
0 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 

  

  
 



1 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 

 مۇندەرىجە
  

 1 ....................................................................... ئەسكىرىي الگېر ئەمىرىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى .تۆتىنچى باب

 2 ................................. ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بىرىنچىسى. قول ئاستىدىكىلەر ئۈستىدىكى باش مەسئۇللۇق

 5 ................................ مىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئىككىنچىسى. ئۆزى ئۈچۈن مەسلىھەت كېڭىشى تەشكىللىشىئە

 9 ........................................................................................................ يولغا قويۇلۇشىشنىڭ ەكېڭ 

 52 ................................. ئىسالم دۆلىتىدىكى مەسلىھەت كېڭىشىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈش توغرىسىدىكى ئاگاھالندۇرۇش

 33 ................................................................................مەسلىھەت كېڭىشىدىكى كۆپ سانلىقنىڭ تەسىرى

 33 ...................................................................... شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سانلىق قايسى؟ 

 36 ............................................................ كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشنىڭ شەرتلىرى نېمە؟ 

 36 ................................................ كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغاندا قانداق پايدىالر قولغا كېلىدۇ؟ 

 40 ........................... ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەردىن بەيئەت ئېلىشى ـــ ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئۈچىنچىسى

 40 .................................. (ـــ ئا ئەھدىلىشىش مەسىلىسى نى قىلىشقائىبادەتلەر-تائەت ئۆزئارا )يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ

 44 ............................................................................................... ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىرىنچى.

 44 ........................................................................ چىڭ ۋەدە قاتارلىقالرنىڭ چۈشەندۈرۈلىشى ،ەئەھد قەسەم،

 11 ................................................................ مەقسەت ن كۆزلىگەنئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدى ئىككىنچى.

 63 ............................ كۈچلەندۈرۈش ىمۇيەن پەرزلىكىنى ئەمەلنىڭبولغان بولۇپ  شەرىئەت ئارقىلىق پەرز ئەزەلدىنال 

 16 .............................. شېلىۋىلىپ پەرز قىلئېئۆز ئۈستىگە  ەەسلىدە شەرىئەت پەرز قىلمىغان بىرەر ئەمەلنى بەندئ 

 11 .................................................................................................................................. خۇالسە

 70 .................................................................................. شكە بوالمدۇ؟تۈزۈئەھدىنى ۋاقىتلىق  ئۈچىنچى.

 70 ........................................................ كەلتۈرۈش پەرزمۇ؟ ھچىگۇۋا غائۇنىڭ ىلەرنى يېزىش ياكىئەھد تۆتىنچى.

 25 ........................................................................................... ئەھدۇپەيمانالرنى چىڭىتىشنىڭ پايدىسى

 26 ................................................................... ئەھدىنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ خىلدىكىبۇ  بەشىنچى.

 26 ............................................................................................................ ھەققىدە چۈشەنچە يئەتبە

 24 ....................................... ئەھدىلەرنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئوتتۇرىسىدىكى كىشىلەرنىڭ

 21 ............... ؟بار پەرق قانداقتنىڭ ئوتتۇرىسىدا بەيئەىدىغان خەلىپىگە قىلىنبىلەن  بەيئەتلەر خىلدىكىبۇ  ئالتىنچى.

 61 ...................................................................................... ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمى يەتتىنچى. ت

 92 ................................................................................................................... كىرگۈزۈش تىشتۈزى

 92 ................................................................. ئەھدىلەرگە دائىر بىر بۆلۈك شۈبھىلەرگە رەددىيە سەككىزىنچى.

 108 ................................................. مەن يۇقىرىدا بايان قىلغان بەيئەتلەر تۆۋەندىكى بىرقانچە تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ



5 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 115 ........................................................................................................... يەنە بىر شۈبھىگە رەددىيە

 120 .................... تەيىنلەش ىنىرىلمەسئۇلىزمەت ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ تۆتىنچىسى. گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خ

 120 ............. تەيىنلەش (ئاـــ  جىرگۈچى مەسئۇللىرىنىېيەنى ئىش بئەمىرلىرىنى )پىلىرىنىڭ پھەربىي مەشىق گۇرۇ .1

 121 ............................................................................................ شخىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلە .2

 155 .............................. ش ئەمىرنىڭ ھوقۇقىەە خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلھەمدئەمىرلىرىنى  پىالرنىڭگۇرۇپ .3

 155 .................................................................... الزىم ىشلىئەمىر خىزمەتكە ئەڭ ياراملىق كىشىنى تال .4

غەيرى ئەۋزەل  يۈزىسىدىن زىياندىن قوغدىنىشياكى بىرەر  قولغا كەلتۈرۈشئەتنى بىرەر مەنپە ،ئەۋزەل كىشى بار تۇرۇپ .5

 151 ................................................................................................. كىشىنى مەسئۇل قىلىش دۇرۇس

دۇرۇس  نىڭغەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەش ،سەۋەبلەر تۈپەيلى مۇنۇ بىرنەچچەلەردىن بىزگە ىكىيۇقىرىد

 152 ............................................................................................................ بولدى انئاي ئىكەنلىكى

 160 .......................................... الزىم ماسلىقىكىشىنى مەسئۇل قىل قىزىقىدىغانئەمىر ئەمىرلىك ۋە ھوقۇققا  .6

 165 .......................................................................................................................... ىشئەسكەرت

 166 ....................................................................... ھوقۇققا تەيىنلەشتە ياشقا رىئايە قىلىش مەسىلىسى .7

 161 ................................................ ئەمىر خىزمەتكە تەيىنلىگەن ئەمەلدارالردىن ھېساب ئېلىپ تۇرۇشى الزىم .8

ش ۋە بارلىق ئىشالردا تەمكىن بولۇقول ئاستىدىكى كىشىلەرگە مېھرىبان  ـــ ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بەشىنچىسى

 162 ................................................................................................................................ بولۇش

 145 .......................................................................................... پايدا ە كەلگەننەپسىنى پاكالش ھەققىد

 125 ............................................ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئالتىنچىسى ـــ جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش نىڭئەمىر

 119 ...................... ىنى يېتىلدۈرۈشقابىلىيىتى ـــ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ يەتتىنچىس

 124 ...................... ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ سەككىزىنچىسى. جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي جەھەتتە تەييارلىق كۆرۈش

نىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ياكى ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقماي كېچىكىپ نىڭ مۇئمىنلەرگە( ياردەم بېرىش قانۇ)هللا بىرىنچى.

 122 .......................................................................................................... قېلىشىدىكى بەش ئاساس

 190 ........................................................ جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشنىڭ ئەھمىيىتى ئىككىنچى.

 195 .................................................... بىرى ىنىڭ سەۋەبلىرىدىنتەييارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىش يئىمانى

 193 .......................................................... لەرتەييارلىق كۆرۈش توغرىسىدا كەلگەن ئايەت يئىمانى ئۈچۈن جىھاد

 192 ....................................................................................ئىمانىي تەييارلىقنىڭ بەلگىلىرى ئۈچىنچى.

 191 ................................................................. ئىمانىي تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى ئەمىرنىڭ تۆتىنچى.

 
 
 
 
 
 
 

 ئەمىرىنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى ىي الگېررىئەسك .تۆتىنچى باب



6 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 
 :بۇ بابتا تۆۋەندىكى مەسىلىلەر بايان قىلىنىدۇ

 تىىباش مەسئۇللۇق مەجبۇرىي كىئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەر ئۈستىدىبىرىنچى. 
 تەشكىللىشىەت كېڭىشى ئەمىرنىڭ ئۆزى ئۈچۈن مەسلىھ ئىككىنچى.
 ئېلىشىبەيئەت  دىنئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەر ئۈچىنچى.
 ىشىتەيىنل ىنىرىلمەسئۇل گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خىزمەت تۆتىنچى.
تەمكىـن ئىشـالردا  شـى ۋە بـارلىقۇلبوكىشىلەرگە مېھرىبـان  ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكى بەشىنچى.

 شىۇبول
 ى شىرلىكىنى ساقلجامائەتنىڭ بى ئالتىنچى. ئەمىرنىڭ

 ىۈرۈشلدتىېقابىلىيىتىنى ينىڭ قول ئاستىدىكىلەريەتتىنچى. ئەمىرنىڭ 
 ىجەھەتتە تەييارلىق كۆرۈش يجىھاد ئۈچۈن ئىمانى سەككىزىنچى. ئەمىرنىڭ

كلىرى مۇسـتەھەب بولـۇپ ئـۆز ە، يەنە بىـر بـۆلپەرز ەكلىرى شـەرىئەتتەمەزكۇر مەسىلىلەرنىڭ بىر بـۆل
 ىلىمىز.ئورنىدا تەپسىلىي توخت

 
 تىىقول ئاستىدىكىلەر ئۈستىدىكى باش مەسئۇللۇق مەجبۇرىي سى.لىرىنىڭ بىرىنچىمەجبۇرىيەت نىڭئەمىر

 

َهر: »مۇنــداق دېــگەن بــۇ ھەقــتە پەيغەمــبەر  رَا هِ اهمم ر امع  ممٌُعَن  ُ ْا رَا  ٍ مٍُ رَاع ْا َهرع ه رَا هِ اهمم ر امع  مٌُعَن  ُ ْا ر  ْ رَاُكلُُّكمم  ٍ رَاع  ْ ُكلُُّكم
ر ر ه  ٍ مممٍرَاعَاعلر ُجمممُررَاع رَا هِ اهعا مممٌُعلاانر امممع   ُ ْا مممٍرَا عا َ جه رَا ٌه رسماِ ممم مممر َاُ رَاع هِامممانر ه َهرَاعل ةا رَا هِ اهممم ر امممع  مممٌُعَن  ُ ْا ر مممعا ُْ َهرَا لهممم  ْ مممِ ه ه هررَا ِا ر َه مممٍ ْا ر ر ه  ٍ ُهُ رَاع ْل امممٍ

َهر رَا هِ اهم ر امع  مٌُعَن  ُ ْا رَا  ٍ رَاع  ْ رَا هِ اهَه،رَاُكلُُّك ر اع  ٌُعَن  ُ ْا الر پادىچى، ھەممىڭالر ئـۆز پـادارالردىن سىلەرنىڭ ھەممىڭ« »َا

پادىچى، ئۇمۇ ئۆز پادىسىدىن سورىلىدۇ. ئەر ئائىلىسـىدە پـادىچى، ئۇمـۇ  ىمۇلەر. خەلىپىسنىىاق قىلسور
ئۇمــۇ ئــۆز پادىســىدىن ســورىلىدۇ.  ئــۆز پادىســىدىن ســورىلىدۇ. ئايــال كىشــى ئېرىنىــڭ ئۆيىــدە پــادىچى،

سىلەرنىڭ ھەممىڭالر پـادىچى  .مۇ ئۆز پادىسىدىن سورىلىدۇخىزمەتچى خوجايىنىنىڭ مېلىدا پادىچى، ئۇ
 1.«لىسىلەرجاۋابكارلىققا تارتىۋە ئۆز پادارالردىن 

 دېگىنىمىـز ــــپـادىچى ›ئۆلىمـاالر مۇنـداق دېـگەن: ەيـدۇ:  مۇنـداق د لالھرەھىمەھـۇ يئىمام نەۋەۋى
ــڭ ئۆز ــىدىكى ىنى ــتىدىۋە نەزەر دائىرباشقۇرۇش ــى ئاس ــىلەرنىكى س ــارلىق نەرس ــڭ ب ــى چى ىڭ مەنپەئەتىن

 . ‹نى كۆرسىتىدۇتۇتىدىغان ئىشەنچلىك مۇھاپىزەتچى
ھەرقانـداق بىـر كىشـىنىڭ نەزەر دائىرىسـى ئاسـتىدا بىـرەر ، لىۋېلىشقا بولىدۇكىېبنى شۇ نىڭدىنبۇ

ــا شــەيئى ــا ،بولس ــاد ئۇنىڭغ ــش  ىقلىلئ ــدەقىلى ــى ۋە د ھەم ــڭ دىن ــارلىق ۇئۇنى ــدار ب ــا ئاالقى نيالىقىغ
 2[.ۇنداش تەلەپ قىلىنىدۇمەنپەئەتلىرىنى ئور

مرا  ر ه ر» رىـۋايەت قىلىنىـدۇ: لىكـىنىـڭ مۇنـداق دېگەن پەيغەمبەر دىن  رەيرە ۇئەبۇ ھ  َ معهر ا رَاْه مع  مٍرْه ْا
ْااهرْاغ ُلعً ر ريُعريُمؤ تاىرسهَهريماع  ارعل قهِاٍ ،رَاَ  َُ َُرعل دام   م ريماُُك  َاَّ  َُرُقمثهر،ر ، بولىـدىكەن ئـادەمالئەمىر بولغـان  كىشىگەئون » «َُرعْل امع 

قىلغـان ئـادىللىقى ئۇنىـڭ دۇ، ئـۇنى نىـباغالنغان ھالەتتە ئېلىپ كېلىبوينىغا  قولى ئۇقىيامەت كۈنى 
 .«دۇۋېتىتېخىمۇ مەھكەم چىڭىتى مىۇلۇتىدۇ ياكى قىلغان زېشىۋېي

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
 بەت -333جىلد  -6« شەرھۇن نەۋەۋىي ئەال مۇسلىم»ر2
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ــۋايەتتە ر ُمم»: يەنە بىــر رى َهيمم ا ممًٌٍِر ُه ُْ ر ممٍنا ركا ر ُرَا هن  ر هَلا َهرًّلا ــا» «ل همم ــان ئ  ،دەم گۇناھكــار بولســائەگەر ئەمىــر بولغ

 1يىلگەن.ېد، «لىنىدۇسېتاقاقنىڭ ئۈستىگە تاقاق 

مراً ر»رىۋايەت قىلىنىدۇ:  لىكىنىڭ مۇنداق دېگەن دىن پەيغەمبەر  ئىبنى ئابباس  َا ار ا رَا ه رَاُجمر  مع  مٍرْه ْا
ريُمق  اممىرسمار ممَّ  َا َهر رُ ُىقهمم مماهرْاغ ُلعلاممًارياممُ ُ ر هَلا ْا َهريماممع  ارعل قهِاٍ ارسهمم َُر ه رَُِته ىامم ْ رر،ِم  ممىماُع سماِم  ــادەمال كىشــىگە ئــون « »َا مەســئۇل بولغــان ئ

تـاكى ئۇنىـڭ بىـلەن  ،قولى بوينىغا باغالنغان ھالەتتە ئېلىپ كېلىنىـدۇ قىيامەت كۈنى ئۇ ،ەنكبولىدى
 2.«قەدەر شۇ ھالەتتە تۇرىدۇ چىقىرىلغانغاقول ئاستىدىكىلەر ئوتتۇرىسىدا ھۆكۈم 

 
 نىڭ ئاستىغا تۆۋەندىكىلەر كىرىپ كېتىدۇ: ىتىبۇرىيئەمىرنىڭ مەزكۇر باش مەسئۇللۇق مەج

 نامازنى ئەمىر ئۆزى ياكى ئورۇنباسارى ئوقۇپ بېرىش (1)
مۇسۇلمانالرغا جۈمە نامىزى بىلەن جامائەت نـامىزىنى  مۇنداق دەيدۇ:  لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

شى سـۈننەت چـۈنكى دىننىـڭ ۇرىدىغان ۋە خۇتبە ئوقۇيدىغان كىشىنىڭ جەڭ قوماندانلىرى بولېئوقۇپ ب
 ئەڭ مۇھىم ئىشلىرى ناماز بىلەن جىھادتۇر.

ٍار»: مۇنداق دېـگەن ەۋەتكەندەنى يەمەنگە ئ مۇئاز  پەيغەمبەر  ٍارُْرريم مره اررذُردم ْ رَاْ  م ْا رَا  ىئـ« » هى م ه رعلَّ مًّلا ُرر هن 

 3.«ڭ نامازدۇرىمېنىڭ نەزىرىمدە سېنىڭ قىلىدىغان ئەڭ مۇھىم ئىش !مۇئاز

ْ ر}: ان ئىـدىغـزاخەت يەپ قول ئاستىدىكى ئەمەلـدارالرغا مۇنـداق دمۇ  ى خەتتاب ئۆمەر ئىبن م ْا  ن رَا
ٍرَار ْا معاع ِه مٍر رلهةا رهامِم داعاٍرنماُعممعا ممع  ْا َُرَا ُهيىام ر ُهمموا َا مٍر مٍناوار الاِم عا َا ممٍرَا ُه اعا َا ر مع  ُ رناةا ْ ر هى م ه رعلَّ ممًّلا نىــڭ نەزىرىمــدە ېم} {هممِا ُرَُُْمعَهُك

 قىلىپ ادائ كىمكى نامازنى تەئدىل ئەركان بىلەن .ئىشىڭالر نامازدۇر مۇھىمسىلەرنىڭ قىلىدىغان ئەڭ 
نامـازدىن  ېتىـدىكەن،ۋقىلكىمكـى نامـازنى زايە . نى سـاقالپ قالىـدۇىدىن قىلىدىكەن،مۇھاپىزەت  ئۇنى

 {.تىدۇېزايە قىلىۋبەك باشقا ئەمەللەرنى تېخىمۇ 

ُُرعل  هر»: مۇنداق دېگەن پەيغەمبەر  ٍ ُ ر هةا  4.«ناماز دىننىڭ تۈۋرۈكى« »يعهرعلَّ ًّلا

قەبىـ   ــــ نامـاز سـتەھكەم تۇرغۇزسـا،ۇدىننىـڭ تـۈۋرۈكىنى مئىبـارەت  ئەمىر بولغان ئادەم نامـازدىن
بـۇ  ئىبـادەتلەرنى قىلىشـقا يـاردەم بېرىـدۇ.-كىشىلەرگە باشقا تائەت ۋە گۇناھالردىن توسىدۇ ،ئىشالردىن

ِِ ََِِّّ اهََّ َم َ  الصَّ اِبنِينَ يَا أَي َُّها  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللاھەقتە  مىنلەر! ۇئئى   ى الَِّذيَن َآَمُنوا اْسَتِعيُنوا بِالصَّْْبِ َوالصَّ َا

  .5ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇرهللاسەۋر ئارقىلىق ۋە نا از ئارقىلىق ياردەم تىلەڭالر. 
َه ا ن َسْأ َُُلَك مۇنداق دەيدۇ: خىتاب قىلىپ گە   تائاال يەنە پەيغەمبەرهللا َََلي ْ ََِْبْ  َوْأُمْن َأْهَلَك بِالصَّاِِ َواْص 

)ئىى   ىىۇھە مەد!ئ ئائىلەڭىىدنىىلەرن  )ۋە ئىىى مىاىان ئ نا ازغىىا بىىۇي ۇغى    ِرْزقً ا َحْ ُن سَ ْنزُقُ  َك َواْلَعاِق َ ُل ِللت َّْ   َو 

مىايمىر  سىاڭا بىىر رنرنىق سىەندن  بىىر رنرنىق تەىەى قىل .ئۆزۈڭمۇ ئۇن  ئادا قىلىشقا چىىدا لىق بىغىغى 

 6].7ياخش  ئاقىۋەت پەقەت تەقۋادارالرغا خاساۇر .بې نمىر
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ربەت -33جىلد  -3ناملىق كىتاب « شۇئەبۇل ئىيمان»ر4
رـ ئايەت 153سۈرە بەقەرە ر5
رـ ئايەت132سۈرە تاھا ر6
ربەت -261، -263جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر7
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مرهرَااامًّلا هر»مۇنداق دېـگەن:  پەيغەمبەر   َ ُا راامًّلا هرعل  ِا ااةهدُمعنار ه َهرَا مٍ لىم عا مانرسٍه كهكا ْاًّلا رَا لل ِ مره مانرسٍه كهكا رْاًّلا  ْ رنهمُِك يماامادامٍ ماُُعنا
ممرهرَُّ ريماد ممرُُلرعل مم رُيَّاممعل داَّ   ْ مم ُْ رَا  ْ ُْ ىاممٍ ُه رنماِماُقعلُممعنارتماراك  ْ ر هُاممٍ ُا رتماممراك  ِ مم ا ْ ركا ُْرفههمم رَا  لامم ممعا ُْ رَا ْاُوُْ  مم  ُ رنماِا  ْ ْ رذهيعارساممٍتُععرنهممُِك مم ُْ رَا  ْ ُْ ىاممٍ َاتماِم  رَا لُّعنا

تۇرىـدۇ، ئـۇالر  نۆۋەتلىشـىپ ىرىپەرىشـتىل نىڭكۈندۈز ى بىلەنرىپەرىشتىل ڭرالردا كېچىنىاارئ» «ُيَّالُّعنار

. ئاسـمانغا ئۆرلەيـدۇ ئانـدىن يېنىڭالردىكـى پەرىشـتىلەر زىدا جۇغلىشـىدۇ،ىزى ۋە ئەسىر نامىات نامبامد
: مۇنـــداق ســـورايدۇ بـــدان بىلىـــدىغان تۇرۇقلـــۇقوئەھـــۋالىنى پەرىشـــتىلەردىنمۇ ئ بەنـــدىلىرىنىڭهللا

ۋاتقـان وقۇنامـاز ئ ىئـۇالرن› :جـاۋابەن پەرىشـتىلەر ‹بەندىلىرىمنى قايسى ھالەتتە قالـدۇرۇپ چىقـتىڭالر؟›
 1.«دەيدۇ، ‹كەنئى بارغىنىمىزدىمۇ ناماز ئوقۇۋاتقانھالدا قالدۇرۇپ چىقتۇق، 

ــدۇ:  ــداق دەي ــى ھەجەر مۇن ــتىن  ئىبن ــۇ ھەدىس ــۇمب ــڭ ئەڭ  مەل ـــ ئىبادەتلەرنى ــاز ــ ــدىكى، نام بول
ــۆۋەتچى پەرىشــتىلېتائاالنىــڭ كهللا ،چــۈنكى .دۇريســىئالى ــدۈزلۈك ن ــدىلىرى ىرىچىلىــك ۋە كۈن دىن بەن

شـۇ ھەم ئايـان سـىدا بولـدى. ىى، پەرىشـتىلەرنىڭ بەرگەن جـاۋابى نامـاز توغرغان سـوئالسـورى توغرۇلۇق
باشـقا نامازالرنىـڭ ۇپ، جەم بولـ ەئىككى تـائىپە پەرىشـت ىدازىكى، ئەسىر نامىزى بىلەن بامدات نامىبولد

 2[.دۇرسىەڭ كاتتىنامازالرنىڭ ئ ئىككى ناماز غانلىقى ئۈچۈن، بۇھازىر بول ەتائىپە پەرىشت ۋاقتىدا بىرال
 يقـا ئاسـىهللابىـلەن بىـرگە  ىتىگە بـۇيرۇشئىبـاد-ەتنىـڭ تـائهللاقول ئاستىدىكىلەرنى ئەمىر  (2)

 بولۇشتىن توسۇش

 ۇسـەئد ئىبنـى ئەبـ يـۈرۈش قىلغـانپارىسالرغا قارشى ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن  ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

مَارر اررُرُْمرَارَن رإهرنام}ان ئىـدى: ۋە ئۇنىڭ قول ئاستىدىكى ئەسكەرلەرگە مۇنـداق خەت يازغـ  ۋەققاس مركاردامْاررع رْا رعارْه
ار ُهرىامج رعل  مامارسهررٍ ملام اررىرللاهرعارق  َا ر َ رىرُكممر ه ممتماررن رإهر،رنامٍ رر  ر ارِ مكهرىرْارعار م مَار،رَارَ هر ُرداممىرعل رلام ارر هر  ردُمعل رررُر امن رَاررىرللاهرعارق  ْ امم ه ُْم،رَاربهرر ررع مَارر اررُرَ رن رَارركارداممْاررع رْا
ارَ ر هرر  رشارعرَارع رنمُرع ركُرتار ًِرته مرْ ركُرى رْهرري رٍاهردارةارعل ررعارٍرْهرع مَاررشهرِ رعْل امربارع رنمُمذُررن رإهر،رنامْ ركُرَ هر ُر امرع رْه مرْ رعهرِ رلام اررفُرعارخ  مةُرعل رررُرَّامٍريُمى رّن ام هر،رَارْ رْهرَ هر ُر امرع رْه رعنارةُرلهرُ 
ارر نرع ر ُممرْ رٍرفههمىاملاررع رُكمتاررلا رركارلهمرذارع ارلام،رَارلِله هررْ رْهرَ هر ُر امراهرِ رَّهرد ربهار رُهر اردامكارررسارِ رٍرلامنارُار ار امرن رله

مرنهرإهر،رنامْ رتههر  ردُمٍركارىارتمُر  رر ُم ار،رَارْ رْه  ِ رىاريم رعارامارع مد رةاررعل رٍر ه رراهرِ رَّه
مم ُممرٍناركا ممُارعل ررُْروا رىاممِم رلار ارررُر   ممُارسهررْ رعهرِ رلامم ارررُررنُمى َّامم  ر هر،رَار هرع ررعلُقممٍر ه ررْ ركُرِ رلامم اررن رعرَارع رةُرلارٍ  رٍ،رناممىاممتهرع رقُرسهررْ رعُرُم رلهممغ رنماررٍ،رلا رىارلهر   مم ه ِا ممراًر اممُارَاررْ ركُرع هرر رللاهررعارْه
ِ ر،رنارنارع رلُردارُ رٍرتمارْاررُْرلارد ريمار ررْ راُرنم رَارَاررللاهرريهرٍاهردارععربهارلُرةارد ررتمار ار،رَارْ رعُرىم رعرْهرع رِمُرح راارٍ ِار ه منارَ ر ُر اررن رعر هرع رلُرع رقُررتمار ار،رَارللاهرررهرِ رُهرر مل  اررع رلامٍ،رنمارى مْهررر رٍرشا ُا ٍرىامِم رلار اررُي
رْهرشاررْ رعهرِ رلار ارر ارُِل هررع  ر اررب ررُرنمار ُِل ه ارةار،ركارْ رعُرىم ررن معربهارع رلُمةهرٍر ارة رلارررارِ رعكهررارِ رر هرنهرىرسارلار اررٍر رعل رُ مكُرررللاهرر هرٍخهرُا َُ مةارٍ مَارناررعسهرَُ ُِ مٍ َهريارعلم  هررَارًّلارععرخه ،رٍ
ممَار مم،ر هرً رع ردُممُ رعرْار ًر  ممَاررٍناركا ممُُرنم رىرَارلامم اررنارع رداممعل ررععرللاارلُرْارِ  مم،ركارْ ركُرُه ممٍرتارةا ممعلى ررَُرنارع رلُرْارُ  مم.رَارْ ركُرَ هر ُرىر امملامم ارررارَّ  ٍارلارركارلهممذاررللااررَُرْارِ  مەن } {ْ رُكمملارَاررىمم

 ،چـۈنكى .دىـن قورقۇشـقا بـۇيرۇيمەنهللائەسـكەرلەرنى ھەرقانـداق ھـالەتتە  دىكىڭنى ۋە قول ئاسـتىېس
جەڭ تاكتىكىلىرىنىـڭ ، ئەۋزىلىدۈشمەنگە قارشى تەييارلىق قىلىشنىڭ ئەڭ  ،ا تەقۋالىق قىلىشقهللا

ســىيەتلەردىن دۈشــمىنىڭالردىن ئمە-نــاھدىكىلەرنى گۇڭنى ۋە قــول ئاســتىې. مەن ســدۇركۈچلۈكىــئەڭ 
 لىرىگۇنــاھســادىر قىلغــان ڭ ىئەســكەرلەرن ،چــۈنكى ،مەنۇيبەكــرەك ساقلىنىشــقا بــۇير مۇســاقالنغاندىن

ــكەۋدۈشــمەندىنمۇ خ ــمەنل ،ســىزكىىشۈبھ. پلى ــۇلمانالرنىڭ دۈش ــىەمۇس ــبە قىلىش ــتىدىن غەلى ، ر ئۈس
 ،ئـۇالر شـۇنداق گۇناھكـار بولمىسـا ئىـدى ئەگەر .سـەۋەبىدىندۇر ىبولغانلىق يقا ئاسىهللادۈشمەنلەرنىڭ 

ــى ــۈچىمىز يەتمەيتت ــا ك ــڭ ئۇالرغ ــۈنكى .بىزنى ــۆپ ئەمەس،  ،چ ــدەك ك ــانىمىز ئۇالرنىڭكى ــڭ س بىزنى
قىلىـپ ئـۇالر سـادىر ئۇالرنىڭ تەييارلىقىغا ئوخشاش كۈچلۈك ئەمەس. ئەگەر بىز گۇناھ  مۇتەييارلىقىمىز

                                                           
ربۇخارى رىۋايىتىر1
ربەت -37جىلد  -2« فەتھۇل بارى»ر2
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 ۇۋۋەتتە ئــارتۇق ئورۇنـدا تۇرىــدۇ. ئەگەر گۇنــاھقـ-ئـۇالر بىــزدىن كــۈ  ،بىـلەن ئوخشــاش بولـۇپ قالســاق
 كـى، قانـداقتۇرمىزاليئۈستىدىن غەلىـبە قىالدۈشمەن مانا مۇشۇ ئارتۇقچىلىقىمىز بىلەن  ،ئۆتكۈزمىسەك

تائاال هللارالردا ۈئۈستبىلىپ قويۇرالركى، يمىز. مائۈستىدىن غەلىبە قىالل ۋىتىمىز بىلەن ئۇالرۇۋق-كۈ 
الرنى بىلىـپ تۇرىــدۇ، ىڭبـار، ئــۇالر قىلىۋاتقـان ئىشــ پەرىشــتىلەر ەتچىمۇھـاپىز بېكىــتىلگەن تەرەپـتىن

ــالر ــا قىلىڭ ــۇالردىن ھاي ــۇرۇپ هللا .ئ ــدا ت ــڭ يولى ــارالر. هللانى ــالرنى قىلم ــدىغان ئىش ــىي بولى ــا ئاس ق
 .بواللمايـدۇ دېمەرـالر غالىـ دۈشمىنىمىز بىزدىن ئەسكى ۋە يامان، شـۇنىڭ ئۈچـۈن ھەرگىزمـۇ بىـزگە 

ئـوتپەرەس ئۇالرغا  ،قىلغانداگۇناھالرنى سادىر ى كېلىدىغان ىپنىڭ غەزهللامى خۇددى بەنى ئىسرائىل قەۋ
ــاپىرالر  ــپ ك ــتۈن كېلى ــۈرئۈس ــۇالرنى ئۆلت ــدەك ،پۈئ ــۆيلىرىنى ئاختۇرغان ــتىدىن  ،ئ ــلەر ئۈس بەزى قەۋم

تائاالدىن . هللاەئەمەلگە ئاشىدىغان ۋەدچوقۇم ئۇنىڭدىنمۇ يامانراق قەۋم ھۆكۈمرانلىق قىلغان. بۇ بولسا 
ئــۆز نەپســىڭالرغا قارشــى ھەم يــاردەم  ،ىڭالر ئۈســتىدىن غەلىــبە قىلىشــقا يــاردەم ســورىغاندەكدۈشــمىن
 1تىلەيمەن{.بىزگە شۇنى  ر ۋەتائاالدىن سىلەهللامەنمۇ  !سورارالر

-قـورال ھەمـدە ئۇالرنىـڭ تـۇرۇش نى نـازارەت قىلىـپلىرىخىزمەتقول ئاستىدىكىلەرنىڭ ئەمىر  (3)
 ئەمەسمۇ؟ دېگەن نۇقتىالر بويىچە تەكشۈرۈپ تۇرۇش-اراملىقمۇئەمەسمۇ؟ ي-يېتەرلىكمۇ لىرىياراق
 لىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشققول ئاستىدىكىلەرنىڭ تۇرىدىغان ئورۇنلىرىنى ۋە ياتائەمىر  (4)
 كۈندۈزلىك قاراۋۇللىقى ئۈچۈن يېتەرلىك ئادەم توختۇتۇش-نىڭ كېچەىي الگېررىئەمىر ئەسك (5)

ىـدىن كـۆپرەك ئـادەم كئۈچـۈن كۈندۈزنىڭبولغـانلىقى خەۋپـى  كېچىدە قاراۋۇلالرنىڭ ئۇخالپ قـېلىش
 كېرەك. تۇرغۇزۇشى

رعلِل هر» مۇنداق دېگەن:  لالھرەسۇلۇ مُهِره ِا ر ررا مُرُسر ه  ٌ تام نرسٍا مِااهرعلِل هرَا امْي   َ رخا رْهع   ٌ نرساكا ر اْي  ُُُّعةاٍرعلى ٍَُ ر رَتاا ىاٍنه «  اِم 

دىـن هللا ،بىرى ۇ.ئوتى تەگمەيد ىگىسىگە( جەھەننەمنىڭ ئكۆز خىل ئىككى ىيەن) گەكۆز خىل ئىككى»
 2.«زەتچىلىك قىلغان كۆزۆيولىدا كهللا ،يەنە بىرى .قورقۇپ يىغلىغان كۆز

غـا خەت  سـۇفيان ئەبـۇ تىپ بارغـان يەزىـد ئىبنـى ېرۇمغا قارشى ئۇرۇشقا ك سىددىق ئەبۇ بەكرى 

مر رَارر رثهرك رَارَار}يېزىـپ مۇنـداق دەيـدۇ:  ررْ رُْرُ ر  هرسامَارركارِا مر ار ه مُارُْررر رثهمك رَار،رَار اررهركارُ  ررْ رعُرتمارْارٍجا َاار ه َهرر مٍ مرْ رل م هررع هرغامسهررْ رعهرِه مم،رناركارسهمرْ رعُرىم رْه رع رةا
ُاراررَُرتار  رجارَار ررَُرُ رٍ هر ارَاررَُرُ هس رَاررَهرِهررارَا ررع ر ارر ا مرَارعارط مرَارَلارعل ُرراارعسارعلى رررهردارعج رَارررهرِ رٍلل رسهررْ رعُرىمارِم رسماررب رقهر  رَار،رَارعط ررارنم ر هررع هرر ار ه اررعارْه مخهرعل  منم رإهرنارر هررارِم  مي رٍرَارعا ٍرهُاررُرُا
ممفهاممر رقُرلهر ممعلىم رعرارٍرْه َهرعا ئــۇالر قــاراۋۇللۇق  .ســىدا تارقاقالشــتۇرغىنىئەســكەرلەر ئار كۆپەيتىــپقــاراۋۇللىرىڭنى } {ٍ

ئۇنى ئەدەبلىگىـن ۋە  لۇق قىلىدىكەن،كىمكى بىخۇد ،زەتكىنۆتۇيدۇرماي ك غاقىلىۋاتقان ۋاقىتالردا ئۇالر
ىتىـدىن ۋىتىنى ئـاخىرقى نۆۋلقى نـۆاۋۋا، ئـۋەتكە سـېلىپنۆنى قاراۋۇللىقلىك كېچى .جازالىغىن يولىدا

 3راق بولىدۇ{.كۈندۈزگە يېقىن بولغانلىقى ئۈچۈن ئاسان ىتىلقى نۆۋاۋۋائ ،چۈنكى ،ئۇزۇنراق قىلغىن
 دوختۇر ھەمراھ قىلىۋېلىش گەئۆزىئەمىر  (6)

ر ئەسـكەرلەرگە ئۇسـتازالۋە ئەمىـر  نداقالشۇ ھازىرلىشى الزىم،ۋە كېرەكلىك سايمانلىرىنى  راودوختۇر د
ئېھتىيـات  ،يۈز بېرىپ قالماسـلىقى ئۈچـۈن ەكۈتۈلمىگەن ھادىسجەريانىدا  ىتىشنى ئىشلالرياراق-قورال

 .الزىم نى تەۋسىيە قىلىپ تۇرۇشىىشىقىلىشىنى ۋە بىخەتەرلىككە كاپالەتلىك قىل
                                                           

رىناملىق كىتاب« دۇل فەرىدەئەلئۇق»ئىبنۇ ئەبدى رەببىھنىڭ ر1
رتىرمىزىي رىۋايىتىر2
ربەت -276جىلد  -2ناملىق كىتابى « ئەلكامىلۇ فىتتارىيخ»ئىبنى ئەسىرنىڭ ر3



2 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

تىرىشـچانلىق  شى ئۈچـۈنۋېلىنىىگۆبىلىمنى ياخشى ئ يقول ئاستىدىكىلەرنىڭ ئەسكىرى( ئەمىر 7)
ياخشـى  نىڭئەسـكەرلەر، الپ ئىمتىھان ئېلىـپىئار-الپىئار يەتتىنلىەنەزەرىيە ۋە ئەم كۆرسىتىش ھەمدە

 كاپالەتلىك قىلىش غاردىن بولۇپ چىقىشىساپالىق مۇجاھىدال ،گەنللىگەىبىلىم ئ
 ىزا ۋە دەتاالشالرنى ھەل قىلىشيۈز بەرگەن نئىچىدە ياكى ئورۇنباسارى قول ئاستىدىكىلەر  ئەمىر (8)

 ئۇنىڭدىن ھالقىپ باشقىالرغا ئۆتمەسلىك ،شيامان ئىش قىلغۇچى كىشىنىال جازاالھەمدە 

بى  گۇناھىار ئادەم باشقا ئادە نىى   َون َتِزُر َواِزَرٌِ ِوْزَر ُأْخ َن  مۇنۇ سۆزىدۇر: ئاالنىڭاتهللابۇنىڭ دەلىلى 

 .1ادە نى  گۇناھ  بىلەن باشقا بى  ئادەم جازاغا تارتىلمايدۇئگۇناھىغا جاۋابىار ئە ەس )يەن  بى  ئ
 كېلىدۇ. ئالتىنچىسىدەبۇ مەسىلىنىڭ تەپسىالتى ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرىنىڭ 

 

 تەشكىللىشىسى ـــ ئۆزى ئۈچۈن مەسلىھەت كېڭىشى ئىككىنچى لىرىنىڭمەجبۇرىيەت نىڭئەمىر
 

 شۇرا ھەققىدە چۈشەنچە

مٍََُ » َا َا » ،«ۇرئەتتەشاۋ-علا  َُمعَا » ،«ئەلمۇشاۋەرە-عملَمٍَا ا
 مەسلىھەتلىشـىش قاتـارلىقالر «ئەلمەشـۇرە-عمل

ــۇپ،  ــدىغان بول ــى بىلدۈرى ــگەن مەنىن ــزنىمەسلىھەتلىشــىش دېگدې ـــ  ىمى ــقىالرغا ــ ــى باش ــۆز پىكرىن ئ

ِف  َوَش اِوْرُه ْ  تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:هللابـۇ ھەقـتە  .نى كۆرسىتىدۇت ئېلىشەمەسلىھدىن ئۇالر، ئارلىتىپ
ئىشىىلى نن   ەسىىلىبەت بىىىلەن قىىارار  َوَأْم  ُنُهْ  ُش  وَر  بَ ي ْ  نَ ُه ْ ،2 ئىىۇالر بىىىلەن شېاەشىىىى  ئىشىىاا اأَلْم  نِ 

 3.]4غاقىلىدنغانالر
قېلىش ئۈچۈن ئىلىم ئەھلـى ۋە  قلىنىپتىشتىن ساېۋە ئېزىپ ك بولۇش لىقتىن خالىيئەمىر خاتا
دە مۈشكۈل ئىشالردا پىكىر ئىگىلىرىـدىن مەسـلىھەت لەرگە مەسلىھەت سالىدۇ ھەمكىشىساالھىيەتلىك 

تائـاال ئۆزىنىـڭ پەيغەمبىـرىگە هللا ھەقـتە بـۇ توغرىغـا يېقىنـراق بولىـدۇ.ئۇ  ئاخىرىئالىدۇ ۋە سورايدۇ. 

ََلَ   اهَِّ خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  َََزْمَت فَ تَ وَكَّْل   .ېاەشىىى ئىشاا ئۇالر بىىلەن ش َوَشاِوْرُهْ  ِف اأَلْمِن فَِإَذا 

 .قا تەۋەشىىل قىلغى هللا)شېاەشىەندن  شېيى ئ بى  ئىشقا بەل باغلىساڭ  

 يەنىـال ئـۇ زاتنـى ،لـۇققتۇرۇدىغان قىلىـ قەپپۇۋەمـ ھەرىكەتكە-نى توغرا سۆز تائاال مۇھەممەد هللا
 5مەسلىھەتلىشىشكە بۇيرۇدى.

مۇبــاھ  ،لىــپىلەركېيىنكــى خە دىــن  لالھرەســۇلۇ : ۇديــەمۇنــداق د لالھئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇ
 ،مەســلىھەت ســاالتتى گەرەئىشــەنچلىك ئەھلــى ئىلىمــل مەقســىتىدەش تۇتــۇ ىنىئاســانراق ڭئىشــالرنى

ىش شـىگە ئەگ  لالھرەسـۇلۇ ،چۇق بايـان قىلىنغـان بولسـاوھەدىستە ئ ياكىئىش قۇرئان ئۇ  قاچانىكى
 6[.بۇنىڭ سىرتىغا چىقمايتتىنۇقتىسىدىن 

ــنى هللا ــاال مەسلىھەتلىشىش ــقەلبلەتائ ــا رن ــدان ئەتراپىغ ــكەرلەرنى قومان ــنىڭ ۋە ئەس ى بىرلەشتۈرۈش

فَِ َما َرْْحٍَل ِمْن اهَِّ لِْنَت ََلُ ْ   مۇنداق دېگەن: ھەقتە بۇتائاال هللائۇيۇشتۇرۇشنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى قىلدى. 
                                                           

رئايەتنىڭ بىر قىسمى -164سۈرە ئەنئام ر1
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -153 ئال ئىمرانر2
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -38 شۇراسۈرە ر3
 تابىناملىق كى« قۇرئان ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل»راغىبنىڭ ر4
 بەت -45ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ئەبۇ يەئالنىڭ ر5
رباب -28توپلىمى  لەرناملىق ھەدىس« سەھىھۇل بۇخارى»ر6
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ُهْ  َواْست َ  ََن ْ َُْف  نىى  رەھمىاى  بىىلەن هللا ْغِفْن ََلُ ْ  َوَش اِوْرُهْ  ِف اأَلْم نِ َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَ ْلِب َنسْ َفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَا

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

 .1ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى  .ى ەت تىلىگى فئۇالرن  ئەپۇ قىل  ئۇالر ئىچىن  ەغ

نىڭ ئەتراپىـدىن ئۇالرنىـڭ   لالھرەسۇلۇ ،نىڭ ئۇالرغا مەسلىھەت سېلىشىنى  ھلالتائاال رەسۇلۇهللا
 2نىڭ سەۋەبلىرىدىن دەپ بايان قىلدى.ىتاراپ كەتمەسلىك
ــــۇلمان  ــــمۇس ــــاالشئوتتۇرنىڭ القېرىنداش ــــىدىكى ت ــــۈن -رىس ــــش ئۈچ ــــنى ھەل قىلى تارتىش

 بىرنەچچە ئىشنى ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتىمەن: ئاالقىدارمەسلىھەتلىشىشكە 
 ئىشالركېڭەش ئېلىپ بېرىشقا بولىدىغان  (1)

)يەنـى  مۇبـاھ ئىشـالردائاساسىي جەھەتتىن بايان قىلغىنىدەك،  نىڭئىمام بۇخارى ىششىلمەسلىھەت
  .( بولىدۇائىشالردبەلگىلىمە يوق چۇق وقىلىش ياكى قىلماسلىق توغرىسىدا ئشەرىئەتتە 

ِمٍن َوَم ا َك ا :مۇنۇ سـۆزى ئسـپاتاليدۇ تائاالنىڭهللا بۇنى ْْ َُ وََّ ََلُ ْ   َوَن ََّ ِلُم  ِمنَ ٍل َِِذا َقَض   اهَُّ َوَرُس ولُُأ َأْم ًنا َأَّْ َي ْْ ُم
ۋە ئۇنىىى  پەيغە رىىى ى بىىى ەر ئىشىىاا ھۆشىىىم هللا ُمِ ينً  ا َ   َاًن اْْلِيَ   َنُِ ِم  ْن َأْم  نِِهْ  َوَم  ْن يَ ْع  ِر اهََّ َوَرُس  وَلُأ فَ َ   ْ  َ   لَّ 

نى  پەيغە رى ى هللاۋە هللانلەرنى  ئۆز ئىشىدا ئىخاىيارىىق  بغىمايدۇ )يەن  ئايال  ۇئمى-چىقارغان چاغدا  ئەر
بى ەر ئىشاا ھۆشىم چىقارغان ئىىەن  ھېچ ئادە نى  ئۇنىاغا  ۇخاىىپەتچىلىك قىلىشىىغا بغىمايىدۇئ  شىمىى  

 .3قا ۋە ئۇنى  پەيغە رى نگە ئاسىيلىق قىلسا  ھەقىقەتەن ئۇ ئغپئغچۇق ئازغان بغىىدۇهللا
ھۆكمىنى ئېنىق بىلمىگەن مەسىلىدە مەسلىھەت سالسا بولىـدۇ، بـۇ ھەقـتە تۆۋەنـدە  ئەمىر شەرئىي

پ دە توختىلىـى ئۈسـتىالردىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسـ مەيمۇنە ئىبنى مىھراننىڭ ئەبۇ بەكرى ۋە ئۆمەر 
چۇق بولغان مەسـىلىدىمۇ مۇناسـىپ ۋاقىـا يـاكى جـاي تاللىشـى ئۈچـۈن وشەرئىي ھۆكمى ئ مىز.ئۆتى

بەدىـر،  ،مـۇ مەسـلىھەت سـاالتتى. مەسـلەن  لالھسالسا بولىـدۇ. بۇنـداق ئىشـالردا رەسـۇلۇ مەسلىھەت
 .بۇنىڭغا شاھىد بوالاليدۇ ئۇھۇد، خەندەك ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئۇرۇشالر

 تالالش ئەمىرنىڭ ھوقۇقىنى ئەزالىرى ۋاقىتلىق كېڭەش ياكى ( دائىمىي2)
مەسـلىھەت  تەجرىبىلىـك كىشـىلەرگەىيەتلىك ۋە ئىلىم، ساالھ ئەھلىدىن قول ئاستىدىكىلەر ئەمىر

ئەمىـر » نىڭدېيىشىم، بەزىلەر نىسېلىشى كېرەك. ھەممە ئادەمگە مەسلىھەت سېلىشى زۆرۈر ئەمەس. بۇ
نـى نـېمە ېم لىپتـۇ،قوبۇل قىررقىغائەزالى كېڭەش ىنپاالنىياكى نېمە ئۈچۈن مارا مەسلىھەت سالمايدۇ؟ 

رىقى ئۈچۈندۈر.دەپ قالماسل« ؟ۇدايئۈچۈن قوبۇل قىلم
ئەمىر ۋە كېڭەش ئەزالىـرى  مۇ،ھەممە بۇرادەرلەرنىڭ نەسىھەت قىلىش ھەققى بار. بولۇپ شۇنداقتىمۇ،

  .پەرزھەربىر بۇرادەرنىڭ نەسىھەت قىلىشى  دا،قالغان نى بىلەلمەيمەنپەئەت-پايدا ۋەتوغرا يول 

 ئىبنى ئابباس  توغرىسىداوقۇقى ئىكەنلىكى ئەمىرنىڭ ھش تالال نىئىمام بۇخارى كېڭەش ئەزالىرى

ــن ــداق دى ــۋايەت قىل مۇن ــۆمەر غــان: رى ــاراپ كېلشــامغا  ئ ــا ادرايونىــىۋاتقىنىــدا شــام ق  ىلىكېســ ۋاب
 لىرىغا مەسلىھەت سالغان.ھپ ئۆز ھەمرائۇقۇتارقالغانلىقىنى 

ر} :يـدۇەمۇنـداق د ئىبنى ئابباس  لالھئابدۇ رس معارعْل اا مٍبه مرا مر ن رُ ةا  َ رعل مرالار هَلا َُرخا مر لارلاقهِام ُا رسه مٍنا ر هذاعركا مَّ  َا ،ر ْ  ه
مم  َ رعل ْاَ  ه رَا امم ارسهمم َُ رَان رعل عاساممٍ ار امم   ُماُر ْاخ  َُرنامم ٍُس ممحا رَاَاا  ِ مم ا ارس ممُعرعْل اممر عبه ُهرَاسُممعرُ ُما ىاممٍ ممراعُ رعلاج  رعس ممعُرَُْا َا ر اممٍ ر ْ  ه ٍُر ه  ُ ممُررع رُ ةا َا رنماقاممٍ  اُ ممٍس 

                                                           
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -153ئال ئىمرانر1
رئىبنى كەسىردىن نەقىل قىلىنغانر2
رئايەت -36سۈرە ئەھزاب ر3
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رهيعارعلاَ لهْيارنا ا ار ٌارعل ُةعاٍجه م رخاراج  ر ام    ْ رسماد ُ مُع َا امالاُُععرنماقامٍ رنامٍخ  ْ  ه م  َ ل رَا ام ارسٍه رَان رعل عاسٍا ار ا    ْ ُْ ُمارا رَاَاخ   ْ ُْ ٍَا َا اا  ِ رنٍا  ْ ُْ مر رَا رنمامراىررٍ لاْ 
رعلِل هر ُِعَه رَاَاا حاٍُبرَا رساقهِ ُارعلى ٍسه رْاداكا  ْ رسماد ُ ُع َا َُرَا ٍا رتمار جه ار اى  ررَا رنماراىرَان ر َان  َ تاُهدُمععر امن ه رع َا عرعل عاسامٍ هرنماقامٍ مذا ْا ْ ر الامىر ْاُع م ه تُمق 

اهًّل مٍخ  ُُمععركا امالا رهيعارَاعخ  مٍجه مُهِرارعل ُةعا ِا ملاُكععر ُا رنا  ْ ُْ مٍَا َا اا  ِ رنٍا  ْ تُمُع رنام ا اع  رعلان َّامٍَا ُ  ُمععر ه رع َا ٍُرَُّ ر ٍا  ُ رع َا رَُّ ر امٍ َ تاُهدُمععر امن ه رع َا رنماقامٍ  ْ نهعه
ركاٍنار رْاع  رنمارر ه نه َهرَاُجًّلا ْ ر الاِ  ُع ىم  رْه ْ رَيا االه   رنمالا  ْ تُمُع رنا ا اع  را هرعل ُاا حه ُْعاٍجه ر رْهع  ِاخااهر ُمراي ش   َ ْا ر ىاٍرْهع  ُْ ٍر رْا لى مٍسه م ارسٍه رتمار جه قامٍُلععرنمامراىرَان 

رَُّْامُ هحنر الام ر هَن ه رعلى مٍسه مُرر ه ُاىرُ ةا عرعل عاسامٍ هرنماىاممٍ مذا ْا ْ ر الامىر ْاُع م ه رَا رتُمق  ممع  ًَعرْه رَانهمراع ِ مم ا ارس مُعرعْل امر عبه رَاسُمعرُ ُما َا َهر امٍ مُهُحععر الاِ م ممر رناْاا  ىرظاع 
َهرعلِل هر ر امم ا َهرعلِل هر هَلا ر امم ا ممع  رْه رناُهممرُّ  ْ ِ مم ا ارنمادامم وااممٍرياممٍرَاساممٍرُ ُما ر ٍا ممُر ا ر اِم  ممُررلاممع  رُ ةا َا َهرعلِل هرنماقاممٍ ُااامم امم ا ْا ر هسهممرنر ممٍنارلاممكا ركا رلاممع  ٌا َُررَاَاَاي مم ُهيًممٍرلامم رَاع  ٌ

َهرعلِل هرَا هن ر ممٍرسهقامم ا ممُااارَا اِ اماعا رعْل اَّ  ٌا رَا اِ مم ر هن  ساممانرَالاممِ سا ممراىرجا   ممُاانرَاعُلخ  رخاَّه عهٍُا مم ا  َ ر ه نه َاتٍا رر ُمم   َا َهرعلِل هر اممٍ ممٍرسهقامم ا سامماارَا اِ اماعا رعْل ا   ٌا َا اِ مم
ُْاماغاِ هر رَاكاٍنار ٍ ار اُ ُ رعلر ْح اعهرس ُعر اع ف  َا رعلِل هرنا ُِمعَا رَا ٌُ عر هل ًةمٍرتاهد م مذا ْا ر ر هن ر هى م ه ر ه َا َهرنماقامٍ اهم ٍجا َا ر رسماد ضه ررًٍُر ه  ْ ر هذاعرتاهد مُا يماُقمعَُ

م ار رناحاةه َا َُر امٍ ى م ًَعرْه ْا ُرُجمععرنهمراع ْ رفهامٍرنامًّلر َانم ُا رَا َهرَا هذاعرَا ا ارسهْاَ    ُْععر الاِ  رناًّلرتماق  ا مسهَهرسهْاَ    ئـۆمەر ئىبنـى } {ُررَُّ رعن َّامرافاررعلِل ارُ ةا

ىي رىئەسـكئۇنىـڭ ئالـدىغا  كەلگەنـدە،سەرغ دېـگەن يەرگە يېتىـپ  ىپشامغا قاراپ يولغا چىق خەتتاب 
ــدانوق ــۇ ئ نىالردمان ــى جەررۇئەب ــدە ئىبن ــاشــامدا  چىقىــپ، لىــرىھھ ۋە ئۇنىــڭ ھەمراابەي كېســىلى  ۋاب

ۋال ھىجـرەت قىلغـانالرنى ۋئـا مېنى ئۆمەر: دەيدۇ ىنى خەۋەر قىلدى. ئىبنى ئابباس مۇنداققتارقالغانلى
كېسـىلى تارقالغـانلىقى  ۋابـا دائۇالرغـا شـام ئۆمەر م.ئۇالرنى چاقىردى پ كېلىشكە بۇيرۇدى، مەنچاقىرى

ھەر ئۇالر  .ئۇالردىن مەسلىھەت سورىدى (لۇقۇكىرمەسلىك توغر-ئۇ يەرگە كىرىش)ھەققىدە خەۋەر بېرىپ 
 ى: لىربەزى تى،قىلىشخىل پىكىر 

 ، ــــتىشـىڭنى تـوغرا كـۆرمەيمىزېقايتىـپ ك بىز سېنىڭ، ىڭسەن چوڭ بىر ئىش ئۈچۈن چىقت ـــ
  لىرى:بەزى يەنە دېدى.

كېسـىلى  ۋابـا بىـز سـېنىڭ نىڭ ساھابىلىرى بار،  لالھرەسۇلۇنۇرغۇن كىشىلەر ۋە سەن بىلەن  ـــ
 :ئۆمەر ئۇالرغا. دېيىشتى ـــ ،بار جايغا ئۇالرنى ئېلىپ كىرىشىڭنى راۋا كۆرمەيمىز

ئىبنـى  لالھبـۇيرۇدى. ئابـدۇكېلىشـكە ئەنسـارالرنى چاقىرىـپ  ېنـىم ، ــــ دەپ،رالرۇرۇت ايتىپق ـــ
مەســـلىھەت ســـالدى. ئۇالرمـــۇ  ىمـــۇئـــۆمەر ئۇالرغ ،الرنى چـــاقىردىمۇمەن ئـــ: ئاببـــاس مۇنـــداق دەيـــدۇ

 :. ئۆمەر ئۇالرغىمۇتىقىلىشھەر خىل پىكىر مۇھاجىرالردەك 
 :ئاندىن مارا .دېدى! ـــ رالرۇۇرت ايتىپق ـــ
چاقىرىـپ  نىشـقەدەملىرىېپقـۇرەيش  مۇشـۇ يەردىكـى ھىجرەت قىلغانبولغان يىلى  ەتھىپمەككە  ـــ

 بىردەك: ھەممىسى قىلىشماي چكىم ئىختىالپېئۇالردىن ھ. ئۇالرنى چاقىردىم .دېدى كەل! ـــ
تىشـىڭنى ېقايتىـپ كرقىغا ياندۇرۇپ كىشىلەرنى ئابارماي  كېسىلى بار يەرگە ۋابابۇ  بىز سېنىڭ ـــ

 ئۆمەر كىشىلەرگە نىدا قىلىپ:  .دېيىشتى ياخشى دەپ قارايمىز، ـــ
 تەييـارلىنىڭالر! ــــ دېـدى. تاڭ ئېتىشى بىلەن )مەدىنىگە( قايتماقچى، سـىلەرمۇ سـەپەرگەمەن  ـــ
 بەيدە ئىبنى جەرراھ:ۇئەبۇ ئ
 ئۆمەر: .ىدېد ـــ قچىمۇ؟ىپ قايتماچېنىڭ تەقدىرىدىن قهللا ـــ
نىـڭ تەقدىرىـدىن هللاھەئە، ىچۇ! دېـگەن بولسـ ىسـىندىن باشقەنـى سـگەپبـۇ  !بەيـدەۇئەبۇ ئ ،ئەي ـــ

بولـۇپ تـۆگەڭ بىـر پـادا  سېنىڭ ئەگەر! سەن دەپ باقەقېنى ىز. اقچىمتەقدىرىگە قاچميەنە بىر نىڭ هللا
بولسـا، تـۆگەرنى  اقاسـلىقيەنە بىـر تەرىپـى ق ،كۈلـچۆپ-ئـوتنىڭ بىر تەرىپى دىغا چۈشسە، ۋادىبىر ۋا
 اقاسـلىقچـۆپلىرى يـوق ق-ئوتباققان ۋە تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن هللامۇ، سارباق يېرىدەك ۈلچۆپ-ئوت
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ئىبنـى ئاببـاس مۇنـداق  .دېـدىـــ  !!؟باققان بولمامسەنتائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن هللامۇ، سارباق يېرىدە
بـۇ  ،پۇلـرتقا چىقىـپ كەتـكەن بوبىـلەن سـى لىرىئىشاھمان ئىبنى ئەۋف ئۆزىنىڭ بەزى رئابدۇر :دەيدۇ

 ئۇ كېلىپ مۇنداق دېدى: .يەردە يوق ئىدى

نىـڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى   لالھمەن رەســۇلۇ ،مىـم بــارىنىــڭ ئىلېبــۇ ھەقـتە ھەقىــقەتەن م ــــ
 ۋابـائەگەر  !رالرەمكىـر يەرگەئـۇ  ،ئارلىسـارالر بـار دەپكېسـىلى  ۋابا يەردەئەگەر بىر » ئارلىغان ئىدىم:
ئىبنى ئابباس مۇنـداق . «!ئۇ يەردىن قېچىپ چىقىپ كەتمەرالر يەردە بولسا،ۋاتقان ۇتۇر ركېسىلى سىلە

 1.{قايتىپ كەتتىۋە ى تئېيت ەھەمدتائاالغا هللادەيدۇ: ئۆمەر 

 .ئەمىرنىـڭ ھوقـۇقى نى تـالالشرىلىزاكېڭەش ئەروشەنلەشتۈرۈپ بېرىدۇكى، بىزگە شۇنى  ھەدىسبۇ 
دىغىنى كـۆزدە تۇتۇلىـبەلكـى  شەرت ئېتىلمەستىن،دىن بولۇشى ئەييەن شەخىسلەرۇئۇالرنىڭ مۇقىم ۋە م

ىن ئىبـارەت سـۈپەتتۇر. كـېڭەش تلىك بولۇشـىبولۇش ۋە تەجرىب  ىسال ،بولۇش ئەھلى ئىلىم ئۇالردىكى

نىـڭ   ئـۆمەرۇقتىنى نـ ن بـۇېـگەالزىـم د شـىۇكىشـىلەردىن بول  ىنىڭ ئەھلـى ئىلىـم ۋە سـالرىلىزائە
لىــك ىتەجرىب ئىسپاتلىســا، ۋە ئەنســارالردىن ســورىغانلىقى دىنغــانالرۋال ھىجــرەت قىلۋئــا نىھەتىمەســل

 .ئىسپاتاليدۇ قىىشقەدەملىرىدىن مەسلىھەت سورىغانلېرەيش پۇقۇقتىنى ن ن بۇېگەبولۇشى الزىم د
بۇيرۇغـان  ىشكەئەمىرىنى مۇئەييەن بىر قەۋم بىلەن مەسلىھەتلىش ىي الگېررىئەگەر باش ئەمىر ئەسك

 بولىدۇ. پەرزلىشى ىسىدىن شۇنداق قىئەت قىلىش يۈزئەمىرگە ئىتا ،بولسا

ئەمىـر  بولمىسـىمۇسـاھابە  نىىيئىبنى مەسئۇد ئەسسەقەف ئۇبەيدە قوشۇنغا كەنئىراققا ئەۋەت ئۆمەر 
 دى. ىگەن ئىقىلىپ تەيىنل

  كى:دىدىن سورال ئۆمەر   :مۇنداق دەيدۇ لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ 

 ؟ ئـۆمەر دىلەەرنىڭ ئىچىـدىن بىرىنـى ئەمىـر قىلىـپ تەيىنلىمىـنېمە ئۈچۈن ساھابىل قوشۇنغا ـــ
 :بېرىپجاۋاب 
دىنغـا يـاردەم بېرىشـتە بـۇ  ئاۋاز قوشقان كىشىنى ئەمىر قىلىمەن. سىلەر سـاھابىلەر تۇنجىمەن  ـــ

ئـۇ  كېـيىن ئـۆمەر  .ئاۋاز قوشـقان بۇرۇنسىلەردىن  ياق بولسابۇ ،ئالدىنقى قاتاردا تۇردۇرالر ھەقىقەتەن
ياخشـىلىق قىلىشـقا  قـول ئاسـتىدىكى مۇسـۇلمانالرغائالدىـدا تەقـۋادار بولۇشـقا، هللادەمنى چاقىرىپ ئا

مەسلىھەت سېلىشقا، بولۇپمۇ كۆپ ئۇرۇشـالرغا قاتناشـقان سـەلىيا  ەرگەتەۋسىيە قىلدى ھەمدە ساھابىل
 2.[ئىبنى قەيسكە مەسلىھەت سېلىشقا بۇيرۇدى

 مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ھۆكمى( 3) 
ــدىن  ــبۇنىڭ ــى مەس ــدىئىكك ــاخالپ چىقى ــۇپلە ش ــىلىنىڭ ىغان بول ــى مەس ــۇ ئىكك ــازغۇچىالر ب ، ي
  ، ئۇالر:نگەرمىپەرقلەندۈئوتتۇرىسىنى 

 ھۆكمىش تۈزۈمىنىڭ ەكېڭ 
 ؟پەرزمۇھەت سېلىشى ىمەسل كېڭەش ئەزالىرىغائەمىرنىڭ  يەنى
 شنىڭ مەجبۇرلىشىنىڭ ھۆكمىەكېڭ  

پــاق ىبىــر قارارغــا ئىتت رىلىــزاكــېڭەش ئە كىســاندى يــاكى كــۆپ رىلىــزاكــېڭەش ئەبــارلىق  يەنــى
 رەت قـارارىنى ئۇالرنىـڭ ئەمەسمۇ؟ ئەمىرنىڭ-ۋاجىبمۇ ئىش كۆرۈشى بويىچە ئەمىرنىڭ بۇ قارار ندە،ەگكەل
 ؟ ارمۇبقۇقى وىش ھقىل

                                                           
ربۇخارى رىۋايىتىر1
ربەت -26 ىلدج -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
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 يئىجتىھـادى ئەمەس،ھـۆكمى مـۇقىم چـۇق بەلگىلىـمە يـوق، وئشەرىئەتتە ڭ شىنىىمەسلىھەت كېڭ
خالىسـا خەلىپىنىـڭ يـاكى هللاشـەك يـوق. بىـز بـۇ يەردە  لىدىغانلىقىـداېرىئېلىـپ ب ئۈسـتىدە ئىشالر

مەسـىلىلەر سىياسـىتىگە ئاالقىـدار  پۇقراالرغـا يۈرگۈزىـدىغان نىـڭلەرئەمىرئۇنىڭدىن تۆۋەن دەرىجىدىكى 
خەلىپىنىـڭ ركى، قانـداقتۇر سـابىقچىمىزتوختالمـاقلۇق ۇتوغر لىشىشىنىڭ ھۆكمىمەسلىھەتئۈستىدە 

 لىۋالغـان خەلىـپىگە ئائىـاەلتەخا ۋارىسـىغا يـاكى خەلىپىلىكنـى كـۈ  بىـلەن ئىگتەيىنلەپ بەرگەن 
  .مەسىلىلەر ئۈستىدە توختالمايمىز

 
 يولغا قويۇلۇشىشنىڭ ەكېڭ 

بەلكــى  ئەمەس، پەرزســەلەف ئۆلىمــالىرى مەســلىھەت ســېلىش ئەمىرنىــڭ ئۈســتىگە ســاندىكى  كــۆپ
 . دېگەن كۆزقاراشتا مۇستەھەب

ئىشىاا ئىۇالر بىىلەن  َوَش اِوْرُهْ  ِف اأْلَْم نِ  :سۈرە ئـال ئىمرانـدىكى دا پەقەتسىىتوغرمەسلىھەت سېلىش 

 لالھ. ئايەتتىكى بۇيرۇق پەقەت رەسۇلۇمىگەنبىرەر سەھى  دەلىل كەل دېگەن ئايەتتىن باشقا شېاەشىى 

 1ئومۇمىيمۇ؟ بۇنىڭدا ئىختىالپ بار.ىمۇ تكەممۈئبىلەن قوشۇپ  خاسمۇ ياكى ئۇ زات ىالگ 
 ۇ؟ميـاكى مۇسـتەھەب پەرزمـۇبۇيرۇق  بۇ، كە قارىتىلغان دېسەكئۈممەت ئومۇمىي ئايەتتىكى بۇيرۇقبۇ  

 دېگەن يەنە بىر سوئال تۇغۇلىدۇ.
 .بىلدۈرىـدۇنـى كىپەرزل ىالمۇستەھەبلىككە چۈشـۈرۈپ قويىـدىغان دەلىـل بولمىسـ بۇيرۇق ،ئەسلىدە
بـۇ . ۇدايـدەپ قار« سـتەھەبۇم كەئـۈممەت»قنى بـۇيرۇ تە كەلـگەنسەلەف ئۆلىمالىرى بۇ ئـايەتكۆپلىگەن 

ھەت ىباشـقىالرغا مەسـل ،چۈشۈپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن يۋەھىگە   پەيغەمبەرشۇنىڭدىن دېرەك بېرىدۇكى، 

 نى پەرزلىكـتىندېگەن بـۇيرۇق ئۇالر بىلەن شېاەشىى  بۇ ھال، ئۇ زاتقا .ئەلۋەتتە ،سېلىشتىن بىھاجەت
مۇسـتەھەب ئوخشاشـال ىڭغا ئەگىشـىپ ئـۇ زاتنىـڭ ئۈممىتىگىمـۇ بۇن چۈشۈرۈپ قويدى، مۇستەھەبلىككە

 لىپ قالدى.ېھالىتىدە ق

 زامانىسىدا ئۆتكەننىڭ ھايات  پەيغەمبەر  ،بۇنىڭ مۇستەھەبلىكىنى يەنىمۇ جەزملەشتۈرۈش ئۈچۈن
نەزەر غـــا نىڭ تۇتقـــان يولىرەىلدىكىۈســـتمانـــدانلىرىغا ئوخشـــاش ئىـــش ئوكىچىـــك قوشـــۇن ق-چـــوڭ

ــىمىزتاشل ــوغا ىش ــبەر ت ــدۇ. پەيغەم ــقا  غرا كېلى ــلىھەت سېلىش ــتىدىكىلەرگە مەس ــول ئاس ــۇالرنى ق ب
 ؟!بۇيرۇغانمۇ

تۆۋەنـدىكى تى. ترنى ئەمىـرلەرگە ئىتـائەت قىلىشـقا بـۇيرۇيەئەسـكەرل  لالھرەسـۇلۇئۇنداق ئەمەس! 
  :ھەدىس ئۇنىڭ تىپىك مىسالى

رنماقام  ر» ر اَّاٍَنه ْاع  ٍارعلِل ارَا رَاطٍا رنماقا   رَاطٍا انه ررْاع  ر اَّامٍَنه معه رنماقام   ر اَّامىرَاْه ْامع  رَا رَاطامٍ انه معه رنماقام   ٍارَاْه رَاطامٍ ْامع  «  اَّامىرعلِل ارَا

قـا هللا ،قىلسـا يلىقكىمكـى مارـا ئاسـى ۇ.دغان بولىقا ئىتائەت قىلهللا ،كىمكى مارا ئىتائەت قىلسا»
غـان ىتـائەت قىلمارـا ئ ،ئەمىرگە ئىتـائەت قىلسـامەن تەيىنلىگەن كىمكى  ۇ.دغان بولىقىل يلىقئاسى
 2.«ۇدغان بولىقىل يلىقمارا ئاسى ،قىلسا يلىقئاسى ئۇنىڭغاكىمكى  ۇ.دبولى

ــۇلۇ  ــڭ  لالھرەس ــدانال نى ــتىدىكىقومان ــول ئاس ــقا ب لەرگەرنى ق ــلىھەت سېلىش ــلىقىۇمەس  ،يرۇماس

  .غا كۇپايىلەنگەنلىكىدىن بولسا كېرەكدېگەن بۇيرۇقى ،ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى تائاالنىڭ هللا
                                                           

ربەت -46 جىلد -8« ئەۋتار نەيلۇل»ر1
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
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ايــدىغان ھالىغــا قارىنىــڭ تەرجىم ئەمــرى ئىبنــى ئــاس  ندىماندانلىرىــونىــڭ ق  لالھبىــز رەســۇلۇ
ئوت يېقىشـتىن  ئۇالرنى المەسلىھەت سالمايلەرگە قول ئاستىدىكى اىديل ئۇرۇشىسەالسسزاتى ئۇ بولساق،

ىڭ قېشىدا نئۇ ئەبۇ بەكرى سىددىق شۇ ۋاقىتتا  ،ۋە دۈشمەن كەينىدىن قوغالشتىن توسقان. ھالبۇكى

نـېمە » غىنىنـى ماختىـدى.نىڭ قىل  ئىبنى ئاس ئارالپ ئەمرى كېيىن بۇنى پەيغەمبەر  .بار ئىدى
ئەبـۇ  .دىمىـېد «مۇ مەسـلىھەت سـالمىدىڭ؟ىئۈچۈن بۇالرنىڭ كۆرلىنى خۇرسەن قىلىـش ئۈچـۈن بولسـ

 1، دېمىگەن.«پەرز ئىدىبىزگە مەسلىھەت سېلىشىڭ »مۇ  بەكرى سىددىق 
ســېلىش  مەســلىھەت»كىشــىلەر  نۇرغــۇن ىكىىــدبىمەزھ يىىئشــاف : ۇدەيــمۇنــداق دئىبنــى ھەجەر 

كۆزقارىشى بىـردەك ئەمەس. ئۇنىڭ ۋاجىبلىقىدا لېكىن  ۇ،دايدەپ قار «ئىشالردىنخاس گە  پەيغەمبەر 
ن. ئەبـۇ نەسـرى نەقىـل قىلغـاكىتابىـدا  ناملىق« ئەنىننەس ىەتۇل ئىستىھبابفرىئمە»بەيھەقى بۇالرنى 

 2[.ان، بۇ ئاجىز كۆزقاراشكېسىپ ئېيتق پەرز دەپسېلىش  مەسلىھەت ئۆز تەپسىرىدە مۇرىەيشۇق
ھەت سورىشــىنىڭ مۇســتەھەب ىئەمىرنىــڭ مەســل ئىبنــى ھەجەر يەنە بىــر ئورۇنــدا مۇنــداق دېــگەن: 

 ئىكەنلىكى توغرىسىدا نۇرغۇن ياخشى ئەسەرلەر بار.
منى ۈكىمكى ئىشـەنچلىك ھۆكـ›: ۇدەيدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق ديشەئبى ،فيانۇيەئقۇب ئىبنى س

 3‹[.رەتتىۆئۇ زات مەسلىھەت بىلەن ئىش ك .تۇتسۇن الزىم نىڭ ھۆكمىنى  ئۆمەرماقچى بولسا، تۇت
 قانـداق ناماز ۋاقتىنى ۋە ئەزاننىڭ باشلىنىش ۋاقتىنـى نىڭساھابىلەر لالھرەھىمەھۇ يئىمام نەۋەۋى

كە مەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئـۈممەت ،ىسىدەھەرالن قىلىش توغرىسىدا مەسلىھەتلەشكەن ھەدىسنىڭ شېئ
ىنى نەقىـل بـارلىق سـىئالرنىڭ ئىجماالىمۆمۇستەھەب ئىكەنلىكىگە ئ ، بەلكىبولماستىن نىسبەتەن پەرز

ــ ــداق قىلى ــگەن: دپ مۇن ــارلىق ئ ې ــڭ ئىجماالىمۆھەدىســتىن ب ــۇ ئالرنى ــلەن ئىشــالردا، بولۇپم ســى بى
بىلىـــۋالغىلى بولىـــدۇ.  ئىكەنلىكىنـــى بمۇســـتەھەكە دا مەسلىھەتلىشىشـــنىڭ ئـــۈممەتىـــرلىمۇھىم

ن ەېـگ؟ دىدىبولغانـدەك سـۈننەتم سـۈننەت گەبولغانمۇ ياكى بىـز پەرز گە مەسلىھەتلىشىش پەيغەمبەر 
 ىكىىـدبىمەزھ يىىئشاف)يەنى ئۇالرنىڭ ، . توغرىسىبىردەك كۆزقاراشتا ئەمەس بۇرادەرلىرىمىزمەسىلىدە 

 ان كۆزقاراشتۇر. . بۇ تالالنغپەرزكۆزقارىشىدا  (كىشىلەرنىڭ
تائاالنىـڭ هللا ،ئۆلىماالرنىڭ تالالنغان كۆزقارىشـى شـۇكى شۇناس ۋە ئۇسۇلشۇناسفىقھىكۆپ سانلىق 

 ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى ،نى ئۇقتۇرىدۇ. ئۇ ھەدىستىن يەنە شۇنى سۆزىدىكى بۇيرۇق پەرزلىك دېگەن
زقارىشـىنى ئوتتۇرىغـا قويۇشـى الزىـم. ھەربىرى ئۆزىنىڭ كۆ نىڭرىلىزائەكېڭەش  ،رۈۋېلىشقا بولىدۇكىۆك

 4.[گۈچىدۇرلياخشى بىهللادەپ قارىغان ئىشنى قىلىدۇ. « پايدىلىق»كېيىن ئەمىر 
 ،سـۈننەت كەسـى بىـلەن ئـۈممەتئبارلىق ئۆلىماالرنىـڭ ئىجما» نىكېڭەشنىڭ ھۆكمى يئىمام نەۋەۋى

ئەمىـر » كېـيىن سـۆزىنىدى، ئوتتۇرىسـىنى پەرقلەنـدۈر دەپ ئىككىسـىنىڭ« پەرز گە ئەمما پەيغەمبەر 
ىغانلىقىنى بايـان ئەمىرنـى مەجبۇرلىيالمايـد نىڭكېڭەشدەپ  «دەپ قارىغان ئىشنى قىلىدۇ ‹پايدىلىق›

 ىنـى پەيغەمـبەر پەرزلىكنىڭ كېڭەشمۇشۇ سۆزى بىلەن  يئاخىرالشتۇردى. ئىمام نەۋەۋى قىلىش بىلەن
 ممەتكە نىسبەتەن سۈننەت دەپ قارىدى.، ئۇنى ئۈاش بىلەن بىرگەخاس ئىشالرنىڭ قاتارىدىن دەپ قار گە

                                                           
ربەت -322 جىلد -5« مەجمەئۇززائىد»ر1
ربەت -341 جىلد -13« فەتھۇل بارى»ر2
ربەت -143 جىلد -13« فەتھۇل بارى»ر3
ربەت -76جىلد  -4« شەرھۇن نەۋەۋىي ئەال مۇسلىم»ر4
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 نىنىڭ ھــۆكمىكېڭەشــۋەينى، ئىبنــى تەيمىــيە ۋە ئىبنــى قەييــۇم قاتــارلىق ئۆلىمــاالر ۇئىمــام جــ
 كېلىدۇ. كېيىن سۆزلىرى ھەقتىكى  بۇ. ئۇالرنىڭ ۇدايمۇستەھەب دەپ قار

ە ۋە ئىبنـى تەپسـىرىدە ئىبنـى ئەتىـيىگە بەرگەن تىئـاي -153بى سۈرە ئال ئىمراننىـڭ ۇكىن قۇرتېل
 1.غاننى نەقىل قىلرىىلنلىكپەرز دېگەنىسبەتەن  كەئۈممەت كېڭەش خۇۋەيز قاتارلىقالرنىڭ

رنىڭ قىــيىن ۋە بىلمىــگەن ئىشــالردا  ئىــش ئۈســتىدىكىلە: گەن ئىــدىئىبنــى خــۇۋەيز مۇنــداق دېــ
  پەرز[.شى لىشىمەسلىھەتبىلەن  ئالىمالر

شەرىئەتنىڭ ئاساسـلىرى ۋە  كېڭەشئىدى:  كەسكىن سۆزى تېخىمۇ ىكى ئىبنى ئەتىيەنىڭ بۇ ھەقت
ــدىن ھېســابلىنىدۇ. كىمكــى ئىلىــم ئەھلــى ۋە دىــن ئەھلىــدىن  تەكىــتلەنگەن ھۆكۈملىرىنىــڭ قاتارى

  [.. بۇنىڭدا ھېچقانداق ئىختىالپ يوقپەرزمەسلىھەت سورىمايدىكەن، ئۇنىڭ ھوقۇقىنى ئېلىپ تاشالش 
 ،دەپ بېكىتىشـىپەرز دىن مەسلىھەت سورىشـى رنىڭ ئالىمالرئىش ئۈستىدىكىلەمنىڭ لىبۇ ئىككى ئا

پەرز مەسلىھەتلىشـىش مۇسـتەھەب،  الرنىـڭرىدا نەقىل قىلغان ئىبنى ھەجەر ۋە ئىمام نەۋەۋىيىقۇي مەن
 قارشى. تۈپتىن  دېگەنلىرىگەئەمەس 

دېـگەن « پەرزمەسـلىھەت سـورىمايدىغان ۋالىينـى ھوقـۇقتىن ئېلىـپ تاشـالش »ئىبنى ئەتىيەنىـڭ 
بۇ ھۆكۈمنى ھېچقانداق ئىختىالپ يوق مەسىلىلەرنىڭ  نىڭكىشى قايىل بولمىغان. ئۇ سۆزىگە ھېچبىر

ھوقــۇقىنى »دەپ قارايــدۇ. « ئەمەسپەرز »بىــردەك ئۆلىمــاالر  ،ۋەھــالەنكى ېگىنــى قىززىــق،قاتارىــدىن د
دىن دەلىـل كېـرەك. قانـداقمۇ ئيىش ئۈچۈن قۇرئان كەرىم، ھەدىس ياكى ئىجماېد «پەرزئېلىپ تاشالش 

شـۇنى  سـىئئىجماھەمدە ئۆلىماالرنىڭ ھەدىس ، قۇرئان؟!! ھۆكۈم قىلغىلى بولسۇنپەرزلىككە لسىز دەلى
ـــىتىپ ب ـــدېكۆرس ـــپەكىۇرى ـــۇش ، خەلى ـــاپىر بول ـــەۋەبلىك ك ـــدىن ئېل س ـــھوقۇقى ـــلىنىدۇ.ى  پ تاش

 ؟ !!سى پاسىقلىققا ياتامدۇيئاددى ؟!كۇفرىلىقمۇ؟ چۇ؟ ئۇمەسلىھەتلىشىشنى تەرك ئېتىش

ــى ھەجەر  ممع ر»ئىبن لهِ مماًرررْا ْه ٍ ِااممًارجا رْه ممٍ ا ْا رًعر ممُم  رشه نه ممل اٍا ُُّ رعل ممع  ممرالارْه رخا ممع  ْا َُر ممهه رناإهن مم ممِ ًٌٍرنمال ِاَّ  ممعه هرشا رَاْه ممع  ممره ارْه ــى » «كا كىمك

كىمكـى پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىن بىـر غېـرى   .قىلسـۇن سـەۋرا ىسمقتۇرىنى يائىش ەربىر ىڭنىئەمىر
دېـگەن ھەدىسـنىڭ شەرھىسـىدە  2«ە ئۆلگەن بولىدۇمىدۈيەت ئۆلىئۆلىدىكەن، ئۇ جاھىل ىپچىقىپ كېت

غـان تەقـدىردىمۇ شـاھ زۇلـۇم قىلىگەرچە پاد بـۇ ھەدىـس›ئىبنى بەتتال مۇنداق دەيـدۇ:  مۇنداق دېگەن: 
رىـدىغان ۈندەچلۈئۇنى كيۇقىرىقى ھەدىسنى ۋە باشقا  الراىمۆلشۇناس ئھىقفى قارشى چىقماسلىققا دەلىل.

 ۇنداق قارار چىقارغان: ھەدىسلەرنى دەلىل قىلىپ تۇرۇپ م
 بىـرگە پادىشاھقا ئىتائەت قىلىـش ۋە ئۇنىـڭ بىـلەنلىق ئىسيان كۆتۈرۈپ تەختكە چىقىۋالغان قورال

 قـان ،ىالدبولغانـ شـۇنداقئەۋزەل، ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش قارشـى چىقىشـتىن  پەرز.جىھاد قىلىـش 
 لىدۇ.لى بونىڭ ئالدىنى ئالغىازقا-بااللىنىپ قالغىلى، قتۆكۈلۈشتىن سا

 بولماسـتىن،ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش دۇرۇس نـدىال، اغچۇق كۇفرى سادىر بولوپەقەت پادىشاھتىن ئ
 3[.‹پەرزجىھاد قىلىش قوزغىلىپ قارشى ئۇنىڭغا كىشىگە  قۇربى يەتكەنلىكى

 نىلەرنىاھـبا قـۇرۇقكۈزىـدىغان گداغ تە ىغـاھوقۇق ىڭپادىشـاھن ئىبنى ھەجەر يەنە مۇنـداق دەيـدۇ: 
ــدىال تاالشســا پەقەت كۇفرىغــا چۈشــۈپ قال لىقنى تالىشىشــقا بولمايــدۇ،پادىشــاھ ىڭــدىنقىلىــپ ئۇن غان

 4.[بولىدۇ
                                                           

ربەتلەر -253، -243جىلد  -4« تەفسىرۇ قۇرتۇبى»ر1
ربۇخارى رىۋايىتىر2
ربەت -7 جىلد -13« فەتھۇل بارى»ر3
ربەت -8 جىلد -13« فەتھۇل بارى»ر4



14 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

كىمكى ئىلىم ئەھلـى ۋە دىـن ئەھلىـدىن مەسـلىھەت سـورىمايدىكەن، »ئىبنى ئەتىيەنىڭ  دېمەك، 
ال نىــڭ ســۆزىگە زىــا بولــۇپۆلىماالردېــگەن ســۆزى، بــارلىق ئ« پەرزئۇنىــڭ ھوقــۇقىنى ئېلىــپ تاشــالش 

 يوق. مۇرىدىغان ھېچقانداق دەلىلۈندەچلۈك الماستىن، ئۇنىق
بىـلەن  رنىڭ قىيىن ۋە بىلمىـگەن ئىشـالردا ئـالىمالرئىش ئۈستىدىكىلە»ئەمما ئىبنى خۇۋەيزنىڭ  

ــوق« پەرزشــى لىشىمەسلىھەت ــگەن ســۆزىدە ھېچقانــداق ئىخــتىالپ ي ر ئىــش ئۈســتىدىكىلەبولۇپمــۇ  ،دې
الر ئەنھۇمـا لالھـۇرەزىيەمەر ئـۆتېخىمـۇ شـۇنداق. ئەبـۇ بەكـرى ۋە  ەنـدگەمىەللىب نىشەرىئەت ئەھكاملىرى

فَاْس َُُلوا َأْه َل ال ذِْْكِن َِِّْ ُكْن ُتْ  ن  تائـاال مۇنـداق دېـگەن:هللاشۇنداق ۋاقىتتا مەسلىھەت سورايتتى. بۇ ھەقـتە 
 .1ئەگەر بىلمىسەڭالر  ئەھل  ئىلىمدن  سغراڭالر تَ ْعَلُموََّ 

غـان مەسـىلىلەر(دە چىقار مۈىلەر )يەنى قۇرئان ۋە ھەدىـس ئېنىـق ھۆكـبىز بۇ يەردە كەسكىن مەسىل
 لۇق سۆزلەۋاتىمىز. ۇمەسىلىلەردە كېڭىشىش توغر يبەلكى مۇباھ ۋە ئىجتىھادى ،ئەمەس

 ،بولـۇپ تەكىـتلەنگەن سـۈننەت بەك بولسا ،نىڭ ھۆكمى مۇستەھەبىشىكېڭ مەسلىھەت ـــ توغرىسى
  .ئەمەس پەرز

ىنى ئىنتايىن ئـاز قمەسلىھەت سورىمايدىغانلى لەردىنيېنىدىكى ئادەمنىڭ ئەقىللىق ۋە تەجرىبىلىك
خۇالسىسـىنى ىـي مەسلىھەتلىشىش ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ ئەقل ،سىزگە شۇ يېتەرلىككى .ئۇچرىتىسىز
 تەجرىبىلىـك ئـويالپ بېقىـڭ!ۋالىسـىز. ۇيەنە نۇرغـۇن ئۆمـۈرلەرنى قوش ئـۆمرىڭىزگە ـــ دە، ئېلىۋالىسىز
سۆزلەر بىلەن سىزگە ئۆز ئۆمۈرىنىڭ تەجرىبە خۇالسىسىنى  ئازغىنە ىالەچچە مىنۇت ئىچىدبىرندانىشمەن 

 ئۆتۈنۈپ بېرىدۇ. 
ئايـال، ياشـىنىپ قالغـان بـوۋاي، قـارىغۇ، كېسـەل ۋە راھىـ  كـاپىرالر ئىچىـدىكى شەرىئەت  ڭ!قارا

بولـۇپ  اشـتۇرىدىغانالرقاتنجەرـگە پىكىـر  ەئىچىـدبۇالر  ، ۋەھالەنكى،قاتارلىقالرنى ئۆلتۈرۈشتىن توسقان
 2ئۆلتۈرۈش دۇرۇس. ،قى ھۆكۈمدىن مۇستەسنا بولۇپىرىقۇي ،قالسا

شــىجائەتلىكلەرنىڭ شــىجائىتىنىڭ ئالدىــدا بىرىنچــى ئورۇنــدا  پىكىــر نەببى مۇنــداق دېــگەن: ەمــۇت
  [.تۇرىدۇ. شىجائەت بولسا ئىككىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

ــگەن: ــداق دې ــۇدامە مۇن ــى ق ــ  ئبىن ــرگجەر ــۈرۈش دۇرۇس اشــتۇرغۇچىنىقاتن ە پىكى ــۈنكى .ئۆلت  ،چ
 3[.لىدۇتۇغۇئۇرۇش پىكىردىن  ،تۇرىدۇ ئۈستۈنجەردىكى پىكىر ئۇرۇشتىن 

  ە پەيغەمـبەرىگگەنلىكۈلمەت دېگەن ئادەمنىڭ ئۆلتۈرىمد ئىبنى سەيرۇنەين غازىتىدا دۇم ھۈبۇ ھۆك
لـېكىن ئۇرۇشـتا  ،بولسـىمۇنىڭ ئىنكار قىلمىغانلىقىدىن پايدىلىنىپ ئېلىنغان. ئـۇ ياشـانغان بـوۋاي 

 .قاتناشتۇراتتىپىكىر 
ــۈپەتلەر ــدە بولۇشــقا تېگىشــلىك س ــۇنىمەســلىھەت بەرگۈچى ــارى گە كەلســەك، ئ ــام بۇخ ــۇالر   :ئىم ئ

 تائاال مۇنداق دېـگەن:هللابۇ ھەقتە  .خۇالسىلىگەن[، دەپ ردىن بولۇشى الزىمەئىشەنچلىك ئەھلى ئىلىمل

 ُن تَ ْعَلُموََّ فَاْسَُُلوا َأْهَل الذِْْكِن َِِّْ ُكْنت  ْ ئەگەر بىلمىسەڭالر  ئەھلى  ئىلىمىدن  سىغراڭالر،4  َخ ِ  ٍ  ِمثْ لُ  يُ َن ِْئُ كَ  َوَن 

  ۇشىى نىالرنى  ۋە ئۇالرنىىى  بۇتلى ننىىى  قىيىىا ەت شىنىىىدنى  ئەھىىۋاىىن  ھىىېچ ئەھەدىئ سىىاڭا ھە مىىىدن (

 .5دەكئ ئېياىپ بې ەىمەيدۇهللاخەۋەردار زاتاەك )يەن  
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى -7سۈرە ئەنبىيا ر1
ربەت -543 جىلد -13« كەبىير ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل»ر2
ربەت -762جىلد  -4ناملىق كىتابى « ئەلكافى»ئىبنى قۇدامىنىڭ ر3
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -7سۈرە ئەنبىيا ر4
 ئايەت -14سۈرە فاتىر ر5
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 :قىلغان نى مۇنداق بايانمەسلىھەت بەرگۈچىدە بولۇشقا تېگىشلىك سۈپەتلەر ۇمئىمام ماۋەردى
]  شۇئەقلى مۇكەممەل بول بىلەن بىرگە شۇبولتەجرىبىلىك. 
 دۇرق تۈۋرۈكىىلياخشىلىقنىڭ ئاساس بارچە الربۇ ،چۈنكى، شۇپەرزكار بول ۋە دىيانەتلىك. 
 ــت ــاداۋەتخور بولماس ــەتخور ۋە ئ ــۈچى ھەس ــلىھەت بەرگ ــەمىم ،ىنمەس ــۇشۆۋە ك ىيس ــان بول  يۈمچ

 مەسلىھەت بەرگۈچى ئايالالرغا مەسلىھەت سالماسلىقى كېرەك.
 پىكرى ساغالم بولۇشخالىي، قايغۇدىن -غەم. 
  ۋە  زى بولماسـلىقىىـشەخسـىي غەر قەتئىـيمەسلىھەت بەرگۈچىنىڭ مەسلىھەت سورالغان ئىشـتا
 1.[كېرەك خاھىشى ئارىالشماسلىقى-نەپسى

راَا ًر» ،مەسلىھەت سېلىشتىن چەكلەشئايالالرغا   ْ رع  ْ ُْ را لهحار ماع  نرَال ع عرَاْ   ُ ريُم  ئۆزلىرىنىڭ ئىشىغا ئايـال« »رلاع 

 دېگەن ھەدىسنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ. 2«نى ئىگە قىلغان قەۋم ھەرگىزمۇ نىجات تاپالمايدۇكىشى

گە بەرگەن  ىـڭ پەيغەمـبەر نھائەن لالھـۇمە رەزىيەەدەيبىيە كۈنىسـى ئۇممـۇ سـەلۇبۇنىڭغـا ھـ لېكىن

مەسـلىھەت  ھانىـڭئەن لالھـۇمە رەزىيەەئۇممـۇ سـەل پەيغەمـبەر  ،چـۈنكى كەلمەيـدۇ.مەسلىھەتى قارشى 
نىــڭ بەرگەن ھائەن لالھــۇمە رەزىيەەئۇممــۇ ســەلشۇرالشــقا دېيەلەيمىزكــى،  ،نى تەلەپ قىلمىغــانىبېرىشــ

اُر» مەسلىھەتى ِحا دېـگەن ھەدىسـنىڭ ئاسـتىغا كىرىـپ  3«بولـۇش سـادىق نىـڭ ئاساسـىدىن» «عل  هيُعرعلى َّه

 كېتىدۇ.

 پەيغەمـبەر  ،مەسـلىھەت بەرگۈچىنىـڭ ئەر يـاكى ئايـال بولۇشـىدىن قەتئىيـنەزەر ئۇنىڭ ئۈسـتىگە،
 .ۈستىدە قالمايدۇخاتالىق ئ

ر هن ُكمع ر: »الرغائەنھۇما لالھۇرەزىيە نىڭ ئائىشە ۋە ھەفسە ھەت سالماسلىققا پەيغەمبەر ىئايالالرغا مەسل
ُِمم ار ُبريُع َه انم ممَُّ رااممعاع ــىلەر » «لا ــتا(س ــكارا قىلىش ــىنى ئاش ــڭ ئەكس ــدە بارنى ــقەتەن ي )كۆرۈل ــۇھەقى  فۇس

ــالى )غــا ئوخشــاش(نىڭ ئەلەيھىسســاالم ــۇ ســۆزنى  4«ئىكەنســىلەر ئاي ــگەن ســۆزى دااللەت قىلىــدۇ. ب دې

تتـا، ىبۇيرۇغـان ۋاق لەرگە ئەبۇ بەكرى ناماز ئوقـۇپ بەرسـۇن دەپىشىكقېلىپ  بىتاب بولۇپ پەيغەمبەر 

 دېگەن ئىدى. كۆرسەتكەن چاغدا ڭ ئوقۇپ بېرىشىنىنى ئۆمەر نامازنى  ئۇالر ئەكسىچە
ۋە خاس كىشىلەر بىلـگەن ھەمـدە ئوتتۇرىـدا تارقالغـان ئىشـالر بىـلەن، ئـۇالر  امۋيەنە ئا ،شۇنىڭدەك

 كېرەك. غان ئىشالرنىڭ ئوتتۇرىسىنى پەرقلەندۈرۈشمىبىلمىگەن ھەمدە ئوتتۇرىدا تارقال

 مەنســەپ-ھوقــۇق الردىــن رىــۋايەت قىلغــان ھەدىســىدە ئايــال ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئىبنــى ئاببــاس  
 ىشتىن توسالغان.دەسسىتغا ىرىئىشل

راتامٍر الامى}مۇنـداق دەيـدۇ:  ئىبنى ئابباس  ْا رتا ٍا ه رعلل امامْي  ه مر َاتماْي  ر امعهرعل ةا مرا رُ ةا َا ْا م  ِ رَا مىاًارَاَانامٍرََُهيمُ رَان  ِا ر ٌُ ررلاُهث م رعلى مِه ه
ُ َّاممُارَُّ ر َا ممُارَا َا ر اٍكه َا َُرنماقاممٍ ْال ُا مم ِا ممرالار ممٍرخا رنمالاة  َهً رنامم اخارارعلاَاع ا ى مم ْا ممٍر ًْ ريماع  َا َُرنماىماممَا ٍسُمم ْا رَا ٌُ دال مم َا ممٍ ارنا ُا لهِ مماهر رنمادُمم ُّرعلى ه ْه رعْل ٍا رُكى ممٍر ه َا ر اممٍ

ُرَار ُْع رعلِل  ًّلُ رَاذاكارا  ِ ِ ًٌٍرنمالاة ٍرجاٍ ارع ه رَُُْعَهنٍاشا رشاي   رْهع  لاُعع ر ه خه رنُ   ر اع هرَان  قاٍرْهع  َا ىاٍر ر الاِم  ُع رسهذالهكا مەن پەيغەمـبەر } {َايم ىاٍروا

  توغرۇلۇق ئـۆمەر ئايالئىككى تۇرماقچى بولغان گە تاقابىل   دىـن سوراشـنى مەقسـەت قىلىـپ بىـر
                                                           

ربەت -373ناملىق كىتاب « دۇنيا ۋەددىين ئەدەبۇد»ر1
ررىۋايىتى بۇخارىر2
ربۇخارى رىۋايىتىر3
 بۇخارى رىۋايىتىر4
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 جايغـا. بىر كۈنى ئۇ بىر تىنالمىغان ئىدىمدىن ئەيمىنىپ سوراشقا پېئۇنىڭ مەن .تتىمزۈۋەكۈنى ئۆتيىل
سـورىۋىدىم: ئۇنىڭدىن چىققىنىدا كىرىپ كەتتى،  ئەراك دەرەخزارلىقىغا )ھاجەت قىلىش ئۈچۈن( چۈشۈپ

بىـز جــاھىلىيەت ›مۇنــداق دېـدى:  ئانـدىن ېـدى،د، ـــــ ‹ىدۇرھەفسـ بىـلەنئـۇ ئىككـى ئايـال ئائىشــە ›
تائـاال زىكـرى قىلىۋىـدى، هللالىـپ ئـۇالرنى ېئىسالم دىنى ك .مايتتۇقھېسابقا ئالۋاقىتلىرىدا ئايالالرنى 

 .‹{ئۇالرنىڭ ئۈستىمىزدە ھەققىنىڭ بارلىقىنى بىلدۇق ئىشتا مەنسەپكە دەسسىتىشتىن باشقا-ھوقۇق
  

 ياالمدۇ؟مەجبۇرلى تامامالنسا ئەمىرنى شەكېڭ  
پــاق ىا ئىتتبىــر قارارغــ رىلىــزاكــېڭەش ئە ســاندىكى يــاكى كــۆپ رىلىــزاكــېڭەش ئەبــارلىق  يەنــى

 رەت قـارارىنى ئۇالرنىـڭ ەمەسـمۇ؟ ئەمىرنىـڭئ-پەرزمـۇ ئىش كۆرۈشى بويىچە ئەمىرنىڭ بۇ قارار ندە،ەگكەل
 ؟ ارمۇبقۇقى وىش ھقىل

ڭ ئەمىرنىـ تەقـدىردىمۇ،بىر پىكىرگە بىرلىككە كەلگەن يلەن ئورتاق ھەممە ىكىدەسلىھەت كېڭىشىم
 يدۇ. لمااىيمەجبۇرل ماقۇل كېلىشىنىبۇ قارارغا 

بدۇھدىن باشالپ تـا بىزنىـڭ اشەيخ مۇھەممەد ئ ۇلۇقتوغرركىشىلەر بۇ مەسىلەنۇرغۇن دىكى ىمىزردەۋ
بـدۇھ ا. شـەيخ مـۇھەممەد ئاپ كەلدىراالرنى قوزغىماج-دەلېج ئاز بولمىغانبۈگۈنكى كۈنىمىزگىچىلىك 

ــا  ــار بولغــان كىشــىئەلياۋرۇپ ــدە فىتــنىگە گىرىپت ــۇپ، لىرى ــۇ ۋە ئۇنىــڭ بول ە نگلىــيەئى شــاگىرتلىر ئ
 ى پۈتتـۈرۈپىنكتىپمە نىڭناسارا دېگەن« د كىرومىرورل»تۇرى انىربگوتۇرۇشلۇق  ىنىڭ مىسىرداھۆكۈمىت

 داسـىىتوغر نىڭ مەجبۇرلىغـۇچى ئىكەنلىكـىەسـلىھەت كېڭىشـىمئۇالرنىـڭ  1ئىـدى. لەرچىققان كىشـى
ئەمەلـگە ئـۆزىگە خوجـا بولـۇش پرىنسـىپىنى –خەلـق ئـۆز، سـەۋەب ېرىشـىدىكىئېلىـپ ب ەمۇنازىر-بەس

نــا ئەزالىرىنىــڭ پىكــرىگە ئەمەل ېكــۆپ ســانلىق پارالم خەلــق ۋەكىللىــرى بولغــان ،ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن
ىن ىــدقىلغانلىق ەقلىــدغەرب ئەللىرىنىــڭ دېمــوكراتىيە تــۈزۈمىگە ت ىغانقىلىــد نى تەشــەببۇسقىلىشــ
 بولغان.

خەلـق خەلـق ئـۇنى  ،بولـۇپ تـۈزۈم غـانىلرىئويـدۇرۇپ چىق الر تەرىپىدىنئىنسان دېموكراتىيە تۈزۈمى
 ،ال مەۋدۇدىنىـڭ ئاتىغىنىـدەكئئەبـۇلئە دەپ ئاتاشـقىمۇ يـاكى تەھۆكۈم قىلىدىغان ھاكىمىيدىن ئۈستى

 ېنــادېمــوكراتىيە تۈزۈمىــدە كــۆپ ســانلىق پارالم 2.شــكىمۇ بولىــدۇىيېيىتى دىكــۆپ ســانلىقالر ھــاكىم
ــانۇنىىرلىئەزا ــان ق ــا ئەمەل قىلىشــقانىــڭ چىقارغ ــى ئۇنىڭغ ــارلىق خەلقن ــا  ، ب ــدىغان قانۇنغ مەجبۇرالي

تائاالغـا شـېرىك هللا ــــ دېمـوكراتىيە، شۇرا بۇ تۈزۈمدە قانۇن بەلگىلىگۈچى خەلقتۇر. دېمەك، ىدۇايلىنئ
دىـن هللاھوقـۇقىنى  بەلگىـلەشئـۇ قـانۇن  ،چـۈنكى .ئەڭ چـوڭ كۇفرىـدۇر قۇۋە ئوپئوچـ كەلتۈرگەنلىك

َْ ُ  ِِنَّ ِهَِّ َأَم َن َأن مۇنـداق دېـگەن:  تائـاالهللابۇ ھەقتە . بېرىدۇ الرغا تاپشۇرۇپتارتىپ ئېلىپ ئىنسان َِِّْ اْلُْ

ىىال  ەنسىۇى  ئىۇ سىىلەرن  پەقەت قهللائىرادەت ۋە دنى  بارنسىىدنى  بىارچە ھۆشىى لەر پەقەت  تَ ْعُ ُ وا ِِن ِِيَّاهُ 

 .3ئۆزنگىال ئىرادەت قىلىشقا بۇي ۇغان
چىقارغــان قــارارلىرى  خەلقنىــڭ نامىــدىنئەكســىچە  ،ئەمەس دىننامىــ نىــڭهللا ڭنتنىــېپارالم

شۇنىڭ ، نىڭ ئورنىغا قويىدۇهللا. ئۇالر خەلقنى يېتەرلىك دەلىلدۇر ى ئىكەنلىكىگەرۇفدېموكراتىيەنىڭ ك
ئۇنى  ،نى قويۇپ ئىنساننى ئىالھ تىكلىۋېلىشنىڭ كۆرۈنۈشلىرىدىن بىرى بولۇپهللا دېموكراتىيە مۇئۈچۈن

                                                           
ربەتلەر -337 ۋە -272، -271 جىلد -2ناملىق كىتابى « ئەلئىتتىجاھاتۇل ۋەتەنىيە فىل ئەدەبىل مۇئاسىر»دوكتور مۇھەممەد ھۈسەيننىڭ ر1
ربەت -33ناملىق كىتابى « ئەلئىسالمۇ ۋەل مەدەنىيەتۇل ھەدىسە»ئەبۇلئەئال مەۋدۇدىنىڭ ر2
رئايەت -43 يۈسۈفسۈرە ر3



12 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

ُُوَِّ اهَِّ  َون يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًضا َأْربَابًا :تائاالهللا دېـگەن  1بى نمىرن  خىۇدا قىلىۋاىمىايل -ن  قغيۇى بى هللا ِم ْن 
 سۆزى بىلەن ھارام قىلغان.

ئانـدىن ئېتىقـاد قىلغـۇدەك  ،پۋېتىـ، ناسارادەك كاپىر خەلق ئۆزلىرىنىـڭ دىنىنـى ئۆزگەرتىييەھۇدى
ئۇالرغـا نىسـبەتەن  بـۇ. يـۈزلەنگەن ئىالجىسـىزتـۈزۈمگە  ىرۇفبـۇ كـ اھېچبىر توغرا شەرىئەت قالمىغانـد

 ياخشى ئىدى.  رانلىقتىنھۆكۈم امۇستەبى
پادىشاھ  .خاسغا نىڭ رەسۇلىهللائۇندىن كېيىن  ،قاهللابەلگىلەش پەقەت ئەمما مۇسۇلمانالرغا قانۇن 

 .، خاالسپەقەت بۇ ھۆكۈملەرنى ئىجرا قىلغۇچى
ھېچقانـداق ھۆكـۈم  ھـالەتتە يبىرەر ھادىسە يۈز بېرىپ، ئۇنىڭغا شەرىئەتتە ئاشكارا ياكى ئىجتىھـادى

ــانل ــاھ )قىلســىمۇ ىچىقىرىلمىغ ــاكى مۇب ــان ي ــۈم چىقىرىلمىغ ــاز ئۇچرىتىســىز. ھۆك ــايىن ئ قىنى ئىنت
ئەزالىـرى بىـلەن  كېڭەشبولىدىغان، قىلمىسىمۇ بولىدىغان( ئىش خەلىپىگە تاپشۇرۇلىدۇ. خەلىپىنىڭ 

ويـۇپ ئۆزىنىـڭ پىكـرى مەسلىھەتلىشىپ ئۇالرنىڭ پىكىرلىرىدىن تالالپ ئـېلىش يـاكى ئـۇنى تاشـالپ ق
 ،پاق كەلـگەن تەقـدىردىمۇىئەزالىرى بىر پىكىرگە ئىتت كېڭەشگەرچە . بويىچە ئىش كۆرۈش ھوقۇقى بار

 ،ھېچبىر كىشىنىڭ خەلىپىنى كېڭەش ئەزالىرىنىڭ پىكرىگە ئەمەل قىلىشقا مەجبۇرالش ھوقۇقى يـوق
بۇنىـڭ دەلىللىـرى پەرز، ىلىشـى نىـڭ خەلىـپىگە ئىتـائەت قبولمايدىغان ئىشال بولىدىكەن، خەلق گۇناھ

 تۆۋەندىكىچە:

 ــڭ هللا ــۇيرۇق  ئىشىىاا ئىىۇالر بىىىلەن شېاەشىىىى  َوَش  اِوْرُهْ  ِف اأْلَْم  نِ تائاالنى ــۆزىدىكى ب ــگەن س دې
پەرز  نىڭكېڭەشـنى ئۇقتۇرىدۇ دېگەن كۆزقاراشتا ئىختىالپ بار دەپ پەرەز قىلساق، بۇ ئىختىالپ پەرزلىكى

يەنـــى  ،نىڭ مەجبۇرلىغـــۇچى ئىكەنلىكــىكېڭەشــى ئىختىالپتــۇر. ىدىكتوغرىســـ يــاكى ســۈننەتلىكى
چۇق وئىكەنلىكى توغرىسىدا ھېچقانداق بىر ئ پەرزئەزالىرىغا ئىتائەت قىلىشىنىڭ  كېڭەش خەلىپىنىڭ

 دەلىل كەلمىگەن.
ــى:  ــۇچى › كىمك ــى مەجبۇرلىغ ــىنىڭ ئەمىرن ــلىھەت كېڭىش ــىمەس ــ ئىكەنلىك ــايەتتىن ىرىقۇي قى ئ

 ، ــــ‹؟!دۇمامسا مەسلىھەتلىشىشكە بەرگەن بۇيرۇق بىھۇدە بولۇپ قالمىىدۇ، بولئىجتىھاد قىلىپ ئېلىن
پىڭىـز بىـلەن ئـايەتتە كەلمىـگەن نەرسـىنى قوشـقان ېبـۇ گ: مۇنـداق دەيمىـزئۇنىڭغا قارىتا دېسە، بىز 

مرهرَُّ رَاطهد ُعمْ»بولىسىز، خۇددى ئـايەت  رعلاْ  ْ ر ه ُْ َهَ  مٍ ئانـدىن ئۇالرغـا  ،كېڭەشـكىن ئىشـتا ئـۇالر بىـلەن« »َاشا

شـۇنىڭ ئۈچـۈن بـۇ ئـايەتنى ، بىھۇدىلىـك نىـڭ ئـۆزىدۇ، مانا بۇۇپ قالىدېگەندەك بول« نىغئىتائەت قىل
دەپ قـاراش دۇرۇس « دەلىـل گەئىكەنلىكىـ پەرزئەزالىرىغا ئىتـائەت قىلىشـىنىڭ  كېڭەش خەلىپىنىڭ»

 ئەمەس. 
بولغـان ئەمىـرگە ئىتـائەت  پەرزلەن دەيلى، بۇ كەسكىن دەلىلـلەر بىـ دۇرۇسمۇ نىبۇ ئىجتىھاد ماقۇل،

بىـلەن ۋە قىلىـش  شـۇنىڭ ئۈچـۈن ئىجتىھـاد ،سىپ چۈشەلمەيدۇېكەلگەن بۇيرۇقنى ب ھەققىدەقىلىش 
ــ ــلەن مەنىســى  ئىشــارەت ڭئايەتنى ــۈمنالئىســپاتبى ــلەن ، غان ھۆك ــل بى غان نالئىســپاتكەســكىن دەلى

 ھۆكۈمنىڭ ئالدىدا ئەمەلدىن قالىدۇ.
شەرىئەت پۇقراالرنى ئەمىرگە ئىتـائەت ، غان ھۆكۈم شۇكىنالئىسپاتىلەن كەسكىن دەلىللەر ب، ئوچۇق

ئەزالىرىغـا ئىتـائەت  نە كـېڭەش ئەمىرنـى پۇقراالرغـا ئىتـائەت قىلىشـقا ۋەئەكسـىچە  ،قىلىشقا بـۇيرۇدى

َأِعيُع وا النَُّس وَ  َوُأْوِ  يَاأَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا َأِعيُع وا اهََّ وَ تائـاال مۇنـداق دېـگەن: هللابۇ ھەقـتە  .قىلىشقا بۇيرۇمىدى
                                                           

رئايەت -64سۈرە ئال ئىمران ر1
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 ْ َُ قىىا  پەيغە ىىرەرگە ۋە ئىىۆزۈڭالردن  بغىغىىان ئىىىى ئىسىىاىدنىىلەرگە ئىاىىائەت هللائىى   ىىۇئمىنلەر!  اأَلْم ِن ِم  ْن

  .1قىلىاالر
نىڭ رەسۇلىنىڭ ھۆكمى بولمىغان ھەرقانداق ئىشتا ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇهللا

ر»مۇنـداق دېـگەن:  بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر پەرز، ىكرىگە بويسـۇنۇش پۋە  غاھەمدە ئۇالرنىڭ ئىجتىھادى ْامع 
ر اَّاى ْاع  رَا رَاطٍا انه ٍارَاْهعه رنماقا   رَاطٍا ْاع  ر اَّاىرعلِل ارَا رنماقا   ر اَّاٍَنه ْاع  ٍارعلِل ارَا رَاطٍا رنماقا   ررَاطٍا انه ر اَّامٍَنه كىمكـى « »َاْهعه رنماقا  

 يلىققـا ئاسـىهللا ،قىلسـا يلىقكىمكى مارا ئاسى ۇ.دغان بولىت قىلقا ئىتائەهللا ،مارا ئىتائەت قىلسا
 ۇ.دغـان بولىـمارـا ئىتـائەت قىل ،ئەمىـرگە ئىتـائەت قىلسـامەن تەيىـنلىگەن كىمكى  ۇ.دغان بولىقىل

   2.«ۇدغان بولىقىل يلىقمارا ئاسى ،قىلسا يلىقئاسى ئۇنىڭغاكىمكى 

ُ رَاعلاٍ  امُار الامىر» رىـۋايەت قىلىنىـدۇ: ىلىكـمۇنـداق دېگەننىـڭ  دىن پەيغەمبەر  ئىبنى ئۆمەر  مة   ُ عل
ر ممب  َا ممٍرَا ممر  هرنهِةا رطٍا امماارررَارعل ةا رتا مم ارَا ا ممِاا رناممًّلا ربهاد َّه ممرا ممِاا رناممإهذاعرَُْه ربهاد َّه ْار  ممٍرلا ريمُممؤ  ْا ممره ار  ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىــش» « كا

)مۇسـۇلمان(  ،لمىسـىالۇيرۇبيەتكە مەئسـى–گۇنـاھ ا،ئىشـتھەرقانـداق ان ىغـمقۋە ياققـان ياتەبىئىتىگە 
  3«.ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بولمايدۇ ،يرۇلساۇبمەئسىيەتكە –. ئەگەر گۇناھپەرزئىنساننىڭ ئۈستىگە 

ىدىكى نىڭ ھەدىسـ  ەئۇباد دېگەن سۆزى ،«انىغمقياتەبىئىتىگە »نىڭ  پەيغەمبەر بۇ ھەدىستىكى 
سـۆزى بىـلەن دېـگەن  4،«ئەت قىلىشـقا بۇيرۇلـدۇقش ياقمىغـان ھـالەتتىمۇ ئىتـاۇش ياققان ۋە خـۇخ»

سـىگە ئېغىـر كېلىـدىغان پنە ، لېكىنمەئسىيەت بولمايدىغان-، ئەمىر گۇناھدە بولۇپمەنى ئوخشاش بىر
 ئىشالرغا بۇيرۇسا دېگەنلىكتۇر.

رلەرگە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇغـۇچى ىپەقەت ئىتائەت قىلىش ئۈچۈنال بەيئەت قىلىنىدۇ. ئەم گەئەمىر
 .لەر قاتارىدا سانىلىدۇ، كەسكىن دەلىلە بولۇپدىدەرىجىس ۋاتىرەلەر مۇتھەدىس

 «نەزمۇل مۇتەناسىر مىنەلھەدىيسىل مـۇتەۋاتىر»نىڭ ئۆزى كەتانىئەلئەلالمە مۇھەممەد ئىبنى جەئفەر 
غـازات، » ئەبۇ تىيـ  ئەلقۇنـۇجى:  مۇنداق دېگەن ناملىق كىتابىنىڭ خەلىپىلىك ھەققىدىكى بابلىرىدا

ئەمىـرلەرگە ئىتـائەت قىلىشـقا بۇيرۇغـۇچى ۋە  ،اىـدناملىق كىتاب« ساۋاق لەردىنۋە ھىجرەت لىكدىھەش
مۇنـداق  ىـپقىل بايـانۋاتىر دەرىجىسـىدە دەپ ەشـتىن توسـقۇچى ھەدىسـلەرنى مـۇتقىئۇالرغا قارشى چى

ىلىش دىغان ئىشالردا ئەمىرلەرگە ئىتائەت قمايسالىھالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن گۇناھ بول سەلەف› :دېگەن
 كەلگەندىن ۋاتىر ھەدىسلەرەتۇى توغرىسىدا قۇرئان كەرىم ۋە مپەرزلىكئەمىرگە ئىتائەت قىلىشنىڭ  .پەرز

 قۇسـا ۋەوئـۇالر نامـازلىرىنى ئ ،گەنـدىن كېـيىنىنلېە بىـرلىككە كگئۇالرنىڭ ئەمىـرلىكى ،كۆپ دەلىللەر
 ئاشكارا-ئوچۇق ەئەمىرلەرد. ئۇالرنىڭ ئىتائىتىدىن چىقىش دۇرۇس ئەمەس ،ئاشكارا قىلمىسىالنى كۇفرى

ئۇالرغـا قارشـى چىقىشـتىن توسـۇش توغرۇلـۇق كەلـگەن  ،رۈلمىسـىالۆكۇفرى ۋە نامازنى تەرك ئېتىش ك
رۈلمىسـە، ۆسى كەرمەزكۇر ئىككى ئىشنىڭ بىر ەۋاتىر دەرىجىسىگە يەتكەن. ئەگەر ئەمىردەتۇم مۇھەدىسلەر

لېكىن ئۇنى  .ڭغا قارشى چىقىش دۇرۇس ئەمەسئۇنى ،كىگە يەتكەن تەقدىردىمۇېشتا چىگەرچە زۇلۇم قىل
  ‹.پەرزيامانلىقتىن توسۇش  ،تىشىچە ياخشىلىققا بۇيرۇپېكۈچىنىڭ ي

ى ھكىتابقــا شــەر نــاملىق« تاھــاۋىيە تۇتئەقىــدە»نىــڭ ئەڭ روشــەنراقى بايانالركەلــگەن  ھەقــتەبــۇ 
 دەلىلـلەرتىكى ھەدىسـ ۋەقۇرئـان  ئـۇ مۇنـداق دېـگەن:  ،يازغۇچى ئالىمنىڭ دېگەن تۆۋەنـدىكى سـۆزىدۇر

                                                           
رئايەت -53 ئسۈرە نىسار1
رمۇسلىم رىۋايىتىر2
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر3
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر4
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نامـاز ئىمـامى، ھـاكىم، جەڭ قومانـدانى ۋە  ،ئەمىـر ــــ شـۇكىسالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى  سەلەف ھەمدە
ــورۇنالردا ئىتــائەت قىلىنىــدۇ. ئەمىرنىــڭ ئىجتىھــادى يســەدىقە ئەمەلــدارى قاتارلىقالرغــا ئىجتىھــادى  يئ

بەلكـى ئۇالرنىـڭ ئەمىـرگە ئىتـائەت  بولماسـتىن، پەرزئىتـائەت قىلىشـى  گەئىشالردا قول ئاستىدىكىلەر
جامــائەت ۋە  ،چــۈنكى پەرز. ۋاز كېچىشــى ندىىكرىــپقىلىشــى ۋە ئەمىرنىــڭ پىكرىنــى دەپ ئۆزلىرىنىــڭ 

ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈنــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەيــدا قىلىشــنىڭ ، ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەتــى
 1[.«نىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇىزىي

 لمانالرغا بىر خەلىپە تەيىنلەشكە بۇيرۇغان. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر شەرىئەت مۇسۇ  :مۇنداق دېگەن

ممرار» خه هرناممٍ م اُمُلععرع   اماممْي  ُا ممٍر هذاعرسُعيهمم ارْلهالهِ ُعةا ىم  ئۇالرنىــڭ كېيىنكىســىنى  ،ئىككــى خەلىــپىگە بەيــئەت قىلىنســا« »ْه

  2.«ئۆلتۈرۈرالر!

رسامٍيا ار» :رىـۋايەت قىلىنىـدۇ لىكـىنداق دېگەنمۇنىڭ   دىن پەيغەمبەر ئىبنى ئەمرى  لالھئابدۇ ْامع  َا
ممرهسُر ه  َُرنٍا َه ُمم ممُرريُمىاٍ ممٍ ارَخا رجا ٍارناممإهن  ممماااٍا  ِ رع َُر هن  َهرنمال ُِاهد مم قاااريامم ه هرَاقااممرا ار مال ُهمم  ُ ممٍرناْا  ااممٍُ راامم ًْ ممرهر هْاٍ خا رع   چىـــن كىمكـــى » «ععرُ ىُمماا

ئۇنىڭغـا ئىتـائەت  ولسا، كۈچىنىڭ يېتىشـىچەقىلغان ب بەيئەتبېرىپ  بىر خەلىپىگە قولىنى ندىقەلبى
 3.«چېپىڭالرنىڭ گەدىنىگە ئۇ ،ئەگەر يەنە بىرسى ئۇنىڭدىن خەلىپىلىكنى تالىشىپ كەلسە .قىلسۇن

ْ رياهِم نر الامىر»رىـۋايەت قىلىنىـدۇ:  لىكـىمۇنداق دېگەننىڭ   دىن پەيغەمبەر  ئەرفەجە مرُُك َاْ  رَا  ْ ٍُك رَاتام ْامع 
مم  ريُرهيمم ُر َه رَاع رناممٍ م اُمُلع ُررَاُجممر   ْ ريااممٍ اااُك ممر هاا ُا ريُم رَاَ   ْ ٍُك مما ر اَّامم َُ ريا ســىلەرنىڭ ئىشــىڭالر بىــر ئــادەمگە جەملىنىــپ « »َان 

ــۆلمەكچى  جامــائىتىڭالرنىبۇزمــاقچى يــاكى  بىرلىكىڭالرنــىبولغانــدىن كېــيىن، كىمكــى ســىلەرنىڭ  ب
  4.«بولىدىكەن ئۇنى ئۆلتۈرۈرالر!

ــپە دېگ ــزنىخەلى ـــ ىمى ــالئى ــ ــۈممس ــالى ىتىم ئ ــۈرگۈچى ئ ــۇيرۇق چۈش ــدىكى ب ــى رەھبەر يئىچى ن
نـى خەلقشـۇنىڭ بىـلەن بىـرگە  يـدۇ،خەلىپىنـى مەجبۇرال كېڭىشـىمەسـلىھەت دۇ. ئەگەر بىـز كۆرسىتى
ئىككـى  ھەمـدە دۇرۇس رەھبەرلىكنىڭ كۆپىيىشى ينىڭ ئىچىدە ئالىخەلق، ئەلۋەتتە سەكدې يدۇمەجبۇرال
 ىگە تۈپتىن قارشى.پمانا بۇ شەرىئەتنىڭ تەلى ،دېگەن بولىمىز دۇرۇس تەيىن قىلىشە خەلىپ

نىڭ مەجبۇرلىغـۇچى كېڭەشـ ،مۇسۇلمانالرغا ئىككى خەلىپە تەيىن قىلىشنىڭ باتىللىقىغا ئاساسەن
مەسـلىھەت مېنىڭ نەزىرىمـدىكى ياخشـى ئىجتىھـاد بولـۇپ، ، ئىكەنلىكىنىڭ باتىللىقىغا قايىل بولۇش

نىـڭ ىئەزالىركـېڭەش ۋە  خەلـقبەلكى  ،قىنى ئۇقتۇرىدۇنىڭ خەلىپىنى مەجبۇرلىيالمايدىغانلىكېڭىشى
ــى  ــم تۇتۇش ــى الزى ــڭ چەكلىمىلىرىن ــۇيرۇقىنى ۋە ئۇنى ــڭ ب ــڭ . هللاپەرزخەلىپىنى ــۈكرى، مېنى ــا ش ق

ربۇ ئىجتىھادقا مەندىن بۇرۇن بىرەر ئالىم توختالمىغان. ،بىلىشىمچە
 مەسـلىھەت كىشـى  لىرىـدىن ھېچبىـرالىمۆشەرئىي سىياسەت توغرىسىدا كىتاب يازغان سەلەف ئ

نىڭ كېڭەش ەدۇرۇس، ئۇالرنىڭ ئىچىد لمىغان.توختانىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكى توغرۇلۇق كېڭىشى
 ،دەپ قارايـدۇ« مۇسـتەھەب»الر ئـۇنى ئۆلىمـا لېكىن جۇمھۇر ،لغانالر بارتوختايولغا قويۇلۇشى توغرۇلۇق 

رئېلىپ بارمىغان.  قىقاتەتتوغرۇلۇق ھېچقانداق ترنىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكىكېڭەشئەمما 
ىگە ئىـگە بولغـان كىشـى پقۇزاتلىـق مەنسـى-دا قـازىسـىنىڭ زامانىئىيئىمام ماۋەردى ئىمام شـافى

بولــۇپ،  دىنىــي پېشۋاســىلەرنىــڭ يشــۇنىڭدەك قــازى ئەبــۇ يەئالمــۇ ئــۆز زامانىســىدىكى ھەنبەلى ،ئىــدى
                                                           

 بەت -424« ىدەتۇت تاھاۋىيەشەرھۇل ئەق»ر1
رمۇسلىم رىۋايىتىر2
رمۇسلىم رىۋايىتىر3
رمۇسلىم رىۋايىتىر4
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ــمەك،  -5ئىككىلىســى ھىجرىيىنىــڭ  ــۇ ئەســىرىدە ياشــىغان. دې ــۆت ئىســالم دۆلىتب ــۆمرى ت ىنىــڭ ئ
 ىســىدالىق تــۈزۈملىرى توغرھبۇالرنىــڭ ھەر ئىككىلىســى پادىشــا ئەســىردىن ئاشــمىغان ۋاقىــا ئىــدى.

گە ۋاجى  بولىدىغانلىقى ئۈستىشنىڭ خەلىپىنىڭ ەتەشكىللكىتاب يازغان بولۇپ، مەسلىھەت كېڭىشى 
 باياندى. ئۇالرنىڭ لمىغان ئىتوختاتوغرۇلۇق رنىڭ مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكىمەسلىھەت كېڭىشىياكى 

توغرۇلــۇق  ەتلىرىنىڭ ئەســكەرلەرگە يۈگۈزىــدىغان مــۇھىم سىياســھەربىــي قومانــدان قىلغــانلىرى پەقەت
ر 1بولغان.

مۇسـتەھەب  ، بەلكـىبولماسـتىن پەرزتەسىس قىلىش خەلىـپىگە ركېڭىشىمەسلىھەت ئىمام ماۋەردى 
 كـى تەخـا ۋارىسـىنىىـدىن كېيىنئەگەر خەلىـپە ئۆز : يـدۇمۇنـداق دە ئۈستىدە توختىلىـپ ىئىكەنلىك

خەلىپىلىككە ئەڭ اليىق ۋە شەرتلىرىگە چۈشىدىغان ئادەمنى ئويلىشـى كېـرەك.  ،تەيىنلىمەكچى بولسا
تەيىنلەنگىنــى ئەگەر ئــۇ  .ئۇنىڭغــا قارىلىــدۇ ،ئەگەر ئــۇ ئىجتىھــاد قىلىــپ بىــر ئــادەمنى تەيىــن قىلســا

چبىر كىشىگە مەسلىھەت ېئەزالىرىدىن ھ شخەلىپە كېڭە ىال،بالىسى ياكى دادىسى بولمىسخەلىپىنىڭ 
 2[.سالماستىن ئۇنىڭغا بەيئەت بېرىشكە ۋە ھوقۇقنى ئۇنىڭغا تاپشۇرۇشقا ئۆزىال قارار چىقىرىشى دۇرۇس

لەر بىـلەن زامانـداش بولـۇپ، شـەرئىي سىياسـەت ئىمـام مـاۋەردىۋە  قازى ئەبۇ يەئال ئىمام جۇۋەينىمۇ
 ناملىق تىپىك ئەسەرنىڭ مۇئەللىپى. « سىز زۇلەمغىياسۇل ئۇمەم فىتتىيا»تۈسىنى ئالغان 

زىممىينـى »نىڭ باشقا خاتالىقلىرىنى قويۇپ، ئۇنىڭ ئىمام ماۋەردىئىمام جۇۋەينى ئۇشبۇ كىتابىدا، 
ــتىرلىكىگە  ــرائىيە مىنىس ــنلەش دۇرۇسئىج ــۆزىگە ،«تەيى ــگەن س ــا  دې ــيە بەرگەن، ئەمم ــاتتىق رەددى ق

نىڭ مەسـلىھەت كېڭىشـىيـاكى  ۋە بولىـدىغانلىقىپەرز تەسىس قىلىـش خەلىـپىگە ركېڭىشىمەسلىھەت 
ر3 بەرمىگەن. زىتىشۈتلىقىغا توختالمىغانئۈستىدە رمەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكى

 نىڭىشـىمەسـلىھەت كېڭى ۋە نە تەسىس قىلىش ىشىمەسلىھەت كېڭ ڭخەلىپىنى»مۇ ۆزىئجۇۋەينى 
تائـاال هللا  لـۇق مۇنـداق دېـگەن:توغرۇدەپ قارايـدۇ. ئـۇ بـۇ  «ئەمەس ى پەرزى بويىچە ئىش قىلىشـپتەلى

ئىشىاا ئىۇالر  َوَش اِوْرُهْ  ِف اأْلَْم نِ  :يـدۇئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى مەسلىھەت سېلىشـقا چاقىرىـپ مۇنـداق دە

 .بىلەن شېاەشىى 
پ بىرگە قارا بىلەن باشقىالر غائىشالر قىيىنتىش بىلەن ېمەرتىۋىگە ي يۇقىرىئىلىملەردە ھەر خىل 

 خىسـلەتلەر ياخشـىبـارلىق »بىز  .يوق زىتلىقنىڭ ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق ەسلىھەتلىشىشچىقىپ م
ھوقـۇق يۈرگـۈزۈش ۋە  ،مۇستەقىل قارار چىقىرىش دەرىجىسىگە يەتكەن خەلىپىنىڭمـۇ مۇجەسسەملەنگەن

بەرگەن ئورۇنلۇق پىكىرلىرىدىن پايدىلىنىشقا سـەل نىڭ ئاممى ،شەرىئەت ئەھكاملىرىنى ئىجرا قىلىشتا
ى تىشـېيولدىن چەتـنەپ ك ھەق نىڭمۇستەبىا ھۆكۈمران ،چۈنكى ،دەپ قارايمىز «كېرەكى ماسلىقرىقا

نىڭ ھەق يـولنى ىنـى قولغـا كەلتۈرۈشـكە مـۇۋەپپەق بولغـان كىشـىمىرنىڭ ئىلاللىماۆ. ئتۇرغانال گەپ
 بولىدۇ. تولىمۇ ياخشىچىڭ تۇتۇپ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل ھۆكۈم چىقىرىشى 

ــۇنى تــوغرا بىــر ەبەرگەن پىكىرل رباشــقىال، كمىتــىېخەلىپىلىكنىــڭ ھ رنــى تەكشــۈرۈپ چىقىــپ، ئ
 خەلىـپە ئـۆز ئالـدىغا مۇسـتەقىل قـارار ىالشۇنداق قىلغانـد ،شتۇرەخۇالسىل جەملەپپىكىرنىڭ ئۈستىگە 

قا ۋە پايدىلىنىشـيەنە ھەر خىل تەبىئەتتىكـى كىشـىلەرنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىـدىن خەلىپە  االيدۇ.چىقىر
 ھەربىر ئەقىـل ،چۈنكى ىمۇ تەرغى  قىلىنىدۇ،شقپ ئېلىيدىالرنى قوبۇل قىلىپا لىغانرغۇنۇنئۇنىڭدىن 

 بار. ىئارتۇقچىلىق ئىگىسىنىڭ ئۆزىگە خاس
                                                           

ربەت -45ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»بەت، ئەبۇ يەئالنىڭ  -43ناملىق كىتابى« ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ماۋەردىنىڭ ر1
ربەت -13 دجىل -3 ناملىق كىتابى« ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ماۋەردىنىڭ ر2
ربەتلەر. بۇنى دوكتۇر ئابدۇل ئەزىيم ئەددىي  تەھقىقلىغان -432، -333، -232نەشرى.  -2ناملىق كىتاب، « ئەلفۇقەرات»ر3
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. قا ئېغىـر توسـالغۇ پەيـدا قىلىـدۇبىرىگە ئوخشىماسلىقى ئىشالرنى ئىجرا قىلىشـ-پىكىرلەرنىڭ بىر
ئۈسـتىدە ئىـنچىكە  رەرگەن پىكىرلبە باشقىالر ئىلىمدا مۇجتەھىدلىك دەرىجىسىگە يەتكەن خەلىپەئەگەر 

ــۈزۈپ، ــۇالھىزە يۈرگ ــول  م ــڭ م ــىىئىلئۆزىنى ــتۇرۇپ، م ــلەن سېلىش ــدىن ئەڭ  بى ــڭ ئىچى پىكىرلەرنى
ۋە  شـىشقارشىلى ،، مۇسۇلمانالرغا ياخشـى نەتىجىلەرنـى ئېلىـپ كېلىـپىنىداققتالالپ چى توغرىسىنى

ــاقىۋەتتىن ســاقلىنىپن كېلىــپ چىقىــدىغان لىشىشــتىئىختىالپ ــۆز  لىــدۇ. مۇســۇلمانالراق يامــان ئ ئ
ئىشـالرنى ئىـنچىكىلەپ بىـر  ھەمـدەىشـى پىالنل ئەستايىدىللىق بىلەن كالال قـاتتۇرۇپنىڭ خەلىپىسى

ــى  ــىدا تەرەپ قىلىش ــۇنىڭ ئۈچــۈن  ،بىرلىشــىدۇئارقىس ــر ش ــالەتتەئەمى ئەگەشــكۈچى  ھەرقانــداق ھ
تەھىـد ئـالىم بولمـاي نىـڭ دىنىـدا مۇجهللائەگەر خەلىـپە  ئەگىشـىلگۈچى بولۇشـى الزىـم. ،بولماستىن
ئۇالرنىڭ بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلىرىنى كۈتۈشـى ، الرغا تەقلىد قىلىشى ۋە ئۇالرغا ئەگىشىشىالىمقالسا، ئۆ

مانــا بــۇ دە،  –كېلىــپ قالىــدۇ  الزىــم ىھەمــدە ئۇالرنىــڭ ئىسپاتلىشــى ۋە ئىنكــار قىلىشــىنى كۈتۈشــ
 1[.مەرتىۋىسىگە زىتتۇر رەھبەرلىكىگە ۋە پخەلىپىلىك مەنسى

 ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى  َوَش اِوْرُه ْ تائاالنىـڭ »هللارغـا ئوخشـاش اللىماۆجۇمھۇر ئ مۇۋەينىۇام جئىم
نىڭ يولغـا ىشـىكېڭ مەسـلىھەت بـۇ .دەپ قارايـدۇ «رىدۇۈدېگەن سۆزىدىكى بۇيرۇق مۇستەھەبلىكنى بىلد

 ،ا كەلسـەكىغشىئەمىرنى مەجبۇرل مەسلىھەت كېڭىشىنىڭئەمما  ،قويۇلۇشى توغرىسىدا كەلگەن بۇيرۇق
« ئەگىشىلگۈچى بولۇشى الزىم ،ئەگەشكۈچى بولماستىن ھەرقانداق ھالەتتەئەمىر »ۋەينى ۇجئىمام  ئۇنى

 دېگەن سۆزى بىلەن رەت قىلغان.
پ، ئەسىرلىرىدە ياشـىغان بولـۇ -8 ،ـ7نىڭ ىھىجرىي لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

لى ئــارقىلىق زاۋال تاپقــان، ئەمىــرلەر ئوتتۇرىســىدا وقــخەلىپىلىكــى مۇرغۇلالرنىــڭ  يئابباســىئــۇ دەل 
 يېزىقچىلىـق تىكىشـەرئىي سىياسـەتنىڭ شـەيخۇل ئىسـالمئىدى. گەرچە  ۋاقىاپىتنىلەر يۈز بەرگەن 

ق ۇلـۇنىڭ ئەمىرنى مەجبۇرلىغۇچى ئىكەنلىكـى توغربولسىمۇ، مەسلىھەت كېڭىشى ئۈستۈنقابىلىيىتى 
نىڭ يولغـا قويۇلـۇش مەسىلىسـى توغرۇلـۇق ىھەت كېڭىشـىمەسـل ئۇ پەقەت .ھې  سۆز ئاچمىغان ئىدى

ــۆزلە ــرگە شس ــلەن بى ــى بى ــلىھەت كېڭىش ــنى  مەس ــىس قىلىش ــتىگە »تەس ــڭ ئۈس دەپ  «پەرزئەمىرنى
ـــان.  ـــڭ قارىمىغ ـــۇ ھەقتئۇنى ـــىب ـــۆزرىك ـــۇقىرى چېنىڭ ئەڭ لىرىس ـــي ـــتىدىكىلەر [ى: ك ـــش ئۈس ئى

ــدۇ ــاجەت بواللماي ــتىن بىھ ــ 2]...مەسلىھەتلىشىش ــارەت،دېگەن ــاالس دىن ئىب ــدا  .خ ــر ئورۇن ــۇ يەنە بى ئ
 3دەپ ئوتتۇرىغا قويغان. [ مۇستەھەبلىكنى ئۇقتۇرىدىغان بۇيرۇقر كە كەلگەن بۇيرۇقنى:مەسلىھەتلىشىش

توغرىسىدا كەلگەن بـۇيرۇقنى مۇسـتەھەبلىكنى رىشىمەسلىھەت كېڭمۇ لالھئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇ 
: ەيـدۇمۇنـداق د توغرۇلۇقپايدىلىرى فىقھى ڭ دەيبىيە قىسسىسىنىۇھ دېگەن قاراشتا بولۇپ، ئۇقتۇرىدۇ

قــول ئاســتىدىكى پــۇقرا ۋە  ئوتتۇرىغــا قويــۇپياخشــى پىكىرلەرنــى  نىــڭئەمىر، ئــۇ پايــدىالرنىڭ بىــرى 
قالغان مەنپەئەتلەرنـى  مەخپىيبولۇش، خالىي كايىشلىرىدىن  ،رسەن قىلىشۇئەسكەرلەرنىڭ كۆرلىنى خ

 دېـگەن بۇيرۇقىغـا بويسـۇنۇش ا ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى ئىشىاتائاالنىـڭ هللا بىلەن بىـرگە، لىشتونۇۋې

ئىشىلى نن   ەسىلىبەت بىىلەن  َوَأْمُنُهْ  ُشوَر  بَ ي ْ نَ ُه ْ  :تائاالهللارمۇستەھەب. ىمەسلىھەتلىشىش مەقسىتىدە

 4[.ماختىدىدەپ ئۆز بەندىلىرىنى  غاقارار قىلىدنغانالر
                                                           

 بەتكىچە -88بەتتىن  -86ناملىق كىتاب « غىياسۇل ئۇمەم فىا تىياسىز زۇلەم»ر1
ربەتكىچە -387بەتتىن  -386جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر2
ربەت -37جىلد  -16« ل فەتاۋامەجمۇئۇ»ر3
 بەت -127جىلد  -2« زادۇل مەئاد»ر4
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ــدا خەلىپىنىــڭ  ــۇق ىتەســىس قىلىشــرىىشــمەســلىھەت كېڭئاساســلىق فىقھــى كىتابلىرى  توغرۇل
 غــائوتتۇرىھەت كېڭىشــى تەســىس قىلىشــىنى مۇســتەھەب دەپ ىمىغــان، پەقەت قازىنىــڭ مەســلتوختال

ــا ــۆزلەر .نقويۇلغ ــيىلگەن س ــۇ دې ــل مۇب ــا قىمەس ــىنىڭ يولغ ــۇپۇيۇلوھەت كېڭىش ــدە بول ــى ھەققى  ،ش
 .ھەققىدە ئەمەس ئىكەنلىكىمەجبۇرلىغۇچى 

كەلسـە، ئەھلـى  ۇ ئەگەر ئەمىر بىرەر قىـيىن ئىشـقا د  دېگەن:مۇنداق  لالھئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇ
 ،قا موھتـا  بولسـاقىلىشـ ئەگەر ئىجتىھـاد ،ئىلىم ۋە ئىشـەنچلىك كىشـىلەر بىـلەن مەسلىھەتلىشـىدۇ

 .ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى تائاالنىڭ هللائەمىرنىڭ مەسلىھەتلىشىشى مۇستەھەبدۇر. بۇنىڭ دەلىلى 
 1..[.دېگەن سۆزى.

 غـۇچى ىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنـى مەجبۇرلىلىرىنىڭ مەسلالىمۆۈچىنچى نۇقتىدا سەلەف ئمەن ئ
ــئىكەنلى ــىدا ك ــانلىقىنى توختالى توغرىس ــانمىغ ــدىم باي ــان ئى ــۇ يەردەقىلغ ــدى مەن ب ــەلەف  . ئەم س

ئىشـالردا ئەمىرنىـڭ پىكرىنىـڭ  يۋە ئىجتىھادى يبارلىق ئىختىالپى ۇنىڭ ئەكسىچەئ دەل دىنلىرىالىمۆئ
 ھەم ئەزالىرىنىـڭ ئەمىرنىـڭ پىكـرىگە كېلىشـى كېڭەشۋە  ، خەلقنى مەجبۇراليدىغانلىقىخەلقبارلىق 

 ىكـــئىكەنلىپەرز  نىڭشـــۇنداقال ئۇنىـــڭ ئىجتىھـــاد قىلغـــان ئىشـــلىرىدا ئۇنىڭغـــا ئىتـــائەت قىلىشـــ
  قىنى ئوتتۇرىغا قويىمەن.ىلناغنالئىسپات قاتارلىقالرنىڭ

قۇرئان  مۇنداق دېگەن:  م ئىبنى ئەبىل ئىززىل ھەنەفىى يازغان ئالىھگە شەر«تاھاۋىيە تۇتئەقىدە»
، نامازنىـڭ ئىمـامى، ئەمىـر ــــ شـۇكىسالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى  سەلەف ھەمدە دەلىللەرتىكى ھەدىس ۋە

ئـورۇنالردا ئىتـائەت قىلىنىـدۇ.  يھاكىم، جەڭ قوماندانى ۋە سەدىقە ئەمەلـدارى قاتارلىقالرغـا ئىجتىھـادى
بەلكى ئۇالرنىڭ بولماستىن،  پەرزئىتائەت قىلىشى  گەشالردا قول ئاستىدىكىلەرئى يئەمىرنىڭ ئىجتىھادى

 ،چـۈنكى پەرز. ۋاز كېچىشى ندىىكرىپئەمىرگە ئىتائەت قىلىشى ۋە ئەمىرنىڭ پىكرىنى دەپ ئۆزلىرىنىڭ 
ــدا  ــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەي ــى ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈن ــائەت ۋە ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەت جام

 2[.نىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇىزىي قىلىشنىڭ
ھەدىـس ۋە  ،قۇرئـان نى كۆردىڭىزمـۇ؟!!ى يـازغۇچى ئالىمنىـڭ سـۆزىھگە شـەر«تاھـاۋىيە تۇتئەقىدە»
گە ىدا ئەگەشـكۈچىلەرنىڭ ئەمىـرئىشالر ىييوق ئىجتىھاد ىقارار ئالغان ھۆكممۇقىم  نىڭشەرىئەتئ ئىجما

 پەرزلىرىـــدىن ۋاز كېچىشـــنىڭ پىكىر دەپ ئـــۆز ئەمىرنىـــڭ پىكرىنـــى ھەمـــدەنىڭ ىئىتـــائەت قىلىشـــ
مەجبۇرلىغـۇچى دەيـدىكەن، رىشىمەسلىھەت كېڭبۇنىڭدىن كېيىن يەنە كىمكى ، ئىكەنلىكىنى بېكىتتى

ەن كۆرســەتك ســىغا قارشــىلىقئئىجما ســالىھالرنىڭ ســەلەفھەدىــس ۋە  ،ئــۇ قۇرئــان !بىلىــپ قويــۇركى
. سـۆزدۇرگەن يىلسـىدا دېـىئىكەنلىكـى توغر نىڭ مەجبۇرلىغـۇچىىشـىمەسـلىھەت كېڭ. مانـا بـۇ بولىدۇ
-لىرى تـاالشالىمـۆھەم سـەلەف ئ ەۇ مەسـىلىدبدېسە،  پەرزتەسىس قىلىش رىشىمەسلىھەت كېڭ ،ئەمما

رالر مۇستەھەب دەپ قارىغان.الىمۆلېكىن كۆپچىلىك ئ ،تارتىش قىلغان
ر

 ئەسكەرتىش:
نىـڭ بـۇ ىالر ئۆزلىرڭـى مـوللىيېدەپ جار سالىدىغان ‹ ئەمىرنى مەجبۇرلىغۇچى ىشىمەسلىھەت كېڭ›

ــڭ  ،كۆزقارىشــىنى ئىســپاتالش ئۈچــۈن ــۇپ، ھاكىمالرنى ــپ قوي ــكە قايرى ــر چەت ــى بى شــەرئىي دەلىللەرن
چەك قويۇشنىڭ مـۇھىملىقى بىـلەن دەلىـل كۆرسـەتتى. ئـۇالر بـۇ قىلمىشـى بىـلەن  مۇستەبىتلىكىگە

   ش بەرگەنگە ئوخشاش بولدى.ىتىسۇلىغا تۈزەنىڭ رهللا ۋەهللاخۇددى 
                                                           

 بەتكىچە -338بەتتىن  -335جىلد  -11« ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»ر1
 بەت -424« شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»ر2
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پەرۋەردنگارن  )بەندنلى ننى  ئە ەىلى ندن  ھېچنەرسىىن ئ  َوَما َكاََّ رَبَُّك َسِأ يًّا مۇنداق دېگەن: تائاالهللا

َُ ْ ،1 ئۇناۇ ايدۇ يَن ُِ   ْ َُ    .2بىگىن سىلەرنى  دننىاالرن  پىتىن قىلدنم اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َل
ــۈمراننى ــاغۇت ھۆك ــۇ مۇســتەبىا ت ــۇچى نىڭ مەجمەســلىھەت كېڭىشــى ھەرگىزم ى ۋە بولۇشــبۇرلىغ

ــارىلەر ت ــقا چ ــدىن باش ــدۇ.ئۇنىڭ ــى ىزگىنلىيەلمەي ــز  بەلك ــۇلمانالرغا بى ــلەن مۇس ــانۇنالر بى ــۇفرى ق ك
نىڭ پىكـرىگە ئاساسـلىنىپ تـۇرۇپ ىشىمەسلىھەت كېڭ ىنىھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان تاغۇتالرنىڭ ئۆزلىر

ـــوكراتىي ـــق قىلىۋاتقـــانلىقى ۋە دېم ـــانۇنلۇق ھۆكۈمرانلى ـــۆرمەت قىق نى دەۋا رىىلىلىـــدىغانلىقگە ھ
 ۋە كـۆپ سـانلىق پارالمېنـاتەشـكىللىگەن  ىرىلۆزئ ھالبۇكى، ئۇالر مىز.تىكۆرۈۋا تقانلىقىنىاۋقىلىشى
 مۇ كار قىلمىسـا،بۇ غائەگەر ئۇالر ،ۋاتىدۇبېرىچىلىق ۋە ئالدامچىلىق بىلەن ئېلىپ كۆز بويامرنى ەدېگەنل

دۇ. نىـىقوللالرنى ئۇسـۇل-چـارە ش قاتـارلىقىتىختۋە قـاتتىق تـۈزۈم تـو قىيناش ،قاتتىق زەربە بېرىش
رتەسىس قىلىشنىڭ نېمە پايدىسى؟رىشىمەسلىھەت كېڭبۇنداقالر بىلەن 

ــۇق ــى توغرۇل ــالم دۆلىت ــز ئىس ــۆز  ئەگەر بى ــاق، ئاچس ــدس ــالم دۆلىتى ــلىھەت كېڭ ەئىس ــىمەس  ىش
راق ئېغىـر مۇدىنىمۇنىڭ زۇلپادىشاھ ـــ شپ بېكىتىپرىنسىپنى ئوتتۇرىغا قويۇبۇ  دېگەن مەجبۇرلىغۇچى

ھۆكۈمرانلىقنىـڭ  يچـۈنكى ئـۇ خەلـق ئىچىـدە ئـالى ،ە يـول ئېچىـپ بېرىـدۇىگيامانلىقنىڭ يۈز بېرىشـ

 لَ ْو َك اََّ ِفيِهَم ا آَِلَ ٌل ِِنَّ اهَُّ َلَفَأ َ تَاتائـاال مۇنـداق دېـگەن: هللابۇ ھەقـتە  .كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ نىيىشىىكۆپ

ھىالر بغىسىا ئىىدى  )شائىناتنىى  تەرتىپى ئ ئەىىۋەتاە بىۇزۇالتا تى  باشىقا ئىالهللازېمىندا -ئەگەر ئاسمان3 
 4ماۋەردى بۇ ئايەت بىلەن مۇسۇلمانالرغا ئىككـى خەلىـپە تىكلەشـنىڭ باتىللىقىغـا دەلىـل كەلتـۈرگەن.

 ـــــ نىــڭ پىكــرى بــويىچە ئىــش قىلىشــى پەرز دەپ قــاراشئەزالىرى كــېڭەش)ئەمىرنىــڭ كــۆپ ســانلىق 
 (رۇس دەپ قارىغانلىقتۇر.دۇ ھاكىمىيەتنىڭ كۆپىيىشى

ئۈچـۈن ئـاۋازىنى قولغـا كەلتـۈرۈش كۆپ سانلىقنىڭ  گەرىپىكبىرەر  ەمەجلىسىدرىشىمەسلىھەت كېڭ
لىشـىش ۋە ددىيەتئەگىشـىپ زى كۆرۈلۈشكە باشاليدۇ، بۇنىڭغانەيرەرلىرى -رۇھالرنىڭ ھىيلەۇخىل گ ھەر

نى بـۇنى ئىشـالر بىـز تېخى. كېلىدۇا ھاكىمىيەتنىڭ كۆپىيىشى مەيدانغ ىغانبۇزۇقچىلىققا ئېلىپ بارىد
يەتلەردە ئىـجەم يپرىنسـىپىگە تايىنىـدىغان ئىسـالمى ئىجـرا قىلىـش نىڭ پىكـرى بـويىچەكۆپ سـانلىق

 ۋاتىمىز. ۈكۆر
خەلـق ئىچىـدىمۇ كـۆپ  ،رۇھلىققا ئەگىشـىپۇسىنىڭ ئىچىدىكى كۆپ گىمەجل مەسلىھەت كېڭىشى

ئۆزىنىـڭ قوللىغۇچىلىرىنىـڭ بـارلىقىنى ھـېس  چۈنكى ھەربىرى .ش كېلىپ چىقىدۇۈنۈرۇھالرغا بۆلۇگ
ئاداۋەت ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا بـۇزۇقچىلىقالر -ئۆ  ،رۇھالر ئوتتۇرىسىدا دۈشمەنلىشىشۇكېيىن گ ،قىلىدۇ

ركېلىپ چىقىدۇ. 
 :زۈم بىلەن ئاخىرالشتۇرىمەنۆمەن بۇ قىسقا رىسالەمنى تۆۋەندىكى س

ىغان كـۆپ ئىشـلىرىدا بېكىـپ كەتـكەن شـەرىئەت جىرىدېب ئالدىدائۆزىنىڭ پۇقراالر  مۇسۇلمان ئەمىر
خاھىشـى بىـلەن ئەمەس، -ئۆزىنىـڭ نەپسـى چەكلىـمە قويۇلىـدىغانلىقىنى ھەمـدەملىرى بىـلەن اھكئە

 بىلىدۇ. نى چىقىش قىلغان ئاساستا ئىختىيار بېرىلگەنلىكىنى پۇقراالرنىڭ مەنپەئەتى
                                                           

رئايەت -64سۈرە مەريەم ر1
رئايەت -3سۈرە مائىدە ر2
رئايەت -22سۈرە ئەنبىيا ر3
 بەت -27ناملىق كىتابى« امۇس سۇلتانىيەئەلئەھك»ماۋەردىنىڭ ر4
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ئەسىرلەرنىڭ ئىشىنى قولغا چۈشكەن  گەالر شۇنىڭغا بىرلىككە كەلگەنكى، ئەمىرالىمۆشۇناس ئفىقھى
قى ئىختىيـارلى مەنپەئەتنـى تـالالش-خاھىشىنى ئەمەس، پايدا-شەھۋەت ۋە نەپسى ،بىر تەرەپ قىلىشتا

 .بېرىلگەن
بىــر تەرەپ قــاراپ مەنــپەئەتكە -پايــدا لىرىنىــڭ ئىشــالرپۇقرا»ە بــار، قائىــد بىــر مۇنــداق تەشــەرىئەت

  «.دۇنىقىلى
پۇقراالر خالىسۇن  ھەمدە ۇرغان ئىشلىرىنى پۇقراالرنىڭ ئىجرا قىلىشىدېمەك، مەسئۇلنىڭ ئۇرۇنالشت

نەتىجىنىـڭ بولۇشـىغا  قوشـۇپ كەيـاكى دۇنيـالىق مەنـپەئەتي دىنىـ، تېڭىشى ئۇالرغا سۇنىياكى خالىم
بىـرەر مەنپەئەتنـى ئـۆز ئىچىـگە ئالسـا، پۇقراالرنىـڭ ئـۇنى  ىنىرۇنالشـتۇرغوئ مەسئۇلنىڭق. ئەگەر باغلى

 چىنـازارەتمەسـئۇل  ،چـۈنكى .ئۇ ئىـش رەت قىلىنىـدۇ ،ئەگەر ئۇنداق بولمايدىكەن پەرز.ئىجرا قىلىشى 
 .بولىدۇ نەزەردىن ساقىا ،بولۇپ ئىشبىھۇدە  ياكى نى زىيانىبۇ چاغدا ئۇنىڭ ئۇرۇنالشتۇرغ بولغاچقا،

تـۆۋەن  بولسـۇن يـاكى مەسـئۇلبـاش ا ئوخشـاش قمەيلى ئۇ بۈيـۈك پادىشـاھ ـــ مەسئۇل دېگىنىمىز
 ئـادەمنىھەرقانـداق  ئىـش ئۈسـتىدىكى مەسـئۇل بولسـۇن، تارمـاق جىدىكى ئەمەلدارالرغا ئوخشـاشدەرى

ئۇالرنىــڭ ە قئــاۋام خەلقــ ،بولىــدىكەن المەنــپەئەت-ا پايــدابۇيرۇغىنىــدنىڭ مەســئۇل ھەربىــر ۇ.كۆرســىتىد

 ەمـبەر پەيغزات ــــ شـەرىئەتنى يولغـا قويغـۇچى الر مەسـئۇل ،چۈنكى بولىدۇ. پەرز دېگىنىنى ئورۇنداش
ســەمىمىيەتنى تەرك ئەتــكەن  ،تەرىپىــدىن پــۇقراالرنى ســەمىمىيەت بىــلەن ئىــدارە قىلىشــقا بۇيرۇلغــان

م: »س باردىەھدە بىر مۇنداق مەنى ، بۇ ھەقتەمەسئۇلالرغا قاتتىق تەھدىا سېلىنغان ْا ر رَُُْمعَه مع  ارْه رَا ه ر هرذهرْامع 
مم ارراهرْ ممعل ُر مما ريُهررْ رلاممرنمارًًّلرةا ممىُرٍرسهرعا ممعكهرَاررب ريماممراررلا ررح رَّ  ــرەر « »اهرى ممْل ارعارراارحا ــۇ ئۈممەتنىــڭ ئىشــلىرىدىن بى ــى ب ــزمەتكە كىمك خى

  1[.«پۇرىيالمايدۇ مۇجەننەتنىڭ ھىدىنى ،لىك بىلەن ئىدارە قىلمايدىكەنيئۇنى سەمىمى ،بولۇپ مەسئۇل

نىڭ يولىدۇر.   تەكىتلەنگەن سۈننەت ۋە پەيغەمبەر مەسلىھەت كېڭىشى ،شۇكى ىسىخۇالس نىڭگەپ
پىكىرلەرنىـڭ ئىچىـدىن پۇقراالرغـا  ئوتتۇرىغا تاشالنغانقائىدىگە ئاساسەن قھى فىيۇقىرىدا ئۆتكەن ئەمىر 

تەســىس رىشــىمەســلىھەت كېڭ ،ئەممــا نى تــالالپ ئېلىشــى الزىــم.ىرىنىســبەتەن ياخشــى ۋە پايــدىلىقل
ــنىڭ  ــەك،قىلىش ــگە كەلس ــىس قىل پەرزلىكى ــتەس ــى  ئەمەس، پەرزش ى ــتەھەببەلك ــلىھەت  .مۇس مەس

ـــى رىشـــىمەســـلىھەت كېڭ ،كەلســـەك ئىكەنلىكىـــگە نىڭ ئەمىرنـــى مەجبۇرلىغـــۇچىىشـــىكېڭ ئەمىرن
، مەئسـىيەت بولمىسـىال-ئوچۇق گۇنـاھ دابەلكى ئەمىرنىڭ پىكرى ۋە ئىجتىھادىئەمەس، غۇچى ىمەجبۇرل

. مانـا بـۇ پەرزئىتـائەت قىلىشـى  غـانىڭئۇ ئىشـالردا ياتىدىغان نىڭ پىكرى ۋە ئىجتىھادىغائۇپۇقراالرنىڭ 
سـالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى بىـلەن قـارار ئالغـان  ھەدىسنىڭ ئېنىق بەلگىلىمىلىرى ۋە سەلەف ۋەان قۇرئ
ردۇر.ىلىمەس
ر

 مۇالھىزە
تەتقىقـات  ،پىـلىتېمىسـىدا تەپسـىلىي توخت ىشـىمەسـلىھەت كېڭكى سـۆزلەرنى دىىـرىيۇقنىڭ ېم

ي تەتقىقـات ئېلىـپ تەپسىلىبۇ ھەقتە  ،خالىسا. هللاقويغىنىم يوق ئوتتۇرىغا ىدەتىئېلىپ بېرىش مەقس
 بېرىشىم مۇمكىن.

ئەسـىرىمىزدىكى ئــونالرچە كىتـابالر بــۇ  ،شــۇكىقېرىنداشـلىرىمىزنىڭ بىلىۋېلىشــىغا ئەرزىيـدىغىنى 
سـۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا قويـۇلغىنى  دەلىـلبىراق ئۇ كىتـابالردا  ،تېمىدا تەتقىقات ئېلىپ بارغان بولسىمۇ

 يـدىغان ۋە نەيـاكى بىـزگە كېـرەك بولما دەلىلـلەر يلىـيـدىغان ئەقامئۇقتۇرھاالل ياكى ھارامنى پەقەت، 
                                                           

ربەت -57ناملىق كىتابى « شەرھۇل قەۋائىدىل فىقھىيە»شەيخ ئەھمەد زەرقانىڭ ر1
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 ،مۇبـار دېـگەن تەقـدىردىئاالقىسـى  بىۋاسـىتە بولمىغـان، مىسى بىلەن ئاالقىسىېت ىشىمەسلىھەت كېڭ

بىـلەن شـەكلى ئايىتىـدىن باشـقا بـۇيرۇق دېـگەن  ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىىى  سۈرە ئال ئىمراننىـڭ
  .ىبارەت بولدى، خاالسدىنال ئدەلىللەرشەرئىي  كەلمىگەن

دېـگەن  غائىشلى نن   ەسلىبەت بىىلەن قىارار قىلىىدنغانالر َوَأْمُنُهْ  ُشوَر  بَ ي ْ نَ ُه ْ سۈرە شۇرانىڭ  ،ئەمما
بـۇيرۇق چۈشـۈرۈش شـەكلىدە كەلـگەن  ،ئايىتىگە كەلسـەك، بـۇ ئـايەت خەۋەر شـەكلىدە كەلـگەن بولـۇپ

ەشـكۈچىلەرنى ماختـاپ كەلـگەن بولـۇپ، سـۈرە ئـال بـۇ ئـايەت مەسلىھەتل شۇنىڭ بىلەن بىـرگە ئەمەس.
 چۇق تەلەپ قىلىپ كەلگەن ئەمەس.  وھەتلىشىشنى ئىىڭ ئايىتىدەك مەسلنئىمران

 ســۆزلىرىگە ئوخشــاش،  نــدادتىن نەقىــل قىلغــانەئىبنــى ئەتىــيە ۋە ئىبنــى خــۇۋەيز م نىــڭبىۇقۇرت
ــر بەزى ــڭ بى ــەلەف ئالىملىرىنى ــلىھەت كېڭس ــىمەس ــنى ىش ــىس قىلىش ــان  دەپپەرز  تەس ــان قىلغ باي

ئىمام نەۋەۋىـي، ئىبنـى ھەجەر، ئىبنـى تەيمىـيە،  1الرنىڭ پىكرىگە قارشى.الىمۆلىرى جۇمھۇر ئكۆزقاراش
 ىشـىمەسـلىھەت كېڭ  بىـردەك: الرنىـڭ ھەممىسـىالىمۆۋەينى قاتـارلىق ئۇجـئىمـام ئىبنى قەييۇم ۋە 

مەسلىھەت دەك، ىمنىدا دەپ ئۆتكا. مانا بۇ دەتاالش يۇقىرىتدېگەن كۆزقاراش [تەسىس قىلىش مۇستەھەب
ــىكېڭ ــىنىڭ ىش ــۇچى ئىكەنلىك ــتىن مەجبۇرلىغ ــاالش بولماس ــىدىكى دەت ــى  ،توغرىس ــلىھەت بەلك مەس
ھـۆكمى پەرزمـۇ يـاكى سـۈننەتمۇ؟ دېـگەن(  نىڭىشـىمەسلىھەت كېڭ )يەنى نىڭ يولغا قويۇلۇشىىشىكېڭ

رتوغرىسىدىكى دەتاالشتۇر.
تەسىس قىلىشنى ھاكىمنىـڭ ئۈسـتىگە  ىشىلىھەت كېڭمەسبەزى زامانداشلىرىمىزنىڭ كىتابلىرىدا 

 ياۋروپانىـڭھاكىمنى مەجبۇرلىغۇچى قىلىش ئۈچـۈن، ئـۆزلىرىنى  نىىشىمەسلىھەت كېڭقىلىش ۋە  پەرز
ىن ئىبـارەت بـۇ تـۆھمەتنى يـوق تلىقىئىسالمدىن مۇسـتەبىتلىك ۋە كـون ،گە ئوخشۇتۇپئەگەشكۈچىلىرى

دېگەننـى ئىسـپاتالش ئۈچـۈن  ‹نى ئەڭ بۇرۇن تۇتقـانىوكراتىيدېم دىنى ئىسالم›الرغا ياۋرۇپالىققىلىش، 
ئىسـالم »ئۇالرنىڭ بەزىسى  تېخىدەلىللەرنى كەلتۈرۈپ جار سالغانلىقىنى كۆرىسىز.  ينۇرغۇنلىغان ئەقلى

ئۆزىگە  ـــ خەلق»ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا  تېخى،يازغان. يەنە  مۇدېگەن نام بىلەن كىتاب« ېموكراتىيىسىد
ــۆزى خوجــا، خە ســىنى ئايرىشــنىڭ ىشــۇنداقال ھۆكۈمرانالرنىــڭ ئوتتۇر ،لــق ھۆكۈمرانالرنىــڭ مەنبەســىئ

ــدۇ ــەپ تۇرى ــۈچنى تەرش ــدىكى ك ــڭ ئىچى ــۇ دۆلەتنى ــى، ئ ــلىنىش نۇقتىس ــدەك ن« باش ــەزەدېگەن  ىۋرىيى
ســىزنى چۆچۈتــۈپ ۋە جــارارلىق ســۆزلىرى  لىرىلەرنى ھەم كۆرىســىز. بۇالرنىــڭ جــار سېلىشــىسەپســەت

ــۇن ــىز .قويمىس ــۇالر س ــان ئ ــۆزلەرگە، ئېيتق ــلەر س ــەرئىي دەلىل ــۈرگەن ش ــقا  گەكەلت ــدىن باش ۋە ئۇنىڭ
باقىـدىغان بولسـىڭىز، بىـز  بىرلەپ نەزەر تاشـالپ-بىر گەرەكەلتۈرگەن سۆزلدىن نەقىل ئېلىپ كىشىلەر

 ئەگەر، ئۇچرىتالمايسـىزنـى دەلىل ھېچقانداق بىر شـەرئىيەك دۇئۇنىڭ بىلەن رەببىمىزگە ئىبادەت قىلغ
 ھالقىــپدىن لەرســى مەن دەپ ئــۆتكەن ســۆزىرىقۇئۇنىــڭ ئەڭ ي ،لنــى تېپىــپ قالســىڭىزشــەرئىي دەلى

 تەلمەيدۇ. ېك
شــاكىر  دمەھــتوغرۇلــۇق ئەلــالمە ئەبــۇ خىلــدىكى كىشــىلەر ان ئوخشــاتق الرغــائــۆزلىرىنى ياۋرۇپالىق

 َوَأْم ُنُهْ  ُش وَر  بَ ي ْ نَ ُه ْ ،2 ئىشاا ئىۇالر بىىلەن شېاەشىىى  َوَش اِوْرُهْ  ِف اأْلَْم نِ   مۇنداق دەيدۇ: لالھرەھىمەھۇ

غائىشلى نن   ەسلىبەت بىلەن قارار قىلىدنغانالر3  بىـلەن دىـن  رىمىزدىكـىەۋۇ ئىككى ئـايەتنى دبدېگەن
الرنىـڭ ياۋروپالىق ،الر بۇرمىالش ئـارقىلىق كىشـىلەرنى ئـازدۇرۇپىچى موللىالر ۋە ئۇالردىن باشقاشقۇئوين

 يئۇالر ئۆزلىرى تۈزۈپ چىققان ئاتـالمىش ئاساسـى .اسالشماقچى بولدىم تۈزۈمىگەقانۇن تۈزۈش  يئاساسى
                                                           

 بەتلەر -253-243جىلد  -4قۇرتۇبى  تەفسىيرر1
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -153سۈرە شۇرا ر2
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -38سۈرە شۇرا ر3
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لىالرنىـڭ مەزكـۇر ئىككـى ئـايەتنى ئـۆزىگە دەسـتەك لدەپ ئاتىدى. بۇ مو« دېموكراتىيە تۈزۈمى»قانۇننى 
ــى ــتىكى نىيىت ــى ، قىلىش ــالم دىن ــىگە ئىس ــلىھەت كېڭىش ــۆزلەرنى مەس ــوغرا س ــدەك ت ــدۇ دېگەن بۇيرۇي

رنى مەقسەت قىلىش ئـارقىلىق ەلىخاتا ۋە باتىل مەن كەنتتېكراتىيە ۋە پارالمئىشلىتىپ ئۇنىڭدىن دېمو
ر. ىن ئىبارەتمۇسۇلمان خەلقنى ئالداشت

خىلــدىكى  ئىســالم دىنــى قايســى ئۇنــداقتا، .بۇيرۇيــدۇ كەكېڭەشــ ھەقىــقەتەنئىســالم دىنــى تــوغرا! 
 !بۇيرۇيدۇ؟! كەكېڭەش

ََلَ   اهَِّ َوَشا :دىۇيرۇب دەپ مۇنداق تائاال پەيغەمبىرىگەهللا َََزْمَت فَ تَ وَكَّ ْل  ئىشىاا ئىۇالر  ِوْرُهْ  ِف اأَلْمِن فَِإَذا 

ئايەتنىـڭ  .1قا تەۋەشىىل قىلغىى هللابىلەن شېاەشىى ؛ )شېاەشىەندن  شېيى ئ بى  ئىشقا بەل باغلىساڭ  
 ئـورۇن يـوق. ھەم، تەئۋىل قىلىشقىمۇ نىڭ ھاجىتى يوقشەن بولۇپ تەپسىر قىلىشومەنىسى ئېنىق، ر

بولـۇپ،  گە قىلىنغـان بـۇيرۇقدىكىلەرىئۈسـت ئىـش كـىىن كېيىنئـۇ زاتـت ئانـدىن ،گە ئۇ پەيغەمـبەر 
ــرىبۇالر ــان،  نىــڭ ئەقىــل ئىگىلى ــر ببولغ ــا ېپىكى ــى ئوتتۇرىغ ــدىغان بۇرادەرلىرىنىــڭ پىكىرلىرىن رەلەي

 شـكەشتۈرۈلەيلىەئەم پۋە ئىجتىھاد قىلىـ پبۇ پىكىر ئالماشتۇرۇ قويۇشىنى تەلەپ قىلىش ھوقۇقى بار.
، پايـدىلىق دەپ ائۇنىڭدىن كېـيىن ئەمىـر ئـۆزى ئادىـل، راسـ ،رۇن بار بولغان مەسىلىلەردە شۇنداقوئ

كـۆپ  ،ئـۇنى مـۇئەييەن بىـر گۇرۇھنىـڭ يـاكى چەكلىـك بىـر گۇرۇھنىـڭ ،قارىغانلىرىنى تالالپ ئېلىـپ
بەل باغاليدۇ. ئىجـرا سانلىقنىڭ ۋە ياكى ئاز سانلىقنىڭ پىكرىگە باغلىنىپ قالماستىن ئىجرا قىلىشقا 

ئـۆزى تـوغرا دەپ قارىغـان ئىشـنى ئىجـرا  ،ل قىلىـپۈقا تەۋەككهللاىغاندىن كېيىن، قىلىشقا بەل باغل
 قىلىۋېرىدۇ. 

 كېيىنكى ئىشئۆزىدىن  پەيغەمبەر  ،ھېچقانداق دەلىلگە موھتا  بولمايدىغان ئېنىق ئۇقۇم شۇكى
، رىئـايە قىلىـدىغان نىڭ بەلگىلىمىلىـرىگەهللاكىشىلەر،  غانۇبۇيردىكىلەرنى مەسلىھەتلىشىشكە ىئۈست
 انغىـدى، زاكـاتنى ئـادا قىلانغيدىئوقۇ تەئدىل ئەركان بىلەن، نامازلىرىنى قىلىدىغانقا تەقۋادارلىق هللا

َلُمعر» پەيغەمـبەر ھەققىـدە  ئـۇالر ،سـالى  كىشـىلەر بولـۇپ قىلىـدىغاندا جىھـاد ىيولهللاۋە  رَُ  ْ مى ُك رْه لهِالهمنه
رَاعلىمُّعاى ًّلا ه  َ ا دېـگەن كىشـىلەردۇر. ئـۇالر دەھـرى،  2«يانداشسـۇن ىىرلمارا ئىچىڭالردىن ئەقىل ئىگى« »عل 

 شـۇنداقال ئـۇالر ،نكەردىن ئـۆزىنى تارتمايـدىغان پاسـىقالر ئەمەسۇنىڭ دىنىغـا قارشـى چىققـۇچى، مـهللا
 نىڭ دىنىغا قارشى ۋە ئىسالم قانۇنىنى گۇمران قىلىدىغان قـانۇنالرنى تـۈزۈش ھەققـى بـارهللا ئۆزلىرىنى

رنىڭ ئىچىــدە كــېڭەش ئەزالىـرى ۋە ئىــش ئۈسـتىدىكىلە ئەمەس. بـۇ مــۇ ھەمدەپ قارايـدىغان بەدبەختلەر
ئـۇالر مەسـلىھەت سـورايدىغان ۋە  ،بار بولـۇپ مۇقىلى  ۋە قامچىغا اليىق بولغان كاپىر ۋە پاسىقالرتېخى 

 پىكىر ئالماشتۇرىدىغان ئىنسانالر ئەمەس.

ْنَ  اهَِّ  يەنە سۈرە شۇرانىڭ َِ ِ ْ  يَ تَ وَكَّلُ وََّ َوالَّ ِذيَن َكَْتِن ُ وََّ َك َ ا َِن اْ ِ ِْ َواَوَما  ََلَ   َرَِْ ََ  َخي ْ ٌن َوأَبْ َ    ِللَّ ِذيَن َآَمنُ وا َو ْلَف َواِح
ابُوا لِ  َنَِِْْ  َوَأقَ  اُموا الصَّ  اَِ َوَأْم  ُنُهْ  ُش  وَر  ب َ  َوَِِذا َم  ا َغِض  ُ وا ُه  ْ  يَ ْغِف  ُنوََّ  َُ ئىمىىان  ي ْ  نَ ُهْ  َوََِّّ  ا َرزَقْ نَ  اُهْ  يُ ْنِفُ   وََّ َوالَّ  ِذيَن اْس  َت

 نلەردن   قەبىىىئ ئىشىىالردن  ىيىىئېياقىىان  پەرۋەردنگارنغىىا تەۋەشىىىىل قىلىىىدنغان شىشىىىلەرگە  گۇنىىاھ  شەب
پەرۋەردنگارننىىىىى  دەۋنىىىىاىگە ئىىىىاۋاز  سىىىىاقالنغۇچىالرغا  دەرغەزەى بغىغانلى نىىىىدا شەچىرەىەيىىىىدنغانالرغا 

 ازن  )تەئىدنل ئەرشىان بىىلەنئ ئۆتەيىدنغانالرغا  ئىشىلى نن   ەسىلىبەت بىىلەن قىارار قغشااليدنغانالرغا  نا
نىى  ھۇزۇرنىدنى  سىاۋا  هللا قىلىدنغانالرغا  بىر رنرنق قىلىپ بەرگەن نەرسىلەردن  سىەدنقە قىلىىدنغانالرغا

                                                           
 ىئايەتنىڭ بىر قىسم -153سۈرە شۇرا ر1
رمۇسلىم رىۋايىتىر2
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 ەمەقســەتنى ئىپــادىلەش جەھەتــتئېنىقلىــق ۋە دېــگەن ئــايىتى  1دۇريىىتېخىمىىۇ ياخشىىىدۇر  تېخىمىىۇ باقى

 ََََِّل  اه َََزْمَت فَ تَ وَكَّْل  )شېاەشىەندن  شېيى ئ بى  ئىشقا   ئىشاا ئۇالر بىلەن شېاەشىى  َوَشاِوْرُهْ  ِف اأَلْمِن فَِإَذا 

دېـگەن ئـايەتكە ئوخشـاش بولـۇپ، ئـۇ ئـايەت ھۆكـۈم ۋە دۆلەت  قا تەۋەشىىىل قىلغىى هللابەل باغلىساڭ  
ــاس بولماســتىن ــا خ ــڭ يوللىرىغ ــان  ،تۈزۈملىرىنى ــا ئەگەشــكۈچى، ئىتائەتچ ــڭ بۇيرۇقىغ پەقەت رەببىنى

-بىرى بىلەن ھەمكارلىشـىش ۋە بىـر-مۇئمىنلەرنىڭ ئەخالقىنى بايان قىلىش توغرىسىدا كەلگەن. بىر
-بـارلىق ئىشـلىرىدا بىـر يۋە ئومـۇمى يئۆزلىرىنىڭ خۇسۇسى بولغاچقا، ئۇالرنىڭ ئادىتى بىرىنى يۆلەش

ئىنتـايىن كـۆپ  لەرسـۆز-ە گەپھەقـتبـۇ بولغـان.  رنىـڭ ئەخالقـىئۇال بىرسى بىلەن مەسلىھەتلىشـىش
نەسـىھەت -خالسـا ئىبـرەت ۋە پەنـدهللارىدا دېگەن سۆزىمىز بىلەن كۇپايىلىنىمىز، ئۇنىڭـدا ىقۇي ،بولۇپ

 2[.بار
 

 لەشتۈرۈش توغرىسىدىكى ئاگاھالندۇرۇشيلىەنى ئەممەسلىھەت كېڭىشىئىسالم دۆلىتىدىكى 
بەزى كىتابخــانالر  گەغرۇلــۇق ســۆزلىگەن يــۇقىرىقى ســۆزلىرىمىنىڭ ھــۆكمى تومەســلىھەت كېڭىشــ

  مۇنداق سوئال تاشلىشى مۇمكىن:
 ؟! دېمەكچىمۇ؟ «ىسىز قۇرۇلىدۇمەسلىھەت كېڭىش»سا ىخالهللا نىئىسالم دۆلىتى ـــ سىز

هللا توغرىسـىنى  .رىمەنېـدەپ جاۋاب ب ،«ياق» :نىڭ ياردىمى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بىلەن مەنهللا
 .  ياخشى بىلگۈچىدۇر

دىن سـىرت، يەنە لەررۋەزىـ قىلىـدىغان ئىجرا پەرمانلىرىنى-، خەلىپىنىڭ ئەمرىكرىم شۇكىپمېنىڭ 
ــىش ۋە  ــلەن مەسلىھەتلىش ــۆزى بى ــۈن ئ ــىش ئۈچ ــدەك ھەمكارلىش ــس تۆۋەندىكى ــل مەجلى ــى خى ئىكك

 :توغرا كېلىدۇتەشكىللىشىگە 
 مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسى  (1)

 ۋە مۇتەپەككـۇر ئـالىمالردىن سـىسسمۇتەخە ىكـىردەلئۇ دۆلەت ئىچىدىكى دىنىي ۋە دۇنيـالىق ئىلىم
 .  تەشكىللىنىدۇ

 مەجلىسى  رەۋەكىلل (2)
 تەشكىللىنىدۇ.  دىنلىرى ۋە خەلق ۋەكىللىرىباشلىقئۇ كىشىلەرنىڭ 

 ىدۇ.شەكىللەندۈر مەسلىھەت كېڭىشىنى كىىدئىسالم قوشۇلۇپ سىئىككى مەجل بۇ
 سلەر مەجلىسىىمۇتەخەسس( 1)

، سـىس ئــالىمالردىن تەشـكىللىنىدۇ. بۇنىـڭ دەلىلــىسمۇتەخە ەردەىلىمـلبـۇ دىنىـي ۋە دۇنيــالىق ئ

ــبەر  ــا باشــلىغۇچى خەلىپىلەرۋە  پەيغەم ــوغرا يولغ ــقىالرنى ت ــۇچى، باش ــدا بولغ ــوغرا يول ــۆزى ت ــڭ ئ نى
 توغرىسىدا قالدۇرۇپ كەتكەن سۈننىتىدۇر.  ىمەسلىھەت كېڭىش

رَاكار}بۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن:  لالھئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ رعلى مِه ه مُارسماد م ا اكهة  رعل   ٌ ررٍنام مع  ُْاىامٍ ارْه َنارعل  مُع َه اا  ُ يا
مممممى ُارلا ريمااماداممممم ُُّ رعل مممممعالهعاٍرنامممممإهذاعرَاهامممممحارعل كهاامممممٍُبرَاَ   ِ َعرسهْا ْ ُخمممممُذ ممممماهرلهِا َا ُُْمممممعَهرعل ُةُاٍ رعل  ر ه ْه رعل دهل ممممم مممممره  ْ رَا عً رسهمممممٍلى ِه ه ر امممممع ه هرع  اهممممم ا َ ُ ر هَلا    }

مۇباھ ئىشالردا ئۇنىڭ ئاسانراقىنى تۇتۇش ئۈچۈن ئىشەنچلىك  مۇيىنكى خەلىپىلەرېدىن ك ەر پەيغەمب}
                                                           

رئايەت -38سۈرە شۇرا ر1
 بەتلەر -65، -64جىلد  -3« ئۇمدەتۇت تەفسىر مۇختەسەر تەفسىرى ئىبنى كەسىر»ر2
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پەيغەمـبەر  ،چۇق بولساو. ئەگەر قۇرئان ۋە ھەدىستىن ھۆكمى ئيتتىمەسلىھەت سورا دىنرەئىلىمل ھلىەئ

 ر1{.سىدىن ئۇنىڭ غەيرىگە ئۆتمەس ئىدىىگە ئەگىشىش يۈز

م  هيا} مررعلَّ ه مٍنارَاسُمعرساك  ممرنرركا َهرَاْ  ُار الاِ م َا رر هذاعرَا ممع  َُرْه م ر الهةا ر،رَا هن   ْ َهر ا امىرسماِ مىع ميرسهم ممٍريماق  ه ْا َهر رنهِم م ا رَاجا ر،رنامإهن  ركهاامٍبرعلِل  ر ه نا امرا
ر رعلِل  َُِع رَا  ِامٍُ رذالهمكاررُِى ارَا ى ار،رنامإهن  ُُّ رعل لهةهْيار اع   ُ رعل ُة َا ْا ُا رلا ريماد لاْرخارالارنا ْ رر ا اىرسهَهرَا هن  ُْ مٍ ا ملهةهْيارَاُ لاةا  ُ ُا امٍرَُُ َسرعل ُة

دامررذالهممكار  ُ ممٍناريما ممررس معرعْل اا ممٍبركا ر رَاَان رُ ةا  ْ ُْ مٍَا َا اا  ِ  دەۋانىــڭ ئالــدىغا بىــرەر  ئەگەر ئەبــۇ بەكــرى ســىددىق { }َاع

ئۇالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا  ،ھۆكمىنى تاپسـا ىندىنىڭ كىتابهللا يتتى.نىڭ كىتابىغا قاراهللا ،لىپ قالساېك

ئۇنىـڭ بىـلەن  ،نىڭ سـۈننىتىدىن ھـۆكمىنى بىلسـەر ئەگەر پەيغەمبەر تتى.بىلەن ھۆكۈم قىال نىڭشۇ

 يتتى.نىڭ ھەدىسى توغرۇلـۇق سـورا چىقىپ مۇسۇلمانالردىن پەيغەمبەر  ،. بىلەلمىسەتتىھۆكۈم قىال
الردىن لىرى ۋە ئۇالرنىــڭ ئۆلىمــالىرىنى چاقىرىــپ ئــۇئــاق ســاقالمۇســۇلمانالرنىڭ  ،بىلەلمىســە يەنىــال

 2تتى{.مۇ شۇنداق قىال . ئۆمەر ئىبنى خەتتاب يتتىمەسلىھەت سورا

ر} ئىمام بۇخارى يەنە مۇنداق دەيدۇ: نًمٍر هى م اركهاامٍبه مٍنارَا ٍ  رُشمُ ٍنًٍرَاكا مٍنُععرَاَ  رُكُعمعً ركا َُعَا هرُ ةارا رْا رعل ُقر عُ رَاا حاٍبا َاكاٍنا
رَاجار ر ەزالىرى مەيلى قېرى بولسۇن ياكى ياش بولسۇن قـارىالر ئىـدى. ئـۇ ئ كېڭەشنىڭ  ئۆمەر } {علِل هر اَ 

بولۇپ، ئۇنىڭـدىن  زات ئەمەل قىلىدىغان بەك غاكىتابى نىڭهللا )يەنى توختايتتى بەك دانىڭ كىتابىهللا
 3چەتنىمەيتتى({. زادىال

ردىـن تەركىـ  ەئەھلـى ئىلىملبەلكـى ئـاۋام خەلقـتىن تەركىـ  تاپماسـتىن،  كېڭەشئىسالمدىكى 
 دەكدېگەنـ« ردىن مەسلىھەت سـورايتتىەئۇالر ئىشەنچلىك ئەھلى ئىلىمل»يۇقىرىقى نۇقتىنى  . بۇتاپىدۇ
 . لەر ئىسپاتاليدۇدەلىل

لىرى ئـاق سـاقالمۇسۇلمانالرنىڭ  ئۇ  مۇنداق دەيدۇ: توغرۇلۇق  سىددىق ئەبۇ بەكرى ئىمام بۇخارى
  ى[.يتتئۇالردىن مەسلىھەت سورا ،ۋە ئۇالرنىڭ ئۆلىمالىرىنى چاقىرىپ

، بولـۇپ قـارىالررئەزالىـرى كېڭەشنىڭ  ئۆمەر  توغرۇلۇق يەنە مۇنداق دەيدۇ:  ئىمام بۇخارى ئۆمەر 
رر[.ۇالر ساھابىلەرنىڭ ئالىملىرى ئىدىئ

ر ەمـلىمەسلىھەت پەقەت ئەھلى ئىل بېرىدۇكى،شۇنى كۆرسىتىپ يەنە دەلىللەر  لىغاننۇرغۇنھەقتە بۇ 
 تۆۋەندىكىچە: دۇ. ئۇ دەلىللەرۋە تەجرىبىلىك كىشىلەردىنال سورىلى

 تائاالنىڭهللا  ََّفَاْسَُُلوا َأْهَل الذِْْكِن َِِّْ ُكْن ُتْ  ن تَ ْعَلُم و ئەگەر بىلمىسەڭالر  ئەھلى  ئىلىمىدن  سىغراڭالر4 ،
 دېگەن سۆزى. 

 تائاالنىــڭهللا  َخ ِ   ٍ  ِمثْ  لُ  يُ َن ِْئُ  كَ  َوَن  شىنىىىدنى  ) ۇشىى نىالرنى  ۋە ئۇالرنىىى  بۇتلى ننىىى  قىيىىا ەت

 دېگەن سۆزى.  ،5دەكئ ئېياىپ بې ەىمەيدۇهللائەھۋاىىن  ھېچ ئەھەدىئ ساڭا ھە مىدن  خەۋەردار زاتاەك )يەن  

 تائاالنىـڭ هللا ُِأْوِ  اأَلْم ن َُ َُ النَُّس وِ  َوِِ َُ وا بِ ِأ َولَ ْو َرُُّوُه ِِ ََُهْ  َأْم ٌن ِم َن اأَلْم ِن َأْو اْْلَ ْوِذ َأَذا ُه ْ َوَِِذا َج ا َلَعِلَم  ُأ   ِم ن ْ
ُه ْ  َُوسَُأ ِمن ْ ) ۇئمىنلەرگە ئائىتئ ئا انلىقنىى  يىاش  قغرقۇنچنىى  بىى ەر خەۋنى ى ئۇالرغىا )يەنى   الَِّذيَن َيْأتَ ْنِ 

                                                           
 باب -28ناملىق ھەدىس توپلىمى كىتابۇل ئىئتىسام « سەھىھۇل بۇخارى»ر1
 بېتىدە بايان قىلغان -342جىلد  -13ناملىق كىتابى « فەتھۇل بارى»بەيھەقى رىۋايىتى، ئىبنى ھەجەرمۇ ر2
 (.قارىالر ـــ ساھابىلەرنىڭ ئالىملىرىنى كۆرسىتىدۇ)باب،  -28ناملىق ھەدىس توپلىمى كىتابۇل ئىئتىسام « سەھىھۇل بۇخارى»ر3
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -7سۈرە ئەنبىيا ر4
رئايەت -14سۈرە فاتىر ر5
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 ۇناپىقالرغائ يەتسە  ئۇن  تارقىاىدۇ  ئەگەر ئۇن  پەيغە رەرگە ۋە ئۇالر )يەن   ۇئمىنلەرئنى  ئىچىدنى  ئىى 
)شۇئ خەۋەرن  چىقارغۇچىالر ئۇن  )يەنى  شىۇ خەۋەرنىى  ھەقىقىىھ ئەھىۋاىىن ئ ئىساىدنىىلەرگە  ەىۇم قىلسا  

 دېگەن سۆزى.  ،1ئۇالردن  ئەىۋەتاە بىلىۋاالتا 
ــى ــى،  شۇنىس ــان ئېنىقك ــى ۋەقۇرئ ــڭ مەنىس ــايتۇرۇش دېگەننى ــكە ق ــان ،ھەدىس ــنى  ۋە قۇرئ ھەدىس

ئەيـنەن مۇنـۇ سـۆزىدە  االنىـڭتائهللابـۇ  .بولىدۇ ش دېگەنلىكمۇراجىئەت قىلىالرغا الىمۆچۈشىنىدىغان ئ

َُ اهَِّ  :ئىپادىلەنگەن ُم ُأ ِِ َْ ُُ ٍَ َف ْْ سىلەر )دن  ئىساىدە ۋە ئۇنىادن  باشقائ ھەرقانىداق  َوَما اْختَ َلْفُتْ  ِفيِأ ِمْن َش 

 .2ھۆشىم چىقى ندۇهللانەرسە ئىساىدە ئىخاىالى قىلىشماڭالر  ئۇنىاغا 

  ئىمام بۇخارى ئىبنى ئابباس ئەسەر: مۇنۇەت قىلغان دىن رىۋاي 
قا مىنادا ئۆمەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقى ھەججىدە مۇنۇالرنى دېـگەن ئىبنى ئابباسئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف 

ىهْيارلاُاٍيماد ىامم} :ئىــدى ْه ممُعرعل ُةممؤ  رَاْه ممٍ ا ْا ر رلاممع  ر هن رُنًّلنًممٍريماُقممعَُ َا ىهْيارَاتاممٍُ رَاُجممرنر اممٍ ْه ممعارعل ُةممؤ  رَاْه ممعه   ا رشا ممُررلا ُممعْاع رٍرُنًّلنًممٍرنمارلاممع  رُ ةا َا قاممٍ
داممر رناممإهن ر  ُ رمرَ رعسممعر ممعفرمر رتما ٌُ ر ُمل مم  ْ ممُُعُْ ريماغ َّه َنارَان  رعل ممذهيعاريُرهيممُ  ْ  ا ممُؤ  هرعلممر  ْا ر َا ممذ ه َا ممِ اارناُْ َه ررعل دا ٍارعلى ممٍسه ممُ رَا اممٍ ِا ةا ْار مم ِه عل ةاع 

ٍر الاىر َهُلعْا ر ريُمى  رناْاخاٍُفرَان  كا ُه مى اهريماغ لهُُعنار الاىرَما له ُُّ رعل ُاعَا مرا هرَا  َ رعو ه ُاعَا م ا ارعل ةا هيىاماار رتماق  مَّ  َا عهر ر رُكرُّرُْاهع رناْاْ  عهعاٍرنماُِاهُعرفهٍا َاج 
رعلِل هر ممعَه ُِ رَا ممحاٍبه رسهْاا  ُل ا َاررنماممااخ  ممٍرنماقاممٍ عهعا ممٍر الاممىرَاج  َهُلعْا يُمى  رَا ُا ُممععرْاقاٍلاااممكا َهرنماِاح  رهيعارَاعلان َّاممٍ ممٍجه ممعارعل ُةعا ررْه َهر ه َاعلِل هرلا ُممعْاع رسهمم

ل ةا هيىامممماهر َُرسٍه رَاُ عُْمممم رْاقاممممٍ   َه گەن بولســــارچۇ؟! ننى كــــۆرىيئەمىرۇلمــــۇئمىن )بۈگــــۈن( ســــەن{ }كاشــــكى َاَ 

تىـپ ېك پۈلـۆن ئىيئەگەر ئەمىرۇلمـۇئمىنپـاالنى، › لىـپ:ېننىڭ قېشىغا بىر ئـادەم كىيئەمىرۇلمۇئمىن
قـۇم ئاخشـاملىققا ومەن چ› ئـۆمەر: دېـدى. ، ــــ‹دەۋاتىـدۇ ىـزقۇم پاالنىغـا بەيـئەت قىلىموبىز چ ،قالسا
خەلىپىنىـڭ كۆرسەتمىسىسـىز ۋە نە  يولسـىزلىق بىـلەن )يەنـى ئالـدىنقىلىكنى( خەلىپى)نى لەرىكىش

ـــى ب ـــىز( بېكىتمەكچ ـــڭ مەسلىھەتىس ـــېڭەش ئەھلىنى ـــانك ـــاۋۇ  ولغ ـــر م ـــۈمبى ـــان تۈرك ردىن الئىنس
 غاھە  مەۋســـۇمى ،چـــۈنكى ىغىـــن!ئۇنـــداق قىلم ،رئەي ئـــۆمەمەن:  .دېـــدى ، ــــــ‹ئاگاھالنـــدۇرىمەن

ــادان، لەرنىڭىكىشــ ــۇالر  لىرىمۇ يىغىلىــدۇ.پەسكەشــ ن ــۆز يولىــدا  يېنىڭغــا كېلىۋېلىــپ، ســۆزۈرنىئ ئ
شۇرا سەن ھىجرەت ۋە سۈننەت دىيارى بولغان مەدىنىگە  ،يۈرۈشىدىن ئەنسىرەيمەنچۈشەنمەي تارقىتىپ 

رنى ۈئـۆزيېتىـپ كەلگـۈچە  نىڭ قېشـىغار سـاھابىلىرىنىـڭ مۇھـاجىر ۋە ئەنسـا  لالھرەسۇلۇكېلىپ، 
بىـلەن هللا›ئـۆمەر:  دېسـەم، ۇدنىىزۈرنى يـاد ئېلىۋېلىـپ ئـۆز يـولى بىـلەن چۈشـۆئۇالر س ،بېسىۋالغىن

 1ـــ دېدى{.، ‹ۇولىدب شۇ ىمئىشىلىدىغان قتۇنجى  مەن مەدىنىگە قايتىپ ،قەسەمكى

ئـاۋام خەلـق  اغا ھە  مەۋسـۇمىد خەتتاب ئۆمەر ئىبنى نىڭ  اھمان ئىبنى ئەۋف رئابدۇر ھەدىستە
مەدىنىـدە سـاھابىلەر  ،چە كۈتـۈپىتـاكى مەدىـنىگە قايتىـپ بـارغ سۆز ئاچمايئالدىدا بۇ ئىش توغرۇلۇق 

 لەراليىق ئەھلـى ئىلىمـكېڭىشىشكە  الرنىڭمۇھاجىر ۋە ئەنسار، بىلەن سۆزلىشىشكە نەسىھەت قىلىشى
زۈرنى ياد ئېلىۋېلىپ ئـۆز ۆئۇالر س»ىبنى ئەۋفنىڭ ئۇالرنى اھمان ئرئابدۇر .دېرەك بېرىدۇىدىن ئىكەنلىك

 ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن! هللادەپ سۈپەتلىشى بۇنىڭ دەلىلىدۇر. « ۇدنىىيولى بىلەن چۈش

  ئۆمەر ۋابا كېسـىلىنىڭ  ادشام ،كەلگەندەسەرغ دېگەن يەرگە يېتىپ  ىپشامغا قاراپ يولغا چىق
 ئەســەرگەيــۇقىرىقى ، ىيېنىــدىكى كىشــىلەر بىــلەن مەسلىھەتلىشىشــپ تارقالغانلىقىــدىن خەۋەر تېپىــ

ئـۆمەر ئۇنىڭدا  تۈپ كەتتى.ۆئتېكىستى بىلەن  تولۇق ئەسەر بولۇپ، بۇ ئەسەر ئىلگىرىتۇرىدىغان  يېقىن
                                                           

رئايەت -83سۈرە نىسائ ر1
رئايەت -13سۈرە شۇرا ر2
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 ئۇالر بولسـا ئىلىـم ۋە دىيـانەتتە  .ۋە ئەنسارالردىن مەسلىھەت سورىغان ئىدى ۋال ھىجرەت قىلغانالرۋئا
ــۇالر  بولــۇپ،شــقەدەملىرىدىنمۇ مەســلىھەت ســورىغان ېىگىلىــرى ئىــدى. يەنە قۇرەيشــنىڭ پپەزىــلەت ئ ئ

   2ئىدى. لىك كىشىلەرياشانغان تەجرىبى

 ــڭهللا َُ َأْهِلَه  ا تائاالنى ُُّوا اأَلَماسَ  اِى ِِ َْ ُُْمنُُكْ  َأَّْ تُ    سىىىلەرن  ئا ىىانەتلەرن  هللاشىببىسىىىرش    ََِِّّ اهََّ يَ  

 دېگەن سۆزى. 3ۇيرۇيدۇب ئىگىسىگە قاياۇرۇشقا

ر»مۇنـداق دېـگەن:  پەيغەمبەر  مُرر هَلا م ارعلاْ  ِ ه َُ ر هذاعر َا ر ههامٍ ااُمعاٍ ر امٍ ِ م ا مٍ ااارمر هِمرارَاكا  ُ رعلاْاٍنامُارنامٍنم اا هرهرعل ٌه  هذاعرُهمِ هدا
َهر لهم  ْ ، ەپ سـورالغاندادــــ  ئامانەت قانـداق زايە بولىـدۇ؟ .«كىنقىيامەتنى كۈت ،ئامانەت زايە بولسا« » اع هرَا

)خەلىپىلىك، ئەمىرلىك، قازىلىق، مۇپتىلىـق ۋە بۇنىڭـدىن باشـقا دىنغـا » مۇنداق دېدى: پەيغەمبەر 
 4.«كىنقىيامەتنى كۈت ندااغيرىگە تاپشۇرۇلەئەھلىنىڭ غ ۆزئ الرئىش ئائىا(

رئالىمالردۇر. دەكدىن ئىبارەت بۇ ئامانەتنىڭ ئەھلى يۇقىرىدا ئۆتكەنىشىمەسلىھەت كېڭ

 ەيغەمبەر پ :نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى 

ممٍ هر» رعل ُدلاةا ْارسهقاممُ ضه ممُهُضرعل دهل مم ريماق  ُهرَالاكهممع  ممعارعل دهُاممٍ َُرْه َه ُمم ْارعن اهَاعً ممٍريماى اا ممُهُضرعل دهل مم رعلى ممٍُسر هن رعلِل ار ريماق  ْ اممذا ر اٍلهًةممٍرع ر هذاعرلا ريُمُ مماه ممَّ  َا ر
ٌهُلععرناْانم اماع عرسهغار ُُ ٍرُجع ٍ رنا ًِ رنا املُّععرَاَاهاملُّععَُُ َ  ْ تائـاال ئىلىمنـى كىشـىلەردىن بىـراقال هللا ،شۈبھىسـىزكى» «ع هر هل م

تائـاال بىرمـۇ هللا ،لېكىن ئۆلىماالرنى قەبزى روھ قىلىش ئارقىلىق تارتىۋالىدۇ. ھەتتـاكى ،تارتىۋالمايدۇ
ورالسـا ئىلىمسـىز ئۇالردىن سوئال س ،ئالىمنى قالدۇرمىغاندا كىشىلەر نادان ئادەملەرنى باش قىلىۋالىدۇ

 5.«باشقىالرنىمۇ ئازدۇرىدۇ ،ئۆزلىرىمۇ ئازىدۇ ،پەتىۋا بېرىدۇ. ئاقىۋەتتە
نادانالرنىڭ ئىـش . رۈۋالغىلى بولىدۇكى، سوئال پەقەت ئالىمالردىنال سورىلىدۇۆبۇ ھەدىستىن شۇنى ك

 بېشىغا چىقىشى ئازغۇنلۇقتۇر.  
لىـك ۋە تەجرىبى لىـك بولـۇشلىرىنىڭ ئىلىمھەم ئۇنىڭ ئەزا گەىسلەر مەجلىسىسمۇتەخەس بۇالرمانا 

 ئەزالىقىغا الياقەتلىك قىلىدىغان سۈپىتىگە ئائىا سۆزلەردۇر.  كېڭەشئىبارەت ئۇالرنى  بولۇشتىن
 مەجلىسى رەۋەكىلل ( 2)

رىـۋايەت مۇنـداق دىن ئەنھۇمـا لالھـۇرەزىيەمەرۋان ئىبنى ھەكەم ۋە مىسۋەر ئىبنى مەخرەمە بۇ ھەقتە 

ــدۇ،  ــبقىلىنى ــۋېتىش  گە ەر پەيغەم ــازات قىلى ــىرلىرىنى ئ ــىنىڭ ئەس ــن قەبىلىس ــۇلمانالر ھەۋازى مۇس

ــى بەر ــۇق ئىزن ــا، گەنتوغرۇل ــبەر  ۋاقىتت ــگەن:  پەيغەم ــداق دې ْ رعهر»مۇن ممراُك رَاْ   ْ ُُْك ىاممٍرُ راناممٍ م  ريمار نامم ار هلِا ممَّ  َا دُممععر « َ جه

 6.«يەتكۈزسۇنڭالر ىىرللمەسئۇ )يەنى پىكرىڭالرنى( تىڭالر، بىزگە ئىشىڭالرنىېسىلەر قايتىپ ك»
كىشـىلەرنىڭ  بۇ مەجلىس بارلىق ۋەكىللەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىـدىغان بولـۇپ، ئـۇ ئـارقىلىق ھـاكىم

-رىـــبولغـــان پىكگە ىلىـــرتەھۆكـــۈمەت خىزمۋە ئىشـــلىنىۋاتقان  ، ئېھتىيـــاجلىرىنىلىرىنىمەقســـەت
ىق كىشــىلەر ئۈچــۈن لىيــوللىرىنى بىلىۋېلىــپ، ئــۇ ئــارق زىياننىــڭ-پايــدا ۋە شــۇنداقالىنــى تەكلىپلىر

                                                                                                                                                                                                      
رنومۇرلۇق ھەدىسلەر -7323، -6833ناملىق ھەدىس توپلىمى « رىسەھىھۇل بۇخا»ر1
ربەت -133جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
رئايەت -58سۈرە نىسائ ر3
 بۇخارى رىۋايىتىر4
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر5
 بۇخارى رىۋايىتىر6
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ــۇقتى مــۇھىم لىرىنى قامدىيااليــدىغانھتىيــاجېئ بولغــان ھەمــدە ئۇالرنىــڭ مەنپەئەتلىــك ــۇپ ن الرنى تون
 تىۋاالاليدۇ.ېي

 ۇتەخەسسىسلەرمىغان بولۇپ، مەجلىسىدىن پەرقلىنىد ۇتەخەسسىسلەرخەلق ۋەكىللىرى مەجلىسى م
بەلكـى كىشـىلەرنىڭ  يـدۇ،ئېتىلمە خەلق ۋەكىللىرىنىڭ ئىلىملىك بولۇشـى شـەرتەك ددىكىمەجلىسى

ــلىقىئەھــۋالىنى بىلىــش شــەرت -ھــال ــاددىسمۇتەخەس ،چــۈنكى .دۇنى ــق ۋەكىللىــرى  يىســلەر ئ خەل
خىل تۈرلىرىدە يۇقىرى دەرىجىدە تەربىـيە  بولماستىن بەلكى ئۇالر دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ھەر

 ىدۇر.لىرىسلەر ۋەكىلسئالغان مۇتەخەس
نەزىرىـدىكى خەلـق ۋەكىللىرىنىـڭ خەلقـقە ۋەكىـل كـۇفرى  ەلـق ۋەكىللىـرىئىسالم نەزىرىـدىكى خ

دىن ىـبىر–بىـر نۇقتىـداتۆۋەنـدىكى تـۆت  لـېكىنقالغاندەك قىلسـىمۇ، پ ىشىا شەكلەن ئوخشغبولۇشى
 :ماھىيەتلىك پەرقلىنىدۇ

 ئەزاالرنىڭ سۈپىتى 
 تالالش ئۇسۇلى ئەزاالرنى 
 ؟ قولىدا الالش ھوقۇقى كىمنىڭئۇالرنى ت، يەنى تالالش ھوقۇقى ئەزاالرنى 
  ھوقۇق دائىرىسىۋەكىللەرنىڭ 
 
 ئەزاالرنىڭ سۈپىتى 

مۇسـۇلمان  ھازىرالنغاندىن سـىرت، ھەقىقىـي شەرتلەر بارلىقە ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىد
، ۇپخەلىپە بىلەن پۇقراالر ئوتتۇرىسىدىكى ئەلچىلەر بولـۋەكىللەر  ،چۈنكى ئېتىلىدۇ. شەرتبولۇش ھەم 

 سىۋىسـى بولمايـدۇ. بـۇ سـۈپەتلەرېنىـڭ نقاتارلىقالر پاسـىق نە ۋە ، كاپىر، زىممىيكىشى ئايال بۇنىڭدا
 .شەرت ئېتىلمەيدۇنەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىدە كۇفرى 
 تالالش ئۇسۇلى ئەزاالرنى 

 ىدۇ:ئىككى خىل بول مۇنداقتالالش ئۇسۇلى  نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىنى ئىسالم
 ھېچقانـداق دا ئىكەنلىكىـدە لىلىرىدىكى كىشىلەردىن ئالدىنقى قاتـارلئۆز مەھەەتتە پەزىلەر ۋەكىلل

 الر خەلىپە تەرىپىدىن تەيىنلىنىدۇ.ئۇئىختىالپ يوق بولۇپ، 
 خەلىپە ئۇالرنىڭ بىرسىنى تالاليدۇ. بولۇپ قالغان ۋاقىتتا، ھەممىسى باراۋەر ھەمدە كۆپ  نامزاتالر

چەك تاشـالش ۋە يـاكى ئاۋازغـا قويـۇپ سـايالش ۋەكىـل  ،ۇقىـدىن ۋاز كەچسـەھوقتالالش ئەگەر خەلىپە 
ئەممـا كاپىرالرنىـڭ  .قاتنىشىشى شەرت المۇسۇلمانالرھەقىقىي سايالمغا پەقەت  تەيىنلىنىدۇ.ئارقىلىق 

 تاللىنىدۇ. الئۇالر پەقەت سايالم ئارقىلىق ،نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىگە كەلسەك
 .نىڭ دەلىللىرى تۆۋەندە كېلىدۇىېلىپ بېرىشنىڭ يولغا قويۇلۇشچەك تاشالش ۋە سايالم ئ

 ؟قولىدا ئۇالرنى تالالش ھوقۇقى كىمنىڭيەنى  ،تالالش ھوقۇقى ئەزاالرنى 
سـايالم بەزى جـايالردا  ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىنى خەلىپە تالاليدۇ. خەلىپە بۇ ھوقـۇقنى

ھەقىقىـي جەھەتـتە  يتاپشۇرۇپ بەرسـە، سـايالمغا پەقەت دىنىـپۇقراالرغا  ئۈچۈن ئارقىلىق ئېلىپ بېرىش
سايالم ئـارقىلىق نى بولسا، نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرىكۇفرى  لەرال قاتنىشااليدۇ.كىشى مۇسۇلمان ئەر

 قىلىنمايدۇ.شەرت  ىمۇسۇلمان بولۇش ھەقىقىي نىڭخەلق تالاليدۇ. سايالمغا قاتناشقۇچىالرپەقەت 
  ائىرىسىھوقۇق دۋەكىللەرنىڭ 

                                                           
ئىسالم دۆلىتىنىڭ كاپىر گەرەجدانىر 
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نەزىرىـدىكى خەلـق كـۇفرى  ە ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىرى بىـلەنتھوقۇق دائىرىسى جەھەت
 پەرق بار. ناھايىتى زورۋەكىللىرى ئوتتۇرىسىدا 

ئىسالم نەزىرىدىكى خەلق ۋەكىللىـرى پەقەت خەلىـپە بىـلەن پـۇقراالر ئوتتۇرىسـىدىكى ئەلچىـلەردۇر. 
ۇقىرى دەرىجىلىـك خىزمىتـى توغرىسـىدىكى مەزمـۇنالردا بايـان مەجلىسىنىڭ ئەڭ يـ كېڭەشمەن ئۇنى 

 قىلغان ئىدىم. 
ئـۇالر ئىالھـالردۇر. ئـۇالر ، كىللىـرىگە كەلسـەكەخەلـق ۋ نتىـدىكىېئەمما كاپىرالرنىڭ كـۇفرى پارالم

ُُوَِّ اهَِّ  َوَن نىڭ هللا دېـگەن  1دا قىلىۋاىمىايل بى نمىرنى  خىۇ-ن  قغيۇى بى هللا يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعًض ا َأْربَابً ا ِم ْن 
ئـۇالر  ،بـۇد قىلىۋالغـان ئـادەملەردۇرئنى قويـۇپ كىشـىلەرگە ئـۆزلىرىنى مەهللاسۆزىدە زىكرى قىلىنغان، 
ئۇالرنىـڭ چىقارغـان قـانۇنى قانـداق  ،ھوقۇقىغا ئىگە ھۆكـۈمرانالردۇر بەلگىلەشخەلق ئىچىدىكى قانۇن 

مەجبۇراليـدىغان قانۇنغـا ئايلىنىـدۇ. مانـا بـۇ  ئەمەل قىلىشـقا بارلىق خەلقنى ەتئىينەزەر،بولۇشىدىن ق
 . ىنىڭ تەلىپىدېموكراتىي

ئارقىلىق نۇرغۇن كىشىلەر دىندىن چىقىپ غا ئېتىقاد قىلىش بۇ يېڭى دىن ىدىن ئىبارەتدېموكراتىي
ــۇپ كەتتــى ــۇرتەد بول ــداق پارالم ،م ــداق شــەكىلدە بۇن ــز ھەرقان ىغا لىرمنــا ســايالېشــۇنىڭ ئۈچــۈن بى

 نـامزاتلىقنى يـاكىۋە  ز بېرىشـكە قاتنىشـىشئـاۋا يـاكى ئـۇ ئىلتىمـاس قىلىـشمەيلـى  ،ىشىشنىنقات
 نىالرھـارام دەپ كېسـىپ ئېيتىمىـز. بـۇ ،بولسـۇن شەكلىدە تەشۋىق قىلىش نىئىلتىماس قىلغۇچىالر

ئۇالرنىـڭ تەشـكىالتلىرىغا  ،يـاكى كاپىرالرغـا مايىـل بولـۇپ ،قىلغۇچى يا كۇفرىغا چۈشۈپ قالىدۇ سادىر

ُه ْ تائاال مۇنداق دېـگەن: هللابۇ ھەقتە  قالىدۇ.ياردەم بېرىپ  ْ  فَِإسَّ ُأ ِم ن ْ َُ ُْ  ِم ْن سىىلەردن  شىمىى   َوَم ْن يَ تَ  َوَلَّ

َََل  اِ  ِْ َواْلُعْ َواَِّ  َوَن ،2 ئۇالرن  دوست تۇتىدنىەن  ئۇ ۇ ئەنە شۇالردن  سانىلىدۇ گۇناھقا ۋە زۇىۇ غا  تَ َعاَوسُوا 

  .3ياردە لەشمەڭالر
قوبـۇل دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەرقانداق چۈشـەنچە مەنپەئەت بار  تاىشىشننا سايلىمىغا قاتېمپارال

ــدۇ ــڭقىلىنماي ــۈن ئۇنى ــيىش ئۈچ ــاد دې ــەك، ئىجتىھ ــى دېس ــاد دەيلىمىك ــۇنى ئىجتىھ ــەر . ب ىئەتتە ش
چـۇق دەلىـل بـار يەردە وھەدىسـتىن ئۋە قۇرئـان ىشـى كېـرەك. تېپىلتولـۇق شەرتلىرى  كۆرسىتىلگەن

 اد قىلىشقا يول يوق. ئىجتىھ
مۇ چۈشەنچە بېرىشـ پسۆزلە ئىكەنلىكىنىنىڭ ياخشى ىتىغا قاتنىشىشتا نىيالرسايالم خىل بۇاكى ي

 .نىيەت ھارامنى ھاالل قىاللمايـدۇ، ر شۇنىڭغا بىرلىككە كەلگەنكىئۆلىماال ،چۈنكى .قوبۇل قىلىنمايدۇ
 مىز.خالىسا تەپسىلىي توختىلىهللابۇ مەسىلە توغرۇلۇق باشقا جايدا 

ۋە ئـۇنى خەلـق ۋەكىللىـرى  تەسىس قىلىـش توغرىسـىدىكىسىنى ىمېنىڭ خەلق ۋەكىللىرى مەجل

ــامەجلىســى دەپ ئات ــ تىكىش ـــ مدەلىلى ــبەر  ــ ــ پەيغەم ــڭ ھ ــن ۇنى ــيىن ھەۋازى ــدىن كې نەين غازىتى

رَار»گە قايتۇرۇپ بېرىشكە ئۈندەپ دېگەن مۇنۇ سۆزىدۇر: ىئەسىرلىرىنى ئىگىلىر َه رْامع   ُ ر رَا رلا ر هَن ه رمه مع   ْ مى ُك رْه ذهنا
رنماراجادُمم  ْ ُْ ُْ رُ راناممٍ  ْ ُعمم مم ارعلى ممٍُسرناكال ةا رنماراجا  ْ ممراُك رَاْ   ْ ُُْك ىاممٍرُ راناممٍ م  ريمار نامم ار هلِا ممَّ  َا ُدععر رناممٍَ جه ْ ذان  رعلِل هريامم ممعَه ُِ رَا ر ععر هَلا ر امم   َُ رَان رعلى ممٍسا ُماُر ْاخ  نامم

بىلمەيـمەن، شـۇرا  نـىگەنلىكىمىئىزنـى بەركىمنىـڭ ەرگەنلىكـى، ئىزنـى بكىمنىڭ مەن « »طاِ ُُععرَاَاذهنُعع

دېدى.  ، ـــ«يەتكۈزسۇن ڭالرىللىربىزگە ئىشىڭالرنى )يەنى پىكرىڭالرنى( مەسئۇ ،تىڭالرېسىلەر قايتىپ ك
                                                           

رئايەت -64سۈرە ئال ئىمران ر1
رئايەت -51سۈرە مائىدە ر2
رئايەت -2سۈرە مائىدە ر3
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نىـڭ قېشــىغا  پەيغەمـبەر ر لالمەسـئۇگەپ قىلـدى. ى للىرغـا مەسـئۇئۇالركەتتـى، قايتىـپ  كىشـىلەر
 1ەر قىلدى.ۋئىزنى بەرگەنلىكىنى خە رازىمەنلىك بىلەنىڭ ئۇالرن ،لىپېقايتىپ ك

 رگــۈچىىجېلەرنىڭ ئىشــىنى بكىشــىبىــر گــۇرۇھ  ،بولــۇپ ئاتــالغۇئەرەبــچە  «فيــئەرىئەلـــــ  عل دارهيم »

ـــداق ئاتىلىشـــىنىڭ ســـەۋەبى مەســـئۇلنى ـــدىكىلەر خەلـــق ئاممىســـىنىڭ كۆرســـىتىدۇ. بۇن ، يۇقىرى
 ەسئۇل ئارقىلىق خەۋەر تاپىدىغانلىقى ئۈچۈندۇر.ئەھۋاللىرىنى بىلمەكچى بولغىنىدا، مۇشۇ م

يولغـا  تەيىنلەشنى ھەدىستە ۋەكىللەر› ئىبنى بەتتال مۇنداق دېگەن::  ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ
شـۇنىڭ  ،تە ئارلىشىشـى مـۇمكىن ئەمەسىبىۋاسـ خەلىپىنىـڭ ھەمـمە ئىشـقا ئـۆزى ،چۈنكىقويۇلغان. 
 ‹نى تەيىنلەشكە موھتا .لەرچىياردەم ھەمكارلىشىدىغان بىلەن ئۈچۈن ئۆزى

ۇش بارچە ئاۋامغا قارىتىلسا، ئۇنىڭغـا نىسـبەتەن ۋە توس شبۇيرۇ› ئىبنى بەتتال يەنە مۇنداق دېگەن:
 ھەربىــر قەۋمــگە بىــردىن ۋەكىــلقىلســا، يەنە بەزىــلەر ســەل قارايــدۇ. ئەگەر قــاراملىق بەزى كىشــىلەر 

 2.]‹قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ ىنىاشقغاننى قىلىشتىن بلبىر كىشىنىڭ بۇيرۇھېچ ،ساۇلتۇرغۇز
ئوتتۇرىســىدىكى  خەلىــپەبىــلەن ئــۇالر ئاممــا  خەلــق ئاممىســىنىڭ رەھبەرلىــرى بولــۇپ،ۋەكىلــلەر 

ە ھاكىمنىــڭ خەلقــق، كىــالت قىلســاود تەلەپلىرىنــى-نىــڭ پىكىــرخەلقئــۇالر ھاكىمغــا ىلەردۇر. تىۋاســ
 تەلىماتلىرىنى يەتكۈزىدۇ.

 بىـلەن مۇتەخەسسىسـلەر مەجلىسـى تەلەپ قىلغـان كېڭىشـىالم مانا بۇ مېنىـڭ نەزىرىمـدىكى ئىسـ
 خەلق ۋەكىللىرى مەجلىسى.
 چەمبەرچـاس باغالنغـان بىـرىگە-بىر ىخەلق ۋەكىللىرى مەجلىس بىلەن مۇتەخەسسىسلەر مەجلىسى

 ئەھۋاللىرىدىن ۋاقىپ بولۇش بىلەن بىـرگە، ئۇالرغـا پايـدىلىق بولغـان-خەلىپە ئاممىنىڭ ھال بولۇپ،
بـۇ خەلـق ۋەكىللىـرىگە تاپشـۇرۇلىدۇ. شـۇنداقال، خەلىـپە ھەر سـاھەدە  ھەم بىلىشى كېـرەك. ئىشالرنى

 ۋە دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ئۆلچىمى بويىچە باھـاالپ چىقىشـىئېلىپ بېرىلىۋاتقان خىزمەتلەرنى دىنىي 
 ىسـلەر ۋەسمۇتەخەس ياخشـى بىلگۈچىـدۇر.هللا تاپشۇرۇلىدۇ.سىسلەرگە سبۇ تەجرىبىلىك مۇتەخە كېرەك،

ــ ــۇ  دىن ئىبــارەتخەلــق ۋەكىللىرى نوپۇزلــۇق قــارار ماقۇلاليــدىغان  خەلــق ئىچىــدىكىگــۇرۇھ ئىككــى ب
 لىدۇ.ئا ئۆز ئىچىگەرنى كاتتا ئالىمال ھەمدە كىشىلەرنى

 
 ئەسكەرتىش:

 خىلـدىكى نۇرغـۇن كىشـىلەر بـۇ دەپ بايـان قىلـدىم،« دىنىي ۋە دۇنيالىق ئىلىملەر»مەن يۇقىرىدا 
ــنى  ــائايرىش ــدىن › :يياقتۇرم ــم دىن ــداق ئىلى ــدىغان ھەرقان ــزمەت قىلى ــۇلمانالرغا خى ــالم ۋە مۇس ئىس

 .دەيدۇ ،‹ھېسابلىنىدۇ
ئىنساننىڭ ياخشى نىيەت بىلەن مۇباھ ئىشالرنى قىلغـانلىقىغىمۇ سـاۋاب بېرىلىدىغانلىقىـدا شـەك 

ۇلمانالرغا مۇسـ ئۆزگىرىـدىغان ھەمـدەايىلىك ھالەتتىن بەزىدە پەرز ئەين ھـالەتكە پيوق. قانداقمۇ پەرز كۇ
ــ لمىســۇن؟ىرېپايــدىلىق بولغــان دۇنيــالىق ئىلىمــلەرگە ســاۋاب ب ــى دىنىــي ۋە  ،كىنېل ــۇ ئىلىملەرن ب

نىـڭ  پەيغەمـبەر  ئـايرىشبـۇ  ،چـۈنكى .توسـالغۇ بواللمايـدۇ ئايرىشـقا ئىككىـگەدۇنيالىق ئىلىـم دەپ 
 كەلگەن.   ەىسىدسخورمىنى چارالشتۇرۇش قىس تارىخىدا

                                                           
ربۇخارى رىۋايىتىر1
ربەت -163جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
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ممر ررَان رعلى ممِه ر» ر اممٍرْا  ْ لهُك ممٍرلهممىاخ  ْا ر َا رنماقاممٍ  ْ رفههمم ممر  ًَِّممٍرناةا ممرالارشه رناخا َا دالُممععرلاَّاممُلحار اممٍ  ُ رلا رتما رلاممع  َا ريُملاق هُحممعنارنماقاممٍ عرسهقاممع    ممذا ركا ٌا ُلععر ُمل مم
ْ ر ٍُك ُُنم ِا رهر ُْرسهْاْ  رَا  لا  ْ رَانم ُا َا عر ٍا  ئۆتـۈپ ۋاتقان بىـر قەۋمنىـڭ قېشـىدىنۇخورمىنى چارالشـتۇر پەيغەمبەر « َاكاذا

الر ىيىن خـورمېـك .«ئەگەر مۇنداق قىلمىغان بولسـارالر ياخشـى بـوالتتى»مۇنداق دېگەن:  كېتىۋېتىپ

 .دېـدى «مە بولـدى؟ېخورمارالرغا ن» پ:ۋېتىتۈۆئۇالرنىڭ قېشىدىن ئ پۇچەكلىشىپ كەتتى. پەيغەمبەر 
«. دېگەن ئىـدىلە ،‹تىسىپ چارالشتۇرمىغان بولسارالر ياخشى بوالتېك› ىسىل»ئۇالر مۇنداق دېيىشتى: 

  دېدى. ، ـــ«رالر ئوبدان بىلىسىلەرۈدۇنيالىق ئىشلىرىڭالرنى ئۆز: »پەيغەمبەر 

مۇنـداق  پەيغەمـبەر  ە،ئىبنى خەدىيجدىن رىۋايەت قىلغـان يەنە بىـر ھەدىسـت ئئىمام مۇسلىم رافى

ـــــگەن:  ر»دې  ْ ُهيمممممىهُك ر مممممع  مممممي   رْه َا رسه  ْ مممممر ُتُك ر هذاعرَاْا مممممرن َا مممممرنر هّن امممممٍرَانامممممٍرسا َا رناإهّن امممممٍرَانامممممٍرسا رَاَ    مممممع  مممممي   رْه َا رسه  ْ مممممر ُتُك َهرَا هذاعرَاْا َعرسهممممم  «ناُخمممممُذ

ئـۇنى  ،ئەگەر مەن سـىلەرنى دىـنىڭالردىن بىـر نەرسـىگە بۇيرۇسـام .مەنمۇ بىـر ئىنسـان ،سىزكىىشۈبھ»
  .«مەنمۇ بىر ئىنسان ،سىلەرنى رايىمدىن بىر نەرسىگە بۇيرۇسام .تۇتۇرالر

 :يەكۈن چىقىرىمەندىكىدەك تۆۋەنمەن بۇنىڭدىن 

رعلم  هيعهر» ئۆزىنىڭ پەيغەمبەر  َُر ه ُاق هع  رًعريُم ِم  ُرسهَهرخا ريُرهُهرعلِل   ،لىقنى ئىرادە قىلساىياخش اۋغاتائاال بىر»هللا «ْاع 

دىنـدا ئـالىم بولـۇش بىـلەن دۇنيـا ئىشـلىرىنى بىلىشـنىڭ دېگەن سـۆزىدە  1«ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ
 ئوتتۇرىسىنى ئايرىدى.

، ئەلـۋەتتە. لـېكىن، دۇنيالىق ئىلىمدىن مۇئمىن ۋە كـاپىر ئورتـاق بەھـرىمەن بولىـدۇ ئاتىغان بىز
 .(بواللمايدۇكاپىر دىندا ئالىم بولۇپ )ئەكسىچە  دەل ئۇنىڭ دىندا ئالىم بولۇش
يـاكى  ىمۇ بولىدۇسمىرنى بىلەئىلىمل يدىنى ئۇ ،ىلىملىرىنى بىلسەئبىر ئادەم دۇنيا  ،بۇ دېگىنىمىز

بەلكـى  .ئەمەس گەنلىـكدې ىمۇ بولىدۇ،سمىىلىملىرىنى بىلئدۇنيا  ،رنى بىلسەەئىلىمل يىچە دىنىئەكس
  .بولۇشى مۇمكىن گە ئىگەبىر ئادەم ئىككىال ئىلىم مەرھەمىتى بىلەن-نىڭ پەزلىهللا

الياقەتلىك  قىغائەزالى كېڭەشئۆزىنىڭ ساھەسىدە  لغۇچى ئالىمبو سىتەخەسسمۇ ەردەدۇنياۋى ئىلىمل
 ھازىرلىغـانتولـۇق  ئۆزىـدە شـەرتلىرىنى ھەقىقىي مۇسۇلمان بولۇشـنىڭكى ىشەرىئەتت ،ئۈچۈنبولۇشى 

رياخشى بىلگۈچىدۇر.هللا ،بولۇشى الزىم
دىنـدىن ئەسـلى بەلكـى ن، ئۇنىڭـدىن بولمىغـاكىشىلەر دۇنيالىق ئىلىملەرنىڭ ئىچىـگە  بۆلۈكبىر 

ۋە  الرىيۋالغان ئىلمـانىنىئور غام تونىۇالر ئىسالبلەرنى كىرگۈزۈپ قويۇشتى. مانا نەرسىغان ىنىدىبلھېسا
ئەگەر  تۈزۈملەرنىڭ قاتارىـدىن دەيـدۇ. يىسادىقتئۇالر جازانىنى مۇھىم بولغان يېڭى ئى بولۇپ، لەريدەھرى

« سىلەر دۇنيالىق ئىشىڭالرنى ئوبـدان بىلىسـىلەر» :پەيغەمبەر › :سىز ئۇالرغا ئىنكار قىلسىڭىز، ئۇالر
ىي پ سوتسـىيالىزم، دېمـوكراتىيە، ئىلمـانىۋېلىـقىل تۇتقـا ھەدىسـنىزكـۇر يدۇ ھەمدە مەدە، ـــ ‹دېگەن

شۇ ئـارقىلىق  .ھاالل سانايدۇ نىرالھارام قىلىنغان يول تەشۋىقات قاتارلىق يتۈزۈمى ۋە ئىلمانى مائارىپ
ىــپ دىــيە بېردئۇنىڭغــا رەپ، ســۆزلەرنى نەقىــل قىلىــســىز قۇرۇتۇ. بۇنــداق ترىــدۇدۇزئا مىنىنــادان ئــام
 . ىتى يوقھاجىڭ ئولتۇرۇشن

                                                           
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
ئىلمانى گۇرۇھى ۋە »تەپسىلىي مەلۇماتقا ئىگە بولماقچى بولسىڭىز مۇھەممەد شاكىرنىڭ  بۇ ھەقتە مەنىنى بىلدۈرىدۇ. دېگەن ي: دىنچى ئەمەسئىلمانىر

  مۇراجىئەت قىلىڭ چىسىگەناملىق كىتاب «ىئەسىئۇنىڭ فاج
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ُموا بَ ْْيَ َيَ ِي اهَِّ َوَرُس وِلأِ  تائاال مۇنداق دېگەن:هللا نى  ۋە هللائ   ۇئمىنلەر! سىلەر  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ن تُ َ  ِْ

ِمٍن وَ ،1 نى  پەيغە رى ننى  ئاىدندا )ھېچقانداق بى  ئىشن  ۋە سۆزن ئ ئاىدى بىلەن قىلماڭالرهللا ْْ ن َوَما َكاََّ ِلُم
َُوََّ ََلُْ  اْْلِيَ َنُِ ِمْن َأْمنِِهْ  َوَمْن يَ ْعِر اهََّ َورَ  ِمَنٍل َِِذا َقَض  اهَُّ َوَرُسولُُأ َأْمًنا َأَّْ َي ْْ ۋە ئۇنى  هللا ُسوَلُأ فَ َ ْ  َ لَّ َ  اًن ُمِ ينً اُم

ا ئىخاىيارىىق  بغىمايدۇ ئايال  ۇئمىنلەرنى  ئۆز ئىشىد-پەيغە رى ى بى ەر ئىشاا ھۆشىم چىقارغان چاغدا  ئەر
نىىى  پەيغە رىىى ى بىىى ەر ئىشىىاا ھۆشىىىم چىقارغىىان ئىىىىەن  ھىىېچ ئادە نىىى  ئۇنىاغىىا هللاۋە هللا)يەنىى  

قا ۋە ئۇنى  پەيغە رى نگە ئاسىيلىق قىلسا  ھەقىىقەتەن ئىۇ هللا ۇخاىىپەتچىلىك قىلىشىغا بغىمايدۇئ  شىمى  

ََ اِفنِينَ قُ ْل َأِعيُع وا اهََّ َوالنَّ .2 ئغپئغچۇق ئازغان بغىىدۇ قىا ۋە »هللائېياقىنىى    ُس وَ  فَ ِإَّْ تَ َولَّ ْوا فَ ِإََّّ اهََّ ن ُُِّ بُّ اْل

نىى  هللاشاپى الرن  )يەنى  هللائەگەر ئۇالر )ئىاائەت قىلىشاى ئ يىز ئۆرۈسە   .«پەيغە رەرگە ئىاائەت قىلىاالر

 .3ئايەتلى نن  ئىنىار قىلغانالرن ئ دوست تۇتمايدۇ
 

 ۆپ سانلىقنىڭ تەسىرى دىكى كمەسلىھەت كېڭىشى
 ،دىكى كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشقا بوالمدۇ؟ ئېتىبارغـا ئالسـاقمەسلىھەت كېڭىشى

 قانداق ھالەتتە ئېتىبارغا ئالىمىز؟ 
 :گە ئالىدۇىچىتىالرنى ئۆز ئۇقرىدىغان جاۋابىمىز تۆۋەندىكى نېبۇ سوئالغا ب

 ىق قايسى؟شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سانل 
 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشنىڭ شەرتلىرى نېمە؟ 
 ؟دۇقولغا كېلى ىالرپايدقانداق  داكۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغان 
 
 قايسى؟ شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سانلىق 

ئاممىسـى  خەلـق سـانلىق كـۆپدە ــــ شەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان كۆپ سـانلىق دېگىنىمىـز
كـۆزدە  رەئەھلـى ئىلىمـل كـۆپ سـانلىقئىچىـدىكى  ئەزالىـرى مەقسەت قىلىنماستىن، بەلكـى كـېڭەش

َولَ ْو  :گەنقايتۇرۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دې گەرەتائاال قىيىن ئىشالرنى ئەھلى ئىلىملهللا ،چۈنكى ىدۇ.ۇلتۇت
هُ  َُ ُأْوِ  اأَلْم  ِن ِم  ن ْ َُ النَُّس  وِ  َوِِ ُه ْ َرُُّوُه ِِ َُوسَُأ ِم  ن ْ ئەگەر ئىىۇن  پەيغە ىىرەرگە ۋە ئىىۇالر )يەنىى   ْ  َلَعِلَم  ُأ الَّ  ِذيَن َيْأ  تَ ْنِ 

 ۇئمىنلەرئنى  ئىچىدنى  ئىى ئىساىدنىىلەرگە  ەىۇم قىلسا  )شۇئ خەۋەرن  چىقىارغۇچىالر ئىۇن  )يەنى  شىۇ 

 .4خەۋەرنى  ھەقىقىھ ئەھۋاىىن ئ ئۇالردن  ئەىۋەتاە بىلىۋاالتا 

َِ ْ  َأْكثَ  َن َم ْن ِف اأَلْرِي ُيِض لُّوَ   :دېـگەن توغرۇلـۇق مۇنـداقئاممىسى  خەلق كۆپ سانلىقتائاال هللا َوَِِّْ ُت
ئەگەر سىىەن يەر يىزنىىدنى  شۆپچىلىىىك شىشىىىلەر )يەنىى   ََيُْنُص  وََّ  ِِنَّ  ُه   ْ  َوَِِّْ  الظَّ  نَّ  ِِنَّ ََ  ْن َس  ِ يِل اهَِّ َِِّْ يَ تَِّ ُع  وََّ 

ئۇالر پەقەت گۇ انغىال ئەگىشىدۇ  ئۇالر  .نى  يغىىدن  ئازدۇرندۇهللاىلساڭ  ئۇالر سېن  ئىاائەت ق غاشۇففارالرئ

 .5پەقەت ياىغاننىال سۆزىەيدۇ
نـى رەئەھلـى ئىلىمل كـۆپ سـانلىقئىچىـدىكى  ئەزالىـرى كـېڭەش ئاممىسى بىـلەن خەلق يئومۇمى

مان ئىبنـى ھارئابـدۇرى ىرىدىكسـئەنىـڭ  قىلغـان ئىبنـى ئاببـاس بايان مەن يۇقىرىدا  ،پەرقلەندۈرۈش
                                                           

 ئايەت -1سۈرە ھۇجۇرات ر1
 ئايەت -36سۈرە ئەھزاب ر2
 ئايەت -32سۈرە ئال ئىمران ر3
رئايەت -83سۈرە نىسائ ر4
رئايەت -116سۈرە ئەنئام ر5
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ئىپــادىلەنگەن بولــۇپ، ئېنىــق  دىئــالوگالردانىــڭ ئوتتۇرىســىدا بولــۇپ ئــۆتكەن  بىــلەن ئــۆمەر  ئەۋف 

ئوتتۇرىغـا خەلق ئالدىدا  يئومۇمىا ھە  مەۋسۇمىد)ئۆز پىكرىنى(  غا ئۆمەر  ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف 
گەپ قىلىشقا نەسىھەت  گەساھابىلەر ،پ تۇرۇپبەلكى مەدىنىگە قايتىپ كەلگۈچىلىك كۈتۈلىققا، ماسويق

مٍر}مۇنداق دېـگەن ئىـدى: ىپ قىل َهُلعْا ر ريُمى  مٍُفرَان  رناْاخا مكا ُه ريماغ لهُُمعنار الامىرَما له ٍارعلى مٍسه مُ رَا امٍ ِا ةا ْار م ِه دامر رنامإهن رعل ةاع   ُ  رتما
ممم ا ار رتماق  مممَّ  َا مممر ر عه ُْاهمممع رناْاْ  مممٍرنماُِاهمممُعرفهامممٍرُكمممرُّر عهعا رعلِل هرر الامممىرَاج  مممعَه ُِ رَا مممحاٍبه رسهْاا  ُل ا مممى اهرنمامممااخ  ُُّ رعل ُاعَا مممرا هرَا  َ رعو ه ُاعَا مممعاررعل ةا هيىاممماار ْه

ر َهر ه رَاعلِل هرلا ُمممعْاع رسهممم َا مممٍرنماقاممٍ عهعا مممٍر الاممىرَاج  َهُلعْا يُمى  رَا ُا ُممععرْاقاٍلااامممكا َهرنماِاح  رهيعارَاعلان َّامممٍ ممٍجه ل ةارعل ُةعا َُرسٍه رَاُ عُْممم رْاقاممٍ   َه ئەي »{ } هيىاممماهرَاَ 

ئۇالر  لىرىمۇ يىغىلىدۇ.پەسكەش نادان، لەرنىڭىكىش غاھە  مەۋسۇمى ،چۈنكى ىغىن!ئۇنداق قىلم ،ئۆمەر
سـەن  ،شـۇرا .يۈرۈشىدىن ئەنسىرەيمەنئۆز يولىدا چۈشەنمەي تارقىتىپ  يېنىڭغا كېلىۋېلىپ، سۆزۈرنى

ــنىگە  ــان مەدى ــارى بولغ ــۈننەت دىي ــرەت ۋە س ــپ، ھىج ــۇلۇكېلى ــار   لالھرەس ــاجىر ۋە ئەنس ــڭ مۇھ نى
زۈرنى ياد ئېلىۋېلىپ ئۆز يـولى ۆئۇالر س .رنى بېسىۋالغىنۈئۆزيېتىپ كەلگۈچە  نىڭ قېشىغاساھابىلىرى

ىلىــدىغان قتـۇنجى  مەن مەدىــنىگە قايتىـپ ،بىـلەن قەسـەمكىهللا›ئــۆمەر:  دېسـەم، ۇدنىىبىـلەن چۈشـ
  1ـــ دېدى{.، ‹ۇولىدب شۇ ىمئىش

 كـۇفرىيمەن. ادەپ قـار يـوقئېلىشـقا ئـورۇن ئـاۋازىنى  ىدا خەلـقئىسالم دىيار مەن ،شۇنىڭ ئۈچۈن
خەلـق كى ىتتېنپـارالم ،خەلقنىڭ پىكرىنى ئـېلىش جەھەتتە ماقۇلالش ئاساسىي قانۇن ،تۈزۈمىدە بولسا

نىـڭ ىپىكىـر ئـېلىش دېموكراتىي ،چـۈنكى .كۈچلۈك ئورۇندا تۇرىدۇ مۇدىنالرقارار ماقۇللىغان ۋەكىللىرى
ئۇالرنىــڭ  .نەمۇنىســى كتىلىىنىــڭ ۋاســىدېموكراتىي ،ا بولســاېنــپارالم ،ئەممــاتە نەمۇنىســى. ىبىۋاســ

دىن الرقــارار ماقۇللىغــان خەلــق ۋەكىللىــرىكى ىتتېنپــارالم ،كۆزقارىشــىدا خەلقنىــڭ پىكرىنــى ئــېلىش
 كۈچلۈك ئورۇندا تۇرىدۇ.

للىـرى خەلـق ۋەكىئىلگىـرى بايـان قىلغـان  ،لغـانلىقىمىشقا ئىنكار قىنىڭ خەلق ئاۋازىنى ئېلېم

سـاھابىلەردىن  پەيغەمـبەر  ،چـۈنكى .زىـا كەلمەيـدۇىگە ھەدىسنىڭ ھەۋازىن ئەسىرلىرىتوغرىسىدىكى 
غازىتىـدا  نەينۇھـنەرسـىلەر . ئـۇ ئالـدىر ىـپىك نىڭ ئـۆز تەسـەررۇپىدىكى نەرسـىلەر ئۈسـتىدەئۇالرپەقەت 

ر دىـن )مۇسـۇلمانال پەيغەمـبەر  ،ئەسىرلەر ئىدى. ھەۋازىن خەلقـى مۇسـۇلمان بولـۇپ ئولجىغا چۈشكەن
مۈلۈكلىرىنى ئىلتىپات قىلىـپ قـايتۇرۇپ بېرىشـىنى -تەرىپىدىن غەنىمەت ئېلىنغان( ئەسىرلەر ۋە مال

تــالالش  ڭ قايســى بىرىنــىنىــلەركۈمۈل-ئۇالرغــا ئەســىرلەر بىــلەن مــال پەيغەمــبەر  ،ەدگەنــتىــلەپ كەل

ــۆز  ى تاللىــدى. پەيغەمــبەر ئوتتۇرىســىدا ئىختىيــارنى بەردى. ئــۇالر ئەســىرلەرنى قــايتۇرۇپ ئېلىشــن ئ
 ،لـېكىن .ئـۇ زاتقـا ئەگىشـىپ كىشـىلەرمۇ ئەسـىرلەرنى قـايتۇرۇپ بەردى. قايتۇرۇپ بەردى ىسىنىۋسىېن

ئەسـىرىنى قـايتۇرۇپ  ئۇالرنىڭ ئىچىـدىن قـايتۇرۇپ بېرىشـتىن بـاش تارتقـان كىشـىلەرنى پەيغەمـبەر 
 ۋەدە قىلدى. ئۇنىڭ ئورنىغا ئۆتنىسىنى بېرىشكە ھەمدە  بېرىشكە بۇيرۇدى

دىـن رىـۋايەت قىلغـان ھەدىسـىدە   ەۋە مىسـۋەر ئىبنـى مەخـرەم مانا بۇ ئىمام بۇخارىنىڭ مەرۋان 

رعلِل هر»مۇنداق:  كىستىېتھەدىسنىڭ تولۇق  بۇ ئېنىق كەلگەن. ُِعَا ملهةهْياررَان رَا  ُ ُْ ر َهنا معاع ْا ْيارجاٍ اُ رَان مُ ر َه ر َا  ٍا
ْ ر ريماُرُ ر هلاِ عه ْاُلعُ رَان  ُا رعلِل هررنا ُِمعَُ رَا رواُْ  َا رنماقاٍ  ْ ِماُع ُم  ِا رَا عاعواُْ  اررَاْ   ِ م  ُ هر هْ مٍرعل م اىرعلا مٍكهُااماْي   َ َعر ه َُ اامٍ خ  َُرنٍا  ُ م ا ر ه ا رَاا  ي ه

ْ ام ه رع مبُّ َا َا
رعلِل هر ُِمعَُ رَا مٍنا ركا رَا ام    ْ رفههم ٌُ ْ نماِ  ماا  ِ رع ٌُ رُكى  رَا ا   َا ٍ ُْررَا هْ ٍرعل ةا مرا رَخه ارعنم اا امرا مٍرتماُمامْي  رنمالاة  رعلا مٍكه ه مع  ُامرارْه مْيار ما َه لامًار م  مرا ارلِا  َ رسه  م ار ا  ْ
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رعلِل هر ُِعَا رَان رَا رعلِل هررواُْ  ُِعَُ ِماىاٍرنماقاٍ ارَا ُم  ِا ر َُ رَنا ااٍ ُلععرناإهنٍ  هر ٍا كهُااماْي  َ  اىرعلاٍ  ر ه ر ه    ْ ُ  ر هلاِ عه ُررَاع رر اِم  ْاثم  ا ملهةهْيارنام  ُ رعل ُة  الامىرعلِل هر ه
ٌُر رَاَاي م ر ام   َنامٍرتاممٍكهُهْيارَا هَن ه  ٍُ رجا مُؤ ا هر ام   ْا ر  ْ ممعاعناُك رَاْ مٍرسماد مُ رنامإهن ر هخ  َا َُرَُّ ر اممٍ لُم  ْ رَا معا ُْ ربهامٍر ريُااِ هممبا رَان  مب  َا رَا رْامع   ْ ِماُع ممُم  ِا ر  ْ ُ ر هلامِ عه رَاَُ رَان 

رياُكممعنار ار رَان   ْ ممى ُك رْه ممب  َا رَا ممع  ْا داممر رَا  ُ ىاممنمال ِما رطاِ ُم  رعلى ممٍُسر امم   َا داممر رنماقاممٍ  ُ ىاممٍرنمال ِما ُر الاِم  ُهمميُ رعلِل  ممٍرُي ْا ر َه رَاَ  ممع  َُر هي ممٍُ رْه رنُمد اهِامم ممَّ  َا َهر َا  همم ٍرلاممىر
رعلِل هر مممعَُ ُِ رَا  ْ ُمم روا َا رنماقامممٍ  ْ ُممم رعلِل هروا ممعَا ُِ ريامممٍرَا رلا ررذالهممكا رمه ممع  رذالهمممكا ْ ر ه ممى ُك رْه رَاذهنا مممع  ْا َه ر رناممم   ىامممٍر هن ممٍر ا م  ريمار ناممم ار هلِا ممَّ  َا ُدععر رنامممٍَ جه ْ ذان  رياممم

رعلِل هر ممممعَه ُِ رَا دُممممععر هَلا رَُّ رَاجا  ْ ُْ ُْ رُ رانامممٍ  ْ ُعمممم مممم ارعلى ممممٍُسرناكال ةا رنماراجا  ْ ممممراُك رَاْ   ْ ُُْك رطاِ ُُممممععرَاَاذهنُممممععرُ رانامممٍ ر اممم    ْ َُ رَانم ُعمممم ُماُر ْاخ  ھەۋازىــــن « نامممم

دىـن  پەيغەمـبەر قېشـىغا مۇسـۇلمان بولـۇپ كېلىـپ،  نىـڭ پەيغەمـبەر  قەبىلىسىنىڭ ئەلچىلىـرى
مۈلـۈكلىرىنى ۋە ئەسـىرگە چۈشـكەن -ر تەرىپىـدىن غەنىـمەت ئېلىنغـان( مـالئۆزلىرىنىـڭ )مۇسـۇلمانال

مەن » :پەيغەمـبەر ئۇالرغـا  ،كەلگەنـدە سـوراپ قايتۇرۇپ بېرىشـىنىئىلتىپات قىلىپ باللىرىنى -ئايال
-يـا مـال چاقارالرغـا-بـاالرالر، يـا ۇرۇتـگە ىەر ئىككىنىـڭ بىـرسىلئەڭ راسا سۆزنى ياخشى كۆرىمەن، 

ــامۈلك ــ ىڭالرغ ــاالرمىكىن دەپ  .رالرۇرۇت ــپ ق ــىلەرنى كېلى ــى س ــدىم، )يەن ــۈتكەن ئى ــىلەرنى ك مەن س
دېدى. پەيغەمـبەر  ، ـــ«چىكىپ قالدىڭالر(ېسىلەر ك ،ئەسىرلەرنىڭ تەقسىماتىنى كەينىگە تارتقان ئىدىم

 ،پەيغەمـبەر نى ئون نەچچە كېچە كۈتكەن ئىـدى. ئەلچىـلەرگە ئۇالر تائىفتىن قايتىپ كېلىپ  نىـڭ
 بـاللىرىمىزنى-ئايـالبىـز » :ئـۇالر پەقەت ئىككىنىڭ بىرىنىال قايتۇرۇپ بېرىدىغانلىقى ئايان بولىۋىدى،

قـا هللائورنىـدىن تـۇرۇپ )مۇسـۇلمانالر ئىچىـدە(  دېدى. ئۇنىڭـدىن كېـيىن پەيغەمـبەر  ، ـــ«تالاليمىز
 قىلىـپبە ەۋقېرىنداشـلىرىڭالر قېشـىمىزغا ت» ىشتە سانا يوللىغاندىن كېيىن مۇنداق دېـدى:اليىق رەۋ

 ياقتۇرغـانالر، سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن بولدۇم ىمەكچرەقايتۇرۇپ ب باللىرىنى-ئايالپتۇ. مەن ئۇالرنىڭ ەك
گە بەرگەن تائـاال بىــزهللا بەدىلىـگە قـايتۇرۇپ بەرســۇن، بىـز ئۇنىـڭ ياقتۇرمىغـانالرمۇشـۇنداق قىلسـۇن! 

بـاللىرىنى -بىـز ئۇالرنىـڭ ئايـال !لالھئى رەسۇلۇ› :كىشىلەر «.رىمىزېى قېتىملىق ئولجىدىن بچبىرىن

 بىـز ئىچىڭـالردا» :پەيغەمـبەر  ، ــــ دېيىشـتى.‹قايتۇرۇپ بېرىشكە چىن قەلبىمىـزدىن رازى بولـدۇق
ا ســىلەر قايتىــپ ، شــۇرىــزبىلمەيم نــىگەنلىكىمىئىزنــى بەركىمنىــڭ ئىزنــى بەرگەنلىكــى، كىمنىــڭ 

 كىشــىلەردېــدى.  ، ـــــ«ىرىڭالر يەتكۈزســۇنللبىــزگە ئىشــىڭالر )يەنــى پىكرىڭالر(نــى مەســئۇ !تىڭالرېــك

 ،لىـپېنىڭ قېشىغا قايتىـپ ك پەيغەمبەر  رلالمەسئۇگەپ قىلدى. ر لالغا مەسئۇئۇالركەتتى. قايتىپ 
 1.«ەر قىلدىۋئىزنى بەرگەنلىكىنى خە رازىمەنلىك بىلەنئۇالرنىڭ 
 كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشنىڭ شەرتلىرى نېمە؟ 

ردا ئەمىـرگە ىشـالئ يىى يازغۇچى ئالىمنىـڭ ئىجتىھـادھشەرگە «تاھاۋىيە تۇتئەقىدە»ئىلگىرى مەن 
قۇرئان  ئۇ مۇنداق دېگەن ئىدى: ق ئېيتقان سۆزلىرىنى نەقىل قىلغان ئىدىم. ئىتائەت قىلىش توغرۇلۇ

، نامازنىـڭ ئىمـامى، ئەمىـر، شـۇكىسـالىھالرنىڭ ئىتتىپـاقى  سـەلەف ەمـدەھ دەلىلـلەرتىكى ھەدىس ۋە
ئـورۇنالردا ئىتـائەت قىلىنىـدۇ.  يھاكىم، جەڭ قوماندانى ۋە سەدىقە ئەمەلـدارى قاتارلىقالرغـا ئىجتىھـادى

بەلكى ئۇالرنىڭ بولماستىن،  پەرزئىتائەت قىلىشى  گەئىشالردا قول ئاستىدىكىلەر يئەمىرنىڭ ئىجتىھادى
 ،چـۈنكى پەرز. ۋاز كېچىشى ندىىكرىپرگە ئىتائەت قىلىشى ۋە ئەمىرنىڭ پىكرىنى دەپ ئۆزلىرىنىڭ ئەمى

ــى ــائەت ۋە ئىتتىپاقلىقنىــڭ مەنپەئەت ــدا  جام ــۈش ۋە ئىخــتىالپ پەي ئۇششــاق مەســىلىلەرنى دەپ بۆلۈن
 2.[نىدىن نەچچە ھەسسە ئۈستۈن تۇرىدۇىقىلىشنىڭ زىي

                                                           
رنومۇرلۇق ھەدىسلەر -4313، -4318ناملىق ھەدىس توپلىمى  «سەھىھۇل بۇخارى»ر1
 بەت -424« شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىيە»ر2



66 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 .ئىدىمسۆزلەپ ئۆتكەن ۆزلەرنىڭ دەلىللىرىنى ھەدىستىن بۇ س ،مەن يۇقىرىدىمۇ قۇرئان
 ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ: ئاستىدا ، كۆپ سانلىقنىڭ پىكرى ئىككى شەرتدېمەك
 قىلسـا بولىـدىغان ئىجتىھـاد ،دىغان ئېنىـق شـەرئىي دەلىـل يـوقپ تاشـاليسـىېئىختىالپنى ك 

 ەرلەردە.ي
 كـېڭەشئىشـنى  يكېسىپ ئېيتمـائۆزىنىڭ پىكرىنى  ەرلەردەي قىلسا بولىدىغان ئەمىر ئىجتىھاد 

 .ئەزالىرىغا تاپشۇرسا
 ؟دۇقولغا كېلى ىالرپايدقانداق  داكۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغان 

 ۋابـانىڭ شامدا  ئۆمەر  ئىبنى ھەجەر بۇنىش رولىنى ئوينايدۇ. ۈرۈندەچلۈك قنىڭ پىكرىىكۆپ سانل
نىڭ ئەســەرلەردىن مەســلىھەت ســورىغان يېنىــدىكى كىشــى ئــارالپ، تارقالغــانلىقىنىنىڭ ىلىكېســ

 .ۇقتۆتئتوختىلىپ  ئەسەر ئۈستىدە ئىلگىرى. بۇ كەلتۈرگەنشەرھىسىدە 
شــۇنى كۆرۈۋېلىشــقا   ئەســەردىن: دەيــدۇ مۇنــداق ىكى پايــدىالر توغرۇلــۇقئەســەردئىبنــى ھەجەر بــۇ 

نىڭ  دۇ. ئۆمەر قۇۋۋەتلەشكە بولى-قولالپ مول كىشىلەرنىسى ىنى ۋە تەجرىبالركۆپ سانلىقبولىدۇكى، 
نى بۇ كىرىشىنىڭ سۆزىگە الرمۇھاجىر ۋە ئەنساركى ىدرىپىكبىلەن ئورتاق  ۋە ئۇالر پېشقەدەملىرىقۇرەيش 
مۇھاجىر ۋە ئەنسار ساھابىلەرنىڭ سانىدىن كۆپ  پىكىردىكى قارشىسانى بۇالرنىڭ  ،چۈنكى .دۇئىسپاتالي

 يـاش قـۇرامى نىڭرەملەدەشقېپەزىلىتىنى پ ۋە ئىلىمدىكى دىن پىكىردىكىلەرنىڭ قارشى ئىدى. ئۆمەر 
 ھەمـدە ىگە سېلىشتۇردى. ئـۇالر بـاراۋەر كېلىۋىـدى، كـۆپ سـانلىقنىڭ پىكرىنـى قوللىـدىسۋە تەجرىبى
تائاالغـا هللاغان پپەق قىلەشۇ توغرا يولغا مۇۋگە ، ئۇيغۇن كەل ىمۇھەدىسك ىن بۇ ئىجتىھادائۇنىڭ قىلغ

 1.[شۈكرى ئېيتتى
ئەزالىرىنىـڭ  كـېڭەشكـۆپ سـانلىق  ،ىـر ئىشـنى كېسـەلمىگەن ۋاقىتتـائەمىر ئـۆز رايـى بـويىچە ب

بۇنىڭـدىن ، مېنىـڭ نەزىرىمـدە كـۆپ سـانلىقنىڭ پايدىسـى ھېسـابلىنىدۇ. ئەلـۋەتتە، پىكرىنى ئـېلىش
توختىلىـپ تەپسـىلىي بـۇ ھەقـتە  ،چـۈنكى .ىزمدېمەكچى ئەمەس مەجبۇرلىغۇچىرىشىنىمەسلىھەت كېڭ

ررق.ۇئۆتت
يەنە ئەبۇ بەكرى سىددىق  نى قىستىيالمايدىغانلىقىغائەمىر قارغان قارارىڭ چىىشىنىمەسلىھەت كېڭ

 باشـقىالرنىڭ مەسـلىھەتىگە  ،داىنىـنىڭ زاكاتنى بەرمىگۈچىلەرگە قارشى ئۇرۇش قىلىشـقا بەل باغلىغ
ـــۆمەر رەزىيەدەلىلـــدۇر. ئۇنىڭغـــا  مۇپىســـەنا قىلمىغـــانلىقى زاكـــاتنى  ئەنھۇمانىـــڭ لالھـــۇئىبنـــى ئ

چــكە، ئۇنىــڭ دەلىلــى يەتمىگە ىھەدىســ مۇنــۇ ىســىدىكىقارشــى ئــۇرۇش قىلىــش توغر گەبەرمىگــۈچىلەر

ــدى ــۈك ئى ــاد بولســىمۇ كۈچل رعلِل هر: »ئىجتىھ ممعَُ ُِ ممً عرَا َُاة  َاَان ر ُر َار ه  رعلِل  ر ر هلامم َعرَان   ُ ممعا  َ ريا ممَّ  َا ر تهممرارعلى ممٍسا رَُ ٍا ممر ُ رَان  َُْه
مٍ ار تُمععرعلَ كا يُمؤ   ،ئىـالھ يوقتـۇر يدىن باشـقا ھېچبىـر ھەقىقىـهللابىر › :مەن بارچە ئىنسانالر» «َايُقهُِةععرعلَّ ًّل ارَا

ەنـگە ۋە زاكاتنى بەرگ قىلغانغا نامازنى ئادا ،بەرگەنگە اھلىقۇۋدەپ گ ،‹نىڭ ئەلچىسىدۇرهللا مۇھەممەد 
 2.«قەدەر ئۇالر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا بۇيرۇلدۇم

ئەگەر بۇ ھەدىس سەھى  بولغـان » شەك قىلغان مۇلىقىدا مۇنداقىھبۇ ھەدىسنىڭ سەھتېخى، بەزىلەر 

ئىختىالپنـى شـۇ ۋاقىتتـا  ئەبـۇ بەكـرى  دەبىلـگەن بـوالتتى ھەمـ ۋە ئۆمەر  ئۇنى ئەبۇ بەكرى  ،بولسا
 .«بۇ ھەدىسنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن بوالتتى ،تىش ئۈچۈنىتۈگ
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، ھەدىـسبىلەرگە يەتـكەن ئـادەتتىكى سـاھابەزىـدە   :گەندىيە بەردئىبنى ھەجەر بۇ شەككە مۇنداق رە
 1.[بولىدۇ نگە يەتمىگەساھابىلەر اكاتت

ئوتتۇرىغا قويغـان بـارچە   پەيغەمبەر›»كىتابۇل ئىئتىسامدا نىڭ «سەھىھۇل بۇخارى» ئىمام بۇخارى

نىـڭ   پەيغەمـبەر)يەنى بىزگە مۇتەۋاتىر دەرىجىسىدە يەتـكەن ئىـدى(،  ئاشكارا ئىدى-ھۆكۈملەر ئوچۇق
سالمنىڭ بارلىق ئىشلىرىغا بەزى ساھابىلەر قاتنىشىپ، بەزىسى قاتناشماي قالمىغـان سورۇنلىرىغا ۋە ئى

بۇنىڭغـا  ،دەپ مۇستەقىل بىـر بـاب ئېچىـپ« دەپ قارايدىغانالرغا رەددىيە بېرىش ھەققىدىكى باب ‹ئىدى
 2دەلىللەرنى كەلتۈرگەن.بىر قاتار 

پىســەنا لىھەتىگە ســمەڭ باشــقىالرنى ،كۈچلــۈك بولغــانلىقى ئۈچــۈن دەلىلــى ئەبــۇ بەكرىنىــڭ
 قاراڭ!دا كەلتۈرگەنلىكىگە «كىتابۇل ئىئتىسام»بۇخارىنىڭ  ئىمامنى، قىلمىغانلىقى

معرسارسُم رَارَارَارَار : يـدۇمۇنداق دە لالھئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ َاراام هررر رك  مرٍ مْاىام ارعلَ ررع رْا َارقامنماررٍ اركا م ُررٍ ر  ر امَارررُرٍتهمقارتمُرر ارِ م:ركاررُرةا
َار ار َُرُِرَاررٍ مَُر»:ررللاهررع ُر اَّامُةععرْه َار ه  رعلِل  ُرنامإهذاعر امٍُلععر ر هلام َار ه  رعلِل  ريماُقعلُمععر ر هلام مَّ  َا ر تهرارعلى ٍسا رَُ ٍا ر ُ رَان  ر ه  رْه معاعواُْ  َاْ  رَا  ْ ُْ مٍ ا ْا ُه ر ن ه

رنمام مر رَاعلِل هرلُ امٍتهلاع رْامع  رَاسُمعرساك  َا ْ ر الامىرعلِل هرنماقامٍ مٍسُمُع ُا َه اق هعاٍرَا رعلِل هرِبه ُِمعَُ ْامٍرياام ارَا ار رسمامْي  رَاسُمعررر اا  ٌ ُهم ريمال اا  ْ مُررنمالام َُرسماد مُ رُ ةا سمادام َُّ رتٍا
رعلِل هر ُِمعَه ُْرَا م َُك  ُ ر مٍنار هى م ا َُمعَا  ر هذ ركا ْا ر ر ر هَلا كاررساك   َ َعرتماُ م هيرارعلم  هيعهرَاَا ُُ َاَاع مٍ هرَا ارعلَّ مًّل هرَاعلَ كا رعل مذهيعارنمار  ُمععرسمامْي  َهر ه م ئەبـۇ » «ٍْه

نــېمىگە : ئېيتتىكــىئــۆمەر  تــاپتى.بەكــرى زاكــاتنى بەرمىگــۈچىلەرگە قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــنى تــوغرا 

َار› :مەن بارچە ئىنسـانالر» :لالھ رەسۇلۇ ،ھالەنكىەۋ ئاچىسەن؟!ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش ئاساسلىنىپ   ر هلام
ُر دېگەنـگە ‹ نىڭ ئەلچىسىدۇرهللا مۇھەممەد  ،تۇرئىالھ يوق يدىن باشقا ھېچبىر ھەقىقىهللابىر ـــ  ه  رعلِل 

َار ه  رعلِل ُر»قەدەر ئــۇرۇش قىلىشــقا بۇيرۇلــدۇم، ئەگەر ئــۇالر  -دېســە مەنــدىن قــانلىرىنى ۋە مــال«  ر هلامم

َار ه  رعلِل ُر»پەقەت  قالىـدۇ،لىرىنى ساقالپ مۈلۈك َار ه  رعلِل ُرريەنـىنىـڭ ھەققـى بىـلەن )« ر هلام  قـانۇنى نىـڭ  ر هلام

 ، ــــ«ىشـىئنىڭ هللا شىئېل ھېساب دىنئۇالر ( ساقالپ قااللمايدۇ.جازاسىغا اليىق بولۇپ قالغان بولسا

جۇغلىغـان نەرسـىنىڭ   لالھبىـلەن قەسـەمكى، مەن چوقـۇم رەسـۇلۇهللا›دېگەن تۇرسا؟! ئەبـۇ بەكـرى: 
 ، ـــ دېدى.‹ئاچىمەنقارشى ئۇرۇش  گەلەرئايرىۋەتكەنئوتتۇرىسىنى 

ــۇ بەكــرى نامــاز  ــادا قىلىــ زاكاتنىــڭ ئوتتۇرىســىنى لەنبىــئەب ــادا قىلمــاىبىرپ )بىرىنــى ئ ( ينــى ئ
نىـڭ رەسـۇلىنىڭ هللا گەدىننى ۋە ئۇنىـڭ ئەھكـاملىرىنى ئـۆزگەرتمەكچى بولغـان كىشـىلەر ،نۋەتكەئايرى

ئـۆمەر شـۇنىڭدىن ئېتىبـارەن،  .چنەرسـىگە پىسـەنا قىلمىغـانېھ گەچكەقانداق ھۆكمى بارلىقىنى بىل
  «.ن ئىدىئەبۇ بەكرىگە ئەگەشكە
 تىنقۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىســپــاكىتى بــۇ ئوتتۇرىغــا قويغــان ئەبــۇ بەكرىنىــڭ  كى،ھەممىــگە مەلــۇم

  .ئىجتىھاد ئىدىبولماستىن، بەلكى  ئېلىنغان دەلىل

 ۋابـانىـڭ  ئـۆمەر  ،ئېلىشـقا ئەزالىرىنىڭ پىكرىنـى ئېتىبارغـا كېڭەشئىبنى ھەجەر كۆپ سانلىق 
 دەلىـل نلىكىنىەشكەتلەسلىھەساھابىلەر بىلەن م ىسىداتوغر رماسلىقى بار يەرگە بېرىش ياكى بالىكېس

ھەققىـدىكى  ە بەيـئەت قىلىـشكخەلىـپىلىك غـا ئوسمان ئىبنى ئەففان قىلدى. مەن ئۇنىڭغا قوشۇپ 
 ىنى دەلىل كەلتۈرىمەن.قىسس
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م}مۇنداق دەيدۇ:   مەسۋەر ئىبنى مەخرەىم َا رعلى مٍُسر الامىر اُ م هرعلمر ْح اعهرُي َا مٍ ْا مٍرَا رمر َلر علمَرمرنمالاة  رعلل ِامٍ ه َناَُرتهل مكا َهَُ ٍ
ْ ر رنمالا رهرعلى ٍسه رَاْ  رنا ار ُ ر ه ر ا   ر الهيُّر هَن ه رَاْ ٍرسماد ُ ريٍا َا َاع  ار اُ ُ رعلر ْح اعهرَُّ ر ٍا ااةاُدععرتا ريماد  هُلعنارسهُدث ةاٍنارعج   ْ ُْ كىشىلەر ئاشـۇ } {رَاَا

ئۇالر جەم  .ئەۋفنىڭ قېشىغا ئۇنىڭ بىلەن مەسلىھەتلەشكىلى كېلىشتىكېچىلەردە ئابدۇرراھمان ئىبنى 

ئـى › بولـۇپ:ئوقـۇپ  دۇرۇت گە  پەيغەمـبەرقـا ھەمدۇسـانا، هللا دى، ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف ېبولۇۋ
، ئۇالرنىـڭ ئوسـمانغا ردىن پىكىر ئېلىپ كۆردۈم(كىشىلەرنىڭ ئىشىغا قارىدىم )يەنى مەن كىشىلە !ئەلى

 1.{دېدى ، ـــ‹كۆرمىدىم ڭ قىلغانلىقىنىبىر كىشىنى تە
مەن يۇقىرىدا كۆرسـىتىپ ئـۆتكەن ئىككـى شـەرت بـۇ  ،كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئېلىشتا

 ئۇالر: .تولۇق تېپىلىدۇ ەقىسسىد
 قىلسـا بولىـدىغان ئىجتىھـاد ،دىغان ئېنىـق شـەرئىي دەلىـل يـوقپ تاشـاليسـىېئىختىالپنى ك 

   .بولۇش ەرلەردەي
 كـېڭەشئىشـنى  يئۆزىنىڭ پىكرىنى كېسىپ ئېيتمـا ەرلەردەي قىلسا بولىدىغان ىر ئىجتىھادئەم 

 .بولۇش ناغئەزالىرىغا تاپشۇر

نى ئۇالرغـا تاپشـۇردى. لىقئۆزىنىڭ پىكرى بـويىچە كەسمەسـتىن ئىختىيـار ئۆمەر  ەمانا بۇ قىسسىد

ردىن پىكىـر ئېلىـپ ەن كىشـىلەم} نىـڭر ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف ،ئالىدىغان دەلىلىمىز ئەسەردىن
 دېگەن سۆزىدۇر.  {كۆرمىدىم ، ئۇالرنىڭ ئوسمانغا بىر كىشىنى تەڭ قىلغانلىقىنىكۆردۈم

غـان غـا بەيـئەت بېـرىش تامامالن ئوسـمان  ،گە ئاساسـەنسـۆزىمۇشـۇ  ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىـڭ
 دى.ئى

 لغىلىلىـدىغانلىقىنى كـۆرۈۋائېلىشـقا بوئېتىبارغـا بۇ قىسسىدىن كـۆپ سـانلىقنىڭ پىكرىنـى يەنە 
ئەلـى ئىبنـى ئەبـۇ  ھەتتـادىن سـرت، باشـقا سـاھابىلەر ئۇ سۆزىگەبولىدۇ. ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋفنىڭ 

 دى. غان ئىمۇ قوشۇل تالى  
ــۇ  ــەرمۇش ــۆججەت  نىئەس ــھ ــۇرۇپ،قىلى ــاھابىلەرنىڭ ئىجما پ ت ــىلىنى س ــۇ مەس ــىب ــتىغا  ئس ئاس

 قىلغان ئاساستا، گە رىئايەيۇقىرىدا كۆرسىتىپ ئۆتكەن شەرتلەرمەن  ئەسەربۇ  كە بولىدۇ ھەمدەشگۈزۈكىر
 . بوالاليدۇ دەلىل كىمۇقۇۋۋەتلەش-كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى قولالپ

 لىكىنىئاگاھالنـدۇرۇش بېرىـپ ئـۆتكەن ڭنىبىرەرسـىبـۇ مەسـىلىگە  ئىلگىـرىىن دبۇنـ ،بىلىشىمچە
  قا شۈكرى.هللا كۆرمىدىم.

 نـاملىق« مالـك ۇرائبەغ»دارۇقۇتنى  ئىچىدە، نىڭىھەدىس نىڭەئىمام بۇخارى مىسۋەر ئىبنى مەخرەم

ا امرُّ ُر}ئەزالىرىغـا:  كـېڭەش ئـۆمەر : ›نى كەلتـۈرگەنۆزرىۋايەت قىلغان مۇنداق بىـر سـىدا كىتاب يماا ُهم رعل  رَا
ثمارار اك   .‹دېگەن {ئاز سانلىق كۆپ سانلىققا ئەگەشسۇن!} {عل 

 دەلىـلبىـر  قا يەنەئېلىشـ ئېتىبارغـا قنىڭ پىكرىنـىئۇ كـۆپ سـانلى ،بولسا سەھى  ئەگەر بۇ رىۋايەت
 ئىچىـدىكى بىرىنىــڭ تەكلىگـۈچى خەلىـپىلەرېگـۈچى ۋە يەنتەكلېئـۇ تـوغرا يولغــا ي ،چـۈنكىبوالاليـدۇ. 
 2.[سۈننىتىدۇر

شــەرىئەتتە دائىــر قــۇۋۋەتلەش مەسىلىســىگە -كــۆپ ســانلىقنىڭ پىكرىنــى قــولالپ يۇقىرىــدىكىلەر،
انلىق قايســى؟ كــۆپ ســانلىقنىڭ پىكرىنــى ئېتىبارغــا ئېلىشــنىڭ ئېتىبارغــا ئېلىنىــدىغان كــۆپ ســ
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دېـگەن  ؟دۇقولغـا كېلىـ ىالرپايـدقانـداق  داشەرتلىرى نېمە؟ كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى ئېتىبارغا ئالغانـ
  .رنىڭ جاۋابىمەسىلىلە

ــۆتمەكچىمەنومەن بۇنىڭغــا ق ــدىكىلەرنى ئېيتىــپ ئ كــۆپ ســانلىقنىڭ ، شــۇمچە قىلىــپ يەنە تۆۋەن
ى تەتقىقاتىـدا ھەدىـس ئىلىمـسـانلىق،  كـۆپ .ىـدىن ئېتىبـارى بـارنۇقتىلىملەردە بىـرنەچچە شەرئىي ئ

ــدۈتۆۋاتىر دەرىجىســىگە كەھەدىســلەرنى مــۇت لىنىيىلىــك يەكــكەرىــۋايەت قىلغــۇچىلىرى   ي، گۇمــانىۇرى
نىـڭ ۋە كۈچەيتكـۈچى ئامىللىرى كـۆپلىكىيوللىرىنىڭ ھالەتكە ئېلىپ چىقىدۇ،  تئىيلىكەھالەتتىن ق

 .دۇىـلىق دەرىجىسـىگە كۆتۈرھھەدىسلەرنى سـەھى ھەسەن، ھەسەنگە ھەدىسلەرنى بىلەن زەئىپ ىكىكۆپل
 ،نـى بولسـاىيەنە بىر ،لغانۇرۇنـى ئارخىپالشـتىرىۋايىتىنىڭ بىرخىل ھەدىسنىڭ ئىككى سانلىق،  كۆپ
ارقالغـان تشلۇق، كـۆپ نۇوت ،نىىبىر. دۇىپ قويىھەدىسلەر قاتارىدىن قىل)يەنى كەم ئۇچرايدىغان(  نادىر

 دۇ. قويى ىپھەدىسلەر قاتارىدىن قىلش تۇنۇنا ،يەنە بىرىنى بولسا؛ ھەدىسلەر قاتارىدىن
نەزەردە  ىىنخەلقىنىــڭ ئەمەل قىلىشــ ەئۆزىنىــڭ مەزھىبىنــى مەدىــن لالھئىمــام مالىــك رەھىمەھــۇ

 كـۆپ رىـۋايەت قىلغـۇچىلىرىقويـۇپ،  ھەدىسـلەرنى يەكـكە لىنىيىلىـك رىـۋايەت قىلغـۇچىلىرىتۇتۇپ، 
 ئۈستىگە قۇرۇپ چىققان.  ڭھەدىسلەرنى لىنىيىلىك

مۇخالىپنىـڭ  ،نىىيەنە بىر ؛نى جۇمھۇرنىڭ سۆزىىئىككى سۆزنىڭ بىر دەمەسىلىبىر  سانلىق، كۆپ
 سۆزى قىلىپ قويىدۇ.

 ئېتىبارى بار. ئاستىداىڭ شەرىئەتتە شەرت سانلىقنكۆپ ، بۇنىڭدىن شۇنى بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى
بولغـان خەلـق ۋەكىللىـرى مەجلىسـىنى قىسـمى  مەجلىسىنىڭ بىـر كېڭەش مەن يۇقىرىدا ئىسالم

 ئىدىم:ئېيتىپ ئۆتكەن  الرنىتەشكىل قىلىش توغرۇلۇق مۇنۇ
 ن( ۋاقىتتا،ەكھوقۇقىدىن ۋاز كەچۋەكىل تالالش خەلىپە ەتكەن، )كۆپ بولۇپ ك نامزاتالر داجاي ەربىر

 . تۇرغۇزۇلىدۇىلىق چەك تاشالش ۋە ياكى ئاۋازغا قويۇپ سايالش ئارقۋەكىل، 
كـۆپ بولـۇپ ھەممىسـى  نـامزاتالر ،ن بولۇشـىەكھوقۇقىدىن ۋاز كەچۋەكىل تالالش خەلىپە ، سايالم

ئەڭ  رىـدىغان خەلـق ئاممىسـىنىڭبېسـايالمغا ئـاۋاز  ۋەكىللىك ساالھىيىتىگە ئىـگە بولغـان بولۇشـى،
كــۆپ  پەقەتئــۇ  بولــۇپ، انيولغــا قويۇلغــ ئاســتىدا لەرشــەرتســۇلمانالردىن بولۇشــى قاتــارلىق مۇ ياخشــى

 .ىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇىدولبكە شقۇۋۋەتلە نىسانلىقنىڭ پىكرى
ــۈن ــۇنىڭ ئۈچ ــال كىدېموكراتىي ،ش ــىچە ئاي ــڭ ئەكس ــىنى ــاپىر، زىممى ــى، ك ــاپىر  يش ــىق ۋەك  پاس

 سايالمغا ئاۋاز بېرىش ھوقۇقى بولمايدۇ. قاتارلىقالرنىڭ
بـۇ ھۆكـۈمەتلەر ئېلىـپ بېرىۋاتقـان : ›سوئال  شەيخ مۇقبىل ئىبنى ھادى ئەلۋادىئى مۇنداق دېگەن:

جۈملىســىدىن  نىــڭتاغۇت ئاۋازغــا قويــۇپ ســايالش›جــاۋاب:  ‹ســايالمنىڭ شــەرىئەتتىن ئاساســى بــارمۇ؟

َوَِِّْ  :ېـگەنتائـاال مۇنـداق دهللا ،چـۈنكى .كۆپ سانلىقنى ئېتىبارغا ئېلىشقىمۇ بولمايدۇ ىدۇ.ھېسابلىن
َِْ  َأْكثَ َن َمْن ِف اأَلْرِي ُيِض  ََ ْن َس ِ يِل اهَِّ ُت  غىائەگەر سەن يەر يىزندنى  شۆپچىلىك شىشىلەر )يەنى  شۇففارالرئ لُّوَ  

 .1نى  يغىىدن  ئازدۇرندۇهللائىاائەت قىلساڭ  ئۇالر سېن  

تىسـى ئـارقىلىق ىنىـڭ سـۈننىتىگە ئۆلىماالرنىـڭ ۋاس لالھ رەسۇلۇ ۋە نىڭ كىتابىهللامەسىلىنى 
 2.[يامراپ كەتتى تەرتىپسىزلىك ،ۇپدى، ئۇالر قايمۇقېۋۈدىن يۈز ئۆركىشىلەر ئالىمالر .پەرزقايتۇرۇش 

                                                           
رئايەتنىڭ بىر قىسمى-116سۈرە ئەنئام ر1
 بەت -86ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر2
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 ئاۋازغـا قويـۇپ سـايالش»ئۇنىـڭ  .ئۆتۈشكە تـوغرا كېلىـدۇ توختىلىپئازراق  لىرىدەدېگەن شەيخنىڭ
 شـەيختلەق قىلىـپ ئېيتىلسـا تـوغرا ئەمەس. ۇدېگەن سۆزى م« ىدۇجۈملىسىدىن ھېسابلىن نىڭتاغۇت
شى كېرەك ئىدى. ويۇق ئايرىپۋە بۇنىڭ ئىچىدىن دۇرۇس بولىدىغىنىنى  ىىشتەپسىلىي بايان قىلبۇنى 
دېـگەن مەسـىلىدە تەپسـىلىي « دىكى كـۆپ سـانلىقنىڭ تەسـىرىمەسـلىھەت كېڭىشـى» بۇ ھەقـتە مەن

 توختىلىپ ئۆتتۈم. 
دېــگەن ســۆزىمۇ « كــۆپ ســانلىقنى ئېتىبارغــا ئېلىشــقىمۇ بولمايــدۇ» :ئــۇ كىشــىنىڭ ،شــۇنىڭدەك

ردىن مەن كىشـىلە ئـى ئەلـى!» :نىـڭ ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف  .پ ئېيتىلسـا خاتـاتلەقلەشتۈرۈۇم
دېـگەن سـۆزى ئـۇ « كۆرمىدىم ، ئۇالرنىڭ ئوسمانغا بىر كىشىنى تەڭ قىلغانلىقىنىپىكىر ئېلىپ كۆردۈم

مەن زىكـرى قىلغـان شـەرتلەر ئىجمائسـى بىـلەن دۇ. مانا بۇ سـۆز سـاھابىلەرنىڭ والاليكىشىگە رەددىيە ب
ر:ئۇ شەرتلەر .ستىدا كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنى قوبۇل قىلىشقا ھۆججەتئا

 ىس ئالىمالردىن بولۇشىسبىر مەسىلىدە پىكىر قاتناشتۇرغۇچىالر شۇ ئىشقا مۇتەخەس 
 بولۇشى مەسىلە يئىجتىھادى ،ئىختىالپنى كېسىپ تاشاليدىغان شەرئىي دەلىل يوق 
 نى ۇئـ ،ۆزىنىـڭ رايـى بـويىچە ئىشـنى كەسمەسـتىنئەمىـر ئ ،ئورۇنـدا قىلسا بولىـدىغان ئىجتىھاد

  بولۇشىغان ئەزالىرىغا تاپشۇر كېڭەش
 ىنىڭ بولماسلىقىدەلىلققا تاقابىل تۇرغۇدەك كۈچلۈك ىقارشى چىققۇچىنىڭ كۆپ سانل 

نىـڭ سـۈننىتىگە ئۆلىماالرنىـڭ  لالھ رەسـۇلۇ ۋە نىـڭ كىتـابىهللامەسـىلىنى »يخنىڭ ەشـ ،ئەمما
بىـز ئېنىـق  ،لـېكىن .دېگەن سۆزىدە ھېچقانداق ئىختىالپ يـوق« پەرزرۇش تىسى ئارقىلىق قايتۇىۋاس

ۋە كۆپ سانلىقنىڭ پىكرىنـى ئـېلىش  ۈشساھەدە سايالم ئۆتكۈز قىلسا بولىدىغان يوق ئىجتىھاد دەلىل
نكـى كېيىخالسـا هللا ،چەك تاشالشـنىڭ يولغـا قويۇلۇشـىغا كەلسـەك ،توغرۇلۇق سۆزلەۋاتىمىز. ئەممـا

 .ىزدا توختىلىمماۋزۇالر
  

 دىن بەيئەت ئېلىشىئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەر -ۇرىيەتلىرىنىڭ ئۈچىنچىسىبئەمىرنىڭ مەج
 (ـــ ئا ئەھدىلىشىش مەسىلىسى نى قىلىشقائىبادەتلەر-تائەت ئۆزئارا )يەنى مۇسۇلمانالرنىڭ

 
ــارابەزىــلەر مۇســۇلمانالرنىڭ ئ  ىىشــۋە بەيئەتلىش ىئىبــادەتلەرنى قىلىشــقا ئەھدىلىشىشــ-تــائەت ۆزئ

ئۇشـبۇ  مېنىـڭ. مانا بـۇ خىلـدىكى ئوخشاشـمىغان كۆزقاراشـالر ۋاجى  دېسە، يەنە بەزىلەر بىدئەت دەيدۇ
 گە قارىتــالىىۇ مەســبــمەن  ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن بولــدى. بەۋەســ مگەۈشــۈكىرگۈزتېمىنــى كىتــاب ئىچىــگە 

 .تاپتىمىشنى توغرا بېر ات ئېلىپتەتقىق رەكتەپسىلىي مەقسىتىدە شۈبھىنى يوق قىلىش
. ئەھدىلىشىشـى دۇرۇس قائىبادەتلەرنى قىلىش-تائەت مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارادېسەم،  نىۈمدىكىكۆرل

ئەمىرى بىلەن ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرىسىدا( ئېلىپ بېرىلىدىغان  الگېردا )ىلىرالگېر تەربىيە-تەلىم يھەربى
مۇ شــۇنىڭ لىرىانئەھــدۇپەيمئەزالىرىــدىن ئالىــدىغان جامائەتلەرنىــڭ  ىيۋە جىھــاد يئىســالمىئەھــدىلەر، 

 بىلگۈچى. ياخشى هللاتوغرىسىنى ، قاتارىغا كىرىپ كېتىدۇ
 مــۇئەييەن ناايــدىغســىيەت بولمئمە-اۋدىن گۇنــاھخىــزمەت ئۈســتىدىكى مەســئۇل كىشــى بىــرئەگەر 
  بويسۇنۇشــــقا كۈچلــــۈك ئەھــــدۇپەيمانالرنى ئالمــــاي تــــۇرۇپ خىــــزمەتكە ئىنتىزامالرغــــا-تەرتىــــپ

 ئۇنىڭ شۇنداق قىلىشى دۇرۇس. توغرا دەپ قارىسا، كىرگۈزمەسلىكنى
 ىيۋە جىھـــاد يئىســـالمىىكى، بابىـــدا ئەمىرلىـــك توغرىســـىدئـــۈچىنچى بـــۇ كىتابنىـــڭ  ىـــڭنېم

ــانۇنلۇق ــۇ ئەمىرلىكنىــڭ  ،ئەمىرلىكــدۇربولغــان  پەرز ۋە جامائەتلەرنىــڭ ئەمىرلىكلىــرى شــەرىئەتتە ق ب
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بۇ ئەمىرلىـك  لىقىمغا بىنائەن،دەپ بايان قىلغانالگېر ئەمىرلىكىمۇ كىرىپ كېتىدۇ  ئەسكىرىي ئاستىغا
 :پ بېكىتىدۇقىلى پەرزتۆۋەندىكى ئىشالرنى 

 ى بويىچە ئورۇنالشتۇرۇشـى پالگېر ئىشلىرى ۋە ئەزاالرنىڭ ئىشلىرىنى شەرىئەتنىڭ تەلى نىڭئەمىر
 پەرز.
 ــاھ ىياقمىغــان، ق شۇياققــان ۋە خــ شۇئەزاالر خــ يىنچىلىــق ۋە ئاســانچىلىق ھالەتلىرىــدە، گۇن

ئىتــائەت ى ۋە بۇيرۇقىغــا شــلىئارســۆزىنى  نىــڭكــۈچى يېتىــدىغان ئىشــالردا ئەمىر ھەمــدەن بولمايــدىغا
 قىلىشى پەرز.

مىگەن ىلەشـمىغان يـاكى ئەھدىشـقەسـەم قىل ئورۇنالشـقا نىرەمەجبۇرىيەتل يۇقىرىقىئەمىر ۋە ئەزاالر 
مـاقچى ىك مۇددەت تۇرنىڭ ئەمىرلىكى ئاستىدا قانچىلىالگېر ئەمىر االگېردئەسكىرىي ئەزاالر  ،تەقدىردىمۇ

ى پـئىتـائەت قىلىشـى شـەرىئەتنىڭ تەلى ۇش ۋاقتـى توشـقانغا قەدەر، ئەمىـرىگەتـۇرتاكى  ،بولسابولغان 
 ا،سـە بەرگەن بولقەسەم قىلىپ ئەھدبۇ ئىشقا  ئەگەر ئەزاالر كەتكەن. بېكىپ پەرز بولۇپ ئەزەلدىنال بىلەن

بولغـان ئەمىـرگە ئىتـائەت قىلىشـنى يەنىمـۇ ى بـويىچە ئۈسـتىگە پەرز پـشـەرىئەتنىڭ تەلى البۇ ئەسلىدى
  .ۈچلەندۈرىدۇك

 قۇرئان ئەزەلدىنالبەلكى  ،قەسەم بىلەن ئەمەس قانداقتۇر ە ئەزاالرنىڭ مەزكۇر مەجبۇرىيەتلىرىۋئەمىر 
بـۇ  خـاالس. ۈچلەندۈرىـدۇ،نـى يەنىمـۇ ككپەرزلىپەقەت . قەسـەم غـانبول قىلىنىپ ھەدىس بىلەن پەرز ۋە

ُم وا بِاق دېگەن: تائاال مۇنداهللاھەقتە  َُ ْمُتْ  بَ ْْيَ النَّاِس َأَّْ ََتْ ََ َُ َأْهِلَها َوَِِذا َح ُُّوا اأَلَماسَاِى ِِ َْ ُُْمنُُكْ  َأَّْ تُ  ْلَع ْ ِ  ََِِّّ اهََّ َي
يًعا َبِص  ًا ْ  ِبِأ ََِِّّ اهََّ َكاََّ َسَِ َُ ئىگىسىىگە قاياۇرۇشىقا   سىلەرن  ئا ىانەتلەرن هللاشىببىسىرش    ََِِّّ اهََّ سِِعمَّا يَِعُظ

سىىلەرگە نەسىىبەت قىلغىان ئىشىالر هللاشىشىلەر ئارنسىدا ھۆشىم قىلغاندا ئادنل ھۆشىىم قىلىشىقا بۇي ۇيىدۇ  

 .1ھەقىقەتەن )سۆزۈڭالرن ئ ئاڭالى تۇرغۇچىدۇرهللانېمىدېگەن ياخش   
رىئەتنىڭ شـەنىـڭ مالدىن ئىبارەت ئامـانەتلەرنى ھـاكىم ۋە ۋالىيالر-لۇۋە پ مەنسەپ-مانا بۇ ھوقۇق

يەنە ھاكىمالرنىـڭ پۇقراالرغـا ئـادالەت ۋە  ا بېـرىلگەن بـۇيرۇقىغى بويىچە ئۆز ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇشىپتەل
 رىلگەن بۇيرۇقتۇر. ېبىلەن ھۆكۈم قىلىشىغا ب

يُعوا النَُّس وَ  يَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِعيُعوا اهََّ َوَأعِ تائاال ئۇنىڭدىن كېيىن پۇقراالرغا مۇنداق خىتاب قىلىدۇ: هللا
ِمُنوََّ بِ  ْْ َُ اهَِّ َوالنَُّسوِ  َِِّْ ُكنُتْ  تُ  ٍَ فَ ُنُُّوُه ِِ ْْ َُْتْ  ِف َش ْ  فَِإَّْ تَ َناَز َُ ُِْوياَوُأْوِ  اأَلْمِن ِمْن  اهَِّ َواْليَ  ْوِم اخِخ ِن َذلِ َك َخي ْ ٌن َوَأْحَأ ُن تَ 

 !ىغىان ئىىى ئىسىاىدنىىلەرگە ئىاىائەت قىلىاىالر  ئەگەر قا  پەيغە رەرگە ۋە ئۆزۈڭالردن  بغهللائ   ۇئمىنلەر
قا ۋە پەيغە رەرگە  ۇراجىئەت قىلىاىالر  بىۇ هللاسىلەر بى  شەيئىدە ئىخاىالى قىلىشىپ قاىساڭالر  بۇ تغغ ندا 

نى  شىاابىغا ۋە پەيغە رى ننى  سىننىاىگە  ۇراجىئەت قىلىىئ سىلەر ئىچىن پايىدنلىقاۇر  نەتىى ە هللا)يەن  

 .2ن گىزەىدۇرئېاىرارى بىلە
كىتابۇل ئەھكامنىڭ ئاۋۋالقى بەتلىـرىگە « فەتھۇل بارى»بۇنىڭ شەرھىسىدىن ۋاقىپلىنىش ئۈچۈن، 

  1338مۇراجىئەت قىلىڭ! 
ــان قىلىــش  ــۇرىيەتلىرىنى باي ــلەن پۇقرانىــڭ مەجب ــيە پادىشــاھ بى شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمى

ياسەتۇش شەرئىييە فىي ئىسالھىر رائىي ئەسسى»مەقسىتىدە، يۇقىرىقى ئىككى ئايەتنى تەپسىر قىلىپ 
 ناملىق رىسالىنى يېزىپ چىققان. « ۋەررەئىيە

                                                           
 ئايەت -58سۈرە نىسائ ر1
 ئايەت -53سۈرە نىسائ ر2
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معه ر»مۇنداق دېگەن:  ھەدىستە پەيغەمبەر  ٍارَاْه رَاطامٍ ْامع  ر اَّامىرعلِل ارَا رنماقام   ر اَّامٍَنه ْامع  ٍارعلِل ارَا رَاطامٍ رنماقام   رَاطامٍ انه ْاع 
معه رنماقام ر اَّامىرَاْه ْاع  رَا رَاطٍا انه رنماقا   ر اَّامٍَنه  ۇ.دغـان بولىـقـا ئىتـائەت قىلهللا ،كىمكى مارا ئىتائەت قىلسـا« »  

ئەمىـرگە مەن تەيىـنلىگەن كىمكـى  ۇ.دغـان بولىـقىل يلىققا ئاسىهللا ،قىلسا يلىقكىمكى مارا ئاسى
 يلىقمارـا ئاسـى ،قىلسـا يلىقئاسـى ئۇنىڭغـاكىمكـى  ۇ.دغـان بولىـمارا ئىتائەت قىل ،ئىتائەت قىلسا

 1.«ۇدغان بولىقىل
تە ۇئمـ ۋە 2ئەمىرنـى تەيىـنلەنگەنخەلىپىنـى، خەلىـپە تەرەپـتىن ئىبارىسى، ئەمىر كەلگەن  ەبۇ يەرد

ئەمىرنىمۇ ئۆز ىغان سايل كېلىپ بىرلىككەلىرى كىشىلەر ئۆز ، خەلىپە يوق يەردەغازىتىدىكىگە ئوخشاش
 . ئىچىگە ئالىدۇ

رثاًّل» توغرىسىدىكى سەپەر ئەمىرلىكى پەيغەمبەر   ْ ْ ر هذاعرُكى ُا م اُك َا َعرَا ُر ْاْ ه ُار رنام ِا ر ئۈ  ئـادەم سـەپەردە « »ثاًار ه

ھەدىسىدىمۇ ئەمىر سايالشنى كىشـىلەرنىڭ ئـۆزىگە دېگەن « بىرگە بولسارالر بىرىڭالرنى ئەمىر قىلىڭالر!
 3ئىدى. تاپشۇرغان

معنرَاْ مراُ رَار}نىـڭ  ئۆمەر ئىبنى خەتتـاب  يەت قىلغۇچىسىۋاىمەزكۇر ھەدىسنىڭ ر رَاْه ُرذاع ا رللاهراامل ىرعلِل  ُِمعَُ
ْار مل  ِا َهرَا ى ئەمىـرسـەپەر مانا بۇ  ،دېگىنىدەك 4نىڭ ئەلچىسى بەلگىلەپ بەرگەن ئەمىردۇر{هللا{ }ئەنە شۇ  الاِ 

ئۇنى  ـــ رەسۇلۇلالھ يولغا قويغۇچى زات  شەرىئەتنى بولسىمۇ،ن گەنمىتەيىنلە ەپتىنتەر خەلىپە گەرچە
 قانۇنلۇق ئەمىر ەتتەشەرىئ مۇ ئوخشاشالالگېر ئەمىرىئەسكىرىي  م،دېمەكچى بولغىنى ئەمىر دەپ ئاتىدى.

. ئۇنىڭغـا ئىتـائەت دۇدىن ھېسـابلىنىرەىلكىئۈسـتىدئىش  ەدائىرىسى ئىچىدئۆزىنىڭ باشقۇرۇش  بولۇپ،
ئەزاالرنىـڭ ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە ئىتـائەت  ،ئەزاالر بىـلەن ئەھدىلەشـمىگەن تەقـدىردىمۇقىلىش ئەمىر 

 كىرىدۇ.  استىغائھۆكۈمنىڭ ن قىلىشى پەرز دېگە
لەرگە ئىتـائەت ىئىـش ئۈسـتىدىك  مۇنـداق دېـگەن: لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇ

ناماز، غا ئىنسانالر، نىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان بۇ پەرمانۋە ئۇهللاشتىن ئىبارەت بولۇ قىلىش ۋە ئۇالرغا سادىق
گەرچە  ،پەرز الئىبـادەتلەر پەرز بولغانغـا ئوخشاشـ-نى ھە  قىلىش ۋە باشـقا تـائەتبەيتۇلالھزاكات، روزا، 

قەسـەم  مىغـان، قـول ئاسـتىدىكىلەرلە ئائىتائەت قىلىـش ئۈسـتىدە ئەھـد قول ئاستىدىكىلەردىنئەمىر 
لەرگە ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇالرغـا ىئىش ئۈستىدىكبۇ  بەرگەن بولسا،ئەگەر قەسەم  .تەقدىردىمۇبەرمىگەن 

نى تېخىمـۇ كۈچەيتىـدۇ ۋە چىڭىتىـدۇ. پەرمانىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان نهللا ،هللاشتىن ئىبارەت بولۇ سادىق
ئىشىنىڭ ئەكسىنى قىلىشى ھـاالل  ە ئالغانستىگۈئپ ئۆز چىنىڭ قەسەم ئىچىبەرگۈبۇ ئىشالرغا قەسەم 

مۇسـۇلمانالر ئـادەتتە بىـلەن قەسـەم قىلسـۇن يـاكى ئۇنىڭـدىن باشـقا نىـڭ نـامى هللامەيلى ئۇ  ،ئەمەس
ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇالرغـا  ،چۈنكى .قەسەم قىلسۇن ر بىلەنەئىچىدىغان قەسەمل

ە سـتىگۈئپ ئـۆز تائاال پەرز قىلىپ بېكىتكەن ئىشالر گەرچە قەسـەم ئىچىـهللاشتىن ئىبارەت بولۇ سادىق
 قانداق بولماقچى؟!  ە ئالساستىگۈئپ ئۆز قەسەم ئىچى ،مىسىمۇ پەرز تۇرساالئ

نىـڭ رەسـۇلى ۋە ئۇهللاۋە ئۇالرغا خىيانەت قىلىشـتىن ئىبـارەت بولۇش  يئاسى ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
بىـر ئـادەم  ،تەقدىردىمۇ ھارام. شۇنىڭ ئۈچـۈن بەرمىگەنتوسقان ئىشالر گەرچە ئۇنى قىلماسلىققا قەسەم 

ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىش، ئۇالرغا نەسىھەت قىلىش، ناماز ئوقـۇش، زاكـات بېـرىش، رامـزان 
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتىر1
ربەت -122جىلد  -13 فەتھۇل بارىر2
رئىبنىل جەئد رىۋايىتىر3
 بەززار رىۋايىتىر4
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رىنى بەجـا ىلنىڭ رەسـۇلىنىڭ بـۇيرۇقئۇنىڭ ۋە هللامانەتنى ئادا قىلىش قاتارلىق ئا ۋە روزىسىنى تۇتۇش
 قەسـەمبەرگـۈچىگە چبىـر كىشـىنىڭ قەسـەم ېھ ە ئالغـان بولسـا،ستىگۈئئۆز  بېرىپ قەسەم كەلتۈرۈشنى

ۋە قەسىمىنى بۇزۇشـقا پەتىـۋا بېرىشـى دۇرۇس  قاشىلىقە ئالغان ئىشالرنىڭ ئەكسىنى ستىگۈئئۆز  بېرىپ
 ھەم دۇرۇس ئەمەس. كىمكـــى قەســـەم ىشـــىبـــۇ توغرىـــدا پەتىـــۋا سوربەرگۈچىنىـــڭ ســـەم قە .ئەمەس
ۋە قەسـىمىنى بۇزۇشـقا  قاشـىلىقە ئالغان ئىشالرنىڭ ئەكسـىنى ستىگۈئئۆز  بېرىپ لەرگە قەسەمبەرگۈچى
ەن نىـڭ غەيـرى بىـلەن پەتىـۋا بەرگىئىسـالم دىن چاپلىغان ۋەتائاالغا يالغاننى هللا، ئۇ ېرىدىكەنپەتىۋا ب

، نىكاھ ئەھدىسى، ئىجـارە توختىمىسېتىق -خەلق ئاممىسىنىڭ بىرەرسىگە سودا يئاددى ھەتتا دۇ.بولى
لىكى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا گەرچە قەسەم قىلمىسىمۇ ۋاپا قىلىش پەرز بولغان، قەسەم قىلسا پەرز توختىمى
مـۇ ، ئۇىدىكەنرېئەھدىلەرنى بۇزۇش ۋە قەسىمىنى بۇزۇشنىڭ دۇرۇسلۇقىغا پەتىۋا ب ىيىدىغانچۈتېخىمۇ ك

تائاال ۋاپـا هللابولىدۇ.  ەننىڭ غەيرى بىلەن پەتىۋا بەرگىسالم دىنىئ چاپلىغان،تائاالغا يالغاننى هللاھەم 
ئەھـدە تۇرسـا، ئۇنىڭغـا ۋاپـا  گە بەرگەنئىش ئۈسـتىدىكىلەر، قىلىشقا بۇيرۇغان ئەھدىلەرنىڭ ئەڭ چورى

 1[ش قانداق بولماقچى؟!ىقىل
پەرز نىڭ ئىتائەت قىلىشـ غائۇالر ،بىلەن ئەھدىلەشمىگەن بولسىمۇ رئەزاال مانا بۇ ئىش ئۈستىدىكىلەر

 . ھەققىدە ئېيتىلغانالردۇربايان قىلىش  ئىكەنلىكىنى
بېرىشـنى تەلەپ  قەسـەم ۋە ئـۇالردىنېلىشـنى ئەگەر ئەمىر قول ئاسـتىدىكىلەردىن ئەھـدە ئتۆۋەندە، 

ئــۇالر  .مىزئېلىــپ بــارى تەتقىقــات بىرقــانچە نــۇقتىالر ئۈســتىدەمىــدا ېبــۇ تدېــگەن ، قىلمــاقچى بولســا
  تۆۋەندىكىچە:
 ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىرىنچى.

 مەقسەت ن كۆزلىگەنئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدى ئىككىنچى.
 شكە بوالمدۇ؟تۈزۈئەھدىنى ۋاقىتلىق  ئۈچىنچى.
 كەلتۈرۈش پەرزمۇ؟ ھچىگۇۋا غائۇنىڭ ئەھدىلەرنى يېزىش ياكى تۆتىنچى.
 ئەھدىنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ ىكىخىلدبۇ  بەشىنچى.
 تنىـڭ ئوتتۇرىسـىدا قانـداقبەيئەىـدىغان خەلىـپىگە قىلىنبىلەن  بەيئەتلەر خىلدىكىبۇ  ئالتىنچى.

 ؟بار پەرق
 ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمى يەتتىنچى.

 شۈبھىلەرگە رەددىيەبىر بۆلۈك ر ئىئەھدىلەرگە دا سەككىزىنچى.
نــاملىق كىتابنىــڭ « بەيئەتنىــڭ ســۈننەت يــاكى بىــدئەتلىكى»ى خالىســا، مەن بــۇ مەســىلىلەرنهللا

 رىمەن.ئاپتورى كەلتۈرگەن بىر بۆلۈك شۈبھىلەرگە رەددىيە بېرىش بىلەن ئاخىرالشتۇ
 

 ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى بىرىنچى.
 چىڭ ۋەدە قاتارلىقالرنىڭ چۈشەندۈرۈلىشى:  ،ەئەھد قەسەم،

 ُاْل رَار  )ئەلقەسەم(  قا

 دە قوللىنىلىدۇ(قەسەم مەنىسى ىدىمۇئۇيغۇرچ ،سۆز بولۇپئەرەبچە  قەسەم)

ْار  راغى  مۇنداق دەيدۇ: م ُا ْار» ،قەسەم قىلدى دېگەن مەنىدە )ئەقسەمە( َا   م ُا مٍْاا» نىڭ ئەسلىسـى«َا   ُا   ا

ۈلىـدىغان زۈكچىئ ئـائىلە تەۋەلىكلىـرىگەئۆلتۈرۈلگۈچىنىـڭ ــــ مە اسەق ،دىن تۈرلەنگەن بولۇپ«(مەاسەق)
                                                           

 بەتكىچە -11بەتتىن  -3جىلد  -35« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
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تائـاال مۇنـداق هللالغـان. لەرگە قوللىنىقەسـەم تۈرلـۈك ھەر لەردە شـۇ نـامكېيىن تىدۇ.نى كۆرسىقەسەم

َا :نەېگد ِمُننَّ َِ ْْ ََتْ ُهْ  َآيٌَل لَيُ  ئەگەر ئۇالرغا بى ەر  ۆجىرە شەىسە  ئۇنىاغا چغقۇم  َوَأْقَأُموا بِاهَِّ َجْهَ  َأْْيَاِِنِْ  لَِئْن َجا

 .]1ى  نا   بىلەن قاتاىق قەسەم ئىچىشىدۇنهللائىشىنىدنغانلىقلى نن  )بىلدۈرۈىئ 

 ئەلئەھد(ر ع ردارل رَار(   

 دە قوللىنىلىدۇ(مەنىسىئەھدە  ىدىمۇ ئوخشاشالئۇيغۇرچ ،ئەرەبچە سۆز بولۇپئەھدە )

مدارل رَار راغى  مۇنداق دەيدۇ:  پات خەۋەر -نى ساقالش ۋە ئۇنىڭ ھالىدىن پاتشەيئىبىر ـــ  )ئەلئەھد(ر ع 

 مۇغىرىئــايە قىلىــش پەرز بولىــدىغان كۈچلــۈك ئەھــدۇپەيمان شــۇنداقال، ۇ.ئېلىــپ تۇرۇشــنى كۆرســىتىد

ــگتائــاال مۇنــداق د. هللائىشــلىتىلىدۇ ئەھىىدنگە ۋاپىىا قىلىاىىالر   َمْأ  ُئوًن َوَأْوفُ  وا بِاْلَعْه  ِ  ََِِّّ اْلَعْه  َ  َك  اََّ : نەې

سىغراق -ئەىۋەتاە سغئال قىلمىغانلىق ئىساىدەئ-)قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە )يەن  ئەھدنگە ۋاپا قىلغان

 .]2قىلىنىسىلەر

ٍارِ رةهرل رَار   )ئەلمىيساق(راث

ــاق ــۇپ )ئەلمىيس ــۆز بول ــچە س ــدا ئۇيغۇرچ ،ئەرەب ــمەكى ــن ۋەد، ئەھدىلەش ــارلىقە چى ــ قات لەردە مەنى
 قوللىنىلىدۇ(

ٍارِ رةهرل رَار دېــگەن مەنىــدە. چىڭىتــتىم قــاتتىقئىبارىســى، ئــۇنى  َُراُممق رثمارَ رَار مۇنــداق دەيــدۇ: يەنە راغىــ    اثمم
 كۆرسىتىدۇ.  نىن چىڭ ۋەدىگەلۈقەسەم ۋە ئەھدە بىلەن كۈچلەندۈر ئىبارىسى،

ََُكْ  َرُس وٌ  ُمَص  ٌِْ  ِلَم ا  َوِِْذ َأَخ َذ اهَُّ ِميثَ اَ  النَِّ يِْ ْيَ تائاال مۇنداق دېـگەن: هللا َم ٍل  َّ َج ا َْ ٍَ َوِح ْ  ِم ْن ِكتَ ا َُ َلَم ا َآتَ ْي ُت
ِمُننَّ ِبِأ َولَتَ نْ  ْْ ْ  لَتُ  َُ سىىلەرگە  ەن شىاىابن  ۋە » پەيغە رەرىەردن  چىى  ئەھىدە ئېلىىپ هللائۆز ۋاقاىدنال  ُصُنسَّأُ َمَع

ھېىمەتن  ئاتا قىلدنم  شېيى  سىلەرگە  سىلەردنى  نەرسىلەرن  )يەنى  شىاىا  بىىلەن ھېىمەتنى ئ ئېاىى اى 
مان ئېياىشىاالر شېى ەك قىلغۇچ  بى  پەيغە رەر )يەن   ۇھە مەد ئەىەيبىسساالمئ شەىسە ئۇنىاغا  ئەىۋەتاە ئى

َُ ْ  ُأْرِسَلأُ  َلنْ  قَا َ ،3 )دېدىئ« ۋە ئۇنىاغا ئەىۋەتاە ياردەم بې نشىاالر شې ەك ُتوَِّ  َحّتَّ  َمَع ْْ ُْتُ نَِّ   اهَِّ  ِم نَ  َمْوثًِ  ا تُ   بِ أِ  لَتَ 
َُ ْ  َُُّاطَ  َأَّْ  ِِنَّ  چغقۇم  اڭا قاياۇرۇى   اڭالرالبۇنيا ىنن  قغغداشاا ھە مىاالر ھاالك بغىمىس»يەئقۇ  ئېياا    ِب

ئىىۇن  سىىىلەر بىىىلەن بىلىىلە   نىىى  نىىا   بىىىلەن قەسىىەم قىلىىىپ چىىى  ۋەدە بەر ىگىىىچەهللائېلىىىپ شېلىشىىىە 

 4.]5«ئەۋەتمەيمەن
 نى قىلىشـقائىبـادەتلەر-تائەتمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا  كى،ىمىزمۇنداق ئېيت شەرئىي جەھەتتىن بىز

 ىللىرى تۆۋەندىكىچە: دەل نىڭۇبى دۇرۇس، رىلئەھدىتۈزۈشكەن 

 تائاال مۇنداق دېگەن: هللا ََْلَ ي ََاَه ْ ُ ْ َون تَنُ ُض وا اأَلْْيَ اََّ بَ ْع َ  تَ وِْكي ِ َها َوقَ ْ  َجَعْل ُتُ  اهََّ  ْ   َوَأْوفُ وا ِبَعْه ِ  اهَِّ َِِذا  َُ
َُوسُوا َكالَِِّت سَ َ َضتْ  َُ وََّ ُأمَّ ٌل  َكِفيًا ََِِّّ اهََّ يَ ْعَلُ  َما تَ ْفَعُلوََّ َون َت ْ  َأَّْ َت َُ ََُخ ًا بَ ي ْ َن   ْ َُ اثً ا تَ تَِّخ ُذوََّ َأْْيَ اَس ََ ٍِ أَس َغْزََلَا ِمْن بَ ْع ِ  قُ  وَّ

ْ  يَ ْوَم اْلِ َياَم ِل َم ا ُكْن ُتْ  ِفي ِأ  َْ  َُ ُلوُكُ  اهَُّ ِبِأ َولَُي َ يَِْننَّ َل َا يَ   ْ َْ َأْرََب ِمْن ُأمٍَّل َِِّنَّ ھىدە تىزۈشىىەنلى ناالردا  سىىلەر ئە َتِلُف وََّ ِه

نىىى  نىىا ىن  تىلغىىا ئېلىىىپئ پۇخاىلىغانىىدن  شېىىيى  )هللانىىى  ئەھىىدنگە ۋاپىىا قىلىاىىالر  قەسىىىمىاالرن  هللا
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-133سۈرە ئەنئام ر1
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى -34سۈرە بەنى ئىسرائىل ر2
رئايەتنىڭ بىر قسمى-81سۈرە ئال ئىمران ر3
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -66ف ۇسۇسۈرە ير4
 ناملىق كىتابى« ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان»راغىبنىڭ ر5
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قىلمىشىاالرن  بىلىپ تۇرندۇ. سىلەر هللان  گۇۋاھچ  قىلدناالر. شىببىسىرش   هللاسىلەر   بۇز اڭالر  چىنى 
-خغتۇندەك بغىماڭالر. بى  جا ائە )سىان ۋە  ىالپارچە قىلىۋەتىەن -گى گەن يىپن  چۇۋۇى پارچەېپىششىق ئ

 ىىىك جەھەتاەئ يەنە بىى  جا ىائەدن  شىۆى بغىغىانلىق  ئىچىىن  قەسىىمىاالرن  ئاىىدا چىلىقنى  ۋاسىاىسى  
قىلىۋاىىسىلەر )يەن  ئۆزئارا ياردە لىشىى ئىساىدە بى  جا ائە بىلەن ئىااىپاق تىزۈشىەندن  شېيى   سىان   

ئىلگى نى  جا ائە بىلەن تىزۈشىەن ئەھدنن  بۇزۇى  شېيىنى    بى  جا ائەن  شۆرۈپال ېل  شۆپ ەك يەنە -پۇل
سىلەرن  ھەقىقەتەن بۇنى  )يەنى  ۋەدنىگە ۋاپىا قىلىىى ئە ى ىئ بىىلەن هللالەرئ  ىجا ائە بىلەن ئەھدى تىزنس

 .1ناھەقن  قىيا ەت شىن  سىلەرگە چغقۇم ئاي نپ بې ندۇ-سىنايدۇ  سىلەر دەتاالش قىلىشقان ھەق
بىر ئادەم ياكى بىر قەۋم بىلەن قەسەم ئىچىشىپ دوستلىشـاتتى. ئەگەر  دەۋرىدەيەت ىلەر جاھىلبئەرە

يېڭىسى بىـلەن  ال،زۇپۇئەھدىنى بئاۋۋالقىسى بىلەن تۈزگەن  ،بىر قەبىلىنى تاپسا ەكئۇنىڭدىن كۈچلۈكر
 ؛تىن ئاگاھالنـدۇردىئەھـدىنى بۇزۇشـ ،تائاال ئـۇالرنى ئەھـدىگە ۋاپـا قىلىشـقا بـۇيرۇپهللادوستلىشاتتى. 

خوتـۇن بىـلەن مىسـال  ۇۋۇۋەتكەنيىپنى پىششىق ئىگىرگەندىن كېيىن ئۇنى چـ ئەھدىنى بۇزغۇچىالرغا
 كەلتۈردى. بۇ ئەخمەق ۋە نادان كىشىلەرگە كەلتۈرۈلىدىغان مىسالدۇر.

 رالبىـلەن شـاگىرت ئۇستازالربېرىدىغان تەلىم ھەربىي  لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
غا ىشاگىرتنىڭ ئۇستازنەقىل قىلىپ، بۇ ئايەتنى  ۇلۇق توختالغىنىدا،توغر ەئەھدا تۈزۈلگەن ئوتتۇرىسىد

ەپ مۇنـداق دلىكىنى دۇرۇس ئەمەسـ نىڭبىـلەن ئەھـدە تۈزۈشـى سىزۇپ باشقا بىرۇبەرگەن ئەھدىسىنى ب
بۇزغـۇچى، بەرگەن  بـاغىي، ئەھدىسـىنى، كىسىگە يۆتكەلگـۈچىېيىنك ئوتتۇرىغا قويغان:  ئاۋۋالقىسىدىن

 ھەمگۇنـاھ قىلغىنـى  بـۇئۇنىـڭ  پ،ۇىغان بولـئەھدىسىگە ئىشـەن  قىلىنمايـدىغان ئـادەم ھېسـابلىنىد
ئوخشـاش قىلمىشـنى سـادىر قىلمىغـان ئادەمنىـڭ  ئـۆزىگەگۇنـاھى بـۇ خىلـدىكى ئادەمنىـڭ  دۇر.ھارام

پ ئۇنىـڭ بىـلەن لىـپ بېرىـىدىن باشـقا بىرسـىنىڭ قېشـىغا يۆتكىبەلكـى ئۇسـتاز گۇناھىدىن ئېغىـر.
. گەنگە ئوخشاش ھـارامنى قىلغـان بولىـدۇېلۈك تورگۇزنىڭ گۆشىنى يۆئ ،بۇنداق ئادەم ناقپاقالشىئىتت

ــۈنكى ــۇ  ،چ ــڭ هللائ ــىگە ۋەهللا ۋەنى ــۇلىنىڭ ئەھدىس ــڭ رەس ــ نە نى ــا ئاۋۋالقىس ــىگە ۋاپ ىنىڭ ئەھدىس
لىدۇ. ئەھدىسـىگە ۋاپـا ىىدىغانالر قاتارىدىن سانشىبىلەن ئوين ەئەھد ۋە دىغاننى بۇزىئەھدى ىغاچقا،قىلم

 مەلـۇمبىر ئـادەم  دەۋرىدەيەت ىجاھىلنىڭ لەربئەرە ،چۈنكى .قىلمايدىغان ئادەمنىڭ دىيانىتىمۇ بولمايدۇ
ئاۋۋالقىسـى بىـلەن  قىنىدا،نى تاپەكىرۈكچلۈئۇ قەبىلىدىن ك كېيىن ۈپ،پاق تۈزىبىر قەۋم بىلەن ئىتت

َون تَنُ ُض وا  :تائـاالهللايۇقىرىقى قىلمىشـمۇ . تتىى بىلەن ئىتتىپاق تۈزەيېڭىس ،ئەھدىنى بۇزۇپ تۈزگەن
 َُ ْ  َكِفيا ََِِّّ اهََّ يَ ْعَلُ  َما تَ ْفَعُلوََّ َون َت َُ َََلْي اثً ااأَلْْيَاََّ بَ ْعَ  تَ وِْكيِ َها َوَقْ  َجَعْلُتْ  اهََّ  ََ ٍِ أَس  وسُوا َك الَِِّت سَ َ َض ْت َغْزََلَ ا ِم ْن بَ ْع ِ  قُ  وَّ

  نى  هللاسىىلەر   ى  نىا ىن  تىلغىا ئېلىىپئ پۇخاىلىغانىدن  شېىيى  بۇز ىاڭالر  چىىنى ن)هللاقەسىمىاالرن
گى گەن يىپن  چۇۋۇى ېقىلمىشىاالرن  بىلىپ تۇرندۇ. سىلەر پىششىق ئهللاگۇۋاھچ  قىلدناالر. شىببىسىرش   

دىكى ئەنە شۇ جاھىلىيەت دەۋرىـئايەت نازىل قىلغان دەپ  ،2پارچە قىلىۋەتىەن خغتۇندەك بغىماڭالر-پارچە
 نىڭ ھالىغا بەكمۇ ئوخشىشىپ كېتىدۇ.ئەرەبلەر

 ،ئـۇ كىمنـى دۈشـمەن تۇتسـا ؛ئۇنى دوسا تۇتىدىغان ،بىلەن، ئۇ كىمنى دوسا تۇتسا بىراۋكىمكى 
، ئـۇ شـەيتاننىڭ يولىـدا ئـۇرۇش قىلىـدىغان مۇرغۇلالرنىـڭ ەشسئەھدىلەئۇنى دۈشمەن تۇتىدىغانلىقىغا 
ــداق ــدۇ. بۇن ــىدىن بولى ــدا جهللا الرجىنس ــاد قىليولى ــدىىھ ــدغى ــۇلمانالر ان مۇجاھى الردىن ئەمەس، مۇس
الر بـۇبەلكـى  ،نىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ ئەسكىرىدىن بولۇشىمۇ دۇرۇس ئەمەسالرقوشۇنىدىنمۇ ئەمەس، بۇنداق

 دىندۇر.قاتارى شەيتاننىڭ ئەسكەرلىرى
                                                           

رئايەتلەر -32، -31سۈرە نەھل ر1
 بىر قىسمى ئايەتلەرنىڭ -32، -31سۈرە نەھل ر2
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ۋە هللا ،بولسۇنكىنىڭ ئەھدۇپەيمانى هللا ئۈستۈردە سېنىڭ: ›ياخشى سەمۇنداق دې ىغاشاگىرتئۇستاز 
دۈشـمەن ىنى نىدۈشم نىڭنىڭ رەسۇلىئۇۋە هللا ،ىنقدوسا تۇت تۇتقان كىشىنى دوسا نىنىڭ رەسۇلىئۇ
ئەگەر  ياردەملەشـمىگىن؛گۇناھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققا  ،ياردەملەشكىنۋە تەقۋادارلىققا قا ياخشىلىق ؛ىنقتۇت

باتىلغــا يــاردەم  ،باتىــل ئۈســتىدە بولــۇپ قالســام بەرگىــن،ھەقــقە يــاردەم  م،مەن ھەق ئۈســتىدە بولســا
  .‹ىگىنبەرم

نىـڭ سـۆزىنىڭ ئـالىي هللائۈچۈن بولۇشـىنى، هللادىننىڭ ھەممىسى  ،بۇنى الزىم تۇتىدىكەنكىمكى 
 1.[يولىدىكى مۇجاھىدالردىن بولىدۇهللابولۇشىنى كۆزلەيدىغان 

 تائاال مۇنداق دېگەنهللا:   ُِيَاأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا بِاْلُعُ و بىىلەن هللاەھدنلەرگە )يەنى  ئ   ۇئمىنلەر! ئ

 .2سىلەرنى  ئاراڭالردنى  ۋە سىلەرنى  ئۆزئاراڭالردنى  ئەھدنلەرگەئ ۋاپا قىلىاالر
 ،بـۇ ئايەتنىـڭ مەنىسـى›زەججـا  مۇنـداق دېـگەن: قۇرتۇبى بۇ ئايەتنىڭ تەپسىرىدە مۇنداق دەيـدۇ:  

 لىـك ۋاپـا قىلىڭـالر دېگەن ۋە سىلەرنىڭ ئۆزئـارارالردىكى ئەھـدىلەرگە گەنىڭ ئەھدىسىهللادىكى رالرۈئۈست
 دۇر.ىتوغرا مەنئايەتكە بېرىلگەن  . مانا بۇنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇئەھدىلەربولۇپ، بارلىق 

ْ ر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  َطهعه رُشمُر ُىعنار هى م ا ۈشـكەن شـەرتلىرىگە زمۇئمىنلەر ئۆزلىرىنىڭ تۈ« »عل ُةؤْه

ــدۇ ــايە قىلى ركهر» 3،«رىئ ر ه رلاممِ سا ممر ط  ممر ط رُكممرُّرشا ٍكامماارشا ممٍنارْه ركا طهممرنرَا هن  رسٍا رعلِل هرنماُعممعا ــوق « »هللااممٍبه ــدا ي ــڭ كىتابى نى

 4«.گەرچە ئۇ يۈز شەرت بولغان تەقدىردىمۇ باتىلدۇر ،ھەرقانداق شەرت

نىـڭ هللانىـڭ كىتابىغـا يەنـى هللاۋاپا قىلىش پەرز بولىدىغان شەرت يـاكى ئەھـدىنىڭ،  پەيغەمبەر 
نىــڭ هللا نىڭئىچىــدە بىرەرســى لەربايــان قىلــدى. ئەگەر شــەرتدىنىغــا ئۇيغــۇن بولۇشــى كېرەكلىكىنــى 

مۇنـداق دېـگەن  بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر  نىـدۇ.ىئـۇ رەت قىل ،لسـابايقا لىقىكىتابىغا قارشى كېلىدىغان

ــدى:  ُ ر»ئى رَا رُناممٍرنماُعممعا َهرَاْ  ر الاِ مم ممًًّلرلاممِ سا ممرار اةا ر اةه ممع  ــز« »ْا ــڭ دىنىمى ــى بىزنى ــى  داكىمك ــر ئەمەلن ــان بى بولمىغ

 6.[5«ئۇ ئەمەل رەت قىلىنىدۇ دىكەن،قىلى
 ئەھـدىلەرگە ۋاپـا قىلىشـنىڭ مۇئمىنلەرنىـڭ سـۈپىتى  ھەمـدە پئەھدىلەرگە ۋاپـا قىلىشـقا بـۇيرۇ

ئەنە شـۇالردىن  ئـايەتلەر بولـۇپ، تۆۋەنـدىكى ئـايەتلەر كەلـگەن لىغـاننۇرغۇن نى بايان قىلىـپئىكەنلىكى

ََ ِل َوالْ لَْيَس اْلِْبَّ َأَّْ تُ َولُّوا ُوجُ سانىلىدۇ:  َِنَّ الْ ِْبَّ َم ْن َآَم َن بِ اهَِّ َواْليَ  ْوِم اْخَِخ ِن َواْلَمَاِ  َِ َوَل ْ  ِقَ َل اْلَمْشِنِ  َواْلَمْغِن َُ َِ وَه َِتَ ا

َََل  ُح ِِْأ َذِوي اْلُ ْنََب َواْلَيَتاَم  َواْلَمَأاِكَْي َوابْ َن الأَّ ِ يِل َوالأَّ ا ِ  َِ َوالنَِّ يَِْْي َوَآَت  اْلَماَ   َِ َوَآتَ   الزََّك ا َِ َوَأقَ اَم الصَّ َا ِلَْي َوِف الْنِقَ ا
ََاَهُ وا شەىاىرۈشىڭالرنى  ئۆزنال ياخش   سىلەرنى  شىن چىققان ۋە شىن پاتقان تەرەپىە يىز َواْلُموُفوََّ ِبَعْهِ ِهْ  َِِذا 

نازنل قىلغان شىاابالرغائ  هللا  قا  ئاخى ەت شىنىگە  پەرنشاىلەرگە  شىاابقا )يەنهللائە ەىگە ياتمايدۇ. بەىى  
ئەق نراالرغا  يېىاىملەرگە   ىسىىىنلەرگە  -ن  سۆيىش يىزنسىدن  خىىهللاغە رەرىەرگە ئىمان شەىاىرۈش  يپە

 ېلىدن  ئاالقىسى  ئىزۈىىىى قاىغىان  ۇسىاپى الرغائ  سىائىلالرغا ۋە قۇىالرنىى  -ئىر  سەبىللەرگە )يەن  پۇل
بې نى  نا از ئغقۇش  زاشات بې نى  ئەھدنگە ۋاپىا قىلىىى ياخشى    ال ياردەم-ئازادىىققا ئې نشىشىگە پۇل

                                                           
ربەتكىچە -21بەتتىن  -13جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
رئايەت -1سۈرە مائىدە ر2
 بۇخارى رىۋايىتىر3
 بۇخارى رىۋايىتىر4
رمۇسلىم رىۋايىتىبۇخارى ۋە ر5
ربەت -33جىلد  -6« تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»ر6
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ئەھدنگە ۋاپا قىلىاالر  )قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە  َمْأُئوًن َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِ  ََِِّّ اْلَعْهَ  َكاََّ ،1 ئە ەىگە شى ندۇ

  .2قىلىنىسىلەرسغراق -قىلمىغانلىق ئىساىدەئ ئەىۋەتاە سغئال-)يەن  ئەھدنگە ۋاپا قىلغان
ۋە ئۇنىڭــدا قــاتتىق  نــىئەھــدىلەرنى بــۇزۇش مۇناپىقالرنىــڭ ســۈپىتى ئىكەنلىكى ئەكســىچە،بۇنىــڭ 

ئەنە  ئـايەتلەر بولـۇپ، تۆۋەنـدىكى ئـايەتلەر كەلـگەن لىغـاننۇرغۇن بايـان قىلىـپ نىتەھدىتنىڭ بـارلىقى
  شۇالردىن سانىلىدۇ:

ََُعوََّ َما َأَمَن اهَُّ ِبِأ َأَّْ  َوَما ُيِضلُّ ِبِأ ِِنَّ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ََْهَ  اهَِّ ِمْن بَ ْعِ  ِميثَاِقِأ َويَ ْ  اْلَفاِسِ َْي الَِّذيَن يَنُ ُضوََّ 
ۋەدە هللاشىۇ ئىارقىلىق پەقەت پاسىىقالرنىال ئازدۇرنىدۇ. پاسىىقالر  يُوَصَل َويُ ْفِأُ وََّ ِف اأْلَْرِي ُأْولَِئَك ُهْ  اْْلَاِس ُنوََّ 

 ھىىمەر-ەئۇالشقا بۇي ۇغان شەيئىن  ئىزۈى قغيىدۇ )يەن  سىيلهللايى  بەرگەن ۋەدنسىن  بۇزندۇ. ئاىغاندن  شې

ََْهَ  اهَِّ ِمْن بَ ْعِ  ،3 .ئەنە شۇالر زنيان تارتقۇچىالردۇر  قىلمايدۇئ  يەر يىزندە بۇزۇقچىلىق قىلىدۇ َوالَِّذيَن يَنُ ُضوََّ 
ََُعوََّ َما َأَمَن اهَُّ  قا بەرگەن ۋەدنسىىن  هللا ِبِأ َأَّْ يُوَصَل َويُ ْفِأُ وََّ ِف اأَلْرِي ُأْولَِئَك ََلُُ  اللَّْعَنُل َوََلُ ْ  ُس وَُ ال  َّارِ  ِميثَاِقِأ َويَ ْ 

رەھىم قىلىشاى  ئىرىارەت ئە  ننى  تۇتمىغىانالر  يەر -لەينى  سىهللا ۇساەھىە لىگەندن  شېيى  بۇزغانالر  
الر ىەنەتىىە دۇچىار بغىىىدۇ ۋە )ئۇالرنىى ئ ئىاخى ەتلىى  يا ىان ئەنە شىۇىىىى  يىزندە بۇزغۇنچىلىىق قىلغىانالر

 .4بغىىدۇ

ْاع ر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  ُْىاٍنهًقٍرخاٍلهًٍَّرَا َهركاٍنار رُكع رنهِ ملاانر َاَ سا نرْاع  َهرخاَّ  رنهِم  ٌ ٍنام مىم ُعع ركا ملاانرْه َهرخاَّ  رنهِم  ٌ ٍنام كا
ْ َتُهعار ريا ا اعاٍر هذاعرع َاَّ  ر رعلى هُاٍاه راررْهع  َا ْارنا رَا هذاعرخاٍاا َا ْا ار ا ا رَا هذاعر اٍ ركاذابا َا  ثا ت خىـل سـۈپەكىمدە تۆت » «خاٍنارَا هذاعر

تــاكى شـۇ بىــر  ،لىـدىكەنتېپى ەرســىئۇنىڭـدىن بىر كىمــدە .مۇنــاپىق بولىـدۇخـالىس ئــۇ  ،بولىـدىكەن
امـانەت قويۇلسـا، ئ  .ت بولغـان بولىـدۇسـۈپەتنى تاشلىمىغۇچىلىك ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقتىن بىـر سۈپە

دەللىشىپ ېج  .ئەھدىنى بۇزىدۇ ،ئەھدىلەشسە  .يالغان ئېيتىدۇ ،گەپ قىلسا  .خىيانەت قىلىدۇ
 5«.غىزىنى بۇزىدۇېئ ،قالسا

ئىبادەتلەرگە -ائەتتۆزئارا قىلىنغان ئەھدىلەرنىڭ ئاستىغا، كىشىلەرنىڭ ئ بايانيۇقىرىقى دەلىللەردە 
 . بۇنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە:ىقىدا قىلچە شەك يوقلىرىنىڭ كىرىدىغانلئەھدى تۈزۈشكەن

 توغرۇلۇق دېـگەن مۇنـۇ سـۆزى:  ئەلەيھىسساالمتائاالنىڭ يەئقۇب هللا  ِتُ و ْْ َُ ْ  َح ّتَّ تُ  قَ اَ  لَ ْن ُأْرِس َلُأ َمَع
ْ  فَ َلمَّا آتَ ْوُه َمْوثَِ هُ  َُ ُُْتوَسِ  ِبِأ ِِنَّ َأَّْ َُُّاَط ِب َََل  َما سَ ُ وُ  وَِكي لٌ َمْوثًِ ا ِمْن اهَِّ لََت بۇنيىا ىنن  »يەئقۇ  ئېياا    ْ  قَاَ  اهَُّ 

نى  نىا   بىىلەن قەسىەم هللاچغقۇم  اڭا قاياۇرۇى ئېلىپ شېلىشىە   قغغداشاا ھە مىاالر ھاالك بغىمىساڭالرال
ۇنىاغا قەسەم ئۇالر )يەن  ئغغۇىلى ىئ ئ«. ئۇن  سىلەر بىلەن بىللە ئەۋەتمەيمەن  قىلىپ چى  ۋەدە بەر ىگىچە

 .6دېدى« گۇۋاھاۇرهللابىرنى  ئېياقان سۆزىى نمىرگە »قىلىپ چى  ۋەدە بەرگەندن  شېيى   يەئقۇ   
ى بۇنيـامىننى ئېلىـپ كېلىشـنى ىسـئاتا بىر ئۇكنىڭ قېرىنداشلىرىدىن ئۇالر ئەلەيھىسساالمف ۇسۇي

ــدا،  ــارالپ( كــۆرلى تەســكىن تاپمىغــانتەلەپ قىلغان ــى ئ ــۇ خەۋەرن  ئەلەيھىسســاالمۇب يەئقــ ســىئاتى )ب
 .ئىدى ى رەت قىلغانىشنقوشۇپ بېر غا بۇنيامىننىئۇالر ئالمىغۇچە بالىلىرىدىن چىن ۋەدە

                                                           
رئايەت -177سۈرە بەقەر ر1
رئايەت -24سۈرە ئىسرا ر2
 ئايەتلەر -27، -26سۈرە بەقەر ر3
رئايەت -25سۈرە رەئد ر4
 بۇخارى رىۋايىتىر5
 ئايەت -66 فۇسۇيسۈرە ر6
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نى  نا   بىلەن قەسەم قىلىپ چى  ۋەدە هللا :تائاالهللاپەيماننى  خىل مۇئامىلىدىكى مانا بۇ ىككىشىل

 دەپ ئاتىدى. چى  ۋەدەئۇنى  دېيىش ئارقىلىق، بەر ىگىچە
ئۇالرنىـڭ چـورى بـۇ  ،ئېلىپ قالغان ۋاقىتتـاەرمەي بقېرىندىشى بۇنيامىننى  ساالمئەلەيھىسف ۇسۇي

ْ  فَ َلمَّ ا اْستَ ْيَئُأ وا ِمْن ُأ َخَلُص وا ًَِّيًّ ا: ىېـدمۇنـداق د پىنى بايـان قىلىـكلىكچىن ۋەدىنىڭ كۈچلۈ َْ قَ اَ  َك ِ  ُُهْ  َأ
ْ  َمْوثًِ ا َُ َََلْي َُ َ  اهَُّ  تَ ْعَلُموا َأََّّ أَبَاُكْ  َقْ  َأَخَذ  َُْذََّ ِ  أََِ َأْو َُّْ  ِمْن اهَِّ َوِمْن قَ ْ ُل َما فَ نَّعُتْ  ِف يُوُسَف فَ لَ ْن أَبْ  َنَ  اأْلَْرَي َح ّتَّ يَ 

ُن اْْلَ اِكِمْيَ  ئۇالر )بۇنيا ىننى  ئغرنىغا ئۆز ئارنسىدن  بى سىن  ئېلىپ قېلىشقا يۇسىۇفنى   ىاقۇل  ِ  َوُهَو َخي ْ

ئۇالرنىى  چىغڭ   .دسىرىەنگەندن  شېيى   چەتى ەك يەرگە بې نىپ  ەخپىىھ  ەسلىبەتلەشىا بغىۇشىدن ئ ئى ى
ئاتاڭالرنىىى  سىىىلەردن  قەسىىەم قىلىىدۇرۇى ۋەدە ئاىغىىانلىقىن  ۋە ئىلگىىى ى يۇسىىۇ  تغغ نسىىىدنى  »ئېيااىى   

بىۇ   ەن ئىچىىن ھۆشىىم چىقىار ىغۇچەهللاچە يىاش  ۇخاتاىىقىاالرن  بىلە سىلەر؟ ئاتام  اڭا رۇخسىەت قىلمىغى

 .1ئەڭ ئادنل ھۆشىم قىلغۇچىدۇرهللايەردن  ھەرگىر ئاي نلمايمەن  
  تائاالنىـڭهللا زىكـرى قىلىنغـان شـەرتىقويغان  غائەلەيھىسساالممۇسا  نىڭئەلەيھىسساالمخىزىر 

ٍَ َحّتَّ ُأْحِ َث َلَك ِمْنُأ ِذْكًناسۆزى: مۇنۇ  ْْ ََْن َش ئەگەر سىەن  اڭىا »ىرن ئ ئېياا   )خ قَاَ  فَِإَّْ ات َّ َ ْعَتِ  َفا َتْأَُْلِ  

ئەگەشسەڭ  )يغىۇققان ئىى تغغ نسىدائ  ەن ئۇن  سىاڭا سىۆزىەى بەرگىىچە ئۇنىاىدن  سىغرنما )يەنى  ئىۆزۈم 

 .2«سۆزىەى بەر ىگىچە قىلغان ئىشلى نمدن  سغرنمائ
ڭغـا ئۇنىئۈچـۈن  ھەمراھ قىلىۋېلىشىگە ئۆز نىئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمخىزىر ئايەتتە 
  دى.بايان قىلىن ىقويغان شەرت
بايــان مۇنــۇ ســۆزىدە  تائاالنىــڭهللا ئۈســتىگە ئالغــانلىقى ئــۆز نىشــەرتبــۇ نىڭ ئەلەيھىسســاالممۇســا 

َُ ْذرًاغـان: ىنقىل ٍَ بَ ْع َ َها فَ ا ُتَص اِحْ ِ  قَ ْ  بَ َلْغ َت ِم  ْن لَ ُ ْ ِ  ْْ ََ ْن َش   بۇنىاىىدن  » ۇسىا ئېيااىى    قَ اَ  َِِّْ َس َُْلُتَك 

يەنە سەندن  بى ەر ئىى تغغ ۇىۇق سغرنسىام )يەنى  قىلغىان ئىشىىاغا ئېاىى از بىلدۈرسىەمئ   ېنى    شېيى 
ئۆزۈڭگە ھە  اھ قىلمىغى   )ساڭا بەرگەن ۋەدە گە ئىچ قېاىم خىالپلىق قىلغانلىقىم ئىچىن  ېنىى  ئاىدنمىدا 

 .3«سەننلىىرئۆز) اڭا ھە  اھ بغىماسلىقاائ 
 نىـڭتوپلىمى لەرھەدىسـ نـاملىق« ھۇل بۇخـارىىسـەھ»مەسـىلىگە لالھ بـۇ ئىمام بۇخارى رەھىمەھـۇ

مـاۋزۇ بىـر ەپ د« ھەققىـدە كىشـىلەر بىـلەن سـۆز ئـارقىلىق شەرتلىشـىش»لەر ھەققىدىكى بابىـدا ەرتش
نىڭ قىسسىسـى ھەققىـدىكى ئىبنـى ئەلەيھىسسـاالمبىلەن خىزىر  ئەلەيھىسساالممۇسا  نىڭدا، ئۇئېچىپ

نى تۆۋەنـدىكى ھەدىسـىرىۋايەت قىلغـان  دىن پەيغەمبەر دىن، ئۇ  بەي ئىبنى كەئ  ۇنىڭ ئ ئابباس 

ممممً ع: »كەلتــــۈرگەن لهثاممممُار اة  ممممر طًٍرَاعلثٍ  ممممااىرشا  ِ ممممِاٍنًٍرَاعل ُع  ُ رنه َلا ُ رعل   ٌ ٍنامممم خىزىــــر  نىڭئەلەيھىسســــاالممۇســــا )» «كا

ى ىســدىكىئوتتۇر ن،اغـبول غــانلىقتىنى ئۇنتۇى سـوئالى قېتىمــدىكچـنىبىر غا تاشــلىغان(ئەلەيھىسسـاالم
 4«.ى قەستەن بولغانسئۈچىنچى قېتىمدىك ،شەرت بولغان

شـەرت  (ىىسـدىكىئوتتۇر )»نىـڭ  پەيغەمـبەر  مۇنداق دەيـدۇ:  نى ئىزاھالپھەدىس بۇ ئىبنى ھەجەر

يەنە سىەندن  بىى ەر ئىىى   بۇنىاىدن  شېىيى  نىڭئەلەيھىسسـاالمدېگەن سۆزى ئارقىلىق مۇسا « بولغان

دېـگەن  ىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ   ېن  ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ قىلمىغىى تغغ ۇىۇق سغرنسام )يەن  ق
                                                           

 ئايەت -83ف ۇسۇسۈرە ير1
رئايەت -73سۈرە كەھف ر2
 ئايەت -76سۈرە كەھف ر3
 نومۇرلۇق ھەدىس -2728توپلىمى  لەرناملىق ھەدىس« سەھىھۇل بۇخارى»ر4
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نىڭ شـۇنى الزىـم تۇتقانلىقىغـا ئىشـارە قىلغـان. ئـۇ ئىككىسـى بۇنىڭغـا ئەلەيھىسساالمسۆزىگە ۋە مۇسا 
  .ھېچبىر كىشىنى گۇۋاھ قىلمىغان

 ئەلەيھىسسـاالممۇسـا  ،كىچـۈن .شەرتنىڭ تەلىپى بويىچە ئىش قىلىشقا دەلىل بار تە، يەنەھەدىس بۇ
َه َذا ِف َناُ  بَ ْي ِ  مۇنداق دېـگەن ئىـدى:  ئەلەيھىسساالمخىزىر  ، ئۇنىڭغاتتاىشەرتكە خىالپلىق قىلغان ۋاق

ڭغـا قارشـى پىكىـردە مۇ بۇنىئەلەيھىسسـاالممۇسـا  سەن بىلەن  ېنىى  ئىاي نلىى )ۋاقاىمىىرئ بۇ» َوبَ ْيِنكَ 

 1.[مىدىبول
، ىئىبادەتلەرنى قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـ-تائەت رائائۆزدەلىللەر كىشىلەرنىڭ  دا ئۆتكەنمانا بۇ يۇقىرى

مەن شـۇنداقتىمۇ،  قىنى كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ.ۇۋە شەرتلىشىشنىڭ دۇرۇسـل ىشىشپ ۋەدىلىقەسەم قىلى
 بىـربەزىھەققىـدە كەلـگەن  ۋە چىـن ۋەدە ەسـالىھالردىن قالغـان ئەھـد سەلەف ھەمدەبۇنىڭغا ساھابىلەر 

 ئۇالر تۆۋەندىكىچە: ن.كچىمەشۇپ ئۆتمەبايانالرنى قو

  فــارىىغئەلئەبــۇ زەر » دېــگەن بابتــا،« پەزىلەتــلەر ھەققىــدە»ئىمــام بۇخارىنىــڭ   نىــڭ ئىســالم

لاة مٍر» ى:ھەدىس مۇنۇ دىن رىۋايەت قىلغان ئىبنى ئابباس  دەپ بىر ماۋزۇ ئېچىپ، «ھەققىدە كەلتۈرۈشى
ر ُم داممُ رعلى ممِه ه ْا رَا  ااِ ررسمالامم ارَاساممٍرذاَ  ر ر هن  َا ْاكا ر اممٍ ممٍرعل ممذه رَا  مم ا ْا ر رُرامم  هُثنه رَا ا َا رنماقاممٍ َُر ارهيممبن رَان مم ُ ر الهممي رنماداممرافا مماارنماممرَا ممً عر امم ه ارْاك  ر اع  ااممنه

رعلِل هر ُِعَُ رَا ُْعا َاا رَا ر الهي رناإهن َُر َا ُماراُ ر ٍا ُادارارناْاخ  رنما ٌُ رندال  ِثٍا ًٍرلااُمر شه اَن ه ْه نىـڭ پەيغەمـبەر  پەيغەمـبەر  گەبـۇ زەرئە« َا

ئۇنى ئەلـى كـۆرۈپ ئۇنىـڭ بىـر غېرىـ   .ى يەتكەن ۋاقىتتا ئۇ مەككىگە كەلدىۋىرتىلگەن خەەۋەبولۇپ ئ
 مارـا نـېمە ئۈچـۈن كەلگەنلىكىڭنـى›ئادەم ئىكەنلىكىنى بىلگەنـدىن كېـيىن ئۇنىڭغـا مۇنـداق دېـدى: 

ھەققىـدە يـول كۆرسـىتىپ قويۇشـقا چىـن ۋەدە  ەر ئەگەر سەن مارا پەيغەمب›ئۇ: ‹ ؟سۆزلەپ بەرمەمسەن
نـېمە ئۈچـۈن ئەبـۇ زەر  ،دىن كېـيىنىنىدېدى. ئەلى ۋەدە بەرگ، ـــ ‹رىمەنېبولساڭ سۆزلەپ ببېرىدىغان 

نىــڭ هللاھەقىــقەتەن ئــۇ ھەقتــۇر، ئــۇ ›مۇنــداق دېــدى:  ئەلــى  ســۆزلەپ بەردى.كەلگەنلىكىنــى 
ر2.‹ئەلچىسىدۇر

  سـاھابىلەرنىڭ پەزىلەتلىــرىنـاملىق كىتابىـدىكى  «ل بۇخـارىھۇىسـەھ»يەنە ئىمـام بۇخارىنىـڭ 

ش ۋە ئۇنىڭغا بەيئەت ىبىرلىككە كېل خەلىپە بولۇشىغا نىڭ  ئوسمان ئىبنى ئەففان» تاببا ھەققىدىكى
 ئەسىرى. مۇنۇقىلغان  رىۋايەت ماۋزۇدادېگەن « ھەققىدە ىسقىلىش قىسسى

ھمان اەزرىتى ئوسـمان، ھەزرىتـى ئەلـى، ئابـدۇررھ)نى ىپىلىكلەئۆزىدىن كېيىنكى خ ئەسەردە ئۆمەر 
قاتـارلىق(  لالھسەئد ئىبنى ئەبـۇ ۋەققـاس ۋە تەلـھە ئىبنـى ئۇبەيـدۇ ،امۋئاۋ ئىبنى ئەۋف، زۇبەير ئىبنى

سەئد ئىبنى ئەبـۇ ۋەققـاس ۋە تەلـھە  ،امۋئاۋ زۇبەير ئىبنىئۇالردىن )، تاپشۇرغان غائەزالىرى كېڭەشئالتە 
، ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف، ئوسـمان، گەنئـۈچى نـامزاتلىقتىن چېكىـن ىق(قاتارل لالھئىبنى ئۇبەيدۇ

ئەمـرى ئىبنـى مەيمـۇن مۇنـداق  يەت قىلغۇچىسىاىۋئەلى قاتارلىق ئۈچى قېلىپ قالغان. ھەدىسنىڭ ر

َهرَاعلِل ُر} دەيــدۇ: َُر هلاِ مم دالُمم  َ ممرهرنماىا اْ  عرعل  ممذا ْا ر ممع  ممٍرتماُماممر َارْه ر اُ ممُ رعلممر ْح اعهرَايُُّكةا َا رنماقاممٍ ٌا ممكه  ِ َهرناُْ مم ُه  ُ رنما ْ ر ه ماى  ُممران رَان  امملاُع ُ رلِا ممًّلا  ِ َهرَاع  ه ر الاِ مم
رنمادام ر امٍ ا  ْ رَان  املهُك ر امع  َُ رَ ر ا ُر الامي رَان  َُر ه ا رَاعلِل  داُلعنام  َ ر اُ مُ رعلمر ْح اعهرَانمااا َا رنماقامٍ مِ خاٍنه  َ ر ماراعسامعل رلامكا َا رنماقامٍ ٍا

م ههه َا رسهِام هرَا مذا رناْاخا رْ  مع  انرْه
رعلِل هر ُِمعَه مٍرَا رَاْ ممر ُ رُ ث ةا رلااماد م هلاع رَالاممٌهع  رَاْ ر تُممكا رلاممٌهع  ُر الاِ ممكا رنامٍلِل  ٌا مم ر الهة  مٍر امم   ْا ر ممًّلا ه  ِ رع  ه ُ ر ه رَاعل قامم ا ممًّلا ممةاداع رَالاُااهممِداع رَُّ رخا  ُ نارلااا
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ِثاممم رعل ةه مممذا مممٍرَاخا رنمالاة  ث مممرارذالهمممكا َُرْه رلاممم َا خارهرنماقامممٍ َهرنماُامممٍيماُدع ُرسهمممٍ   ع مممُررعلممم    ْ َاارَا َا َُر الهمممي رَا َُرنماُامممٍيا ارلاممم مممٍُنرنماُاٍيماداممم ريامممٍرُ ث ةا رياممم ا ا َ ناممم   رع َا ر امممٍ { ٍاا

ۋاز ( ىلىكـتىنقايسـىڭالر بـۇ ئىشـتىن )يەنـى خەلىپ دىنسىلەر ئىككىڭالر: ›ئەۋف ئابدۇرراھمان ئىبنى}
پ ىـتىۋە ئىسـالم دىنـى كۆزهللايىنلەيمىـز، ئۇ ئىشـقا تەيەنى قېلىپ قالغۇچىنى ۇنى شبىز  كەچسەرالر،
ــــ  ،‹نى ئويلىنىـپ كـۆرۈرالرنىڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىڭالرقايسىكۆرلۈرالردا ئۆز  ھەربىرىڭالر .تۇرغۇچىدۇر

. ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف رۇپ قالـدىئەلى ئىككى شەيخ شـۇك تـۇبىلەن  ئوسمان ،دېگەندىن كېيىن
ڭالرنـى رەكىلەسـىلەرنىڭ ئەۋز ؟ى مارـا تاپشۇرامسـىلەرسـىلەر خەلىـپە سـايالش ئىشـىن› مۇنداق دېـدى:

 ىڭدېـدى. ئابـدۇرراھمان ئىككىسـىنــــ  ،‹مـاقۇل› ى:ئۇ ئىككىس .‹گۇۋاھهللاقويماسلىقىمغا قالدۇرۇپ 
نىـڭ پەيغەمبىـرى بىـلەن هللاسـېنىڭ › مۇنـداق دېـدى: تۇرۇپ قولىنى تۇتۇپ ىڭ()يەنى ئەلىن بىرىنىڭ

ئۈسـتۈردە گـۇۋاھكى، هللا .ئىسـالمغا بـۇرۇن كىردىـڭ ،لـۇمكىرگە مەۈتۇغقانچىلىقىڭ بار ۋە ئـۆز-ئۇرۇق
ىلىككە ئەگەر ئوسـماننى خەلىـپ .ئـادالەت بەرپـا قىلىسـەنيىنلىسەم، ەىلىككە تنى خەلىپېئەگەر مەن س

 . ‹ئاراليسەن ۋە ئىتائەت قىلىسەنيىنلىسەم، ەت
دېـدى. شـۇنداق ئوخشاشـال  ىمـۇئۇنىڭغ ئايرىم چەتـكە تارتىـپ نى()يەنى ئوسماننى يەنە بىرى ئاندىن

 ەپد ، ــــ‹رۈلـۇرنى كۆتـوئوسـمان ق› مۇنـداق دېـدى:بولـۇپ ئابدۇرراھمان ئـۇالردىن چىـن ۋەدە ئېلىـپ 
يلىدىكىلەرمۇ كىرىپ ئۇ زاتقا بەيـئەت وھ ھەمدە ئۇنىڭغا بەيئەت قىلدى، ئارقىدىن ئەلىمۇ بەيئەت قىلدى

 1.{قىلىشتى

ىكى ئەھــدە ۋە چىــن ۋەدىــلەرگە قىلغــان الرنىــڭ ئــۆز ئارىســىد يــۇقىرىقى ســۆزلىرىمىزدىن ســاھابە 
 مەن دەپ چىقىپ تۇرىدۇ. مانا نلىقىە ئۇنى قانداق ئورناتقاھەمدمۇئامىلىسى 

الغـان ئ كۈچلـۈك ئەھـدۇپەيماننى ئـۆز ئىچىـگە ەنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى قىسس بىلەن ئەلى  ئەبۇ زەر 

بىلەن  نىڭ ئوسمان  ف ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋ ىكىغا بەيئەت قىلىش قىسسىسىد ئوسمان  ھەمدە

 .سانىلىدۇالردىن كۈچلۈك ئەھدۇپەيمان ىسىمۇۋەد ئۈستىدىن ئالغان ئەلى 
 ئىبارىسىنى قولالنغان. ئۇالر تۆۋەندىكىچە: بەيئەت غار مەزكۇر ئەھدۇپەيمانالرەبىر تۈركۈم ساھابىل

 مە ئىبنى ئەبۇ جەھىلەئىكر   بەيـئەتى كىشـىلەردىن ئالغـان ئەھدىسـىنيەرمۇك كۈنىسـى نىڭ 
 دەپ ئاتىغانلىقى

غەسسـانىدىن، ئـۇ دادىسـىدىن ئەلئوسـمان  ۇف ئىبنـى ئـۆمەر ئەبـيسـە  ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ:

گە   لالھمەن رەسۇلۇ›يەرمۇك كۈنىسى:  مە ئىبنى ئەبۇ جەھىل ەئىكر: رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن
ـــدا ـــۇن جەڭ مەيدانلىرى ـــى نۇرغ ـــتلىجەڭ قى قارش ـــدىلىكتەىمپ ـــ ،ەن. ئەم ـــۈن س لەردىن ەنمەن بۈگ

دەپ توۋلىـدى. ئۇنىـڭ تاغىسـى  ، ــــ‹ئۆلۈمگە كىم بەيئەت قىلىدۇ؟›ندىن: ائدېدى،  ، ـــ!‹قاچىمەنمۇ؟
ە ئـاتلىق ھەمـدئـابرۇيلۇق -ھارىس ئىبنى ھىشام ۋە زىرار ئىبنى ئەزۋەر قاتارلىقالر مۇسـۇلمانالرنىڭ يـۈز

دېگـۈدەك  بەيئەت قىلـدى. ئۇالرنىـڭ ھەممىسـىكىشىنىڭ قاتارىدا  433تەشكىل تاپقان قوشۇنلىرىدىن 

 شـەھىد بولـۇپ كەتتـى. لىرىبىر بۆلـۈك دى،النىيار پبارگاھى ئالدىدا ئۇرۇش قىلى نىڭ چېدىر  خالىد

 ئىدى. قاتارىدارنىڭ ئەنە شۇ شەھىدلەمۇ  زىرار ئىبنى ئەزۋەر 
 پدا سـۇ تەلەرىـىلىلغانقىلىنىـپ يىئـۇالر يار› ۋاقىدى ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ئـالىمالر مۇنـداق دەيـدۇ:

سـەن سـۇنى › :پقـارا گەىسـيەنە بىر ،سـاتۇتۇلگە سـىبىر ۈپئىچىملىـك سـۇ كەلتۈرۈلـئۇالرغا  .قىلىشتى
سـەن سـۇنى ›: پقارا گەىسيەنە بىر مۇئۇ ،لسەىرېئاپىرىپ ب دېگىنىگە .دەيتتى ، ـــ‹ئۇنىڭغا ئاپىرىپ بەر!
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بىـرىگە ئىتتىرىشـىپ ھېچبىـرى -سـۇنى بىـرئۇالرنىـڭ ھەممىسـى . دەيتتـى ، ـــ‹ئۇنىڭغا ئاپىرىپ بەر!
 1‹[.ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!هللاپ كەتتى، ۇلشەھىد بوئىچمەستىن ھەممىسى 

 دۇ:ف ئىبنـى ئـۆمەر ئۇسـتازلىرىدىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىـيسـە ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
بەدىـر  يـۈز نەپىـرىئىـدى، ئـۇالردىن ر با ساھابەنەپەر مىڭ  ەمۇسۇلمانالر قوشۇنى ئىچىد كۈنىسى يەرمۇك›

 2.‹[ئەھلىدىن ئىدى
-تـائەت بولمىغان بىر ئادەم بىـلەن بىـر گـۇرۇھ ئەسـكەرلەر ئوتتۇرىسـىدا ىي قوماندانرىمانا بۇ ئەسك

، بولـۇپ مە بولسا كاتتا سـاھابەەبىر ئىبادەتكە قىلىنغان بەيئەتتۇر. ئىكرمەلۇم ئىبادەتلەرنىڭ ئىچىدىن 
ــئەت قىلغئ ــا بەي ــدۇنىڭغ ــڭ ئىچى ــاھابىلەر ىمۇانالرنى ــاتت نىڭس ــۇ  ىلىرىك ــا ب ــدى. مان ــار ئى ــئەتب  بەي

  ئېلىپ بېرىلغان.نىڭ ئالدىدا   ئەسكەرلەرنىڭ باش قوماندانى خالىد ئىبنى ۋەلىد
بـۇ جەرـگە مىـڭ سـاھابە قاتناشـقان بولـۇپ، ئۇالرنىـڭ ئىچىـدىن  ،دەكىننىڭ ئېيتقىئىبنى كەسىر

قىلىنمىـدى. بۇنـداق بەيئەتنىـڭ  غا ئىنكار قىلغـانلىقى نەقىـلنىڭ بۇ ئىشى ە ھېچبىرىنىڭ ئىكرەم
غانلىقىنىـڭ لىئۇالرنىـڭ شـۇنى ماقۇل، ىشـىىلرېب ئېلىـپنىڭ ھوزۇرىـدا ىسـاھابكۆپچىلىـك مۇشۇنداق 

 دەلىلى.

 ەقەيس ئىبنى سەئد ئىبنى ئۇباد   كىشـىلەردىن ئالغـان  ىكى جەردەدېگەن يەرد «ىنپسىپ»نىڭ
 تالغانلىقىدەپ ئا بەيئەتئەھدىسىنىڭ 

نىـڭ ئوتتۇرىسـىدا يـۈز بەرگەن  بىـلەن مۇئـاۋىيە ئىبنـى ئەبـۇ سـۇفيان    ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىـ

  ەقەيـس ئىبنـى سـەئد ئىبنـى ئۇبـاد ئىراقلىقالرغا تەيىنلىگەن ھەربىي قوماندانى نىڭ جەردە، ئەلى 
 ئىدى. 
ھرىدىن مۇنـداق رىـۋايەت ۆز ىڭنس ئىبنى زەيدۇنۇي رىەئىمام تەبدا مۇنداق كەلگەن: «فەتھۇل بارى»

نـى  ە ئىراق مۇجاھىدلىرىغا قەيس ئىبنى سـەئد ئىبنـى ئۇبـاد ئەلى › :قىنى نەقىل قىلىدۇىغانلقىل
 3.‹ئۆلۈمگە بەيئەت قىلغان ئىدى كەسەئد ،مىڭ كىشى بولۇپ 43باش قىلغان، ئۇالر 

 ەت شـەكىللەنگەن.ىـدىكىگە ئوخشـاش ھـالنىڭ بەيئىتىقەيس ئىبنى سەئدنىڭ بەيئىتىدىمۇ ئىكرەم
 ،مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى بولمىغـان نەئەسكەرلەرنىڭ باش قوماندانى ۋە  نە لىسىىئىككبۇالرنىڭ ھەر 

 بەلكى بىر بۆلۈك ئەسكەرلەرنىڭ قوماندانى ئىدى.
ئىبـادەتلەرنى -تـائەتمەن يۇقىرىقى سۆزلەردىن شۇنى بايان قىلماقچىمەنكى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا 

 بەزىدە ئۇ بەيئەت دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ،ەھدىلىرى ۋە چىن ۋەدىلىرى دۇرۇسۈشكەن ئتۈزقىلىشقا 
چىـن ۋەدىنـى،  ىكىبىلەن پەرزەنتلىرى ئوتتۇرىسـىد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبىرى يەئقۇب هللامەن 

نىـڭ  ، پەيغەمـبەر شەرتلەشـكەنلىكىنىا ۆزئـارئ نىڭئەلەيھىسسـاالمبىلەن خىزىـر  ئەلەيھىسساالممۇسا 

نىـڭ ۋاپاتىـدىن  پەيغەمـبەر  ،ئەھـدىلەرنى ئېلىپ بېرىلغـانساھابىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا  اتىدھايات ۋاق

 ،دىـن چىـڭ ۋەدە ئالغـانلىقىنى بىـلەن ئوسـمان  نىـڭ ئەلـى  ئابدۇرراھمان ئىبنـى ئەۋف  كېيىن

الرنىـڭ قـول ئاسـتىدىكىلەردىن ئالغـان  بىـلەن قەيـس ئىبنـى سـەئد  ئىكرەمە ئىبنى ئەبۇ جەھىـل 
ــىبەي ــۈم ئەتلىرىن ــپ ئۆتت ــان قىلى ــدىلەرگە. باي ــئەت ۋە ئەھ ــبۇ بەي ــر كى ئۇش ــىھېچبى ــار ش نىڭ ئىنك

                                                           
ربەتلەر -12، -11 جىلد -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
ربەت -3جىلد  -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
ربەت -63جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر3
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گە مىزىشـىكىرگۈزەلئىچىـگە  تىزىملىـكسى دېـگەن ئبۇنى ساھابىلەرنىڭ ئىجما نىڭبىز، قىلمىغانلىقى
پ نىڭ مىسـال كەلتـۈرۈلالھمەن شەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ ،شۇنىڭدەك .ئاساس بولىدۇ

 غـانلىقى ۋەالر بىلەن شاگىرتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلئۇستاز-ئوقۇتقۇچى»ەن: دېگ
ئۇنىڭغــا ۋاپــا قىلىشــنىڭ  ،ال بولســاە تــۈزۈلگەنئىبــادەتلەرنى قىلىشــنىڭ ئۈســتىگ-ئــۇ ئەھــدىلەر تــائەت

 دىم. غان ئىسۆزلىرىنى نەقىل قىل قاتارلىق «ىپەرزلىك
ھەققىـدە ئېلىـپ بېرىلغـان  ئەھدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلۇشـى ىلدىكىخ ھەممىسى مۇشۇ مانا بۇالرنىڭ

 .تەتقىقاتالردۇر
 

 ئاگاھالندۇرۇش
ئىبادەتلەرنى قىلىشـقا -ئۆزئارا تائەتمۇسۇلمانالرنىڭ دا دەپ ئۆتكەن يۇقىرىسىز › :بەزى بىر كىشىلەر

ل م ارر ار» نىـڭ ڭىز پەيغەمـبەر رىىلسـۆز توغرىسـىدىكىنىڭ يولغـا قويۇلۇشـى ىرىتۈزۈشكەن ئەھـدىل ررَه ر ه
مًّلا هر  ِ دەپ قېلىشــى ، ـــــ ‹زىــا گەدېــگەن ھەدىســى« ستلىشــىش يــوقوئىســالمدا قەســەم ئىچىــپ د« »ع  ه

 .مۇمكىن
بەلكـى  .يـوق قىلچىمـۇ زىتلىـقدا سـىئوتتۇرى يۇقىرىدا ئېيتقـانلىرىمۇ ھەدىس بىلەن ب ،خالىساهللا

كۈچلـۈك  گەىشـىلىشىئەھدنى قىلىشقا رەىبادەتلئ-تائەت نىڭ ئۆزئارامۇسۇلمانالر الئۇشبۇ ھەدىسنىڭ ئۆزى
 .دەلىلدۇر

 ،ەبىـر قەۋمنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى ئەھـد ىمىـز ــــنىدېگ« ئەلھىلفـۇ-ل م ُرْ هرعار»  راغى  مۇنداق دەيدۇ:

مماُرعار»ئۇقتۇرىــدۇ. توختــام، ئىتتىپــاق دېگەنــدەك مەنىلەرنــى  ٍلاُا ئــاز  ىمىــز ـــــنىدېگ« ئەلمۇھــالەفەتۇ-ل ُةحا

ــى تەرەپ  ــدە ئىكك ــىدىكى ئەھدىلئوتتۇردېگەن ــىىس ــىلىش، توختامش ــگەن ش ــىش دې ىش ۋە ئىتتىپاقلىش
بۇ ئىككى مەنىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدىلىشىش سەۋەبىدىن ۋۇجۇدقا كېلىدىغان  .ئۇقتۇرىدۇمەنىلەرنى 

ماُرعار»ىغان ئۇقتۇرىـدنى ئەھدىلىشىشـبىرىدىن ئايرىاللماسلىق مۇناسـىۋىتىنى نەزەردە تۇتـۇپ، -بىر ٍلاُا  «ل ُةحا

 .قوللىنىلغان ئىبارىسى «ل  ُرْ هرعار» ىغانئەھدىنى ئۇقتۇرىد ئورنىدا ئىبارىسىنىڭ

ئالىــدىغان  ئىچــۈرۈپ دىــن قەســەملەربەزىلەرنىــڭ بەزى، ســىمەنىدېــگەن ســۆزنىڭ  «ل م ُرْ هرعار»دە، ئەســلى

ئۈچــۈن  قەســەم تۈرلــۈك ھەرئىبارىســى « ل مم ُرْ هرعار» لەردەكېيىــن ،بولــۇپ كۆرســىتىدىغان ىســىنىئەھد

 1.قوللىنىلغان[

 جـۇبەير ئىبنـى مـۇتئىم توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەرنىڭ ئىچىـدە،  شلىشىقەسەم ئىچىپ دوست  

ى نىڭ ھەدىس ئەنەس ، توغرىسىدا كەلگەن ىشئىنكار قىلنى شلىشىقەسەم ئىچىپ دوستى نىڭ ھەدىس
 . توغرىسىدا كەلگەنش ئىسپاتال بولسا، ئۇنى

رللار (1) َِمَع ُْا دهمْ:ر مٍَر رسعر ل م ارر ار»:ر عرُجُاعه ررَه مًّل هرر ه  ِ ل م  ررَاَاُّيُّامٍر،رع ه مٍناررَه رركا لهِ ماه،ر ه ْه َهُ  ُررلا ررعْل ٍا مًّل ُرريام  ِ ر ه رع ه
م   ًر ئىسالمدا » رىۋايەت قىلىنىدۇ: لىكىمۇنداق دېگەننىڭ  دىن پەيغەمبەر  جۇبەير ئىبنى مۇتئىم « شه

                                                           
 ناملىق كىتابى« ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل قۇرئان»راغىبنىڭ ر1
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ئـۇنى ئىسـالم  ،ەسەم بولىدىكەنىدىكى قانداقال بىر قدەۋريەت ىقەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق، جاھىل
 1«.ىدۇچىڭىتتېخىمۇ 

رَان رعلى مِه ر (2) َُرَاسمالاغامكا ُر اى م رعلِل  ميا رَاهه ك 
رس عهرْاٍله اناسه رله ٌُ ر ُمل  َا ر ٍا َه عا  َ ا رعل   ْ ر اٍاه رر اع  َا مًّلا هر» امٍ  ِ رع  ه ر ه ل م ا َه ر رر« ا َا نماقامٍ

ُّر رعلى ِه ٍلا ا َا ر ارر ا   رَاعل  ار ُمراي ش  َه سماْي  ُاع ر َهر ه مەن ئەنەس  ،مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ ئاسىم ئەلئەھۋەلـدىن ن َّاٍ

دېـگەن سـۆزى « ئىسالمدا قەسەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق»نىڭ  سارا پەيغەمبەر ›: قائىبنى مالىك

ـــ ‹مــۇ؟ەنيەتك بىــلەن  لىكلەرقۇرەيشــ پەيغەمــبەر › :جــاۋاب بېرىــپئەنەس ئىبنــى مالىــك  ،مســەدې، ــ
 2دېدى. ، ـــ‹مېنىڭ ئۆيۈمدە دوستالشتۇرۇپ قويغان ئىدى ئەنسارالرنى

ــلەر ب ــۇ ھەدىس ــا ب ــرقارىماقق ــرىگە -ى ــلەرنى بى ــۇ ھەدىس ــدە ب ــز تۆۋەن ــۇرا بى ــدۇ، ش ــتەك كۆرۈنى زىت
 كۆزقاراشلىرىنى بايان قىلىمىز: ئۆلىماالرنىڭبىرلەشتۈرۈشنىڭ ئۇسۇلى ئۈستىدىكى 

 ئەنەس  ر مۇنــداق دەيــدۇ: ىئىبنــى ئەســ { ممٍلا ارنىــڭ ُّررَا ارررعلى ممِه َهرر ُمممراي ش ررسماممْي  ان َّاممٍ  پەيغەمــبەر { }َاعل 

ممٍلا ار}: { ۋەقويغــان ئىــدىۇپ قــۇرەيش بىــلەن ئەنســارالرنىڭ ئوتتۇرىســىنى دوستالشــتۇر َُررَا ممع ُِ ارررعلِل هررَا رسماممْي 
رهيعار َهررعل ُةعاٍجه ان َّامٍ ررَاعل  َهنامٍر ه هررُاع رنى بىزنىـڭ ئـۆيىمىزدە ئىككـى مۇھاجىرالر بىلەن ئەنسارال پەيغەمبەر } {ْامر تماْي 

ــى ئۇالرنىــڭ ئوتتۇرىســىنى قېرىنــداش قىل) قېــتىم دوستالشــتۇرۇپ قويغــان ئىــدى ن ۋە ىــپ قويغــايەن

ل م » ئىككى ئەسىرى دېگەن ({،ئەھدىلەشتۈرگەن ئىدى ئـۆز ئىچىـگە تومـۇرىنى  سـۆز دېگەن «ـــ دوسا َه

 . ئالىدۇ

ل م ارر ار»يەنە بىر ھەدىستە  ررَه مًّل هرر ه  ِ  دەپ كەلـگەن« ىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش يـوقئ»« ع ه

ل م »بولۇپ، بۇ ھەدىستىكى   كەبىرىگە ياردەم بېرىش-، بىركەنى كۈچلەندۈرۈشىبىر-بىر ـــ دېگەن سۆز« َه

ىش شـىۋە ئەھدىل شتوختاملىشـىقاتارلىقالرغـا ق ھاسـىل قىلىـش ئىتتىپاقلى بىلەن بىرى-ە بىرھەمد
 . گەننى بىلدۈرىدۇيوق دې

ىسـىدا ئەۋ  روتتۇقەبىلىـلەر ئىكى ىـددەۋريەت ىجـاھىلىن نىڭ ئىچىدىششىۋە ئەھدىل شىشىتوختامل
الر ئىشـ قاتـارلىق ھۇجـۇم قىلىـش بىرىگە-بىرقىلىش ۋە  جېدەل-پاسات تېرىش، ئۇرۇش-ەىتنپ ئالغان

دا دىنىـ دېـگەن سـۆزى بىـلەن ئىسـالم« ئىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش يـوق»نىڭ  پەيغەمبەر 
ــگەن ــا، چەكلەن ــاھىل بولس ــدىن ج ــڭ ئىچى ــددەۋريەت ىئۇنى ــۇرۇق ىكىى ــرىش، ئ ــاردەم بې ــا ي -مەزلۇمغ

ــۇالش ۋە ــانچىلىقالرنى ئ ــانىيەتچى تۇغق ــلەن قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش ەلكىشــى ياخشــى ھەقق ر بى

 ىكىىـددەۋريەت ىئىسالمدا قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق، جاھىل»نىڭ  الر پەيغەمبەر ئىش قاتارلىق
 غان. نئىسپاتال دېگەن سۆزى بىلەن« ىدۇچىڭىتئۇنى ئىسالم تېخىمۇ  ،سەم بولىدىكەنقانداقال بىر قە
بـۇ  .غـانلىشـىش مەقسـەت قىلىنىياخشـىلىق قىلىشـقا، ھەقـقە يـاردەم بېرىشـكە ئەھد ەبۇ ھەدىست

، بولـۇپ قۇقىلىدىغان دوسـتل پبولىدۇ. مانا بۇ ئىسالم تەلەۈشكە ئارقىلىق ئىككى ھەدىسنى بىرلەشتۈر
 لىرى چەكلىنىدۇ.نەچىدىن ئىسالمنىڭ ھۆكمىگە قارشى كەلگئۇنىڭ ئى

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتىر1
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
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ەتھىســىدىن ئىلگىــرى بولغــان، پمەكــكە  قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش: ›دۇمۇنــداقمۇ قارايــبەزىــلەر 

ى بولغانـدا ەتھـپ ەمەكـك نىدېـگەن سـۆزى« ئىسـالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق» :پەيغەمبەر 

 1.‹[نى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇىھەدىس نىڭ ئەنەس ھەدىس  بۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتقان
ئىككـى ھەدىسـنىڭ  دەپ «بولىـدۇۈشـكە بـۇ ئـارقىلىق ئىككـى ھەدىسـنى بىرلەشتۈر»ر ىئىبنى ئەس

تېخـى مۇنـداقمۇ بەزىـلەر : ›نبولـۇپ، ئارقىـدى قىلىـپ بايـان ئۇسـۇلىنى ۈشنىڭئوتتۇرىسىنى بىرلەشتۈر

ئىسـالمدا » پەيغەمـبەر  .ىـرى بولغـانەتھىسـىدىن ئىلگپمەكـكە  قەسەم ئىچىپ دوستلىشـىش: دۇقاراي
 بـۇ. شـۇنىڭ ئۈچـۈن پەتھى بولغانـدا ئېيتقـان ەمەكك نىدېگەن سۆزى« قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش يوق

ئىكەنلىكىگە ئىشارە  ئاجىز، دېگەن بۇ سۆزلەرنىڭ ‹نى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇىھەدىس نىڭ ئەنەس ھەدىس 
قوشـۇپ  نىـڭ بـارلىقىنىئېھتىمال ىمۇرۇلغانلىقىغئەمەلدىن قالـدۇ قىلىش بىلەن بىرگە، ئۇ ھەدىسنىڭ

ئىكەنلىكىـگە ئىشـارە  ئـاجىزقويـدى. مېـنىڭچە بولغانـدا، ئىبنـى ئەسـىر ئـۇ سـۆزلەرنىڭ قىلىپ  بايان
 قەتئىي ئىنكار قىلىشى كېرەك ئىدى:ئۇنى قىلماي، تۆۋەندىكى ئۈ  نۇقتىغا ئاساسەن 

 مايدۇ. نلىبىلەن ھۆكۈم قى للىقئەمەلدىن قالغانلىقىغا ئېھتىما 
گە قارشـى بولغـان ئىككـى دەلىلنىـڭ بىرسـىنى ئەمەلـدىن ىبىر-بىر لىك ـــئەمەلدىن قالدى دېگەن

شــەرئىي دەلىــل ئېھتىمــاللىق بىــلەن  قالــدۇرۇش ۋە ئۇنىڭغــا ئەمەل قىلىشــتىن توســۇش دېمەكتــۇر.
  .قندە تېخىمۇ شۇنداەگمىلۇپمۇ دەلىلنىڭ تارىخىنى ئېنىق بىلوب ،ئەمەلدىن قالدۇرۇلمايدۇ

 بىـرىگە -پەقەت بىـر بىـلەن ھۆكـۈم قىلىنمايـدۇ. دبىر دەلىلنى ئەمەلـدىن قالدۇرۇشـقا ئىجتىھـا
بىـلەن ھۆكـۈم  دئىجتىھـا ،ش مـۇمكىن بولمىغانـداۈرۈقارشى ئىككى دەلىلنىڭ ئوتتۇرىسـىنى بىرلەشـت

 ۇر.يوللۇقت ھەممۇمكىن  تامامەن شۈرۈبۇ يەردە بىرلەشت ،بولىدۇ. ئىبنى ئەسىر دېگەندەك قىلسا
 كېيىنچە كېلىدۇ.  خالىساهللاۋە ئىبنى ھەجەرنىڭ بۇ ھەقتىكى سۆزلىرى  يئىمام نەۋەۋى

 «پەيغەمـبەر نىـڭ ئاسـىم ئەل ئەھۋەل، شـتاىقىل رەتدېـگەن دەۋانـى  «ئەمەلدىن قالدى  قەسـەم

ئاقىالنىلىـك بىـلەن نىـڭ  ىسـىگە ئەنەس ئىدىي ىنىۋالغاندەپ چۈش ئىچىپ دوسا بولۇشتىن توسقان

توختـاپ  قـانۇن يولغـا قويـۇشيېڭـى  بولـۇپ ۋاپـات . مانا بۇ پەيغەمـبەر يېتەرلىكتۇر ىنكارىئقىلغان 
ــدىن كېيىناقالغ ــىن ــتىن  ك ــاھابە تەرەپ ــنىڭ س ــاق تۈزۈش ــۇش ۋە ئىتتىپ ــا بول ــپ دوس ــەم ئىچى قەس

 دۇر.ىئىسپاتالنغان روشەن دەلىل

تەكىتلىـدى.  قەسەم ئىچىـپ دوستلىشىشـنىڭ ئىككـى يـاكى ئـۈ  قېـتىم بولغـانلىقىنى ئەنەس 
 شەرىئەت ئىسـپاتلىغان دوسـتلۇقبىلەن  چەكلەنگەن دوستلۇق، نىشكە بولىدۇكىىبۇنىڭدىن شۇنى چۈش

بـۇ ھەدىسـنى سـۆزلىمىدى  ئاسـىمغا پەيغەمـبەر  ئەنەس  ،چـۈنكى .نەرسـەئـايرىم -ئىككىسى ئـايرىم

ۈرىنىال زىكـرى سـاھابىلىرىنىڭ ئوتتۇرىسـىدا ئېلىـپ بارغـان دوسـتلۇقنىڭ تـ پەيغەمـبەر  دېمەسـتىن،
بار. يۇقىرىـدا  ھەمدۇرۇسلىرىمۇ  ،چەكلەنگىنىمۇ بار ەدوستلىشىشنىڭ ئىچىد رالشقاشۇ قىلدى، خاالس.

ۋە  يئىمـام نەۋەۋىـ خالىسـاهللا ئەمـدى، .ئىبنى ئەسىر ھەربىر تۈرنىڭ سۈپىتىنى بايـان قىلىـپ ئـۆتتى

َوالَّ ِذيَن  :تائاالنىـڭهللاقوشۇپ  ىز ۋە بۇنىڭغاىمە توختىلدرى ئۈستىىبايانل بۇ ھەقتىكى ئىبنى ھەجەرنىڭ
ْ  فَ وُتوُهْ  َسِص ي َ ُه ْ  َُ سىىلەر بىىىلەن )ئۆزئىارا يىىاردەم بېى نى ۋە  ى اسىىخغر بغىۇشىقائ ئەھىىدۇپەيمان  َََ  َ ْى َأْْيَ اُس

                                                           
 بەتلەر -425، -424جىلد  -1ناملىق كىتابى « ئەننىھايە فى غەرىبىيل ھەدىس»ئىبنى ئەسىيرنىڭ ر1
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دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسـىرىدە كەلـگەن  ،1قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىن  بې ناالر

 ھەدىسىنىمۇ كەلتۈرىمىز. نىڭ ئىبنى ئابباس 
نىڭ ئەمەلــدىن قالغــانلىق ىۋە ئەھدىلىشىشــ ىلىشىشــتتۆۋەنــدە ســىز مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزئــارا دوس

 كۆرىسىز.ئىشارە قىلمىغانلىقىنى نە ئىبنى ھەجەرنىڭ  ينە ئىمام نەۋەۋى غاقىىنىڭ بارلىھتىمالېئ

 :ئەنەس   ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ  جـاۋابى جـۇبەير ئىبنـى ە بەرگەن ئاسـىم ئەلئەھـۋەلگنىڭ

ھەدىســنىڭ بــاش بــۇ  ،چــۈنكى دۇ.قىلىــ ەتھەدىســنىڭ بــاش قىســمىنى ررىــۋايەت قىلغــان  مــۇتئىم 

ئـۇنى  ىدېـگەن سـۆزنىـڭ  ئەنەس  نغـان بولـۇپ،ئىنكـار قىلى ىششـىقىسمىدا قەسـەم ئىچىـپ دوستل
 . يدۇئىسپاتال

دوسـتلۇق ۋە ن ائىنكار قىلىنغـ، كىنبۇ ئىككى ھەدىسنىڭ ئوتتۇرىسىنى مۇنداق بىرلەشتۈرۈش مۇم
ئۇنىڭغـا يـاردەم بېـرىش، بىـر ئادەمنىـڭ قـاتىللىق  ،زالىـم بولسـىمۇ ىشىدپاقىگەرچە ئىتتئىتتىپاق، 
بىرىدىن مىـراس -بىرداشالر ئۆزئارا پاقىسەۋەبىدىن پۈتۈن قەبىلىدىن قىساس ئېلىش ۋە ئىتتجىنايىتى 

ــاھىل ــارلىق ج ــىش قات ــىدىغايەت ىئېلىش ــدە تۈزۈش ــتلۇقتۇردەۋرى ــپاتالنغن دوس ــتلۇق ۋە ن ا. ئىس دوس
دوستلۇقنى  ۋە دوستلىشىشبىرى بىلەن -بىر ەھيا قىلىش،مەزلۇمغا ياردەم بېرىش، دىننى ئئىتتىپاق، 

 . دوستلۇقتۇرشەرىئەتتە مۇستەھەب بولغان  قەدىرلەش قاتارلىق

س ئېلىشـنىڭ بىرىدىن مىـرا-نىڭ ئىككى ئەھدىلەشكۈچىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى بىر ئىبنى ئابباس 
 ئەمەلدىن قالغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسى يۇقىرىدا ئۆتتى.

بـۇ  ،رەتتـىېئۇالر ھەمىشە ئىتتىپاقدىشىغا ئالتىدىن بىرنى مىراس قىلىپ ب›داۋۇدى مۇنداق دەيدۇ: 
 .  ‹ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان

 گەەت چەكلىگەنـشـەرىئ: مۇنداق دېگەن يئىمام نەۋەۋى›ىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ: سۆزداۋۇدى 
 ىتىگەشەرىئنىڭ هللا ،دۇ. ئەمماىلىشىش ئىنكار قىلىنئىتتىپاق غابىرىدىن مىراس ئېلىشىدىغان-بىرۋە 
ــاردەم بېرىشــكە،  ۋە ــا ي ــدا بىــرهللامەزلۇمغ ــرى ب-يولى ــبى ــداش بولۇشــقا ى لىشــىش ئىتتىپاقلەن قېرىن

 2.[«‹ىدۇرىغبەتلەندۈرۈل
 ل قىلىـپ مۇنـداق دېـگەنىـتەبەرىـدىن نەقئىمـام ئىيـاز قـازى  مۇنـداق دەيـدۇ:  يئىمام نەۋەۋى: 

-ھەدىستە زىكرى قىلىنغـان بىـر ،چۈنكى .بۈگۈنكى كۈندە قەسەم ئىچىپ دوستلىشىش دۇرۇس ئەمەس›
تائاالنىـڭ هللابولۇشۇشالرنىڭ ھەممىسى  ئىنى-ئاكابىرى بىلەن -بىرى بىلەن مىراس ئېلىشىش ۋە بىر

 ٍ َوُأْولُ  وا اأَلْرَح  اِم بَ ْعُض  ُهْ  َأْوَُ بِ   َ ْع بىىى نگە  ى اسىىخغر بغىۇشىىقا )يىىاتالردن ئ ئەڭ -تۇغقىىانالر بىىى -ئىىۇرۇق

 .‹غاندۇرۇلدېگەن سۆزى بىلەن ئەمەلدىن قال ھەقلىقاۇر
بىرىدىن مىراس ئېلىشىش -ئارقىلىق بىر ئىنى بولۇش-ئاكاقەسەم ئىچىپ ›ھەسەن مۇنداق دەيدۇ: 

 . ‹مىراس ئايىتى بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان)يۇقىرىدىكى( 
قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش ، مەكچـى( يەكـۈنلەپ مۇنـداق دەيـمەنېئـۆزىنى د يەن )ئىمام نەۋەۋىـم

 .مھۇر ئۆلىماالرنىڭ كۆزقارىشـىدا مۇسـتەھەبۇقارشى چىقىش جقا بىرىدىن مىراس ئېلىش-ئارقىلىق بىر
ـــا ـــالمى ،ئەمم ـــلىق يئىس ـــڭهللا قا،قېرىنداش ـــائەت نى ـــادىتىگە-ت ـــىلىق  ،ئىب ـــا تەقۋاۋە ياخش دارلىقق
 غـا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىشە ھەقنى بەرپـا قىلىـش قاتارلىقالرھەمدىشىش، ھەمكارلىشىش ياردەمل

                                                           
رئايەت -33سۈرە نىسائ ر1
 بەت -532جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
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جــاھىلىيەت »نىــڭ  دۇ. مانــا بــۇ پەيغەمــبەر ىــپ قالنىلىســاقپېتــى  ئەمەلــدىن قالدۇرۇلماســتىن ئــۆز
دېــگەن ســۆزىنىڭ « رىــدۇۈندەچلۈئىســالم ئــۇنى تېخىمــۇ ك ،دىكى قانــداقال بىــر قەســەم بولىــدىكەندەۋرىــ

دىن ىدېـگەن سـۆز «ئىسالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش يـوق»نىڭ  پەيغەمبەر  ،دۇر. ئەممامەنىسى
نى ۋە شەرىئەت توسقان ئىشالرغا قەسەم ئىچىپ دوستلىشىشـ غابىرىدىن مىراس ئالىدىغان-بىر، مەقسەت

 1ياخشى بىلگۈچىدۇر[.. هللاكۆرسىتىدۇ
ىڭ ئوتتۇرىســــىنى نىــــڭ بــــۇ ئىككــــى ھەدىســــنيئىبنــــى ھەجەر ۋە ئىمــــام نەۋەۋىىڭچە، نېــــم

بەير ۇجـ ،ئىنكار قىلىنغان دوسـتلۇقشكە بولىدۇ: مۇنداق يەكۈنلە نىسۆزلىرى مەزكۇر تىكىبىرلەشتۈرۈش

بىرىـدىن مىـراس ئالىـدىغان ۋە شـەرىئەت -بىـر ،ر قىلىنغـاننكـانىـڭ ھەدىسـىدە ئى ىم تئئىبنى مـۇ

 ە ئېتىـراپ قىلىنغـان،سـىدنىڭ ھەدى ئەنەس . ئىسپاتالنغان دوستلۇق، ئۇنىڭدىن توسقان دوستلۇقتۇر
 دارلىققـاتەقۋاقا ۋە ياخشـىلىق ،بىرىگە ياردەملىشىشـكە-ئىبادىتىگە ھەمدە دىندا بىر-تائەتتائاالنىڭ هللا

  .تۇرلۇقدوستئېلىپ بېرىلغان ھەقنى بەرپا قىلىشقا قەسەم ئىچىپ  قا شۇنداقالھەمكارلىشىش
ــۇ ســۆز ــان قىلغــان ئىلگىــرىمەن لەر ب ــارمۇســۇلمانالرنىڭ  باي ــائەتئۆزئ  نى قىلىشــقائىبــادەتلەر-ا ت
 رىدۇ.                                     ۈندەكۈچلتېخىمۇ نى لىرىمنىڭ يولغا قويۇلۇشى توغرىسىدىكى سۆزىئەھدىلىشىش

ْ  فَوُتوُهْ  َسِصي َ ُه ْ  تائاالنىڭهللا( 3)  َُ َََ َ ْى َأْْيَاُس  اسخغر سىلەر بىلەن )ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە  ى َوالَِّذيَن 

دېـگەن سـۆزىنىڭ  ،2بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىن  بې ناالر
 ئۆلىماالرنىڭ ئېيتقانلىرىتەپسىرىدە 

ئىسـالمدا قەسـەم ئىچىـپ دوستلىشـىش »  :گەنېـمۇنـداق دي تەپسىرىدە ئىمـام نەۋەۋىـبۇ ئايەتنىڭ 
قەسەم ئىچىـپ  غابىرىدىن مىراس ئېلىشىدىغان-بىرئاستىغا  ۇقنىڭدەپ ئىنكار قىلىنغان دوستل« يوق

 مۇ كىرىپ كېتىدۇ[.دوستلىشىش

-بىـر ئۆزئـارانىـڭ ئىككـى ئەھدىلەشـكۈچىنىڭ  ئىبنـى ئاببـاس  ئىبنى ھەجەر مۇنـداق دېـگەن: 
 .[رىدا ئۆتتىىقۇبىرىدىن مىراس ئېلىشنىڭ ئەمەلدىن قالغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسى ي

ــراس ئېلىشــ-نىڭ بىــرالرشــقۇچىقەســەم ئىچىــپ دوستال ــدىن مى ــانلىق ىبىرى ــدىن قالغ نىڭ ئەمەل
 مەسىلىسى تۆۋەندىكى ئايەتلەردە كەلگەن:

 فَ  وُتوُهْ  َسِص ي  ْ َُ َََ   َ ْى َأْْيَ اُس َُ لٍْ َجَعْلنَ  ا َم َواِ َ ََّّ  ا تَ  َنَ  اْلَوالِ  َ اَِّ َواأَلقْ َنبُ وََّ َوالَّ  ِذيَن  ََلَ َوِل ٍَ  َ ُهْ  ََِِّّ اهََّ َك  اََّ  ْْ   ُك  لِْ َش  
ئانىالر ۋە يېقىنالردۇر. -ھەربى  ئادە نى  قاىدۇرغان تەرەشىس  ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق  ئۇالر ئاتا َش ِهيً ا

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

 .3ەتەن ھە مە نەرسىن  بايقاى تۇرغۇچىدۇرھەقىقهللا) ى اساى ئ ھەسسىسىن  بې ناالر. 

  َِّاه َِ تۇغقانالرنىىى  بەزنسىى  بەزنسىىىگە -شىاابۇىالھاىا ئىىۇرۇق َوُأْولُ وا اأْلَْرَح اِم بَ ْعُض ُهْ  َأْوَُ بِ  َ ْعٍ  ِف ِكتَ  ا

 .4) ى اس ئېلىشاائ  ۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھاجى الردن  يېقىندۇر

  ُمَ َوُأْولُ   و اأَلْرَح   اِم بَ ْعُض   ه  ْ َُ َُ َأْولِيَ   اِ  ِمِنَْي َواْلُمَه   اِجنِيَن ِِنَّ َأَّْ تَ ْفَعلُ   وا ِِ ْْ َِ اهَِّ ِم   ْن اْلُم     ْعُنوفً   اْ  َأْوَُ بِ    َ ْعٍ  ِف ِكتَ   ا

تۇغقانالرنى  بەزنسى  بەزنسىىگە ) ىى اس ئېلىشىاائ  ىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىاجى الردن  -شىاابۇىالھاا ئۇرۇق
                                                           

 بەتلەر -82، -81جىلد  -16« سەھىھۇ مۇسلىم بىشەرھىن نەۋەۋىي»ر1
 بىر قىسمى نىڭئايەت -33سۈرە نىسائ ر2
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 ئايەت -75سۈرە ئەنفال ر4
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دن  ۋە  ۇھىىاجى الردن  بغىغىىانئ دوسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس ) ىىۇئمىنلەر يېقىنىىدۇر  ىىىېىى 

 .1بغىىدۇ
مەشـھۇر  قاتـارلىق ئىبنى كەسىر بى، تەپسىرۇقۇرت رى، تەپسىرەتەب تەپسىرنى بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرى

 بولىدۇ. ىدىن كۆرۈۋېلىشقارىكىتابل تەپسىر
بىرىـدىن -ئـارقىلىق بىـر ئەھدىلىشـىش غـانمۇناسـىۋەتلىك بولمىمىزغـا ېبىزنىـڭ ت ،مەن بۇ يەردە
جـاھىلىيەت ئـۆتىمەن، قىسـقىچە بايـان قىلىـپ  لىقىنىنغـائەمەلـدىن قال ھۆكمىنىـڭ مىراس ئېلىش

تتى. ەشـئەھدىلىمىـراس ئېلىشـقا  دىنبىرىـ-ىش ۋە بىـربېـر يـاردەمگە بىـرى-ئىككى ئادەم بىـر دەۋرىدە

 دىن پەيغەمــبەر الرئەنســار الرمۇھــاجىر كــى ۋاقىــتالردائىســالمنىڭ دەســلىپىدە ۋە ھىجــرەتتىن كېيىن
بۇ ئىككىسىنىڭ مىراس ئاالتتى. ئەگەر  لىق مۇناسىۋىتى بىلەنقېرىنداشئارىلىقىدا تۇرغۇزغان ئۇالرنىڭ 
ھەممىنـى  ،تۇغقانلىرىغـا بەرمەسـتىن-ئـۇرۇقمىراسـلىرىنى ئۇنىـڭ  مېيىتنىـڭ ،ئۆلۈپ كەتسـەبىرسى 

 .غىۋاالتتىىي

َُ لٍْ َجَعْلنَ ا  :تائـاالهللاتا غان. بىرىنچـى باسـقۇچلئەمەلدىن قالدۇرۇ تابۇ ئىش ئىككى باسقۇچ كېيىن َوِل
ْ  فَ وُتوُهْ  َسِص ي َ ُه ْ  َُ َََ  َ ْى َأْْيَ  اُس ھەربىىى  ئادە نىىى  قاىىىدۇرغان تەرەشىسىى   َم َواِ َ ََّّ ا تَ  َنَ  اْلَوالِ  َ اَِّ َواأَلقْ َنبُ وََّ َوالَّ ِذيَن 

ئىانىالر ۋە يېقىىنالردۇر. سىىلەر بىىلەن )ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى ۋە -ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق  ئىۇالر ئاتىا

دېـگەن   ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىىن  بېى ناالر
تۇغقـانلىرى بىـلەن )ئۆزئـارا -ئـۇرۇق ېيىتنىـڭئايەت مىراسنى مئايىتىنى نازىل قىلغان بولۇپ، ئۇشبۇ 

سـىدا ئورتـاق شـېرىك ىىش ۋە مىراسـخور بولۇشـقا( ئەھـدۇپەيمان قىلىشـقان كىشـىلەر ئوتتۇرياردەم بېـر

قىسـمى  دېـگەن ھەربى  ئادە نى  قاىىدۇرغان تەرەشىسى  ئىچىىن ۋارنسىالر تەيىنلىىدۇق نىڭئايەت قىلدى.

ۋە  سىىلەر بىىلەن )ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى. ى كۆرسىتىدۇتۇغقانلىرىغا مىراس بېرىشن-تنىڭ ئۇرۇقىمېي

 دېـگەن  ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىىن  بېى ناالر
ــ ىمۇدوســتىغ ئەھدىلەشــكەن قىســمى مېيىتنىــڭ ــلەن ى كۆرســىتىدۇ. بېرىشــن تىنمىراس شــۇنىڭ بى

بىرى  ا ئىلگىرىكىدەك مىراسنىڭ ھەممىسى بېرىلمەستىن، ئالتىدىندوستىغ ئەھدىلەشكەن ېيىتنىڭم
 بېرىلىدىغان بولدى.

ــقۇ ــى باس ــاالهللا تاچئىككىنچ ِمِنَْي َواْلُمَه  اِجنِينَ  :تائ ْْ َِ اهَِّ ِم  ْن اْلُم    َوُأْولُ  وا اأَلْرَح  اِم بَ ْعُض  ُهْ  َأْوَُ بِ   َ ْعٍ  ِف ِكتَ  ا

تۇغقانالرنى  بەزنسى  بەزنسىىگە ) ىى اس ئېلىشىاائ  ىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىاجى الردن-شىاابۇىالھاا ئۇرۇق  

 بېرىشـنى مىـراس قادوسـت ئەھدىلەشـكەنئـايەت بولـۇپ، بـۇ  ئـايىتىنى نازىـل قىلغـاندېگەن  يېقىندۇر
لېكىن ئۇنىڭغـا ۋەسـىيەت ۋە قالدۇرمىغان  ۋەسىېھېچقانداق نتىن مىراس ،پۈتۈنلەي ئەمەلدىن قالدۇرۇپ

 دۇرۇس بولىدۇ. ىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش قىل
 ئەمەلـدىن قالغـانھوقـۇقى  مىـراس ئـېلىشبىرىدىن -الرنىڭ بىرىوستالشقۇچگەرچە ئەھدىلىشىپ د

نىڭ بۇ ھەقتىكـى سـۆزى  قېلىپ قالىدۇ. ئىبنى ئابباس ھوقۇقى ياردەم بېرىش بىرىگە -بىر بولسىمۇ،
 كېلىدۇ. ئالدىمىزدا

كۆرسىتىپ ئوچۇق  دوستلۇقنىالنغان تسپائىشەرىئەتتە ئىنكار قىلىنغان دوستلۇق بىلەن بۇ سىزگە 
ــدۇ ــارقىلىق بىــرئەھدىلىشــىپ دوستلىشــى .بېرى ــېلىش-ش ئ ، ئىنكــار قىلىنغــان بىرىــدىن مىــراس ئ

                                                           
 ئايەت -6سۈرە ئەھزاب ر1
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بولۇپ، ئۇ  ياردەم بېرىش گەبىرى-بىر دوستلۇقالنغان تسپائى الدۇرۇلغان.ئەمەلدىن ق دوستلۇق بولۇپ، ئۇ
 ھازىرمۇ كۈچكە ئىگە. 

ر دېـگەن سـۆزلىرىنى نەقىـل مەسىلىگە ئاالقىـداقى الرنىڭ يۇقىرىالىمۆئ ۆھتەرەمم يەنىالمەن تۆۋەندە 
نىڭ ئەڭ لەرتـوپلىغىنى بـۇ مەسـىلىدە دېـيىلگەن سـۆز ئىبنى ھەجەرنىڭبۇالرنىڭ ئىچىدە  كەلتۈرىمەن.

 ياخشىسى ھېسابلىنىدۇ.

ھەربىى  ئادە نىى    رىـۋايەت قىلىـدۇ: دېگەنلىكىنـى مۇنـداقنىـڭ  ئىمام بۇخارى ئىبنى ئاببـاس 

سىلەر بىلەن )ئۆزئىارا ق. دۇنى تەيىنلىمىراسخورالر يەنى نلىدۇققاىدۇرغان تەرەشىس  ئىچىن ۋارنسالر تەيى
ياردەم بې نى ۋە  ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنىى  ) ى اسىاى ئ ھەسسىسىىن  

ــى بېىى ناالر ــدە يەن ــنىگە كەلگەن ــاجىرالر مەدى ــار ،مۇھ ــلەنئۇالرنىــڭ ئەنس ــۇرۇق الر بى ــان-ئ  چىلىقتۇغق

لىق مۇناسـىۋىتى قېرىنداشـئارىلىقىدا تۇرغۇزغـان ئۇالرنىڭ  پەيغەمبەر پەقەت  ،ولمىسىمۇب مۇناسىۋىتى

 ھەربى  ئادە نى  قاىدۇرغان تەرەشىس  ئىچىىن ۋارنسىالر تەيىنلىىدۇق. دىن مىراس ئاالتتىالرئەنسار بىلەنال
 دى. ۇلئايەت ئەمەلدىن قالدۇر غاندا، يۇقىرىدىكىدېگەن ئايەت نازىل بول

سىلەر بىلەن )ئۆزئىارا يىاردەم بېى نى ۋە  ى اسىخغر  :تائاالنىڭهللا ئىبنى ئابباس كېيىن ئۇنىڭدىن 

ىڭ تىنىدېگەن ئاي ،بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىن  بې ناالر
-ەيـرخ لىـش،قىئۇالرنىـڭ يـاردەم  الرغاسىلەر ئەھـدۇپەيمان قىلىشـقان :مۇنداق دەيدۇ مەنىسى ھەققىدە

ئەمەلـدىن بېـرىش  مىراسغا ئۇالر. ھەسسىسىنى بېرىڭالرتىن ئىبارەت شسادىق بولۇقىلىش ۋە  ۋەتساخا
  1.[قالدى ىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش قېلىپۋەسىيەت قىل ۇلۇپ،قالدۇر

غىۇشقائ سىلەر بىلەن )ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە  ى اسخغر ب :تائاالنىڭهللا:  ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ

مۇھـاجىرالر مەدىـنىگە  يەنى ئەھدۇپەيمان قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىن  بې ناالر
دىن مىـراس الربولمىسـىمۇ ئەنسـار مۇناسىۋىتى چىلىقتۇغقان-ئۇرۇق الر بىلەنئۇالرنىڭ ئەنسار ،كەلگەندە

ــگەن  ــاالتتى دې ــئ ــايب ــاس ىتىۇ ئ ــى ئابب ــبەر  نى ئىبن ــڭ ئۇالرن پەيغەم ــدا ى ــئارىلىقى لىق قېرىنداش
 مىيراقۇبۇ ئايەتنى بۇنىڭدىنمۇ ئومـ ئۇنىڭدىن باشقىالر .قانقارات ىالرگمۇناسىۋىتىنى تۇرغۇزغان كىشىلە

 قاراتتى. ىگەبىر مەن

بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىلەن ›رىۋايەت قىلىدۇ:  دېگەنلىكىنى مۇنداقنىڭ  ئىبنى ئابباس تەبەرى 
لىشـىپ ئەھدى ،بولمىسـىمۇ مۇناسىۋەت تۇغقانچىلىق-ا ھېچقانداق بىر ئۇرۇقئىككىسىنىڭ ئوتتۇرىسىد

 .‹بۇ ئىش ئەمەلدىن قالدۇرۇلغان كېيىن بىرىدىن مىراس ئاالتتى.-بىر
بىـر ئـادەم بىـر ئادەمـدىن مىـراس ›: دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنىدۇمۇنداق نىڭ بەيرۇسەئىد ئىبنى ج

بىـر ئـازادگەردى  ىـراس ئـاالتتى. ئەبـۇ بەكـرى سـىددىق تتى، كېيىن ئۇنىڭـدىن مائالىدىغانغا باغلىش

ھەربىى  ئادە نىى  قاىىدۇرغان تائاالنىـڭ هللاكېيىن ئۇنىڭدىن مىراس ئالغان ئىـدى.  ىپ،بىلەن باغلىش

. ‹غانمنى ئەمەلـدىن قالـدۇرۈئـۇ ھۆكـ ،دېگەن سۆزى نازىل بولۇپ ،تەرەشىس  ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق
 ىنى مۇشـۇ ئـايەتئېلىشـ دوستالشـقۇچىنىڭ مىـراس ئەھدىلىشـىپ›كەلگەن: يەنە بىر رىۋايەتتە مۇنداق 

 .‹انئەمەلدىن قالدۇرغ
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ــ ــى ئەب ــى ئىبن ــام تەبەرى ئەل ــاس  ۇئىم ــى ئابب ــارقىلىق ئىبن ــولى ئ ــڭ ي ــڭ  تەلھەنى ــداقنى  مۇن
يەنە  ئۇنىڭـدىن ،بىر ئادەم بىـلەن ئەگەر ئـۇ ئۆلـۈپ كەتسـە يەنە بىر ئادەم› رىۋايەت قىلىدۇ: دېگەنلىكىنى

َِ اهَِّ تائـاال: هللاكېـيىن  .ئەھدىلىشەتتى نغااىدىغمىراس ئال بىرسى َوُأْولُ و اأَلْرَح اِم بَ ْعُض ُهْ  َأْوَُ بِ  َ ْعٍ  ِف ِكتَ ا
ْ  َمْعُنوفً ا َُ َُ َأْولِيَ اِ  ِمِنَْي َواْلُمَهاِجنِيَن ِِنَّ َأَّْ تَ ْفَعلُ وا ِِ ْْ سى  بەزنسىىگە تۇغقانالرنىى  بەزن-شىاابۇىالھاا ئىۇرۇق ِمْن اْلُم

) ىىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىىاجى الردن   ) ىىى اس ئېلىشىىاائ  ىىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىىاجى الردن  يېقىنىىدۇر  ىىىېىى 

ــى  ،1بغىغىىانئ دوسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس بغىىىىدۇ ــكەن يەن ــىلەر ئەھدىلەش ــېكىن س ل
 ‹.دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى ولىدۇدوستلىرىڭالرغا ۋەسىيەت قىلسارالر ب

ــاس  ــى ئابب ــارقىلىق ئىبن ــولى ئ ــڭ ي ــڭ  قەتادىنى ــداقنى ــى مۇن ــۋايەت قىلى دېگەنلىك ــرى  دۇ:نى
مېنىڭ قېنىم سـېنىڭ : »اتتىباغلىشپ دە بىر ئادەم يەنە بىر ئادەم بىلەن مۇنداقدەۋرىدە جاھىلىيەت ›

رنىـڭ ئۇال ەدگەنـلەئىسـالم ك«. سەن مەندىن مىراس ئالىسەن، مەن سەندىن مىراس ئالىمەن .قېنىڭدۇر
 تائاالنىــڭ:هللا سىۋىســىدىن ئالتىــدىن بىرنــى بېرىشــكە بۇيرۇلــدى. كېــيىنېمىراســتىن بولغــان ن

تۇغقانالرنى  بەزنسى  بەزنسىىگە ) ىى اس ئېلىشىاائ  ىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىاجى الردن  -شىاابۇىالھاا ئۇرۇق

خىل يولالر  الر ھەرامۆلىبىر جامائە ئ قالدۇرۇلدى. دىنئەمەلئۇمۇ مىراس ئايىتى بىلەن  دېگەن يېقىندۇر
 بىلەن شۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ. مانا بۇ ئىشەنچلىك كۆزقاراشتۇر. 
 نىمىراسـ . ئىلگىـرى، باغالشـقۇچىالرئەمەلدىن قالدۇرۇش ئىككى قېتىم بولغان بولۇشى ئېھتىمال

 ھەربىى  ئادە نىى  قاىىدۇرغانئارقىـدىن  .ئـۆزىال ئـاالتتى ،تۇغقانلىرىغـا بەرمەسـتىن-ئـۇرۇق يىتنىڭېم

شـۇنىڭ بىـلەن ئۇالرنىـڭ ھەممىسـى نازىل بولـدى، دېگەن ئايەت  ،تەرەشىس  ئىچىن ۋارنسالر تەيىنلىدۇق

 ( بىـرلىكتە مىـراس ئالىـدىغان بولـدى. ئىبنـى ئاببـاس باغالشقۇچىالر)يەنى مېيىتنىڭ تۇغقانلىرى، 
رىـدىن مىـراس بى-بىـر نىڭباغالشـقۇچىالر ئـايەت مانا بـۇ يـۇقىرىقىدۇ. چۈشىنىڭ ھەدىسى مۇشۇنىڭغا 

شىاابۇىالھاىا سـۈرە ئەھزابنىـڭ  ،كېـيىنتۇر. ئەمەلـدىن قالـدۇرغۇچى ئـايەت ئېلىشىنى بىرىنچى قېتىم

، دېـگەن تۇغقانالرنى  بەزنس  بەزنسىگە ) ى اس ئېلىشاائ  ۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھاجى الردن  يېقىندۇر-ئۇرۇق
ــاي ــدۇرۇپ ىتىئ ــدىن قال ــۇ ئەمەل ــڭ ت ،بۇنىم ــنى پەقەت مېيىتنى ــانلىرىغمىراس ــتۇردىىالۇغق  ، خاسالش

قېلىـپ  السـاخاۋەت قىلىـش ۋە ئۇنىڭغـا ئوخشـىغان ئىشـالر-پەقەت ياردەم بېـرىش، خەيـرباغالشقۇچىغا 

توختالغـان بولسـىمۇ، مـۇ  ا ئىبنـى ئاببـاس ىـدتوغربـۇ  .دۇچۈشـىمۇشـۇنىڭغا  ئەسـەرلەرقالدى. باشقا 
 ياخشى بىلگۈچىدۇر.هللا .كرى قىلمىغاننى زىى قېتىم ئەمەلدىن قالدۇرغۇچى ئايەتچئىككىن ن ئۇكىېل

سىلەر بىلەن )ئۆزئارا ياردەم بې نى ۋە  ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھىدۇپەيمان تائاالنىڭ هللا ئىبنى ئابباس 

 ىـڭ مەنىسـى ھەققىـدەتىنىدېـگەن ئاي قىلىشقان شىشىلەرگە ئۇالرنى  ) ى اساى ئ ھەسسىسىىن  بېى ناالر
قىلىـش ۋە  ۋەتسـاخا-ەيـرخ قىلىش،ئۇالرنىڭ ياردەم  الرغاانسىلەر ئەھدۇپەيمان قىلىشق› :مۇنداق دەيدۇ

 ۇلۇپ،ئەمەلــدىن قالــدۇربېــرىش  مىــراسغــا ئۇالر. ھەسسىســىنى بېــرىڭالرســادىق بولۇشــتىن ئىبــارەت 
 ‹.قالدى ىش ئارقىلىق مال قالدۇرۇپ قويۇش قېلىپۋەسىيەت قىل
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ئىبنـى  ەلـگەن. ئۇنىڭـدامۇشـۇ تەرىقىـدە ك دا«سەھىھۇل بۇخارى»ۇ ھەدىسى بنىڭ  ئىبنى ئابباس 

 ۇئۆزىنىـڭ ئەبـ رىەئـۇنى ئىمـام تەبنىڭ ھەدىسىنىڭ بەزى يەرلىـرى چۈشـۈپ قالغـان بولـۇپ،  ئابباس 
 1غان[.قىل ىدە زىكرىتىرىۋاي غانئۇ ئەبۇ ئوسامىدىن قىل، رەيبتىنۇك

ئىككـى  ىنىڭ مىـراس ئېلىشـالرئەھـدۇپەيمان قىلىشـقان›شەيخ ئەھـمەد شـاكىر ئىبنـى ھەجەرنىـڭ 
مانـا بـۇ  مۇنـداق دېـدى: يۈكسـەك باھـا بېرىـپ  گەدېگەن بۇ سـۆزى ، ـــ‹دا ئەمەلدىن قالدۇرۇلغانقېتىم

 .ىدۇركنلىەگھافىز ئىبنى ھەجەرنىڭ ئەڭ ياخشى ئىزدەن

ِمِنَْي َواْلُمَه اجِ  ــــ ى قېتىم ئەمەلـدىن قالـدۇرغۇچىچئىككىن ْْ  نِينَ َوُأْولُ وا اأَلْرَح اِم بَ ْعُض ُهْ  َأْوَُ بِ  َ ْع  ِم ْن اْلُم 

تۇغقانالرنى  بەزنسى  بەزنسىىگە ) ىى اس ئېلىشىاائ  ىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىاجى الردن  -شىاابۇىالھاا ئۇرۇق

، لـېكىن زىكـرى قىلغـانىـدە تىرىۋاي نىـڭرىەمـۇ تەب ئىبنـى ئاببـاس  نىبـۇ ئـايەتدېـگەن  ،2يېقىندۇر
 بۇخارىنىڭ رىۋايىتى سەل ئىخچام. 

نىـڭ  ئىبنى ئاببـاس  كىىدرەبارلىق رىۋايەتل›مۇنداق دەيدۇ:  سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپئەھمەد شاكىر 

ْ  فَوُتوُهْ  َسِصي َ ُه ْ  تائاالنىڭهللاھەدىسىنىڭ مەنىسى  َُ َََ َ ْى َأْْيَاُس سىلەر بىلەن )ئۆزئارا ياردەم بې نى  َوالَِّذيَن 

 ،3ىسىىن  بېى ناالرۋە  ى اسخغر بغىۇشقائ ئەھدۇپەيمان قىلىشىقان شىشىىلەرگە ئۇالرنىى  ) ى اسىاى ئ ھەسس
. كېـيىن سـۈرە ئەھزابنىـڭ مەركەزلەشـتىرىڭالر دېگەنـگە ېـئۇالرنىڭ مىراستىن بولغـان نېسىۋىسـىنى ب

تۇغقانالرنى  بەزنسى  بەزنسىىگە ) ىى اس ئېلىشىاائ  ىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىاجى الردن  -شىاابۇىالھاا ئۇرۇق
وسىىالى ناالرغا ۋەسىىىيەت قىلسىىاڭالر دۇرۇس ) ىىۇئمىنلەردن  ۋە  ۇھىىاجى الردن  بغىغىىانئ د يېقىنىىدۇر  ىىىېىى 

نىڭ مىـراس ئېلىشـى بىرىـدىن-بىـر رنىڭكۈچىلەەشـىلئۆزئارا ئەھدنازىل بولۇپ، دېگەن ئايىتى  ،بغىىدۇ
سادىق ساخاۋەت قىلىش ۋە -ئۇالرنىڭ ۋەسىيەت قىلىش، ياردەم بېرىش، خەير ،قېلىپ ھۆكمى ئەمەلدىن

 رنىڭكۈچىلەەشـىلبـۇ ئەھدمانـا قېلىپ قالـدى.  ىنى قىلىشياخشىلىقالر دىن ئىبارەتقاتارلىقالر بولۇش
 1.]دۇرغان ھۆكۈمقېلىپ قالكى دىن كېيىندۇرۇلغانقال ى ئەمەلدىنمىراس ئېلىش بىرىدىن-بىر

ــمەك، ــوق» دې ــس بىــلەن ئەنەس « ئىســالمدا قەســەم ئىچىــپ دوستلىشــىش ي ــگەن ھەدى نىــڭ  دې

دېــگەن « ئىــدى غــانۇپ قويســىنى دوستالشــتۇرمۇھــاجىرالر بىــلەن ئەنســارالرنىڭ ئوتتۇرى پەيغەمــبەر »
بىرىـدىن مىـراس -بىـر، لىق يـوق. ئىنكـار قىلىنغـان دوسـتلۇقىمۇقارشىنىڭ ئوتتۇرىسىدا قارىھەدىس

، ئىسـپاتالنغان دوسـتلۇق دوسـتلۇقتۇر.نەرسـىلەر ئۈسـتىگە قۇرۇلغـان ۋە شـەرىئەت توسـقان  غائالىدىغان
، ئىبنـى يئىمـام نەۋەۋىـ دوستلۇقتۇر. مانا بۇۇرۇلغان ئۈستىگە ق رىنى ئادا قىلىشمەجبۇرىيەتلىدىننىڭ 

ــارلىق ىكى شــتبىرلەشتۈرۈئىككــى ھەدىســنىڭ ئوتتۇرىســىنى  نىــڭالرئۆلىما ھەجەر، ئىبنــى ئەســىر قات
 رر.بىردەك كۆزقارىشىدۇر تاللىغان

ل م »نىڭ  پەيغەمبەر ئەرەب تىلى گرامماتىكىسى بويىچە ئېيتقاندا  َه دىـن «  » ،دېگەن سـۆزى«  ر

ل م »رھەرىپىدىن كېيىن كەلـگەن ئىنكاربارەت ئى نى ئـۆز ئىچىـگە ئالغـان ئىسـىم تۇنۇشسـىزدېـگەن « َه

ن مەنىنـى ەېـگلىشـىش يـوق دتيەنى ئومۇمەن قەسـەم ئىچىـپ دوسدى. لىقنى ئۇقتۇريئومۇمىبولۇپ، ئۇ 

نىڭ لىشىشـتنىـڭ ھەدىسـى قەسـەم ئىچىـپ دوس ئەنەس ئېيتـااليمىزكى،  بىـز كېسـىپ ئۇقتۇرغاچقا،
                                                           

 بەتلەر -243، -247جىلد  -8« فەتھۇل بارى»ر1
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 . هللاخاسالشــتۇرىدۇلىقنى يئومــۇمى ئۇشــبۇ بەلكــىماســتىن، ئومــۇمەن ئىنكــار قىلىق تــۈرلىرىنى بــارل
 ياخشى بىلگۈچىدۇر.

 نىڭ يولغـا قويۇلۇشـىىئەھدىلىشىشـ نى قىلىشقائىبادەتلەر-تائەت مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئاراالر بۇ مانا 
 دۇر.الربايان ھەققىدىكى

 
 مەقسەت لىگەنن كۆزئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدى ئىككىنچى.

ئىككـى ئىشـنىڭ بىرىـدىن يـاكى ھەر ئىككىلىسـىدىن مۇنـداق  ئىنسان ئۆز ئۈستىگە ئالغان ئەھدە
 :ئەمەس يخالى
 كۈچلەندۈرۈش ىمۇيەن پەرزلىكىنى ئەمەلنىڭبولغان بولۇپ  شەرىئەت ئارقىلىق پەرز ئەزەلدىنال 

يولىدا جىھاد قىلىشـقا، هللا ىرەسۇل ۋە ئۇنىڭهللا نى مىسالغا ئالساق،الگېرى تەربىيە-ھەربىي تەلىم
ئـۆز جايىغـا ئامانەتلەرنى تۈرلۈك رنى ساقالشقا، سىرالھەر خىل ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىشقا، 

الزىـم  ،قىلىشـقا بـۇيرۇدى. بـۇ ئىشـالر ياخشـىلىقۋە ئۇالرغـا  بولۇشقا تاپشۇرۇشقا، مۇسۇلمانالرغا سادىق
ئەسـلىدىنال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز  ،لەشمىسـۇنتۇتۇشنى ئىنسان مەيلى ئەھدىلەشسـۇن يـاكى ئەھدى

پەرزلىكـكە نۇقتىـدىن بـۇ ئىشـالر ئىككـى ، ئەگەر ئۇنى الزىم تۇتۇشقا ئەھدىلىشپ قەسەم ئىچسە .بولغان
الزىــم تۇتۇشــقا . يەنە بىــرى، ئۇنىــڭ شــەرىئەت ئــارقىلىق دەســلەپتىال پەرز بولۇشــى. بىــرى، ئايلىنىــدۇ

   .شىش ۋە قەسەم قىلىشىئەھدىل
دەسلەپتىال شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز بولغـان  ،بۇ ئىشالردىكى ئەھدىنىڭ پايدىسى ى ئېنىقكى،سشۇنى

مۇنـداق  لالھل ئىسـالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇۇبۇ ھەقتە شەيخ نەرسىنى تېخىمۇ كۈچلەندۈرۈشتۇر.
نىــڭ ۋە ئۇهللاشــتىن ئىبــارەت بولۇ لەرگە ئىتــائەت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا ســادىقىئىــش ئۈســتىدىك دەيــدۇ: 

ە ئىتـائەت قىلىـش ئۈسـتىدە ئەھـد قـول ئاسـتىدىكىلەردىنگەرچە ئەمىـر ، رەسۇلى بۇيرۇغـان بـۇ پەرمـان
نى بەيتـۇلالھناماز، زاكـات، روزا، غا ئىنسانالر ،تەقدىردىمۇبەرمىگەن قەسەم  مىغان، قول ئاستىدىكىلەرلئا

بـۇ  بەرگەن بولسـا،قەسـەم پەرز. ئەگەر  الئىبـادەتلەر پەرز بولغانغـا ئوخشاشـ-ھە  قىلىش ۋە باشقا تـائەت
نىــڭ رەســۇلى ۋە ئۇهللاشــتىن ئىبــارەت بولۇ لەرگە ئىتــائەت قىلىــش ۋە ئۇالرغــا ســادىقىئىــش ئۈســتىدىك

پ چىنىـڭ قەسـەم ئىچىـبەرگۈنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ ۋە چىڭىتىدۇ. بۇ ئىشالرغا قەسـەم پەرمانبۇيرۇغان 
بىلەن قەسـەم قىلسـۇن يـاكى  نىڭ نامىهللامەيلى ئۇ ، ئىشنىڭ ئەكسىنى قىلىشى ە ئالغانستىگۈئئۆز 

 .ر بىــلەن قەســەم قىلســۇن، ھــاالل ئەمەسەمۇســۇلمانالر ئىچىــدىغان قەســەملئــادەتتە ئۇنىڭــدىن باشــقا 
تائـاال پەرز هللاشـتىن ئىبـارەت بولۇ ئىـش ئۈسـتىدىكىلەرگە ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇالرغـا سـادىق ،چۈنكى

پ ئـۆز قەسەم ئىچىـ ،سىمۇ پەرز تۇرسامىالئە ستىگۈئپ ئۆز گەرچە قەسەم ئىچى قىلىپ بېكىتكەن ئىشالر
 قانداق بولماقچى؟!  ە ئالساستىگۈئ

نىـڭ رەسـۇلى ۋە ئۇهللابولۇش ۋە ئۇالرغا خىيانەت قىلىشـتىن ئىبـارەت  يئاسى ئىش ئۈستىدىكىلەرگە
 1.[تەقدىردىمۇ ھارام بەرمىگەنۇنى قىلماسلىققا قەسەم بتوسقان ئىشالر گەرچە 

ــر ئىبنــى ئا ــڭ مىســالى ســاھابە جەرى ــ لالھبــدۇبۇنى گە بەرگەن  نىــڭ پەيغەمــبەر   ىئەلبەجەل
 بەيئىتىدۇر.

رعلى مِه رجەرىر مۇنـداق دەيـدۇ:  ٌُ مراطار الامي ررَاتماِ م َا رنا مًّلا ه  ِ ر الامىرع  ه يهدُمكا رَُسٍا ٌُ ْ ر» ُمل م مله  ُ ُْ ر رلهُكمر ه َُر الامىرر«َاعلىَُّّ محه نماُاٍيماد اُم
ع   :نىڭ قېشىغا كېلىپ مەن پەيغەمبەر  ْاذا

                                                                                                                                                                                                      
ربەت -163جىلد  -3« تەفسىرى ئىبنى كەسىر ئۆمدەتۇت تەفسىر مۇختەسەر»ر1
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 ھەربىـر مۇسـۇلمانغا نەسـىھەت قىلىشـنى ،ئـۇ مارـا ،دېسەم ، ـــە ئىسالمغا بەيئەت قىاليگىسىلـــ 
 2بەيئەت قىلغان ئىدىم. استىدائ دى. مەن ئۇ زاتقا ئاشۇ شەرتىلشەرت ق

ــۋايەتتە  رعلِل هر}جەرىــر مۇنــداق دەيــدۇ: يەنە بىــر رى ممعَا ُِ رَا ٌُ يماد مم ممٍرسٍا رعلَّ ممًّلا هرَا هيااممٍ هرعلَ كا ر الاممىر ه اممٍ ه رلهُكممر ه ممحه  هرَاعلىَُّّ 
ْ ر مله  ُ ھەربىـر مۇسـۇلمانغا نەسـىھەت بېرىشـكە ۋە  زاكـاتنى نى ئادا قىلىشقا،ناماز گە مەن پەيغەمبەر { }ُْ

 3{.غان ئىدىمقىل بەيئەت قاقىلىش

ُ ر الامىرسا مس ر»بەيـئەت  نغـانئىسـالمغا قىلى دە،ئەسلى مًّلا  ِ ارع  ه ئىسـالم بەش نەرسـىنىڭ ئۈسـتىگە « »سُمنه

علم  هيُعر»دېگەن ھەدىسنىڭ دەلىلى بىـلەن نامـاز، زاكـاتنىمۇ ئـۆز ئىچىـگە ئالىـدۇ. شـۇنىڭدەك « قۇرۇلدى
ِحااُر دېگەن ھەدىسـنىڭ دەلىلـى بىـلەن نەسـىھەتمۇ ئىسـالمنىڭ  «سادىق بولۇش نىڭ ئاساسىدىن»« على َّه

غــا ىرتۇتئو ســۈپىتىدەشــەرت  ئاالھىــدەبەيئەتــتە  قىلىــش ئەگەر نەســىھەت جۈملىســىدىن ھېســابلىنىدۇ.
بـۇ ھالـدا  قىلىـشنەسىھەت  ،چۈنكى .تېخىمۇ چىڭىتىدۇ ڭ پەرزلىكىنىبۇ نەسىھەت قىلىشنى، قويۇلسا

بولغـا . يەنە ئىسـالمنىڭ پەرز ئەمەللىرىـدىن قىلىـش نەسـىھەت . بىـرى، ىن پەرز بولىدۇبتئىككى سەۋە
نەسـىھەت غـا . لئاالھىـدە ئوتتۇرىغـا قويۇ سـۈپىتىدە مۇستەقىل شەرتتە نەسىھەت قىلىش بەيئەتبىرى، 
 ســەۋەبىدىن ، ئۇنىڭغــا ئەھدىلەشــكەنلىكبولغــان ئىــدى پەرز ئــارقىلىق ئەســلىدىنال شــەرىئەت قىلىــش
 .كۈچەيدىيەنىمۇ  پەرزلىكى

يەنە شـەرت  بەيئەتـتەنـى دىننىـڭ پەرز ئەمەللىرى بەزى مۇسۇلمانالرغا نىڭ پەيغەمبەر  ئىبنى ھەجەر
ئىسـالمغا بەيـئەت قىلىنغىنـى، بەيئەتـتىن مەقسـەت  : ىدىكى ھېكمەتنى مۇنداق بايان قىلىـدۇتىشېئ

 ،شـنى شـەرت قىالتتـىىلىقادا ى قىلىپ نامازنى ئـچىن قالسىال بىرىنتتەۋھىد قىلىشتۇر. پەيغەمبەر 
 ،چـۈنكى ،دىن زاكاتنى ئادا قىلىشنى شـەرت قىالتتـىئانئىبادەتلەرنىڭ بېشىدۇر.  يبەدەنى ناماز ،چۈنكى
بولغـان ئەڭ ئېھتىياجلىق گە ئۇالر دۇر. ئۇنىڭدىن كېيىن ھەربىر قەۋمئىبادەتلەرنىڭ بېشى يمالى زاكات
. بۇنداق شۇنىڭ ئۈچۈن جەرىردىن نەسىھەت قىلىش شەرتى بىلەن بەيئەت ئالدى لەرنى ئۆگىتەتتى،نەرسى

ئۇنى قەۋمىـگە نەسـىھەت قىلىشـقا بـۇيرۇش ، ئۈچۈن بولغانلىقى جەرىر ئۆز قەۋمىنىڭ خوجايىنىبولۇشى 
 دى.گەن ئىتەكلىېرغا تەلىم بېرىشكە يئۇال ،ئارقىلىق

قىلغـان  شـەرتنى شتاپشۇرۇرىنى تىن بىبەشدىن ئالغان بەيئەتتە غەنىمەتنىڭ قەيس ئەلچىلىرىۇبدائ
ا ھايات كەچۈرگەنلىكىدىن يېقىن جايدمۇزەر كاپىرلىرى بىلەن  ـــ ئۇالر دۈشمەن بۇنداق بولۇشى، .ئىدى

 4ئىدى.

بىـر ئىشـنى يـېڭىالش  ىتـىبەيئئالغـان ھابىلىرىدىن انىڭ سـ پەيغەمبەر ›قۇرتۇبى مۇنداق دەيدۇ: 
 بەيـئەتلەردە ئىـدى، شـۇرا كە قارىتـا ئېلىـپ بېرىلغـانھاجەتمەلۇم بىر ياكى كۈچلەندۈرۈشتىن ئىبارەت 

 5.‹[بىرىگە ئوخشىمايدۇ-ۇ بىرقوللىنىلغان ئىبارىلەرم
بەيـئەت  ۋەلىشـىش ىەرگە ئەھدئىبـادەتل-تـائەت پەرز بولغـان ئـارقىلىق شـەرىئەت سلىدىنالەمانا بۇ ئ

نـى تېخىمـۇ ىنىـڭ پەرزلىكلەربـۇ ئىبادەت لىشىش ياكى بەيـئەت قىلىـشىئەھد بولۇپ، قىلىشنىڭ بايانى
 .تۇرمەقسەتكۆزلەنگەن ئاۋۋالقى ئەھدىلىشىشتىن دەل كۈچلەندۈرىدۇ. بۇ 

                                                                                                                                                                                                      
ربەتلەر -13، -3جىلد  -35« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 بۇخارى رىۋايىتىر3
 بەت -7جىلد  -2« فەتھۇل بارى»ر4
ربەت -133جىلد  -1« فەتھۇل بارى»ر5
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 ش ېلىۋىلىپ پەرز قىلئېئۆز ئۈستىگە  ەئەسلىدە شەرىئەت پەرز قىلمىغان بىرەر ئەمەلنى بەند 
نى باشـتا شـەرىئەت پەرز قىلغـان ئىشـالرنى ئورۇنالشـئۆز ئۈستىگە قەسەم ئىچىـپ ئالغـان  ،لەنىمەس

ئـۆز ئۈسـتىگە  نىـڭ ئالدىـداهللادەپ « مۇنـداق قىلىـمەنبولۇپ قالسا، مۇنداق »: لېكىن بەندە س،ئەمە
ەم ئىچىـپ لسـا، ئـۇ بەنـدىنىڭ ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـئاىگە زېممىسقىلىشنى بىرەر ئىشنى قەسەم ئىچىپ 

بىـرەر تائـاال باشـتا ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ هللا ،چۈنكى .دۇبولى پەرزئىشنى ئورۇنلىشى بۇ ئالغان 
ئالغـان ئىشـنى ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ  ،مۇبولسـىقىلىشنى ئىنسانالرغا پەرز قىلمىغـان ئىشنى 

ئۇالر ئۆز ئىساىگە قەسەم ئىچىىپ  ْذرِ يُوُفوََّ بِالنَّ  :نۇقتىنى مۇنۇ ئايەت ئىسپاتاليدۇ بۇ .غانقا بۇيرۇئورۇنالش

 .1ئاىغان ئىشن  ئغرۇناليدۇ
 سـىزدە دىن سـانىلىدۇ.مۇباھ ئىشالربىلەن شۇغۇللىنىش سېتىق -سوداشەرىئەتتە  ،يەنە بىر مىسال

بـار دەيلـى، شـەرىئەت ئـۇنى سېتىۋېتىشـىڭىزغا بۇيرۇمىغـان. ئەگەر سـىز ئـۇنى  مەلۇم دەرىجىـدە رەخـا
، سىزنى مۇئەييەن بىر كىشىگە سېتىشقا ھەم بۇيرۇمىغان. ئۇنى سىز مۇئەييەن بىر ساتماقچى بولسىڭىز

كىشىگە ساتماقچى بولسىڭىز، مۇئەييەن باھادا ۋە نە مۇئەييەن ۋاقىتتـا سېتىشـقىمۇ ھەم بۇيرۇمىغـان. 
دە دەپ ئەھ «بۇ رەختنى پاالنىغا پوكۇنى ۋاقىتتا مۇنچىلىك پۇلغا ساتىمەن»ئۆزىڭىزگە: -لېكىن سىز ئۆز

ــۇپ  ــزگە پەرز بول ــى زېممىڭى ــڭ ھەممىس ــەۋەبلىك بۇالرنى ــدىڭىز س ــۇ ئەھ ــىڭىز، ئەنە ش ــان بولس قىلغ

ئەھىدنگە ۋاپىا  َمْأ ُئوًن َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِ  ََِِّّ اْلَعْهَ  َكاََّ  مۇنۇ ئايىتىدۇر: تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى يۈكلىنىدۇ. 

قىلمىغىانلىق ئىسىاىدەئ ئەىىۋەتاە -دنگە ۋاپىا قىلغىانقىلىاالر  )قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە )يەنى  ئەھى

  .2سغراق قىلىنىسىلەر-سغئال
پەرز قىلغىنـى يـوق، پەقەت ئـۇ ئەھـدىڭىز  سـېتىقنى-بۇ خىلدىكى سـودا ئەسلىدە دېمەك، شەرىئەت

ــدى.  ــەۋەبلىكال پەرز بول ــۈنكىس ــانهللا ،چ ــا قىلىشــقا بۇيرۇغ ــدىگە ۋاپ ــاال ئەھ ئەھدىلىشــىش ئەگەر  .تائ
تائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن: هللاپەرز بولمايتتى.  مۇسېتىق-سىزگە بۇ سوداسا ئىدى، بولمىغان بول

 ُِيَاأَي َُّه  ا الَّ  ِذيَن آَمنُ  وا َأْوفُ  وا بِ  اْلُعُ و   بىىىلەن سىىىلەرنى  ئىىاراڭالردنى  ۋە هللائىى   ىىۇئمىنلەر! ئەھىىدنلەرگە )يەنىى

   .3سىلەرنى  ئۆزئاراڭالردنى  ئەھدنلەرگەئ ۋاپا قىلىاالر
لغـان ۋە ئەھـدە ئـارقىلىق قىپەرز  ئەزەلدىنشەرىئەت  لالھۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇشەيخ

نى بولغان ئەمەل ماقچىبەندىگە پەرز قىلهللا مۇنداق دەيدۇ: ھەققىدە توختىلىپ  لەرئەمەلپەرز بولىدىغان 
 يەنە ن ئېيتىش ۋەئىما قاهللا ئادەمزاتقاھەربىر  ،لەنى. مەسپ بېكىتىۋېتىدۇال پەرز قىلىەپتىبەزىدە دەسل

 .دەكناپەرز قىلغ نىتەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىش، يېگانە-تائاالنى ئىالھلىقتا يەككەهللا
پەرز تائـاال هللا، لىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىنئېئۆز ئۈستىگە  پەرز بولمىغان ئەمەلنى بەندەبەزىدە 
-سـودا ە ۋاپـا قىلىـش؛گئۆز ئۈستىگە قەسەم ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرمەسىلەن، قىلىدۇ. 

 ۋاپا قىلىشـنىە گئەھدىلەربولغان  مۇباھغان لئائۆز ئۈستىگە  ەبەند دەكشۇنىڭۋە  سېتىق، نىكاھ، تاالق
ــاپەرز قىلغ ــۇالرنىن ــۆزى ەبەنــد دەك. ب ــۆزىگە ئ ــارقىلىق ئ ــۇنى پەرز هللا ،بولســا يۈكلىۋالمىغــان ئەھــدە ئ ئ

 .قىلمىغان ئىدى

نىـڭ سـۆزىنى   لالھرەسـۇلۇمەسـىلەن، پەرز قىلىـدۇ.  ننۇقتىدىئىككى  ئەمەلنىتائاال ئۇ هللابەزىدە 
نىـڭ سـۆزلىرىنى ى، مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىلىرىشرېـئىتـائەت قىلىشـقا بەيـئەت ب ئـۇ زاتقـا ۋە ئارالش

                                                           
 ئايەت -7 ئىنسانسۈرە ر1
 ئايەت -24سۈرە ئىسرا ر2
رئايەت -1سۈرە مائىدە ر3
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نىـڭ رەسـۇلى ئۇۋە هللا ۆزئـارائ ە كىشـىلەرنىڭھەمـد ىشرېـئىتائەت قىلىشقا بەيئەت بئۇالرغا  قا ۋەئارالش
 1.ى قاتارلىقالر[قا ئەھدىلىشىشبۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىش

مۇشـۇ مەسـىلىنىڭ ئـۆزىنى يەنە بىـر ئورۇنـدا بايـان  لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھـۇ
 ئـۆز ئۈسـتىگەۇشـنى الزىـم تۇت بىرەر ئەمەلنـىبەندە ە دېگىنىمىز، دھئە ئەسلىدە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 

ــانلىق ــدىغان ئالغ ــاكى شــەرىئەتن ســەۋەبىدىن پەرز بولى ــى ي ــا قويغۇچىنىــڭ )يەن نىــڭ هللا ۋەهللاى يولغ
شـۇنىڭ نـى كۆرسـىتىدۇ. ئەمەلبولىـدىغان  پەرز لىقى سەۋەبىدىنناغۇبۇيرقىلىشقا  نىرەسۇلىنىڭ( بەندى

 . ۇشى دۇرۇس ئەمەسبۇزىسىنى ئەھدئالغان  ئۆز ئۈستىگە نىڭ قەسەم بېرىپبەندە ئۆزى، ئۈچۈن
قىلغـان  الزىـم تۇتۇشـنى پەرز اال بەنـدىگەتائـهللائەھدىسـى،  ناغـۇشەرىئەتنى يولغا قويغۇچىنىڭ بۇير

 خـۇددى .بولۇۋېرىـدۇ مىسـىمۇ پەرزئال ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم بېرىـپگەرچە بەنـدە ئـۇنى  بولـۇپ، ئەمەللەر
-كىتابالرغا ئىمان كەلتۈرۈش، پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتـۈرۈش ۋە خىـشىگە ساماۋى بەند نىڭتائاالهللا

شـۇنىڭ  ئوخشـاش. ېكىتكىـنىگەبقىلىـپ  پەرز نىئەمەللەر قرەھىم قىلىش قاتارلى-لەيئەقرىباالرغا سى

الَّ ِذيَن يُوفُ وََّ  مۇنـداق دەيـدۇ: پزىكـرى قىلىـ ھەر ئىككىلى ئەھـدىنىتائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا هللائۈچۈن 
تاپشىۇرغان هللانىى  ئەھىدنگە )يەنى  هللار ئۇال ِبَعْهِ  اهَِّ َون يَنُ ُضوََّ اْلِميثَاَ  َوالَِّذيَن َيِصُلوََّ َما َأَمَن اهَُّ بِ ِأ َأَّْ يُوَص لَ 

رەھىىم -لەيئەق نراالرغىائ سىى-نىى  )خىىىهللائىشالرغائ ۋاپا قىلىىدۇ  بەرگەن ۋەدنسىىن  بۇز ايىدۇ. ئىۇالر 

 .2قىلىشاى  ئىرارەت ئە  نن  بەجا شەىاىرندۇ
نىڭ بەنـدى بولـۇپ، نـىپ بېكىتكىپەرز قىلىـنىـڭ تائاالهللا قىلىـپ بـۇيرۇغىنى رىـتائاالنىڭ ئەمهللا

ئىنسـاننىڭ  ئـالغىنى ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم بېرىـپ نىڭدىسىگە ۋاپا قىلىشى پەرز. ئىنسـاننىڭ ئەھهللا
نى ىئەھـدۇپەيمان ،نىـڭ كىتابىغـا قارشـى بولمىسـىالهللا ئەھدىسـى بولـۇپ، ئـۇ يۈكلىۋالغانى ئۆزىگە ئۆز

 3[.ۋاپا قىلىشى پەرزغا نىڭئۇ بۇزماستىن
 ئەســلىدىال ،نىـڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئەھـدەئەمىــر بىـلەن ئەزاالر بىنـائەن،يۇقىرىـدا ئـۆتكەن ســۆزلەرگە 

. ئـۆز ئىچىـگە ئېلىشـى مـۇمكىن ۈچەيتىشـنىىمـۇ كيەنبولغان ئىشالرنى بولۇپ شەرىئەت ئارقىلىق پەرز 
 ئــۆز ئىگىلىــرىگە جىھــاد قىلىــش، ئەمىــرگە ئىتــائەت قىلىـش، ســىر ســاقالش، ئامــانەتلەرنى مەسـىلەن،

ئەمىـر بىـلەن ئەزاالرنىـڭ ئوتتۇرىسـىدىكى  يەنە .قا ئوخشـاشتاپشۇرۇش، مۇسۇلمانالرغا نەسـىھەت قىلىشـ
ئارقىلىق ئـۆز ئۈسـتىگە ئالغـانلىقى ئۈچـۈن پەرز ئەزاالر ئەھدە  ،پەرز بولمىغان ئەسلىدەشەرىئەتتە  ،ئەھدە

ئەمىرنىڭ مۇئەييەن بىر خىزمەتنـى شـەرت  مەسىلەن،ئۆز ئىچىگە ئېلىشى مۇمكىن.  مۇئىشالرنىبولغان 
قىلىپ شەرت  نىتاشالپ كەتمەسلىك ي الگېرنىرىىئەسك باشقا ۋاقىتتا ، بەلگىلەنگەن ۋاقىتتىنقويۇشى
ئوخشاش  تەلىم ئېلىشقا يش، تاماق يىيىش ۋە ئەسكىرىىنىئەزاالرنىڭ ئۇخالش، ئويغ ، شۇنداقالقويۇشى

 گە ئوخشاش. قاتارلىق گۇناھ بولمايدىغان شەرتلەر ىشەپ بېرىلىرىنى بەلگىلجەدۋەل نىڭ ۋاقىاىرىئىشل
ي ىـڭ ئاساســىي الگېرنرىىئەســكدىن شـەرتلەر ئۇشــبۇ ئوتتۇرىغــا قويۇلىـدىغانئەھدىـدە بـۇ خىلــدىكى 
 بەزىســى ئەزەلــدىننىڭ رشــەرتلە بــۇدۇ. ىنىللكىەشــ ۋە ئۇنىــڭ تەرتىــپ تــۈزۈملىرى ئىچكــى اليىھىســى

 بەزىلىــرى ئەســلىدەيەنە  ســە،ئەھــدە ئــۇنى تېخىمــۇ كۈچلەندۈر بولــۇپ،بولغــان  شــەرىئەت ئــارقىلىق پەرز
 .  بېكىتىلىدۇ بولۇپئەھدە ئارقىلىق پەرز  كىنېل ،رقىلىق پەرز بولمىغانشەرىئەت ئا

 رەشـەرتلكـۈچكە ئىـگە بولۇشـىدىكى ئەھـدىلەرنىڭ  لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رەھىمەھـۇ

ر ه  ر»مۇنـداق دېـگەن:  پەيغەمـبەر  ھەدىسـتە مۇنداق دەيدۇ: ئۈستىدە توختىلىپ   ْ َطهعه رُشمُر ر هى م ا ملهُةعنا  ُ رعل ُة
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َاًّلا ًر ر  ار َا ًٍْرَاَ  راع َا َار ر مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ شەرتلىرىگە رىئايە قىلىشى الزىم، ھـارامنى ھـاالل » «شار طًٍرَا

 .«قىلىدىغان ياكى ھااللنى ھارام قىلىدىغان شەرت بۇنىڭدىن مۇستەسنا
تتىپاقداشــالر ۋە ، ئىئۇســتازالرالر، ھبىــلەن قەبىلىــلەر، پادىشــا ئىتتىپــاقىلىرىنىــڭ الىمۆئ المســئى

 1[.مۇشۇ بويىچە ھۆكۈم قىلىنىدۇ رنىڭ ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئەھدىلىرىگەىالئۇنىڭدىن باشق
 ،پ ئېيتقانـدايىغىـ يەنە بىر ئورۇندا مۇنـداق دەيـدۇ:  لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

ھەققىدە قەسـەم ئىچىـپ  ۋەدىلەر، قېرىنداشلىقبېرىلگەن شەرتلەر،  تۈزۈلگەنكىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا 
نىڭ رەسۇلىنىڭ سـۈننىتىگە هللانىڭ كىتابى ۋە هللادوستلىشىشالر ۋە ئۇنىڭدىن باشقىالرنىڭ ھەممىسى 

 پەيغەمـبەر  .شـەرتكە ۋاپـا قىلىنىـدۇ قسۈننەتكە ئۇيغۇن كېلىدىغان ھەرقانـدا ۋە كىتاب .قايتۇرۇلىدۇ

ـــگەن:  ـــداق دې رع»مۇن ركهاامممٍبه ر ه مممر طًٍرلامممِ سا ممماماراطارشا رعش  مممع  ثاممماُرْا َاَ  رَا ممماُّ َا مممر ُطرعلِل هرَا رشا مممر ط  ٍكاممماارشا رْه ممماماراطا رعش  طهمممرنرَا هن  رسٍا « لِل هرنماُعمممعا

گەرچە ئـۇ يـۈز شـەرت بولغـان  .ئـۇ باتىلـدۇر ،نىڭ كىتابىدا يوق بىر شەرتنى شـەرت ئەتسـەهللاكىمكى »
ىـڭ نۋە ئۇهللاشـەرت  ،قاچـانىكى 2.«نىڭ شەرتى ئەڭ ھەقلىقتـۇر ۋە ئەڭ مۇسـتەھكەمدۇرهللاتەقدىردىمۇ 

ئـۆز ە ۋە خـپۋە، ھەدىيە، سېتىق-سودا ئۇ شەرت باتىل بولىدۇ. ،لىدىكەنېرەسۇلىنىڭ شەرتىگە قارشى ك
خەلىـپىلەرگە  الر قاتـارلىقالردا ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان شـەرتلەر ھەمـدەئۈستىگە قەسەم ئىچىپ ئالغان ئىشـ

ئۆزئــارا قىلىشــقان نىــڭ لگەن ۋەدىــلەر، قېرىنــداش بولغۇچىالرىرېــ، ماشــايىخالرغا بلەرلگەن بەيــئەتىرېــب
ــرى،  ــۇرۇقۋەدىلى ــانالر-ئ ــڭ تۇغق ــكەن ئەھ ۋە قەبىلىلەرنى ــارا تۈزۈش ــىدىلئۆزئ ــان  دەرى ــا قويۇلغ ئوتتۇرىغ
ئۇنىڭغـا  ال كېلىـدىكەن،نىڭ رەسۇلىنىڭ سۈننىتىگە ئۇيغـۇنهللانىڭ كىتابى ۋە هللال ئوخشاششەرتلەرمۇ 

 3قىلىش پەرز[.ۋاپا 

دىـن  پەيغەمـبەر  نىـڭھائەن لالھـۇرەزىيەئائىشـە گەن دەلىل قىلىپ كەلتۈر سۆزىدە ئىسالم شەيخۇل
 دېــگەن« ئـۇ باتىلـدۇر ،نىـڭ كىتابىـدا يـوق بىـر شـەرتنى شـەرت ئەتسـەهللاكىمكـى »رىـۋايەت قىلغـان 

  بار. شىنىكسىزلىكۈچسەل  ھەدىسىنىڭ مەنىسىدە
نى شـەرت دىن چىقىشـگازارمىـپەقەت بىرال قېتىم  ئىككى ئايداەر ھ ئەگەر ئەمىر ئەزاالرغابۇ دېگىنى، 

ئەمەلىيەتـتە مەنە دېگەننى بىلدۈرۈپ قويىـدۇ. نىڭ كىتابىدا يوق هللاچۈنكى، بۇ شەرت  .بۇ باتىل ئەتسە
كەلـگەن بولۇشـى كېـرەك  ئـۆز ئەينـىە تسـۈننەت ۋە كىتابشەرت  ،مەقسىتى بۇنداق ئەمەس. ھەدىسنىڭ

   ئىبارەت.دېگەن بولماستىن، بەلكى شەرت كىتاب ۋە سۈننەتكە قارشى كەلمىسە دېگەنلىكتىن 
ئۈچـۈن يەنە مۇنـداق دېـگەن:  شىتىيـوقخاتـا گۇمـاننى ئەنە شـۇنداق ىدىكى بۇ سۆزشەيخۇل ئىسالم 

لىـدىكەن ئـۇ شـەرت باتىـل ېنىـڭ رەسـۇلىنىڭ شـەرتىگە قارشـى كئۇۋە هللا شـەرت قويۇلغـانقاچانىكى  
  [.بولىدۇ

 ىكىدۈچكە ئىـگە بولۇشـىنىڭ كـشـەرتلەر  قويۇلغان: غانبايان قىل پبۇنى يەنە بىر ئورۇندا مۇنداق دە
دۇرۇس ۋە الزىـم تۇتـۇش ئـۇ  ،ىالدا دەلىل بولمىسـىسىشەرتنىڭ قارشغا قويۇلغان ئوتتۇرى ،ئەسلى قائىدە

 . رۇغان شەرتتكېرەك بول
ــە ــلەر ئائىش ــۇرەزىيە بەزى ــۇ:ئەن لالھ ــداقمۇ دەپت ــپ مۇن ــا قىلىۋېلى ــىنى تۇتق ــڭ ھەدىس ــى › ھانى بەلك

 ،دەلىـل بولمىسـا .دۇرۇس ،دەلىـل بولسـاشـەرىئەتتە سـلۇقىغا ئۇنىـڭ دۇرۇ ،شەرتلەردىكى ئەسلى قائىدە
 ‹.دۇرۇس ئەمەس

                                                           
 بەتلەر -33، -83جىلد  -11« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
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نىـڭ كىتـابى ۋە هللاشـەرت  قويۇلغـان ئەگەر ھەدىـس،ۋە  قۇرئـان ،چـۈنكىيەنىال ئاۋۋالقىسـى تـوغرا. 
 ، ئەھـدىنى بـۇزۇش ۋەكۆرسەتتىۋە ۋەدىلەرگە ۋاپا قىلىشنى  لەر، ئەھدىىالئۇنىڭ شەرتىگە قارشى بولمىس

ــدە تۇرما ــان. ئەگەر ســۆكتىســلىقنى ۋەدى ــابى ۋە ئۇنىــڭ شــەرتىگە قارشــى هللا شــەرت قويۇلغ نىــڭ كىت

نىـڭ هللاكىمكـى » :نىڭ پەيغەمبەر دەل مۇشۇنىڭ ئۆزى  باتىل بولىدۇ. ئەلۋەتتە بۇ شەرت ،بولىدىكەن
نىـڭ هللاگەرچە ئۇ يـۈز شـەرت بولغـان تەقـدىردىمۇ  .ئۇ باتىلدۇر ،كىتابىدا يوق بىر شەرتنى شەرت ئەتسە

 .دۇرىـمەن ىدە يورۇتۇلغـاندېـگەن سـۆز «نىـڭ شـەرتى ئەڭ مۇسـتەھكەمدۇرهللاڭ ھەقلىقتۇر ۋە ئە كىتابى

دەپ ئوتتۇرىغـا قويۇلغـان  شەرتدىن دېگەن سۆزى« كىمكى بىر شەرتنى قويسا»نىڭ  پەيغەمبەر  ،چۈنكى

شـەرت  دىن قويۇلغـاندېـگەن سـۆزى «نىـڭ كىتابىـدا يـوق»هللانىڭ  . پەيغەمبەر ە تۇتۇلىدۇدنەرسە كۆز
  .رىدۇۈبىلد نىسا دېگەنمىمۇباھ قىلغان ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولهللاڭ كىتابىدا نىهللا

بايـان  ئوچـۇقتائاالنىـڭ هللانەرسىنىڭ ھـاالللىقىنى  دەپ ئوتتۇرىغا قويۇلغان شەرت ۋە شەرت ،ئەمما
گەن نىڭ كىتـابى ۋە ئۇنىـڭ شـەرتىگە قارشـى كەلـهللا، لىقىغانسۈكۈت قىلبەلكى ئۇنىڭغا  ،قىلماستىن
 . دۇھېسابالنماي

ــا  ــۇقىرىقىالرمان ــبەر  ي ــڭ پەيغەم ــەرتى ئەڭ هللا» :نى ــڭ ش ــق ۋە ئۇنى ــابى ئەڭ ھەقلى ــڭ كىت نى
دېــگەن ســۆزىنى تۇتقــا قىلىۋېلىــپ، بەزىبىــر ئېتىــراز يەتكۈزگــۈچىلەرگە يوچــۇق « مۇســتەھكەمدۇر

 «نىڭ كىتابىـدا يـوق بىـر شـەرتنى شـەرت قويسـاهللاكىمكى » :نىڭ پەيغەمبەر  قالدۇرمايدۇ. دېمەك،
 1دېگەنلىك بولىدۇ[. شەرتنى قويسابىر  دىغاننىڭ كىتابىغا قارشى كېلىهللا دېگىنى،

 
  :خۇالسە

بولـۇپ شـەرىئەت ئـارقىلىق پەرز  نۇرۇئۇ ئاللىب .دۇرۇس ىرىئەھدىلۆزئارا تۈزۈشكەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئ
ھەم  شەرىئەتكە خىـالپ ،لىق پەرز بولمىغانىشەرىئەت ئارق ئەسلىدە ۋە ياكى ۈچەيتىدۇنى كئەمەلبولغان 
 . پ بېكىتىدۇنى پەرز قىلىن ئەمەللەراغبولمى

دى. مەن غـان ئىـسـۆزنى زىكـرى قىل بىـر لالھ يۇقىرىـداشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىـيە رەھىمەھـۇ
 سۆزىنى تۆۋەندە بايان قىلماقچى: مەزكۇر ئۇنىڭ 
ــدىگە پەرز قىلهللا  ــاقچىبەن ــان ئەمەل م ــلبولغ ــدە دەس ــى بەزى ــەپتىن ــدۇال پەرز قىلى  .پ بېكىتىۋېتى
، يېگــانە-تائــاالنى ئىالھلىقتــا يەكــكەهللا يەنە ئىمــان ئېيــتىش ۋە قــاهللا ئادەمزاتقــاھەربىــر  ،لەنىمەســ

 ن.اپەرز قىلغ نىتەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىش
پەرز تائـاال هللا، لىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىنئېئۆز ئۈستىگە  پەرز بولمىغان ئەمەلنى بەندەبەزىدە 
-سـودا گە ۋاپـا قىلىـش،م ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرئۆز ئۈستىگە قەسـەمەسىلەن، قىلىدۇ. 

 ۋاپا قىلىشـنىە گئەھدىلەربولغان  مۇباھغان لئائۆز ئۈستىگە  ەبەند دەكشۇنىڭۋە  سېتىق، نىكاھ، تاالق
ئـۇنى پەرز قىلمىغـان هللا ،بولسا يۈكلىۋالمىغان ئەھدە ئارقىلىق ئۆزىگە ئۆزى ەبەند . بۇالرنىناپەرز قىلغ

 .ئىدى

نىـڭ سـۆزىنى   لالھرەسـۇلۇمەسـىلەن، پەرز قىلىـدۇ.  نۇقتىدىنئىككى  ئەمەلنىائاال ئۇ تهللابەزىدە 
نىـڭ سـۆزلىرىنى ى، مۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپىلىرىشرېـئىتـائەت قىلىشـقا بەيـئەت ب ئـۇ زاتقـا ۋە ئارالش

                                                           
 بەتلەر -347، -346جىلد  -23« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1



19 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 نىـڭ رەسـۇلىئۇۋە هللا ۆزئـارائ ە كىشـىلەرنىڭھەمـد ىشرېـئىتائەت قىلىشقا بەيئەت بئۇالرغا  قا ۋەئارالش
 1.ى قاتارلىقالر[بۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىش

دېـگەن سـۆزى  «پەرز قىلىـدۇ نۇقتىـدىنئىككـى  ئەمەلنـىتائاال ئۇ هللابەزىدە » :شەيخۇل ئىسالمنىڭ
  دە:مۇنداق مەنى

پەرز بولغـانلىقى ئۈچـۈن پەرز ئـارقىلىق  شـەرىئەت ئەزەلـدىنالتائاال كىشىلەرگە بىر ئىشنى ئۇنىڭ هللا
پەرز قىلىـدۇ. بۇنىڭغـا  يەنەۋە كىشىلەرنىڭ ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلەشـكەنلىكى ئۈچـۈن قىلىدۇ 

ۋە هللا ۆزئـارائ كىشـىلەرنىڭمەسـىلەن، ... » :شەيخۇل ئىسالم نۇرغـۇن مىسـالالرنى كەلتـۈردى. ئۇنىـڭ
 شـۇئەنە  سـۆزى دېـگەن «ى قاتـارلىقالرنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشـالرغا ئەمەل قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـئۇ

 قاتارىدىن سانىلىدۇ.مىسالالرنىڭ 
خىزمىتىنـى  دىنىنىـڭ ئىسـالم ،الگېرلىـرى ۋە شـۇنداقال تەربىـيە-ھەربىـي تەلىـم اسـتىغابۇنىڭ ئ

بەيئەتنىـڭ سـۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى »جامـائەتلەرمۇ كىرىـپ كېتىـدۇ.  يئېلىپ بارىـدىغان ئىسـالمى
 غاچقـا، مەنئىنكـار قىلنـى ەرنىڭ ئەمىرلىكىجامائەتلئىسالمىي كىتابنىڭ ئاپتورى  ناملىق« توغرىسىدا

ئۇنىـڭ چە كېيىـن ،خالىسـاهللائىـدىم. ئـۆتكەن  ېرىـپب ىـيەدرەد لىرىغـائىنكارقىلغـان ا ئۇنىڭ تباب -3
 رىمەن. ېىيە بدغىمۇ رەدقىبەيئەتنى ئىنكار قىلغانلى

ۈن بولۇشـى ئۈچـ ينىـڭ سـۆزىنىڭ ئـالىهللاھەم  ىبۇ الگېرالر ۋە جامائەتلەرنىڭ ھەققە يـاردەم بېرىشـ
  :پەرز نۇقتىدىنخىزمەت قىلىشى ئىككى 

بۇنىـڭ  ئۈچـۈن پەرز.ۇپ كەتكەنلىكـى ق پەرز بولـىشـەرىئەت ئـارقىل ئەزەلـدىنال بـۇالر نۇقتا.بىرىنچى 
 :رىىلدەلىل

 داق دېگەننمۇ تائاالهللا:  َََل  اْلِْبِْ َوالت َّْ َو  .2ياخش  ئىشقا ۋە تەقۋادارىىققا ياردە لىشىاالر َوتَ َعاَوسُوا 

  َِن َوُأْولَئِ  ك  ََ ََ  ْن اْلُمْن َه  ْوََّ  ُُْمُنوََّ بِ  اْلَمْعُنوِذ َويَ ن ْ َُ اْْلَ  ْ ِ َويَ   َُوََّ ِِ ْ  ُأمَّ  ٌل يَ  ْ  َُ ْن ِم  ْن َُ ُُ  وََّ  َولْ  َت سىىىلەرنى   ُه  ْ  اْلُمْفِل

ن بى  ئاراڭالردا خەي ىىك ئىشالرغا دەۋەت قىلىدنغان  ياخش  ئىشالرغا بۇي ۇى  يا ان ئىشالرن   ەنئ  قىلىدنغا

 .3جا ائە بغىسۇن؛ ئەنە شۇالر  ەقسىاىگە ئې نشىىچىلەردۇر

  ِ ُِن َوي  ََ ََ  ْن اْلُمن َه  ْوََّ  ُُْمُنوََّ بِ  اْلَمْعُنوِذ َويَ ن ْ َُ بَ ْع  ٍ  يَ   ِمنَ  اُى بَ ْعُض  ُهْ  َأْولِيَ  ا ْْ ِمنُ  وََّ َواْلُم ْْ َِ َواْلُم تُ  وََّ الزََّك  ا ْْ َِ َويُ  يُم  وََّ الصَّ  َا
َِيُعوََّ اهََّ َورَ  ََزِي زٌ َوُي َِ ي ٌ  ُسوَلُأ ُأْولَِئَك َس يَ ْنَْحُُهُ  اهَُّ ََِِّّ اهََّ  بىى ى بىىلەن - ۇئمى  ئەرىەر   ىۇئمى  ئايىاىالر بىى  َح

دوسااۇر  ئۇالر )شىشىلەرن ئ ياخش  ئىشالرن  قىلىشقا بۇي ۇيدۇ  يا ان ئىشالردن  تغسىدۇ  نا ازن  )تغىۇقئ 
رەھىىم قىلىىدۇ  هللاى  پەيغە رى نگە ئىاائەت قىلىدۇ  ئەنە شۇالرغا نهللاقا ۋە هللائادا قىلىدۇ  زاشات بې ندۇ  

 .4ھەقىقەتەن غاىىراۇر  ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇرهللا
 ،ش ئۈچـۈنئېلىـپ بېـرىيامـانلىقتىن توسـۇش خىزمىتىنـى  ۋە ياخشىلىققا بۇيرۇش ئايەت ئاخىرقى

گە ئىكەنلىكىنـى كۆرسـىتىپ كە ئىـتەيىـئەھمنەقەدەر مـۇھىم نىڭ شىشـىدوستلى ارۆزئـائ لەرنىڭمۇئمىن
ر دەپ النائىـل بولغـۇچىرەھمىـتىگە  نىـڭهللاھەمدە تائاال ئۇالرنى مەقسىتىگە ئېرىشكۈچىلەر . هللابېرىدۇ

 .سۈپەتلىدى
                                                           

ربەتلەر -346، -345جىلد  -23« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-2 ەسۈرە مائىدر2
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-134سۈرە ئال ئىمران ر3
 ئايەت-71ۋبە ەسۈرە تر4
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 ھەمدەمۇئمىنلەرنىڭ توپلىشىشى  قۇۋۋىتىنىڭ-شەۋكىتى ۋە كۈ -ئىسالمنىڭ شان ئىلگىرى، مەن
 يۋۇجۇدقــا چىقىــدىغان ئىمــانى ئارقىســىدا ھەمكارلىشىشــى ئــادا قىلىشــقالىرىنى مەجبــۇرىيەتدىننىــڭ 

 قىلغان ئىدىم. بايانغانلىقىنى پۇت تىرەپ تۇرااليدىدوستلۇق بىلەنال 
 كەنلىكى شـەئەھدىلنى قىلىشـقا ئىبـادەتلەر-ئۆزئارا مۇشۇ تـائەت بۇ جامائەتلەرنىڭنۇقتا. ئىككىنچى 

 ئۈچۈن پەرز.كەنلىكى شەۋە ۋەدىل
يرۇش، يامانلىقتىن توسۇش ۋە جىھاد قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئۇالرنىڭ دەۋەت قىلىش، ياخشىلىققا بۇ

ــارقىلىق پەرز ــادەتلەرنى ئېلىــپ بېرىشــى شــەرىئەت ئ ــۇپ بولغــان، ئىب ئۇنىڭغــا ئەھدىلەشــكەنلىكى  بول

ە ۋاپىا ئەھىدنگ َمْأ ُئوًن َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِ  ََِِّّ اْلَعْهَ  َك اََّ تائاال مۇنداق دېگەن: هللابۇ ھەقتە  ن يەنە پەرز.ىدىسەۋەب

قىلمىغىانلىق ئىسىاىدەئ ئەىىۋەتاە -قىلىاالر  )قىيا ەت شىن ئ ئەھدە ئىساىدە )يەنى  ئەھىدنگە ۋاپىا قىلغىان

 .1سغراق قىلىنىسىلەر-سغئال
 

 شكە بوالمدۇ؟تۈزۈئەھدىنى ۋاقىتلىق  ئۈچىنچى.
ى ئەھـدىن .بولىـدۇ ى تامـامەن دۇرۇسۋاقىتلىـق تۈزۈشـ ئەھـدىنى ئۆزئـارا، مۇسـۇلمانالرنىڭ شۇنداق

 لىـكمۇئەييەن خىـزمەت يـاكى مـۇئەييەن شـەرت ئۈسـتىگە تـۈزۈش دۇرۇس بولغانـدەك، مـۇئەييەن مۇددەت
 دۇرۇس. ئوخشاشال شمۇقىلىپ تۈزۈ

ر ئەزالىرىدىن مەشىق مەيدانىدا ئۈ  ئـاي ېالگ ئەمىر، ئەھدىلىشىش دېگىنىمىز لىكمۇئەييەن مۇددەت
شـەرت قىلىنغـان ئـۈ  دە ئەھدى بولۇپ، ئەنە شۇدىغان بىر ھالەتنى كۆرسىتى دەكتۇرۇشقا ئەھدە ئالغىنى

 تائەزاالرنى مەجبۇرالش ھوقـۇقى تـۈگەپ كېتىـدۇ. ئەگەر ئـۇزۇنراق تۇرۇشـ توشۇشى بىلەن ئەمىرنىڭ ئاي
 ئەمىرنىڭ ئەھدىنى يېڭىلىشى الزىم بولىدۇ.بۇ چاغدا  ،بولسا مەنپەئەت

ا ئۇزۇن بولسۇن ياكى قىسـقا ۋاقى ـــ مۇئەييەن خىزمەت ئۈچۈن ۋاقىتلىق ئەھدىلىشىش دېگىنىمىز
بولسۇن، ئەمىرنىڭ ئەزاالردىن مەلۇم ساندىكى قورالالرنى مەشىق قىلدۇرۇشقا ئەھدە ئېلىشـىغا ئوخشـاش 

بولغانـدا، خىـزمەت مەلـۇم ۇپ مەلۇم بولنائەگەر مانا شۇنداق ئەھدىنىڭ ۋاقتى  بىر ھالەتنى كۆرسىتىدۇ.
يېڭىلىماي تۇرۇپ يەنە بىـر مەشـىقنى قىلـدۇرۇش  ئەھدىنى قايتىدىنخىزمەت ئاخىرالشقاندىن كېيىن، 

تـۇرۇش ئىمكـانىيىتى ردا ئىككى ئايـدىن كـۆپ ېالگ نىڭبىرەرسى دىنئەزاالرمەسىلەن،  دۇرۇس بولمايدۇ.
كىنـى شـەرت ىمـاقچى ئىكەنلقايتبولمىسا، ئەمىرگە ئۆزىنىڭ الگېـردا ئىككـى ئـاي توشـقاندىن كېـيىن 

نى قوبـۇل قىلىـش يـاكى ىشـەرتئەزانىـڭ ئۇشـبۇ بـۇ رنىڭمـۇ . ئەمىدۇرۇس سۈپىتىدە ئوتتۇرىغـا قويۇشـى
قىلماسلىق ئىختىيارلىقى بار. لېكىن ئەمىر شەرتنى قوبـۇل قىلىـش يـاكى قوبـۇل قىلماسـلىقنى ئـۆز 

ۋە باشــقا ئەزاالرنىــڭ  مەشــىقخاھىشــىگە ئەگىشــىپ قــارار قىلماســتىن، -ھەۋىســىگە، نەپســى-ھــاۋايى
  الزىم. قىلىپ تۇرۇپ قارار قىلىشى ئاساس نىمەنپەئەتىدىن ئىبارەت توغرا يول يمۇمىوئ

مەسـئۇلنىڭ قـول ئاسـتىدىكىلەر ئۈسـتىدىن يۈرگۈزىـدىغان  ،مەسىلىسىدەمەسلىھەت كېڭىشى مەن 
 ئىدىم.  ۆتكەنمەنپەئەتكە باغلىق دەپ ئ-پايدا ىھوقۇق

ىـق ئەھـدىنى ۋاقىتللەر دەلىلـغـان قىل بايانئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇش مەسىلىسىدە يۇقىرىدا مەن 
ر.بوالاليدۇ دەلىل ىمۇشنىڭ دۇرۇسلۇقىغتۈزۈ

 نىڭ سسـاالمىيەئقـۇب ئەلەيھــــ بىلەن پەرزەنتلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ئەھـدە  سساالمىيەئقۇب ئەلەيھ
ئـۇالر بۇنيـامىننى قوغـداش يولىـدا دىن ئۇالر ئۈچۈن بىلەن بىللە ئەۋەتىش ئاكىلىرى نىىنئوغلى بۇنيام

ئىبـارەت مـۇئەييەن ئېلىشـىدىن ەكېلىشكە قەسەم قىلىپ چىڭ ۋەدە ئ قايتۇرۇپ ئۇنى ،ھاالك بولمىسىال
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى-34سۈرە بەنى ئىسرائىل ر1
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َُ ْ  تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللاشەرت ئاستىدا، مۇئەييەن ئىش ئۈستىدە بولغان. بۇ ھەقتە  قَ اَ  لَ ْن ُأْرِس َلُأ َمَع
 ْ َُ ُُْتوَسِ  ِبِأ ِِنَّ َأَّْ َُُّاَط ِب ُتوِ  َمْوثًِ ا ِمْن اهَِّ لََت ْْ بۇنيىا ىنن  قغغداشىاا ھە مىاىالر ھىاالك »قۇ  ئېيااى   يەئ َحّتَّ تُ 

  نى  نا   بىلەن قەسەم قىلىپ چى  ۋەدە بەر ىگىچەهللاچغقۇم  اڭا قاياۇرۇى ئېلىپ شېلىشىە   بغىمىساڭالرال

 .1«ئۇن  سىلەر بىلەن بىللە ئەۋەتمەيمەن
 ۇئەييەن ئىـش ۋە ئوتتۇرىسـىدىكى ئەھـدىلەر مـ سسـاالمىبىلەن خىزىـر ئەلەيھ سساالمىمۇسا ئەلەيھ

 بەلگىلىك شەرتلەر ئاستىدا بولغان ئىدى. 
دەپ خەۋەر مۇنــداق قويغــان شــەرتىنى  غاسســاالمىمۇســا ئەلەيھنىڭ سســاالمىتائــاال خىزىــر ئەلەيھهللا

ٍَ َح ّتَّ ُأْح ِ َث لَ َك ِمْن ُأ ِذْك ًنا: بېرىدۇ ْْ ََ ْن َش  ئەگەر سىەن  اڭىا   »)خىرنى ئ ئېيىااى  قَاَ  فَِإَِّ ات َّ َ ْعَتِ  َفا َتْأَُْلِ  

ئەگەشسەڭ  )يغىۇققان ئىى تغغ نسىدائ  ەن ئۇن  سىاڭا سىۆزىەى بەرگىىچە ئۇنىاىدن  سىغرنما )يەنى  ئىۆزۈم 

 .2«سۆزىەى بەر ىگىچە قىلغان ئىشلى نمدن  سغرنمائ

َك قَ اَ  َِِّْ َس َُْلتُ : دەپ خەۋەر بېرىـدۇمۇنداق شەرتنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان  سساالمىتائاال مۇسا ئەلەيھهللا
َُْذرًا ٍَ بَ ْعَ َها َفَا ُتَصاِحْ ِ  َقْ  بَ َلْغَت ِمْن َلُ ْ ِ  ْْ بۇنىادن  شېيى  يەنە سەندن  بىى ەر ئىىى » ۇسا ئېياا    ََْن َش

تغغ ۇىۇق سغرنسام )يەن  قىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ   ېن  ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ قىلمىغىى   )سىاڭا 
پلىىق قىلغىانلىقىم ئىچىىن  ېنىى  ئاىدنمىدا ) اڭىا ھە ى اھ بغىماسىلىقاائ بەرگەن ۋەدە گە ئىىچ قېىاىم خىال

 .3«سەنئۆزن ىىى

  ئەبۇ زەر  پەيغەمبەر نجى ۇنـى ئىـزدەپ تـزات مەككىگە ئـۇ ،نى ئارالپقىىانلنىڭ پەيغەمبەر بولغ

مــۇئەييەن ئىــش ۋە مــۇئەييەن شــەرت  ،ۇرىســىدىكى ئەھــدەتلىشــكەن ئوتېبىــلەن ك ئەلــى  ،دەىــنىكەلگ

ىنى قسـىتەم تىكىغـا ئۆزىنىـڭ مەككىـگە كېلىشـ ئەلى  ئەگەر ئەبۇ زەر  ستىدە بولغان ئىدى. يەنىئۈ

 قويماقچى بولغان ئىدى. يەتكۈزۈپسىتىگە قنى كۆزلىگەن مە ئەبۇ زەر  ئېيتىپ بەرسە، ئەلى 

  ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف  ئوسمان نىڭ  بىـلەن ئەلـى نىـڭ ئالدىـدا ئـۆز ئۈسـتىگە ئالغـان 
 ئىككىسىنىڭ ئەۋزەلرەكىنى تالالش ئىدى. ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەۋف مۇنداق دېگەن ئىـدى: ،ئەھدىسى

 نىـڭمانا بـۇ ئەھدىـدە مـۇئەييەن ۋاقىت .«گۇۋاھهللاقويماسلىقىمغا  قالدۇرۇپالرنى ىلىڭسىلەرنىڭ ئەۋز»
. ئىـدى لالشنـى تـاىئىككىسـىدىن بىرخەلىـپىلىككە مۇئەييەن ئىش بەلگىلەنگەن، ئۇ بولسـىمۇ ئۆزىدە 

 ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!     هللا
تـۈزۈلگەن  ىـپھەممىسى مۇئەييەن ئىـش بىـلەن مـۇئەييەن ۋاقىـا بەلگىلىن يۇقىرىقىالرنىڭ مانا بۇ

 يـاكىئىككـى تەرەپنـى ئەھـدىنىڭ ئەھدىلەشـكۈچى ۋە  كـۈچى ئەھدىنىڭ تەسـىر .ئەھدىلەرنىڭ مىسالى
ــۇرال ــى مەجب ــڭ بىرىن ــى تەرەپنى ــۈچى، شئىكك ــكەن  ك ــنىڭ ئەھدىلەش ــا چىقئىش ــلەن روياپق ــى بى ىش

  ئاخىرلىشىدۇ.
 رى تۆۋەندىكىچە: لىلمىسا نىڭپەقەت مۇئەييەن ۋاقىتال بەلگىلەنگەن ئەھدىلەر

 دەئەھدىــۇرىســىدىكى ترىدىكى ياخشــى ئادەمنىــڭ ئوتىبىــلەن مەديەن شــەھ سســاالمىمۇســا ئەلەيھ 

قَ اَ  تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللابۇ ھەقتە  ن ئىدى.مۇئەييەن مۇددەت بەلگىلەنگە پ،خىزمەت نامەلۇم بولۇ
                                                           

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى -66 فۇسۇي سۈرەر1
 ئايەت -73سۈرە كەئف ر2
رئايەت -86سۈرە كەئف ر3
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ََْش نً  ٍِ فَ ِإَّْ َأْ َْم َت   َُ ُُْجَنِ  َنَاسِيَ َل ِح ََلَ   َأَّْ تَ  ََُك ِِْحَ   ابْ نَ َِتَّ َه اتَ ْْيِ  َِ َََلْي َك ِِْ ِ ُأرِيُ  َأَّْ أُس ْن ِ َ  َوَم ا ُأرِي ُ  َأَّْ َأُش لَّ  َِ ا َفِم ْن 
ََ اهَُّ  ُ ِ  َِِّْ َشا ُِ َََل  َما َسَت َّْ َواهَُّ  َََل َُْ َواََّ  َا اأَلَجَلْْيِ َقَضْيُت َفا  َنَك َأْيَّ ئىۇ  سَ ُ  وُ  وَِكي لٌ ِمْن الصَّاِْلَِْي قَاَ  َذِلَك بَ ْيِ  َوبَ ي ْ

 اڭا سەشىىر يىل ئىشلەى بې نشى  بەدنلىگە ساڭا بۇ ئىىىى  قىرنمنىى  بى ننى  »)يەن  شۇئەيبئ ئېياا   
ئەگەر ئغن يىلن  تغشقۇزۇۋەتسەڭ )ئۇ ۇئ ئىخاىيارن   )ئغن يىلنى  شىەرت قىلىىپئ سىېن   بې نشن  خااليمەن 

 .« ۇشەققەتىە سېلىپ قغيۇشن  خاىىمايمەن  خۇدا خاىىسىا   ېنىى  ياخشى  ئىادەم ئىىەنلىىىمنى  بايقايسىەن
ەن ئىغن بۇ ئىىىىمىرنى  ئارنمىردنى  تغخاا دۇر  ئىىى   ىۇددەت )يەنى  سىەشىىر يىىل بىىل» ۇسا ئېياا   

بىرنىى  سىۆزنمىرگە هللايىلئنى  قايسىسىن  تغشقۇزسام تغشقۇزاي   اڭا ئارتۇقچە تەىەى قغيۇشقا بغىمايىدۇ  

 .1«گۇۋاھاۇر
ۇل تـابىكنىـڭ توپلىمى لەرھەدىسـ ناملىق« ھۇل بۇخارىىسەھ»بۇنىڭغا لالھ ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ

مـۇددەتنى بايـان قىلىـپ، خىزمەتنـى  خىـزمەتكە يـالالپ ئۇنىڭغـا نىئەگەر بىر ئىشلەمچى»دىكى جارەئى
 نىڭ يۇقىرىقى ئايىتىنى دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن ئىدى.تائاالهللادېگەن بابتا، « بايان قىلمىسا دۇرۇس

2 
مانا بۇ مىسالالر ئەھدىلەر مۇئەييەن ئىش ئۈستىدە ياكى مۇئەييەن مۇددەت بىلەن ۋاقىتلىق تۈزۈلسـە 

 رىدۇ.ېدۇرۇس بولىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ ب
 

 كەلتۈرۈش پەرزمۇ؟ ھچىگۇۋا غائۇنىڭ ئەھدىلەرنى يېزىش ياكى تۆتىنچى.
بەلكـى دۇرۇس ۋە  ئەمەس،ئەھدىلەرنى يېزىش ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھچى كەلتۈرۈشنىڭ ئەسلى ھۆكمى پەرز 

بۇنىڭـدىن  قىلىنغـان ئىشـالر گۇۋاھچى كەلتـۈرۈش شـەرتلەر بىلەن دەلىلشەرئىي  . ئەممامۇستەھەبتۇر
 يتەپسـىلىئۈسـتىدە  نىكـاھ ئەھدىسـىگە ئوخشـاش. بـۇ يەردە ئۇنىـڭ دەلىللىـرى ،مەسـلەن .مۇستەسنا

ۇرىســىدىكى تمۇســۇلمانالرنىڭ ئوتتېمىســى بولغــان  تەتقىقــاتئۆزىمىزنىــڭ ئەســلى ، توختالمــايمىز
 تىمىز.ېتۈپ كۆئ ىگەئىبادەتلەرگە ئەھدىلىشىش مەسىلىس

ــ، ئەھدىلىشــىش ــدۇرمايمۇ، پيېزى ــاتىرە قال ــۇۋاھچى كەلتۈرمە خ ــيگ ــدۇېۇ دۇرۇس بولىۋم ــاتىرە رى . خ
بىـز ئەھـدىلەرنىڭ يولغـا قويۇلـۇش غىمـۇ ئوخشاشـال ۋە گۇۋاھچى كەلتۈرۈشمۇ دۇرۇس. بۇنىڭ قالدۇرۇشمۇ

  لەر دەلىل بوالاليدۇ:دەلىلغان قىل بايانمەسىلىسىدە 
 ەۇرىسىدىكى ئەھدترى ئوتىبىلەن ئوغۇلل سساالمىيەئقۇب ئەلەيھ. 
 ۇرىسىدىكى ئەھدەتسساالمنىڭ ئوتىزىر ئەلەيھبىلەن خى سساالمىمۇسا ئەلەيھ. 

ــۇ ــارى رەھىمەھ ــام بۇخ ــا  لالھئىم ــدىكى كىتابت ــارقىلىق ىكىشــ»شــەرتلەر ھەققى ــۆز ئ ــلەن س لەر بى

مااىرشامر طًٍر» ابتىكىبـۇ بـ نى كەلتـۈرگەن. ئىبنـى ھەجەربدەپ بىر با« شەرتلىشىش  ِ مِاٍنًٍرَاعل ُع  ُ رنه َلا ُ رعل   ٌ ٍنام كا
ممً ع لهثاممُار اة  ــر ئەلەيھ نىڭسســاالمىمۇســا ئەلەيھ)» «َاعلثٍ  ى ى قېتىمــدىكچــنىبىر غا تاشــلىغان(سســاالمىخىزى

 ،ى بولســاســىى شــەرت بولغــان، ئــۈچىنچى قېتىمدىكىســدىكىئوتتۇر ن،اغــبول غــانلىقتىنى ئۇنتۇســوئال
ئىمـام بۇخـارى بـۇ يەردىكـى شـەرت بىـلەن  : ەيدۇمۇنداق دئىزاھالپ  ھەدىسنى دېگەن «قەستەن بولغان

ٍَ بَ ْع َ َها فَ ا ُتَص اِحْ ِ  سسـاالمنىڭ ىھمۇسا ئەلەي ْْ ََ ْن َش  بۇنىاىدن  شېىيى  يەنە » ۇسىا ئېيااى    َِِّْ َس َُْلُتَك 

سەندن  بى ەر ئىى تغغ ۇىۇق سغرنسام )يەن  قىلغان ئىشىاغا ئېاى از بىلدۈرسەمئ   ېن  ئىۆزۈڭگە ھە ى اھ 
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قىلغـان. ئـۇ  ەالزىـم تۇتقانلىقىغـا ئىشـار سساالمنىڭ ئاشۇنىىدېگەن سۆزىگە ۋە مۇسا ئەلەيھ ،1قىلمىغى 
 2[.ئىككىسى بۇنى يازمىغان ۋە ھېچبىر كىشىنى گۇۋاھچىمۇ قىلمىغان

 رىدىكى ياخشى ئادەمنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھدەىبىلەن مەديەن شەھ سساالمىمۇسا ئەلەيھ. 

َنَك َأْيََّ : دەپ خەۋەر بېرىدۇمۇنداق  تائاالهللا بۇنى ََلَ   قَاَ  َذِلَك بَ ْيِ  َوبَ ي ْ َّْ َواهَُّ  ََلَ  َُ ْ َواََّ  ا اأَلَجَلْْيِ َقَضْيُت َفَا 
بۇ ئىىىىمىرنى  ئارنمىردنى  تغخاا دۇر  ئىىى   ۇددەت )يەن  سەشىىر يىىل » ۇسا ئېياا    َما سَ ُ وُ  وَِكيلٌ 

بىرنىى  هللابىلەن ئغن يىلئنى  قايسىسىن  تغشقۇزسام تغشقۇزاي   اڭا ئىارتۇقچە تەىەى قغيۇشىقا بغىمايىدۇ  

 .3«سۆزنمىرگە گۇۋاھاۇر

ــ ــدۇ: ۇقۇرت ــداق دەي ــگەن ســۆزنى، بىرنىىى  سىىۆزنمىرگە گۇۋاھاىىۇرهللا بى مۇن ــلەر: دې ــۇ مۇســا › بەزى ئ
دېگەن. ئۇ سالى  ئىككى زات  ‹ئۇ ئايالنىڭ دادىسىنىڭ سۆزى› :بەزىلەر .دەپتۇ ‹سساالمنىڭ سۆزىىئەلەيھ

بىلەنـال هللا ،كىشىنى گـۇۋاھچى كەلتۈرمەسـتىن ئۆزلىرىگە گۇۋاھچى كەلتۈرۈشتە مەخلۇقالردىن ھېچبىر
 4[.نى گۇۋاھچى قىلىشقا قانائەتلەنگەن(هللاكۇپايىلەنگەن )يەنى 

ـــۇۋاھچى كەلتۈر ـــدا گ ـــۇنى نىكاھ ـــلىككە ب ـــل مەس ـــقادەلى ـــزدىن  قىلىۋېلىش ـــۇ بى ـــدۇ. ب بولماي
ھـدا نىكا ئىتىمىز ئۇنىڭ ئەكسىچەىبىزنىڭ شەر ىمۇ،ئىتىدە دۇرۇس بولغان بولسىئىلگىرىكىلەرنىڭ شەر

 .نى شەرت قىلغانكەلتۈرۈش ىگۇۋاھچ

  ئەبۇ زەر  بىلەن ئەلى ە.نىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ئەھد 
 مىغان ۋە ئۇنىڭغا گۇۋاھچىمۇ كەلتۈرمىگەن.خاتىرە قالدۇر زات يېزىپ نى ئۇ ئىككىىئەھدبۇ 
 

 ئەھدۇپەيمانالرنى چىڭىتىشنىڭ پايدىسى
قەســـەملىرى ئـــارقىلىق  بەرگەن ڭھۆكـــۈمنى گۇۋاھچىالرنىـــقـــازى چىقارمـــاقچى بولغـــان  ســـوتتا

ۋاجىـ   لـېكىن ،تىشـمۇ دۇرۇسىتۇرىسىدىكى ئەھـدۇپەيمانالرنى چىڭتمۇسۇلمانالرنىڭ ئو ،چىڭىتقاندەك
ــلەن  ــان، ماكانالرنىــڭ بىــرى بى ــاكى ئەمەس. ئەھــدىنى لەۋز، زام ــاكى ي ــلەن ۋە ي بۇالرنىــڭ بەزىســى بى

 تىشقا بولىدۇ.ىھەممىسى بىلەن چىڭ

ْ  َِِذا  دۇر:سـۆزى مۇنۇ تائاالنىڭهللاسلى دەلىل چىڭىتىشتىكى ئە ئەھدىنى َُ ُِ بَ ْي ِن َُ يَاأَي َُّه ا الَّ ِذيَن آَمنُ وا َش َها
ْ  َأْو آَخ َناَِّ ِم  ْن غَ ْ ُِكْ  َِِّْ أَسْ   ُتْ  َ  نَ  َُ ََ ْ ٍ  ِم  ْن ْ  مُ َحَض َن َأَح   َُكْ  اْلَم ْوُى ِح  َْي اْلَوِص يَِّل اثْ نَ  اَِّ َذَوا  َُ ََُص  ابَ ْت ِص  يَ ُل بْ ُتْ  ِف اأَلْرِي َف

َِ اهَِّ ِِسَّا ًِِذا َلِمَن  اْلَمْوِى ََتِْ ُأوسَ ُهَما ِمْن بَ ْعِ  الصَّاِِ فَ يُ ْ ِأَماَِّ بِاهَِّ  َُ ُتُ  َشَها َْ َِِِّ اْرتَ ْ ُتْ  َن َسْشََتِي ِبِأ َنًَنا َوَلْو َكاََّ َذا قُ ْنََب َوَن َس

دنغان چېغىدا ۋەسىيەت قىلماقچ  بغىسا  ئۇنىاغا ئىچىاالردن  ئ   ۇئمىنلەر! ئاراڭالردن  بى شىم ئۆىى اْخَِنِْيَ 

ئىىى  ئادنل شىش  گۇۋاھ بغىسۇن ياش  )ئۆز دننىاالردنىىلەردن  گۇۋاھ بغىىدنغان ئىىى  شىش  تېپىلمىسىائ 
غەي نھ دنندنىىلەردن  ئىىى  شىش  گۇۋاھ بغىسۇن  ئەگەر سىلەر سەپەردە بغىۇى  بېشىاالرغا ئۆىىم دەھشىا  

نى  راساچىللىقىدن ئ گۇ انالنساڭالر  نا ازدن  شېيى  ئىۇالرن  ئېلىىپ چىەندە  سىلەر )بۇ ئىىى  گۇۋاھشەىگ
بىر پايدنسىىغا قەسىەم قىلىىدنغان شىشىىلەر ىر  بىرنىى  يېقىنىمىىر بغىغىان تەقىدن دنمۇ »قېلىاالر  ئۇالر  
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غشىىۇر ايمىر. ئەگەر ئىىۇن  قەسىىىمىمىرن  ھېچنەرسىىىگە سىىاتمايمىر  خۇداىىىىق ئىچىىىن بغىغىىان گىىۇۋاھلىقن  ي

 .1نى  نا   بىلەن قەسەم قىلسۇنهللادەى « دن  بغىىمىرريغشۇرساق  بىر ئەىۋەتاە گۇناھىارال
  لىرىنى قوشۇپ قەسـەم قىلىـش ئـارقىلىق ، سۈپەتتائاالنىڭ ئىسىمهللائۇ  .چىڭىتىش بىلەنلەۋز

ــان مەســىلەن، بولىــدۇ.  ــوق بولغ ــۇد بەرھەق ي ــر مەئب ــدىن باشــقا ھېچبى ەن قەســەمكى، بىــلهللائۇنىڭ
لگۈچىدۇر ۋە ھازىرنى بىلگۈچىدۇر، ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر، غالىبتۇر، زىيان ىغەيىبنى بهللا

ــۆزلەرنى ۋە قەلبلەرنىــڭ يوشــۇرغان ســىرلىرىنى  ــانەتچى ك ــدۇر، خىي ــدا يەتكۈزگۈچى ــدۇر، پاي يەتكۈزگۈچى
  ن.ىش. بۇ ئىبنى ئابباسدىن رىۋايەت قىلىنغابىلگۈچىدۇر دەپ قەسەم ئىچ

 ئەسىر نامىزىدىن كېيىن قەسەم ئىچىش ئارقىلىق بولىدۇ. .زامان بىلەن چىڭىتىش 

َِِِّ اْرتَ ْ  ُتْ  َن َسْش ََتِي بِ ِأ  ََتِْ ُأ وسَ ُهَما ِم ْن بَ ْع ِ  الصَّ اِِ فَ يُ ْ ِأ َماَِّ بِ اهَِّ   مۇنۇ سۆزىدۇر: تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى 

َِ اهَِّ ِِسَّ ا ًِِذا َلِم َن اْخَِنِ ْيَ َنًَنا َولَ ْو َك اََّ َذا قُ  ْنََب َوَن  َُ َْ ُتُ  َش َها نىى  راسىاچىللىقىدن ئ چىسىىلەر )بىۇ ئىىىى  گۇۋاھ َس

بىىىر پايدنسىىىغا قەسىىەم قىلىىىدنغان »گۇ انالنسىىاڭالر  نا ىىازدن  شېىىيى  ئىىۇالرن  ئېلىىىپ قىىېلىاالر  ئىىۇالر  
ھېچنەرسىگە سىاتمايمىر  خۇداىىىق ئىچىىن  شىشىلەر ىر  بىرنى  يېقىنىمىر بغىغان تەقدن دنمۇ قەسىمىمىرن 

نى  هللادەى « دن  بغىىمىرربغىغان گۇۋاھلىقن  يغشۇر ايمىر. ئەگەر ئۇن  يغشۇرساق  بىر ئەىۋەتاە گۇناھىارال

 .نا   بىلەن قەسەم قىلسۇن
، بـۇ ىدۇتىئەسىر نامىزىنى كۆرسـ ـــ ناماز ە تىلغا ئېلىنغانئايەتتقارىشىدا الرنىڭ الىمۆئچىلىك كۆپ

ر»مۇنـۇ سـۆزىدە ئوچـۇق ئىپـادىلەنگەن: نىڭ  پەيغەمبەر قتا نۇ  ْ ريماى  ُمُرر هلامِ عه ْاماهرَا ا ُريمامع  ارعل قهِاٍ ُْرعلِل  ل هُةُعم ريُكا ثامانر ا ثاًّلا
ر الامىرُّياهمْي ركار لام ا َا َاُجمرنر رَا مٍذهبن ركا معا ُْ رَا  ااىرَا رمهٍ  ثمارا رَاك  رَا  ااىرفهٍا ل داا رلاقا   ِه ر الاىر لا ا َا رَاُجرنر َا مٍ ْا اااهم ارفهامٍر ماق  مرهرلِه رعل داَّ  ٍذهساما رسماد م ا

ْ ر مله  ُ ُْ ر  ٍ مره  ْ  ئۇالرغـا ۋە نەتائـاال قىيـامەت كـۈنى ئۇالرغـا گەپ قىلمايـدۇ هللا تۈرلـۈك ئـادەم بولـۇپ،ئۈ  » «ع

، ئۇ ئادەم مېلىنى يالغان قەسەم قىلىپ ساتقان كىشى بولۇپى، بىر قارىمايدۇ. )رەھمەت نەزىرى بىلەن(
ى، بىـرەر بىـرئىچىـدۇ. يەنە قەسـەم ن پۇلدىنمۇ كۆپرەك پـۇل بېرىـپ سـېتىۋالغانلىقىغا ئۇ مالنى ساتقا

غـان قەسـەم قىل يالغـاندىن كېيىن نامىزى ئەسىرمۈلكىنى يۇلۇۋېلىش مەقسىتىدە -مۇسۇلماننىڭ مال
 2«.كىشى

 داۇرىسـىتۋرۈك بىـلەن ماقـامى ئىبراھىمنىـڭ ئوتۈمەككىـدىكى تـــــ  چىڭىـتىشبىلەن  ماكان ،
قەسەم ئىچىـش ئـارقىلىق  دا، باشقا شەھەرلەردىكى مۇنبەرلەرنىڭ يېنىداتاشنىڭ يېنىچوڭ تىكى قۇدۇس

دىـن رىـۋايەت  ، ئىمـام ئەھمەدلەرنىـڭ جـابىر يبۇنىڭ دەلىلى ئىمام مالىـك، ئىمـام شـافىئى. ىدۇبول

عر» ن:ەېـگمۇنداق د پەيغەمبەر  ،ھەدىسىدۇرمۇنۇ قىلغان  مذا ْا ى مهاه ر ر الامىرْه لام ا َا ر معارْامع  ُ رْه امًا،رنمال ِاااُمامع َ رْاق دام ا ىًمٍرَقه ُّياِه
َهر ئولتۇرىدىغان جـايىنى دوزاخـتىن  ،كىمكى مېنىڭ مۇشۇ مۇنبىرىم ئۈستىدە يالغان قەسەم ئىچسە» «على ٍ

 3.«راسالپ قويسۇن
 ا بولىدۇ. نسۇنىڭغا قىياس قىلىبىمۇ لىررەباشقا مەسجىدلەرنىڭ مۇنب

  ھۆكۈم ۋە گۇۋاھلىقالر بابلىرىدا بار. ڭىنكىتابلىرى ىھقى سۆزلەرنىڭ تەپسىالتى فىقىرىيۇق
 

 ئەھدىنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ خىلدىكىبۇ  بەشىنچى.
                                                           

 ئايەت -136سۈرە مائىدە ر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 ھەدىس -2637« غەلىيل ئىرۋائۇل»ر3
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 ھەققىدە چۈشەنچە بەيئەت

 نى كۆرسـىتىدۇئەھدىلىشىشـ ۋە ۋەدىلىشـىشدېگىنىمىـز، بەيئەت ۇنداق دەيدۇ:  ئىبنى ئەسىر م. 
ــاكى ئۆزىنىــڭ يېنىــدىكى نەرسىســىنى بەيئەتلەشــكۈچى ئىككــى كىشــىنىڭ ھەربىــرى گو  ھەمراھىغــاي

ئىچكــى ســىرىنى تاپشــۇرغانغا  ۋەســاتقانغا، ئۇنىڭغــا خــالىس كــۆرلىنى ئىزھــار قىلغانغــا، ئىتــائىتىنى 
 1ئوخشاش بولىدۇ[.

  :گە ەدىلىـب رىلگەن بەيئەتنىـڭېـئۇنىڭغـا ب پادىشاھقا بەيئەت قىلدى دەيـدۇ، راغى  مۇنداق دەيدۇ
 2[.مۇ دېيىلىدۇلەشمەكيئەتمۇ، بەيئەتبە، بۇ ئىتائەت قىلسا

  :بەرگەن ۋەدىـدۇرشـقا بويسۇنۇ ،بەيئەت دېگەن ،لىۋېلىڭكىىشۇنى ب ئىبنى خەلدۇن مۇنداق دەيدۇ .
ش ئىشـىنى ىـۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشـلىرىنى نـازارەت قىل ىنىڭئەمىرگە ئۆز بەيئەت قىلغۇچى روشەنكى،

كۇر ھوقۇقىدىن ئۇ كىشى ھېچبىر نەرسىنى تاالشمايدۇ. تاپشۇرۇشقا ئەھدىلەشكەن بولىدۇ. ئەمىرنىڭ مەز
 ياقمىسۇن ئىتائەت قىلىدۇ. شۇياقسۇن، خ شۇشالردا خىغان ئۇلبۇير تەرەپتىن ئەمىر

مەقسـىتىدە  يتىشەچۈكـ تېخىمـۇ نىسـىئەھدىبەرگەن  بەرسـە،ئۇالر ئەمىرگە بەيئەت قىلسا ۋە ئەھدە 
ۇچى بىـلەن سـېتىۋالغۇچىنىڭ ئىشـىغا ئوخشـاپ يـاتتى. بـۇ ھـال سـاتقوقوللىرىنى ئەمىرنىڭ قولىغا ق

 ئەھدىلىشىش بەيئەت دەپ ئاتالغان.تۇتۇشۇپ تۇرۇپ تىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن قول ېك
بە كېچىسـى ۋە ەئەق مانا بۇ بەيئەتنىڭ لۇغەت مەنىسى ۋە شەرىئەتتە تونۇلغـان مەنىسـىدۇر. بـۇ دەل 

 3[.دۇرىكۆزلەنگەن مەن ەھەدىست گە قىلىنغان بەيئەت توغرىسىدىكى دەرەخنىڭ يېنىدا پەيغەمبەر 
ھەدىـس بىـلەن ھۆكـۈم ۋە  پادىشاھ قۇرئـان، دېمەكتۇر. بەيئەت ەۋە ئەھد ، ۋەدەبەيئەت دېگەندېمەك، 
ۈشــكەن ئەھــدىگە كــۆپ زئــارالش ۋە ئۇنىڭغــا ئىتــائەت قىلىشــقا تۈ ســۆزىنى ڭئۇنىــ بولســا، القىلىــدىغان

 .قوللىنىلغان
ھەقـقە ئەمەل  نىـڭخەلىپى ،ەيـئەت قىلىشـتىكى ئاسـاسخەلىپىگە ب ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن: 

لەر شـەرت ى قاتـارلىقيامـانلىقتىن توسۇشـ ،، ياخشـىلىققا بـۇيرۇپىنى يۈرگۈزۈشىرىلجازا ، ھەدىقىلىش
 4شتۇر[.بەيئەت قىلىئاستىدا 

لىك ئىبنـى مەرۋانغـا ەئابـدۇلم ئىبنـى ئـۆمەر  لالھئابـدۇ ئىمام بۇخارى مۇنـداق رىـۋايەت قىلىـدۇ: 

ٌُر} قىلىپ مۇنداق خەت يازغان ئىدى:بەيئەت  مااااد   ِ مٍرع ُِمعلهَهرنهِةا مى اهرَا ُِ مى اهرعلِل هرَا ُِ رَاعلاٍ  اماهر الامىر مة  ه  ُ ل رسٍه رلامكا { َاَُ همرُّ

 ئاسـتىدا، شـەرتىسـۈننىتىگە مەھـكەم ئېسـىلىش نىـڭ رەسـۇلىنىڭ هللاۋە  يولىغـا نىڭهللامەن سارا }
 5{[.رىمەنېۋەدە ب قاكۈچۈمنىڭ يېتىشىچە ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىش

 
 ئەھدىلەرنى بەيئەت دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ ئۆزئارا تۈزۈشكەن ئوتتۇرىسىدىكى كىشىلەرنىڭ

جامائەتلەرنىـڭ  يئەمىرىنىڭ ئەزاالر ئۈستىدىن ئالغان ئەھدىسى ياكى ئىسـالمى ىي الگېررىئەسك يەنى
سـىنى بەيـئەت دەپ ئاتاشـقا ئىچىدىن بىرەر جامائەت ئەمىرىنىڭ ئادەملىرى ئۈستىدىن ئالىـدىغان ئەھدى

 بوالمدۇ؟
                                                           

ربەت -174جىلد -1ناملىق كىتابى « ئەننىھايە»ئىبنى ئەسىيرنىڭ ر1
 ناملىق كىتابى« قۇرئان ئەلمۇفرەداتۇ فى غەرىيبىل»راغىبنىڭ ر2
 بەت -233« مۇقەددىمەتۇ ئىبنى خەلدۇن»ر3
 بەت -233جىلد -13« بارى ۇلفەتھ»ر4
 ھەدىسنومۇرلۇق  -2727مى توپلى لەرناملىق ھەدىس «بۇخارى سەھىھۇل»ر5
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بەيئەتنىـڭ لـۇغەت  مەنىسـىگە ئاساسـلىنىدۇ.بەيئەتنىڭ ئەسلى لۇغەت  ،غانالرايدىدەپ قار« بولىدۇ»
 مەنىسى ـــ ۋەدىلىشىش ۋە ئەھدىلىشىش دېگەنلىك بولىدۇ.

خەلىپىسـى بەيئەت ئىبارىسىنىڭ كۆپ ھالالردا پەقەت مۇسۇلمانالرنىڭ  ،دەپ قارايدىغانالر« بولمايدۇ»
 ھېسابلىنىدىغان پادىشاھقا بەرگەن ئەھدىگىال قوللىنىلغانلىقىغا ئاساسلىنىدۇ.

ئۆزئـارا  مۇسـۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدىكى، ئۈچـۈنەنچە پەيدا قىلماسلىق خاتا چۈشئوچۇقى،  نىڭگەپ
بەيئەت  جامائەت ئەمىرىنىڭ ئەزالىرىدىن ئالغان ئەھدىسىنى يياكى بىرەر ئىسالمى ئەھدىلەرنى تۈزۈشكەن

ئەھـدە  خەلىـپىگە بەرگەن زالېـزېھنىگە تبەيئەت ئىبارىسىدىن ئادەمنىڭ  .دەپ ئاتاشتىن توسقان ياخشى
 ئۆزئـارا تۈزۈشــكەن ھــالى مۇسـۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىســىدىكىىرنىڭ تەرجىمەلــېكىن سـاھابىل .ىـدۇىۋالكېل

 :ىرىلقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭ مىسالۇئەھدىلەرنى بەيئەت دەپ ئاتاشنىڭ دۇرۇسل

 جەھىل  ۇئىكرەمە ئىبنى ئەب لەرنى ىلۈمگە بەيئەت ئېلىش ئۈچۈن كىشۆنىڭ يەرمۇك كۈنىسىدە ئ
 1.چاقىرىشى

ىدىن قىسس .غان ئىدىمقىل بايان مىداېدېگەن تئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى  بۇ قىسسىنى ئىلگىرى،

ىڭ قومانـدانى ئەمەس ئەسـكەرلەرنۋە نە مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسـى ئەمەس ئىـدى  ئىكرەمە ، كىمەلۇم
غازىتىغا  بەدرىنەپىرى يۈز  بولۇپ، مىڭ ساھابە بارنەق مەيداندا ئىدى. ئۇ بۇ بەيئەتكە چاقىرىق قىلغان 

 نەقىل قىلغان.شۇنداق دى. بۇنى ئىبنى كەسىر ىئ قاتناشقانالر

مانــا بــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ غــا ئېتىــراز بىلــدۈرمىگەن ئىــدى.  ئىكــرەمە ســاھابىلەردىن ھېچبىــرى 
ئەھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنىڭ  تۈزۈشــكەنا شــققىلىنى ئىبــادەتلەر-ئۆزئــارا تــائەت ئوتتۇرىســىدىكى

 قىنى ئۇقتۇرىدۇ.ۇدۇرۇسل

 قەيس ئىبنى سەئد  2.مىڭ كىشىدىن ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىشى 43ىن دېگەن جايدا ففنىڭ سى 
. ئـۇالر ئەلـى تـۈرگەن ئىـدىمكەل مىداېدېگەن تئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى  بۇ قىسسىنىمۇ ئوخشاشال

 ئىدى.  ىقىسم سەپ نىڭ ئالدىنقىقوشۇنى ئىبنى ئەبۇ تالى  

  بەيئەت ساھابىلەر بار يەردە ئېلىپ بېرىلغان. دەكسىىسسنىڭ قى ئىكرەمە بۇ قىسسىدىمۇ، 

 ئىبنى زەيد  لالھئابدۇ لالھ،ئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ رىـۋايەت  دېگەنلىكىنـى مۇنـداق نىڭدىن ئۇ

ْ ار  هررَاْاعُرركاٍناررلاة ٍ} دۇ:قىلى َاررَ  ررَاتٍا ُررع ى  الامااررعس عارر هن ررلاَُررنماقاٍ مع  هرر الامىرعلى مٍسارريُمُامٍيه ُررَا َاررعل ةا عر الامىرَُسامٍيه ُرر اررنماقامٍ مذا مً عرْا َا رسماد م اررَا
ممعَهر ُِ َهررعلِل ُررااممل ىرعلِل هررَا ْارر الاِ مم ممل  ِا ــادە دەســىۋەقەررە ەھ{ }َا ــزەلە ›لىــپ: ېم كئۇنىــڭ قېشــىغا بىــر ئ ئىبنــى ھەن

دىـن   لالھمەن رەسـۇلۇ›: دېـگەن ئىـدىئۇ مۇنـداق  دېگەندە،‹ لەردىن ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىۋاتىدۇىكىش
 3.{كېيىن ھېچكىشىگە ئۆلۈمگە بەيئەت قىلمايمەن

ى يىلـبـۇ  ئىـدى. ىـدە يـۈز بەرگەنررەھ جـاي يىلى مەدىنىدىكى مەشـھۇر -63 جرىيىنىڭىھـــ  ۋەقە
 ىـدىنتىئۇنىـڭ ئىتائتۈپەيلى  سىيەتلىرىئمە-يەزىد ئىبنى مۇئاۋىيەنىڭ ئۆتكۈزگەن گۇناھ مەدىنە خەلقى

 ئنىىئىبنــى مــۇت لالھئابــدۇ، شــىغاۇئەمىــرى بول نىڭئەنســارالر نــىەئىبنــى ھەنزەل لالھئابــدۇ چىقىــپ،
 نىـڭ ئاتىسـى ۋە ئۆزىمـۇئىبنـى ھەنزەلە لالھئابـدۇ دۇ.بەيئەت قىلىـ شىغاۇئەمىرى بول لەرنىڭلىكقۇرەيش

 زات لغـانۇيۇپەرىشـتىلەر تەرىپىـدىن ي شەھىد قىلىنىپ،ئۇھۇد كۈنىسى  ھەنزەلە ، ئاتىسىساھابە بولۇپ
                                                           

 لەربەت -12، -11جىلد  -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -63جىلد -13« بارى فەتھۇل»ر2
 ھەدىسنومۇرلۇق  -2353مى توپلى لەرناملىق ھەدىس «بۇخارى سەھىھۇل»ر3
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. ۇدىـقارشى ئـۇرۇش قىلىشـقا بەيـئەت ئال قوشۇنىغالەردىن يەزىد ىئىبنى ھەنزەلە كىش لالھئابدۇ .ئىدى
ەيئەتنىـڭ ب رەتتىن ئىبـائۆلـۈمگە بەيـئەت قىلىشـ پەقەت ئىبنـى زەيـدنىڭ ئىنكـار قىلغىنـى لالھئابدۇ

 ئىنكار قىلمىغان ئىدى. ماھىيىتىگە بەيئەتنىڭ ئەسلى ،بولۇپمۇئەييەن بىر تۈرى 
خەلقنىـڭ  رىق زاتـاللقاتـار مەر، ئەلى ئىبنى ھۇسەين، مۇھەممەد ئىبنى ھەنەفـىۆئىبنى ئ لالھئابدۇ

 ئىبنـى لالھۇئابـدنىڭ ئىتائىتىدىن قول ئۈزگەنلىكىنى ئىنكار قىلغانالردىن ئىدى. شـۇنداقتىمۇ، يەزىد
انالردىن كـۆپ قىلمىغـ ئۇنىڭغـا بەيـئەتيەزىـدكە قارشـى چىققانالرنىـڭ سـانى  ھەنزەلەگە بەيئەت قىلىپ

 ئىدى.
ىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى نەقىـل يخنەبىـر شـ ىلىـكمەدائىنى مەدىن  ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ:

 ئــۇ: دەپ ســورىدىم. ، ـــــ‹ررە كۈنىســى ئۆلتــۈرۈلگەنلەر قانچىلىــك ئىــدى؟ەھ: ›: مەن زۆھرىــدىنقىلىــدۇ
نەپەر كىشـى بىـلەن  733ئـابرۇيلۇق -يـۈز ،ردىن بولـۇپقىلىنغـان قـۇلال ر، ئەنسارالر ۋە ئـازادالرمۇھاجى›

 1، دېدى[.‹مىڭ كىشى بار ئىدى 13 يەنە ئازاد، قۇل ۋە ئۇالردىن باشقا مەن تونۇمايدىغانقوشۇپ 
رنىڭ زالىــم خەلىــپىلەرگە بولغــان ســالىھال مىســاللىرى ۋە ســەلەف ئوخشــىغان اىڭغــبەيئەتنىــڭ بۇن

 مەيدانى تۆۋەندە يەنە كېلىدۇ. ئوچۇق 
ھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنى ئىنكــار ىنىــڭ ئەالرنىــڭ ھېچبىرئۇدا ســىر زامانىەســاھابىل دېــمەك،

بىــردەك  رەســاھابىل( ھــدىلەرنى بەيــئەت دەپ ئاتاشــنى)يەنــى ئە نىبــۇ مەســىلى مىغانلىقىغــا قــاراپقىل
 . ەسىلىلەر قاتارىغا كىرگۈزۈش مۇمكىنئىتتىپاق كەلگەن م

ئەھـدىنى بەيـئەت ، ئـۇالر كەلسـەكۇچىالرغـا بەيئەتنى ئىنكـار قىلغئوخشاش  كەئىبنى زەيد لالھئابدۇ
مـۇئەييەن  نىـڭبەيئەت ئىبـارەتىن تئېلىشـ ئۆلـۈمگە بەيـئەتپەقەت  ،دەپ ئاتاشنى ئىنكـار قىلماسـتىن

دەپ قارىغـان گە خـاس  پەيغەمـبەر  ىئېلىشـن ەتئۇ بۇ خىل ئۆلـۈمگە بەيـئئىنكار قىلغان.  شەكلىنى
 .ئىدى

« غـان ئىـدىىنلئېرىـزۋان بەيئىتـى ئۆلـۈمگە نىـڭ سـاھابىلەردىن ئالغـان  پەيغەمـبەر »ئەگەر بىز 

لەردىن ئۆلـۈمگە ئالغـان كىشـىنىڭ ئەتراپىـدىكى  ە ۇ سۆزى ئىكرەمبئىبنى زەيدنىڭ  لالھدېسەك، ئابدۇ
 2.كېلىدۇ ىڭ ئۆلۈمگە ئالغان بەيئىتىگە قارشىقەيس ئىبنى زەيدن ھەمدەبەيئىتىگە 

نىـڭ مەدىـنە خەلقىـگە )يەنـى مەدىـنە خەلقىنىـڭ يەزىـدنىڭ  مەر ۆئىبنـى ئـ لالھئابـدۇ ،شۇنىڭدەك
ــى ــار قىلىش ــا( ئىنك ــاش تارتقانلىقىغ ــدىن ب ــڭئىتائىتى ــدى ، ئۇالرنى ــئەتنى ئەھ ــانلىقى بەي  دەپ ئاتىغ

ئۇنىـڭ بـۇزۇپ،  نـىيىن بەيئەتېدىن كىنىت قىلىپ بولغيەزىدقا بەيئە نىڭسەۋەبىدىن بولماستىن، ئۇالر

كـۇفە خەلقـى  مەر ۆئىبنـى ئـ ،شـۇنىڭ ئۈچـۈن 3.غـان ئىـدىبول ئىتائىتىدىن چىققانلىقى سـەۋەبىدىن

 سـەين ۇھ ،چـۈنكى .مۇنداق ئىنكار قىلمىغان ئىدى چاغداغا بەيئەت قىلغان  سەين ئىبنى ئەلى ۇھ

غــا ئىــراق تەرەپــكە  ســەين ۇھ مەر ۆن ئىــدى. ئىبنــى ئــغــاىما بەيــئەت قىلقيەزىــدباشــتىن تارتىــپ 
 1سلىقنى نەسىھەت قىلىشتىن باشقا بىرنەرسە دېمىگەن ئىدى.بارما

نۇالرنى سلىقنى نەسىھەت قىلىپ مۇبارماغا ئىراق تەرەپكە  سەين ۇھ ئوخشاشالمۇ  ئىبنى ئابباس 
ئـۇ يەردە نۇرغـۇن چـۈنكى،  .پـكە بـارڭ يەمەن تەرەدېسـە «يـدۇامبولزادى بارمىسام »ئەگەر  ئىدى:  دېگەن

                                                           
 -13كىچە ۋە بەت -113بەتتىن  -117جىلد -6« بارى فەتھۇل»ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى بەتلەر،  -217، بەت -221جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1

 بەتكىچە -71بەتتىن  -68جىلد 
 بەت -68جىلد -13« بارى فەتھۇل»ر2
 بەت -68جىلد -13« بارى فەتھۇل»ر3
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، ئۇالرغـا گە ئارىالشـمالەرىسـەن كىشـ .بـار ئەگەشكۈچىلىرىدادارنىڭ ئۇ يەردە  .ر بارسېپىل ۋە جىلغىال
سـەن ياخشـى  ،ئەگەر سەن ئاشـۇنداق قىلسـاڭ غا كىرگۈز.ىسىارتچىلىرىڭنى ئۇالرنىڭ ئتەشۋىقا ،خەت ياز

 2[.مەنقىلى ىدىشىنى ئۈمۋۇجۇدقا چىق كۆرگەن ئىشنىڭ
 

 تنىڭ ئوتتۇرىسـىدا قانـداقبەيئەىدىغان خەلىپىگە قىلىنبىلەن  بەيئەتلەر خىلدىكىبۇ  ئالتىنچى.
 ؟بار پەرق

مەن  لىنىـدۇ.پەرق نۇقتىـدىنبىـرنەچچە  غان بەيـئەتىدىبەيئەتلەر بىلەن خەلىپىگە قىل بۇ خىلدىكى
 بايان قىلىپ ئۆتىمەن:نى لىرىئۇنىڭ مۇھىمراق

 ىشتەنامزاتنى بېكىتبولغان  ىچماقەت قىلىنبەيئ ئۈچۈن خەلىپىلىك 
 شېڭەلاليـدىغان كـۇئىچىـدىكى قـارار ماقخەلق  نامزاتبولغان  ىچماقبەيئەت قىلىنبولۇشقا خەلىپە 

ئۇنداق كىتىلىدۇ. ېياكى سابىق خەلىپىنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن بۋە دۇ لىكىتىېب ى تەرىپىدىنرىلئەزا
ۋالسـا، بـۇ ئۇنىڭـدىن نـى ئىگەللىخەلىپىلىك يان كۆتۈرۈپئىس بىلەن بىرەر كىشى قورال كۈچى بولماي،

-)يەنى ئەھدىلىرى ن بەيئەتلىرىكەشنى قىلىشقا تۈزۈئىبادەتلەر-تائەتلەرنىڭ ىكىش ،مۇستەسنا. ئەمما
ئىبـادەتلەرنى -تـائەتخەلق ئاممىسىنىڭ ئۆزئـارا  بۇ خىل پرىنسىپالرغا موھتا  ئەمەس بولۇپ، كەڭ ئا(

 ى بار.قىلىشقا ئەھدىلىشىش ھوقۇق
 تانامزاتبولغان  ىچماقبەيئەت قىلىن بولۇشقا خەلىپە 

 رنىەشەرتل ىدە بولۇشقا تېگىشلىكخەلىپ ئۆزىدە نامزات،بولغان  ىچماقبەيئەت قىلىن بولۇشقا خەلىپە
غــا ىخەلىپىلىكنــى قول ئىســيان كۆتــۈرۈپ بىــلەن قــورال كــۈچى 3شــى الزىــم.ۇلىغــان بولھازىر لــۇقوت

نى ئىبـادەتلەر-تـائەتلەرنىڭ ىكىشـ ،بەتەن بەزى شەرتلەر مۇستەسـنا. ئەممـالەرگە نىسىئېلىۋالغان كىش
خەلقنىـڭ  يبۇ شەرتلەر كېرەك ئەمەس. ئومـۇمى ئا(-دە )يەنى ئەھدىلىرىدەن بەيئەتلىرىكەشقىلىشقا تۈزۈ

 ئەھدىلىشىش ھوقۇقى بار.
 تاشئى گەنىلرېب بەيئەت 

ــپى ــئەت خەلىپىنىــڭ ئۈســتىگە نۇرغــۇنگخەلى ــۇرىيەتلەرنىمەج ە بەرگەن بەي ئىســالم ، جۈملىــدىن ب
نىــڭ ئۈممەت 4.ەيــدۇنى يۈكلىتىئۈممىتىنىــڭ ئىچىــدە شــەرىئەت ئەھكــاملىرىنى تەتــبىقالش مەجبــۇرىي

 )ئوچــۇق كــۇفرى قىلمىشــىنى ســادىر قىلىــش بىــلەن( ىئەھــۋال-ھــال نىــڭخەلىپى بولســا، ەئۈســتىگ
ىڭغـا يـاردەم بېـرىش قاتـارلىق ئۇنىڭغـا ئىتـائەت قىلىـش ۋە ئۇن ،ئـارالش سۆزىنى ئۇنىڭ، ئۆزگەرمىسىال

 5لەرنى يۈكلەيدۇ. ەتمەجبۇرىي
مـۇئەييەن بىـر  رەگە كەلسـەك، ئـۇ بەيـئەتلئـا(-يەنـى ئەھـدىلىرى)لەرنىڭ بەيئەتلىـرى ىكىش ،ئەمما
ئـۇالر جىھـاد قىلىـش، ئىسـالمغا دەۋەت قىلىـش، ەنمەيـدۇ. بەلكـى چەكلتنى يۈكلەش بىـلەن مەجبۇرىيە

رىش، زۇلۇمغـا ېـتوسۇش، خـاپىلىق تارتىـپ قالغـان كىشـىگە يـاردەم بياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن 
رىـدىغان نەرسـىنى ئېلىـپ ېلەرگە ئەرزىـيەت بىيولدىن كىش ئاددىيسى،رىش، ېچرىغان كىشىگە ياردەم بۇئ

پ ئۆز ئۈسـتىگە مەجبـۇرىيەت قىلىـپ ئەھدىلىشى نى قىلىشقاتاشالشقا ئوخشاش ھەرقانداق بىر ئىبادەت
 قى ئىشالرغا ئەھدىلىشىشى ئىماننىڭ شاخچىلىرىدىن بىر شاخچىدۇر. ىرىىڭ يۇق. ئۇالرنئالسا بولىدۇ

                                                                                                                                                                                                      
 بەت -163جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -163جىلد  -8« ىھايەئەلبىدايە ۋەنن»ر2
ربەت -7ناملىق كىتابى« سۇلتانىيە ئەلئەھكامۇس»ماۋەردىنىڭ ر3
رلەربەت -16، -15ناملىق كىتابى« سۇلتانىيە ئەلئەھكامۇس»ماۋەردىنىڭ ر4
ربەت -17ناملىق كىتابى« سۇلتانىيە ئەلئەھكامۇس»ماۋەردىنىڭ ر5
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 الزىم تۇتۇشتا پەرزلىكتە ۋە 
 ئىمان ئىگىسىگە پەرز.  پىسىگە بەيئەت قىلىش ھەربىرىمۇسۇلمانالر خەل

ــدا  ــۇ توغرى ــبەر ب ــداق پەيغەم ــگەن مۇن ِاامم»رر:دې رْه ممٍ ا ْا َهرسماِم داممانر رُ ُىقهمم ر ه رَالاممِ سا ممٍ ا ْا ر ممع  لهِ مماًرْا ْه ٍ كىمكــى « »ًارجا

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

ْ ر»ر:گەنمۇنداق دې ْاُع مٍ لهةهْيارَا هْا  ُ  خەلىپىسـىنىمۇسـۇلمانالرنىڭ جامـائىتىنى ۋە ئۇالرنىـڭ « »تمال َاُ رياٍا ااارعل ُة

 2.«الزىم تۇتقىن!
نىــڭ ئىلگىرىكــى مۇســۇلمان ھۆكۈمرانالركىمكــى   ئىبنــى ھەنــبەل مۇنــداق دەيــدۇ:ئىمــام ئەھــمەد 

ين دەپ ئاتالغان بولسا، ىئۈستىدىن قىلى  بىلەن غەلىبە قىلىپ خەلىپىگە ئايالنغان ۋە ئەمىرۇلمۇئمىن
دەپ ئېتىـراپ قىلمـاي بىـر  «خەلىـپە»قا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمانى بار ھەرقانداق كىشىنىڭ ئۇنى هللا

ئۆتكۈزۈشى ھـاالل ئەمەس. مەيلـى ئـۇ ياخشـى كىشـى بولسـۇن يـاكى پاسـىق كىشـى بولسـۇن كېچىنى 
 1[.يندۇرىئەمىرۇلمۇئمىن

 ۋەلجامائەنىڭ ئېتىقاد كىتابلىرىدا قەيا قىلىپ ئۆتىلىدۇ.  ەننۈبۇ مەسىلە ئەھلى س
ـــا ـــ ،ئەمم ـــرى ىكىش ـــى )لەرنىڭ بەيئەتلى ـــڭ يەن ـــائەتئۇالرنى ـــارا -ت ـــقا ئۆزئ ـــادەتلەرنى قىلىش ئىب

ئەممـا،  شۇرالشقا ئەھدىلىشـىش كىشـىنىڭ ئـۆز ئىختىيارىـدا بولىـدۇ. ئا( پەرز ئەمەس،-ىشىىلىشئەھد
ئىككى ، لەنىمەسرئەھدە ئارقىلىق ئۆز ئۈستىگە ئالغان نەرسىگە ۋاپا قىلىشى پەرز.ئەھدىلەشكەن بولسا، 

گە ىنىئەھدىلەشـك ئېلىشـقايـاكى بىـر قىسـمىنى يـاد  ئېلىشـقاقۇرئان كەرىمنى تولـۇق يـاد كىشىنىڭ 
قا ئەھدىلەشـكەن يادالشـھەربىـر مۇسـۇلمانغا پەرز بولمىسـىمۇ،  يادالشگەرچە قۇرئان كەرىمنى . ئوخشاش

 كىشىگە نىسبەتەن پەرز بولىدۇ.   
لەرنىڭ ىكىشـ ،ئەممـا .باشـتىال پەرز تەمۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىگە بەيئەت قىلىشـى شـەرىئەت دېمەك،
رىـدا شـەرىئەت ئـارقىلىق، ئەھـدە ىئۇنىڭ بايـانى يۇقمەس. ئۇنداق ئە ئا(-يەنى ئەھدىلىرى)بەيئەتلىرى 

 ھەر ئىككىلىسى ئارقىلىق پەرز بولىدىغان ئىشالر دېگەن يەردە ئۆتۈپ كەتتى. ۋە ئارقىلىق
، دەلىلـىبۇنىـڭ ە بەيئەت قىلىش ھەربىر مۇسـۇلماننىڭ ئۈسـتىگە پەرز. سىگمۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپى

لهةهْيارَار»  ُ ْ رتمال َاُ رياٍا ااارعل ُة ُع ْا مٍ  «الزىـم تـۇتقىن! خەلىپىسـىنىمۇسۇلمانالرنىڭ جامائىتىنى ۋە ئۇالرنىـڭ « » هْا

بەلكى ئەھـدىنى ئۇنداق ئەمەس.  ئا(-يەنى ئەھدىلىرى)كىشىلەرنىڭ بەيئەتلىرى  ،دېگەن ھەدىس. ئەمما
 ىگە ئالغان كىشىگىال پەرز.ۈستئۆز ئ

قىلىپ بايان  يرىدا تەپسىلىىن ئۇنى يۇقمە .بىر مەسىلە باريەنە گىشلىك ېت ئەسكەرتىشكە ،بۇ يەردە
ئەيـن دېسـەكمۇ  رزەبۈگۈنكى دەۋردە جىھادنى پۈتۈن دۇنيـا مۇسـۇلمانلىرىغا پ ،بولسىمۇ ئۇ .ئۆتكەن ئىدىم
. ئەگەر بىــر ىــپ بولغــانىتكېبقىلىــپ باشــتىال پەرز  شــەرىئەت نىئــۇ .ۋەتكەن بولمــايمىزۇئــانچە ئاشــۇر
 ىئۇنىـڭ ئـۇ گـۇرۇھنى الزىـم تۇتۇشـ ،گۇرۇھ كىشىنى تاپسـايولىدا جىھاد قىلىدىغان بىر هللامۇسۇلمان 

رىـدا زىكـرى قىلىـپ ئۆتتـۈمكى، الزىـم ىبۇ گـۇرۇھالر كۆپىيىـپ كەتسـە، مەن يۇق اپەرز. ئەگەر بىر رايوند
راقىـدۇر. ئەگەر رايونالرنىـڭ ىيتۇتۇشقا ئەڭ ئەۋزەل بـولغىنى ھەق ئۈسـتىدىكى گۇرۇھالرنىـڭ ئەڭ قەدىم

بە ىـخەتەرگە بەكـراق يۈزلىنىۋاتقـان، ئۇنىـڭ غەل ،ھالرمـۇ كۆپىيىـپ كەتسـەكۆپىيىشى سـەۋەبىدىن گۇرۇ
 رىدۇ. ېقىلىشى پەرەزگە يېقىن بولغان گۇرۇھقا ياردەم ب

  ىمۇددەت پەرقبۇ ئىككى خىل بەيئەتتىكى 
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتىر1
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
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يـاكى ا دىـسە ياكى ئۇنىڭغـا دىنمىپە ئۆلۈپ كەتىخەل، بولۇپ يدائىمى ـــت ەبەيئ گە بېرىلگەنخەلىپى
 2كەتمەيـدۇ.ئۈزۈلـۈپ  نۇقسان كۆرۈلمىسـىالوقۇقتىن ئېلىپ تاشالشنى الزىم تۇتىدىغان بىرەر ھ ەدىنىبەد

مـۇئەييەن  ،مـدەكىرىدا دەپ ئۆتكىنىمەن يۇق ئا(-نىدىلىرىھەئيەنى ) نىلەرنىڭ بەيئەتلىرىىكىش ،ئەمما
 دايارلىقىلەرنىڭ ئىختىىبەيئەتنىڭ مۇددىتىنى بەلگىلەش كىش لىك قىلىپ تۈزۈشسە بولىۋېرىدۇ.مۇددەت
 ئۇنداق ئەمەس. تەبەيئ گە بېرىلىدىغان. خەلىپىبولىدۇ
 ك پەرقىۈكۆپل 

مۇنـداق  . بۇ ھەقتە پەيغەمـبەر مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئىككى خەلىپىنىڭ سايلىنىشى دۇرۇس ئەمەس

َهر»ردېگەن: اَ  ل  رنٍا َه اَ  ماِم دااهرعل   هذاعر»مۇنـداق دېـگەن: يەنە  3.«ىسىنىڭ بەيئىـتىگە ۋاپـا قىلىڭـالرئاۋۋالق« »ُنععرسُه
ممٍ ُعةا ىم  رْه مممرا خا هرناممٍ م اُمُلععرع   امامممْي  ُا ئۇالرنىـــڭ كېيىنكىســـىنى  ،ئىككـــى خەلىـــپىگە بەيـــئەت قىلىنســـا« »سُعيهمم ارْلهالهِ

  4.«ئۆلتۈرۈرالر!
ــ ــڭ كۆپىيى ــۈن خەلىپىنى ــۇنىڭ ئۈچ ــىش ــدە دۇرۇس ئەمەس پ كېتىش ــى  ھەم ــۇلماننىڭ ئىكك مۇس

 . دۇرۇس ئەمەس مۇخەلىپىگە بەيئەت بېرىشى
بەيـئەت  ،گە كەلسـەكئـا(-)يەنى ئەھدىلىرى غان بەيئەتلىرىىدىقىل بىرىگە-كىشىلەرنىڭ بىر ،ئەمما
بىـلەن ۋاقىـا جەھەتـتە سىغىشـىپ كېتەلەيـدىغانال بولسـا،  ئەمەل باشقا بىرنەچچە ئەمەلـلەر بېرىلگەن
 ئـادەم ىـر گـۇرۇھنىڭ بكىشىبىر  ،ۇنىڭغا ئاساسەنب بولىۋېرىدۇ. دۇرۇسبولسىمۇ  كۆپەشكۈچىلەر بەيئەتل

ىنى يـاد ئېلىشـقا لىرنىـڭ ھەدىسـ بىـلەن پەيغەمـبەر  ئـادەميەنە بىـر گـۇرۇھ  ،بىلەن قۇرئان كەرىمنـى
، مۇسـلىمدىن ھەدىـس بىلەن بۇخارىنىبۇخارىدىن ھەدىس ياداليدىغان بىر گۇرۇھ ۋە ياكى  بەيئەتلىشىشى

ى، ھەتتـا ۋاپـا قىلىشـقا قـۇربى شىشـياد ئېلىشقا ئەھدىلىبىلەن مۇسلىمنى ياداليدىغان يەنە بىر گۇرۇھ 
 دۇرۇس. ىبىلەن ئەھدىلىشىش الرگۇرۇھ بىرنەچچەيەتسە، ئۇنىڭدىن سىرتمۇ 

ـــا ـــۈكئەمم ـــرنەچچە تۈرل ـــا ئوخشـــاش باشـــقا بى ـــادەتلەر ب ، جىھادق ـــتە ئىب ـــلەن ۋاقىـــا جەھەت ى
د بىــردىن كــۆپ گــۇرۇھالر بىــلەن ئەھدىلىشىشــكە بولمايــدۇ. جىھــا ،ولســاسىغىشــالمايدىغان ئەمەلنــى ب

ـــادەساھ ـــى دۇرۇس ئەمەس، جىھ ـــڭ كۆپىيىش ـــۇچى گۇرۇھالرنى ـــزمەت قىلغ ـــىدە خى ـــۇش ۋە ، س ئۇيۇش
تائـاال هللابـۇ ھەقـتە  ىسى بولغـان شانۇشـەۋكەت ئـارقىلىقال پـۇت تىـرەپ تۇرااليـدۇ.مېۋدوستلىشىشنىڭ 

ُُْمُنوََّ  مۇنداق دېگەن: َُ بَ ْع ٍ  يَ  ِمَناُى بَ ْعُضُهْ  َأْولِيَ ا ْْ ِمُنوََّ َواْلُم ْْ ََ نِ َواْلُم ََ ْن اْلُمن َه ْوََّ   ىۇئمى  ئەرىەر   بِ اْلَمْعُنوِذ َويَ ن ْ

بى ى بىلەن دوسااۇر  ئۇالر )شىشىلەرن ئ ياخشى  ئىشىالرن  قىلىشىقا بۇي ۇيىدۇ  يا ىان - ۇئمى  ئاياىالر بى 

 .5ئىشالردن  تغسىدۇ
ــادى ــا يجىھ ــۇپال قالم ــى بول ــتلۇققا قارش ــى دوس ــڭ كۆپىيىش ــۈزۈلجامائەتلەرنى ــى ت گەن ي، يەنە تېخ

لىقى ســەۋەبلىك بىــر ســامبول بىــرىگە زىــا بولۇشــى ۋە ئۆزئــارا ماسلىشىشــچانلىقنىڭ-پىالنالرنىــڭ بىــر
كەتنىڭ ۋشـە-ئامىلالر تۈپەيلىدىن شان سەلبىيئوخشاش  غالىشىسېگۇرۇھنىڭ يەنە بىر گۇرۇھقا زىيان 

َُوا فَ تَ ْفَش ُلوا َوتَ ْذَهَب َون ت َ : گەنمۇنداق دېبۇ توغرىدا تائاال هللاقولدىن كېتىپ قېلىشىغا ئېلىپ بارىدۇ.  نَ اَز
                                                                                                                                                                                                      

 بەتلەر-23، -23كىتابى  ناملىق« لەرلىق تۈزۈمھپادىشا»ۇ يەئالنىڭ ئەبر1
 بەتلەر-23، -17كىتابى  ناملىق« لەرلىق تۈزۈمھپادىشا»ماۋەردىنىڭ ر2
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر3
رمۇسلىم رىۋايىتىر4
رئايەت -71سۈرە تەۋبە ر5
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ْ  َواْص ِْبُوا َُ -ئىخاىالى قىلىشماڭالر  بغىمىسا  )دۈشمەن بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقىۇى قاىىسىىلەر  شىىچ ِرُُّ

 .1 سەۋر قىلىاالر .قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ
ەنە بىر گۇرۇھنىـڭ كى يىتەييارلىقسىز ھالەتت بەزىدە بىر گۇرۇھ دۈشمەن بىلەن ئۇرۇشىدۇ. بۇ ئۇرۇش

 «كېـرەك تـۇرۇش تاقابىـلغـا زىيان»ەتتە: ئىشـەر چرىشىنى كەلتـۈرۈپ چىقىرىـدۇ.ۇدۈشمەن زەربىسىگە ئ
جامائەتلەرنىــڭ كۆپىيىــپ كەتكەنلىكىنىــڭ  ينىــڭ ھەممىســى جىھــادىالر، بۇبــار قائىــدە بىــر دەيــدىغان
 ا سۆزلەپ ئۆتكەن ئىدىم.ديىغىبابنىڭ ئا -3رىسىنى كە تاقابىل تۇرۇشنىڭ چامەن بۇ ئاپەتزىيىنى. 
 كەلگەن ھەدىسلەر توغرۇلۇق بەيئەت 

 ى ھېسـابقا ئالمىغانـدا،بەيئەتلەرنـ ا ئېلىـپ بېرىلغـاندسـىبىلەن سـاھابىلىرى ئوتتۇرى پەيغەمبەر 
يـاكى  ىسـىخەلىپئىمـامى )يەنـى كەلگەن ھەدىسـلەرنىڭ ھەممىسـى مۇسـۇلمانالرنىڭ  توغرۇلۇق بەيئەت

 نىربىزنىـڭ كىتـاباليەكـۈن  بـۇ غـا بەيـئەت بېرىشـكە قارىتىلىـدۇ.ئا(-شاھين ياكى پادىنىئمىۇئەمىرۇلم
 .ئىسپاتالندىئارقىلىق  ىزدىنىشىمىزئ ۈپكۆر

بۇ ھەدىســـلەرنى ھېچقاچـــان گەرچە ئـــۇالر ئۆزلىرىنىـــڭ ئەھـــدىلىرىنى بەيـــئەت دەپ ئۇشـــ ،ئەممـــا
ئەھـدىلەرنى  ىكىخىلـد بـۇ ،سـۆزلەپ ئۆتكىنىمـدەك ئىلگىـرىمەن  كىھەتتـا ،ۋالغان تەقدىردىمۇىئاتىش

 .شقا بولمايدۇۋېلىتىىجامائەتلەرنىڭ ئەھدىلىرىگە قار ،تەقدىردىمۇ بولغان بەيئەت دەپ ئاتاش دۇرۇس
نىڭ بەيئىتى بىـلەن قەيـا قىلىنغـان ىياكى خەلىپ ـــ رەسلىھەد ئىبارىسى تىلغا ئېلىنغان بەيئەت

مھــۇر ئۆلىماالرنىــڭ ۇج شـقاشۇرال ،ھـالەتتە كەلــگەن ســىززىكـرى قىلىنماســتىن قەيت ەۋە يـاكى خەلىــپ
 .بىـلەن قەيـا قىلىـش ۋاجىـ  قىلىنغان ھەدىسقەيا  سىز كەلگەن ھەدىسنىقەيت بويىچە كۆزقارىشى

 بولۇپمۇ ھۆكۈم بىلەن سەۋەب بىر بولغان چاغدا تېخىمۇ شۇنداق.
 :بەيئەت خەلىپە بىلەن قەيا قىلىنغان ھالەتتە كەلگەن ھەدىسلەر

 پەيغەمبەر  ااُكعنُر»: نىڭ ِا َهررَا اَ  رنامٍل  َه اَ  ماِم دااهرعل  رُنععرسُه َا ر ٍا ُْرُنٍا ُلععرناةاٍرتاْ  ثُمُرر ٍا كېـيىن(  )مەندىن» «ُخلاُاٍُ رنااك 

شـۇ چاغـدا بىزنـى نـېمە › :سـاھابە كىـرامالر .«خەلىپىلەر بارلىققا كېلىدۇ، ئانـدىن كۆپىيىـپ كېتىـدۇ

 2دېدى،!« ىڭ بەيئىتىگە ۋاپا قىلىڭالربىرىنچىسىن» :دەپ سوراشتى. پەيغەمبەر  ‹؟قىلىشقا بۇيرۇيسەن
 دېگەن سۆزى.

 پەيغەمــبەر  ممٍ»: نىــڭ ُعةا ىم  رْه ممرا هرناممٍ م اُمُلععرع خا اماممْي  ُا  ،ئىككــى خەلىــپىگە بەيــئەت قىلىنســا» « هذاعرسُعيهمم ارْلهالهِ

 .سۆزىدېگەن  3«ئۆلتۈرۈرالر!ئۇالرنىڭ كېيىنكىسىنى 

 پەيغەمبەر  ًٍْرناْا  ر»: نىڭ يا ار هْاٍ رسٍا مرهسُععرْاع  ه  َُرنٍا َه ُم مُرريُمىاٍ مٍ ارَخا رجا ٍارناإهن  اااٍا  ِ َُرْاٍرع َهرنمال ُِاهد  قاااريا ه هرَاقاارا ار مال ُه  ُ ُ راا اٍا
مرهر رع خا قىلغـان بولسـا، كۈچىنىـڭ  بەيـئەتبېرىپ  بىر خەلىپىگە قولىنى ندىقەلبىچىن كىمكى » «ُ ىُماا

يەنە  ،ۇنىڭدىن خەلىپىلىكنى تالىشىپ كەلسـەئەگەر يەنە بىرسى ئ .ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلسۇن يېتىشىچە
 دېگەن سۆزى. 4«چېپىڭالر!بىرسىنىڭ گەدىنىگە 

 نىــڭ  ئــۆمەر ئىبنــىمــۇھىمى،  ئەڭ ھەدىســلەرنىڭ ســۆزلەنگەن ھــالەتتەســىز قەيت بەيــئەت، ئەممـا

ِاامًارجاٍ«: قىلغانرىۋايەت  دىن  پەيغەمبەر رْه َهرسماِم داانرْامٍ ا رُ ُىقه ر ه رَالاِ سا رْاٍ ا لهِ ماًرْاع  كىمكى بوينىدا بەيـئەت » «ْه

                                                           
رئايەت -46سۈرە ئەنفال ر1
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
ررىۋايىتىمۇسلىم ر3
 مۇسلىم رىۋايىتىر4
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 گەرچەدېگەن ھەدىسى بولۇپ،  1«جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ ،يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىدىكەن
 بـۇڭ بىزنىـ، بولسـىمۇ ھـالەتتە كەلـگەن سـىززىكـرى قىلىنماسـتىن قەيت ەخەلىـپ ە بەيـئەتتھەدىس بۇ

  ئاببـاس ئىبنـى شـىمىزگەدېيىمەقسـەت  يـئەتەب قىلىنغـان گەسىخەلىپى مۇسۇلمانالرنىڭ بەيئەتتىن

ِاامًار»: قىلغانرىۋايەت  دىن  نىڭ پەيغەمبەر رْه رًعرْامٍ ا مُم  رشه نه مل اٍا ُُّ معارعل مرالارْه رخا َُرْامع  مِ ًٌٍرنمال ِاَّ مهه رناإهن م معه هرشا رَاْه مع  ركاره ارْه ْاع 
لهِ مماًر ْه ٍ ــى ئەمىر» «جا ــڭنىكىمك ــر ى ــ ەربى ــمقتۇرىنى يائىش ــەۋرا ىس ــۇن س ــاھنىڭ كى .قىلس ــى پادىش مك

دېـگەن  2«مىدە ئۆلگەن بولىـدۇۈئۆلىدىكەن، ئۇ جاھىلىيەت ئۆل ىپئىتائىتىدىن بىر غېرى  چىقىپ كېت
 ۇ.بولىد تۈرتكەھەدىسى 

 قىلىـش ھەرىـكەت بۇزۇشقا بەيئىتىنىبەرگەن غا ئۇنىڭ، دېگەنلىك چىقىشپادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن 
 3بولىدۇ. دېگەنلىك

 بىـر سـەۋەبھەدىسـىدىكى ئورتاقلىققـا ئىـگە بـۇ  (ئـا-نىـڭ ئابباس  بىلەن ئىبنى ئىبنى ئۆمەر )
پۇقراالر بىرلىككە كېلىپ بولغان كىشـىگە  ياكى چىقىش بەيئىتىدىن پادىشاھنىڭ، بولسىمۇ ئۇبولدى. 

 ســادىر شــنىىئ بــۇ، بولســىمۇ ئــۇ. بولــدى بىــر ھۆكمىمــۇ ھەدىســنىڭ ئىككىــال. لىقبەيــئەت قىلماســ
( ئـا-كېلىـدۇ تۆۋەنـدە ئىزاھـاتى مىنىـڭۈئۆل يەتىجاھىل). ئۆلۈشى ىدەئۆلۈم يەتىجاھىل قىلغۇچىنىڭ

 ئىبنـى)كەلگەن  ىپقىلىن قەيا ،ئا(-ھەدىسىنى نىڭ  ئۆمەر ئىبنىقەيتسىز كەلگەن ) ئۈچۈن شۇنىڭ

ە دىھەدىسـ نىـڭ  ئـۆمەر ئىبنـى، چـۈنكى. الزىـم قىلىـش قەيـا بىـلەنئـا( -ھەدىسـى نىڭ  ئابباس
ــەت ــان مەقس ــئەت قىلىنغ ـــ بەي ــۇلمانالرنىڭ ــ ــى مۇس ــۇد خەلىپىس ــا مەۋج ــۇ ، بولس ــپىگەئەنە ش  خەلى

 چىققـان قارشـى پادىشـاھقا» نىـڭ  ئاببـاس ئىبنـىتنى كۆرسىتىدۇ. يەنە كېلىـپ، بەيئە دىغانىبېرىل
ۇشـىنى بول مەۋجـۇد پادىشـاھنىڭ ھەدىسـىېـگەن د «دۇرۈشـئۆل ئۆلۈمىـدە جاھىلىيەت ھۆكمى كىشىنىڭ

 .قىلىدۇقەززا تە

نىـڭ ھۆكمى كىشىنىڭ چىققان قارشى پادىشاھقا ھەدىسى نىڭ  ئابباس ئىبنى، كىشۇنىسى ئېنىق
ــاھىلىيەت ــدە ج ــئۆل ئۆلۈمى ــرگە ىغانلىقىنى دى ــلەن بى ــرىش بى ــىتىپ بې ــاھنىڭكۆرس ــۇد پادىش  مەۋج

 نىـڭ  ئاببـاس ئىبنـى، ھەجەر ئىبنـىرا شۇ، ۇىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدقىلىدقەززا تەمۇ بولۇشىنى

 ىگەھشـەر. ئەنە شـۇ كەلتـۈرگەن ھەدىسـىنىمەزكۇر  نىڭ  ئۆمەر ئىبنى ھىسىدەشەر ھەدىسىنىڭئۇشبۇ 
 4!قىلىنسۇن مۇراجىئەت

 ئۆزلىرىنىـڭ كىشـىلەرنى جامائەتلەر قىسمەندەۋرىمىزدىكى  ھازىرقى، ئۆتمەكچى ئىزاھالپ بۇنى مەن

يـوق  ا بەيئەتكىمكى بوينىد» نىڭ  ئۆمەر ئىبنىئۇالرنى ، قىلىپ دەۋەت بېرىشكە بەيئەت ىگەلىرئەمىر
ــدىكەن ــۈپ كېتى ــدە ئۆل ــدۇ ،ھالىتى ــۆلگەن بولى ــدە ئ ــاھىلىيەت ئۆلۈمى ــگەن  «ج ــىدې ــلەن  ھەدىس بى

 مۇسـۇلمانالرنىڭ بەيئەتـتىن ھەدىسـىدىكى نىـڭ  ئـۆمەر ئىبنـى، ئەمەس ئۇنداق ئىش. قورقىتىدىكەن
. بولمايـدۇشـقا باشـقىچە چۈشىنىۋېلى بۇنىڭدىن ئۇنى. تۇتۇلغان كۆزدە بەيئەت دىغانىبېرىل خەلىپىسىگە

 ھەقــتە بــۇ. تكەنلىكتــۇرەئۆزگەرتىۋ لەرنــىلدەلى ئوخشــاش قىلمىشــىغا الرنىــڭييەھۇدى قىلىــش بۇنــداق
                                                           

رمۇسلىم رىۋايىتىر1
ررىۋايىتى بۇخارىر2
 بەت -7جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر3
 بەت -7،-6جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر4
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ََ ْن َمَواِ  ِعأِ ەيدۇ: د مۇنداق تائاالهللا ِلَ   ََ َُُّْنِفُ وََّ ،1 دۇئۆزگەرتىۋېاىى سىۆزىى نن  تەۋراتنىى  ئىۇالر َُُّْنُِفوََّ اْل
ِلَ  ِم ْن بَ ْع ِ  َمَواِ  ِعأِ  ََ نى  ئەھىا لى نن  هللائۇالر )تەۋراتنى ئ سۆزىى نن  جايلى ندن  ئۆزگەرتىۋېاىدۇ )يەن   اْل

 .2باشقىالرغا ئاىماشاۇرۇۋېاىدۇئ

ر: »دېـگەن مۇنـداق  پەيغەمبەر رهامب   مرا لُمععرُجح  ُاخا ر رلامع  مَّ  َا ر  ٍ َاع َاعً مٍرسهمذه رًعرَاذه مُم  رًعرشه مُم  رشه  ْ لاُك ر مامُم  مٍنا ركا رْامع  مىاعا ِا لاااا مُماُدع ر
ممع  تار :رناةا َا رعلِل هرعل ِماُعممعُُرَاعلى َّاممٍَاى ر اممٍ ممعَا ُِ ر ُمل ىاممٍرياممٍرَا  ْ ــىلەر« »ُهد ُاُةممعُْ ــۋەتتە  س ــىلەرئەل ــرىدىن س ەن كئــۆت ئىلگى

 لەنىـڭېك ئـۇالر ھەتتـار، كېتىسـىلە ئەگىشـىپ گەز-گەزمـۇ غېـرى ،-غېرىچمـۇ يوللىرىغـا كىشىلەرنىڭ
ــىغ ــىمۇا ئۇۋىس ــا، كىرس ــى ئۇالرغ ــپ كىرىئەگىش ــزب«. لەرىس ــدۇق ى ــ: ›دې ــۇلۇى ئ ــۇدى! لالھرەس ي، يەھ

 3.دېدى« ؟!ئەمىسە كىمگە: » پەيغەمبەر‹. الرغىمۇ؟راناسا

 دېـگەن بېرىشـتۇر بەيئەت خەلىپىگە مەقسەت بەيئەتتىن رىقى ھەدىسىدىكىىيۇق نىڭ  ئۆمەر ئىبنى
 لمانالردىنمۇسۇ، ئۈچۈن ىقبولمىغانلى خەلىپىسى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋاقىتتا ھازىرقى، مەنىسى زۈمنىڭۆس

 ۇ؟لىك بوالمددېگەنۈلۈپ كېتىدۇ كۆتۈر خاتالىق ئىبارەت قىلماسلىقتىن بەيئەت خەلىپىگە
 قىلىشـنىڭ ھەرىـكەت تىكلەشـكە خەلىـپە مۇسۇلمانالرنىڭ نەزىرىمدە مېنىڭ ھەدىس بۇ بەلكى ياق،

اشـمايدۇ. بـۇ ئۇلۇغـۋار نىشـان كـۆپ ھـالالردا جىھادسـىز ئەمەلـگە ئ. دەلىلـدۇر كۈچلۈك ئەڭلىكىگە پەرز
 .  بىلگۈچى ئوبدانهللا ھەقنى
 يـوق خەلىپىسـى مۇسـۇلمانالرنىڭ ۋاقىتتـا ھـازىرقى قـارايمەنكى، شـۇنداق مەن ئەگىشـىپ ۇنىڭغاب

 ئۆلۈمىـدە جـاھىلىيەت» نىـڭ  ئـۆمەر ئىبنى ئۇ. گۇناھكاردۇر مۇسۇلمان ھەربىر كەتكەن ئۆلۈپ ھالەتتە
 كەلـگەن ھەدىسـىدە دېـگەن« بولىـدۇ ۆلگەنئـ( ئـا-ئۈسـتىدە گۇنـاھ ئەمەس، ئۈسـتىدە نىـڭىكۇفر)يەنى 

 ئىبـارەت تىكلەشتىن خەلىپەۋە  قىلىش بەرپا دۆلىتىنى ئىسالم ئۇ لېكىنچۈشۈپ قالىدۇ.  ئەيىبلەشكە
. دۇمايـبول ئـۆلگەن ئۈسـتىدە گۇنـاھ، بولسـا قىلغـانال ھەرىـكەت ئىشـقا مۇشـۇ، تەلمىسـىمۇېي غايىسىگە

َُ اهَِّ َوَرُس وِلِأ  َّ يُْ رِْك ُأ اْلَم ْوُى فَ َ  ْ  َوقَ َ  وَ سـۆزى دەلىلـدۇر:  مۇنۇ تائاالنىڭهللابۇنىڭغا  َم ْن ََيْ ُنْ  ِم ْن بَ ْيتِ ِأ ُمَه اِجًنا ِِ
ََلَ   اهَّ   يغىىدا ئانىدن  چىقسىا  قىلىىپ ھى ى ەت تەرنىپىگە پەيغە رەرنى  ۋە نى هللا ئۆيىدن  شىمى  َأْج ُنُه 

 لـېكىن، كەلسىمۇ ئاجىز قىلىشتىن ھەرىكەت قائىش بۇ ياكى .4بې ندۇهللا چغقۇم ئەج نن  ئۇنى  ئۆىسە 
يەنە  غـابۇنىڭ .دۇمايـبول ئـۆلگەن ئۈسـتىدە گۇنـاھ ھەم بـۇ، بولسـىالگەن نەئىزدچىن قەلبىدىن  ئۇنىڭغا

بىـر   پەيغەمـبەردۇر. دەلىلـ ۇمھەدىسـ تۆۋەنـدىكى كەتـكەن ئۆتـۈپ توغرۇلۇق ئىگىلىرىە زرۆئگىرى لئى

ل ةار»: دېـگەن مۇنـداقتتا غازا مرا ُر هن رسٍه ُْرعل ةا مُع ُا ُا َا مرهر رعلاج  ُهيًمٍر ه  رشامراُكعُكْر ه رَاع  ْ معًع،رَا ر اااد مُا ُه ْا مر ُم ر ِه مٍر ْا مٍ ًر «  هيىاماهرلارهجا

ۋادىنـى كېسـىپ  ەرسىلەر بىرەر يـولنى بېسـىپ ۋە بىـر. مەدىنىدە نۇرغۇن كىشىلەر بار ،شۈبھىسىزكى»
 5«.قويدى توختىتىپلىك سەلېك نىئۇالر. بولدى شېرىك بىلەن سىلەر ئەجىردە ئۇالر ،ئۆتىدىكەنسىلەر

                                                           
 ئايەت -13ئايەت ۋە سۈرە مائىدە  -46سۈرە نىسائ ر1
رئايەت -41سۈرە مائىدە ر2
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر3
 ئايەت -133سۈرە نىسائ ر4
 مۇسلىم رىۋايىتىر5
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ممٍ» :نىــڭ  ھــۇزەيفە ســۆزلەر ئــۆتكەن يۇقىرىــدا رُكل عا ُهممرااا رعل  رتهل ممكا َهَ  رناممٍ  اا َا ممٍ نر اممٍ ر هْا ْ رياٍا اممانرَا ا ُمم روا رلا رياُكممع   «ناممإهن 

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

ــدا مەن ــدا بابنىــڭ -3 يۇقىرى ــائىف ئاخىرلىرى  ئاشــۇ»، ھەدىــستوغرىســىدا كەلــگەن  مەنســۇرەەتۇل ت
ــــڭ ــــىدىن گۇرۇھالرنى ــــۆز ھەممىس ــــالۈئ ــــكە ئ ــــگەن 1!«رنى چەت ــــ دې ــــۇملىقىنىنىڭ ھەدىس  ئوم

 . ئىدىم قىلغان بايان ىقىنىخاسالشتۇرىدىغانل
ىغانلىقىغا كېلىــدنىــڭ خەلىپىلىك بىــر باشــاليدىغان يــول تــوغرا ئالــدىمىزدا ،ســاىخالهللا، بولۇپمــۇ

 قىلىـش ھەرىـكەت تىكلەشـكە خەلىپىلىكنـى شـۇكەلگەن ئىـكەن، چوقـۇم  ەرلدەلىل قىلىدىغان دااللەت
 پەرز. 

ر هر»رىۋايەت قىلغـان:  نىڭ ئەبۇ ھۇرەيرە   ْ رَانم مُا ِ م ا ْ ركا مى ُك رْه  ْ ُُْك مٍ رَا هْا  ْ ْامر  اارنهمُِك رعس مُعر َا  مەريەم ئـوغلى» »ذاعرنمامَا

ندا اغئىچىڭالردىن بولئۆز سىلەرنىڭ  يەنىال ئىمامىڭالر ندە،ەگرالرغا چۈشۈپ كەلارائ ئەلەيھىسساالم سايئى
 لىنىدۇ.بساېدىن ھدەلىللەر مۇشۇ ھەدىسىمۇدېگەن  2«سىلەر؟كېتەر بولۇپ قانداق

 :بەزىلەر .مۇتەۋاتىر دەرىجىسىگە يەتكەن ھەدىسلەر دانغا كېلىدىغانلىقى توغرىسىدىكىىنىڭ مەيمەھد
 3ۇ.يدەد ـــ، مەھدىە خەلىپ ئوقۇيدىغان ناماز كەينىدە ئەلەيھىسساالم ئىيسا ـــ

ممٍ ارعلِل ُر: »نىــڭ  ئەليەمــانى ئىبنــى ھــۇزەيفە ممٍرشا ْا ر  ْ  ۇددەتمــ خالىغــانهللا دارالرارائــ» «تاُكممعُنرعلىُُُّمممع ُ رنهممُِك

 ھەدىـس ۇ. بـجۈملىسـىدىندۇر ھەدىسـلەرنىڭ يـۇقىرىقى ھەدىسـىمۇ دېـگەن« داۋاملىشىدۇ پەيغەمبەرلىك
 كېـيىن ئۆلۈمىـدىن خەلىپىنىـڭ مەھـدىنىڭيەنە  يەردە بـۇ. كېلىـدۇتولۇق تېكىستى بىـلەن  يېقىندا
 ئاشـكارا مەھـدى ،ئۇنـداقتا 4.بـار ھەدىسـلەر نۇرغـۇن قىلىدىغان دااللەت چىقىدىغانلىقىغا بولۇپ ئاشكارا

َهر» نىـڭ  ئۆمەر ئىبنى دەلىللەر بۇ. دېگەنلىكتۇر بار خەلىپىلىكىڭ ئالدىدا بولۇشن رُ ُىقهم ر ه رَالامِ سا رْامٍ ا ْامع 
لهِ ماًر ْه ٍ ِاامًارجا رْه جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە  ،بەيئەت يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىدىكەن بوينىداكىمكى » «سماِم داانرْاٍ ا

 قىلىشـنىڭ ھەرىكەت ئۈچۈن تىكلەش خەلىپە نىزبى، پلۇقوشۇ بىلەنى ىسھەد دېگەن، «بولىدۇ ئۆلگەن
 .قىلىدۇ قايىلپەرزلىكىگە 
گۇنـاھنى  بـۇئۈستىمىزدىن  بەيئەتلەر قىلىنغان جامائەتلەرگەي ئىسالمى ھازىرقى، مەلۇمكى شۇنىسى

 بەيـئەت ىـرىگەئەم جامائەتنىـڭ بىـرەر ئىچىـدىن جامائەتلەرنىڭ ئەگەر»: بەزىلەر، چۈنكى. ۋەتمەيدۇۈكۆتۈر
 . بارغان كۆزقاراشقا دېگەن« كېتىدۇ كۆتۈرۈلۈپگۇناھ  بۇ ئۇنىڭدىن، قىلسا
 چــوڭ، مەقســەت بەيئەتــتىن ھەدىســتىكى دېــگەن« كەتســە ئۆلــۈپ يــوق بەيــئەت بوينىــدا كىمكــى»

ــئەت خەلىــپىگە ــۇ. قىلىشــتۇر بەي ــۇرۇپ تىكلىــمەي خەلىپىنــى ب ــاھ  مۇســۇلمانالردىن ت ــگۇن  پۈكۆتۈرۈل
 خشى بىلگۈچى.ياهللا، كەتمەيدۇ
  ىئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ ھۆكمخەلىپىگە بەرگەن  

 بىـر ئىچىـدىن مۇسـۇلمانالرنىڭ، ھـۆكمىغۇچىنىـڭ بۇز بەيئىتىنى خەلىپىسىنىڭ مۇسۇلمانالر يەنى
 بوالمدۇ؟ ئوخشاش ھۆكمىگە ئادەمنىڭ قىلمىغان ۋاپا ئەھدىگە تۈزۈشكەن بىلەن ئادەم بىرەر ياكى گۇرۇھ
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 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
بەتلەر ۋە ئىبنى  -124، -123ناملىق كىتابى « ئەلئىزائەتۇ لىما كانە ۋەيەكۇنۇ بەينە يەدىييىس سائە»، قۇنۇجىنىڭ بەت -434جىلد  -6« فەتھۇل بارى»ر3

 بەت -27جىلد  -1ناملىق كىتابى « ئەننىھايەتۇ ئەۋىلفىتەنۇ ۋەلماالھىم»كەسىرنىڭ 
ربەتكە قارالسۇن -23جىلد  -1« ئەننىھايە»بەتكە ۋە -128« ئەلئىزائە»ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، ر4
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 بۇ ھەقتە توختىلىمىز. ىدەمەسىل كى، كېيىنخالىساهللا
 

 سۆز پايدىلىق
ــدا ــۆتكەن  يۇقىرى ــ منىڭلىرىســۆزئېيتىــپ ئ ــى نىــڭهللا ئالــدىمىزدا، كــىېچاخىرقى ئ  بىــلەن ئىزن
 دېگەنگە بېرىپ تاقالدى.  بار خەلىپىلىك بىر توغرا كېلىدىغان

ٌُر: »ئەلھۇكمۇل جەدىيرەتۇ بىلئىزائەتى مىـن قەۋلىننەبىييـى » نىڭيلبانىەئ شەيخمەن ھازىر  رسُدهث م
ممِ  هر  ُ ل اررسٍه ممٍ ااهرريامم ا هررسماممْي   ُ ــاملىق  ««عل ــان قىلغــانلىرىنى ئېيتىــپ ىدمســە قىمــۇقەددىمدىكى كىتابىــن ا باي

 1ئۆتمەكچىمەن:

ُه َو الَّ ِذي : دېـگەن مۇنداق تائاالهللا ھەقتە بۇ. مەنسۇپ ئىسالمغا چەكەكېل : ئىدى دېگەن مۇنداق ئۇ
يِن  يِن ُكلِِْأ َولَ ْو َك نَِه اْلُمْش نُِكوََّ َأْرَسَل َرُسوَلُأ بِاَْلَُ   َوُِ َََل  ال ِْ ھەق دن  )ئىسالمئن  بارىىق دنىنالردن  هللا اْْلَلِْ لُِيْظِهَنُه 

ن  تغىۇقئ ھىدايەت ۋە ھەق دن  ئەىەيبىسساال ئىساىن قىلىى ئىچىن  ئۆزننى  پەيغە رى نن  )يەن   ۇھە مەد 

 .2ن ئ يا ان شۆرگەن تەقدن دنمۇبىلەن ئەۋەتا    ۇش نىالر ئۇنى  )ئىساىن بغىۇشى
لۈكى ئۈسـتۈن دىنالردىن بارچە ھۆكمىنىڭ غالىبلىقى، مرانلىقى،ۈھۆك ئۆزىنىڭ بىزگە ئايەت ئۇلۇغ بۇ

 بـۇنى كىشـىلەر بەزى. بېرىـدۇ شـارەتېب ئىكەنلىكىـدىن مەنسـۇپ غـادىنى ئىسـالم چەكنىـڭەلېكبىلەن 

 دەپ بولغـان چىقىـپ ۋۇجۇدقـا زامانىسـىدا رنىڭالھپادىشـا ياخشى ۋە راشىدىنالرائىرخۇلەف،  پەيغەمبەر
، قىسـمى بىر چىققىنىنىڭ قادۋۇجۇ ۋەدىدىنا راس پەقەت بۇالر. ئەمەس ئۇنداق ئىش، دۇشىقىلى گۇمان

 ەن:ىتىپ بەرگى بىلەن كۆرسلىرتۆۋەندىكى سۆز  پەيغەمبەر نىنۇقتى بۇ .خاالس

 پەيغەمبەر  ُبرعلل ِ مُررَاع» :دېـگەن مۇنداق ْا رعلِل هر ريامذ  ُِمعَا ما:ريامٍرَا َا ر اٍكه  ٌ رعلمًّلُ رَاعل دُمَ ىرنماقاٍلام رتُمد ُام ا مَّ  َا ر َُ مٍ لىم عا
ُر رعلِل  َا ْيارَانم َا َه رلاُظعُّر ٌُ رُكى  يِن ُكلِْ ِأ َولَ ْو َك نَِه اْلُمْش نُِكوََّ ر هن  ََلَ   ال  ِْ ي ِن اْْلَ لِْ لُِيْظِه َنُه  َان ررُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُس وَلُأ بِاَْلُ َ   َوُِ

ر َا ْاٍ،رنماقاٍ رتٍا َهرذالهكا ر مال ُهم ر ه رُكمر رْامع   َ َهيًمٍرطاِ هُامًارنماامامعا ُر ُرَُّ ريماُم دامُ رعلِل  ْامٍرشامٍ ارعلِل  ر رذالهمكا مع  مِاُكعُنرْه ِا ر:ر هن َُر مع  رْه  َ ُا مر  ُ ماهرخا َا ر َُ ثم قامٍ ْه

ُهيمعهر ر دُمعنار هَلا َهرنماِمار جه رنهِم مرا ِم  ر رخا رنماِاُم قامىرْامع  ْ ر هُّيامٍن   ەقىلىنمىغـۇچ ئىبـادەت غـادېـگەن بۇتالر ئـۇززا ۋە الت» «َسامٍكهعه

 ئــى» ئائىشــە مۇنــداق دېــدى: .«)يەنــى قىيــامەت قــايىم بولمايــدۇ( يــدۇېتىــپ قالماكۈنــدۈز ك-كــېچە

ھەق دن  )ئىسالمئن  بارىىق دننالردن  ئىسىاىن قىلىىى ئىچىىن  هللاتائاال: هللاھەقىقەتەن مەن  لالھ!رەسۇلۇ
ن  تغىىۇقئ ھىىدايەت ۋە ھەق دنى  بىىلەن ئەۋەتاى   ئەىەيبىسسىاال   )يەنى   ىۇھە مەد ئۆزننى  پەيغە رى نن

يەنـى ) بۇ ،دېگەن ئايەتنى نازىل قىلغاندا ، ۇش نىالر ئۇنى  )ئىساىن بغىۇشىن ئ يا ان شۆرگەن تەقدن دنمۇ
گە )يەنـى ئەمـدى كـۇفرى كەيـنى دىالنـامامتدىـنالر ئۈسـتىدىن غالىـ  قىلىـش(  ئىسالم دىنىنى باشـقا

خالىغـان مـۇددەت شـۇنداق »هللامۇنداق دېدى:  پەيغەمبەر  .ئويالپتىكەنمەندەپ  قايتمايدىغان بولدى(
ــاال هللابولىــدۇ، ئۇنىڭــدىن كېــيىن  ــۇ  ،ۇتىــدەۋەشــامالنى ئ خۇشــبۇيتائ شــامال قەلبىــدە قىچىنىــڭ ئ

                                                           
پەيغەمبەر»ر  ٌُر: »نىڭ ِ  هررسُدهث   ُ ل اررسٍه ٍ ااهرريا ا هررسماْي   ُ  تارقىتىشقا كىسۆزىدى دېگەن »مۋەتىلدىەپەيغەمبەر بولۇپ ئ بىلەن قىلى  ئالدىدا قىيامەتنىڭ مەن« »عل

ر«ھۆكۈمبولغان  تېگىشلىك
ناملىق كىتابى، « ئەلھۇكمۇل جەدىيرۇ بىلئىزائەتى مىن قەۋلىن نەبىييى: بۇئىستۇ بىسسەيفى بەينە يەدىيىس سائە»ئىبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ ر1

 دارۇلمەرجان نەشرى
 ئايەت -33سۈرە تەۋبە ر2
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يـوق لىق ىكېـيىن ھېچقانـداق ياخشـ ۇ،رىـدۇدانىسىچىلىك ئىمانى بار ھەرقانـداق ئـادەمنى ۋاپـات تاپت
 1.«رىنىڭ دىنىغا قايتىپ كېتىدۇبوۋىلى-ئاتائۇالر  ،ئادەملەر قېلىپ قالىدۇ

چەكنىـڭ ئىسـالم دىنىغـا مەنسـۇپ ئىكەنلىكىـگە ەلېنىڭ ئىزنى ۋە مۇۋەپپەق قىلىشى بىـلەن كهللا
ــڭ غەل ــدە ئىســالم دىنىنى ــدىغان دەرىجى ــداق شــەك قالدۇرماي ــارقىلىش  نىبىســىىھېچقان ــڭ ت ۋە ئۇنى

 رىدىغان يەنە نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەن.ېشەنلەشتۈرۈپ بوكىنى رېرى چىئەڭ يۇق دائىرىسىنىڭ
ــىز  ــتۈرۈش، ئۈمىدس ــى ئۆس ــڭ ھىممەتلىرىن ــزمەت قىلغۇچىالرنى ــالمغا خى ــا مەن ئىس ــاق  مان قورس
قىلغـان بىـرنەچچە ھەدىسـلەرنى  رەسسـەيۇمهللا مەقسـىتىدەىالرنىڭ ئۈستىدىن ھۆججەت تۇرغـۇزۇش باقت

 سۆزلەپ ئۆتىمەن.

  پەيغەمــبەر  :ــداق دېــگەن ممٍر»مۇن ْا ممٍر ُْل ُكعا ُلُ ر ممِاُم  ِا ر ممٍرَا هن رَُْ مم ه َهسماعا ْاغاٍ َه ماعاٍرَا ممٍ َا ْا ر ٌُ رنماراَاي مم ارعلاَ  ا  هن رعلِل ارَاَاىر ه
مٍ ىم عا رْه َه ار ه زېمىننىڭ كۈن چېقىش ۋە  قاتالپ كۆرسەتتى. مەنتائاال مارا زېمىننى هللا ،شۈبھىسىزكى» «َُ

ن كۆرســىتىلگەلىقى مارــا ھەتەن مېنىــڭ ئۈممىتىمنىــڭ پادىشــاھەقىــق .مۈكــۈن پېتىشــلىرىنى كــۆرد
 2«.يەرلەرگىچە يېتىپ بارىدۇ

  پەيغەمبەر  :لام»مۇنداق دېگەن ُ خا َ رَا رَاسامر ر ه  رَا رْام ا ٌا ُرسماِ  ُرُ رعلِل  رَا ريماام  ٍَُ ُررْاٍرسمالا ارعلل ِ ُررَاعلىم عا عرعلاْ  ْاذا ُلغاع ر َُرلاِاُم 
عرعل  هر ْاذا ُر رارعلِل   ُ ُرسهَهرعل ُك رعلِل  َُّ ًّلا ارَاُذ اريُذه  ِ ُرسهَهرع ه رعلِل  ر هَاعريُدهَُّ ر  رذالِه َ ه رسهُذ َ رَاَ  َهي رسهدهَ هر ا كـېچە ۋە  (دىـنيەنـى بۇ ئىش )» «يعا

ۋە يۇرـدىن بولغـان ھەرقانـداق بىـر ئـۆيال  كەسـېتائـاال كهللاكۈندۈز يەتكەن يەرلەرگىچە يېتىپ بارىـدۇ. 
 زىـزەئ بىـلەن كىرگۈزىـدۇ. شىـلقى خارنى خـار ياكى شىلقى زىزەزىزنى ئەا بۇ دىننى ئئۇنىڭغ ،بولىدىكەن
 3«.زىز قىلىدۇ، كۇفرىنى خار قىلىدۇەنى ئىئىسالم دىن ئارقىلىق

ى، تارقىلىشـكەڭ جىـدە ىبـۇ دەر نىـڭىدىنكى، ئىسـالم شارەت بېرىـدۇېب ڭدىنبۇ ھەدىس بىزگە شۇنى
نىڭ ىفرۇك زومىگەر انياراق جەھەتلەردە ھەددىدىن ئاشق-قورالھەمدە مەنىۋى ي ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ماددى

  .ۇقايتىدچوقۇم  ھالەتكەبىر  كۈچى ئۈستىدىن غالى  كېلەلەيدىغان

 مٌهرا:ر}رىۋايەت قىلىنىدۇ: دېگەنلىكى مۇنداق  ڭىنيلىبەئەبۇ ق ُُ ،رنا ُه رس معهرعل دامٍ مرَه ر اُ م هرعلِل هرس معهر اة  ُكى مٍر هى م ا
هر مم هيىااماْي  ممااُحرَاَ  :رَا ُّرعل ةا  ُ ِ ممُا رنامم ا اٍر اُ مم ُرعلرتُم َْه َُ ر ممااى اهِىهِ ُا،رَاَ   ُ رلاممرُق ى ممَُرر،انرل ممَاررَُرعلِل هرسهَُّممى ُ َا  رالارْه ْاخ  رنامم َا ر اُ مم ُررر اممٍ َا رنماقاممٍ َا ركهااٍسًممٍ،ر اممٍ

مرعُرنا ررةٍارىارِم رعلِل ه:رسمار رعلِل هررَارع رَا ُِمعَه اُمُب:ر هررَا َُررذ رناك  ُِمع مٌهرارَا مااُحرَاَ  ًر:رعلِل هررُِ  ُ هرتُم م هيىااماْي  ِ ماُرَا ُّرعل ةا َْه رعلرُّ َه مااى اهِىهِ ُا،رَا  ُ ر:رعل ُق َا  رنماقامٍ
رعلِل هر ُِعَُ مااى اهِىهِ اار»:رَا  ُ رعل ُق مااُحرَاَ  ريماد منه  ُ را  مرارتُم ْه ئاسنىڭ يېنىـدا  ىبنئىئىبنى ئەمرى  لالھبىز ئابدۇ} «{ْا هيىاُار

دىن ئىبـارەت ئىككـى شـەھەرنىڭ ىييىـمۇيـاكى ر )يەنى ئىستانبۇل( ەينىيىيئىدۇق، ئۇنىڭدىن قۇستانت
ھـالقىلىق بىـر سـاندۇقنى  لالھئابـدۇ، ى توغرۇلۇق سورالدىقدىغانلىىنىەتھى قىلپنىڭ بۇرۇن سىقايسى

ســاندۇقتىن بىــر كىتــابنى  لالھئابــدۇ :مۇنــداق دەيــدۇ يــلىبەئەبــۇ ق ايەت قىلغــۇچىۋىــر .ردىۈئەكەلــد

ــداق ىچىقىر ــپ مۇن ــدۋېتى ــۇلۇىدې ــز رەس ــىدا   لالھ: بى ــڭ قېش ــۆزلىرىنى( نى ــگەن س ــڭ دې ــۇ زاتنى )ئ

ەتھى پبۇرۇن  سىئىككى شەھەرنىڭ قايسى›سورالدى: بىر سوئال دىن مۇنداق  ق، پەيغەمبەر اتتۇيېزىۋات
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتىر1
 ۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتىمۇسلىم، ئەبۇ دار2
 بەت -121ناملىق كىتاب « ھەزىيرۇس ساجىد»ر3
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ــدۇ ــتانت ؟قىلىنى ــاكى رىيينىىيقۇس ــۇمۇ ي ــبەر ‹ ؟ۇمىييىم ــەھىھىرەقل» :پەيغەم ــڭ ش ــى ىنى رى يەن
 1{.دېدى ،«ھى قىلىنىدۇەتپيە بۇرۇن ينىىيقۇستانت

نىڭ پـايتەختى رىـم ىئىتالىي ، ھازىرقىيەيرۇمى ،دەكىنىكىتابتا كەلگ املىقن «لدانۇب لۇمەجۇئم»
ــۇم .نى كۆرســىتىدۇرىىشــەھ خەلىپىســى  يئوســمانى، ەتھــىپبىرىنچــى قېتىملىــق  كى،ھەممىــگە مەل

 بولىـدىغانلىقىەتھـى پ  بـۇ پەيغەمـبەر بولۇپ، غا كەلگەنقول باشچىلىقى ئاستىدا مۇھەممەد فاتىھنىڭ
نىـڭ ئىزنـى هللا قـا چىققـان ئىـدى.روياپيىلدىن كۆپرەك ۋاقىتـتىن كېـيىن  833 ،بىلەن خەۋەر بېرىپ

ەتھـى پ مـۇبىـر زامانـدىن كېـيىن ئۇنىڭ ىـدۇ.قـا چىقروياپ چوقـۇمەتھىمۇ پئىككىنچى قېتىملىق  بىلەن
 لەر.ىبولغان خەۋىرىنى بىلىپ قالىس

شى ئىسالم ئـۈممىتىگە تـوغرا يـول ئەمەلگە ئېشىەتھىسىنىڭ پىم ر ـــەتھى لىق پئىككىنچى قېتىم

 بـۇ پەيغەمـبەر  .ۇززا قىلىـدەتەقچوقـۇم قايتىـپ كېلىـدىغانلىقىنى يەنە باشلىغۇچى خەلىپىلىكنىـڭ 
 :بەرگەن شارەتېب دەپ مۇنداقبىزگە  توغرىدا

  پەيغەمبەر  :ْامٍرشامٍ ارعلِل ُر»مۇنداق دېگەن ر  ْ مٍ،رَُّ رتاُكمعُنرتاُكعُنرعلىُُُّمع ُ رنهُِك ريمار نماداعا مٍ ارَان  مٍر هذاعرشا رتاُكمعنارَُّ ريمار نماُدعا رَان 
ريمار ر ُرَان  ممٍ ارعلِل  ممٍر هذاعرشا رتاُكممعنارَُّ ريمار نماُدعا ُرَان  ممٍ ارعلِل  ممٍرشا ْا رعلىُُُّمممع  هرنماااُكممعُنر ٍله مم عا ىم  ًّلناممانر الاممىرْه ممخه ْا ُْل ًكممٍر اٍهاممٍرنماِاُكممعُنر ممٍ،رَُّ رتاُكممعُنر ٍرنماداعا
مم ممٍرشا ْا ُْل ًكممٍرجاه هي ممًارنماااُكممعُنر ممٍ،رَُّ رتاُكممعُنر ريمار نماداعا ممٍ ارَان  ممٍر هذاعرشا رياُكممعنارَُّ ريمار نماُدعا ُرَان  ممٍ ارعلِل  رشا ممٍ ارَان  ممٍر هذاعرشا رتاُكممعنارَُّ ريمار نماُدعا ُرَان  ٍ ارعلِل 

رعلىُُُّمممع  هرَُّ ر ٍله مم عا ىم  ًّلناممًار الاممىرْه ممٍرَُّ رتاُكممعُنرخه ٌارريمار نماداعا ممكا خالىغــان مــۇددەت پەيغەمبەرلىــك مەۋجــۇد هللارالردا ارائــ» «ِا

ئۇنىڭـدىن كېـيىن  .ۋېتىـدۇۈرۈكۆت نـدااغۋېتىشـنى خالىۈرۈئۇنى كۆتهللائۇنىڭدىن كېيىن  .بولۇپ تۇرىدۇ
خالىغـان مـۇددەت مەۋجـۇد بولـۇپ هللابولىـدۇ، ئۇمـۇ ىپىلىك لەيولى بويىچە خ تۇتقانپەيغەمبەرلىكنىڭ 

زالىـم ئۇنىڭـدىن كېـيىن  .ۋېتىـدۇۈرۈكۆت نـدااغۋېتىشـنى خالىۈرۈئۇنى كۆتهللاتۇرىدۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن 
ــا ــۇ ھپادىش ــدۇ، ئۇم ــدۇهللالىق بولى ــۇپ تۇرى ــۇد بول ــۇددەت مەۋج ــان م ــيىن  .خالىغ ــدىن كې هللا ئۇنىڭ

ــنى خالىۈرۈكۆت ــدا اغۋېتىش ــۇئۇنىن ــدۇۈرۈكۆت م ــيىن  .ۋېتى ــدىن كې ــگەر ئۇنىڭ ــقان زومى ــدىن ئاش ھەددى
ئۇنىڭـــدىن كېـــيىن  .غـــان مـــۇددەت مەۋجـــۇد بولـــۇپ تۇرىـــدۇخالىهللالىق بولىـــدۇ، ئۇمـــۇ ھپادىشـــا

يـولى تۇتقـان ئۇنىڭـدىن كېـيىن پەيغەمبەرلىكنىـڭ . ۋېتىدۇۈرۈكۆت مۇئۇنى ندااغۋېتىشنى خالىۈرۈكۆتهللا

 2شۇك تۇردى. كېيىن پەيغەمبەر  «.مەۋجۇد بولىدۇ ىپىلىكلەبويىچە خ
 نىدزېمىنـ-يەر ۋە ئۇالرنىـڭ لىقىدىغانقۇۋۋىتىنىـڭ قايتىـپ كېلىـ-مۇسۇلمانالرنىڭ كـۈ  الرمانا بۇ

 .  دۇرشارەتلەرېلگەن بىرېدىغانلىقى بىلەن بنىىلىپايدكۆرۈلدىكىدەك 
مۇســۇلمانالرغا مەنســۇپ  يۈكســەك ئىســتىقبالنىڭجەھەتلەردىمــۇ  تېرىقچىلىــقۋە  ييەنە ئىقتىســادى

  ئىسپاتاليدۇ: نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى پەيغەمبەر  ئىكەنلىكىنى

  پەيغەمــبەر ًَع»ېــگەن: مۇنــداق د ممٍ ًَجممٍرَاَانم عا ُُْر ر رتمادُممعُارَاَ ُ رعل داممرابه ممَّ  َا ممٍ اُار  ُ ئەرەب زېمىنــى « » رتماُقممعُ رعل

 3«.ك قىيامەت قايىم بولمايدۇىمىغۇچىلالنايئ ئۆستەرلەرگە-ۋە ئېرىق بوستان-باغۇ
 ،كەتـلەرىە بەرۋ بايلىقالرۋەتكەن ۈتۆك غائەرەب يېرىم ئارىلى تائاالهللا، شارەتلەرېب بېرىلگەن بۇ ھەدىستە

 ش قاتارلىقچىقىرىپ سۇنى تارتى تېگىدىن مولنىڭ ىسەھرا زېمىنى ئارقىلىق رىنىلۈئۈسك شتارتى سۇ
 باشلىدى.  كۆرۈلۈشكەئەرەب يېرىم ئارىلىدىن  جەھەتلەردە

                                                           
 زەھەبى قوشۇلغان غادېگەن ۋە بۇنىڭ «سەھى »ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايىتى. ھاكىم بۇنى ر1
 دېگەن «سەھى »ئۇنى  ھافىزۇل ئىراقىئەھمەد رىۋايىتى. ر2
 مۇسلىم، ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتىر3



66 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

ر ار» :نىـڭ تېگىشـلىك مەسـىلە شـۇكى، پەيغەمـبەر  ۋېلىشـقامانا مۇشۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىلى ْ ِته ريام
ر  ْ ْ ر الاِ ُك رتمال قاع عرَاس ُكم َاَّ  َُر ى  رْه ُ رشار  سىلەرگە بىـر  انغا قەدەر،تاكى سىلەر رەببىڭالرغا ئۇچراشق» «َاْاٍننر ه  رعل ذه رسماد  ا

نى ىدېـگەن ھەدىسـ 1«لقى زاماندىن يامانراق بولىـدۇاۋۋائۇنىڭدىن كېيىنكى زامان ئ ،زامانال كېلىدىكەن
توغرىسـىدىكى  نىڭ چۈشىشـىئەلەيھىسساالميسا ىقا مەھدى ۋە ئكى ھەدىسلەر ۋە ئۇنىڭدىن باشدىىرىيۇق

ــ ــويىچە چۈش ــى ب ــلەرنىڭ روھ ــرەكىنىھەدىس ــۈنكى، ش كې ــيۇق ،چ ــلەكى ھدىىرى ــنىڭ  رەدىس ــۇ ھەدىس ب
لىقى بىـلەن يشۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەرگە بۇ ھەدىسـنى ئۆزىنىـڭ ئومـۇمى .الشتۇرىدۇخاس نىلىقىىيئومۇم

ـــدۇ، ب ـــكە بولماي ـــداق بولمىغاچۈشەندۈرۈش ـــدا ۇن ـــىزلىن ـــۇالر ئۈمىدس ـــدۇ نىپئ ـــڭ  .قالى مۇئمىننى

ََ اِفُنوََّ . ئەمەس ئۈمىدسىزلىنىشى دۇرۇس تائاالنىى  هللا  شىببىسىىرش  ِِسَّ ُأ ن يَ ْي َئُس ِم ْن َرْوِ  اهَِّ ِِنَّ اْلَ  ْوُم ال

ــان هللامەن  .رەھمىاىىىدن  پەقەت شىىاپى  قەۋ ىىال ئى ىدسىىىرىىنىدۇ ــي ئىم ــايەتكە ھەقىقى ــۇ ئ ــاالدىن ب تائ
 2.[لبانىەن ئيدىىدمۇھەممەد ناسىر تۈرگۈچىلەردىن قىلىشىنى تىلەيمەن!كەل

 بېرىلىـدىغان خەلىپىسـىگەبەيئەت بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ىگە بېرىلىدىغان رىلئەمىر مانا بۇ جامائەت
 .دۇرىمىزسۆزقى ئاخىر توختالغان ىسىدابەيئىتىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى پەرق توغر

 
 ھۆكمىئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ  يەتتىنچى.

ــداق بولۇشــىدىن قەتئ ــئەھــدىنىڭ قان ــۇزۇش ،نەزەرىي ــۇنى ب ــاھ ،ئ ــتە  ،چــۈنكى .چــوڭ گۇن ــۇ ھەق ب
 :تلەر كەلگەنىتەھد لىغاننۇرغۇن

  تائاال مۇنداق دېگەن:هللا  ُ ََُعوََّ َما َأَمَن اهَُّ بِ ِأ َأَّْ يُوَص َل َوي ََْهَ  اهَِّ ِمْن بَ ْعِ  ِميثَاِقِأ َويَ ْ  ْفِأ ُ وََّ َوالَِّذيَن يَنُ ُضوََّ 
غىىا بەرگەن ۋەدنسىىىن   ۇسىىاەھىە لىگەندن  شېىىيى  بۇزغىىانالر  هللا ِف اأَلْرِي ُأْولَئِ َك ََلُ  ُ  اللَّْعنَ  ُل َوََلُ  ْ  ُس  وَُ ال   َّارِ 

ئەنە  ىىىى رەھىم قىلىشاى  ئىرارەت ئە  نن  تۇتمىغانالر  يەر يىزنىدە بۇزغۇنچىلىىق قىلغىانالر-لەينى  سىهللا

 .3ۇ ۋە )ئۇالرنى ئ ئاخى ەتلىى  يا ان بغىىدۇشۇالر ىەنەتىە دۇچار بغىىد

  ُْنَ  اهَِّ َأَّْ تَ ُ وُلوا َما ن تَ ْفَعل َِ َ تَ ُ وُلوََّ َما ن تَ ْفَعُلوََّ َك ُ َن َمْ ًتا  ئ   ۇئمىنلەر! سىلەر نېمە  وََّ يَاأَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِْ

ىدە سىلەر قىلمايدنغان ياخش  ئىشالرن  نېمە ئىچىن ئىچىن قىلمايدنغان ئىشن  قىلىمىر دەيسىلەر؟ )يەن  ئە ە
نىى  دەرگاھىىدا ئەڭ هللاسىلەرنى  قىلمايدنغان ئىشن  )قىلىمىرئ دېيىشىاالر  ئاغرناالردا قىلىمىر دەيسىلەر؟ئ

 .4ئۆچ )شۆرۈىىدنغان نەرسىدۇرئ
ســۆزىگە ئەمەل قىلمايــدىغان  ندېــگە ،ئەھــدە قىلىــپ ۋاپــا قىلمايــدىكەن كــىكىم ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن

 كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.

  پەيغەمبەر  :َهر»مۇنـداق دېـگەن رنهِم  ٌ ٍنام مىم ُعع ركا ملاانرْه َهرخاَّ  رنهِم  ٌ ٍنام ركا ْامع  ُْىاٍنهًقمٍرخاٍلهًَّمٍرَا ر مٍنا َهركا رنهِم رُكمع  َاَ سام نرْامع 
ر ركاذابا َا  ثا ْ َتُهعارخاٍنارَا هذاعر ريا ا اعاٍر هذاعرع َاَّ  ر رعلى هُاٍاه مرارخاَّ لاانرْهع  َا ْارنا رَا هذاعرخاٍاام َا ْا ار ا ا خىـل كىمـدە تـۆت » «َا هذاعر اٍ

تاكى شـۇ بىـر  ،لىدىكەنتېپى ەرسىئۇنىڭدىن بىر كىمدە .مۇناپىق بولىدۇخالىس ئۇ  ،ت بولىدىكەنسۈپە
ئامـانەت قويۇلسـا،   .ت بولغـان بولىـدۇسـۈپەتنى تاشلىمىغۇچىلىك ئۇنىڭدا مۇناپىقلىقتىن بىـر سۈپە

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتىر1
ناملىق كىتابىنىڭ « ئەلھۇكمۇل جەدىيرۇ بىلئىزائەتى مىن قەۋلىن نەبىييى: بۇئىستۇ بىسسەيفى بەينە يەدىيىس سائە»ىبنى رەجەب ھەنبەلىنىڭ ئر2

 مۇقەددىمىسى، دارۇلمەرجان نەشرى
 ئايەت -25سۈرە رەئد ر3
رئايەت -3، -2سۈرە سەف ر4
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دەللىشىپ ېج  .ئەھدىنى بۇزىدۇ ،ئەھدىلەشسە  .يالغان ئېيتىدۇ ،گەپ قىلسا  .خىيانەت قىلىدۇ
 1«.غىزىنى بۇزىدۇېئ ،قالسا

ــنى  ــۇ ھەدىس ــى رەجەب ب ــزاھالپ ئىبن ــدۇ: ئى ــداق دەي ــان  مۇن ــاپىر بولغ ــكۈچى ك گەرچە ئەھدىلەش
ھـارام،  ىۇزۇشـمۇسۇلماننىڭ ۋە غەيرى مۇسۇلماننىڭ ئوتتۇرىسىدىكى ھەرقانداق ئەھـدىنى ب، تەقدىردىمۇ

مۇنـداق كەلـگەن:  دىن رىۋايەت قىلغان ھەدىسىدە نىڭ پەيغەمبەر  ئىبنى ئەمرى  لالھئابدۇ بۇ ھەقتە

ممٍ» ًْ ممعا هرَاَ سادهممْيار اٍ ُه ْا ر ممع  ممُ رْه ممٍرلاُِعجا َهياعا مماارعْل اى مماهرَا هن ر رَاعكهحا ممً علا رياممرهب  ْا ُْداٍ ممٍر ًُ  ُ ر ماااممرارنما ممع  ــئوتتۇركىمكــى » «ْا دا ئــۇرۇش ى

 .پۇرىيالمايـدۇ ھىـدىنىجەننەتنىـڭ  ،ۈرىـدىكەنتئۆل (ناھەق)نى انسئىنبىر بار ى لىشىمېلماسلىق كقى
  2.«تېپىلىدۇ مۇساپىدىنيىللىق  43 ھىدىجەننەتنىڭ  ،شۈبھىسىزكى

ئۇنىڭــدىن  ،تــۇرۇپچىــڭ ئەھــدىلىرى ئۈســتىدە  لىرىنىــڭ بەرگەنتائــاال كىتابىــدا مۇشــرىكالر ئۆزهللا
ــىال ۋ ــىنى بۇزمىس ــر نەرس ــاھېچبى ــۇيرۇدى. ئەمم ــقا ب ــا قىلىش ــكەن  ،اپ ــارا تۈزۈش ــۇلمانالرنىڭ ئۆزئ مۇس

خەلىـپىگە  .ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش تېخىمۇ پەرز. ئۇنى بۇزۇش تېخىمۇ چـوڭ گۇنـاھ ،ئەھدىلىرىگە كەلسەك
 نى بۇزۇشى ئەڭ چوڭ گۇناھ. بەيئىتىشىلەرنىڭ بەرگەن ىرازى بولۇپ ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ك

 لىكـىمۇنـداق دېگەن ڭنىـ دىـن پەيغەمـبەر  رەيرە ۇلىمدا ئەبۇ ھـبۇخارى ۋە سەھى  مۇس ۇلسەھىھ

ْن،رنامم: »نىــدۇرىــۋايەت قىلى رَالهممِ ْ ر اممذاعبن ُمم رَاوا  ْ ريمُممَاك هِعه مماهرَا ا ْا ُريماممع  ارعل قهِاٍ رعلِل   ْ ل هُةُعمم ريُكا ثاممانر ا ممرراركارذارثاًّلا رْ رعُرىم رْه ممٍر ا ًْ َاُجممرنرساممٍيا ار هْاٍ :رَا
رلهُ نم ِاٍ ُر َُر ه   َُرريُمُاٍيهُد رلام رلا ريام ه َُرَا ه   رلام َا ُ رْاٍريُرهيُ رَا رَا  اٍا تائـاال قىيـامەت كـۈنى هللا تۈرلـۈك ئـادەم بولـۇپ،ئۈ  » « هن 

ئۇالرنىــڭ بىــرى،  قــا دۇچــار بولىــدۇ.لىــك ئازابدئــۇالر دەر .ئۇالرغــا گەپ قىلمايــدۇ ۋە ئــۇالرنى پاكلىمايــدۇ
ئەگەر خەلىـپە ئۇنىـڭ كـۆزلىگەن نەرسىسـىنى  ىغان،بەيـئەت قىلىـد الخەلىپىگە پەقەت دۇنيـالىقنى دەپـ

 «.رۇدئادەم ىغانۋاپا قىلمايد ،بەرمىسە ىغان؛ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىد ،بەرسە
ۋاپا قىلىش پەرز، بـۇزۇش ھـارام بولغـان ئەھـدىلەرنىڭ ئىچىـگە مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆزئـارا رازى بولـۇپ 

اپا قىلىش پەرز بولغان بـارلىق گىشىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭغا ۋېت-تۈزۈشكەن سودىلىشىش، ئېلىپ
ئـۆز  ە بېرىـپئەھـد گەبەنـدە ئۆزىنىـڭ رەبـبى ،ئەھدىلەرنىڭ ھەممىسى كىرىپ كېتىـدۇ. يەنە شـۇنىڭدەك

ئـۆز ئۈسـتىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان  ،ۋاپـا قىلىـش پەرز بولىـدىغان ئالدىـدانىـڭ هللا ،ئۈستىگە ئالغان
 3.[ئىشنى قىلىش ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرمۇ كىرىپ كېتىدۇ

قىلىنغان بەيئەتنىمۇ ئۆز  خەلىپىسىگەبارلىق ئەھدىلەرنى جۈملىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ  يۇقىرىقى سۆز
گە ئالىدۇ. لېكىن بۇ بەيئەتنى بۇزۇش توغرۇلۇق ئۇنىـڭ خەتىـرى چـوڭ بولغـانلىقى ئۈچـۈن خـاس ىئىچ

ئـارا تۈزۈشـكەن مۇسـۇلمانالرنىڭ ئۆز ،ئەمما  ئېيتقىنىدەك:ىڭ نئىبنى رەجەبخۇددى  تەھدىتلەر كەلگەن.
خەلىـپىگە  .ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىش تېخىمۇ پەرز. ئۇنى بۇزۇش تېخىمۇ چـوڭ گۇنـاھ ،ئەھدىلىرىگە كەلسەك

 .[نى بۇزۇشى ئەڭ چوڭ گۇناھبەيئىتىشىلەرنىڭ بەرگەن ىرازى بولۇپ ئۇنىڭغا ئەگەشكەن ك
ىدا ئەھدىگە ۋاپا توپلىم لەرھەدىس ناملىق« ىھۇل بۇخارىھسە»ئۆزىنىڭ  لالھئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ

ۋاپا قىلمىغۇچىنىـڭ گۇناھىغـا ئاالقىـدار نۇرغـۇن ئەھدىگە ئەھدىنى بۇزغۇچىنىڭ گۇناھىغا ۋە  ،قىلىشقا
 الرغاقېرىنداشـ ئوقـۇرمەن يەنە شـۇنىڭغا قوشـۇپ، .قىلىـمەن بايانمەن ئۇنى قىسقىچە  ئاچقان.بابالرنى 

 ،قىلىــمەن ســەمىمىي تەۋســىيە ىنىمــۇراجىئەت قىلىشــ ىگەىســھۋە ئۇنىــڭ شەر« ىھۇل بۇخــارىھســە»
 .ىالر بارپايد كۆپلىگەن دائۇنىڭ ،چۈنكى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
ربۇخارى رىۋايىتىر2
 بەتلەر -377، -376« ىئۇل ئۇلۇمى ۋەلھۇكمىجام»ر3
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 «1.«بابتوغرىسىدىكى  ز ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بۇيرۇشېۋەدىنى ت» نىڭ«ۇش شاھاداتتابىك 
 «ئەھـدىگە » ،«بـابكېلىشـىم تۈزۈشـۈش توغرىسـىدىكى  ۋە قويۇشجىزيە » نىڭ«ۇل جىزيەتابىك

ــى ــنىڭ پەزىلىت ــا قىلىش ــىدىكى ۋاپ ــاب توغرىس ــ» ،«ب ــتىن قورقۇت ــىزلىق قىلىش ــدىگە ۋاپاس  شۇئەھ
توغرىسـىدىكى  كىشـىنىڭ گۇنـاھى ئەھـدىنى بۇزغـانكېـيىن  دىنئەھدىلەشـكەن» ،«بـابتوغرىسىدىكى 

« بـابتوغرىسـىدىكى  ئەھـدىنى بۇزغۇچىنىـڭ گۇنـاھى سىق ھەرقانـداقاپ مەيلى ،سالى مەيلى » ،«باب
  2قاتارلىقالر.

 «تائاالنىـڭ هللا»ۋە  3«بابتوغرىسىدىكى  قا ئەھدە بېرىش»هللا ىڭن«ۇل ئەيمانى ۋەننۇزۇرتابىك ََِِّّ 
بەدەىىىىگە  ەا بەرگەن ئەھىىىدنن  ۋە قەسىىىە لى نن  ئىىىازغىنقىىىهللا َقِل   يًا  َنَنً   ا َوَأْْيَ   اِِنِ ْ  اهَِّ  ِبَعْه    ِ  َيْش   تَ ُنوََّ  الَّ   ِذينَ 

 لىڭ.قاتارلىقالرغا مۇراجىئەت قى 5«بابتوغرىسىدىكى  دېگەن سۆزى 4تېگىشىدنغانالر
 :كەلگەن خاس تەھدىتلەر ىغا قارىتانى بۇزۇشىتىبەيئسىگە بەرگەن مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپى

  ئىبنى ئۆمەر  نىڭ پەيغەمبەر  َهرسماِم دامانر» :ھەدىسـى مۇنۇدىن رىۋايەت قىلغان رُ ُىقهم ر ه رَالامِ سا رْامٍ ا ْامع 
لهِ ماًر ْه ٍ ِ ااًارجا ْا ر دە ىـجـاھىلىيەت ئۆلۈم ،ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن كىمكى بوينىدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە« »ْاٍ ا

  6«.ئۆلگەن بولىدۇ

  ئىبنى ئابباس  نىـڭ پەيغەمـبەر  مِ ًٌٍر» :ھەدىسـى مۇنـۇدىـن رىـۋايەت قىلغـان معه هرشا رَاْه مع  مره ارْه ركا ْامع 
لهِ ماًر ْه ٍ ِاامًارجا رْه رًعرْامٍ ا مُم  رشه نه مل اٍا ُُّ رعل مع  مرالارْه رخا  ،اىسـمقتۇرىنى يائىشـ ەربىـر ىـڭنىركىمكـى ئەمى» «نمال ِاَّ هه رناإهن َُرْامع 

ــرى  چىقىــپ كېت .قىلســۇن ســەۋر ــر غې ــۇ  ىــپكىمكــى پادىشــاھنىڭ ئىتائىتىــدىن بى ــدىكەن، ئ ئۆلى
 7«.مىدە ئۆلگەن بولىدۇۈجاھىلىيەت ئۆل

  ئىبنى ئابباس  َُرنمال ِاَّ مهه ر» :ھەدىسىيەنە بىر رىۋايەتتىكى مۇنۇ نىڭ م ُْ را مِ ًٌٍرياك  معه هرشا رَاْه مع  رَاَاىرْه َهرْامع  ر الاِ م
لهِ مماًر ْه ٍ ِااممًارجا رْه ممٍ ا ْا ر ر ه   ممٍ ا رًعرناةا ممُم  رعْل اةاٍ امماارشه رناممٍَااا ممع  ْا َُر  ئىشــنى ەربىــرياقتۇرمايــدىغان دىن ىــكىمكــى ئەمىر» «ناإهن م

ئــۇ پەقەت  ،كىمكــى جامــائەتتىن بىــر غېــرى  ئايرىلىــپ ئۆلىــدىكەن .ئۇنىڭغــا ســەۋر قىلســۇن ،كۆرســە
 1«.ىدۇجاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بول

 ەربىـر ىـڭنىكىمكـى ئەمىر»نىڭ  پەيغەمبەر   دېگەن:ئىزاھالپ مۇنداق ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنى 
دەپ  «قىلسـۇن ئۇنىڭغا سـەۋر» :دېگەن سۆزىگە ئىككىنچى رىۋايەتتە« قىلسۇن سەۋرا ىسمقتۇرىنى يائىش

ائىتىـدىن بىـر كىمكـى پادىشـاھنىڭ ئىت»نىـڭ  پەيغەمـبەر  دېگەن سۆزنى قوشۇپ قويغان.« ئۇنىڭغا»
دېـگەن سـۆزى ئىمـام « مىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇۈئـۇ جـاھىلىيەت ئۆل ،ئۆلىـدىكەن ىـپغېرى  چىقىپ كېت

ــلىم ــدە نىڭمۇس َُر» :رىۋايىتى مم نررلاممِ ساررناإهن مم َا ممع ررَا ممرالاررعلى ممٍسهررْه ممع ررخا نهررْه ممل اٍا ُُّ رًعرعل ممُم  ممٍ اررشه َهررناةا ممٍ ارر ه  رر الاِ مم ِاامماًررْا لهِ مماًررْه ْه ٍ  «جا

ئاندىن  ىپبىر غېرى  چىقىپ كېت پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىن چىدىن قانداقال بىر ئادەمكىشىلەرنىڭ ئى»
ئىككىنچى بىـر  .دەپ كەلگەن« مىدە ئۆلگەن بولىدۇۈئۇ جاھىلىيەت ئۆل، ئۆلىدىكەنشۇ ھالەت ئۈستىدە 

                                                           
 بەت -283جىلد  -5« فەتھۇل بارى»ر1
ربەت -283، -276جىلد  -6« فەتھۇل بارى»ر2
ربەت -544جىلد  -11« فەتھۇل بارى»ر3
 ئايەت -77سۈرە ئال ئىمران ر4
 بەت -557جىلد  -11« فەتھۇل بارى»ر5
رمۇسلىم رىۋايىتىر6
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر7
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ن. دەپ كەلـگە« مىدە ئۆلگەن بولىـدۇۈئۇ جاھىلىيەت ئۆلىدىكەن، كىمكى جامائەتتىن ئايرىل» :رىۋايەتتە

 قاشـىبولـۇش ۋە ئۇنىڭغـا قارشـى چىق يدېـگەن سـۆزى پادىشـاھقا ئاسـى« بىر غېـرى »نىڭ  پەيغەمبەر 
       كىنايە.

گەرچە ئازراق بولسىمۇ ئەمىرگە بەرگەن ـــ  ئايرىلىشتىن مەقسەت›: گەنە مۇنداق دېجەمر ۇئىبنى ئەب
قـان  رۇنـۇش نـاھەقۇزۇشـقا ئىنى بۇئەھدىسـكەت قىلىشـتۇر. بەيـئەت ىـىنى بۇزۇشقا ھەرئەھدىسبەيئەت 

 . ‹غېرى  مىقدارى بىلەن كىنايە قىلدى ڭغائۇنىكە ئېلىپ بارغانلىقى ئۈچۈن، شۈتۆكۈل

ئۆلۈپال » :يەنە بىر رىۋايەتتە ،دېگەن سۆزى« جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ» :نىڭ پەيغەمبەر 
 :ئىمام مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە .گەنەپ كەلد« پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ ،كېتىدىكەن

 ئىمام مۇسلىم رىـۋايەت قىلغـان ئىبنـى ئـۆمەر  گەن.كەلدەپ « مىدۇرۈمى جاھىلىيەت ئۆلۈئۇنىڭ ئۆل»

ر»: گەنمۇنـداق دېـ نىڭ ھەدىسىدە پەيغەمبەر  رْامٍ ا ْامع  َُرَا ماارلام  َ َُ ر ْاماهر ا رعلِل اريمامع  ارعل قهِاٍ ميا
رطٍا اما رلاقه مع  لام اريامً عرْه رخا ْامع 

لهِ ماًرَار ْه ٍ ِاامًارجا رْه َهرسماِم دامانرْامٍ ا رُ ُىقه ر ه  ئـۇ ،تىن قـولىنى تارتىـدىكەنقىلىشـ ئىتـائەت )خەلىپىگە( كىمكى« »لاِ سا

كىمكـى بوينىـدا بەيـئەت يـوق  .قا ھېچقانداق ھۆججىتى يـوق ھـالەتتە ئۇچرىشـىدۇهللا قىيامەت كۈنى
  «.مىدە ئۆلگەن بولىدۇۈئۇ جاھىلىيەت ئۆل ،دىكەنىھالەتتە ئۆل

بىـر  قانـداقال بولـۇپ، ئىنكـار مەنىسـىدە ( ه  ر)يەنـى  ۇ يەردىكـى ئىستىسـناب›كەرمانى مۇنداق دەيدۇ: 

 «ْمٍ» يـاكىدېگەننى بىلدۈرىـدۇ.  ئۇنىڭغا مۇنداق ھۆكۈم جارى بولىدۇىدىكەن، كىشى جامائەتتىن ئايرىل

يـاكى كۇفىلىـق ۋە كەلـگەن زىيادە بولۇپ  « ه  ر»ياكى  ،ئۇ كۆرۈلگە پۈكۈلگەن ،تاشلىنىپ كەتكەن بولۇپ

  لىق رولىنى ئويناپ كەلگەن.باغلىغۇچى « ه  ر»ئالىمالرنىڭ كۆزقارىشى بويىچە 

ـــ  ئۆلــۈمىجــاھىلىيەت  ــۆلگەن ھــالىتى ــ ئۆلــۈمىگە ئوخشــاش ئىتــائەت جــاھىلىيەت ئەھلىنىــڭ ئ
نە  جـاھىلىيەت ئەھلـى ،چـۈنكى ئـازغۇن ھـالەتتە ئۆلۈشـنى كۆرسـىتىدۇ. ،يـوق سىخەلىپىقىلىدىغان 

جـاھىلىيەت ئۆلـۈمى كـاپىر ھـالەتتىكى ئۆلـۈش  .تتىبىلمەي ىنى، نە ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىشنىخەلىپ
ــۇ يەردە  ــىتىدۇ. ب ــنى كۆرس ــالەتتىكى ئۆلۈش ــىي ھ ــى ئاس ــرەنزاھ ئوخشــىتىشئەمەس، بەلك ــى  ى بولۇش

دېـگەن  نىـڭ ئۆلـۈمىگە ئوخشـاش ئۆلىـدۇئادەم جاھىـل ،ئۇ گەرچە جاھىـل بولمىسـىمۇ يەنىئېھتىمال 
ۋە ياكى بۇ سۆز قاتتىق چەكلەش ۋە يىرگەنـدۈرۈش مەنىسـىدە كېلىـپ، ئەسـلى مەنىنـى نەزەرگە  ەنىدەم

ى بۇ يەردىكى جاھىلىيەتنىڭ ئوخشـىتىش سۆز مۇنۇنىڭ  ەيغەمبەر پ ئالمىغان بولۇشى ھەم ئېھتىمال.

رخار»ر:ئىكەنلىكىنى يورۇتۇپ بېرىدۇ ْاّن ٍا رًعرناكا ُم  رعْل اةاٍ اارشه َااا رنٍا َهرْاع  رُ ُىقهم ًّلا رْهع   ِ َهسم قااارع  ه كىمكى جامائەتتىن » «لا ار

 غا ئوخشـاشبوينىـدىن ئېلىـپ تاشـلىغان قىنىۇرۇنتـۇئىسـالم بويخـۇددى دىكەن، ئـۇ ىـبىر غېرى  ئايرىل
 2‹[.«بولدى

نىـڭ گۇنـاھى توغرىسـىدا كەلـگەن بىـر ۇچىتنى بۇزغەبەيئ ىگە بەرگەنسپىىمۇسۇلمانالر خەل الرمانا بۇ
 دۇر.لەرىلقىسىم دەل

نىڭ  جاھىلىيەت ئۆلۈمى كـاپىر ئىبنى ھەجەر ، خۇددىنىڭ مەنىسى« جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ»
-گۇنــاھ، دېگىنىــدەكھــالەتتىكى ئۆلــۈش ئەمەس، بەلكــى ئاســىي ھــالەتتىكى ئۆلۈشــنى كۆرســىتىدۇ[ 

 ەنىـدىكىئومـۇمىي مدېگەن سـۆز  «جاھىلىيەت» بۇنداق بولۇشى بىلەن ئۆلىدۇ دېگەنلىكتۇر. سىيەتئمە
                                                                                                                                                                                                      

ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
 بەت -7، -6جىلد  -13« فەتھۇل بارى»)تىرمىزىي، ئىبنۇ خۇزەيمە ۋە ئىبنۇ ھەببان رىۋايىتى( ر2
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لهِ مانر»: غـا  نىڭ ئەبۇ زەر نى ئۇقتۇرىدۇ. پەيغەمبەر ىبىرقانچە مەن ،سۆز بولۇپئورتاق  ْه ٍ رجا رنهِمكا مُرْن  ْ رع «  هن مكا

 ەتلەر مەقسـەتيسـىئمە-گۇنـاھسـۆزىدىنمۇ  دېگەن 1«بار ئىكەنلەر ئىللەتدەۋرىدىكى  سەندە جاھىلىيەت»
  قىلىنغان.

ۇل تـابىك»ھەدىسـلەر توپلىمىنىـڭ  املىقنـ« بۇخـارى سـەھىھۇل»ۇ ھەدىسـنى مۇشـئىمام بۇخـارى 
 شــېرىكقــا( هللا)ئۇنىــڭ ئىگىســى پەقەت  بولــۇپ، ســىيەتلەر جــاھىلىيەتئمە-گۇنــاھ» كــىىد«ئىيمــان

 ا كەلتۈرگەن. ىددېگەن باب« بىلەنال كۇفرىغا نىسبەت بېرىلىدۇ كەلتۈرۈش

ٍ انٍا» نىڭ: ھۇزەيفە  َا لهِ ا رَاشار  رنا ْه ٍ رجا رُكى ٍر ه ُعرنهِمَر هنٍ  عرعْل امع هرنمامىاح  ُرفهاذا بىز ھەقىـقەتەن جـاھىلىيەت ۋە » «علِل 

ــدە  ــانلىق ئىچى ــدۇقيام ــۆتكەن ئى ــۈرۈپ بەردى، هللا، ئ ــىلىقنى كەلت ــۇ ياخش ــزگە ب ــاال بى ــاتائ ــز  مان بى
جـاھىلىيەت دېـگەن سـۆزدىن بەزىـدە ، دېگەن ھەدىسىدە كەلگەندەك 1«مىزتۇرۇپتى ياخشىلىقنىڭ ئىچىدە

 قىلىنىدۇ. مەقسەت  مۇكۇفرى
ى مەقسەت ىسمەنقايسى  نىڭسۆز مەنىداشبۇ  سىرىتقى مەنبەدىن ھەدىسنىڭ ئۆزىدىن ياكىۋە ئايەت 
التى تەپسـى ئۇنىـڭ. بىـز بـۇ يەردە زۆرۈررىدىغان پاكىتنىـڭ بولۇشـى ېى ئايدىڭالشتۇرۇپ بلىقىنقىلىنغان
 توختالمايمىز. ھەققىدە

 
 ەسكەرتىش:ئ

ئۆلىـدىكەن،  ىپھنىڭ ئىتائىتىدىن بىر غېرى  چىقىپ كېتكىمكى پادىشا» نىڭ: ئىبنى ئابباس 
ــاھىلىيەت ئۆل ــۇ ج ــدۇۈئ ــۆلگەن بولى ــدە ئ ــى ۋە «مى ــگەن ھەدىس ــر رىۋاي دې ــىيەنە بى ــى »كى: دىتى كىمك

دېـگەن  «ئۇ پەقەت جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن بولىـدۇ ،جامائەتتىن بىر غېرى  ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن
ــان  ــا ئېلىنغ ــائەتھەدىســىدە تىلغ ــائىتى نىڭپادىشــاھپەقەت  ،جام ــدىكى مۇســۇلمانالر جام نى ئىتائىتى

ــداقباشــقا  كۆرســىتىدۇ. بۇنىڭــدا ــر ھەرقان ــان بى ــائەت مەقســەت قىلىنمىغ ــداق دېيىشــىمىز ب. جام ۇن
 تۆۋەندىكى ئىككى نۇقتىدىن:

دېگەن سۆزنىڭ كەررى مەنىسىنى  «عْل اةاٍ اما»يەنى  جامائەت ئىككىنچى رىۋايەتتىكى :چى دەلىلبىرىن

ن»ىنچــى رىــۋايەتتىكى پادىشــاھ يەنــى بىر مل اٍا ُُّ بۇنىــڭ  .ۇش الزىــمرۇتالشــتېكونكربىــلەن  ســۆزدېــگەن ر«عل

سەۋەبى ھەر ئىككى رىۋايەتتە ھۆكۈم بىلەن سەۋەب ئورتاقلىققا ئىگە، شۇرا بىز بـۇ يەردە كـۆزدە تۇتۇلغـان 
ى ئىبنـى ھەجەرنىـڭ بـۇن .جامائەتتىن پادىشاھ ئەتراپىـدىكى كىشـىلەر تـوپى دەپ يەكـۈن چىقىرااليمىـز

  بولىدۇ. قاشۋېلىنىىچۈشمۇ دىنئىزاھاتى ە بەرگەنكيۇقىرىقى ھەدىس

گە قارشـى چىققـان سـىمۇسـۇلمانالرنىڭ خەلىپى دىن رىۋايەت قىلغـان  ئىمام مۇسلىمنىڭ ئەرفەجە

ــۈن ئۇشــبۇ مۇكىشــى توغرىســىدىكى ھەدىســلىرى ــدۇ. يەك  نىڭمۇســۇلمانالر  لالھرەســۇلۇنى كۈچلەندۈرى
ە قارشى چىققان كىشىنى ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنـى پـارچىلىغۇچى ۋە ئۇالرنىـڭ جامـائىتىنى خەلىپىسىگ

ىگە قارشـى تمۇسـۇلمانالر جامـائى نىڭ ئـۆزى،بـۇ پادىشـاھقا قارشـى چىقىشـبۆلگۈچى دەپ كۆرسـەتكەن. 
 .تۇرچىقىش دېگەنلىك

َُر»رىـۋايەت قىلىنىـدۇ:  لىكـىمۇنداق دېگەن نىڭ  لالھدىن رەسۇلۇ ئەرفەجە  رر هن م ىامٍ ن ْا رَا ىامٍ ن ْا مااُكعُنر ِا
مٍنار ركا ركاٍكهىًمٍرْامع  مِ  ه  ُ ل مرهسُعُ رسٍه ه  ميارياهِم نرنٍا

ْه ُْ ماهرَا مذه هرعل  ْا ر مرا رَاْ  ُامر هاا ريُم ُارَان  رَاَاع نۇرغـۇن پىتـنىلەر ۋە  پـات يېقىنـدا» «ناةاع 

                                                           
ربۇخارى رىۋايىتىر1
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چىلىمـاقچى كىمكى بۇ ئۈممەتنىڭ بىر گەۋدىلىك ھـالەتتىكى ئىشـىنى پاربېرىدۇ.  يېڭى ھادىسىلەر يۈز
 2«ئۇنى قىلى  بىلەن ئۇرۇرالر! قەتئىينەزەر كىم بولۇشىدىن ،بولىدىكەن

 ئۇ پەيغەمبەر ئىپادىلەنگەن،  ئېنىق مۇبۇنىڭدىن ھەدىس يەنە بىرغان ىندىن رىۋايەت قىل  ئەرفەجە

مم»نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى ئارلىغــان:  َه رَاع ِمم نر الاممىرَاُجمر  ْ رياه مرُُك َاْ  رَا  ْ ٍُك رَاتامم ممع  رْا ممر هاا ُا ريُم رَاَ   ْ ٍُك َُما ر اَّامم ريا   ريُرهيممُ رَان 
رنامٍ م اُمُلع ُر  ْ سىلەرنىڭ ئىشىڭالر بىر ئادەمگە جەملىنىپ بولغانـدىن كېـيىن، كىمكـى سـىلەرنىڭ » «ياامٍ اااُك

 3«ئۇنى ئۆلتۈرۈرالر! ،بىرلىكىڭالرنى بۇزماقچى ياكى جامائىتىڭالرنى بۆلمەكچى بولىدىكەن

 بولـۇپ، قوشۇمچىسـى ئېنىقلىغـۇچى« عاَ ر»سـۆزىدىكى « عْل اةاٍ اما» يەنـى جامـائەت :چى دەلىلئىككىن

ــۇقتىنى مــۇئەييەن بىــر  ــۇ بولســىمۇ ھەر خىــل تەرىقىــدىكى جامــائەت ئەمەس، بەلكــى  .كۆرســىتىدۇن ئ
 ئىتائىتىدىكى مۇسۇلمانالر جامائىتى.  پادىشاھنىڭ

ىشىگە قارىتىلغـان بولـۇپ، بىر جامائەتكە قارشى چىققان ك مۇئەييەندېمەك، ھەدىستىكى تەھدىا، 
قانداقتۇر ھەرقانداق جامائەتكە قارشى چىققان كىشىگە قارىتىلغان ئەمەس. ئۇنداقتا، ھەدىستىن ئۇشبۇ 

 كۈچلەندۈرىدىغان ئاساس زادى نېمە؟ نۇقتىنى

ســەۋر  ،كۆرســە نىئىشــ ەربىــرياقتۇرمايــدىغان دىن ىــكىمكــى ئەمىر»نىــڭ:  ئــۇ ئاســاس پەيغەمــبەر 
 زى.دېگەن سۆ« قىلسۇن

ئىبارىسـىنى « ئەمىـر»ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا خىتاب قىلىـدىغان تۇرۇقلـۇق، بـۇ يەردە  پەيغەمبەر 
ئۈچىنچى شەخس كىشىلىك ئالماش بىلەن قوشۇپ كەلتۈرۈشىدىكى ھېكمەت ـــ تىلغا ئېلىنغان ئەمىـر 

مىرنـى پادىشـاھ ئـۇ ئە بىرىنچى ھەدىسـتە پەيغەمـبەر ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنىڭ پادىشاھىدۇر. 

ــنىدەپ ئاتىغ ــۇزەيفە  ،دەكى ــڭ ھ ْ ر» نى ْاُع ممٍ مملهةهْيارَا هْا  ُ ــائىتىنى ۋە » «تمال ممَا  رياٍا امماارعل ُة ــۇلمانالرنىڭ جام مۇس

ــڭ ــىنى ئۇالرنى ــۇتقىن! خەلىپىس ــم ت ــگەن  4«الزى ــىددې ــال  ىكىھەدىس ــائەتمۇ ئوخشاش ــاھنىڭجام  پادىش
  ىتىدۇ.ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنى كۆرس

دىـن رىـۋايەت  بۇ توغرىدا كەلگەن دەلىللەرنىڭ ئەڭ ئېنىقراقـى ئىمـام مۇسـلىمنىڭ ئەبـۇ ھـۇرەيرە 

لهِ ماًر: »ىھەدىسمۇنۇ قىلغان  ْه ٍ ِاامًارجا رْه رْاٍ ا رعْل اةاٍ ااارَُّ رْاٍ ا َااا رعلاٍ  ااهرَانٍا رخارالارْهعا )خەلىپىنىـڭ( كىمكـى » «ْاع 

  5«.جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ ،ئايرىلىپ ئاندىن ئۆلسەن چىقىپ، جامائەتتىن دىتىىئىتائ
 ئىتـائەت، كىشـىلەرنىڭ ئۇنىـڭ ئەتراپىغـا توپالشـقان مۇنـداق دەيـدۇ:  ىسـىداسەنئانى ئىتائەت توغر

 خەلىپىگە قارىتا بويسۇنۇشىنى كۆرسىتىدۇ.
سـەۋەبىدىن  دېگىنى، ئۇنىڭغا كىشىلەر بىردەك ماقۇللۇققا كەلـگەن، ئۇنىـڭ «جامائەتتىن ئايرىلسا»

مۇسۇلمانالر سۆزىدە بىردەكلىك ھاسىل بولغان ۋە ئۇالرنى دۈشمەنلىرىدىن سـاقالپ قالغـان خەلىپىنىـڭ 
 6جامائىتىدىن چىقسا دېگەنلىكتۇر[.

مېنىڭ بۇنداق ئەسكەرتىشىم، سـىزنىڭ بـۇ ھەدىسـنى تـوغرا چۈشـىنەلمەي، ئىسـالمىي جامـائەتلەر 
ۇۋېلىــپ، كېــيىن بــۇ قويئورنىــدا  ىنىــڭىتجامائلمانالر ئومــۇمىي مۇســۇ بىــرەر جامــائەتنىئارىســىدىكى 

                                                                                                                                                                                                      
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
 مۇسلىم رىۋايىتىر2
 مۇسلىم رىۋايىتىر3
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر4
رمۇسلىم رىۋايىتىر5
 بەت -1228جىلد  -3« مسۇبۇلۇس ساال»ر6
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بېرىـپ قالماسـلىقىڭىز  باھـادەپ  «جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئۆلىـدۇ»جامائەتكە قارشى چىققان كىشىگە 
  ئۈچۈن بولدى.
ىز يولسـ ۋە يـاكى يوللـۇقن تىۋاتىدۇ. ئۇالر جامـائەتپ كېلىرىېيۈز ببۇ ئىش ھېلىھەم  ،ئەمەلىيەتتە

  :ەكىشىگچىقىپ كەتكەن 

كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى  ئايرىلىـپ » :پەيغەمبەر ھالبۇكى سىز جامائەتتىن ئايرىلدىڭىز، ـــ 
 . پ تەھدىا سېلىۋاتىدۇدە ـــ ،تۇرسا دېگەن« ئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ ،ئۆلىدىكەن

لىنىدۇ. يۇقىرىـدا بىـز بۇنداق قىلىش شەرئىي دەلىللەرنى ئۆز ئورنىـدىن ئۆزگەرتىۋەتكەنلىـك ھېسـاب
بايان قىلىپ ئۆتكەندەك، ھەدىستە كەلگەن جامائەت ھەرقانداق بىر جامـائەتنى بىلدۈرمەيـدۇ. ئـۇ پەقەت 

 قانۇنلۇق پادىشاھقا ئىتائەت قىلىدىغان ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىنى كۆرسىتىدۇ.

ھەرقانداق  قوشۇمچىسى« عاَ ر»كى دېگەن سۆزدى «عْل اةاٍ اما»، جامائەت يەنى لالھئىبنى ئەسىر رەھىمەھۇ

ئىبارىسـىنىڭ مەنىسـىنى كەڭ دائىرىـدە دەپ قوبـۇل  «عْل اةاٍ اما»بىر جامائەتنى كۆرسـىتىدۇ دەپ قـاراپ، 

  قىلغان. شۇ بويىچە بولغاندا، جامائەت سۆزىدىن ھەرقانداق جامائەت مەقسەت قىلىنسا بولىدۇ.
« بولىدۇ ئۇنىڭ ئۆلۈمى جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ن،ىدىكەكىمكى جامائەتتىن ئايرىل» مۇنداق دەيدۇ:  ۇئ
بولىــدىكەن،  الجامــائەت بىــر ھەدىســكە ئۇيغــۇن كېلىــدىغان ھەرقانــداقۋە  قۇرئــان، مەنىســى نىــڭدېگەن

ــۇ جامــائەتتىن ئايرىلىشــى دۇرۇس ئەمەس ئەگەر قارشىالشســا تەھــدىتكە دۇچــار  ،ھېچبىــر كىشــىنىڭ ئ
  بولىدۇ.
ئـۇ كىشـى جـاھىلىيەت ئەھلـى ئـۆلگەن لىـك، دېگەن «بولىـدۇ مى جاھىلىيەت ئۆلۈمىدەۈئۇنىڭ ئۆل»

 1دېگەنلىكتۇر[. ئازغۇنلۇق، نادانلىق ئۈستىدە ئۆلىدۇ
-نىــڭ ئېيتقىنىــدەك ئەمەس يەنــى بىــرەر تــائەتلالھئەمەلىيەتــتە، ئىــش ئىبنــى ئەســىر رەھىمەھۇ

لۈمىدە ئۆلۈشتىن ئىبادەت ئۈستىگە توپالشقان جامائەتكە قارشى چىققان ھەرقانداق ئادەم جاھىلىيەت ئۆ
 ئىبارەت بۇ تەھدىتكە دۇچار بولمايدۇ.
مېنىــڭ تەھقىقــالپ ئــۆتكىنىم بولــۇپ، ھەدىســتە تىلغــا  خالىســاهللابەلكــى بىردىنبىــر توغرىســى، 

  ئېلىنغان جامائەت پادىشاھنىڭ ئىتائىتىدىكى ئومۇمىي مۇسۇلمانالر جامائىتىدۇر.
ان بىـرەر جامـائەتكە بەرگەن ئەھدىسـىنى بۇ دېگەنلىكىم، ھەرقانداق بىر كىشى ھەق ئۈسـتىدە بولغـ

سـۆزلەپ بـۇ تېمىنىـڭ بېشـىدا  مەنبۇزسا قورقۇتۇش ۋە تەھدىتكە ئۇچرىمايدۇ دېگەنلىك ئەمەس، بەلكى 
، ئۇ كىشى ئەھدىنى بۇزۇش ھەققىدە كەلگەن ئومـۇمىي ئەيىـبلەش ۋە تەھـدىتلەرگە دۇچـار ئۆتكىنىمدەك

 بولىدۇ.
امائەتلەرنىڭ بەزىسى ھەدىسنىڭ بىر ئىبارىسىنى بۇرمىلىغـان ئۇشبۇ ھەدىسنى ئۆزىگە قارىتىۋالغان ج

ئىبارىسىنى  «جامائەت»بولسا، يەنە بەزىسى ئىككى ئىبارىسىنى بۇرمىلىغان. بىر ئىبارىنى بۇرمىلىغانالر 
تىن كۆزدە تۇتۇلغىنى ھەرقانداق جامائەت بولـۇپ، بىزنىـڭ جامـائەتمۇ شـۇنىڭ «جامائەت»بۇ ›بۇرمىالپ: 

بۇنىڭغـا يۇقىرىـدا دېيىشـتى.  ،‹ى قارشى چىقىدىكەن، مەزكـۇر تەھـدىتكە دۇچـار بولىـدۇقاتارىدا. كىمك
 .تۈلدىۆرەددىيە بېرىپ ئ

ئىبارىسـىنى بۇرمىلىغـان بولـۇپ،  «جـاھىلىيەت»بىـلەن  «جامائەت»ئىككى ئىبارىنى بۇرمىلىغانالر 
نىسـبەت بەردى ۋە  نى كۇفرى دەپ قاراپ، جامـائىتىگە قارشـى چىققـۇچىنى كۇفرىغـا«جاھىلىيەت»ئۇالر 

، كىمكـى قارشـى چىقىـدىكەن ىتىئـۇالر ئـۆزلىرىنى مۇسـۇلمانالر جامـائ ئۇنىڭ قېنىنى ھاالل سـانىدى.
                                                           

 بەت -433جىلد  -3« ئەننىھايەتۇ فى غەرىيبىل ھەدىس»ر1
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ئەسلى كاپىرغا قارشى ئېلىپ بېرىلىـدىغان  جىھاد،دۇ، مۇرتەدگە قارشى ئېلىپ بېرىلىدىغان بولى مۇرتەد
 قىسـىمر بىـئـۇنى  ،ڭ ئېتىقادى بولـۇپتىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ دەپ قارايدۇ. مانا بۇ خاۋارىجالرنىجىھاد

ئـۆزلىرىگە قارشـى چىققـان كىشـىنىڭ قېنىنـى  ،قىلىـدۇ. بەزى ۋاقىـتالردا ىسىئەقىدئۆز جامائەتلەرمۇ 
ھـاالل  ئەسـلى كاپىرنىـڭ قېنىنـىئەكسـىچە، يېنىدىن قايتىپ كەتكەنلىكـى ئۈچـۈن ھـاالل سـانايدۇ. 

مرار»داق دېگەن ئىدى: توغرىسىدا مۇن بۇ خىلدىكىلەر سانىمايدۇ. پەيغەمبەر   ْ رَايام اُ عنارَا مًّلا ه  ِ مرارع  ه  ْ اُمُلعنارَا يماق 
نهر ثٍا اَ   1«.ئۇالر ئەھلى ئىسالمنى ئۆلتۈرىدۇ، بۇتپەرەسلەرنى تەرك ئېتىدۇ« »عل 

ــرنەچچە مەن ــالىقى بى ــڭ خات ــۇكى، ئۇالرنى ــھەق گەپ ش ــاق گەرەلى ــلىتى ئورت ــۆزنى لىئىش دىغان س
 .لىشتىن كېلىپ چىققانۋېقارىتى ىگەمەن البىر الھېچقانداق پاكىتسىز

ُعر» :نىـڭ دېگەن سۆزدىن بەزىدە ھۇزەيفە « جاھىلىيەت» عرعْل امع هرنمامىاح  ُرفهامذا ٍ انامٍرعلِل  َا لهِ ما رَاشامر  رنا ْه ٍ رجا  هن مٍرُكى مٍر ه
تائاال بىزگە بۇ ياخشـىلىقنى هللا، ئۆتكەن ئىدۇقبىز ھەقىقەتەن جاھىلىيەت ۋە يامانلىق ئىچىدە « »نهِمَ

 دەك، ئۇنىڭـدىنىـنىدېـگەن ھەدىسـىدە كەلگ 2«ۇرۇپتىمىزتـ ئىچىدە بىز بۇ ياخشىلىق پ بەردى،ۈەلتۈرك
ــۇكۇفرى ــەت قىلىن م ــمەقس ــى ــاھىلىيەت»ىكى تدۇ. ھەدىس ــالمدىن  «ج ــى ئىس ــۆزنىڭ مەنىس ــگەن س دې

 . دۇركۇفرى كىئىلگىرى

لهِ مانر» :غا نىڭ ئەبۇ زەر  نىڭ ئۆزىدىن پەيغەمبەر ئىبارىسى «جاھىلىيەت»، بەزىدە ْه ٍ رجا رنهِمكا مُرْن  ْ رع  « هن كا

ئوخشاشـال  مۇمەئسـىيەت–گۇنـاھ ،نىـدەكىدېگ 3«بـار ئىـكەنلەر ئىللەتـدەۋرىـدىكى  سەندە جـاھىلىيەت»
 مەقسەت قىلىنىدۇ.

دىن ئاشـۇ باشـقا مەنـبەھەدىسـنىڭ ئۆزىـدىن يـاكى  .لىكى ھەممىمىزگە مەلـۇمكىمنىڭ  ئەبۇ زەر  
مەقســەت قىلىنغــانلىقىنى ســى قايسى ىلىــرى ئىچىــدىنە مەنســى يــاكى بىرقــانچىســۆزنىڭ ئىككــى مەن

 الزىم. ىۇشبول نىڭرىدىغان پاكىتېئايدىڭالشتۇرۇپ ب
بىـز  كەدېـگەن ھەدىسـ« جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئۆلىـدۇ ن،ەىـدىككىمكى جامائەتتىن ئايرىلىپ ئۆل»

ھىلىيەتتىن پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىكى جامـائەت. جـا، جامائەتتىن مەقسـەتئېيتىمىز، مۇنداق مەنە 
 ئەمەس.  كۇفرى ، بەلكىسىيەتئمە-گۇناھ، مەقسەت

ئـۇالرنى  ،بولسـىمۇان خەلىپىنىـڭ ئىتائىتىـدىن چىققـگەرچە باغىيالر ، بىزنىڭ يەنە بىر دەلىلىمىز

ِمِنْيَ َوَِِّْ تائاال مۇئمىنلەر دەپ ئاتاپ مۇنداق دېدى: هللا ْْ ن َ  عَا َِفَتاَِّ ِمَن اْلُم ُُوا بَ ي ْ َُْصِل ُهَما فَِإَّْ بَ َغْت ِِْحَ اُُهَا اقْ َتتَ ُلوا َف
نَ ُهَم ا بِالْ  ُُوا بَ ي ْ َُْص ِل ََْى َف َُ َأْم ِن اهَِّ فَ ِإَّْ فَ ا ِِ ََ ََِْي َََل  اأْلُْخَن  فَ َ اتُِلوا الَِِّت تَ ْ ِغْ َح ّتَّ َتِف ْ َُوا ََِِّّ اهََّ ُُِّ بُّ اْلُمْ ِأ  َع ْ ِ  َوَأْقِأ 

ِمنُ وََّ ِِْخ َوٌِ  ْْ َ ا اْلُم مىنلەردن  ئىىى  گۇرۇھ ئۇرۇشۇى قاىسا  ئۇالرنى  ئارنسىن  تىىزەى قغيىۇڭالر  ۇئر  ئەگە َِِّنَّ

نى  ھۆشمىگە قاياقانغا قەدەر هللائەگەر ئۇالرنى  بى ى ئىىىىنچىسىگە تاجاۋۇز قىلسا  تاجاۋۇز قىلغۇچ  تاش  
نگەئ قاياسىا  نىى  ئە ى )هللا)يەن  تاجاۋۇزنن  تغخااتقانغىا قەدەرئ ئۇنىى  بىىلەن ئۇرۇشىۇڭالر  ئەگەر ئىۇالر 

ئۇالرنى  ئارنسىن  )ھېچرى  تەرەپىە يان باسماساى ئ ئادنللىق بىلەن تىزەى قغيۇڭالر  )ھە مە ئىشاائ ئادنىل 

 .4مىنلەر ھەقىقەتەن )دنندائ قې ننداشالردۇرۇئھەقىقەتەن ئادنلالرن  دوست تۇتىدۇ.  هللابغىۇڭالر  
                                                           

 بەت -355جىلد  -3« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
ربۇخارى رىۋايىتىر3
رئايەت -13، -3سۈرە ھۇجۇرات ر4
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مۇئمىنلەر دەپ  ئۇالرنى تائاالهللا ،ۇرۇقلۇققىلغان ت تاجاۋۇزباغىيالر خەلىپىگە قارشى ئۇرۇش قىلىپ 
 ئۇالر گەرچە مۇسۇلمانالر جامائەسىگە قارشى چىققان بولسىمۇ، كۇفرى سانالمىدى. ئاتىدى.

جـاھىلىيەت  ،كىمكى بوينىـدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن» :ئۈچىنچى دەلىلىمىز

ئىبنـى نىـڭ ئابـدۇلمەلىك  ئىبنى ئۆمەر  ۇچىدېگەن ھەدىسنى رىۋايەت قىلغ «ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ
 لالھئابـدۇ[ ئىبنـى ھەجەر مۇنـداق دەيـدۇ: ئىـزاھالپنى ىمەرۋانغا بەيئەت قىلىش توغرىسىدىكى ھەدىسـ

، غــا بەيــئەت قىلىشــتىن بــاش تارتقانــدەك يــاكى مۇئــاۋىيە  ئەلــى  ئەينــى ۋاقىتتــا ئىبنــى ئــۆمەر 
ياكى ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋانغا بەيـئەت قىلىشـتىن  گەبەيرۇئىبنى ز لالھئابدۇ كېيىنكى ۋاقىتالردىمۇ

كىشـىلەر  ،بىـلەن كېلىشـىم ھاسـىل قىلىـپ ھەسەن ئىبنى ئەلى  باش تارتقان. كېيىن مۇئاۋىيە 

ئۆلـۈپ كەتكەنـدىن كېـيىن  غـا بەيـئەت قىلغـان. مۇئـاۋىيە  مۇئـاۋىيە  ،ئۇنىڭ ئەتراپىغا توپالشـقاندا
ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلـدى. ئۇنىڭـدىن كېـيىن ئىخـتىالپ يـۈز  داشـقانكىشىلەر يەزىـدنىڭ ئەتراپىغـا توپال

 پادىشـاھلىق شـەھىد بولـۇپ، ئىبنى زۇبەيـر  لالھئابدۇ اي ئاخىرىھېچكىشىگە بەيئەت قىلم دە،بەرگەن
 1.[ئۇنىڭغا بەيئەت قىلدى ئاندىن چاغدا قىمالشقانۇم ئىبنى مەرۋانغا ئابدۇلمەلىكھوقۇقى پۈتۈنلەي 

 لالھۋەلجامـائە ئەقىدىسـىدىكى كىشـىلەر ئابـدۇە لەر، تابىئىنالر ۋە ئەھلى سـۈننكۆپ سانلىق ساھابى

باغىيغـا قارشـى  ،ھەق ئىش قىلغۇچىغا يـاردەم بېـرىش ،رەزەتئىينەقرنىڭ بۇ مەيدانىدىن ئىبنى ئۆمەر 
ــ ــۇرۇش قىلىش ــنى پەرز ئ ــاد قىلغ ــدا ئىجتىھ ــڭ مەيدانى ــاغىيالر ئۆزلىرىنى ــدۇ. ب ــىلەر دەپ قاراي ان كىش

 بىـرەرباغىيالرغـا قارشـى ئـۇرۇش قىلىشـنى تەرك ئەتـكەن  دىن ھېچبىرىساھابىلەر ۈن،چىقى ئۈبولغانل
 . ۇقئۆتت قىلىپ بابنىڭ ئاخىرىدا بايان -3كىشىنى خاتاغا چىقارمايدۇ. بۇنى 

 ،كىمكـى بوينىـدا بەيـئەت يـوق ھالىتىـدە ئۆلـۈپ كېتىـدىكەن» ئىبنـى ئـۆمەر  لالھلېكىن ئابـدۇ
دېگەن ھەدىسنىڭ رىۋايەت قىلغۇچىسى تۇرۇپ، ئۆزىنىڭ بەيئەتنى  «گەن بولىدۇجاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆل

تەرك ئېتىشــىدىن )ھەدىســتە تىلغــا ئېلىنغــان( جــاھىلىيەتتىن كــۇفرى مەقســەت قىلىنمايــدىغانلىقى 

 ئىبنـى ئـۆمەر  لالھئابدۇروشەن بولىدۇ. ئەگەر جاھىلىيەتتىن كۇفرى مەقسەت قىلىنغان بولسا ئىدى، 
 ،يەنە كېلىـپ ئىچىدىن ھەققە يېقىنراقىغا بەيئەت قىلماسـلىقى دۇرۇس بولمـايتتى. سىنىڭ ئۇ ئىككى

 مۇ بار ئىدى. ىدىن ئىبارەت دەلىلشىالپلىشىىە قارىتا كىشىلەرنىڭ ئىختىگئۇنىڭ بەيئەتنى تەرك ئېتىش
ە كىمكى جامـائەتتىن ئايرىلىـدىكەن، ئـۇ جـاھىلىيەت ئۆلۈمىـد»مانا بۇ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دەلىللەر 

مەئســىيەتنى بىلدۈرىــدىغانلىقىغا، -نىــڭ گۇنــاھ«جــاھىلىيەت»دېــگەن ھەدىســتىكى « ئــۆلگەن بولىــدۇ
 ھەرگىزمۇ بەزى جامائەتلەر ئويلىغاندەك كۇفرىنى ئىپادىلىمەيدىغانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ.

ر»: ىـپ كەلتـۈرگەندىن رىۋايەت قىل پەيغەمبەر رنىڭ ئىبنى مەسئۇد بەزى كىشىلەر بۇ يەردە  ياهمرُّر ا
َهر مٍ ُا َهرعل ُة َهُ رله هيىهم رَاعلا ٍ ُ سه لىم  ُسرسٍه  ُ رَاعلىم  :رعلثم ِ هُبرعلَ عَنه ث  َ  اىرثاًّلا رسهإه ر ه    ْ له  ُ ُْ ر  ٍ ره  ْ َاةاٍ اماهرُاُ رع نىڭ ادەممۇسۇلمان ئ» «ُارلهل 

تـوي قىلغانـدىن كېـيىن زىنـا  : بىلەنـال ھـاالل بولىـدۇ ىشـنىڭ بىـرىئپەقەت ئـۈ   نى تۆكۈشقېنى
ــۇچىق ــۈرۈش؛ ىلغ ــۈچى  نى ئۆلت ــادەم ئۆلتۈرگ ــۈرۈش؛ ئ ــاتىلنى ئۆلت ــپ  ق ــى تەرك ئېتى ــۆز دىنىن ئ

 ،پىـۋېلقىلى تۇتقـادېـگەن ھەدىسـىنى  2«ھـاالل بولىـدۇ مـۇرتەدنى ئۆلتـۈرۈش جامائەتتىن ئـايرىلغۇچى
منى ئـادە لىق كۆرسەتكەنقارشىئورنىدا كۆرۈپ، مۇسۇلمانالر جامائىتى  نى ئومۇمىيئۆزلىرىنىڭ جامائىتى

ــۆز دىنىنــى تەرك ئەتكــۈچى» ئۇالرنىــڭۇ. داناير ســاپىكــ ــگەن ســۆز بىرىكمىســىنى« ئ ــائەتتىن » دې جام
                                                           

 بەت -135جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر1
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
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. ئـۇالر ئـۆز شەرھىلىگەنلىكخاتا  نىھەدىس ى،شۋېلىگە سۈپەت قىلىبىرىكمىسى دېگەن سۆز« ئايرىلغۇچى
« ئـايرىلغۇچىجامـائەتتىن » ،دەپ قارايـدۇ. توغرىسـىكەن دىنىنى تەرك ئەت ۇچىنىجامائىتىدىن ئايرىلغ

 ،ئەكسـىچە ت بولـۇپ،ەگە سـۈپبىرىكمىسى دېگەن سۆز« دىنىنى تەرك ئەتكۈچى» بىرىكمىسى، دېگەن سۆز
ــۈچى» ــى تەرك ئەتك ــۆز دىنىن ــۆز « ئ ــگەن س ــايرىلغۇچى» بىرىكمىســى،دې ــائەتتىن ئ ــۆز« جام ــگەن س  دې

ۇسـۇلمانالرنى ئـۆز بارلىق م ،ئۆز دىنىدىن يانغان ھەرقانداق ئادەم ،چۈنكى گە سۈپەت ئەمەس.بىرىكمىسى
غـان ئالىدىغان ئىمان، ئىسالم دائىرىسىدىن چىقىپ كەتكەنلىك سەۋەبىدىن جامـائەتتىن ئايرىل قوينىغا

 . دۇبولى

 ئۇ .غانتىلغا ئال شەرھىسىدە بۇنى گە بەرگەننىڭ يۇقىرىقى ھەدىسى ئىبنى ھەجەر ئىبنى مەسئۇد 
مـۇرتەد بولـۇش ھەرقانـداق كىشـى  ،بولـۇپ ىتىمۇسۇلمانالر جامائ ،جامائەتتىن مەقسەت مۇنداق دەيدۇ: 

 دېـگەن سـۆز« جامـائەتتىن ئـايرىلغۇچى» ن بولىـدۇ.ەكياكى ئۇالرنى تەرك ئەتـ ناغبىلەن ئۇالردىن ئايرىل
 ئـايرىم سـۈپەت بولـۇپ، ئـۆز ئالـدىغا گەبىرىكمىسـى دېـگەن سـۆز «نى تەرك ئەتكۈچىىدىن» بىرىكمىسى،

ھەدىسـتە مۇسـۇلماننىڭ قېنىنـى  ،سـۈپەت بولىـدىغان بولسـا ئـايرىم ئـۆز ئالـدىغا سۈپەت ئەمەس. ئەگەر
 1[.تۆكۈشنى ھااللاليدىغان ئۈ  ھالەت تۆت بولۇپ قالىدۇ

ـــى، شۇنى ـــى ئېنىقك ـــادەمىدىنس ـــداق ئ ـــكەن ھەرقان ـــى تەرك ئەت ـــائەتتىن  ن ـــۇرتەددۇر ھەم جام م
دىنىنـى تەرك ئـۆز  نىكىشـى ھەرقانداقان جامائەتتىن ئايرىلغئايرىلغۇچىدۇر. لېكىن باغىيغا ئوخشاش 

  ئەتكۈچى دېگىلى بولمايدۇ.
ئىبارىسـى « جامـائەت»بۇ ھەدىس نۇرغۇن ئوخشاشمايدىغان رىۋايەت قىلىش شەكلىدە كەلگەن بولۇپ، 

نىڭ  پەيغەمبەر دىن  تىرمىزىنىڭ ئوسمان ئىبنى ئەففان ئۇالردا قەيا قىلىنغان ئەمەس. مەسىلەن، 

رسماد م ار»: اشمۇنداق دېگەنلىكىنى رىۋايەت قىلغىنىغا ئوخش ُامرا ر:رَاُجمرنركا َ  اىرثاًّلاث  ر ه ر ه  ر ه  ْ له  ُ ُْ ر  ٍ ره  ْ ُاُ رع  ارياهرُّر
مس ر  ُ ٍرسهغامع هرنما ًُ  ُ ر مااارارنما َّاٍنهَه،رَاَ   َ ر ه رسماد  ا رَاَنا َه،رَاَ  ًّلاْه  ِ قېنى پەقەت ئۈ  ئىشـنىڭ بىـرى  نىڭادەممۇسۇلمان ئ« » ه

بولغىنىدىن كېـيىن كـاپىر بولسـا يـاكى تـوي قىلغىنىـدىن  بىر ئادەم مۇسۇلمان :بىلەنال ھاالل بولىدۇ
  .«كېيىن زىنا قىلسا ياكى بىر ئادەمنى ناھەق ئۆلتۈرسە

 دىندېگەنـ« جامائەتتىن ئـايرىلغۇچى»بۇ رىۋايەت شۇنى كۆرسىتىپ بېرىدۇكى، بىرىنچى رىۋايەتتىكى 
 .لىكمۇرتەد، مەقسەتئەسلى كۆزلەنگەن 

 
 :كىرگۈزۈش تىشتۈزى

ئىبارىسى قانداقلىكى بىر ھەدىسـتە كېلىـدىكەن، ئـۇنى خەلىـپە « جامائەت»لىرىمدىن يۇقىرىقى سۆز
« جامــائەت» ،چــۈنكىئىتائىتىــدىكى ئومــۇمىي مۇســۇلمانالر جامــائىتى دەپ چۈشىنىۋېلىشــقا بولمايــدۇ. 

مەقسەت قىلىنغـانلىقىنى مەنە قايسى  ئورۇنداۇ ش غاچقا،ئورتاق قوللىنىل گەرەلىبىرنەچچە مەن ئىبارىسى
ــلەردھ ــقا ھەدىس ــاكى باش ــدىن ي ــس ئۆزى ــگەنەدى ــاكىتالر ە كەل ــۋ دىنپ ــدۇ الغىلىبىلى ــۇ ،بولى مەن را ش
 نىڭپادىشـاھكەلگەن پاكىتقا ئاساسلىنىپ تۇرۇپ بەزى ھەدىسلەردە  ئىبارىسىنىڭ مەنىسىنى« جامائەت»

ال بىر سەۋەب بىلەنھۆكۈم ، . ئۇ پاكىاتى دەپ تالالپ ئالدىمىئمۇسۇلمانالر جامائومۇمىي ئىتائىتىدىكى 
بىـلەن  سـۆز ىكىتـار مەنىـد دائىرىسـىنى ڭسـۆزنىكەڭ مەنىـدىكى مـۇتلەق  بولغانـدا، ئورتاقلىققا ئىـگە

  .تارايتىش
                                                           

ربەت -232، -231جىلد  -12« بارىفەتھۇل »ر1
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 ،توختالمـايمىز يۇ بـۇ يەردە تەپسـىلىسـىملىرى بولىنىڭ يەنە باشقا نۇرغۇن مەنئىبارىسى «جامائەت»
 نۇشتۇرۇپ ئۆتىمىز. ولىرىنى قىسقىچە تىئۇنىڭ مەن شۇنداقتىمۇ

م ر،ياام ار» مۇنـداق دەيـدۇ:  يھانىفىسەراغىبۇل ئ بىـر نەرسـىنىڭ  ،دېـگەن« ۇجەمئـئەل ە،ئەجەمـــ  عْلاة 

مەن ئــۇنى جۇغلىــدىم، ــــ ر ارةاراارٍج ريااد اُممَرنامم»بەزىســىنى بەزىســىگە يېقىنالشــتۇرۇش ئــارقىلىق قوشۇشــتۇر. 

َياار»بىر نەرسىنىڭ جۇغالنمىسىغا  دېيىلىدۇ.« جۇغالشتى َياهِ نر  1.[لىدۇېيىد« ٍ اايا  نر

ئىبارىسى قۇرئاندا تىلغا ئېلىنمىغان بولۇپ، ھەدىستە پەقەت تۆۋەندىكىدەك ئىككـى خىـل « ْل اةاٍ ااعار»

 مەنىدىال كەلگەن:
 نى كۆرسىتىدۇ.شنىڭ قارشىسى بولغان توپلىشىشۈنۈبۆل، نىڭ لۇغەت مەنىسى«جامائەت» ى.بىرىنچ
 ھەقـتە. بـۇ قوللىنىلىـدۇنەرسـىلەرگە ئـارتۇق دىن نىڭـئۇ ۋەيـاكى ئـۈ  ئـارتۇق دىن ۇنىڭئ ۋەبۇ ئىككى 

ُ ر» :نىـڭ ئوتتۇرىسىدا ئىخـتىالپ بـار. پەيغەمـبەر  نىڭئالىملىرىى ئۇسۇل ئالىملىرى بىلەن نەھۋ اامًّلا
ماًر َاجا ُا مرهيعار  َ رَا ه مُ    ُا رااًّلا هرعل ُاذ هرسه  نامـازدىن غـانلئوقۇيـالغۇز  غان نامازلبىلەن ئوقۇ جامائەت»ر«عْل اةاٍ ااهرَان  اُررْهع 

ــتە ــارتۇق 27 ســاۋاب جەھەت ــۇ نىــڭ «جامــائەت. »دېگىنــى ئەنە شــۇنىڭ جۈملىســىدىندۇر 2«ھەسســە ئ ب
 . نى ئۇقتۇرىدۇسانىكى مەنىسى دئورۇن

ــارتۇق دىنۇنىڭــئ يــاكىئىككــى  ســانى : ەيــدۇئىمــام بۇخــارى مۇنــداق د  بولغــان كىشــىلەر تــوپى ئ

 3نغان.دىنمۇ رىۋايەت قىلى بۇ پەيغەمبەر  .[جامائەتتۇر
. )بـۇ ئىككىـگە ئايرىلىـدۇ، مەنىسـى شەرىئەت ئاتالغۇسىدىكىنىڭ ئىبارىسى «جامائەت»ئىككىنچى. 

 . دۇلىلىنىقولمۇھىملىق دەرىجىسىگە قاراپ تەرتىپ بويىچە بىرى  مەنىنىڭئىككى  ئەنە شۇ(
 «ـــائەت ـــڭ  «جام ـــۇ ئۈممەتنى ـــدۇ. ب ـــىدە كېلى ـــن مەنىس ـــى ھەق ۋە دى ـــرقىگە  73ئىبارىس پى

مُ دهْيار» انلىقى توغرىسىدىكى مۇنۇ ھەدىستە تىلغا ئېلىنغاندەك:بۆلىنىدىغ ِا رَا ُ تاهُار الاىرثامًّلث  اما ِا ْاذه هرعُلْ اار ر هن ر
ل ًار عاع ارر-ْه  ْ :رعلا رعْل اةاٍ اماُررر-يماد نه ميا

ْه ً رَا َه ا َهر ه  رَاع رعلى ٍ خاھىشـالر بـويىچە -بۇ ئۈممەت نەپسى ،جەزمەنكى» «ُكلُّعاٍر ه

ئۈ  پىرقىگە بۆلۈنىدۇ. ئۇالرنىڭ پەقەت بىرسىدىن باشقا ھەممىسى دوزاختا بولىدۇ. ئۇ بولسىمۇ يەتمىش 
ر4«.)سۈننەت ئۈستىگە قۇرۇلغان( جامائەتتۇر
ئىبارىسـىنىڭ بـۇ ئورۇنـدىكى مەنىسـى ھەقىـقەت  «جامائەت. »تىھەدىسنىڭ شەرھىسى يۇقىرىدا ئۆت

ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى، شۇرا ھەدىسـنىڭ يەنە بىـر   بولۇپ، ئۇشبۇ ھەقىقەتكە ئەڭ اليىقراقى پەيغەمبەر

 نىـڭ ئىبنـى مەسـئۇد دېـيىلگەن. « دۇرتۇتقـان يولىـھابىلىرىمنىڭ امېنىڭ س ەمەن ۋ»نۇسخىسىدا: 
سـۆزىمۇ ئەنە شـۇ  دېـگەن{ جامائەت دېگەن يالغۇز قالسارمۇ يولۇرنىـڭ ھەقىقەتـكە ئۇيغـۇن بولغىنىـدۇر}

  جۈملىدىن.
ە تدېــگەن ھەدىســ« ز دىنىنــى تەرك ئېتىــپ جامــائەتتىن ئــايرىلغۇچىئــۆ» دېــگەن ســۆز« جامــائەت»

ر ۋە قــارار ەئەھلــى دېــگەن مەنىــدىمۇ كېلىــدۇ. بەزىــدە ئەھلــى ئىلىمــلدىنىنىــڭ ئىســالم ، كەلگەنــدەك
  دىمۇ كېلىدۇ.ىسىماقۇلاليدىغان كىشىلەر مەن

                                                           
 ناملىق كىتابى« ئەلمۇفرەدات»نىڭ ھانىفىسەراغىبۇل ئر1
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
 بەت -132جىلد  -2« فەتھۇل بارى»ر3
رئىبنى ئەبى ئاسىم رىۋايىتىر4
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 «ُْر»ئىبارىسى، خۇددى  «جامائەت را ِ ًٌٍرياك  رَاْهعه هرشا رَاَاىرْهع  رْاع  مٍ ا رًعرناةا مُم  رعْل اةاٍ اماارشه رنامٍَااا َهرناإهن َُرْامع  َُرنمال ِاَّ هه ر الاِ 
لهِ ماًر ْه ٍ ِااًارجا رْه رْاٍ ا كۆرسـە ئۇنىڭغـا سـەۋر قىلسـۇن،  نىئىشـ ەربىـرياقتۇرمايدىغان دىن ىكىمكى ئەمىر»«  ه  

 1«ە ئـۆلگەن بولىـدۇئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىـد ،كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى  ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن
، پادىشـاھنىڭ ئىتائىتىـدىكى ئومـۇمىي مۇسـۇلمانالر جامـائىتى مەنىسـىدە دېگەن ھەدىسـتە كەلگەنـدەك

 كېلىدۇ. 
ئىبارىسـىنىڭ يــۇقىرىقى شـەرىئەت ئاتالغۇسـىدىكى ئىككــى خىـل مەنىسـىدىن ئېلىــپ  «جامـائەت»

مۇسۇلمانالرنىڭ پادىشـاھى بولسـا  . ئەگەرپەرزۋاقىا جامائەتكە ئەگىشىشى  مۇسۇلماننىڭ ھەرئېيتقاندا، 
. پەرزئارقىلىق ئۇنىڭغا ئەگىشىش  ماسلىقئىتائەت قىلناھەق ئىشالردا ئىتائەت قىلىش، ئىشالردا  ھەق

نى مۇشۇ تەرتىـپ سىمەنى خىلئىككى  ئىبارىسىنىڭ شەرىئەت ئاتالغۇسىدىكى «جامائەت»شۇ ۋەجىدىن 
ئىتائىتىــدىكى  نىڭپادىشــاھىســى، گەن مەندېــ ىــقەتھەقئىبارىســىنىڭ  «جامــائەت» .بــويىچە تىــزدۇق

ۋە ئەۋزەل. ئەگەر بىزنىــڭ  دىمىــيەق ىســىگە قارىغانــدادېــگەن مەن جامــائىتى مۇســۇلمانالرئومــۇمىي 
نىــڭ ئەھلــى دېــگەن بىرىنچــى ئۇھەق ۋە  «جامــائەت» ،زامانىمىزدىكىــدەك پادىشــاھ مەۋجــۇد بولمىســا

 .توختالدۇقبابتا  -3 ھەقتە قېلىپ قالىدۇ. بۇ دەمەنىسى
مۇشۇ ھەممىسىنى ئۇالرنىڭ  كۆرگىنىڭىزدە،تۇرۇپ خنى ئائىبارىسى ھەدىسلەردە كەلگەن جامائەتسىز 

 قاتـارلىق مۇسـۇلمانالر جامـائىتىئومۇمىي ئىتائىتىدىكى  نىڭپادىشاھ ىقەت،سان، ھەق مەنىلەرگە )يەنى
 قايتۇرۇشنىڭ مۇمكىن ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليسىز. (ئا -گەرەلىمەن

ر ئىچىـدىن پەقەت سـان دېـگەن ەلىـۇ مەنبـ ،جامـائەتلەرگە كەلسـەك يمىزدىكى ئىسـالمىىدەۋر ،ئەمما
جامائەتنىڭ ئاستىغا  دىكىپەرقلىق ھالدا ھەق مەنىسى ەدىغانلىرى بار. يەنە ئۇنىڭ ئىچىدىچۈش ىگەمەن

 كىرىدىغانلىرىمۇ بار.
 

 شۈبھىلەرگە رەددىيەبىر بۆلۈك ر ئىئەھدىلەرگە دا سەككىزىنچى.
بەرگەن  ەدىـيدجامائەتلەرنىڭ ئەمىرلىكىگە ئاالقىدار شـۈبھىگە رە يىڭ ئاخىرىدا ئىسالمىبابن -3مەن 
دېـگەن كىتابنىـڭ ئـاپتورى « بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسـىدا»ۇ ئەمىرلىكنى بئىدىم. 

 د ئىنكار قىلغان ئىدى. يىئۇستاز ئەلى ئىبنى ھەسەن ئىبنى ئابدۇلھەم
قـول ئاسـتىدىكىلەردىن  ىرىـلئەمىر مى بىـلەن ئـۇ كىشـىنىڭ جامـائەتنىڭ يـاردىهللامەن بۇ يەردە 

 خىلــدىكى ئــۇ كىشــى بــۇ ،چــۈنكى .مەنئــۆتى دىــيە بېرىــپدئالىــدىغان بەيــئەتكە قىلغــان ئىنكارىغــا رە
ە شــۇ ھەمــد غانئــۇنى بىــدئەت قاتارىــدىن ســانى ،بەيئەتنىــڭ قــانۇنلۇق ئىكەنلىكىنــى ئىنكــار قىلىــپ

قـــول  ىئىســـتېمال قىلىـــپيۇس نىقاتـــارلىقالر تـــائەت قىلىـــشئـــارالش ۋە ئى ،ئـــارقىلىق بەيـــئەت
مـۇئەييەن بىـر  مەئسـىيەتتىن پـاك دەپ قارايـدىغان-گۇنـاھ ئەمىرلىرىنى يدىغان،ئاستىدىكىلەرنى خارال

 . غان ئىدىەنقىد قىلماقچى بولتجامائەتنى 
ەق. ھ مۇھەق، ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــ مــۇبەيئەت كــى،مەنئېيتى دىــيە بېرىــپدلــېكىن مەن رە

لىـپ قويماسـلىقى الزىـم، ىبىزنى ئۇنى ئىنكار قىلىدىغان ھالەتكە ئەك ،مال قىلىشېئىستىيۇھەقنى س
 مال قىلىشنى ئىنكار قىلىش الزىم.ېئىستىيۇبەلكى ھەقنى س

ــدىن  ــۈرىمەن، ئان ــۆزلىرىنى كەلت ــان بەزى س ــار قىلغ ــى ئىنك ــىنىڭ بەيئەتن ــۇ كىش ــدە ئ مەن تۆۋەن
 ئۆتىمەن.خالىسا، ئۇنىڭغا رەددىيە بېرىپ هللا

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
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 تىـدە ېب -22نىـڭ ىكىتاب نـاملىق« سـىداىبەيئەتنىڭ سـۈننەت يـاكى بىـدئەتلىكى توغر» ئاپتور
 ئۆلىماالرنىـڭ بەيـئەت ھەققىـدە ئېيتقـان تۆۋەنـدىكى بايـانلىرى، ئەمىرۇلمـۇئمىنىين  مۇنداق دېـگەن:

ــل ئىكەنلى ــڭ باتى ــقا بەيئەتنى ــدىن باش ــڭ بەيئىتى ــتىدا، ئۇنى ــۋال ئاس ــان ئەھ ــۇد بولمىغ ــى مەۋج كىن
نىڭ بىـر يەرگە يىغىلىـپ، كىشىلەرنوپۇزلۇق قارار ماقۇلاليدىغان ئۈچۈن  بەيئەت قىلىش› كۈچلەندۈرىدۇ:

 .[‹نلىشى شەرتىكىشىنى تەي بىر ھازىرلىغانتولۇق نىڭ شەرتلىرىنى ئۇلىككە خەلىپى
 23- يۇقىرىدا ئېيتىلغانالردىن بىـز مۇنـداق مـۇھىم ئىككـى نـۇقتىنى: تىدە مۇنداق دەيدۇ: ېب 

بىرى، بەيئەتنىڭ پەقەت ئەمىرۇلمـۇئمىنىينگىال خـاس ئىكەنلىكـى، يەنە بىـرى، بەيئەتـتىن كېيىنكـى 
 ،بۇنىڭغا ئاساسـەن قىلىنىدىغان ئىتائەت پەقەت ئەمىرۇلمۇئمىنىينگىال بولىدىغانلىقىنى بىلىۋاالاليمىز.

ــپە  ــىخەلى ــداق ئەمەس بەلك ــرقان ــانغا ب لىكى بى ــرىلگەئىنس ــۈك ن ې ــتىكى بەۈنۈكۆرتۈرل ــڭ يئەتلەرش نى
ى كــۆپ كيـا ۋەبىـر  ؛ھـالەتتەبولمىغـان  بولغـان يـاكىمەۋجـۇد خەلىـپە  ئـۇ مەيلـى. ھەممىسـى باتىـل

 [.گە بولسۇنلەركىشى
بۇنداق بىـدئەت بەيـئەتلەرگە چۈشـۈپ  ئاپتور يەنە شۇ بەتنىڭ چۆرىسىدىكى شەرھىدە مۇنداق دېگەن: 

 ىش يۈزىسـىدىن بەيئىتىنـىشـىئەگىغـا دىنشـۇنداقال ساقالپ قـېلىش ۋە  نىقالغان كىشىنىڭ ئۆز دىنى
 .  [ۇردباتىل ئۇ بەيئەت ،چۈنكى ،شى الزىماشلىتپ بۇزۇ

 32- بەيـئەت ىشۇناسـالرنىڭ ھشـقەدەم ئەھلـى ئىلىـم ۋە فىقېبـارلىق پ مۇنـداق دەيـدۇ:  ېتىدەب
ئىچىـدىن  ئـۇالر ،بىلىشـىمچەتوغرىسىدىكى بايانلىرى بەيئەتنـى خەلىـپىگە قىلىـش بارىسـىدا بولغـان. 

ــئەت توغرۇلــۇق  ىــرىھېچب ــدىغان بەي ــرىگە بېرى . بىرنەرســە دېمىــگەنمۇســۇلمانالر خەلىپىســىنىڭ غەي
 .شۇرالشقا، كىمكى بۇنىڭ قارشىسىنى ئوتتۇرىغا قويىدىكەن، بۇنىڭغا دەلىل كەلتۈرۈشى الزىم[

 33- سەلەف سالىھالرنىڭ بۇنداق يولسىز بەيئەتلەرگە تۇتقـان مەۋقەسـى مۇنداق دەيدۇ:  ېتىدەب 
بولغان ئىدى؟ بىز ئەقلىمىز ۋە نەپسىمىزگە ئەگىشـىپ بـۇ ئۈممەتنىـڭ سـەلەف سـالىھلىرى ۋە  قانداق

ئــۇالردىن رازى بولســۇن!( قولــدىن كەتكــۈزۈپ قويــدى دەپ گۇمــان قىلغــان ياخشــىلىققا هللائىمــاملىرى )

َُر: »يېتەلەيمىزمۇ؟ ۋەھالەنكى، پەيغەمبەر  ى م رْه مٍرلامِ سا ْا عر ْاذا ر رهنٍا رَاْ  ر ه َ  اثا رَا ُ ررْاع  رَا كىمكى بىزنىـڭ بـۇ » «نماُعمعا

دەپ  1،«ئۇ نەرسـە رەت قىلىنىـدۇ ،ئىشىمىزدا ئۇنىڭدىن ئەمەس بىر نەرسىنى يېڭىدىن پەيدا قىلسا دىن

ھەدىسى ياكى نىڭ  كەرىم، نە پەيغەمبەر  بۇنداق بەيئەتلەر توغرۇلۇق نە قۇرئانراسا سۆزلىگەن تۇرسا. 
بـۇ بەيـئەتلەر يېڭىـدىن  ، شـۇراداق بىر دەلىل كەلمىـگەنھېچقان ائىزلىرىد-سالىھالرنىڭ ئىش سەلەف

 [.نىدۇبلىپەيدا قىلىنغان بىدئەت ھېسا
 36- جىلـد  -28نىڭ «ۋاائۇل فەتۇمەجم» لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ مۇنداق دەيدۇ:  ېتىدەب
ىق ى ياخشـىلتاق ۋە بەيئەتتىن مەقسىپئەگەر ئۇالرنىڭ بۇ ئىتتى داق دەپ كۆرسەتكەن،ە مۇنىدتېب -18

ىمۇ ىســمشنى تۈزۈاقپـشـۇ ئىتتىائ ئۇالرغـاىـڭ رەســۇلى ئۇنۋە هللا ،ا ياردەملىشـىش بولسـادارلىققـۋە تەقۋا
گۇنـاھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققـا ياردەملىشـىش  ىتىمەقسـ كـۆزلىگەن ۇ ئىتتىپـاقتىنبـئەگەر . بۇيرۇپ بولغان

ەت قىلىنغان بۇ ئىتتىپاقتىن ياخشىلىق مەقسيەنى نىڭ رەسۇلى ھارام قىلغان. هللاۋە هللائۇنى  ،بولسا
ــمەك، نىــڭ رەســۇلىنىڭ بۇيرۇقىــدا ئۇۋە هللا ،بولســا ــگەن. دې ــارچە ياخشــىلىق جەملەن ــۇب ــدىكى ب  خىل
نىـڭ هللاۋە هللائـۇنى  ،پاقتىن بىھاجەت. بـۇ ئىتتىپـاقتىن يامـانلىق مەقسـەت قىلىنغـان بولسـاىئىتت

 . [رەسۇلى ھارام قىلىپ بولغان
  نىـڭ تۆۋەنـدىكى سـۆزىنى لالھھىمەھۇبەتتە شەيخۇل ئىسالم ئىبنـى تەيمىـيە رە -37ئاپتور يەنە

خالىغـان ھەرقانـداق نەرسـىگە دىن ئـۆزى اۋبىـرھېچبىـر كىشـىنىڭ   پ مۇنـداق دەيـدۇ:كەلتۈرۈنەقىل 
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دۈشـمەن تۇتۇشـقا ئەھـدە ئـېلىش ھوقـۇقى  ىنىنىدوسا تۇتۇش، دۈشم ىنىدوست نىڭ، ئۆزىماسلىشىش
رنى قارشىالشـقانال وسا ھېساباليدىغان،رنى دالئۇ ئۆزلىرىگە ماسالشقان ،كىمكى بۇنداق قىلىدىكەن .يوق

 .[دۈشمەن ۋە تاجاۋۇزچى ھېساباليدىغان چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئوخشاشلىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ
  ئۇالردىن هللا) سالىھالر ئۇ ئەھدە سەلەف ،ڭالركىىلىب بەتلىرىدە مۇنداق دەيدۇ:  -43، -33ئاپتور

 . ئىدى بولغان ئەكسىچە لىيىتى پۈتۈنلەي بۇنىڭەئەمبەلكى ئۇالرنىڭ  ئەمەس. يولىنىڭ !(رازى بولسۇن
 بېتىدە -234جىلد  -2كىتابنىڭ  ناملىق« ليەتۇل ئەۋلىياىھ»ىھانى فسەئەلئز ئەبۇ نەئىم ئەلھافى

لىكىنـى نەقىـل نېگەدنىڭ مۇنـداق رىيئىبنـى ئەششـەخ لالھئىبنى ئابدۇف سەنەد بىلەن مۇتەررى ساغالم
 قېشىغا كېلەتتۇق، ئۇ مۇنداق دەيتتى:  : بىز زەيد ئىبنى سەۋھاننىڭدۇقىلى

غان قىلىـدىقـا هللا! بەنـدىلەرنىڭ ۋە ياخشىلىق قىلىڭالر نىڭ بەندىلىرى ئىكرام قىلىڭالرهللائى  ـــ
 شتۇر. ـــ ئۈمىدۋار بولۇ رقۇش، ئىككىنچىوقـــ  لىسى ئىككى خىسلەت بىلەن بولىدۇ. بىرىنچىيۋەسى

ــ ــۇالر مۇن ــدىم، ئ ــۈنى ئۇنىــڭ قېشــىغا كەل ــر ك ــكەنمەن بى ــۈزۈپ يېزىشــقان ئى ــر ســۆزنى ت : داق بى
كىمكـى بىـز بىـلەن  ،بىزنىڭ رەببىمىـز، مـۇھەممەد پەيغەمبىرىمىـز، قۇرئـان بىزنىـڭ ئىمـامىمىز»هللا
بىزنىـڭ قـولىمىز ئۇنىڭغـا قارشـى  ىدىكەن،شـىلىقارش بىلەن كىمكى بىز .بىز ئۇنىڭ ئۈچۈنمىز ،بولسا

بىـرلەپ -لەرگە بىـركىشـىلىقى يېزىلغان نەرسـىنى ھې. ئۇالر «بولىدۇ ۋە بىزمۇ ئۇنىڭغا قارشى بولىمىز
 توغرا قىلىشقا باشلىدى، ئۇالر مۇنداق دەيتتى: 

 :قىالمسەن؟ نۆۋەت مارا كەلگەندە پراېتىئ بۇنى !ھەي پاالنى ـــ
 :يىشتى. مەنېد ـــ قىالمسەن؟ پراېتىئ بۇنى يىگىا!ھەي  ـــ
 دېدى:  مۇنداق ئۇ .دېدىم، ـــ ياق ـــ

  جاۋاب بېرىپ: مەن نېمە دەيسەن؟ يىگىا،ھەي  !دىرىمارالرئال ـــ يىگىتكە
تائـاال ئالغـان ئەھدىـدىن هللاتائاال ئۆزىنىڭ كىتابىدا مەنـدىن ئەھـدە ئالغـان، مەن ھەرگىزمـۇ هللا ـــ

 .[دېدىم، ـــ باشقا يېڭىدىن بىر ئەھدىنى پەيدا قىلمايمەن
 ئۇ ئاخىرىدا مۇنداق دېدى: 

 پراېتىــرنىـڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر كىشــى ئـۇ ئەھـدىنى ئئۇال .قەۋمنىـڭ ھەممىسـى يېنىۋالــدى ــــ
   ئۇنىڭغا:مەن . قىلمىدى

 :ئۇ ،دېسەم ـــ قانچىلىك كىشى ئىدىڭالر؟ ـــ
  ، ـــ دېدى.ئوتتۇزدەك ئادەم ئىدۇق ـــ
! ئۇالرنىـڭ ھەقنـى قوبـۇل قىلىـش ۋە ڭلىيىـتىگە قـاراەئۇالرنىـڭ ئەم ،رەھمەت قىلسـۇن ىزگەسهللا

ە ئۇالرنىـڭ ھەرقانـداق ئىـش گەرچە ئۇنىـڭ ھەمـد ڭىرىنىڭ ئەھۋالىغا قارائۇنىڭغا بويسۇنۇشتىكى قەلبل
ــىمۇ ــوغرا بولس ــا ۋە ت ــرى راس ــاكى هللا ،زاھى ــا ي ــتە بولمىس ــگەن رەۋىش ــدا كەل ــڭ كىتابى ــڭ هللانى نى

ئۈممەتنى تولـۇق  ،ئۇ ئىش گەرچە كىچىك بولسىمۇمەيلى  ؛مىسائىسپاتالنپەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىدىن 
 ڭ![ەرك ئەتكەنلىكىگە قارات ا،ئىش بولس انغيدىپارچىال
  تە دەۋەتچىـــلەرگە مۇنـــداق نەســـىھەت قىلىـــش بىـــلەن كىتـــابىنى ەتـــب -41كېـــيىن ئـــاپتور

ــلەت ئۇيقۇســىدىن ئاخىرالشــتۇردى:  ــۆزى قىســقا بولســىمۇ، دەۋەتچىلەرنىــڭ غەپ ــات گەرچە ئ ــۇ تەتقىق  ب
ـــۇنداقال ـــۈن ۋە ش ـــەگەك بولۇشـــى ئۈچ ـــپ س ـــداق ئويغىنى ـــۆز ھەرقان ـــىھەرىكەت-س ـــتىن ن  ،بىلمەس

 [.لىدۇقارىسلىقى ئۈچۈن بىر پۇرسەت دەپ لمااىلىپ سپاكىا تاپماستىن ق ۋە ئېنىقلىماستىن
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 قىلمـاي،نى سـىتوغرى نىـڭگەپ بايانى. ئۇئۇستاز ئەلى ئىبنى ھەسەننىڭ يازغان قىسقىچە  الرمانا بۇ
شـنى بېتىـدە ئـۆزىگە قارشـى گەپ قىلى -5نىـڭ ىۋەتتى. ئېنىقلىماسـتىن كىتابۇنغا سوزۇپايدىسىز ئۇز

 دى. ىش بىلەن ئاخىرالشتۇربەتتە باشقىالرغا نەسىھەت قىل -41 يەنى نىڭ ئاخىرىداىباشالپ، كىتاب
ئەھــدىنىڭ يولغــا قويۇلۇشــىدىن باشــالپ تــاكى ئــۇنى بۇزغۇچىنىــڭ  بــۆلەكتەمەن مۇشــۇ ، ھەق گەپ

 نـاملىق« سـىداىبەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغر»دە قىلغان مەسىلىلەر بايانھۆكمىگە قەدەر 
دېـيىلگەنلەر يۇقىرىدا  يەنەمەن  ،گە يېتەرلىك رەددىيە بار. شۇنداقتىمۇلەرسۆز قىلغان كىتابنىڭ ئاپتورى

 قىسقىچە توختىلىپ ئۆتىمەن. بارىسىدا
جامائەتلەرنىــڭ  يلىققــا ياردەملىشــىش ئۈچــۈن قۇرۇلغــان ئىســالمىدارلىق ۋە تەقۋاىياخشــ :ىنچــىبىر

ــانۇنلۇق ىئەمىرلىكــ ــا -3بۇنىــڭ تەپســىالتى  رلىــك.دۇرۇس ئەمى ،ق ــى بابت ــى  يەن ــى ئىبن ئۇســتاز ئەل
 .ئۆتۈپ كەتتى ىدەدىيدرەبەرگەن گە سىھەسەننىڭ ئەمىرلىك توغرىسىدىكى شۈبھى

بۇ ئەمىرلىكنىڭ شـەرىئەتكە ئۇيغۇنلـۇقى ئىسـپاتالنغان ئىـكەن، ئـۇنى مـاقۇل كـۆرگەن  :ىنچىىككئ
، گۇنــاھ ەن بولســىمۇبەرمىــگ ئەھــدە قاقىلىشــئــارالش ۋە ئىتــائەت ھەرقانــداق كىشــى گەرچە ئەمىــرىگە 

ز. چــۈنكى، ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشـــقا تا ئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــى پەربولمايــدىغان ئىشــ
ز بولۇپ بېكىتىلگەن. تېمىنىڭ بېشىدا ەرىئەت تەرىپىدىن ئەزەلدىنال پەرئەھدىلەشمىگەن بولسىمۇ، بۇ ش

 بۇ ھەقتە تەپسىلىي توختىلىپ ئۆتتۇق.  
ر بىـلەن ئەھدىلەشمىسـىمۇ ەلۈسـتىدىكىئىـش ئ اۋنىڭ بىـرەشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىي ادىرۇقىي

بايـان قىلغـان نى ئېيتقانلىرى اتوغرىسىد پەرزلىكى ىشنىڭئىتائەت قىل ئۇالرغا بەرمىسىمۇ،ياكى قەسەم 

ــدىم.  ــۇ ئى ــاش ــۇراجىئەت قىل ئورۇنغ ــىزم ــۇنىڭدەكيەنە  1!غايس ــڭ ش ئىىۆزۈڭالردن  بغىغىىان ئىىىى ، ئۇنى

نىڭ ئاسـتىغا رەلۈسـتىدىكىئىـش ئئـايەتتە تىلغـا ئېلىنغـان دېـگەن ، ئىساىدنىىلەرگە ئىاائەت قىلىاىالر
ئىلگىرى بايان قىلىپ  دىكى سۆزلىرىنىمۇتوغرىسى ىنىڭ كىرىدىغانلىقئەگىشىلىدىغان ئادەمھەرقانداق 

 ئىدىم. ئۆتكەن
ئـادەملەر كىرىـپ  شـىلىدىغانئەگىھەرقانـداق  ئاسـتىغائىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ ئۇ مۇنداق دېگەن:  

 2.[ئىش ئۈستىدىكىلەرنىڭ قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ ئۇالر ،چۈنكى .كېتىدۇ
 .دۇكىرى ئاستىغايۇقىرىدا كۆرسىتىلگەن جامائەت ئەمىرلىرىمۇ بۇنىڭ ئەلۋەتتە، 

 ن كـۆزلىگەنئەھـدىنىڭ پايدىسـى ۋە ئۇنىڭـدى» يەنىدە سىمەسىلى -2نىڭ تېمىمەن بۇ  :ىنچىۈچئ
 قىلغان ئىدىم. بايانئەھدىنىڭ ئىككى پايدىسى بارلىقىنى دە «مەقسەت

 ،ئىتـائەت قىلىـش گەرەلۈستىدىكىبولغان ئىش ئ پەرزباشتىال شەرىئەت ئارقىلىق  .بىرىنچى پايدىسى
رنى ئىشـالنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئۇۋە هللاقاتارلىق  سادىق بولۇش ۋە ئۇالرغا ھەق ئۈستىدە ياردەم بېرىش

 چىڭىتىش. تېخىمۇ 
ــۆز نۇرغــۇن شــەرتلەرنى  قىلىــپ بېكىــتمىگەن باشــقا پەرزشــەرىئەت باشــتا  .چــى پايدىســىئىككىن ئ

ئەھـدىگە ۋاپـا قىلىـش  ،ھەدىسـكە قارشـى كەلمىسـىالۋە  ئۇ شەرتلەر قۇرئـان زېممىسىگە ئېلىش بولۇپ،
 . پەرز الزىم تۇتۇش يۈزىسىدىن ئۇنى

« مەجمۇئــۇل فەتــاۋا»زىنى نىــڭ بــۇ توغرىــدىكى ســۆەشــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىيمەن يۇقىرىـدا 
 تائـاال بەزىهللا. ئـۇ ن ئىـدىمبەتلىرىدىن نەقىل كەلتـۈرگە -345، -341 جىلد -23ناملىق كىتابنىڭ 

                                                           
ربەتلەر -13، -3جىلد  -35« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 بەت -173جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر2
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 ۆزئـارائ كىشىلەرنىڭ : ئىدى دېگەنىغانلىقى توغرۇلۇق مۇنداق پەرز قىلىد نۇقتىدىنئىككى  ئەمەللەرنى
  1ىگە ئوخشاش[.لىشىشنىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىئۇۋە هللا

جامـائەت  ەرجامـائەتلەرگە تامـامەن ئۇيغـۇن كېلىـدۇ. ئەگەر بىـرۋاتقان پ كېلىىلىبىز توختئىبارە بۇ 
ئەھدىلەشسـۇن بۇ جامائەت بىلەن  مۇسۇلماننىڭھەربىر  قۇرۇلغان بولسا، مەقسىتىدەدىنغا ياردەم بېرىش 

ز ەرىئەت تەرىپىـدىن ئەزەلـدىنال پەربـۇالر شـ ز، چـۈنكى،ياردەم بېرىشـى پەر ئۇنىڭغا ياكى ئەھدىلەشمىسۇن

َََل  اْلِْبِْ َوالت َّْ َو ئايىتى:  مۇنۇ تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى قىلىنغان.  ا دارىىققياخشىلىق ۋە تەقۋا َوتَ َعاَوسُوا 

ز تېخىمـۇ كۈچىيىـدۇ. چـۈنكى، پەرئەگەر ئۇ جامائەت بىلەن ئەھدىلەشـكەن بولسـا، بـۇ  2ياردە لىشىاالر!

ئەھدنگە ۋاپىا قىلىاىالر  )قىيىا ەت شىىن ئ  َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِ  ََِِّّ اْلَعْهَ  َكاََّ َمْأُئونسىگە ۋاپا قىلىش پەرز. ئەھدى

 .3سغراق قىلىنىسىىلەر-قىلمىغانلىق ئىساىدەئ ئەىۋەتاە سغئال-ئەھدە ئىساىدە )يەن  ئەھدنگە ۋاپا قىلغان
ۋە ن بەرگەن بولسـۇ ئەھـدە ئەزا ھەربىـر شـەخس مەيلـى يەنە شۇنىڭغا ئوخشاش، بۇ خىلـدىكى جامـائەتكە

ــاكى ــۆز مەســئۇللىرىنىڭ ســۆزىنى ئارلىشــىســۇنبولمى ي ــا ۋە  ، ئ ــائەت قىلىشــىئۇالرغ پەرز. ئەگەر  ئىت
 .ئەھدىلەشسە پەرز تېخىمۇ كۈچىيىدۇ

 ئۆزئـارا تۈزۈشـكەن ئەھـدىلىرى دۇرۇس. بـۇ نى قىلىشـقائىبـادەتلەر-تائەت مۇسۇلمانالرنىڭ :تىنچىتۆ
ــتە ھە ــى» ەنمق ــا قويۇلۇش ــدىنىڭ يولغ ــىلىدە« ئەھ ــگەن مەس ــدىم، دې ــۇرا  توختال ــا ش ــۇ يەردە قايت ب

ھەدىـس ۋە  ،نى قۇرئانىمەن ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشىنىڭ دەلىل ،. چۈنكىى يوقتىھاجنىڭ الشرتەكرا
 .كەلتۈرۈپ بولدۇمساھابىلەرنىڭ تەرجىمىھاللىرىدىن يەنە 

 خىلــدىكىبــۇ دەپ ئاتاشــقىمۇ بولىــدۇ. مەن ئــۇنى )« تبەيــئە»دىنى ئەھــ خىلــدىكىبــۇ  :ىنچىبەشــ
 قىلدىم.  بايان مەسىلىسىدە -5 دېگەن تېمىنىڭ (ئا - دەپ ئاتاشقا بوالمدۇ؟ «بەيئەت»ئەھدىنى 

سـى ئاسـتىغا كىرگـۈزۈش ھەم ئنى سـاھابىلەرنىڭ ئىجمادەپ ئاتاشـ «بەيئەت»ئەھدىنى  خىلدىكىبۇ 

بۇنى  بولۇپ، تىىۇك كۈنىسىدە ساھابىلەردىن ئالغان بەيئنىڭ يەرم مە ەئىكر، مۇمكىن. بۇنىڭ دەلىلى

فىن ئۇرۇشىدا ئالغـان فنىڭ سى يەنە قەيس ئىبنى سەئد ۋە ساھابىلەردىن ھېچبىرى ئىنكار قىلمىغان 
 بەيئىتى.

دىلەرنى بەيـئەت دەپ ئاتاشـنىڭ دۇرۇسـلۇقىغا ئەھـ خىلـدىكىقىلغانلىرىم بـۇ  بايانمېنىڭ يۇقىرىدا 
: بەتـتە دېـگەن مۇنـۇ سـۆزى ئىناۋەتسـىز -32ئۇسـتاز ئەلـى ئىبنـى ھەسـەننىڭ  ارشـۇ ،دااللەت قىلىدۇ

بەيــئەت توغرىســىدىكى بايــانلىرى بەيئەتنــى ىشۇناســالرنىڭ ھشــقەدەم ئەھلــى ئىلىــم ۋە فىقېبــارلىق پ 
مۇسـۇلمانالر خەلىپىسـىنىڭ  ئىچىدىن ھېچبىرى ئۇالر ،بىلىشىمچەخەلىپىگە قىلىش بارىسىدا بولغان. 

. شۇرا، كىمكـى بۇنىـڭ قارشىسـىنى ئوتتۇرىغـا بىرنەرسە دېمىگەندىغان بەيئەت توغرۇلۇق غەيرىگە بېرى
سـەلەف سـالىھالرنىڭ بۇنـداق يولسـىز  بەتتىكـى  -33 [.قويىدىكەن، بۇنىڭغا دەلىل كەلتۈرۈشى الزىـم

 ئىناۋەتسىز. ئوخشاشال سۆزىمۇ  ېگەند [بەيئەتلەرگە تۇتقان مەۋقەسى قانداق بولغان ئىدى؟
 پەرزلىكىـگەدەپ ئاتاشـنىڭ  ئەھدىلەرنى بەيـئەت خىلدىكىساھابىلەرنىڭ تەرجىمىھالى بۇ » :مېنىڭ

نىڭ ئۈچـۈن ۇئانـالىز قىلىـڭ! شـئوبدان دېگەن سۆزۈمنى  «دۇرۇس ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ ،ئەمەس
ھـازىرقى جامـائەتلەرگە بېـرىلگەن  مۇىسـلبو دۇرۇس دەپ ئاتـاش دىلەرنى بەيـئەتئەھـ خىلـدىكى بۇ ،مەن
ــ ــپىگە بئەھ ــئەتكە ئارىېدىلەرنى، خەلى ــدىغان بەي ــرى ــىقالم پىلىش ــدە س ــقۇن ھەم ــۇلمان خەل ــۇ مۇس  ب

                                                           
ربەت -346جىلد  -23« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
رئايەت-2سۈرە مائىدە ر2
رئايەت -34سۈرە بەنى ئىسرائىل ر3
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بەيئەتنىـــڭ يـــوق  بېرىشـــكە تېگىشـــلىك بولغـــان نىـــڭ بوينىـــدا مۇســـۇلمانالر خەلىپىســـىگەئۆزلىرى
سۇن )يەنى بىرلىكتە بەدەل تۆلەپ ئىسالمىي تەبۇنىڭغا تىرىشچانلىق كۆرس قىلىپ، ئىكەنلىكىنى ھېس

دەپ ئاتـاش بىـلەن « ئەھـدە»دەپ ئاتىماسـتىن، « بەيـئەت»ىلىك تىكلىسۇن( دېـگەن مەقسـەتتە خەلىپ
 .كۇپايىلىنىشنى توغرا دەپ قارايمەن

سـالىھالرنىڭ تۇتقـان يـولى ئەمەس  بـۇ بەيـئەتلەر سـەلەف»بەتلەردىكى  -33، -33، -32ئاپتورنىڭ 
ئۈممەتنىڭ ئەڭ ياخشـى دەۋرى بولغـان سىدىن تۆۋەندە مەن بۇ ىدىيە بېرىش يۈزددېگەن سۆزىگە رە« ئىدى

بەزى بەيئەتلەرنـى سـۆزلەپ ئـۆتىمەن.  ئېلىپ بېرىلغاندەسلەپكى ئۈ  ئەسىردە مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا 
جىھـاد  ۋە يامـانلىقتىن توسـۇش ،سـى ياخشـىلىققا بـۇيرۇپىرىمۇسۇلمان كىشى يۇق»قىلىشىم  اقبۇند

ياكى بەيئەت قىلىشنىڭ ساھابىلەر، تابىئىنالر  نىشدىلىشىئەھئىبادەتلەرگە -قىلىشتىن ئىبارەت تائەت
 «السـۇن!سـالىھالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا تونۇلغـان ئىـش ئىكەنلىكىنـى بىلىۋ ۋە ئۇالردىن كېيىنكى سەلەف

 .دېگەنلىكتۇر

-مۇسـۇلمانالر ئىچىـدىكى يـۈز نىـڭ يەرمـۇك كۈنىسـىدە ساھابە ئىكرەمە ئىبنى ئەبـۇ جەھىـل  (1)
 1ئۆلۈمگە بەيئەت ئېلىشى ئابرۇيلۇق تۆت يۈز كىشىدىن

 ق.ۇپ ئۆتتىلىيۇقىرىدا توخت ھەقتەبۇ  بولۇپ، بەيئەت ئىبادەتلەرگە قىلىنغان-مانا بۇ تائەت

غـان لالـۈمگە ئۆمىـڭ كىشـىدىن ئ 43 دەىن كۈنىسـىفنىـڭ سـىف ئىبنـى سـەئد  ساھابە قەيـس (2)
 2تىىبەيئ

گە قارشـى ەىد ئىبنى مۇئاۋىييەز شۇ ۋاقىتنىڭ خەلىپىسى كۇفە خەلقىيىلى  -61ىنىڭ ھىجرىي (3)

 ىتىبەيئقىلغان غا  تالى   ئەبۇئىبنى ئەلى ئىبنى  ھۇسەينئېچىش ئۈچۈن  ئۇرۇش
 نـى تاپشـۇرۇۋېلىشتەن بەيئەتىۋاكـالئـۆزىگە ئىبنـى ئەقىلنـى مۇسـلىم ھۇسەين تاغىسىنىڭ ئوغلى 

 3ىدۇ.كىشى بەيئەت قىل مىڭ 18ئۇنىڭغا نەتىجىدە،  ىدۇ.تەۋەئ ەگەئۈچۈن كۇف
قارشـى ئـۇرۇش قىلىـش  گەەيەزىـد ئىبنـى مۇئـاۋىيمەدىنە خەلقىنىـڭ  يىلى -63 ڭىجرىيىنىھ (4)

  4ىتىبەيئقىلغان  غا ئىبنى ھەنزەلە  لالھئۈچۈن ساھابە ئابدۇ
 .بۇ ھادىسە ھەررە ۋەقەسىدە يۈز بەرگەن ئىدى

ــدۇ (5) ــدىن كېــيىن ســاھابە ئاب ــاۋىيە ئۆلــۈپ كەتكەن ــد ئىبنــى مۇئ ــر  لالھيەزى نىــڭ  ئىبنــى زۇبەي
   بەيئەت بېرىشنى تەلەپ قىلىشى ئۆزىگەكىشىلەردىن 
 پۈتكـۈل دىن باشـقالىرىىمەييە كىشـۇبەنى ئ قدىكى مەرۋان ئىبنى ھەكەم باشلىىيىناوردئېئئۇنىڭغا 

شام اۋۋال ئ پبەيئەت قىلىگە مەرۋان ئىبنى ھەكەمىيىلىكلەر بولسا، ناوردئېئ .ىدۇشەھەرلەر بەيئەت قىل
ــى،  ــدىنخەلق ــىمىســىر خەل ئان ــدىن ،ق ــگە قارشــى  ئان ــراق خەلقى ــپئى ــۇرۇش قىلى ــۇالر ، ئ ــاخىرى ئ ئ

 ئىبنــى زۇبەيــر  لالھ. ئابــدۇۈۋېتىــدۇئۆلتۈرنــى  ئىبنــى زۇبەيــر  لالھيىلــى ئابــدۇ -73ڭ ھىجرىيىنىــ
ــۇئمىنىين ــان دەپ ئەمىرۇلم ــ ئاتالغ ــى ھىجرىيىنى ــڭ خەلىپىلىك ــۇپ، ئۇنى ــدىن  -64 ڭبول  -73يىلى

 5.ئىدى غىچە داۋامالشقانىيىل
                                                           

 بەت -11جىلد  -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -63جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
 بەت -152جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
ربەت -68جىلد  -13ۋە  بەت -118جىلد  -6« فەتھۇل بارى»بەت،  -217جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
 بەت -238جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»بەتلەر ۋە  -134 ،-63جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر5
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شـۇ ۋاقىتنىـڭ  يىلـى -64 ڭھىجرىيىنىـ : بايان قىلىـدۇ مۇنداق لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ (6)
كىشـىلەر تـاكى بىـر خەلىـپىگە  دەمەشـىق خەلقـى دە،مۇئاۋىيە ئىبنى يەزىـد ئۆلـۈپ كەتكەنـ خەلىپىسى

خەلق ئارىسىنى تۈزەش ۋە خەلـق ئىشـلىرىنى رەتـكە »كە زەھھاك ئىبنى قەيسبىرلىككە كەلگەنگە قەدەر 
 1.ۇ[دىبەيئەت قىلشەرتى ئاستىدا  «سېلىپ بېرىش

يىلى يۈز بەرگەن ھادىسىلەر توغرۇلۇق مۇنـداق  -64 ڭھىجرىيىنى لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ (7)
بۈيـۈك سـاھابىنىڭ ئەتراپىغـا بـۇ شۇ يىلى شىئە جامائەسى سۇاليمان ئىبنـى سـەرد ئىسـىملىك  دەيدۇ: 

نىــڭ ئىنتىقــامىنى ئــېلىش  ەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــ  . ئــۇالر ھۇســەين ئىبنــى ئىدۇشــىتوپلىــدە كۇف
ــدا  ەلينەخىــ مەقســىتىدە  نەســىھەتلەر-نۇرغــۇن خــۇتبە ۋە پەنــد ىدۇ.شــىۋەدىلئۇچرىشىشــقا دېــگەن جاي

 قانـى ئۆزلىرىنىـڭ ئەمىـرى قىلىـپ سايالشـ  سـۇاليمان ئىبنـى سـەرد ھەممەيلەن بىـردەك ئارقىسىدا،
 2[.ىدۇشقەسەمياد قىلى بىرى بىلەن-بىر ىدەلينەخى ىپ،لېبىرلىككە ك

 ىالنىڭ زامانىسىديئىبنى ئەلى دئۇالر پەقەت زەي دەپ ئاتالمىغان ئىدى. «رافىزە»شىئەلەر ئۇ چاغدا  
 بۇ ھەقتە كېيىن توختىلىمىز. ،ئاتالغانرافىزە دەپ 

، قەفىيگەئەسسە ھەججا  نىڭئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس يىللىرى -82ۋە  -81 ڭھىجرىيىنى (8)
    قىشىلىپە ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋانغا قارشى چىخەئاندىن 

ئىــدى. ئــۇ  قومانــدانى ىيرىئەســك ا تۇرۇشــلۇقئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەشــئەس ھەججاجنىــڭ پارىســت
. ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس ئەتراپىدىكى كىشـىلەرگە ەتتىنى يامان كۆرىھەججاجنىڭ نۇرغۇن ئىشلىر

 : ەيدۇمۇنداق د
ئابـدۇلمەلىكنى ھوقۇقىـدىن ئـۇ  !نى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ تاشـالرالرنىڭ دۈشـمىنى ھەججـاجهللا ـــ

ئەمىـرىڭالر ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەسـكە بەيـئەت قىلىڭـالر!  .ۇدەيـئېلىش توغرۇلۇق بىـر نـېمە دېم
ىن ئېلىـــپ ىـــدھوقۇق بولـــۇپمەن ســـىلەرنى ئۆزۈمنىـــڭ ھەججـــاجنى بىرىنچـــى  ،شۈبھىســـىزكى

 گۇۋاھ قىلىمەن. يدىغانلىقىمغاتاشال
ــلەنشــۇنى ــتىن ڭ بى ــدىن ئېلىــپ هللا» :كىشــىلەر ھەر تەرەپ نىــڭ دۈشــمىنى ھەججــاجنى ھوقۇقى

ۋە ئابــدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەســنىڭ قېشــىغا كېلىـپ ئۇنىڭغــا ھەججاجنىــڭ  دۇدېيىشــى «تاشـلىدۇق
تىلغا غانلىقىنى يدى. ئۇالر ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالدۇئورنىدا بەيئەت قىلى

 ىســاق،ئەگەر بىــز ھەججــاجنى ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشل»: دى. ئوتتــۇرا يولغــا كەلگەنــدەئىــغــان لمىئا
ــدۇلمەلىك ئىبنــى مەرۋانمــۇ ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ ــۇ ئىككىســىنى  ېيىشــىدۇ.د «ئاب ــۇالر ئ ئ

. ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ۇديـھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالپ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەسـكە بەيئەتنـى يېڭىال
نىڭ سۈننىتى بويىچە ئازغۇن خەلىپىلەرنى ھوقۇقىـدىن لالھنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇهللائۇالردىن  ئەشئەس

 3[.ۇدى، دىنسىزالرغا قارشى جىھاد قىلىشقا بەيئەت ئالقائېلىپ تاشالش
ئـۇ ئىككىسـىنى  ئابـدۇرراھمان ئىبنـى ئەشئەسـنىڭ  مۇنـداق دەيـدۇ: لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھـۇ

يـاش جىمـى -، قېـرىالرالر، قـارىئۆلىمـا فىقھىشـۇناس دىكىىبەسـر ىغاھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىغانلىق
 4[.دىغان ئىكىشىلەر قوشۇل

                                                           
 بەت -233جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -247جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
ربەت -36جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
ربەت -37جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
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 توپلىشىشـقاكىشىلەر ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەسنىڭ ئەتراپىغا ھەر تەرەپـتىن  يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
 «رغـانمىـڭ پىيـادە ئەسـكەر بىلـلە ما 123مىـڭ ئـاتلىق ئەسـكەر،  33ئۇنىڭ بىلەن » . ھەتتاۇديباشال

 1[.دېيىلگەن
 بىـلەنئۇنىڭغا ھەججـا   گە كىرگەندە خەلقىئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس كۇف يەنە مۇنداق دەيدۇ: 

 2[.غانئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋاننى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالشقا بەيئەت قىل
 مىــڭ 133ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەشــئەس بىــلەن توپالشــقان  ئىبنــى كەســىر يەنە مۇنــداق دەيــدۇ: 

 133)يەنـى ئوخشـاش  ئـۆزلىرىگەئـۇالر بىـلەن يەنە  الر بولـۇپ،ئالىـدىغان مائـاش مۇجاھىدنىڭ ھەممىسى
 3[.ئىدى رگەبىسىمۇ خىزمەتچى (مىڭ

مىغا جەبـلە ئىبنـى ىالر قىسـالىمۆئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس ئ ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيدۇ: 
بەير، ئـامىر ئەششـەئبى، ئابـدۇرراھمان ۇىد ئىبنـى جـئۇالر ئىچىدە سـەئبولۇپ، زەھرەنى مەسئۇل قىلغان 

مەيل ئىبنـى ۇبار ئىدى. ك مۇالرالىمۆئ اۋە باشقي رىەتھبۇ ئەبۇل ،ئىبنى زىياد لمەيۇلەيال، ك ۇئىبنى ئەب
  4زىياد ياشىنىپ قالغانلىقىغا قارىماي شىجائەتلىك، جەرگە ماھىر كىشى ئىدى.

  شەئبي مۇنداق دېگەن:
ـــ ــلەن ئۇال ــ ــۇالر بى ــائ ــڭ زالىملىقىغ ــازنى تەرك  ؛رنى ــا ۋە نام ــاجىزالرنى خارلىغانلىقىغ ــڭ ئ ئۇالرنى

 6[5ئەتكەنلىكىگە ئاساسەن ئۇرۇش قىلىڭالر!

  يىلى زەيد ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۇسەين ئىبنى ئەلى ئىبنى ئەبـۇ تالىـ  -121 ڭھىجرىيىنى (9)
  ىشىقارشى چىق كەھىشام ئىبنى ئابدۇلمەلىكنىڭ ئەينى چاغدىكى خەلىپە 

 ىدۇ.ىلرېنىسبەت ب كەشىئەلەرنىڭ زەيدىييە تائىپىسى ئەنە شۇ زەيد
مىڭ كىشى ھىشـام ئىبنـى  43كە كۇفە خەلقىدىن زەيد مۇنداق دەيدۇ:  لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ

 7ئابدۇلمەلىكقا قارشى چىقىش ئۈچۈن بەيئەت قىلغان[.
شـۇ ۋاقىتنىـڭ غلى يەنـى يەزىد ئىبنـى ۋەلىـدنىڭ تاغىسـىنىڭ ئـو يىلى -162ھىجرىيىنىڭ  (13)

  ۋەلىد ئىبنى يەزىد ئىبنى ئابدۇلمەلىككە قارشى چىقىشى خەلىپىسى
ــدۇ:  ــداق دەي ــۈز ئىبنــى كەســىر مۇن ــدنىڭ شــالالقلىقى، ي قېلىنلىقــى،  ىبىــز ۋەلىــد ئىبنــى يەزى

دىـن ئوخشاشـال خەلىـپە بولۇشـتىن ئىلگىـرى ۋە كېيىنمـۇ  ،پاسىقلىقى، نامازغا سـۇس قارايـدىغانلىقى
ــلىرى ــارلىق بەزى ئىئىش ــدىغانلىقى قات ــۆزگە ئىلماي ــۇ ىرللەتلىنى ك ــدۇق. ئ ــۆتكەن ئى ــۆزلەپ ئ ــى س ن

 8[.شۇرۇۋەتكەنئايامانلىقنى تېخىمۇ  ۇپخەلىپىلىك تەختىگە ئولتۇر
يەزىـد  ئاساسـەن شۇنىڭغايەزىد ئىبنى ۋەلىد ئۇنى ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالشقا كىرىشىدۇ، كىشىلەر 

نىڭ ئەتراپىدا ئەسكەرلەر كۆپىيىپ ھەممىسى خەلىـپىلىككە بەيـئەت ئىبنى ۋەلىدكە بەيئەت قىلىدۇ. ئۇ
 9.ۈۋېتىدۇئۇنى ئۆلتۈربېرىپ ۋەلىد ئىبنى يەزىدنى ئىزدەپ  . ئۇقىلىدۇ

 ئىبنى جەئفەر ئىبنى ئەبۇ تالىبنىڭ بەيئەت ئېلىشى  لالھمۇئاۋىيە ئىبنى ئابدۇ (11)
                                                           

ربەت -36جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -43جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
ربەت -41جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
ربەت -42جىلد  -8« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
ربەت -43جىلد  -8« ۋەننىھايە ئەلبىدايە»ر5
ربەتكىچە -42بەتتىن -35جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر6
 بەت -237جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر7
 بەت -8جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر8
ربەتلەر -11، -8جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر9
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 بېرىـپ گەىكـۇف لالھيە ئىبنى ئابـدۇيىلى مۇئاۋى -127 ڭھىجرىيىنى ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: 
ــكە  ــۆزى تەرەپ ــىلەرنى ئ ــكىش ــدىندچاقىرى ــدۇ ۇ، ئان ــرى ئاب ــڭ ئەمى ــى  لالھئىراقنى ــۆمەر ئىبن ــى ئ ئىبن

 1ۇ[.دىدەپ تۈگەتكۈسىز ئۇرۇش بولئۇالر ئارىسىدا  .ۇدئاچىقارشى ئۇرۇش  گەئابدۇلئەزىز
يىلىغـا  -132تـا ھىجـرىيە يىلى ئابباسىيالرنىڭ تەشـۋىقاتى باشـلىنىپ  -133ھىجرىيىنىڭ  (12)

ــۇپ ئەبۇلئاببــاس ئەسســەففاھنىڭ خەلىپىلىكــى باشلىنىشــى بىــلەن  ــۇنجى بول ــدە، ت  ئۇالرنىــڭكەلگەن
  دۆلىتىنىڭ قەد كۆتۈرۈشى

ۋاپات  ئىبنى ئابباس لالھيىلى ئەلى ئىبنى ئابدۇ -118 ڭھىجرىيىنى ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: 
ەممەدكە ئەلى ئۆلۈشتىن بىرنەچچە يىل بۇرۇن خەلىپىلىككە بولىدۇ. نۇرغۇن كىشىلەر ئۇنىڭ ئوغلى مۇھ

تىن كېـيىن ئـوغلى مـۇھەممەدئۆلگەنگە قەدەر بۇ ئىش ئاشكارىالنمايدۇ.  مۇھەممەدتاكى بەيئەت قىلىدۇ، 
 2.يىلى ئاشكارا بولىدۇ -132ئەبۇلئابباس ئەسساففاھ بۇ ئىشنى داۋامالشتۇرۇپ ئۇ ھىجرىيە  لالھئابدۇ

مەۋىيە خەلىپىلىكـى ۇئىبنى ئابباسقا كىشـىلەر قـانۇنلۇق ئـ لالھى ئىبنى ئابدۇمۇھەممەد ئىبنى ئەل
 دابولـۇش ئالدىـيىلى ۋاپـات  -125ھىجرىيىنىڭ  مۇھەممەد ئىبنى ئەلى. بەيئەت قىلىشتى بار ۋاقىتتا

 يىلـى ئەبـۇ -123 ڭئىبـراھىم ھىجرىيىنىـ 3ۋەسـىيەت قىلغـان. ئوغلى ئىبراھىمنى ئورۇن باسـارلىققا
مۇسـلىمنىڭ قېشـىغا  ش توغرۇلۇق خەت يازىـدۇ. ئەبـۇىالتەشۋىقاتىنى ئاشكارئۆز غا ىۇراسانمۇسلىم ئەلخ

يىلـــى ئىبـــراھىم  -132 ڭھىجرىيىنىـــ 4كۆپىيىـــدۇ. ەرھەر تەرەپـــتىن كىشـــىلەر كېلىـــپ ئەســـكەرل
بـۇ دەل  5ىـدۇ.ۋەسـىيەت قىل نى ئـورۇن باسـارلىققاقېرىندىشى ئەبۇلئابباس ئەسسـەففاھ. ئۇ ئۆلتۈرۈلىدۇ

ئىــدى.  دەۋرىخەلىپىلىــك ە خەلىپىلىرىنىــڭ ئــاخىرى بولغــان مەرۋان ئىبنــى مۇھەممەدنىــڭ ئــۇمەۋىي
ئـۇ مـۇنبەر ئۈسـتىدە  دۇ.ىگە كىرگەندىن كېيىن ئـۇالر ئۇنىڭغـا خەلىپىلىكنـى تاپشـۇرىفۇئابباس كلئەبۇ

 ەدخەلىپە مەرۋان ئىبنى مۇھەمم نىئىبنى ئەلى لالھكېيىن تاغىسى ئابدۇ 6،كىشىلەردىن بەيئەت ئالىدۇ
ئاببـاس ئەسسـەففاھقا لخەلىپىلىك ئەبۇ ،مەرۋان ئۆلتۈرۈلۈپئاقىۋەت، . ۇدىچاقىر بىلەن ئۇرۇش قىلىشقا

 7[.دىكى ۋەقە ئىدىىيىل -132 ڭبۇ ھىجرىيىنى ىدۇ.شىمۇقىمل
ئۈچـۈن ئېلىـپ  نـى قـۇرۇشئۆز دۆلىتى بەنى ئابباسنىڭ، شۇكى ىنىتىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدىغ

قان. يىل ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك داۋامالشـ 32ا ىدزامانىس ىيە خەلىپىلىكيمەۇئ ، بەنىبارغان تەشۋىقاتى
  .مەۋىيە خەلىپىلىكىنىڭ مەۋجۇد بولۇشىغا قارىماي كىشىلەردىن بەيئەت ئالغانۇئۇالر قانۇنلۇق ئ

 مـۇھەممەد يەنـى نۇش بىـر ئادەمنىـڭ نامىـدا وئۇالر نـات، ىنىيەنە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈشكە ئەرزىيدىغ
« ئەررىـزا» 8تتى.بەيـئەت ئـاال خەلقتىن كىشى نامىدا دېگەن «ئەررىزا»اتىدىن بولغان ىئتاۋاب ئىلەنىڭ ئا

ــك،  ــۇھەممەد دېگەنلى ــائىلە م ــڭ ئ ــتاۋاب نى ــرلىككە ىئ ــا بى ــدىغان ۋە ئۇنىڭغ ــدىن رازى بولى اتى ئۇنىڭ

  ەن ئاببـاسبىـلتەرەپدارلىرى   ىئەل قىلىشنىڭ سەۋەبى،بۇنداق  دېگەنلىك بولىدۇ. كېلىدىغان ئادەم
ئىتتىپــاقلىقنى بارلىققــا يىگە قارشــى يمەۇبەنــى ئــ ۈگىتىــپ،رىســىدىكى ئىختىالپنــى تئاتەرەپــدارلىرى 
 .ىدكەلتۈرۈش ئى

                                                           
 بەت -25جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -321جىلد  -3« لبىدايە ۋەننىھايەئە»ر2
ربەت -5جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
ربەت -33جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
رلەربەت -33، -38جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر5
 بەت -43جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر6
 بەتلەر -42 ۋە -33، -31، -33، -25، -5لد جى-13بەت ۋە  -321جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر7
ربەت -31جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر8



106 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 نىڭ بەيئەت ئېلىشىىيئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇفيان (13)
بۇ  مۇنداق دەيدۇ: ھادىسىلەرنى قىسسە قىلىپ يىلى يۈز بەرگەن  -132 ڭئىبنى كەسىر ھىجرىيىنى

ۇ. ھادىسـىنىڭ دېلىئىبنى ئەلىگە ئېغىر ك لالھىپە ئەبۇلئابباس ئەسسەففاھنىڭ تاغىسى ئابدۇئىش خەل
بىــرىگە ئــادەم ئەۋەتىــپ تىــل -بىــر س خەلقــىىــھىمبىــلەن  ســرىن خەلقــىىنىنقكېلىــپ چىقىشــى، 

ئىبنى يەزىد ئىبنى مۇئـاۋىيە  لالھئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇ يەنى ىيئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇفيانبىرىكتۈرۈشۈپ، 
 . توپالشـقانالرخەلىپىلىككە بەيـئەت قىلىـدۇنىڭ ئەتراپىغا توپلىشىپ، ئۇالر ئۇنىڭغا ئىبنى ئەبۇ سۇفيان

پ، چىقىـ قىلمـاقچى بولـۇپ ئـۇالر بىـلەن ئـۇرۇشئەلـى ئىبنـى  لالھئابـدۇبولـۇپ، مىڭدەك كىشـى  43
 ۇ.دىـىلنىڭ ئالدى سـەپ قوشـۇنى بىـلەن ئـۇرۇش قىيسۇفيان ،پىشىمۇرجىل ئەخرەم دېگەن جايدا ئۇچر

 1بولىدۇ[.قاتتىق جەڭ ئارىسىدا ئەبۇلۋەرد ئىدى. ئۇالر  سەركەردىسى،نىڭ ئالدى سەپ قوشۇن ىيسۇفيان
ــدۇرراھمان ئەدداخىلنىــڭ  (14) ــۇمەۋىييە خەلىپىســى ئاب ــى زامانىســىدا ئ ــىيالر خەلىپىلىك ئابباس

 ئەندەلۇستا )يەنى ھازىرقى ئىسپانىيىدە( بەيئەت ئېلىشى
مۇنـداق ھادىسـىلەر توغرۇلـۇق يىلـى يـۈز بەرگەن  -138 ڭھىجرىيىنى ھلالئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ

ئابـدۇرراھمان ئىبنـى  ىۋالغـانكىر ئەنـدەلۇس شـەھەرلىرىگە ىنئىچىـد ەييمەۇبەنـى ئـ ،يىلـى  بـۇدەيدۇ: 
ئىبنى ئەلىـدىن  لالھ. ئۇ ئابدۇۇدىبول ەمۇئاۋىيە ئىبنى ھىشام ئىبنى ئابدۇلمەلىك ئىبنى مەرۋان خەلىپ

يەمەن »لىرىنى ئېلىـپ رەنيـائۆزى بىلەن بىرگە قاچقـان الغان بولۇپ، ۋبېرى رايونلىرىغا قېچىپ مەغرى 
 ئـازاد گەردى ئۇرۇش قىلىدىغان بىر قەۋمنىـڭ قېشـىغا بېسـىپ كىرىـپ دەپ «نىۋە مۇزەر گۇرۇھۋازلىقى

قەۋم ۇ. كېـيىن دىـئابـدۇرراھمانغا مايىـل قىلئـۇ قەۋمنـى  رىدبە ۇ.دەۋەتىـە ئكپەتەر رىنى ئۇالردقۇلى بە
ئەنــدەلۇس  ،كېلىــپ ئابــدۇرراھمانغا بەيــئەت قىلىــدۇ. ئابــدۇرراھمان شــۇنىڭ بىــلەن قەۋمنــى يانــدۇرۇپ

ــەھەرلىرىنى  ــۈزۈش ــا كىرگ ــۇ ،پقولغ ــبە قىل الرئ ــتىدىن غەلى ــئۈس ــى ۋە ۇدى ــەھەرلەرنى ئابباس ــۇ ش الر يئ
ۇبەيدە ئىبنـى بنى ئەبۇ ئىئ ھەبىي ف ئىبنى ئابدۇرراھمان ئىبنى ۇسۇي ۋالىيخەلىپىلىكىگە قاراشلىق 

  دۇ.تىېۋۈئەلپىھرىدىن تارتىپ ئېلىپ ئۇنى ئۆلتۈر ئىئۇقبە ئىبنى ناف
 -172ھىجرىيىنىڭ ىلىكى ئۇنىڭ بۇ شەھەرلەردىكى خەلىپ ،دە ياشىغان بولۇپىبۇقۇرت، ئابدۇرراھمان

 2قىلغان[. غىچىلىك داۋامىيىل
ــنەفس ئەززەك (15) ــئەت ئېلىشــى ۋە ھىجرىيىنىــڭ ەيىمــۇھەممەد ئەن  ئۇنىــڭ يىلــى -145نىــڭ بەي

 قىشىخەلىپىسى ئەبۇ جەئفەر ئەلمەنسۇرغا قارشى چى الرئابباسىي
، نىڭ بىـرىھادىسـىلەريىلـى بولـۇپ ئـۆتكەن  -145جرىيىنىـڭ ىھ ئىبنى كەسـىر مۇنـداق دەيـدۇ: 

ئۇنىـڭ قېرىندىشـى  ،(نىـڭ مەدىنىـدەئا-ەيىـئىبنى ھەسەن )ئەننەفس ئەززەك لالھمۇھەممەد ئىبنى ئابدۇ
 3[.قارشى چىقىشى ئەبۇ جەئفەر ئەلمەنسۇرغاتۇرۇپ  دەىەسرئىبراھىمنىڭ ب

دىن يـاردەم ئىبنى ھەسـەن مەدىـنە خەلقىـ لالھمۇھەممەد ئىبنى ئابدۇ  ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ:

ًُ ا ُمِ ينً ا . ئـۇ كىشـىلەرگە بامـدات نـامىزىنىۇدىبويسـۇنى ئۇنىڭغا مەدىنە خەلقـ سورايدۇ. نَ ا لَ َك فَ ْت ُْ  ِِسَّ ا فَ َت
. بۇ مۇشۇ يىل رەجەب ئېيىنىـڭ يېڭـى ئـاي چىققـان كېچىسـى ئىـدى. دۇىېرب ئۆتەپ ىنى ئوقۇپسۈرىس

شۇ كـۈنى مەدىـنە خەلقىـگە خـۇتبە ئوقـۇپ بەنـى ئاببـاس توغرۇلـۇق ئـۇالرنى  لالھمۇھەممەد ئىبنى ئابدۇ
 چۈشسـىال شـەھەر خەلقىنىـڭشـەھەرگە  ەرۋە ئۇالرغا ئۆزىنىـڭ بىـر گەپلەرنى قىلىدۇسۆكىدىغان نۇرغۇن 

                                                           
 بەت -52جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -74جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
ربەت -82جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
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 نىڭغــائۇ شــۇنىڭ بىــلەن .ۇدىــرېئــارالش ۋە ئىتــائەت قىلىشــقا بەيــئەت قىلغانلىقىــدىن خەۋەر ب ئــۆزىگە
 . ۇدىئازغىنە كىشىلەردىن باشقا پۈتۈن مەدىنە خەلقى بەيئەت قىل

نىڭ ئـۇ كىشـىگە بەيـئەت قىلىشـقا پەتىـۋا بەرگەنلىكىنـى لالھرىر ئىمام مالىك رەھىمەھۇەئىبنى ج
  :مالىكقائىمام ۇ. دىرىۋايەت قىل

گەن مۇنـداق جـاۋاب بەر ئـۇ ،دېيىلگەنـدە ــــ، مەنسـۇرغا بەرگەن بەيـئەت بـار انىمىزدبـويبىزنىڭ  ـــ
 دى: ئى

شـۇ چاغـدىكى  .سىلەر مەجبۇرالنغان ئىدىڭالر، مەجبۇرالنغان كىشىنىڭ بەيئىتى ھېسـاب ئەمەس ـــ
ئىمـام مالىـك بـۇ . غـانلبەيـئەت قىتـۇرۇپ ىنىپ ئاساسـلشىلەر ئۇنىڭغـا ئىمـام مالىكنىـڭ سـۆزىگە ىك

 1[. مەزگىللەردە ئۆز ئۆيىنى الزىم تۇتقان ئىدى
 قالالھمـۇھەممەد ئىبنـى ئابـدۇفەر ئەلمەنسـۇر ئـخەلىـپە ئەبـۇ جە ئىبنى كەسىر يەنە مۇنداق دەيـدۇ: 

 : دۇزىامۇنداق خەت ي
ـــ ــائمېنىــڭ بولســۇنكى، ئەگەر ســەن  پەيمانىۇرەســۇلىنىڭ ئەھــد ئۇنىــڭ ۋەهللاســارا  ــ  ىتىمگەئىت

  2رىمەن.ېسارا ۋە سارا ئەگەشكەنلەرگە ئامانلىق ب ،يتىدىغان بولساڭقا
 لالھمـۇھەممەد ئىبنـى ئابـدۇ ،ۋەتكەندەەمەنسۇر مۇھەممەدكە قارشى ئۇرۇشۇش ئۈچۈن ئەسكەرلىرىنى ئ

مىڭغـا يـېقىن  133. ئـۇالر ۇدىئۇالرنى جىھادقا تەرغى  قىل ەپمۇنبەرگە چىقىپ كىشىلەرگە خۇتبە سۆزل
 4[.3ئىدى كىشى
ئىبنـى ھەسـەننىڭ  لالھنىڭ قېرىندىشى ئىبراھىم ئىبنـى ئابـدۇىيىمۇھەممەد ئەننەفس ئەززەك (16)

 بەيئەت ئېلىشى 
ى يىلـ -145ە ھىجـرىي تتـى.دەۋەت قىالقېرىندىشى تەرەپكە  دائۇ كىشىلەرنى مەخپىي ھالئىلگىرى 

ئـۇ  دەۋەت قىلىدۇ. كاراكىشىلەرنى ئۆزى تەرەپكە ئاشىن كېيىن، قېرىندىشى مۇھەممەد قەتلى قىلىنغاند
ھەر ۇ. شـۇنداقال، باشـقا كىشـىلەرمۇ دىـبەيئەت قىل لەرئۇنىڭغا نۇرغۇن كىشى ،گە يېتىپ كەلگەندەىبەسر

 دۋاەئۇنىڭغــا بەســرە، ئەھــۋاز، پــارىس، مەدائىــن ۋە ســۇ. دىــلكې ىــش مەقســىتىدەتەرەپــتىن بەيــئەت قىل
ەشكەرلىرى بىـلەن ئـۇرۇش لەر ئەلمەنسۇرنىڭ فئدىن خەلىپە ئەبۇ جەىئۇ بەسر ۇ.دىقاتارلىق جايالر بويسۇن

 5.ئاتلىنىدۇبىلەن  قوشۇن مىڭ كىشىلىك 133پ نىشانالفىنى ۇك مەقسىتىدەقىلىش 
ئۆلىمــاالر ۋە  ئىبنــى كەســىر مــۇھەممەد ۋە قېرىندىشــى ئىبــراھىم توغرۇلــۇق يەنە مۇنــداق دەيــدۇ: 

ئوتتۇرىغـا چىقىشـىغا  قىلىـپ غەلىـبە ئـۇ ئىككىسـىنىڭ گـۇرۇھ كىشـىلەرنىڭبىر بولغان مالردىن ئىما
 6[.ھېكايە قىلىنىدۇ ئىكەنلىكىل ىماي

رىغـا چىقىشـىغا مايىـل ۇمۇھەممەدنىـڭ ئوتت لالھئىمام مالىـك رەھىمەھـۇ ،يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەندەك
ــفەن ئىــدىبولغــان كىشــىلەردى ــۇ ھەنى ــارلىقالر ۋە  بە ئىبنــى ھەججــا ئۆشــ ،. ئىمــام ئەب ھۇشــەيم قات

ھەدىـس ئىككىسـى  بولـۇپ، ئـاخىرقىشـىلەردىن ىىشـىغا مايىـل بولغـان كئىبراھىمنىڭ ئوتتۇرىغا چىق
 ئىماملىرىدىن ئىدى.

                                                           
 بەت -84، -83جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
ربەت -85، -84جىلد  -13« بىدايە ۋەننىھايەئەل»ر2
ربەت -88جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
 بەتكىچە -33بەتتىن  -82جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
 بەتكىچە -34بەتتىن  -31جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر5
 بەت -35جىلد  -13« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر6
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ياخشـىلىققا بـۇيرۇپ يامـانلىقتىن  ئىبنى نەسرى ئەلخۇزائىينىڭ ئەھمەد يىلى -231 ەھىجرىي (17)
لىقى پاسـىق ۋە چىبىـدئەتنىڭ خەلىپە ۋاسىق يەنە،ېلىشى، ئاندىن توسۇش ئۈچۈن ئومۇميۈزلۈك بەيئەت ئ

 ۋەبلىك ئۇنىڭغا قارشى ھەم بەيئەت ئېلىشىسە
ئـۇ هللا) يزائىۇيىلـى ئەھـمەد ئىبنـى نەسـرى ئەلخـ -231 ەھىجـرىي كەسىر مۇنـداق دەيـدۇ:  ىئىبن

 ىـدۇ.رېنىڭ ئۆلتۈرۈلۈش ۋەقەسـى يـۈز ب!(ياتقان جايىنى ھۆرمەتلىك قىلسۇن !كىشىگە رەھمەت قىلسۇن
 ئـادەملەر كۆپىيىـپ ۋە بـۇزۇق لـۈكچەك ،ولۇپيىلى خەلىپە مەئمۇن باغدادتىن غايى  ب -231 ەھىجرىي

پۈتـۈن ئاممـا ئۇنىڭغـا ياخشـىلىققا بـۇيرۇش ۋە يامـانلىقتىن توسـۇش خىزمىتىنـى  ،ئەۋجىگە چىققانـدا
  ىدۇ.قىلىشقا بەيئەت قىل

ئىبنى  دمەھ. ئەتونۇلغاننىڭ نامى بىلەن كىشى ۇئەنە شدېگەن كىچىك بازار  «يىنەسر»تىكى دباغدا
ــرى ــكئىلىي، نەس ــ ،ملى ــدىغان،دىيانەتلى ــى قىلى ــىلىققا تىرىشــىدىغان ك، ســالى  ئەمەللەرن ۋە  ياخش

 قۇرئـان كەرىمنىـڭ. ئـۇ يەنە شۋالىرىدىن ئىـدىېيامانلىقتىن توسىدىغان سۈننەت پ ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ
ــۇق ئەمەس ــى مەخل ــۈرۈلگەن هللا، بەلك ــدىن چۈش ــاال تەرىپى ــڭ هللاتائ ــاالمى نى ــگەئىكەنلىكك دەۋەت  ى

 . غۇچىالردىن ئىدىقىل
 قۇرئـان كەرىـم»ىسـى مەئمۇننىـڭ ئەقىدىسـىگە تايىنىـپ تاغۋاسىق ئۆزىدىن ئىلگىرىكى دادىسى ۋە 

 الپاكىتسـىز-دەلىل قىلچەقۇرئان كەرىم ۋە ھەدىستىن  ،ئەڭ چىڭ تۇرىدىغان دېگەن پىكىردە« مەخلۇق
 ز دەۋەت قىلىدىغان كىشى ئىدى.ۈكۈند-ئۇ پىكىرگە كىشىلەرنى كېچە

ۇش يامـانلىقتىن توسـ ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ چاقىرىش؛ە كپەتەرهللاشىلەرنى كى يئىبنى نەسرى ئەھمەد
ــم»ۋە  ــان كەرى ــۇق ئەمەس قۇرئ ــى مەخل ــۈرۈلگەن هللا، بەلك ــدىن چۈش ــاال تەرىپى ــڭ هللاتائ ــاالمىنى « ك

ئۇنىـڭ كىشـىلەرنى . ۇدىـئېلىـپ بار خىزمەتلەرنىقايىل بولۇشقا دەۋەت قىلىش قاتارلىق  ئىكەنلىكىگە
ىدۇ ۋە باشقىالرنى ئۇنىڭ ئەتراپىغا ئۇيۇش خەلقىدىن مىڭالرچە كىشى دباغدادەۋەت قىلىشى نەتىجىسىدە، 

 . ئۇنىڭ تەرىپىگە چاقىرىشقا باشاليدۇ
ئىبنـى لەرنـى ئەھـمەد خەلقتىكـى بمەغرى  تالىـ ؛لەرنـىخەلقمەشـرىقتىكى  ئەسسـىرا ئەبۇ ھـارۇن 

 ي تەرەپـكەنەسـرىئىبنـى  ئەھـمەد. شـۇنداق قىلىـپ دۇتىـېيـۈرۈپ كتەرەپـكە چـاقىرىش ئۈچـۈن  ينەسرى
   ىدۇ.شىجامائەتلەر توپل لىغانۋە نۇرغۇن مىڭالرچە كىشى

نىـڭ مەخلۇقلىقىغـا قايىـل «قۇرئان كەرىم» ؛ىلىكىچپادىشاھنىڭ بىدئەت ،شەئبان ئېيىدا شۇ يىلى
-نىڭ گۇنـاھىرىلقـول ئاسـتىدىكى ۋە ئۇنىـڭ قومانـدان ،ئـۇھەمدە  دەۋەت قىلغانلىقى قىلىش بارىسىدا

ئىبنـى  ئەھـمەدئۈچـۈن،  ئۇنىڭغـا قارشـى چىقىـشتۈپەيلى،  چىلىقالرغا چۆمگەنلىكىبۇزۇقۋە  ەتيمەئسى
ئېلىپ بېرىلغـان  ەمەخپىي ھالەتت ،بەيئەت بېرىش يامانلىقتىن توسۇشقا ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ گەينەسرى

 1ئىدى[.
كىــرگەن مىڭــالرچە  اســتىغائۇنىــڭ ئ ،قىلغــان بــۇ بەيــئەتلەرگەبايــان مەن  !كىتابخــانھۆرمەتلىــك 

بىـلەن  ئىمام مالىـكيەنى  ئىككى ئىمام ۋە تابىئىنالرغا ياخشى كۆرۈپ قوبۇل قىلغانئۇنى  ،شىلەرگەكى
بەيئەتنىـڭ » ئانـدىنقـاراڭ! غانلىقىغـا كىشـىلەرنى ئـۇ بەيـئەتكە تەرغىـ  قىلنىـڭ ئىمام ئەبـۇ ھەنىفى

 ئەھلـى شـقەدەمېپ» كەلتـۈرگەن: كىتابنىـڭ ئـاپتورى نـاملىق« لىكى توغرىسـىدابىـدئەت يـاكى سۈننەت
 -33 -32مەزكـۇر كىتابنىـڭ يەنە ۋە « بەيئەتلەر توغرۇلۇق توختالمىدى نداقردىن ھېچبىرى بۇەئىلىمل
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بۇنداق يولسىز بەيئەتلەر توغرىسىدا مەۋقەسى قانداق بولغـان  سەلەفلىرىبۇ ئۈممەتنىڭ »ىدىكى: رىبەتل
 1قاراڭ! ئىبارىلەرگە دېگەن «؟ئىدى
 

 :تۆۋەندىكى بىرقانچە تۈرلەرگە ئايرىلىدۇ لەربەيئەت قىلغان بايان مەن يۇقىرىدا
مە ەئىكـرە سـاھاب، بۇنىڭ مىسالى .يولىدا ئۆزىنى قۇربان قىلىشقا بەيئەت ئېلىشهللاۋە  قاجىھاد -1

 تى. ىبەيئ ئالغانقول ئاستىدىكىلەردىن  نىڭ  ئىبنى سەئد ۋە قەيس  لىجەھ ۇئىبنى ئەب
ــقا ب -2 ــانلىقتىن توسۇش ــۇيرۇش ۋە يام ــىلىققا ب ــېلىشياخش ــئەت ئ ــالى. ەي ــڭ مىس ــنە ، بۇنى مەدى

ئىبنـى  ئەھـمەد ،دسۇاليمان ئىبنى سـەر ۋەخەلقىنىڭ ھەررە ۋەقەسىدە ئۆز ئەمىرلىرىگە بەرگەن بەيئىتى 
 ئالغان بەيئىتى.ئەلخۇزائىينىڭ  ينەسرى
قا بەيــئەت بېجىرىــپ تۇرۇشــمۇســۇلمانالرنىڭ ئىشــىنى  بىــر تــائىپەۇچە ققــىخەلىــپە ئوتتۇرىغــا چ -3

 .ىشىبەيئەت قىل كەھاك ئىبنى قەيسەھدەمەشىق خەلقىنىڭ ز، نىڭ مىسالىبۇ. لىشئې
ھۇسـەين ، بۇنىڭ مىسـالى. بەيئەت قىلىش دىن خەلىپىلىكنى تارتىپ ئېلىشقازالىم پادىشاھالر -4

ئىبنى زۇبەير، ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشـئەس، زەيـد ئىبنـى ئەلـى، يەزىـد ئىبنـى  لالھئىبنى ئەلى، ئابدۇ
يانى، ئابـدۇرراھمان فالر، ئەبۇ مۇھەممەد ئەسسۇيفەر، ئابباسىئئىبنى جە لالھئىبنى ئابدۇ ۋەلىد، مۇئاۋىيە

ــنەفس ئەززەكىــيە ۋە ئۇنىــڭ قېرىندىشــى ئىبــر قاتارلىقالرنىــڭ ئالغــان  اھىمئەدداخىــل، مــۇھەممەد ئەن
 بەيئەتلىرى. 

بەيئەتنىـڭ »ى ۇنبـ ،غان بەيـئەت ئەمەسىنى ئۈ  خىلى خەلىپىلىككە قىلئاۋۋالقلەردىن يۇقىرىدىكى
 دەپ ئاتىـدى ۋە« يولسـىز بەيـئەتلەر»كىتابنىڭ ئاپتورى  ناملىق« سىداىسۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغر

 -4ى ئىنكـار قىلـدى. نىڭ ئېلىـپ بېرىلغـانلىقىن«بەيئەت»بۇ خىلدىكى سالىھالر ئىچىدە  سەلەف يەنە
لكـى خەلىپىلىكنـى تەلەپ بە ،بولماسـتىن ئۇمۇ خەلىـپىگە بېـرىلگەن بەيـئەت ،خىل بەيئەتكە كەلسەك

 . ئىدى تاشالش ئۈچۈن قىلىنغان بەيئەت ئاغدۇرۇپقىلىش ۋە شۇ ۋاقىتنىڭ خەلىپىسىنى 
بەيـئەت ھېسـابالنمايدۇ. پەقەت  گە قىلىنغـاننىڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر بەيـئەت خەلىـپىالربۇدېمەك، 

ــۇنى تەلەپ قىلغۇچى ــئەتمۇقىملىشىشــى ۋە كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالرنى غــاخەلىپىلىكنىــڭ ئ  ڭ بەي
غـان بەيـئەت دەپ ئېتىبارغـا ىنخەلىپىگە قىلئاندىن كىرىشى بىلەنال  ئىتائىتى ئاستىغائۇنىڭ قىلىپ، 

چىقىلغـان  ئۆزىدىكى قارشـىشۇ ۋاقىتنىڭ بولسا، قانۇنلۇق بەيئەت ئالدىدىكى  بۇنىڭ ،ئېلىنىدۇ. ئەمما
 .گە قىلىنغان بەيئەتتۇرخەلىپى
 ،الر، ئابدۇرراھمان ئەدداخىل قاتـارلىقالر بولسـايۋەلىد، ئابباسى ئىبنى زۇبەير، يەزىد ئىبنى لالھئابدۇ
ئـۇالر بۇالرنىـڭ بەيئەتلىـرى قارشى چىققۇچىالردىن ھېسـابلىنىدۇ.  كەخەلىپىلىكىپ بولغان شىمۇقىمل

يولسـىز » خەلىپىلىك ئۇالرغا مۇقىملىشىشـتىن بـۇرۇنمەيلى كېيىن خەلىپە بولسۇن ياكى بولمىسۇن، 
 دېگەن ئاتالغۇنىڭ ئاستىغا كىرىدۇ.« بەيئەتلەر
 مۇنداق دەيدۇ:  لەربەزى
  ئاشۇ خەلىپىلەرگە قارشى چىققۇچىالرنىڭ ھۆكمى نېمە؟ ـــ

 مۇنداق دەيمەن:جاۋاب بېرىپ مەن 
بولىدىغانلىقىـدا ھېچقانـداق  پەرزكاپىر ھۆكۈمرانغا قارشى چىقىشنىڭ قادىر بواللىغـان كىشـىگە  ـــ

مەزكـۇر ) ،پاسىق ياكى زالىم ھۆكۈمرانغا قارشى چىقىش مەسىلىسـىگە كەلسـەك ،پ يوق. ئەممائىختىال
سـالىھالرنىڭ  سـەلەف بۇنىڭغـا قارىتـا( بولغـان ىڭدىنشـۇن سـەۋەبىيۈز بېرىش  بەيئەتلەرنىڭ ئاساسلىق
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 توغرۇلـــۇق كەلـــگەن يامـــانلىقتىن توســـۇش ۋە . ياخشـــىلىققا بـــۇيرۇشكۆزقارىشـــى بىـــردەك ئەمەس
. يەنە دەپ قارىغـان «قارشى تـۇرۇش پەرز»بەزىسى ئۇالرنىڭ  ،لىقىنى نەزەردە تۇتۇپيئومۇمى ەرنىڭلھەدىس

مِ ًٌٍرنمال ِاَّ مهه ر»بەزىسى  رَاْهعه هرشا ركاره ارْهع   «قىلسـۇن سـەۋرا ىسـمقتۇرىنى يائىشـ ەربىـر ىـڭنىكىمكى ئەمىر»« ْاع 

 تۇتۇپ قارشى چىقىشتىن توسقان. دەدېگەن ھەدىسلەرنى نەزەر
يامــانلىقتىن توسۇشــتىن ئىبــارەت  پياخشــىلىققا بــۇيرۇ، ئوتتۇرىغــا چىقىشــى كــۇر بەيئەتلەرنىــڭمەز

 ەسـۈنن ئەھلـى ،كېـيىن يۈز بەرگەنـدىن ىتنىلەرپتۇتقانلىقتىن بولغان.  نەزەردە لىقىنىينىڭ ئومۇمىپەرز
چىقماسلىققا  زالىم پادىشاھالرغا سەۋر قىلىش ۋە ئۇالرغا قارشى ،ۋەلجامائەنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ پىكرى

 مۇقىمالشتى.
زىكـرى قىلىنـدى.  يۇقىرىـدا پىكرىبۇ ھەقتىكى بېكىگەن نىڭ يۋە ئىمام نەۋەۋى الربۇ كونا ئىختىالپ

ئەگەر خەلىپىدە پاسىقلىق › :مۇنداق دېگەن: ئۇالرنىڭ بەزىسى زقازى ئىيا مۇنداق دەيدۇ:  يئىمام نەۋەۋى
 .دەيدۇ ،‹پەرزە ۋە جەرنى كەلتۈرۈپ چىقارمىسىال تاشالش پىتنھوقۇقىدىن ئېلىپ يۈز بەرگەندە، ئۇنى 

 ىيشۇناس ئالىمالر، ھەدىسشۇناس ئالىمالر ۋە ئىسالمفىقھى مىكۆپ قىسدىكى ۋەلجامائە ەسۈنن ئەھلى
ــاتچى ــدۇ: التەتقىق ــداق دەي ــۇم›ر مۇن ــىقلىق، زۇل ــۈمران پاس ــۇلمان ھۆك ــۇق-ھەق ۋە مۇس ە زاي رنىالھوق
بۇنىڭلىق بىـلەن ئۇنىڭغـا  ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشالنمايدۇ. ىكسەۋەبلىشالر قىلمقاتارلىق  قىلىۋېتىش

نەسـىھەت قىلىـش -ئۇنىڭغا پەند چكە. بۇ ھەقتە نۇرغۇن ھەدىسلەر كەلگەبولمايدۇقارشى چىقىش دۇرۇس 
 .  ‹پەرز ۋە قورقۇتۇش
نىـڭ بـارلىقىنى دەۋا ئئەبـۇ بەكـرى ئىبنـى مۇجاھىـد بـۇ توغرىـدا ئىجما›مۇنداق دەيـدۇ:  زقازى ئىيا

 ، شـۇنىڭدەك،ئىبنـى زۇبەيـر لالھھۇسـەين، ئابـدۇئىمام بەزىسى ئۇنىڭغا  ئۆلىماالرنىڭ ،ن بولسىمۇقىلغا
چـوڭ  كئەسـىردىكىلەردە بىرىنچـى ،يىگە قارشى تۇرغانلىقى ۋە تـابىئىنالريمەۇمەدىنە خەلقىنىڭ بەنى ئ

ىقى بىـلەن ە ھەججاجغـا قارشـى تۇرغـانللىكتبىر جامائەتنىڭ ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەشئەس بىـلەن بىـر
 . ‹ىيە بەردىدرەد

دېـگەن « قىلـدۇق ئەمىرلىكنى ئۇنىـڭ ئەھلىـدىن تاالشماسـلىققا بەيـئەت»بۇ دېگۈچى ھەدىستىكى 
 دەپ بۇرمىلىدى.كەلگەن نى ئادىل پادىشاھالر توغرىسىدا ئىبارى

ئۇنىـڭ پەقەت ، ئۇالرنىـڭ ھەججاجغـا قارشـى چىقىشـى، شـۇكى دەلىلـىالرنىـڭ الىمۆسانلىق ئكۆپ 
يەرلىرىنــى ئۆزگەرتىــپ بەزى يەنە شــەرىئەتنىڭ قىســمەن  بەلكــى ،بولماســتىن ســەۋەبىدىنال ىپاســىقلىق

 .ھەم سەۋەب بولغان ىكۇفرىنى ئاشكارا قىلغانلىق
 ئۆلىمـاالركېـيىن  ،ئىـدى باربۇ ئىختىالپ ئىلگىرى  ،چەئېيتىلىشى› مۇنداق دەيدۇ: يەنە زقازى ئىيا

 1‹[.ياخشى بىلگۈچى. هللاگەنبىرلىككە كەلئۇالرغا قارشى چىقىشنى توسۇشقا 
زالىـم پادىشـاھالرغا سـەۋر قىلىـش، مۇنداق دەيـدۇ:   لالھمىيە رەھىمەھۇيشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تە

 ەئەھلى سـۈننئوتتۇرىغا چىققان  ىن كېيىنتبۇ مەسىلىدىكى كونا دەتاالشـــ  قارشى چىقماسلىقئۇالرغا 
 2[.ۇقىمالشقان پىكرىمۋەلجامائەنىڭ 

ئەقىــدە  دىن قولغــا ئېلىــپ ئوقۇلىــدىغانقولــنىــڭ ىدتىقاېۋەلجامــائە ئ ەننبــۇ مەســىلە ئەھلــى ســۈ
 .غىمۇ كىرگۈزۈلدىكىتابلىرى

ـــدە» ـــاۋىيە تۇتئەقى ـــ« تاھ ـــاپتورى املىقن ـــڭ ئ ـــداق د كىتابنى ـــگەن:مۇن ـــپ ې ـــش  ۋە ە خەلى ئى
ئۇالرغــا  ؛تــوغرا دەپ قارىمــايمىز زۇلــۇم قىلســىمۇئــۇالر گەرچە قارشــى چىقىشــنى  گەئۈســتىدىكىلىرىمىز

                                                           
ربەت -223جىلد  -12« شەرھۇن نەۋەۋىي لىسەھىيھىن مۇسلىم»ر1
 بەت -241جىلد -2« مىنھاجۇس سۈننە»ر2
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-گۇنــاھ»ئۇالرغــا ئىتــائەت قىلىشــنى  ؛ئۇالرنىــڭ ئىتائىتىــدىن قــول تارتمــايمىز؛ دۇئــا قىلمــايمىزبەد
ئـۇالر ئۈچـۈن  ؛دەپ قـارايمىز «پەرز قا ئىتائەت قىلغانلىقنىڭ جۈملىسىدىنهللال ىەتكە بۇيرۇمىسيمەئسى

 1[.ياخشىلىق، خاتىرجەملىك تىلەپ دۇئا قىلىمىز
مۇنـداق دەيـدۇ: ىـپ قىنى ئىبنـى بەتتالـدىن نەقىـل قىلنىڭ بارلىئئىبنى ھەجەر بۇنىڭغىمۇ ئىجما

ــداق ىــڭداۋۇدىن، ئىبنــى تىــين   ئۆلىماالرنىــڭ زالىــم ئەمىــرلەر›نەقىــل قىلىــدۇ:  دېگەنلىكىنــى مۇن
ئـۇنى ھوقۇقىـدىن ئېلىـپ  ي، زۇلۇم قىلمـايھېچقانداق پىتنە تۇغدۇرما ،شۇكىھەققىدىكى كۆزقارىشى 

سـەۋر  ،قـادىر بواللمىسـائۇنىڭغـا ئەگەر پەرز،  ئېلىـپ تاشـالشھوقـۇقىنى ، ئۇنىـڭ تاشالشقا قادىر بولسا
  ‹.پەرزقىلىش 

 ھوقۇقنى پاسىققا تۇتقـۇزۇش›ل كەلتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ: ىنەق بەزىسىدىن نىڭئۆلىماالرن يئىبنى تى
. ئەگەر ئۇ ئىلگىرى ياخشى كىشى بولۇپ، كېيىنلىكتە زۇلۇمنى پەيدا قىلغان دۇرۇس ئەمەس ئەسلىدىنال

ئۇنىڭغا قارشى چىقىشنىڭ دۇرۇس ياكى دۇرۇس ئەمەسـلىكىدە ئۆلىماالرنىـڭ كۆزقارىشـى بىـردەك بولسا، 
 2‹[.پەرزلېكىن كاپىر بولسا قارشى چىقىش  ،قارشى چىقىشتىن توسۇش ،. توغرىسىئەمەس

ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن توسـۇش ھەققىـدىكى ھەدىسـلەرنىڭ   :ئىبنى ھەزمى تىمۇشۇنداق
تۇرۇشـقا بۇيرۇغـۇچى ھەدىسـلەرنى ئەمەلـدىن  سـۈكۈت قىلىـپۇ ھەدىسـلەر بـ ۈچكە ئىگە.ك لىقىيئومۇمى

 3[، دېدى.قالدۇرىدۇ
نىـڭ پىكـرىگە قارشـى ئىبنـى ھەزمىزالىم پادىشاھقا سەۋر قىلىش توغرىسىدا بېكىتىلگەن ئىجمـائ  

خىنى تــارى ســۆزلەنگەنئىككــى ھەدىسـنىڭ  دېيىشــى ئۈچـۈن «ئەمەلـدىن قالدۇرىــدۇ» نىــڭئۇدەلىلـدۇر. 
زالىـم . دېيىشـتۇر« بـار ۋە خاسـلىق قۇئومۇملـ ئۇسـۇل قائىـدىلىرى بـويىچە»، توغرىسى .ىش الزىمبىل

ــاھ ــشقپادىش ــەۋر قىلى ــگەنۇتوغر ا س ــۇق كەل ــل ل ــھەدىس ــگەەر خاس ــۇيرۇش ،لىققا ئى ــىلىققا ب ۋە  ياخش
ققا ئىـگە . ئەلـۋەتتە، خاسـلىئىـگە لۇققـائومۇمبولسا،  توغرۇلۇق كەلگەن ھەدىسلەر يامانلىقتىن توسۇش

 .ھەدىس ئومۇملۇققا ئىگە ھەدىستىن ئىلگىرى قىلىنىدۇ
كىتابنىڭ ئـاپتورى شـەيخۇل  ناملىق« سىداىبەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغر» ئالتىنچى:

بـۇ »چلەندۈرىـدىغان ۈى كرايىن نىڭىزۆئ پەقەت ىنئېيتقان سۆزلەرد لالھئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
نـى كەلگەنقارشـى  غـارايى ،ئېلىـپ قىلىـپ ندەۈزۈئ نىالىئىباربىر  دېگەن «باتىلدۇر ئەھدىلەر بىدئەتتۇر،

ـــى تەيمىي. تاشـــلىدى ـــاننىىئىبن ـــېلىش، خالىغ ـــال نىـــڭ ســـۆزىدىن خالىغـــاننى ئ  تاشـــالش بىلەن
ئۆزئـارا شـەيخۇل ئىسـالم كىشـىلەرنىڭ »غا ھالقىپ كىتابخان مۇبۇنىڭدىنكۇپايىلەنمەستىن، بەلكى يەنە 

نى ىشىشــىپاقلىئىتتئۇالرنىــڭ  ھەمــدە ىشــىنىشىئەھدىل ەكىشــبېر ا يــاردەمدارلىققــقۋاتە ۋە ياخشــىلىق
بەزى سـۆزلىرىنى تاشـالپ نىڭ شـەيخۇل ئىسـالمگۇمـاننى سـېلىش ئۈچـۈن،  دېگەن« ىكەنئىنكار قىلىد
 تىشېتىـۋئۆزگەر نـداقالرنىـڭ پەتىـۋالىرىنى نەقىـل كەلتۈرۈشـتە بۇالىمۆئ دى.قوشۇپ قويـ ئۆزىنىڭكىنى
 ئەمەس. دارلىقئامانەت ىمگە قىلىنغانىلھېچقاچان ئ

بېتىـدىكى بىـر ئىبارىسـىنى  -18جىلـد  -28شەيخۇل ئىسالمنىڭ بېتىدە  -36ئاپتور كىتابىنىڭ 
مەقسىتىدە، بەزى سۆزلۈكلەرنى تاشالپ، بەزىلىرىنى ئۆزى قوشقان ئاساسـتا  بويسۇندۇرۇش غائۆزىنىڭ رايى

  .نەقىل قىلغان
ــيە  ــى تەيمى ــالم ئىبن ــەيخۇل ئىس ــۇش ــتازلىرىغا لالھرەھىمەھ ــاگىرتالرنىڭ ئۇس ــاغالپ  ش ــى ب بىلىن

ىن تمۇتەئەسسـىپلىك قىلىشـ شتىكى ئەھدىلىشـىش ئـارقىلىقۈنۈئەھدىلىشىش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا كۆر
                                                           

 بەت -373« شەرھۇل ئەقىدەتۇت تاھاۋىييە»ن بېسىلغان نەشرىياتى تەرىپىدى« ئەلمەكتەبۇل ئىسالمى»يىلى  -1434ھىجرىيە ر1
 لەربەت -8، -7جىلد  -13« بارى فەتھۇل»ر2
ربەت -362جىلد  -3« ئەلمۇھەلال»ر3
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تىن مەقسـەت شـزا بولۇە)بىـرەر جامـائەتكە( ئنـى بـاغالپ ىنـداق بىلبۇ : ېـگەن ئىـدىمۇنداق دەپ چەكل
)بىـرەر  پـاقىئەگەر ئۇالرنىـڭ بـۇ ئىتت» :كىن ئـاپتور بـۇ ئىبـارىنىلـې [ياخشىلىققا ياردەملىشىش بولسـا

  غان.يازدەپ « ى ياخشىلىققا ياردەملىشىش بولساتۋە بەيئەتتىن مەقسى شزا بولۇەجامائەتكە( ئ
ئىبارىســىنى ئۆزىنىــڭ پىكرىنــى « بەيــئەت»دېمىــگەن  لالھئــاپتور ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇ
يەنە شـۇنىڭغا  نى تەيمىيىنىڭ سۆزىنىڭ ئىچىـگە كىرگـۈزگەن.كۈچلەندۈرۈش ئۈچۈن توقۇپ چىقىپ ئىب

دېـگەن  «پـاقىئىتت» نىىسـۆزدېـگەن « شنـى بـاغالىبىل»نىـڭ لالھقوشۇپ، ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
 .  ئۆزگەرتكەن گەسۆز

ــاپتور كىتاب ــيە رەھىمەھۇ -37نىــڭ ىئ ــى تەيمى ــدە شــەيخۇل ئىســالم ئىبن ــداق نىــڭلالھبېتى  مۇن
ــۆزى اۋبىــرھېچبىــر كىشــىنىڭ  : دۇدېگەنلىكىنــى نەقىــل قىلىــ خالىغــان ھەرقانــداق نەرســىگە دىن ئ

دۈشـمەن تۇتۇشـقا ئەھـدە ئـېلىش ھوقـۇقى  ىنىنىدوسا تۇتۇش، دۈشم ىنىدوست نىڭ، ئۆزىماسلىشىش
رنى قارشىالشـقانال رنى دوسا ھېساباليدىغان،الئۇ ئۆزلىرىگە ماسالشقان ،كىمكى بۇنداق قىلىدىكەن .يوق

 1[.ھېساباليدىغان چىڭگىزخان ۋە ئۇنىڭ ئوخشاشلىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇدۈشمەن ۋە تاجاۋۇزچى 
ــا  ــۇ كىتابخانغ ــۇ نەقىلم ــىلەرنىڭ »ب ــالم كىش ــەيخۇل ئىس ــارا ش ــى ئەمەللەرئۆزئ ــقاياخش ــى قىلىش  ن

 تاشالپ قويىدۇ.  گۇماننى دېگەن «ئىنكار قىلىدىكەن نىىشىشىئەھدىل
يېڭـى :  بىـر جاۋابىدا كەلـگەن نىڭسوئال ۇنۇمسۆزى  يۇقىرىدىكىھەق شۇكى، شەيخۇل ئىسالمنىڭ 

مەن  !ئـى ياخشـىلىق جامائەسـى ،ئۇستاز ۋە شاگىرتالرنىڭ ئوتتۇرىسـىدا تـۇرۇپئىلىم تەلەپ قىلغۇچى، 
 ياكى شاگىرت تائاال ۋە سىلەردىن پاالنىدىن مېنىڭ ئۇنىڭغا قېرىنداش ياكى ھەمراھ ياكى خىزمەتچىهللا

ئىلتىمـاس  ىڭالرنىقوبۇل قىلىشىنى سوراپ بېقىشـ زنى دەپبىر سۆ بولۇشىمنى ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش
بىرسـى ئورنىـدىن تـۇرۇپ ئۇنىڭـدىن ئەھـدە ئېلىـپ ۋە ئۇنىڭغـا  ئىچىـدىن جامائەتنىڭقىلىمەن دېسە، 

بۇ قىلىـق  ،پ بېلىنى ياغلىق ياكى ئۇنىڭدىن باشقا نەرسە بىلەن باغلىساۇخالىغان نەرسىنى شەرت قوي
 2[ئەمەسمۇ؟ دۇرۇسمۇ ياكى دۇرۇس

يـاكى باتىـل ئۈستىدە بولۇشى ھەق  نىڭدىن بېلىنى باغالش ۋە ئۇستازئىچى شەيخۇل ئىسالم بۇنىڭ
بايـان لىرىنى دۇرۇس بولمايـدىغانقاتارلىق  مۇتەئەسسىپلىك قىلىش ئۈستىدە بولۇشىغا قارىماي، ئۇنىڭغا

ېگەن كىتابنىڭ د« بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا» بۇنىقىلىش بىلەن جاۋاب بەردى. 
 ئاپتورى نەقىل قىلغان.

ــڭ ــالم بۇنى ــەيخۇل ئىس ــ ش ــلە دىنئىچى ــتاز بى ــد نئۇس ــىدىكى ئەھ ــاگىرت ئوتتۇرىس دۇرۇس  ىنىڭش
« بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىـدئەتلىكى توغرىسـىدا»نى ئىبارى دى. ئۇغان ئىقىلبولىدىغىنىنىمۇ بايان 

يخۇل ئىسـالم ئىبنـى تەيمىييىنىـڭ ئـۇ شـە ،چـۈنكى .قىلمىغـانكىتابنىـڭ ئـاپتورى نەقىـل  ناملىق
بەربـات بـوالتتى.  تـۈپ يىلتىزىـدىن ئۇنىـڭ كىتـابى ،جاۋابىنىڭ بۇ قىسمىنىمۇ نەقىل كەلتۈرۈپ قالسا

 . شى كېرەكنەقىل قىلىسۇن ھەممىنى زىيانلىق بولبولسۇن،  ئۆزىگە پايدىلىقدېگەن ئەھلى ئىلىم 
ــيە رەھىمەھــۇىشــەيخۇل ئ ــى تەيمى ــ لالھســالم ئىبن ــپ لەن شــاگىرت ئوتتۇرىســىدئۇســتاز بى ا ئېلى
 ،ياخشـى سـەمۇنـداق دې ىغاشـاگىرتئۇسـتاز  مۇنـداق دېـگەن: توختىلىـپ  بارىسـىدائەھدە بېرىلىدىغان 

 ،ىنقدوسا تـۇت ىنىدوست نىڭنىڭ رەسۇلىئۇۋە هللا بولسۇنكى،نىڭ ئەھدۇپەيمانى هللا ئۈستۈردە سېنىڭ
 ،ياردەملەشـكىنە تەقۋادارلىققـا ۋقا ياخشـىلىقىن، قدۈشمەن تۇتىنى نىدۈشم نىڭنىڭ رەسۇلىهللاۋە هللا

 بەرگىـن.ھەقـقە يـاردەم  م،. ئەگەر مەن ھەق ئۈسـتىدە بولسـاياردەملەشمىگىنگۇناھ ۋە تاجاۋۇزچىلىققا 
                                                           

 بەت -16جىلد  -38« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 بەت -8، -7جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر2
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دىننىـڭ  ،بـۇنى الزىـم تۇتىـدىكەنكىمكـى  .ىگىـنباتىلغـا يـاردەم بەرم ،باتىل ئۈستىدە بولـۇپ قالسـام
ــۈن بولۇشــىهللاھەممىســى  ــالىي بولهللا ۋە ئۈچ ــۆزىنىڭ ئ ــڭ س ــدىغان نى ــدىكى هللاۇشــىنى كۆزلەي يولى

  1.[مۇجاھىدالردىن بولىدۇ
قىلغان ئىدىم. شـۇ  باياندېگەن تېمىدا « ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى»مەن ئۇنىڭ بۇ سۆزىنى بۇرۇن 

 يەرگە مۇراجىئەت قىلىڭ!
قى ۋە ھېچبىـر ۇنىڭ دۇرۇسـلشىشىىلئەھد نىڭشەيخۇل ئىسالم ،بار نۇقتانازۇك بىر بۇ يەردە مۇنداق 

يۆتكىلىشـنىڭ ھـاراملىقى توغرىسـىدا  بىرىنىـڭ يېنىغـابسىزال بىـر ئۇسـتازنىڭ قېشـىدىن باشـقا سەۋە
سوئال ئوق ئېتىشنى ئۈگەتكـۈچى ، قويۇلغان چۈنكىتۇر. ئاالقىدار جاۋاب گەھەربىي تەلىم ىبەرگەن جاۋاب

نەيزە ئېتىش، ئوق  گەسىبىر ئادەم بىر : سورالغانسوئال مۇنداق  .ا بولغاندسىئۇستاز ۋە شاگىرت توغرى
، كېـيىن ئۆگەنگـۈچى گەتسـەۆنى ئىشـيولىدا جىھـاد قىلهللاھەمدە  لىرىنىقورالجەڭ ۋە باشقا  سانجىش

، نىسبەت بەرسـەئۇنىڭغا باشقىسى قېشىغا بېرىپ، ئۆزىنى  ،نىپېتگە ىتەربىيىس-تەلىمئۆگەتكۈچىنىڭ 
  2[؟يوق-بىلەن گۇناھكار بوالمدۇ لىقبۇنىڭ شاگىرت

 ئايرىـپبولمايـدىغىنىنى ئېنىـق  بىلەن دۇرۇس بولىدىغىنى لالھرەھىمەھۇ يۇقىرىدا ئىبنى تەيمىيە
 جاۋاب بەردى. 

نى ئىبـادەتلەر-تەدا كىشـىلەرنىڭ تـائئورۇن نەچچەبىر لالھشەيخۇل ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
 لـدىكىخى بـۇشۇنداقال، سۆزلەرنى كەلتۈردى ۋە  ئاالقىدارنىڭ دۇرۇسلۇقىغا ىئەھدىلىشىشئۆزئارا  قىلىشقا
قىلدى.  زىكرىىمۇ لىرىندۇرۇس بولمايدىغان بىلەن شەرتلەر بولىدىغان دۇرۇسدە ئوتتۇرىغا قويسا ئەھدىلەر

مۇنـۇ كـى ھەقتىمەن ئۇنىـڭ بـۇ دېـگەن مـاۋزۇدا « مەقسەت ن كۆزلىگەنئەھدىنىڭ پايدىسى ۋە ئۇنىڭدى»
ال پەرز ەپتىى بەزىـدە دەسـلنـبولغـان ئەمەل مـاقچىبەنـدىگە پەرز قىلهللا  :دىمغان ئىقىل بايان سۆزلىرىنى

ــ ــدۇقىلى ــ .پ بېكىتىۋېتى ــر، لەنىمەس ــا ھەربى ــا هللا ئادەمزاتق ــانق ــتىش ئىم ــاالنىهللا يەنە ۋە ئېي  تائ
   .دەكناپەرز قىلغ نىتەرداشسىز دەپ ئېتىقاد قىلىش ،يېگانە-ئىالھلىقتا يەككە

پەرز تائـاال هللا لىـپ پەرز قىلىۋالغانـدىن كېـيىنئېئۆز ئۈسـتىگە  بەندە پەرز بولمىغان ئەمەلنىبەزىدە 
-سـودا گە ۋاپـا قىلىـش،ئۆز ئۈستىگە قەسـەم ئىچىـپ ئالغـان مۇسـتەھەب ئەمەلـلەرمەسىلەن، قىلىدۇ. 

 ۋاپا قىلىشـنىە گئەھدىلەربولغان  مۇباھغان لئائۆز ئۈستىگە  ەبەند دەكشۇنىڭۋە سېتىق، نىكاھ، تاالق 
ــاپەرز قىلغ ــۇالرنىن ــد دەك، ب ــۆزى ەبەن ــۆزىگە ئ ــارقىلىق ئ ــۇنى پەرز هللا ،بولســا المىغــانيۈكلىۋ ئەھــدە ئ ئ

 .قىلمىغان ئىدى

نىـڭ سـۆزىنى   لالھرەسـۇلۇمەسـىلەن، پەرز قىلىـدۇ.  نۇقتىدىنئىككى  ئەمەلنىتائاال ئۇ هللابەزىدە 
 ۋە ئارالشنىڭ سۆزلىرىنى ى، مۇسۇلمانالر خەلىپىلىرىشرېئىتائەت قىلىشقا بەيئەت ب ئۇ زاتقا ۋە ئارالش
نىـڭ رەسـۇلى بۇيرۇغـان ئۇۋە هللا ۆزئـارائ ە كىشـىلەرنىڭھەمـد ىشرېـئىتائەت قىلىشـقا بەيـئەت بئۇالرغا 

 3[.ى قاتارلىقالرئىشالرغا ئەمەل قىلىشقا ئەھدىلىشىش
نىڭ رەسۇلى بۇيرۇغان ئىشـالرغا ئەمەل ئۇۋە هللا ۆزئارائ كىشىلەرنىڭ» :لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

ئـۇ  . بىرىنچىـدىن،بولىـدۇز پەر نۇقتىـدىنئىككـى سىنى ئەمەلـگە ئاشۇرۇشـى ئەھدىتۈزۈشكەن قىلىشقا 
 پەرز ســەۋەپتىنئەھدىلىشــىش  نىڭغــائۇ. ئىككىنچىــدىن، بولغــان پەرز الەپتىدەســلشــەرىئەت ئــارقىلىق 

 ؟بوالمدۇ ئوچۇق مۇگەپ بۇنىڭدىن، دەپ بايان قىلدى، «بولغان
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 ئۆزئـاراالر ۋە ماشـايىخبـۇ شـەرت  شەرتلەر توغرۇلۇق مۇنـداق دېـگەن:  لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
 1.[لىرىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇىقېرىنداش بولغۇچىالرنىڭ ئەھد

ــى ــىدا»: يەتتىنچ ــدئەتلىكى توغرىس ــاكى بى ــۈننەت ي ــڭ س ــاملىق« بەيئەتنى ــاپتورى ن ــڭ ئ  كىتابنى
تـوغرا  نىڭ ئـۇالر ئۇنىڭغـالالھمۇتەررىـف ئىبنـى ئابـدۇ ،نەئىمـدىن ۇئەبىكى كىتابت ناملىق« ئەلھىليە»

بىز  ،كىمكى بىز بىلەن بولسا» نىڭئۇالر:  غانلىقىنى نەقىل قىلدىسۆزنى رەت قىل نداق بىرۇم قىلغان
 «[.بىزنىڭ قولىمىز ئۇنىڭغا قارشى بولىدۇ ىدىكەنشىلىقارش بىلەن كىمكى بىز .ئۇنىڭ ئۈچۈنمىز

بىلەن  بىرى-ل بولسۇن بىرياكى باتى ھەقمەيلى  ،رەت قىلىنىشى كېرەكبولۇپ  باتىل ىنىيازغبۇ 
 كىمكـى»، ىسـىتوغر .ئىنكار قىلغان مۇلالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ ىشنئەھدىلىشى ھەمكارلىشىشقا

بىزنىڭ ارشىلىشىدىكەن، قبىلەن  كىمكى ھەق .ىمىزبېر ياردەم غابىز ئۇنىڭ ،ھەق ئۈستىدە بولىدىكەن
  .«قولىمىز ئۇنىڭغا قارشى بولىدۇ

 دۇرۇس ئەمەس. تەئەلـۋەت ئۇنىڭغـا ئەھدىلىشـىش  ،بولغـا زىـا قۇرئان ۋە ھەدىسـكەئۇالرنىڭ شەرتى 
باتىل ئىكەنلىكىـگە مۇتەررىـف ئىبنـى ىنىڭ پرىنسىپىشىش ئەھدىلئوتتۇرىسىدىكى ئاپتور كىشىلەرنىڭ 

 ،چـۈنكى ئەمەس.تـوغرا  بـۇ بولسا، نىڭ ئەھدىنى رەت قىلغانلىقى بىلەن دەلىل كەلتۈرمەكچىلالھئابدۇ
مىھاللىرىـدىن ىتەرج نىڭرەىلسـاھاب ەھەمـد ھەدىـس ۋە دا قۇرئـانسىتېمى «ئەھدىنىڭ يولغا قويۇلۇشى»

 نىـڭبىرى دىنقانـداقمۇ تـابىئىنالرئەھـۋال شـۇنداق تۇرسـا،  نـى زىكـرى قىلـدىم.دەلىللەر نۇرغۇنلىغان
 يـۇقىرىقىقانداقمۇ  ،دۇرۇس بولغان تەقدىردىمۇ ؟!بولسۇن بىلەن دەلىل كەلتۈرۈش دۇرۇس ىقىلغان ئىش

ــڭ ــىدا تۇرالىســۇنقارشى دەلىللەرنى ــاھابە ؟!!س ــۆ س ــگەن س ــان  زدې ــا،ھەدىســكە ۋە قۇرئ ــا بولس رەت  زى
 2!؟قانداقمۇ رەت قىلىنمىسۇن ىئىش نىڭ قىلغانبىرى دىنتابىئىنالر ،تۇرسا قىلىنىدىغان

ــدۇمەن  ــف ئىبنــى ئاب ــدىغا ئەھدىلىشــىش ئۈچــۈن قويۇلغــان شــەرتلالھمۇتەررى نىڭ باتىــل نىڭ ئال
 بى مۇشۇ دېيىشكە بولىدۇ.سەۋە رەت قىلىنىش دېمەك، بۇ ئەھدىنىڭ .ئىكەنلىكىنى زىكرى قىلدىم

كىتابنىـڭ ئـاپتورى ئۆزىنىـڭ پىكرىنـى  نـاملىق« بەيئەتنىڭ سۈننەت ياكى بىدئەتلىكى توغرىسىدا»
ھەدىســتىن يــاكى ســاھابىلەرنىڭ ســۆزلىرى ۋە تەرجىمىھاللىرىــدىن دەلىــل  ،رىــدىغان قۇرئــانۈندەكۈچل
بىـلەن دەلىـل  ىغـان ئىشـرىنىـڭ قىلن بىدىئىزاھ بېرىشكە ئېھتىمالى بار بولغان تابىئىنالراي، تاپالم

بۇنىڭغىمۇ كۇپـايىلەنمەي ئۆزىنىـڭ پىكرىنـى كۈچلەنـدۈرۈش ئۈچـۈن ئۇ  ،كەلتۈرۈشكە مەجبۇر بولغانلىقى
ــارقىلىق  ۋە يوشــۇرۇش قوشــۇپ قويــۇش ،تىشېنىــڭ ســۆزىنى تاشــلىۋلالھئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھۇ ئ

 كۇپايە. بىزگە مەجبۇر بولغانلىقى ئۆزگەرتىش كىرگۈزۈشكە غانچەىخال
تابىئىنالرنىڭ سـۆزلىرىنى دەلىـل كەلتۈرۈشـكە » ېنىمدىن مۈھېچبىر كىشى مېنىڭ يۇقىرىقى سۆز

ھەدىسـكە يــاكى بىــرەر  ،بەلكـى مەن قۇرئــان الزىــم،ى قىماســللاپ قىنىچۈشـ دەپ «كەنئىنكـار قىلىــدى
ەلتۈرۈشـنى ئـۇ سـۆزلەر بىـلەن دەلىـل ك ،تابىئىننىڭ سۆزىگە قارشى كەلمىسىاليەنە بىر  ۋەساھابىنىڭ 

 توغرا دەپ قارايمەن. 
ئەھدىنىڭ يولغا »مەن  قا قارىتىلسا،سۆزى ئەھدىلەرنى مۇتلەق ئىنكار قىلىش يۇقىرىقى نىڭفىرمۇتەر
 قانـداقمۇئۇنىڭ بۇ يەردىكى سۆزى  كېلىدۇ. دېگەن تېمىدا زىكرى قىلغان دەلىللەرگە قارشى« قويۇلۇشى

 !؟ۇنتۇرالىس پۇت تىرەپ سىداقارىشى دەلىللەرنىڭ ئۇ
 بـۇ توغرىـدا سـەلەف ئىبنى قەييۇم مۇنداق دەيـدۇ:  ھەققىدەتۇتۇش الزىم تابىئىنالرنىڭ سۆزلىرىنى 

ــا ــردەك ئەمەسىھاللس ــى بى ــڭ رنىڭ كۆزقارىش ــدۇ: . ئۇالرنى ــداق دەي ــى مۇن ــڭ بەرگەن ›بەزىس تابىئىننى
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 ،ىھەنبەلــ بـۇ مانــا .پەرزئەگىشـىش  غــائۇنىڭ ،ىسـاچىقم تـابىئىن قارشــى ۋە پەتىۋاسـىغا بىـرەر ســاھابە
 .دۇرالرنىڭ سۆزىئۆلىما بىر قىسىم مەزھىبىدىكى يشافىئى

تەقلىـد قىلىـپ  غائەتا مەشھۇر تابىئىن بىر سۆزنىمەلۇم  ئورۇندا ربى لالھرەھىمەھۇ يئىمام شافىئى
 جەھەتـتە ىھـئىلىـم ۋە فىق نىـڭلالھرەھىمەھۇ يشـافىئىئىمـام . مانـا بـۇ بايان قىلغانى دېگەنلىكىن

 المىغـانسـۆزىدىن باشـقىنى تاپ نىـڭمەسـىلىدە ئەتا شۇ ئۇ ،چۈنكى .نىڭ دەلىلىنلىكىكامالەتكە يەتكە
 ئەڭ كۈچلــۈك دەلىــل ىكىنەزىرىــد يبــۇ مەســىلىدە ئەتانىــڭ ســۆزى ئىمــام شــافىئى الشــقاشۇر ،ئىــدى

 1.[‹ئىدى ھېسابالنغان
 ئاسـتىدا،كەلـگەن ئەھـۋال  قارشىھەمدە قىياسقا  بىرىدىن پەرقلەنگەن-بىرتابىئىنالرنىڭ سۆزلىرى 

بــار. بۇنىــڭ تەپســىالتىنى بىلمەكچــى  گەپباشــقىچە  دەســىمەسىلى كەلتــۈرۈش دەلىــل بىــلەن ئۇنىــڭ
 ئۇسۇل كىتابلىرىغا مۇراجىئەت قىلىڭ!بولسىڭىز، 

كىتابنىـڭ ئـاپتورى زىكـرى  نـاملىق« لىكى توغرىسـىدابىـدئەت يـاكىسۈننەت بەيئەتنىڭ »بۇ يەردە  
مىمىزغا ېتئىبارە بولسىمۇ، ى بايان قىلىشقا تېگىشلىك يەنە بىر نىىيە بېرىشكە ۋە خاتالىقدقىلغان رەد

 ئۇ توغرىدا توختالمايمەن.  ،بولمىغا سىئاالقى
 ىكى شــەكىل بــويىچەھەدىســتۋە ر قۇرئــان ىھاللســا ســەلەف : ېتىــدەب -43 ئــاپتور ئــۆز كىتابىنىــڭ

غا رىھاللسـا ڭ سـەلەفبۇنىبولۇپ،  شۇ جۈملىدىن لىرىدېگەن [كەلمىگەن ھەرقانداق ئىشنى رەت قىلىدۇ
 شەك يوق. ىلچىمۇق غان بوھتان ئىكەنلىكىدەلقۇوت

ھەدىستىن قالسا ئىجمائ ۋە قىياسنى ئېتىبارغـا ئالىـدۇ. ، رنىڭ كۆپ قىسمى قۇرئانىھاللسا سەلەف
 بىـدئەت»ر ىھاللسـا نۇرغـۇن سـەلەف دېگەن بـۇ سـۆزىگە« ىكى شەكىل بويىچەھەدىستۋە قۇرئان » ئۇنىڭ

  2رمۇ قايىل بولمىغان.ەلىپ كەتكەن كىشچورقۇرال ىدەبىزاھىرى مەزھ ىغاندەپ قارايد« مەزھەپ
نىڭ بىر يەرگە يىغىلىـپ، كىشىلەرنوپۇزلۇق قارار ماقۇلاليدىغان ئۈچۈن  بەيئەت قىلىش» يەنە ئۇنىڭ
ــپى ــۇق نىــڭ شــەرتلىرىنى ئۇلىككە خەلى ــانتول ــر ھازىرلىغ ــداق نلىشــى شــەرتىكىشــىنى تەي بى . ئۇن

 ،چـۈنكىئوخشاشـال خاتـا.  ئېيتقانـدائومۇمالشتۇرۇپ  ىمۇدېگەن سۆز «ىكارچى بولىدۇبەيئەت ببولمىغاندا 
 ئەمىرلىكنى تەيىـنلەش ،ئەمىر تەيىنلىشى كىشىلەرنىڭنوپۇزلۇق قارار ماقۇلاليدىغان ئىش ئۈستىدىكى 

نىـڭ ئۆزىـدىن كېيىنكـى خەلىپىنـى تەيىـنلەپ ىسـابىق خەلىپ بولـۇپ، بىـرى الپەقەتـرىدىن ىتىلىۋاس
 ىشـىن دەپ ئاتيپ ئۆزىنى ئەمىرۇلمـۇئمىنىغالى  كېلىتوپىالڭ قىلىش ئارقىلىق  راللىقوق ى؛قويۇش

 .مۇ بارەرتىلىۋاسقاتارلىق 
 كىمكــى ئۇالرنىــڭ )يەنــى ئىلگىرىكــى مۇســۇلمان ۇنــداق دېــگەن: مئەھــمەد ئىبنــى ھەنــبەل 

ىرۇلمـۇئمىنىين ھۆكۈمرانالرنىڭ( ئۈستىدىن قىلى  بىلەن غەلىـبە قىلىـپ خەلىـپىگە ئايالنغـان ۋە ئەم
دەپ  «خەلىـپە»قا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمانى بـار ھەرقانـداق كىشـىنىڭ ئـۇنى هللادەپ ئاتالغان بولسا، 

 3.شى ھاالل ئەمەس[بىر كېچىنى ئۆتكۈزۈئېتىراپ قىلماي 
 نغـاغىقوز كىتابنىـڭ ئـاپتورى نـاملىق« لىكى توغرىسـىدابىـدئەت ياكى سۈننەتبەيئەتنىڭ »مانا بۇ 

 . ىلەردۇررەددىيىۋەتلىك مۇناسرگە ەشۈبھىل
، ەپپىتـنە تـۈگ ؛ئاجىز ئەرلەر، ئاجىز ئايالالر ۋە بـالىالرنى قۇتقـۇزۇش؛ نىڭ دىنىغا ياردەم بېرىشهللا

نىڭ مۇھەببىتى ۋە رازىلىقىنـى قولغـا كەلتـۈرۈش رەببىمىز قىسقىسى، ؛ئۈچۈن بولۇشهللادىن پۈتۈنلەي 
ئەڭ  ىغاى ۋە كۈچلۈك ئەھـدۇپەيمان ئېلىشـئەھدىلىشىش بىرى بىلەن-ئۆزئارا بىر مۇسۇلمانالرنىڭ ھەمدە

                                                           
 بەت -156جىلد  -4« ئىئالمۇل مۇۋەققىئىين»ر1
ربەت -171جىلد  -1   /يىلى نەشرىي -1432ھىجرىيە   /ىتابىناملىق ك« ئەلئىئتىسام»شاتىبىنىڭ ر2
 بەتلەر -23، -23ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە»ئەبۇ يەئالنىڭ ر3
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نىـڭ ئوقۇرمەنلەركىتـابنى ئوقۇغـان بەزى  بۇنىڭدەك بىر ،ر پەيتتەبىمۇشۇنداق  ۇۋاتقانتۇربولۇپ  موھتا 
 بېرىپ چىقتىم.رەددىيە  ۇ شۈبھىلەرگەقالماسلىقىنى كۆزدە تۇتۇپ، ب ئىگە بولۇپخاتا چۈشەنچىگە 

 
 يەنە بىر شۈبھىگە رەددىيە

ئەلمۇخرىجـۇ »ئۆزىنىـڭ ئى ىداسـۈننىلەردىن شـەيخ مۇقبىـل ئىبنـى ھـادىي ئەلـۋ ەھلـىيەمەندىكى ئ
كىتابنىڭ ئـاپتورى  ناملىق« تلىكىبىدئە ياكى سۈننەت نىڭبەيئەت» ،داكىتابى ناملىق 1«ەفىتنمىنەل 
ياخشـى يـاكى يامـانلىقى، ئـالىم يـاكى  : گەنتەنقىد قىلىپ مۇنداق دېـئۇمۇ  قىلغان جامائەتنىتەنقىد 

ە كىشـىگياكى ئەمەسلىكى، باتۇر يـاكى قورقۇنچـاقلىقى بىلىنمەيـدىغان نـامەلۇم  لىكلىقى، قۇرەيشنادان
 2[ۇ؟دمبوال بەيئەت قىلىش دۇرۇس

يدىغان بىـر ئەمىـرگە بەيـئەت بىلمە نىزاتىۋە  مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىسمى سوئال قويىمەنكى،مەن 
 قىلىشى دۇرۇسمۇ؟

بۇنىـڭ دۇرۇس ئىكەنلىكىـگە بىـرلىككە  3ىلىرئـاپتوركىتابنىـڭ  نـاملىق« ىرىپادىشاھلىق تۈزۈمل»
 لگەن. كە

ــۇكھەق ــقەت ش ــىى ــۇل قىلىنى ــۈپىتىدە قوب ــل س ــۆزى دەلى ــتىدىكى، س ــش ئۈس ــۇق  دىغان ئى نوپۇزل
 كەلمەيـدۇ.الزىـم  ىزاتـى بىـلەن بىلىشـۋە  مۇسۇلماننىڭ پادىشاھنى ئىسمى بىرھەر اشقاب شەخسلەردىن

 .الزىم بىلىشى تاپشۇرۇلغانلىقىنىەتلىك كىشىگە الياق خەلىپىلىكنىڭ ،ئەمما خەلق ئاممىسى
بىـلەن  سابىق خەلىپىنىڭ تەيىنلىشى ياكى كىشىلەرنىڭ سايلىشـىئەگەر  ماۋەردى مۇنداق دەيدۇ: 

 خەۋەر تېپىـپ، دىنئـۇ كىشـىنىڭ سـۈپەتلىرى سـىغائاممىخەلق  بارچە بېكىتىلسە، اۋغابىر خەلىپىلىك
 خەلىپىنــى ئەممــا،. كېلىــدۇ بىلىــش الزىــم غانلىقىنىتاپشــۇرۇلكىشــىگە  الياقەتلىــك ڭخەلىپىلىكنىــ

باشقىالرغا پاكىا قىلغىلى بولىـدىغان ۋە ئۇالرنىـڭ  لېكىن ،بىلەن بىلىش زۆرۈر ئەمەس زاتىۋە  ئىسمى
نوپۇزلــۇق  ئىــش ئۈســتىدىكىلىــك كــۈچكە ئىــگە بولىــدىغان خەلىپىبەيــئەت قىلىشــى ئــارقىلىق 

  .بولىدۇ بىلىشى الزىمزاتى بىلەن ۋە  خەلىپىنى ئىسمىنىڭ شەخىسلەر
 نـىزاتىۋە  ئىسـمىڭ نىىپادىشـاھ گە ئـۆزبـارلىق كىشـىلەر›ر مۇنداق دەيدۇ: يسۇاليمان ئىبنى جەرى

 ‹.پەرزبولغىنىدەك  پەرزنىڭ رەسۇلىنى بىلىش ئۇۋە نى هللابىلىش خۇددى 
 سـەقىسـقىچە بىل ،پادىشاھنى تەپسـىلىي بىلمىسـىمۇ، پۇقراالر كۆپ سانلىقالرنىڭ كۆزقارىشى شۇكى

رىـدىغان ېھارام توغرۇلـۇق پەتىـۋا ب-ھاالل ،قازىالر ھۆكۈم چىقىرىدىغان ىسىئاممخۇددى خەلق . كۇپايە
 ىتىئۇالرغـا ھـاج ھادىسـە يـۈز بېرىـپ، دا تەپسىلىي بىلمىسـىمۇۋاقىتالرباشقا  ئالىمالرنى فىقھىشۇناس

زاتـى ۋە  نى ئىسـمىشـاھىپاددا الرباشـقا چـاغ بۇنىڭـدىن، بولغىنىدەك پەرز ىقىسقىچە بىلىشە دكەنچۈش
   ئەمەس. پەرزبىلەن بىلىش 

بولسا ئىدى، ئەلۋەتتە  پەرززاتى بىلەن بىلىش ۋە  گە پادىشاھنى ئىسمىىتىئۈممتامامى ئىسالم ئەگەر 
دۇرۇس  كەلـمەي قېلىـپ قېلىشـى يىراقتىكىلەرنىـڭ ۋە تتىپەرز بـوالجـرەت قىلىـش ىئۇنىڭ قېشىغا ھ
ئادەتتىن تاشقىرى -بۇ ئۆرپ. تتىسەۋەب بوالقېلىشىغا  يخالىماكانالرنىڭ -ئەھۋال يۇرتبولمايتتى. بۇ 

 4[.راتتىىكەلتۈرۈپ چىق نىقااليمىقانچىلىقئىش بولۇپ، ئاقىۋەتتە، بۇزۇقچىلىق ۋە 
                                                           

ربەت -68يىلى باسمىسى  -1433ھىجرىيە ر1
 سىدە تەكرارلىغانىبېتىنىڭ چۆرىسىدىكى شەرھ -38ئۇ بۇ سۆزىنى كىتابىنىڭ ر2
 ماۋەردى ۋە ئەبۇ يەئالر3
 بەت-15ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە»ماۋەردىنىڭ ر4
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 پەرززاتـى بىـلەن بىلىشـى ۋە  خەلىپىنـى ئىسـمى  خەلـق ئاممىسـىنىڭئەبۇ يەئال مۇنـداق دەيـدۇ: 
ىلـى بولىـدىغان ۋە ئۇالرنىـڭ بەيـئەت قىلىشـى ئـارقىلىق باشقىالرغا ئۇالرنى پاكىا قىلغئەمما  ،ئەمەس
 ۋە خەلىپىنـى ئىسـمىنىڭ نوپۇزلـۇق شەخىسـلەر ئىش ئۈسـتىدىكىلىك كۈچكە ئىگە بولىدىغان خەلىپى

 1.زاتى بىلەن بىلىشى الزىم[
 خەلىپىلەرنىـڭ يـول تـاپقۇچىتـوغرا بەيـئەتلەردىن  ئېلىـپ بېرىلغـانبويىچە  تۆۋەندە مۇشۇ ئۇسلۇب

دۆلىتىنــى قــۇرۇپ  ئــۆزالرنىڭ يئابباســى ھەمــدەن ئــۆمەر ئىبنــى ئابــدۇلئەزىزنىڭ بەيئىتــى بىــرى بولغــا
 :قىلىمەن بايانچاقىرىق بەيئىتىنى  قىلغان چىقىشقا

 ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ خەلىپىلىكىگە بېرىلگەن بەيئەتـــ  توغرا يول تاپقۇچى خەلىپە -1
 ئارىســـىدىن ئوغـــۇللىرى ىنـــىخەلىپكـــى ىنئىبنـــى مەرۋان ئۆزىـــدىن كېي خەلىـــپە ئابـــدۇلمەلىك

ســۇاليمان ســەكراتقا ئىــدى.  ســۇاليمان كىســىكېيىن ،ۋەلىــدبــولغىنى  خەلىــپەئــاۋۋال  2ىگەن.تەيىــنل
قويۇشـقا  ئـۆمەر ئىبنـى ئابـدۇلئەزىزنىلىققا تەخـتە ۋارىسـجا ئىبنى ھەيـۋە ەبۈيۈك تابىئىن ر ،چۈشكەندە

 مەسلىھەت بەردى.
 رەجا:  تى مۇنداق دەيدۇ: ۇسۇي
 : ئۇنىڭغاسۇاليمان  .دېگەن ـــ تەيىنلىگىن! ەىلىككسەن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنى خەلىپـــ 
 رەجا:  .دېگەن ـــ ،رازى بولماسلىقىدىن ئەندىشە قىلىمەن اشلىرىمنىڭمەن قېرىندـــ 
قىلىـپ بىـر پـارچە  تەخـتە ۋارىسـىسەن ئۆمەرنى، ئۇنىڭدىن كېيىن يەزىد ئىبنى ئابدۇلمەلىكنى ـــ 

دەيـدۇ.  ــــ ،غىنئـۇالرنى بەيـئەت قىلىشـقا چـاقىر ئاخىرىـدا .سـقىنر باۈھـۆئۇنىڭغـا م غىن ۋەزات يخە
  ئۇنىڭغا: سۇاليمان
 3.[گەندې ـــ ،توغرا كۆردۈمـــ 

 : غانمۇنداق ياز سۇاليمان ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: 

ِْ رسُْرللارعلرْحعرعلَر
ر  گە:ىكدىن ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزسۇاليمان ئىبنى ئابدۇلمەل نىڭ بەندىسىهللابۇ خەت 

ئۇنىڭــدىن كېــيىن يەزىــد ئىبنــى  .تەيىنلىــدىممەن ئــۇنى ئۆزۈمــدىن كېــيىن خەلىــپىلىككە  
 !دىـن قورقـۇرالرهللا !ئىتائەت قىلىڭـالر غاۋە ئۇنىڭ سۆزىنى ئارالرالر ئۇنىڭ .تەيىنلىدىمئابدۇلمەلىكنى 

 ز تىكىدۇ.كۆ گەبولمىسا دۈشمىنىڭالر سىلەر ،ئىختىالپ قىلىشمارالر
مۇنـداق  ۋە ىـدۇئەۋەت غاي  ئىبنى ھامىد ئەلئەبەسىئچەتلەپ ساقچى باشلىقى كەېخەتنى پسۇاليمان 

ر بېسـىلغان كىشـىگە بەيـئەت ۈھـۆخەتتىكـى م ،غىـپىنى يمىرىاتلىئسەن ئائىلە تاۋاب»ھاۋالە قىلىدۇ: 
  «نى چاپقىن!بوينى سائۇالر ئىچىدىن كىمكى باش تارت !غىنۇقىلىشقا بۇير

. گەننگە ســـاالم بەريلمـــۇئمىنىۇكىرىـــپ ئەمىر ىرىئىچىـــدىن بىـــر بۆلـــۈكل ۋە قانر توپالشـــئـــۇال
ئىتـائەت  !ئـارالرالر ڭ سـۆزىنىنىسىمىقالدۇرغان تەخا ۋار سىلەرگە خەتتە» :ن ئۇالرغاىيلمۇئمىنۇئەمىر

 . غان[بەيئەت قىل بىرلەپ-بىر ئۇالر دېگەن. «!بەيئەت قىلىڭالر غائۇنىڭ !قىلىڭالر
 رەجا ئىبنى ھەيۋە مۇنداق دېگەن:  مۇنداق دەيدۇ:  مالشتۇرۇپر سۆزىنى داۋائىبنى كەسى

                                                           
 بەت -27ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىييە»ئەبۇ يەئالنىڭ ر1
 بەت -57جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
 بەت -226ناملىق كىتابى « تارىيخۇل خۇلەفائ»سۇيۇتىينىڭ ر3
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 كېـيىن ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسـۇن.هللا .ئۇ ئۆلۈپ كەتتى .كە ئۆرۈپ قويدۇمپمەن ئۇنى قىبلە تەرە ـــ
  ئىبنـى ھامىـدنىڭ قېشـىغا ئـادەم ئـپ كەۇئۇنى يېشىل ئەدىيال بىلەن يۆگەپ، ئىشىكنى تاقـاپ قويـ

 . مەن دېدىم: ‹غدىىە يىگىشىلەرنى دابىق مەسجىد، ئۇ كەۋەتتىمئ
 ئۇالر:  بۇ خەتتىكى كىشىگە بەيئەت قىلىڭالر! ـــ
 دېدى. مەن:  ـــ ،قىلىپ بولغان ئىدۇقبىز بەيئەت  ـــ
 كېيىن:  قىلدى. بەيئەت ئۇالر .دېدىم ـــ ئىككىنچى قېتىم بەيئەت قىلىڭالر! ـــ
 1[.ئۇالرغا خەتنى ئوقۇپ بەردىم دە،-دېدىم ـــ ،ۇ ئۆلۈپ كەتتىئ ،بېرىڭالربۇرادىرىڭالرنىڭ قېشىغا  ـــ

 2ئىبنى ھەيۋە ئىدى. ابۈيۈك تابىئىن رەج ىنىسۇاليمان ئىبنى ئابدۇلمەلىكقا بۇ مەسلىھەتنى بەرگ
بۈيـۈك  ،ئادىـل ،لەتلىـكىئىشـەنچلىك، پەز يـۇقىرى،ئـۇ مەرتىۋىسـى  ئىبنى كەسىر مۇنـداق دەيـدۇ: 

 . ئىدى ساداقەتمەن ۋەزىرى پىلىرىنىڭيە خەلىيمەۇبەنى ئبولۇپ، تابىئىن 
دىن ەخـوجىمىز رەجـا ئىبنـى ھەيـۋ ،شـەيخىمىز›مەكھۇلدىن بىرەر مەسىلە سورالسا مۇنداق دەيتتى: 

 3[.‹سورارالر! ئۇنى بىر ئەمەس نۇرغۇن ئىمامالر ماختىغان ۋە رىۋايەتتە ئۇنىڭغا ئىشەن  قىلغان
 چاقىرىق بەيئىتى قىلغان قىشقادۆلىتىنى قۇرۇپ چى ئۆزالرنىڭ يئابباسى -2

ئىبنـى  لالھمـۇھەممەد ئىبنـى ئەلـى ئىبنـى ئابـدۇ تەشـۋىقاتنىبـۇ  بايان قىلغىنىمـدەك، ئىلگىرى
بەيـئەت . كىشىلەرنى ئۆزلىرىگە بەيئەت قىلىشـقا چاقىرغـان بولۇپ، ئەينى چاغدا ئۇالر ئابباس باشلىغان

 تاتەشـۋىقات ،شـۇنىڭدەككىشـىگە قىلىنـاتتى.  دېگەن «رىزا»ئائىلە تاۋابىئاتلىرىدىن نىڭ  مۇھەممەد 
 .لمايتتىۇئۇقتۇر ئەمىرنىڭ كىملىكى

قەسـتەن شـۇنداق  ىدەتىمەقسـ ئـۆزلىرىگە قوشـۇۋېلىش مۇشـىئەلەرنى ىئەلىچ نىالر بۇ ئىشيئابباسى

چىالرنى ئــۆز ئىچىــگە ينىــڭ ئائىلىســى ئەلىچىــلەر ۋە ئابباســى مــۇھەممەد ئورۇنالشــتۇرغان. چــۈنكى، 
ــاال ــۇشــۇن ،تتىئ ــئەت تەشــۋىقاتتا ىڭ ئۈچــۈن ب ــان دەۋەت بېرىشــكە بەي كــۆپ ســانلىق  شــەخس قىلىنغ

 .ئىـدى ر بۇنىڭـدىن مۇستەسـنادەۋەتچىـلە چوڭ ۋەتالالنغان ۋەكىللەر  پەقەت ،كىشىلەرگە نامەلۇم بولۇپ
 4.نۇيتتىوبىلەن تمى ۋە زاتى ئىس نىىئۇالر بەيئەت بېرىلگەن كىش

ھېچبىر كىشـىنىڭ ئەۋەتىپ، ى ئەلى بىر ئادەمنى خۇراسانغا مۇھەممەد ئىبن تى مۇنداق دەيدۇ: ۇيۇس

ە تەرەپـك دېـگەن كىشـى «رىـزا»ئائىلىسىدىن نىڭ  كىشىلەرنى مۇھەممەد تىلغا ئالماستىن ئىسمىنى 
رەھــبەرلەرگە خەت  اۇنىڭــدىن باشــقئخۇراســانى ۋە ئەلئەبــۇ مۇســلىم  ،كېــيىن بۇيرۇيــدۇ.قا دەۋەت قىلىشــ

ئۇالر ئۇنىـڭ يازغـان خېتىنـى قوبـۇل  يازىدۇ. خەت گەەبۇ مۇسلىم ۋەكىللەر. ئۇغا سالىدلوئادەم ي ىپزېي
 5[.دۇىقىل

دېگەن مەسىلىدە  «بەيئەت قىلىش دۇرۇس بوالمدۇ؟ ەنامەلۇم كىشىگئىسمى ۋە زاتى » بىزنىڭ مانا بۇ
 ىمىز.رىمۇيەسسەر بولغان سۆزل دېيىشكە
نوپۇزلـۇق ئىـش پەقەت ۇچى كىشـىنى ردىن شۇ ئايـانكى، بەيـئەت قىلىنغـالقىلىنغاننەقىل  دايۇقىرى

نامەلۇم كىشـىگە بەيـئەت قىلىـش دۇرۇس. ئىسمى ۋە زاتى  ىال كۇپايە قىلىدۇ، شۇرائۈستىدىكىلەر بىلس
 ياخشى بىلگۈچىدۇر.هللا

                                                           
 تبە -182جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
ربەت -531جىلد  -3لىق كىتابى نام« ئەلجەرھۇ ۋەتتەئدىيل» ئىبنۇ ئەبى ھاتەمنىڭر2
 بەت -304جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر3
 كىچەبەت -42ىن بەتت -33 بەتلەر ۋە -31، -33، -25، -5جىلد  -13بەت،  -321جىلد  -3« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر4
 بەت -257« تارىيخۇل خۇلەفائ»ر5
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نى مۇنـداق بايــانۇلۇشـتىن توســىدىغان شوقرگە ەجامــائەتل ىيئىسـالم ئـۆز كىتابىــدا شـەيخ مۇقبىــل
ــدى ــا قوي ــئەت قئۇالر : ئوتتۇرىغ ــا بەي ــشغ ــۇ ىلى ــش؟ ئۇالرپەرزم ــئەت قىلى ــا بەي ــۈنكى .ئەمەس پەرز غ  ،چ

. نۇرغـۇن كىشـىلەر ۇرىدزېمىنغا ئىگە بولغـان بولۇشـ-يەر ،ئۇنىڭ قۇرەيشلىك ـــخەلىپىلىكنىڭ شەرتى 

لهِ ماًر» ْه ٍ ِااًارجا رْه َهرسماِم داانرْاٍ ا رُ ُىقه ر ه رَالاِ سا رْاٍ ا  ،ېتىـدىكەنبەيئەت يوق ھالىتىدە ئۆلۈپ ك بوينىداكىمكى » «ْاع 

ۇ خەلىـپە مەۋجـۇد ۋەھـالەنكى، بـ ،دېـگەن ھەدىسـنى سۆزلىشـىدۇ «جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلگەن بولىدۇ
بىـرەر جامـائەتمۇ مەۋجـۇد  ۋە رازى بولغىـدەك ناغـئەممـا خەلىـپە مەۋجـۇد بولمى ،بولغان چاغدا شۇنداق

رلا ر»نىـڭ:   لالھرەسـۇلۇ ىكىنىڭ ھەدىسـىد ھۇزەيفە  ،چاغدا ناغبولمى رنامإهن  َهَ  ر هْامٍ نرنامٍ  اا ْ رياٍا امانرَا ا ُم روا رياُكمع 
رُكل عاٍ رعل ُهرااا ئاشـۇ گۇرۇھالرنىـڭ ھەممىسـىدىن  ا،ئەگەر ئۇالرنىڭ جامائىتى ۋە خەلىپىسىمۇ بولمىسـ» «تهل كا

 2.[تۇتۇش كېرەك الزىم نىىسۆز دېگەن 1«ئۆزۈرنى چەتكە ئال!

 قايتا دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن.-ايتانىڭ ھەدىسىنى ق بېتىدە ھۇزەيفە  -38نىڭ ىكىتاب
-تـائەت ئۆزئارا ت بىلەن مۇسۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسىدىكىەقىلىنىدىغان بەيئ گەمەن يۇقىرىدا خەلىپى

 ئەممـا ئۇنىـڭ ھـۇزەيفە  ،ىـدىمپەرقلەنـدۈرگەن ئئىبادەتلەرگە قىلىنىدىغان بەيئەتلەرنىڭ ئوتتۇرىسـىنى 
كەلــگەن  ھەققىـدە «تۇل مەنسـۇرەتـائىفە»، ئـۇ ەلســەكھەدىسـىنى دەلىـل كەلتۈرۈشـىگە كر ۇمەزكـنىـڭ 
 رەلئىلىمـ نىـڭ ئەھلـىپىبۇ تائىھەمدە دىم تەپسىلىي توختال ئىلگىرى رىدابۇ توغ بولۇپ، ە زىاكھەدىس

بىر سۈپەت  ئىچىدە ئورۇن ئالغان ىنىڭ سۈپەتلىرىپبۇ تائى ،ئەمىرلىك بولسا ؛مۇجاھىدالر ئىكەنلىكىۋە 

رىـۋايەت نىـڭ   لالھجـابىر ئىبنـى ئابـدۇ نەقىـل قىلغـانمـام مۇسـلىم ئى ىبۇنىڭ دەلىلـ؛ ئىكەنلىكى
ىـدىن پزامان بـۇ تائى ،دەججال بىلەن ئۇرۇشقانغا قەدەرىدا ئاخىرى مەسىھت ؛ئىكەنلىكىى ھەدىسقىلغان 

دۇرۇس  نىڭر بىلەنــال چەكــلەپ قويۇشــەىنى ئەھلــى ئىلىمــلپبــۇ تــائى اشــۇرىغانلىقى، قالمايــد يخــالى
ىنى ئەھلـى پبۇ تـائى مەد ئىبنى ھەنبەل ۋە ئۇالردىن باشقىالرنىڭھخارى، ئىمام ئەئىمام بۇ لىكى؛ئەمەس
تەپسـىلىي مۇ بارىسـىدى لىكـىەنش بەرگىتىتۈز ينىڭئىمام نەۋەۋى غانلىقىغاچەكلەپ قوي ر بىلەنالەلئىلىم
 ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!. هللادىمتوختال

. ئـۇ ۇپ تاشـلىدىنۇرغۇنلىغـان جايـدا بـۇز زىئـۆ ئۆزىنىڭ گېپىنىمۇقبىل ئۇنىڭدىن كېيىن شەيخ 

نىـڭ ھەدىسـىدە  ھـۇزەيفە  ،دېدى. بـۇ دېگەنلىـك« بولمىساجامائەت  غىدەكرازى بول»يۇقىرىقى سۆزىدە 
جامائەتنىـڭ مەۋجـۇد بولۇشـى بىـلەن قەيـا  دەكۇغـمۇشـۇنداق رازى بول ،كەلگەن ئۆزىنى چەتكە ئېلىش

يۇقىرىدا  ھەقتەۇ بلىشىدۇ. مەن ماسھەدىس بىلەن  ەلگەنە توغرۇلۇق كمەنسۇرتۇل قىلىنغان. بۇ تائىفە
 تەپسىلىي توختالدىم.

بەرگەن:  شەيخ مۇقبىل جامائەتلەرگە بەيـئەت بېـرىش توغرۇلـۇق سـورىغان كىشـىگە مۇنـداق جـاۋاب
ئۇالرنىڭمـۇ  ،ئەممـا سـىزنىڭ ئـۇالر بىـلەن ،ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بەيئەت ئـېلىش دۇرۇس ئەمەس 

 گەنىـڭ سـۈننىتىگە دەۋەت قىلىشـقا ئەھدىلىشىشـىڭىز  لالھرەسـۇلۇ ۋە ىـڭ كىتـابىنهللاسىز بىلەن 
 3[.بۇنىڭدا ھېچقانداق توسقۇچى ئامىل بار دەپ قارىمايمەن ،كەلسەك

نىڭ ھەدىسـى بىـلەن  ئۇنىڭ ھۇزەيفە  ،ئىبادەتلەرگە تۈزۈشكەن بۇ ئەھدە-تىراپ قىلغان تائەتېئۇ ئ
 ،لىش مـۇتلەق بولماسـتىنېئـۆزىنى چەتـكە ئـ ۇلغانبۇير ،چۈنكى .ۇپ تاشاليدۇدەلىل كەلتۈرۈشىنى بۇز

                                                           
رى ماجە رىۋايىتىئىبنر1
 بەت -68ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر2
ربەت -68ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر3
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ئـۇ شـۇ  ،ىنى تاپسـاپتـائى بىـر ھەق ئۈسـتىدىكى كىشـى كى مۇسـۇلمانىبەلكى قەيا قىلىنغان. قاچان
 كۈچلەندۈرۈشى الزىم.ىپ رېئۇنىڭغا ياردەم ب ،شىۇىنى الزىم تۇتپتائى

ــا ــەيخ مۇقب ،ئەمم ــل ش ــئەت ى ــقا بەي ــائەت قىلىش ــارالش ۋە ئىت ــبېئ ــا نى رىش ــار قىلغانلىقىغ ئىنك
ېتىـدىكى ب -38نىـڭ ىكىتابئۇنىڭ بۇنداق دەلىلسىز ئىنكار قىلىشى  دەلىل كەلتۈرمىدى. ھېچقانداق

نىـڭ   لالھرەسـۇلۇ دىن،تابىـىنىـڭ كهللارگە ۈسـەن ئـۆز خىـالپ:  نەسـىھىتىگەمۇسۇلمانالرغا قىلغان 
 1.[سۈننىتىدىن ھېچقانداق دەلىلسىز ئەمەل قىلماسلىقنى الزىم تۇت

بىــز  2قىلــدى. تەۋســىيە يولىــدا جىھــاد قىلىشــنىهللاشــەيخ مۇقبىــل مۇســۇلمانالرغا  ،شــۇنىڭدەك
سىز جىھاد قىلغىلى بوالمدۇ؟ ئارالش ۋە ئىتائەت قىلىشسىز ئەمىرلىـك رئەمى :ئۇنىڭدىن سوراپ باقايلى

 لدىم.بابىدا تەپسىلىي بايان قى -3ە خاس بولغان كبوالمدۇ؟ مەن بۇ مەسىلىنى كىتابنىڭ ئەمىرلىك
تـالىبۇل ئىلىملەرنىـڭ ھەرقانـداق  دى: قىلـ سـۆزلەرنى بىرىگە قارىمۇقارشى مۇنداق-شەيخ يەنە بىر

ئەمما قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە دەۋەت قىلىشـقا  ،لىشىنى توغرا دەپ قارىمايمەنېبىر جامائەتكە چېتىلىپ ق

ەۋەت قىلىـدىغان نىـڭ سـۈننىتىگە د  لالھنىڭ كىتابى ۋە رەسۇلۇهللائۆزىنى  تالىبۇل ئىلىم ،كەلسەك
 3[.لىشى كېرەكبجامائەتنىڭ ئەزالىرىدىن بىر ئەزا دەپ ھېسا بىر ھەرقانداق

بىــرىگە زىــا ســۆزلەر مەخپىــي ئەمەس. ئــۇ ئىلىــم تەلەپ قىلغۇچىنىــڭ بىــر -بــۇ كىتــابتىكى بىــر
 ئـۆزىنى ۋە قىلـدى. يەنە ئـۇ نەسىھەت قاكېيىن ھەممە جامائەتتە بولۇش ،جامائەتتە بولۇشىنى چەكلىدى

دەپ  ەباشــقىالردىن پەرقلىنىشــى ئۈچــۈن ئەھلــى ســۈنن نىردىــن بولغــان قېرىنداشــلىرىەئىلىمل ھلــىئە
ئـۆزلىرى ، بولسـا ەئەھلى سـۈنن الن قىلدى: ېئمۇنداق دەپ  «جامائەت»كېيىن ئۆزلىرىنى بىر  ،ئاتىدى

ېچقانـداق الزىم تۇتىدىغان بىر جامـائەتتۇر. ئۇالرنىـڭ ھ ىشنىئەمەل قىل تىگەنىڭ سۈننى  لالھرەسۇلۇ
 . [دەيدۇ «بىزنىڭ رەئىسىمىزئۇ  ،دۆلەت رەئىسى مۇسۇلمانال بولىدىكەن»ئۇالر  .رەئىسى يوق

بىـز دەۋەتنـى » لېكىن ئـۇالر مۇنـداق دەيـدۇ:  ،ئۇالرنىڭ ھېچقانداق ئەمىرى يوق ئىدى ،ۋەھالەنكى
 4[.مىزبىرىمىزگە ئىتائەت قىلىمىز، ئىختىالپ قىلىشماي-مەسلىھەتلىشىمىز، بىر ماردۇرۇشتا

 دېگەن سـۆزى« ئۇالرنىڭ ئەمىرى يوق»دېگەن سۆزى بىلەن « بىزنىڭ رەئىسىمىز»شەيخ مۇقبىلنىڭ 
 دېـگەن سـۆزى« بىزنىـڭ رەئىسـىمىز دۆلەت رەئىسـىدۇر»ئۇنىـڭ  ،لىق بار. يەنە شـۇنىڭدەكزىت ئارىسىدا
ۋە ئىتـائەت  ھـې  كىشـىگە ئـارالش ،لۇق سوئال سورىغۇچىغاۇجامائەتلەرگە بەيئەت قىلىش توغربىلەن، 

چـۈنكى،  .زىتلىـق مەخپىـي ئەمەس ئارىسـىدىكى لىقىقىلىشقا ئەھدە بەرمەسـلىكنى نەسـىھەت قىلغـان
بــۇ رەئىســنىڭ ســۆزىنى ئــارالش ۋە  ،راپ قىلغــانلىقىىــتېئۇنىــڭ ۋە قېرىنداشــلىرىنىڭ رەئىســلىكنى ئ

 «لەت رەئىسـىدۇربىزنىڭ رەئىسـىمىز دۆ»دۇر. يەنە ئۇ كىشىنىڭ ىتىراپ قىلغانلىقېئىتائەت قىلىشنى ئ
 «ۇرىدزېمىنغا ئىگە بولغان بولۇش-يەر ،ئۇنىڭ قۇرەيشلىك ،خەلىپىلىكنىڭ شەرتى»دېگەن سۆزى بىلەن 

 ئوتتۇرىسىدىكى زىتلىقمۇ مەخپىي ئەمەس. ىدېگەن سۆز
 لىتى ۋە تىرىشچانلىقىنى ئىنكار قىلمايمىز.ىىشتىكى پەزكېڭەيتبىز ئۇ كىشىنىڭ سۈننەتنى 

ىشـقا يېز ئۆزئارا ئەھدىلىشىش مەسىلىسـىدىكىنى قىلىشقا ئىبادەتلەر-ڭ تائەتمانا بۇ مۇسۇلمانالرنى
ۋە ئۇنىڭغا ئائىـا ئىشـالرنى  شىۇلۇيولغا قوي ئۇنى مەزكۇر ئىشنىڭ مەنبولۇپ،  مۇيەسسەر بولغان سۆزلەر

                                                           
 بەت -38ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر1
ربەت -38ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر2
 بەت -63ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر3
 بەت -73ناملىق كىتاب « ئەلمەخرەجۇ مىنەل فىتنە»ر4
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ــان قىلىــش ــئەتئەمىرنىــڭ قــول ئاســتىدىكىلەر» مەقســىتىدە باي ــگەن  ،«ئېلىشــى دىن بەي  تېمىغــادې
 .دۈمكىرگۈز
 

 تەيىنلەش ىنىرىلمەسئۇل گۇرۇپپا ئەمىرلىرى ۋە خىزمەت ـــمەجبۇرىيەتلىرىنىڭ تۆتىنچىسى  نىڭئەمىر

 

 ،بولســۇن ەريـاكى شـەرئىي خىـزمەتل يئەسـكىرىمەيلـى  ىي،ئەمىـرى مەيلـى ئىـدار ىي الگېـررىئەسـك
ــى ھەر ــى الگېردىك ــئۇلالرنى تەيىنلىش ــزمەتلەرگە مەس ــل خى ــي ،خى ــىق گۇرۇپ ھەربى ــڭ پمەش ىلىرىنى

 تەۋسـىيەئىتـائەت قىلىشـقا  ىغامەسـئۇلئـۆز قـول ئاسـتىدىكىلەرنى  ھەمـدەىشـى بېكىتلىرىنى ەسئۇلم
 بار.نۇرغۇن مەسىلىلەر  كە تېگىشلىكبۇ يەردە ئاگاھالندۇرۇپ ئۆتۈش ھەقتە. بۇ كېرەكقىلىشى 

 
 (ئاـــ  جىرگۈچى مەسئۇللىرىنىېيەنى ئىش بئەمىرلىرىنى )پىلىرىنىڭ پھەربىي مەشىق گۇرۇ .1

 يىنلەشتە
ىگە مەشـىق ۋە ئۇنىـڭ تـۈر ئەمىـر ئـۇالرنى ئەگەر مەشىق الگېرىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ سانى كۆپ بولسا،

ىغا تەجرىبىسى مول، ئەڭ ياخشى كىشـىدىن پگۇرۇپ ھەر ،پبۆلۈ ىالرغاپگۇرۇپ ئوخشاشمىغان سانى قاراپ
 بواللمايـدۇ،كشـۈرۈپ بىـرلەپ تە-ئەمىر ئوقۇغۇچىالرنى ئـۆزى بىـر ،چۈنكى پەرز.لىشى قىمەسئۇل  نىبىر
تۇرىدىغان ئادەم بولۇشى الزىم. ئـۇالر  گە كۆز قۇالق بولۇپئەمىر ئورنىدا ئوقۇغۇچىالرنىڭ مەشىقلىرى اشۇر

ىامٍر» :دۇرنىڭ تۆۋەندىكى سۆزى دەلىل مەسئۇللىرىدۇر. بۇنىڭغا پەيغەمبەر  پاپبولسا گۇرۇ م  ريمار نام ار هلِا مَّ  َا ُدععر َ جه ع
ْ ر ممراُك رَاْ   ْ ُُْك ــســىلەر قايتىــپ ك»« ُ راناممٍ ــزگە ئىشــىڭالرنى !تىڭالرې ــى( بى ــى پىكرىڭالرن ڭالر ىللىرمەســئۇ )يەن

 1.«يەتكۈزسۇن
يولغـا  تەيىنلەشنى ھەدىستە ۋەكىللەر›ئىبنى بەتتال مۇنداق دېگەن:   ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ:

شـۇنىڭ  ،لىشىشـى مـۇمكىن ئەمەسىبىۋاسـىتە ئار خەلىپىنىڭ ھەممە ئىشـقا ئـۆزى ،چۈنكى .قويۇلغان
 .‹نى تەيىنلەشكە موھتا لەرياردەمچى ھەمكارلىشىدىغان بىلەن ئۈچۈن ئۆزى

ۇش بـارچە ئاۋامغـا قارىتىلسـا، ئۇنىڭغـا ۋە توسـ شبـۇيرۇئەگەر › ئىبنى بەتتال يەنە مۇنـداق دېـگەن:
 ھەربىـر قەۋمـگە بىـردىن ۋەكىـلقىلسا، بەزىلەر سەل قارايدۇ. ئەگەر قاراملىق نىسبەتەن بەزى كىشىلەر 

 2‹[.قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ ىنىغاننى قىلىشتىن باشقلبىر كىشىنىڭ بۇيرۇھېچ ،ساۇلرغۇزتۇ
 بولۇشـتەك يـاكى بىـر تىللىـق ىلىـكبىـر قەبىل يۇرتلۇق،الرغا بۆلگەندە بىر پىئوقۇغۇچىالرنى گۇرۇپ

مى بىـلەن نىڭ ئۆز قەۋاۋبىر الزىم.كىشىلەرنى بىرگە قويۇشقا رىئايە قىلىش  ئورتاق ئاالھىدىلىككە ئىگە
 جىھاد قىلىشى سۈننەت. 

بـايرىقى  نىـڭنىـڭ ئـۆز قەۋمىبىراۋ»  دېگەن كىتابتا مۇنـداق دەيـدۇ:« دۋائىەمەجمەئۇزز» يھەيسەمى

ر}رىـۋايەت قىلىنىـدۇ:  لىكىدېگەنمۇنداق  ڭمۇخارىقنى تا«ىكى بابھەققىدى ئاستىدا جىھاد قىلىش ٌُ لاقهِم
ر ر ه ريماُُعَُ ُْعا رَا ًَعريماع  ارعْل اةاره رللاهرر اة ٍ ُِمعَا ر،رنامإهن رَا مكا ْه رَاعياماهر ماع  ٌا تهمر ررا م ر:ر ٍا َا ر ر امٍ ْاُكعُنرْادامكا رنام تهمُررْادامكا ر:رَُ ٍا ٌُ ر،رنماُقل م رر مار ن 

َهر م ْه رَاعياماهر ماع  ٌا ريُمقاٍتهراررا م رَان  رلهلر ُجره بُّ ااحه  ُ ريا  ئەممـار  دېـگەن جايـدا «قەرن»كۈنى ئۇرۇشى بولغان  جەمەل} {كاٍنا

  . مەن ئۇنىڭغا:ۋاتقان ئىكەنۇسۇندۇرتاھارەت  ئۇىپ قالدىم. شىئۇچر بىلەن
 م. ئۇ: سەدې ـــ مۇ؟ئۇرۇش قىاليبىر سەپتە تۇرۇپ بىللە  سەن بىلەن ـــ

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتىر1
 بەت -163جىلد -13« بارى فەتھۇل»ر2
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 نىـڭنىڭ ئـۆز قەۋمىكىشـى پەيغەمـبەر  ،! چـۈنكىقەۋمىڭنىڭ بايرىقى ئاستىدا ئۇرۇش قىلغىن ـــ
 1{[.دېدى ـــ، بايرىقى ئاستىدا جىھاد قىلىشىنى ياخشى كۆرەتتى

ئوتتۇرىســىدا يــۈز بەرگەن  مۇرغــۇلالريىلــى مۇســۇلمانالر بىــلەن  -732ە ھىجــرىي نىڭئىبنــى كەســىر
 :ھېسابلىنىدۇ دىنسىجۈملى نىڭشۇ دېگەن مۇنۇ سۆزىمۇشەقھەب ۋەقەسى توغرۇلۇق 

 ،دىن جەرـدە ئـۆزى بىـلەن بىلـلە تۇرۇشـنى تەلەپ قىلغانـدالالھـيە رەھىمەھۇىـپادىشاھ ئىبنى تەيم
بـايرىقى ئاسـتىدا  نىـڭنىڭ ئـۆز قەۋمى كىشـىمۇنـداق دېـگەن:  لالھىڭغا ئىبنى تەيمىـيە رەھىمەھـۇئۇن

 2.[بىز پەقەت ئۇالر بىلەن تۇرىمىز .بىز شام ئەسكەرلىرىدىن .تۇرۇشى سۈننەت
 

 خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلەش .2
ئەســكىرىي  ،ىنتەيىــنلەپ بولغانــدىن كېــي ئەمىرلىرىنــىىلىرىنىــڭ پئەمىــر ھەربىــي مەشــىق گۇرۇپ

 ۋە شەخسـلەرنىڭ سـانى ،ش كېـرەك. بـۇەتەيىـنل ھەم خىل خىـزمەتلەرگە مەسـئۇلالرنى الگېردىكى ھەر
. بىر ئـادەم پەرقلىنىدۇگە ئوخشىماسلىق ئېتىبارى بىلەن ىبىر-ئېلىش مۇددىتىنىڭ بىر ھەربىي تەلىم

 يپەننىـ ي،ى دىنىـمھىنۇرغۇنلىغان خىزمەتلەرگە مەسئۇل بولۇشى مۇمكىن. بۇ خىزمەتلەرنىـڭ ئەڭ مـۇ
 دۇر.ىرىخىزمەتل ەئىدار ھەمدە
 

 ش ئەمىرنىڭ ھوقۇقىەە خىزمەت مەسئۇللىرىنى تەيىنلھەمدئەمىرلىرىنى  پىالرنىڭگۇرۇپ .3
بۇنىڭغــا  نــى كــۆزلەپدېگەن «نى تالالشــتا بىرەرســى ئەمىــر بىــلەن تاالشمىســۇنربــۇ مەســئۇلال»مەن 

ــۆتىمەن ــدۇرۇش بېرىــپ ئ ۋە  قــابىلىيىتىپىنچە قــول ئاســتىدىكىلەرنىڭ ئەمىــر كــۆ ،چــۈنكى. ئاگاھالن
ئەمىر ئەتراپىدىكى كىشىلەردىن مەسلىھەت سورىشـى شۇنداقتىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىقتىدارىنى ئوبدان بىلىدۇ. 

 بۇ سۆزىمىزنىڭ دەلىلى: ھوقۇقى بار. قىلىش نەسىھەتئۇنىڭغا ھەربىر كىشىنىڭ  .الزىم

 زەر ۇ ئەب  ريـدۇ: ئـۇ مۇنـداق دەدۇر، ھەدىسـىمۇنۇ نىڭ َا ماماد ةهُلنه ر امٍ  ُ رعلِل هرَا رتا ُِمعَا :ريامٍرَا ٌُ ر»:ر ُمل م  هن مكا
اق هعاٍرَاَاُ ىرعل ذهر ٍرِبه ْا رَاخاذا ْاانر ه رْاع  ع َ  نرَانا ا رَا هنم عاٍرَاْاٍناانرَا هنم عاٍريماع  ارعل قهِاٍْااهرخه َهرنهِعاٍهادهِ ن   :مەن مۇنداق دېدىم›«  ر الاِ 

 مۇنداق دېدى:  مېنى مەسئۇل قىلمامال؟ پەيغەمبەر  !لالھرەسۇلۇ ئى ـــ
 ۋە خـارلىق قىيـامەت كـۈنى ئـۇ مەسـئۇللۇق .ئـۇ مەسـئۇللۇق ئامـانەت .ھەقىقەتەن سەن ئـاجىز ـــ

يەتتىكى ھەقنى ئادا قىلغـان كىشـى ىئۇنى ئۆز ھەققى بىلەن ئالغان ۋە ئۇ مەسئۇل ەتتۇر.منادا-سرەتھە
 3.«بۇنىڭدىن مۇستەسنا

 ى ھۇزەير ئىبن دسەيۇئ بىـر ئـادەم پەيغەمـبەرر،دىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ  ىغا نىـڭ ئالـد
‹ لىغۇ؟دى، مېنـى مەسـئۇل قىلمىـالدىپـاالنىنى مەسـئۇل قىلـ !لالھرەسـۇلۇئـى ›كېلىپ مۇنداق دېدى: 

ــدى:  پەيغەمــبەر  ــداق دې ر»مۇن رتمال قاممع َنه ممَّ  َا َعر ُ ممهه ا  َ نارسماد مم ه رَاثماممراً رنٍا ممامارا ِا ر  ْ ــقەتەن»«  هن ُكمم ــدىن  ھەقى ســىلەر مەن

 4«تا سىلەر مارا ئۇچراشقىچىلىك سەۋر قىلىڭالر! ،كېيىن نەپسانىيەتچىلىكنى كۆرىسىلەر
                                                           

بۇ ھەدىسنى رىۋايەت قىلدى. ھېچبىر كىشى بۇنى  لەركىشى گۇرۇپپا، ئىسھاق ئىبنى ئەبى ئىسھاق ئەششەيبانى قاتارلىق بىر يرانىەئەبۇ يەئال، بەززار، تەبر1
 «دۋائىەز مەجمەئۇز»ئىشەنچلىك كىشىلەردۇر.  ىسىبىر كىشىدىن باشقا ھەمم ەدئىچى كى كىشىلەردىىدنىڭ سەنەيرانىەتەببۇنىڭدا دى. زەئىپ دەپ قارىمى

 بەت -323جىلد -5
 بەت -26جىلد  -14« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر2
 مۇسلىم رىۋايىتىر3
 بۇخارى رىۋايىتىر4
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بـۇ  .نىـڭ ھوقـۇقىخەلىپىش تەيىـنلەھەدىسلەر شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى، ئەمەلدار ۋە ۋالىيالرنى 
ئۇالرنىـڭ بـۇ  ،بولمىسـىمۇ پۇقراالرنىـڭ مەسـئۇل تەيىـنلەش ھوقـۇقى .كـۆپبىـر قەدەر ھەقتە دەلىللەر 

 شۇ جۈملىدىن. ئەنە نىڭ ھەدىسى ئىبنى زۇبەير  لالھھوقۇقى بار. ئابدۇ بېرىشتوغرىدا نەسىھەت 

ر»ئىبنى زۇبەيـر مۇنـداق دەيـدۇ:  لالھئابدۇ ر الامىرعلى مِه ه  ْ رَتاهمِ رسامنه مع  رْه مبن  ارَاك 
مر رر ام ه رَاسُمعرساك  َا ٍارس معارر:نماقامٍ رعل قاد قامٍ مر  َاْ ه

ممرُرْاد ُامم رُ ةا َا ممٍسهس رر:  رَا اممٍ َا ر ٍارس ممعا ا م ممرا رعل  ممر  ــ» «ساممر رَاْ ه ــى تەمى ــى ئايمىقم يبەن ــائەت كىش ــق جام ــر ئۇالقلى ــدىن بى ى

ەپ قىلىپ تەيىـنل نى ئەمىرئبەدئىبنى مە ئقائقە ئۇالرغا› نىڭ قېشىغا كەلدى. ئەبۇ بەكرى: پەيغەمبەر 

 1.«دېدى ،‹سىلەبەر قىلىپ ەمىرئىبنى ھابىسنى ئ ئرەئەق› بولسا: ئۆمەر  .دېدى ،‹سىلەبەر
 

 الزىم ىشلىئەمىر خىزمەتكە ئەڭ ياراملىق كىشىنى تال .4
 :رىلىلبۇنىڭ دەلى 

 ــگەنهللا ــداق دې ــاال مۇن َُ َأْهِلَه  ا: تائ ُُّوا اأَلَماسَ  اِى ِِ َْ ُُْمنُُكْ  َأَّْ تُ    سىىىلەرن  هللاشىببىسىىىرش    ََِِّّ اهََّ يَ  

 .2ۇدىئا انەتلەرن  ئىگىسىگە قاياۇرۇشقا بۇي 
ــۇ ــيە رەھىمەھ ــى تەيمى ــدۇ:  لالھئىبن ــداق دەي ــگەن مۇن ــداق دې ــاالر مۇن ــش : ›ئۆلىم ــايەت ئى ــۇ ئ ب

ــۆز ئىگىســىگە تاپشۇرۇشــى توغر ــانەتنى ئ ــان.ىســئۈســتىدىكىلەرنىڭ ئام ــل بولغ ــۆز  ىدا نازى ــانەتنى ئ ئام
 .نى ئـۆز ئورنىغـا قويـۇشمەنسـەپلەر-ھوقـۇق ،بىرىنچىسـى ،ئىگىسىگە تاپشۇرۇش ئىككـى خىـل بولـۇپ

 بولغان. تىن نازىلبمۇشۇ سەۋە بۇ ئايەتئۇش

، ۋالغانداۇشـەيبىدىن تاپشـۇر ىقىلىـپ كەبىنىـڭ ئـاچقۇچلىرىنى بەنـ ىەتھـپمەككىنى  پەيغەمبەر 

نىـڭ خىزمىتىنـى ئـۆزىگە لالھبەيتۇ ۋەدىن ئۇ ئاچقۇچالرنى ھاجىالرنى سـۇغۇرۇش  پەيغەمبەر  ئابباس 

 پەيغەمـبەر  ،ۇ ئـايەتنى نازىـل قىلـدىئـتائـاال هللا ،ىنال. ئارقىدغانتەلەپ قىل مەقسىتىدە لىشۇۋېقوش
  ‹.دىبەر قايتۇرۇپ كەبىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى بەنى شەيبىگە

نىسـبەتەن ە شۇ خىـزمەتكە ىتىگشۇنىڭ ئۈچۈن ئىش ئۈستىدىكىلەر ھەرقانداق بىر مۇسۇلمانالر خىزم
 پەرز.ئەڭ ياراملىق كىشىنى تەيىنلىشى 

ر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  َُرْاع  ى م ملهةهْيارْه  ُ ملاُحرلهل ُة رَاا  معا ُْ ر ِاهمُ رْامع  ر معا ُْ رَاُجمًًّلرَا مِ ًٌٍرنمامعاَل  ملهةهْيارشا  ُ مرهرعل ُة رَاْ  مع  ارْه َا ه
ُِمعلاَُر َا مٍنارعلِل ارَا رخا َهَاعياما :ر«نماقا   ر رَاَ ر»،رَا ه معا ُْ ر رعل دهَّامٍسااهرْامع  رتهل مكا ِاهمُ ر ه ر معا ُْ رَاُجمًًّلر الامىر هَّامٍساا رَا رَاَل  مٍنارْامع  رخا َُرنماقام   ى م هامىرلِله هرْه

ىهْيار ْه رعل ُةمؤ  َُرَاخاٍنا ُِعلا َا  كىشى )قـول ئاسـتىدىكى( ناغئىگە بول ۇلىيىتىگەئمەسمۇسۇلمانالرنىڭ بىرەر » «علِل ارَا

سـاالھىيىتى ، تـۇرۇپ دىغانااليـئـادەمنى تاپ رىىۇل تەيىنلەشتە( سـاالھىيىتى يـۇقئمەس) غامۇسۇلمانالر
 . «نىڭ رەسۇلىغا خىيانەت قىلغان بولىدۇئۇ ۋەهللا كىشىئۇ  ،قىلسا ۇلئسمە ئادەمنىبىر  تۆۋەن

 رەكنى بەكـهللاشۇ توپنىڭ ئىچىدە  ،كىمكى بىر توپ ئادەمگە» مۇنداق دېيىلگەن: يەنە بىر رىۋايەتتە
ئـۇ  ،مەسـئۇل قىلسـائۇنىڭـدىن باشـقا بىـر ئـادەمنى  ،دىغان تـۇرۇپااليكىشىنى تاپبىر رازى قىلىدىغان 

 3[.«ۋە مۇئمىنلەرگە خىيانەت قىلغان بولدى غالىرەسۇنىڭ هللاقا، هللا
                                                           

 ھەدىس -4847سەھىھۇل بۇخارى ر1
 ئايەت -58سۈرە نىسائ ر2
ىن بەتت -245جىلد  -28« ەتاۋافمەجمۇئۇل »نىڭ سۆزى دەيدۇ.  ئۇ ئۆمەر  :ئۇنى ھاكىم ئۆزىنىڭ سەھى  ھەدىسلەر توپلىمىدا رىۋايەت قىلغان. بەزىلەرر3

 كىچەبەت -247
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  توپلىمىـدا ئەبـۇ ھـۇرەيرە  لەرھەدىسـ نـاملىق «بۇخارى ۇلىھھسە»ئىمام بۇخارى ئۆزىنىڭ دىـن 

ممٍ ااار»رىــۋايەت قىلغــان:  لىكىنــىمۇنــداق دېگەننىــڭ  پەيغەمــبەر   ُ اْاٍناممُارناممٍنم اا هرهرعل رعل  ٌه رر« هذاعرُهممِ هدا ِ مم ا  هِممرارَاكا
ر ههاٍ ار َا َهر»ر:اُمعاٍ ر ٍا لهم  ْ ر امع هرَا ُرر هَلا اْ  ِ ه ارعل  َُ ئامـانەت قانـداق › .«كىنئامانەت زايە بولسا قىيامەتنى كـۈت» « هذاعر

ــدۇ؟ ــورالغانداد‹ زايە بولى ــبەر ، ەپ س ــق ۋە » :پەيغەم ــازىلىق، مۇپتىلى ــك، ق ــك، ئەمىرلى )خەلىپىلى
. دېـدى ،«كىنقىيامەتنى كۈت ندااغيرىگە تاپشۇرۇلەئەھلىنىڭ غ ۆزئ الرئىش بۇنىڭدىن باشقا دىنغا ئائىا(

 ھېسابلىنىدۇ، شۇرا مەنسەپ ئامانەت-بۇ ھەدىس ۋە يۇقىرىقى ئايەت شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى، ھوقۇق
 .  پەرزشى ۇئەھلىگە تاپشۇرۇل ئۆز ئۇنىڭ

 تائاال مۇنـداق دېـگەن: هللا ْ ُِْجْنُه ََِِّّ َخي َُْجْنَى اْلَ  ِويُّ اأَلِم ْيُ قَالَ ْت ِِْح َ اُُهَا يَ ا أَبَ ِت اْس َت ئۇالرنىى   َن َم ْن اْس َت

ئىىۇن  سىىەن ئىشىىلەتىى   بىىۇ سىىەن ئىشىىلەتىەنلەرنى  ئەڭ ! ئىى  ئاتىىا»)يەنىى  ئاياىالرنىىى ئ بىىى ى ئېيااىى   

 .1«ياخشىسىدۇر  شىچلىك  ئىشەنچلىىاۇر
قا لىشــقۇۋۋەتنىــڭ بولۇشــى ۋە خىزمەتنــى ئــادا قى-كــۈ  اليىــق بــۇ ئــايەت تاپشــۇرۇلغان خىــزمەتكە

 ئەڭبولۇشــقا تېگىشــلىك  ئىــش ئۈســتىدىكىلەردە دىن ئىبــارەتتولــۇق ئىشــەنچنىڭ بولۇشــى نىســبەتەن
 كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  سۈپەتلەرنى مۇھىم

ئىككـى تە ئېتىبارغـا ئېلىنىـدىغان مەنسـەپ-ھوقۇق مۇنداق دېگەن:  لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
  :بارمۇھىم ئاساس 
 2ئىسپاتاليدۇ[. بۇنى يۇقىرىقى ئايەت .ئىشەن ، چىسى. ئىككىنقۇۋۋەت-كۈ ، بىرىنچىسى

تىن قـۇۋۋەت-كـۈ بىرىگە ئوخشاش بولمايـدۇ. جەرـدىكى -بىر ىگە قارىتاھوقۇقنىڭ تۈر قۇۋۋەت-كۈ 
 ئىلىـم ۋە ئـادالەت تىنقۇۋۋەت-كۈ ھۆكۈم چىقىرىشتىكى  كۆزدە تۇتۇلسا، ۋە ئالداششىجائەت، تەجرىبە 

 . كۆزدە تۇتۇلىدۇ
 لىرىنى ئادا قىلىش.قۇقوھ-دىن قورقۇش ۋە كىشىلەرنىڭ ھەقهللا ىغىنىتۇلىدتۇ تىن كۆزدەئىشەنچ

بىـر ئادەمـدە جـۈرئەت بىـلەن ئىشـەنچنىڭ ئوخشـاش  مۇنداق دېگەن:  لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

مۇنـداق دەيتتـى:  دەرىجىدە تەڭ تېپىلىشى تولىمۇ ئاز ئۇچرايدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 
ئادەمنىڭ جۈرئەتلىكلىكىدىن، ئىشەنچلىك ئادەمنىـڭ ئاجىزلىقىـدىن سـارا شـىكايەت پاسىق هللا! ئى ›

 ‹.قىلىمەن
ــادەمنى  ــاراملىق ئ ــداق ھوقۇققــا شــۇ ھوقۇقنىــڭ مــاھىيىتىگە مۇناســىپ ي شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھەرقان
ــىنىڭ  ــۇقىرى ۋە يەنە بىرس ــەنچلىك دەرىجىســى ي ــا بىرســىنىڭ ئىش ــۇم ھوقۇقق ــم. مەل ــنلەش الزى تەيى

 سـىجىسى يۇقىرى ئىككـى ئـادەم كۆرسـىتىلگەن بولسـا، شـۇ ھوقۇققـا نىسـبەتەن قايسىجۈرئەتلىك دەرى
 3[.شۇنى تەيىنلەش الزىم ،بەكرەك مەنپەئەتلىك ۋە زىيىنى ئازراق بولسا

 لىك ئــادەمتەلەپــكە اليىــق ســاالھىيەتئىچىــدىن كىشــىلەرنىڭ بولغــان ئەگەر بىــرەر خىــزمەتكە بــار 
 ياراملىقىنى تالاليدۇ. ئەڭ ئۇالرنىڭ  ەننىسبەت ئەمىر بۇ خىزمەتكە ،لمىساېپىت

ئەڭ  ئىچىـدە ئەگەر شـۇ الياقەتسـىز كىشـى ئـادەملەر مۇنداق دېـگەن:  لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ
، شۇنىڭ بىلەن بىرگە .ۇنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشكە بولىدۇئسىدىن ىيەت يۈزىزۆرۈر ،ياراملىقى بولسا

 ،ئۈچــۈن شــىۇىشــالرغا يــارىغۇدەك بولۇنىڭغا ئوخشــاش ئئەمىرلىــك ۋە شــ ،ھوقــۇق نىڭكىشــىلەر ئەمىــر
                                                           

 ئايەت -26سۈرە قەسەس ر1
 بەت -253جىلد  -28« ەتاۋافمەجمۇئۇل »ر2
 بەت -254 جىلد -28« ەتاۋافمەجمۇئۇل »ر3
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جىـددىي تۇتـۇش  قىلىـپ تەربىيىلەشـكە يـاراملىقبۇ جەھەتتىكى ئاجىزلىقلىرىنى تولـۇقالپ  ئۇالرنىڭ
 1قىلىش الزىم[.

ََْعُت ْ : تائاالنىــڭهللايــۇقىرىقى ســۆزنى  ا تەقۋادارىىىىق قىىهللاتاقىاىاالرنىىى  يېاىشىىىچە  فَ  ات َُّ وا اهََّ َم  ا اْس  َت

ْ ر» :نىـڭ پەيغەمبەر ؛ دېگەن سۆزى 2ىلىاالرق مااااد ُا  ِ مٍرع ْا َُر ى م َهرنمْتععرْه رسهم  ْ مٍرَاْامر ُتُك ْا مىگە ېمەن سـىلەرنى نـ» «َا

ە ھەمـد 3ئىسـپاتاليدۇدېگەن سـۆزى ئېنىـق  «لىڭالرېتىشىچە ئېلىپ كېشۇنى كۈچۈرالرنىڭ ي ،بۇيرۇسام
 ئۇالرنىـڭ ئەمىر ،بىلەن بىرگە ئۇل قىلىشنى مەسالياقەتسىز كىشى نىڭ لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

جىـددىي تۇتـۇش قىلىـش  قىلىـپ تەربىيىلەشـكە يـاراملىقبۇ جەھەتتىكى ئـاجىزلىقلىرىنى تولـۇقالپ 
  مۇ بۇنىڭغا دەلىلدۇر.دېگەن سۆزى الزىم[،

 نللىرىــدىەە ھۆكمىــدىكى مــۇھىم ئەمزۆرۈر بولغــان پەرز كۇپــاي نىــڭ ئــادا قىلىشــىۈممەتئ الرمانــا بــۇ
 .نىدۇھېسابلى

 شـەرئىي ئاسـاس بـويىچەسـاغالم  نـىۋە جامـائەت خىزمىتى رەھبەرلىـك ەمۇسۇلمانالر بۈگـۈنكى كۈنـد
 ۋە كېتىشـىئىسـالم دۆلىتىنىـڭ قولـدىن  نىڭغـابۇ شتىن يىراقلىشىپ كەتـكەن.ئەمەلىيەتكە تەتبىقال

بۈگـۈنكى  ،شۇنىڭ ئۈچۈن .بولغان بسەۋە ئۆزىنى قاچۇرۇشىجىھاد پەرزىنى ئادا قىلىشتىن  كىشىلەرنىڭ
ئەمەلىـي نـى ۋە جامـائەت خىزمىتىنـى چېنىقتـۇرۇش ۋە جىھاد مەيدانلىرى رەھبەرلىك كۈندىكى مەشىق

 تەجرىبىنى قولغا كەلتۈرۈپ، كەمچىلىـك، بولۇشى كېرەك. چېنىقىش لىرىمەيدانتەجرىبە  نىڭئورۇنداش
 تولۇقالپ، دىكى بوشلۇقنىبولۇپ مۇسۇلمانالر ىبىرىنچ مۇشۇ مەيدانداتىپ بېرىدۇ. بۇ ىكۆرس نىتەرەپلىرى
 . پەرزمانا بۇ  گە ئېلىپ چىقىدۇ.الياقەت دەرىجىلىرىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىئۇالرنى 

ـــپ كەمچىل ـــۈز بېرى ـــالىقالر ي ـــدا خات ـــنىقىش جەريانى ـــەىئەگەر چې ـــلەر كۆرۈلس ـــنى   ،ك ـــۇ ئىش ب
تەمكىـن  ەمئـاد خاتاالشـمىغان» ،چـۈنكى .كېـرەك ىداۋامالشتۇرۇشتىن ئىرادىنـى بوشاشتۇرۋەتمەسـلىك

نـداق خاتـالىق ۋە ، بەلكى بۇبار رىۋايەت بىر دەيدىغان «بولمايدۇ دانىشمەن ئادەم تەجرىبىسىز .بولمايدۇ
 ئەھۋالنى تۈزەشكە ھەرىكەت قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى الزىم. ىكلەرلكەمچى

َعنار»دېــگەن:  نــداقۇم پەيغەمـبەر  مُر َه َهسُععرَاَاس  َعرَا امٍ ُُ م  ه  -بىــر !تــوغرا بولــۇرالر ســۆز ھەرىكىـتىڭالردا« »ُا

ــېقىن  ــا ي ــۇرۇربىرىڭالرغ ــۇرالرۇخ !الرت ــال بول ــوغر 4«!ش ــى ت ــادىر ىلىيەن ــۇرالر! ئەگەر ق ــم تۇت قنى الزى
 توغرىغا يېقىنلىشىڭالر ۋە شۇنىڭ بىلەن خۇرسەن بولۇرالر! ،بواللمىسارالر

شــۇنداق  .ســادىر بولغــاننىــڭ ھايــات ۋاقتىــدىمۇ ســاھابىلەردىن نۇرغــۇن خاتــالىقالر  پەيغەمــبەر  

 ئىبنـى ۋەلىـد دائىم يوليۇرۇق بېرىپ ئۇالرنى ئىسالھ قىلىپ تۇراتتى. خالىـد  پەيغەمبەر  ،بولسىمۇ

بـۇرادەرلىرىنى  نىـڭ  ھۇزافەئىبنى  لالھ، ئابدۇخاتالىقىنىڭ بەنى جەزىيمە قەبىلىسىگە سادىر قىلغان 
نى ســىتــالىق خىــزمەت ئىرادىخا الشــقاشۇر ،شــۇ جۈملىــدىنئەنە  كە بۇيرۇغــان خاتــالىقىئوتقــا كىرىشــ

 ئىسالھ قىلىشقا تۈرتكە بولۇشى الزىم.ئۆزىنى بەلكى  ،بوشاشتۇرۋەتمەستىن
 

 زىياندىن قوغدىنىشياكى بىرەر  قولغا كەلتۈرۈشبىرەر مەنپەئەتنى  ،ئەۋزەل كىشى بار تۇرۇپ .5
 غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىش دۇرۇس يۈزىسىدىن

                                                           
 بەت -253 جىلد -28« ەتاۋافمەجمۇئۇل »ر1
رئايەتنىڭ بىر قىسمى -16سۈرە تەغابۇن ر2
ررىۋايىتىۋە مۇسلىم بۇخارى ر3
ررىۋايىتى بۇخارىر4
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غـان ئاساسـتا، زاھىرىغـا قـاراپ ھۆكـۈم قىل لىك بولسـا، كىشـىلەرنىڭزەلئەۋتۇلغان تۇبۇ يەردە كۆزدە 
  نى كۆرسىتىدۇ.دىكى ئەۋزەللىكسىئىلىم، ئىمان ۋە دىنىي مەرتىۋى

ْن َ  اهَِّ أَتْ َ  اُك ْ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللا ھەقـتە بۇ َِ   ْ َُ ھەقىىقەتەن ئەڭ تەقىۋا بغىغىانلى ناالر  ََِِّّ َأْك َنَم

  .1ھۆر ەتلىك ھېسابلىنىسىلەرنى  دەرگاھىدا ئەڭ هللا

ــبەر  «أَتْ َ   اُه ْ » قَ  ا َ  النَّ  اسِ  َأْك  َنمُ  َم  نْ  وُس  ئل رس  و     ــن پەيغەم ــۆرمەتلىك› :دى  ىكىشــىلەرنىڭ ئەڭ ھ

 2دېگەن ئىدى.« بولغىنى نىڭ ئەڭ تەقۋائۇالر» :پەيغەمبەر  ،دەپ سورالغاندا ‹كىم؟
ــۇ نىــڭلالھئىككــى ھەرەم ئىمــامى جــۇۋەينى رەھىمەھۇ ــۇ  تىكــى كۆزقارىشــى باشــقىچىراق.قھە ب ئ

بىز ئەۋزەلدىن خەلققە مەنپەئەت ئېلىپ كېلىـدىغان يـاراملىق رەھبەرنـى  ئەۋزەلنى مۇنداق ئىزاھلىدى: 
 3[.دىققەت بەرگەنلىك گەمەنىسى نىڭ. مانا بۇ ئەۋزەللىكدېمەكچىمىز

ئەۋزەل  . ھەرقانـداقالزىـم ۈشپەرقلەنـدۈر ئەۋزەل بىـلەن ياراملىقنىـڭ ئوتتۇرىسـىنى ،شۇنىڭ ئۈچۈن
 تـۆتئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى، باشقىالرنى توغرا يولغا باشلىغۇچى بەزىدە  ۇ.يدەرمىۋەياراملىق بولئادەم 

غـا  ئەبـۇ زەر  لەربەزىبىـر ئـادەم .ئوخشاش كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى ئەڭ يـاراملىقى بولىـدۇ گەخەلىپى
 ئوخشاش ئەۋزەل بولىدۇ، ھوقۇققا يارىمايدۇ.

ئامانەتـدارلىق ۋە راسـتچىللىقتا خالىـد  ئەبـۇ زەر  مۇنـداق دەيـدۇ:  لالھتەيمىيە رەھىمەھـۇ ئىبنى

دى: گەن ئىـمۇنداق دېـ پەيغەمبەر  ئۇنىڭغا ى. شۇنداق تۇرۇقلۇقەتتبېسىپ چۈشنىمۇ  ئىبنى ۋەلىد 

ُهر»  ُ رلهىما بُّ َه رْاٍرَُ رلاكا بُّ َه رَُ ًٍُرَا هَن ه رهادهِ رَاَاع ا رذاَ  ر هَن ه رَاسٍا ْ ريٍا ريااهمِ َا مٍ ْا رتماعال ْيا ر هرَا ا رتاْاْ ران ر الاىرعثم ىماْي  ئى ئەبـۇ زەر! مەن « »ير ا

سېنى راستتىنال ئاجىز كۆرۈۋاتىمەن. مەن ھەقىقەتەن ئۆزۈمگە ياخشى كۆرگەن نەرسىنى سارىمۇ ياخشـى 
لىيىتىنى ۋە يېتىمنىڭ مېلىنىـڭ مەسـئۇ كۆرىمەن. سەن ھەرگىزمۇ ئىككى ئادەمگە ئەمىر بولۇپ قالما

 4.«ئۈستۈرگە ئالما

رذاَ  ر» :پەيغەمــبەر  رَا ه ممع  رْه مم ااا ممراعُ رَاا  رعل غاُم  ٌه رَا مال مم ممراعُ رَا ا رعْل ا    ٌ ممٍرَاظال مم يەرنىــڭ  ،ئاســماننىڭ ئاســتىدا» «ْا

نـى ئەمىـرلىكتىن ۋە  ئەبۇ زەر ، دېگەن تۇرۇقلۇق، «ئۈستىدە ئەبۇ زەردىن توغرا سۆزلىگۈچى كىشى يوق

  1[.ئۇنى ئاجىز كۆرگەن ئىدى پەيغەمبەر  ،چۈنكى ،توستى نتۇتۇشتى ھوقۇق
الرنىـڭ كۆزقارىشـى شـۇكى، ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ بىـرەر مەنپەئەتنـى قولغـا الىمۆكۆپ سانلىق ئ
غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىـنلەش  ،قىلىشنى كۆزلەپ ينى دەپئىزىيانكەلتۈرۈش ياكى 

 شقا ھوقۇقالرغىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ.ۋە با لىكدۇرۇس. بۇ سۆز خەلىپى
نىڭ شەرتلىرىنى ھازىرلىغـان خەلىپىلىك تەجامائەت بىر كىشى ئەگەر قازى ئەبۇ يەئال مۇنداق دەيدۇ: 

يەنە  كېـيىن ئۇنىڭـدىنمۇ ئەۋزەلـرەك .ىلىڭـالرئۇنىڭغـا بەيـئەت ق ،ئەڭ ئەۋزىلى بولسـائىچىدە كىشىلەر 
 . كىشـىلەرنىڭدۇرۇس ئەمەسش ىلىـبەيـئەت ق كىشـىگەسىنى تاشـالپ ئـۇ لقىۋاۋائ ،پەيدا بولسا رسىىب

دۇرۇس كىشىنى قالـدۇرۇپ قويـۇپ، غەيـرى ئەۋزەل كىشـىگە بەيـئەت قىلىشـى  لەئەۋزئۆزرىسىز  ىالباشت
ـــدا بولماســـلىقى،نىڭ كىشـــى ئەمەس. ئەگەر ئەۋزەل خىزمىتىنـــى داۋامالشـــتۇرالمايدىغان  نەق مەيدان

گېپـى كىشـىلەر ئىچىـدە  نىڭياكى غەيـرى ئەۋزەل كىشـى سەۋەبلىكزرە ۆئدەك بولۇشى كېسەل دەرىجىدە
                                                           

 ئايەت -13سۈرە ھۇجۇرات ر1
 رىۋايىتىۋە مۇسلىم بۇخارى ر2
 بەت -165نەشرىي  -2ناملىق كىتابى « ئەلغىياسىي»دوكتۇر ئابدۇل ئەزىمنىڭ ر3
 ىۋايىتىرمۇسلىم ر4
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كىشىنى قالدۇرۇپ قويۇپ غەيرى ئەۋزەل كىشـىگە بەيـئەت قىلىـش  لەئەۋز سەۋەبلىك بولۇشى ئۆتىدىغان
 2[.دۇرۇس

 بېتىدە مۇشۇ خىل مەنىدە سۆز قىلغان.  -8نىڭ «ئەلئەھكامۇسسۇلتانىيە»ماۋەردىمۇ ئۆز كىتابى 
، انخەلىپىلىكنىــڭ شــەرتلىرىنى ھازىرلىغــ»نى ىر بىــز بىــر كىشــئەگە جــۇۋەينى مۇنــداق دەيــدۇ: 

ـــا  ـــاپەرزكارلىقت ـــك ۋايىغ ـــى  ،دەپ پەرەز قىلســـاق «ەنيەت ـــا ئ»يەنە بىرىن ـــدەكگەرچە پەرزكارلىقت  ۇنىڭ
ــدان بىلىــدۇ ،بولمىســىمۇ دەپ  «ئۇنىڭــدىن ســاالھىيەتلىك، سىياســەت ۋە رىياســەتنىڭ يــوللىرىنى ئوب

 3[.ئەۋزەل لدىغا چىقىرىشئاى نساالھىيەتلىك ،مۆلچەرلىسەك
 

غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ  ،سەۋەبلەر تۈپەيلى مۇنۇ بىرنەچچەلەردىن بىزگە ىكىيۇقىرىد
 :بولدى ئايان دۇرۇس ئىكەنلىكى نىڭتەيىنلەش
  نەق مەيداندا بولماسلىقى ئەۋزەل كىشىنىڭ 

پ قويىـدىغان دەرىجىـدە توختىتىـ ىنتئـادا قىلىشـ ئەسىرگە چۈشۈپ كېتىشى ياكى مەسـئۇلىيەتنى
 .مۇ شۇ قاتارداكېسەل بولۇشى قاتارلىقالر

  ئۇنىڭغـا بەكـرەك مايىـلغەيرى ئەۋزەل كىشىنىڭ ھوقۇققا ياراملىق بولۇشى ياكى كىشـىلەرنىڭ 
 قولغا كەلتۈرۈش مەنپەئەتنى دەكبولۇشى

 گە ئەمىـرشـەھەرلەرئـۆلكە، نىـڭ  ئـۆمەر  مۇنـداق دەيـدۇ:  لالھبۇ ھەقـتە ئىبنـى ھەجەر رەھىمەھـۇ
دىنـدا ئەۋزەل ەشـتە تەيىنل ىدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، ئۇ زات ئەمىـرلتەرجىمىھاەشتىكى تەيىنل

بىلەن بىرگە ساقلىنىش شەرىئەتكە خىالپ كېلىدىغان سىياسەتتىن يەنە بەلكى  رىماستىن،بولۇشقىال قا

، ئەمـرى  بەئۇرە ئىبنـى شـيىمۇغ ، شۇنىڭ ئۈچۈن مۇئاۋىيە .كىمۇ قارايتتىسىياسەتنى ئوبدان بىلىش

دەك دىن ۋە الر  فەدىكى ئىبنى مەسئۇدۇ، كئ دەردادشامدىكى ئەبۇ ،قاتارلىق كىشىلەرنى  ئىبنى ئاس
قىلىــپ  ئەمىــرتۇرۇقلــۇق  دىغان كىشــىلەر بــارىھەممىســىنى بېســىپ چۈشــم ئىشــىدا ئۇالرنىــڭ ىــئىل

 4[.دىگەن ئىتەيىنلى
ھەرقانـداق ھوقۇققـا شـۇ ھوقۇقنىـڭ مـاھىيىتىگە  : ەندېـگ مۇنـداق لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

مۇناسىپ ياراملىق ئادەمنى تەيىنلەش الزىم. مەلۇم ھوقۇققا بىرسىنىڭ ئىشەنچلىك دەرىجىسى يـۇقىرى 
ۋە يەنە بىرســىنىڭ جۈرئەتلىــك دەرىجىســى يــۇقىرى ئىككــى ئــادەم كۆرســىتىلگەن بولســا، شــۇ ھوقۇققــا 

شـۇنى تەيىـنلەش الزىـم. جۈملىـدىن  ،ە زىيىنـى ئـازراق بولسـانىسبەتەن قايسى بەكرەك مەنپەئەتلىك ۋ
ئۇرۇش ئىشلىرىغا تەقۋا بولسىمۇ ئاجىز ئادەمنى قالـدۇرۇپ قويـۇپ، پاسـىق بولسـىمۇ جۈرئەتلىـك، بـاتۇر 

 ئادەم مەسئۇل قىلىنىدۇ.
 :دىنلالھئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇ

ئىككـى ئەمىـر بولسـا، ئۇالرنىـڭ جىھادتا بىرسى جۈرئەتلىك پاسىق، يەنە بىرسـى سـالى  ئـاجىز  ـــ 
 دەپ سورالغاندا، ئۇ مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن: ، ـــقايسى بىلەن بىرگە جىھاد قىلىشقا بولىدۇ

ئۇنىـــڭ جۈرئەتلىكلىكىنىـــڭ پايدىســـى مۇســـۇلمانالرغا،  ،جۈرئەتلىـــك ئەمىـــر پاســـىق بولســـا ــــــ
سـالىھلىقىنىڭ پايدىسـى ئـۆزىگە،  ئەمما ئاجىز سالىھقا كەلسەك، ئۇنىڭ ،پاسىقلىقىنىڭ زىيىنى ئۆزىگە

                                                                                                                                                                                                      
رھەدىس -3836. ئاخىرقى ھەدىسنى تىرمىزىي رىۋايەت قىلىپ، ئۇنىڭ ھەسەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئۇ بەت -562 جىلد -28« ەتاۋافمەجمۇئۇل »ر1
ربەت -33« سۇلتانىيە ئەلئەھكامۇس»ر2
 بەت -183« ئەلغىياسىي»ر3
 بەت -138جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر4
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شۇنىڭ ئۈچۈن پاسىق بولسىمۇ جۈرئەتلىك ئەمىر  ،مۇسۇلمانالرغا بولىدۇ يئاجىزلىقىنىڭ زىيىنى ئومۇمى

رهر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  ،چۈنكى .بىلەن جىھاد قىلىنىدۇ رعل ُامٍجه لر ُجمره رسٍه عرعلم  هيعا مذا ْا َ «  هن رعلِل اريُمؤاي همُ ر ََ 

ْا م عاع» ْ رسهم ُمم روا اا ر ارخامًّلا يەنە بىــر رىــۋايەتتە  1«تائــاال بــۇ دىننــى پاســىق ئــادەم بىلەنمــۇهللاشۈبھىســىزكى، « »  

 2.«ئاخىرەتتە( ھې  نېسىۋىسى يوق ئادەملەر بىلەنمۇ كۈچلەندۈرىدۇ»)
ئەگەر جۈرئەتلىك ئەمىر پاسىق بولماي قالسا، جىھاد ئەمىرلىكىدە دىنىي جەھەتتىكـى سـالى  ئـادەم 

 3.نى باسالمايدىغان ھالەتتە بولسا، جىھاد ئەمىرى بولۇشقا ئۇ تېخىمۇ ھەقلىق[ئۇنىڭ ئورنى
 نى بەرپـا قىلىشـتا كەسـكىن ىرىلجازا غەيرى ئەۋزەل كىشىنىڭ قەۋمگە سىياسەت يۈرگۈزۈش، ھەد
 تىن ساقلىنىشپىتنە ۋە بۇزۇقچىلىقدەك ئاالھىدىلىكلىرى ئارقىلىق بولۇشى
دىن نىـڭ يـۈز بېرىشـىىتنىپ ،ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ ەيـدۇ: قۇرتـۇبى مۇنـداق دئىمام بۇ ھەقتە  

ــانلىق ققور بۇزۇلۇشــىدىنۋە ئۈممەتنىــڭ ئىشــى  نلىكەگىنســىرەئ ــۈپەيلى،ق ــرى ئەۋزەل كىشــىنى  ت غەي
 ئىسالم دۆلىتىنى قوغـداش، ،شچېكىندۈرۈدۈشمەننى  خەلىپە، ،تەيىنلەش دۇرۇس. چۈنكى ىككەئەمىرل

نى ىرىلجـازا ھەد ئۆز ئىگىلىرىگە قـارار تـاپقۇزۇش،ھوقۇقالرنى -ھەق ڭ ئالدىنى ئېلىش،بۇزۇقچىلىقالرنى
ئۈچۈن  قاتارلىقالر تەقسىم قىلىش ورنىغائ ئۆز بەيتۇلمال ئۈچۈن ئىقتىساد توپالش ۋە ئۇنى ،بەرپا قىلىش

ۋە  كېلىپ چىقىش قان تۆكۈلۈش، بۇزۇقچىلىقسەۋەبىدىن تەيىنلەنگەن. ئەگەر ئەۋزەلنى تەيىن قىلىش 
 يـۈز بېـرىشنىڭ قاتـارلىق ئىشـالرشـى ۇلبورنىڭ نـابۇت ەلمەقسـەتغان نۇرغۇن لەشتىن بولىنتەي خەلىپە

 بولىدۇ. ئاشكارا ئۆزرە-ئوچۇق نى تەيىنلەشتەغەيرى ئەۋزەلنى قالدۇرۇپ قويۇپ بۇ ئەۋزەل خەۋپى بولسا،

  ئۆمەر نىڭ بارلىقىنىلەركىشى نىڭ ئالتە شۇرا ئەزاسىنىڭ ئىچىدە ئەۋزەل ۋە غەيرى ئەۋزەل ئۆمەر 

ئۆزىــدىن كېيىنكــى  ئــۆمەر شــۇنداق تــۇرۇپ، بىلەتتــى. ســىرت بــارچە خەلــق ئاممىســى ۋە ئۇنىڭــدىن 
ىگە بىـرقايسـى ئـۇالر ئىچىـدىن ە تەيىـنلەش ئىختىيـارلىقىنى خەلىـپخەلىپىنى تەيىنلەپ بەرمەسـتىن 

كە ىلىكخەلىـپ ا، شـۇ شەخسـنىسـشـۇنداق قىلىـش پايـدىلىق بول دەھەمـ ھەممە بىردەك ماقۇل كەلسە
 4[.ياخشى بىلگۈچى. هللادۇربۇنىڭغا دەلىلھاۋالە قىلغانلىقى  ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە تەيىنلەشنى

ش بىشـارەت بېـرىلگەن ۇجەننەت بىـلەن خـ ڭنى ۋەققاس  ۇسەئد ئىبنى ئەب ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 
نىـڭ ىكۇفقارىمـاي، ئـۇنى  غابولۇشـى بىـرى دىنتەيىنلىگەن شۇرا ئەزالىرىزى ۋە ئۆ بىرىئون كىشىنىڭ 

لىش ڭ ئالـدىنى ئـېىتنىنىـپ ،باشقىسىنى ۋالىـي قىلىـپ تەيىنلىشـى ،ئەمىرلىكىدىن ئېلىپ تاشالپ

توغرۇلـۇق  سـەئد  . ئۆمەر دۇرمىسال كەسىدىن غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشىيۈز

ِاٍنامما ر}: يــدۇمۇنــداق دە رخه َ رَا ا مم  َ ر ا َُر اممع  َهل مم رلا رَا   نە ئــاجىز كەلگەنلىكــى ۋە  خىــزمەتتىن ســەئدنى نمە{ }ناممإهَن ه

 5{.دىن ھوقۇقىدىن ئېلىپ تاشلىمىدىمىخىيانەت قىلغانلىقى سەۋەب

لىش ئالـدىنى ئـې ڭىتنىنىـپ ئۆمەر  ،شىكايەت قىلغانلىقى ئۈچۈنال ئۈستىدىن فە خەلقى سەئد ۇك
 دى.غان ئىئېلىپ تاشلى قىدىنھوقۇئۇنى  يۈزىسىدىن

ــۆمەر يەنە  ــڭ  ئ ــى ۋەلنى ــد ئىبن ــد خالى ــۇ  ى ــىلەرنىڭ ئ ــى كىش ــەۋەبلىكن ــۈپ پ س ــنىگە چۈش ىت

نىـڭ  غەلىـبە خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد »شـىدىن )يەنـى قارىتىپ قويۇبىنى ئۇنىڭغا ىقېلىشىدىن ۋە غەل
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتىر1
 ۋە تەبەرانىي ئەھمەدر2
رربەت -255جىلىد  -28« فەتاۋا مەجمۇئۇل»ر3
ربەت -221جىلد  -1« تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»ر4
 بۇخارى رىۋايىتىر5
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قوماندانلىقـدىن  ئەسـكىرىي قېلىشـىدىن( قورقـۇپ خاتـا چۈشـەنچىگە كېلىـپ دەپ «ئىكەن سەۋەبىدىن
 .دۇربۇنىڭ مىساللىرىدىن ھەم ئېلىپ تاشلىشى

لەرگە مۇنـداق خەت يـازدى: مەن ىئـۆلك، شەھەر ئۆمەر  مۇنداق دەيدۇ:  لالھئىبنى كەسىر رەھىمەھۇ
ســەۋەبىدىن ھوقۇقىــدىن  ىخىيــانەت قىلغــانلىق نە ئۇنىــڭ ۋە ىمقىلغــانلىق پغەزە ئۇنىڭغــا نە خالىــدنى

ن . مەچۈشـۈپ قالـدى ىتـنىگەپبىـلەن  سـەۋەبى ئۇنىـڭ ئەسـلىدەكىشـىلەر  يوق!-غىنىمئېلىپ تاشلى
ئىكەنلىكىنى بىلىـپ هللا پەقەت زاتنىڭ نۇسرەت ئاتا قىلغۇچى(-)يەنى غەلىبە ئۇالرنى ئىشنى قىلغۇچى
 1[.قېلىشىنى ياخشى كۆردۈم

ــرى ئەۋزەل كىشــىنى مەســئۇل قىلىــپ  ــۇ ئۆلىماالرنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى ئىختىالپســىز، غەي ــا ب مان
 قىنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىندۇر.ۇتەيىنلەشنىڭ دۇرۇسل

 بۇنىڭـدا ؟يـوق-ا غەيرى ئەۋزەل كىشىنى تەيىـنلەش دۇرۇس بوالمـدۇغاندزرىلەر بولمىۆئ نداقئەگەر بۇ
 ئىختىالپ بار. 

غەيـرى  ،قـادىر بولـۇپ تـۇرۇپ تەيىنلەشـكەئەۋزەل كىشـىنى »لېكىن بىـز   :جۇۋەينى مۇنداق دەيدۇ
 2ز[.ىااليمكېسىپ ئېيت دەپ «تەيىنلەش ھارام ئەۋزەل كىشىنى

ر التەتقىقـاتچى ىيالر ۋە ئىسـالمالىمـۆشـۇناس ئفىقھىكۆپ سـانلىق  دەيدۇ: لېكىن ماۋەردى مۇنداق 
دى. دەپ قارىـ «ئۇنىڭغـا بەيـئەت قىلىشـنى دۇرۇس دەنىڭ خەلىپە بولۇشىنى ھەمىغەيرى ئەۋزەل كىش»

ئۇنىڭ خەلىـپە بولۇشـىنى  ،ساغانال بولغەيرى ئەۋزەل كىشى خەلىپىلىكنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ھازىرلى
 ،ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ خۇددى قـازىلىق مەنسـىپىدە .مايدۇالمەۋجۇد بولۇشى توس نىڭىئەۋزەل كىش

پەزىلەتنىـڭ زىيـادە بولۇشـى تالالشـتىكى  ،غەيرى ئەۋزەل كىشىگە ئەگىشىش دۇرۇس بولغاندەك. چۈنكى
 3[.نمايدۇى ھېسابالالياقەتلىك بولۇشنىڭ شەرتئۇ  بولۇپ، ئارتۇقچىلىق

الر غەيرى ئەۋزەل كىشى خەلىپىلىكنىڭ شەرتلىرىنى الىمۆۇناس ئشفىقھىكۆپ سانلىق »ماۋەردىنىڭ 
دېـگەن سـۆزىنى ئىبنـى  ،«دىدەپ قارىـئۇنى ھوقۇققـا دەسسىتىشـنى دۇرۇس  ،تولۇق ھازىرلىغانال بولسا

غـا خەلىپىلىكـتىن چۈشـۈپ بەرگەنلىكـى توغرۇلـۇق  نىـڭ مۇئـاۋىيە  ھەسەن ئىبنى ئەلـى  ھەجەرمۇ
غەيـرى ئەۋزەل كىشـىنى  ،بۇنىڭـدىن ئەۋزەل كىشـى بـار تـۇرۇپ : دېـدى دېگەنلىرىنى كەلتۈرۈپ مۇنـداق

 ھەسـەن ۋە مۇئـاۋىيە ئىمام  ،ى بولىدۇ. چۈنكىغىللۈۋاخەلىپىلىككە دەسسىتىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى كۆر
ۋەققـاس ۋە سـەئىد  ۇئەبـ سـەئد ئىبنـى ئىدى. بۇ چاغـدا نىڭ ھەر ئىككىلىسى خەلىپىلىككە سايالنغان

. بۈيـۈك سـاھابىلەردىن ئىـدى بەدرىگە قاتناشقان بولۇپ، ئۇالرمۇ ھايات ئەنھۇماالر ھۇلالرەزىيەئىبنى زەيد 
 4[.بۇنى ئىبنى تىين شۇنداق دېگەن

خۇش ئىككىلىسى جەننەت بىلەن نىڭ ھەر  سەئىد ئىبنى زەيد  بىلەن  ۋەققاس ۇئەب سەئد ئىبنى
 قاتارىدىندۇر.  نىڭبىشارەت بېرىلگەن ئون كىشى

مۇيەسسـەر بولغـان  بايان قىلىشقا مەسىلىسىدە تەيىنلەشئەۋزەل كىشىنى ھوقۇققا غەيرى  الرمانا بۇ
 مەقسەت:تىن بايان قىلىش ئۇالرنىسۆزلەردۇر. 

 تىشېۋۈئەمىردىن ھەرەجنى كۆتۈر 
                                                           

 بەت -81جىلد  -7« ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ر1
 بەت -163« ئەلغىياسى»ر2
 بەت -8« سۇلتانىيە ئەلئەھكامۇس»ر3
 بەت -67جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر4
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ۋە پەرزكـارلىق جەھەتـتە  يدىنىـخىـزمەتكە يـاراملىق كىشـىنى  ، ئەممـايـرى ئەۋزەلەبەزىدە غئەمىر 
ئەمىرنىـڭ شۇنىڭ ئۈچۈن بىـز  ،لىنىدۇئورايسىزل قىلىپ تەيىنلەشتىن ئەۋزەل كىشى ئۈستىگە مەسئۇ

 بولىدۇ. پەرز شۇنداق قىلىشى بەلكى بەزىدە .نى بايان قىلدۇقئىكەنلىكى دۇرۇس ىشۇنداق قىلىش
 لىشئالدىنى ئې ڭئاداۋەتنى اقېرىنداشالر ئوتتۇرىسىد 

يــرى ئەۋزەل بولغــان پــاالنىنى ەنـېمە ئۈچــۈن غ ىمىــزئەمىر»كىشــى  بىــر ئەۋزەل ،ھەتتـا پەزىلەتلىــك
ــنلەپ ــئۇللۇققا تەيى ــدىېم مەس ــى تەيىنلىمى ــام ؟ن ــى تۇرس ــدىن ياخش ــتىندېمە «مەن ئۇنىڭ ــۇنى  ،س ب

ََْلُ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .ىشى كېرەكدەپ بىل «شەرىئەتنىڭ ھۆكمى» ْ  ُهَو َأ َُ َفا تُ زَكُّوا أَسُفَأ
 .1تەقۋادار بغىغان ئادە ن  ئغبدان بىلىدۇهللاھېسابلىماڭالر  سىلەر ئۆزۈڭالرن  پاك  ِبَْن ات ََّ  

 ۋە اليـاقەتلىكال بولسـا قاغەيرى ئەۋزەل كىشى مۇشۇ ھوقۇق ،تائاالدىن قورقۇشىهللاپەزىلەتلىك كىشى 
 ئىتائەت قىلىشى الزىم.ا ئۇنىڭغ ،بولسا بىلەن تامامالنغان خالىشىئۇنى تالالش ئەمىرنىڭ 

 
 الزىم ماسلىقىكىشىنى مەسئۇل قىل قىزىقىدىغانقا ئەمىر ئەمىرلىك ۋە ھوقۇق .6

 :نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىدۇر بۇنىڭ دەلىلى ئەبۇ مۇسا ئەشئەرى 

نىـڭ ئۇالر .ىغا كىـردۇقئالدنىڭ  پەيغەمبەر بىلەن  ئۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن تاغامنىڭ ئىككى ئوغلى
يەنە  .دېـدى ‹!غىـنئەمىـر قىل ىزنىب بەزىسىگە يۇرتالرنىڭ نارا بەرگەتائاال سهللا !لالھرەسۇلۇ ىئ› :بىرى

ـــۇن ـــىمۇ ش ـــبەر داق بىرس ـــدى. پەيغەم مممراُر: »دې َا ممم عًر َا ،رََرَ ْالَا ممم ِا مممرارََممم عًر عرعلداةا رْمممذا ر رنمُمممعا  ه َعلِل  َهر ن مممٍر  « الاِ ممم

 قىزىققـانيـاكى ئۇنىڭغـا  نىسـورىغان كىشـىئـۇنى  گەئەمەلـبىـز بـۇ ، بىلەن قەسـەمكىهللاھەقىقەتەن »
 2.دىدې« تەيىنلىمەيمىز! نىكىشى

َُر» :گەندېمۇنداق  ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ھەدىستە پەيغەمبەر  رياا ُلُم رْامع  ر هى م نٍا  ْ معاناُك ر « هن رَاخ   ْ نمالام
ممٍ ار ْا ر مَّ  َا ممي  ر رشا مٍر ه رفههةا ماادهع   ُ بىزنىــڭ نەزىرىمىــزدە ســىلەرنىڭ ئەڭ خــائىنىڭالر ھوقــۇق تەلەپ قىلغــان » يا

  «.كىشىدۇر

 مىگەن ئىدى. تەيىنلى ئەمەلگە بىرچىلىك ئۇ ئىككىسىنى ھېچۈپ كەتكتاكى ئۆلۈ پەيغەمبەر 
كىشىنى مەسـئۇل  قىزىقىدىغانرىۋايىتى شۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇكى، ھوقۇققا بۇ ئىمام ئەھمەدنىڭ 
-ش ۋە مـالبولـۇ كە ئىگەۇ ھوقۇق ئارقىلىق ئۈستۈنلۈكبئۇ ئادەم ـــ  كمەتېھ ىقىلىشتىن توسۇشتىك

، ئـۇ ىمـۇھىم مۇبۇنىڭـدىن دۇر.ۇچىـغنالىئىبارەت دۇنيالىق غەرەز بىـلەن قار ۈشتىنقولغا كەلتۈر دۇنيانى
ۋە ياردەمـدىن مەھـرۇم قالىـدۇ. بۇنىـڭ دەلىلـى ئابـدۇرراھمان  سائادەت-بەخا ئاتا قىلىدىغانهللائادەم 

ريامٍر اُ م»مۇنداق دېگەن:  ئۇ مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەر بولۇپ،  نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى ئىبنى سەمۇرە   ا
َتهر رَُ ممٍرَا هن  عا م  ر هلِا ٌا َُكهل مم ْالاا ر مم  ُ ْا ر ممٍر اممع  اماعا َتِه رَُ ر هن  ممٍَا ارناإهن ممكا ْا رع  ه  َ ْا مم  ُ رتا ُممرا ار ا ممٍعلممر ْح اعهرس ممعارتا عا ر الاِم  ٌا ْالاا رَُ هى مم مم  ُ ْا ر اممع هر ممع  ممٍرْه  ىئــ« »ِاماعا

ماســتىن لەپ قىلتەمــا، ئەگەر ســەن ئــۇنى تەلەپ قىلســەن ئەمىرلىكنــى  !ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ســەمۇرە
 ،ئېرىشسـەڭىپ قىل تەلەپئەگەر ئۇنى  (.دۇياردەم بېرى ساراهللايەنى ) بېرىلىسەن مياردە قولۇرغا كەلسە،

 3.«(بەرمەيدۇياردەم سارا هللايەنى ئۇ ھالدا بارلىق ئىشىڭ ئۆزۈرگە قالىدۇ )
 تۇر.قالىسەن دېگەنلىك مەھرۇم ىدىنتىئىناي نىڭهللا، دېگەنلىك «بارلىق ئىشىڭ ئۆزۈرگە قالىدۇ»

                                                           
رئايەت -32سۈرە نەجىم ر1
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر3
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ر» ،ر ئۈچۈنمـۇ زىيـانلىقتۇر. چـۈنكىەلقول ئاستىدىكىئۈچۈن ۋە  مانا بۇ ئۇ كىشى رَاَ ُجمعرنامًّلا ْ رَاْح ااامكا علل ُعم
ميرطار ناماار امْي  ر ُه  ُ رنما ر هَلا مېنـى ئـۆزۈمگە كـۆز يۇمـۇپ  .سېنىڭ رەھمىتىڭنى ئۈمىد قىلىـمەن! هللائى « »تاكهل نه

 ن دۇئا مۇئمىننىڭ دۇئاسىدۇر. دېگە« تاشالپ قويمىغىن! تمۇىۋاق ئاچقۇچىلىك

 نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىدە كەلگەن: دېگەن سۆزنىڭ ئىزاھاتى ئەنەس « بېرىلىسەن مياردە»

ار» رُجهه ْاع  َه،رَا ُه  ُ َُكهرار هَلرنما رعلق ٍ ار َا َهرْعرِْ َُر،ر الاِ  َه َهرريماى  م  ُ ُرر الاِ  ُا  ،سـالىق تەلەپكىمكى قـازىلىقنى « »ْالاكرُي

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە ئـۇنى تـوغرىالپ تۇرىـدىغان پەرىشـتە  ،ىمكـى ئۇنىڭغـا مەجبۇرالنسـاك .قالىدۇە ئۇ ئۆزىگ
 1.«چۈشىدۇ

بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  دۇ.كېلى مەنرەئىسلىك ۋە ھوقۇققا ھېرىس ىنچە ئىنسانالركۆپ

ْاماهر» مًاريمامع  ارعل قهِاٍ ْا ع مااُكعُنرنا ا ِا ْاٍَا هرَا رهُاعنار الاىرع  ه ااح  ِا ر  ْ بولىسـىلەر.  ئەمىـرلىككە ھېـرىسيېقىنـدا سـىلەر » « هن ُك

 2.«بولىدۇنادامەت -ھەسرەتئەمىرلىك قىيامەت كۈنى 
ھوقۇققـا ھېـرىس بولـۇش كىشـىلەرنىڭ ›مۇنـداق دېـگەن:  ەبەللھمـۇ:  ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ

 ى؛ر تۆكۈلـدنۇرغۇنلىغان قانال نى دەپھەتتا ھوقۇق ىدۇ.شىغا سەۋەب بولىئۇرۇشتالىشىپ ئۆزئارا  ھوقۇق
يەر يۈزىـدە پاسـات  بتىنەۋە. شـۇ سـالر دەپسەندە بولدىسۇنوم-ئار تارا  قىلىندى؛-تاالن مۈلۈكلەر-مال

ئـۇ ئـادەم بەزىـدە  دېگەندىن مۇنۇ مەقسەت قىلىنغان: «بولىدۇنادامەت -ھەسرەت». ھەدىستىكى يامرىدى
ــۈپ كېتىــد ــاكى ئۆل ــدە ھوقۇقىــدىن ئېلىــپ تاشــلىنىدۇ ي ــۇپ كېــيىن ئەمىــر ،ۇئۆلتۈرۈلىــدۇ، بەزى  بول

بـۇ  .سـوراققا تارتىلىـدۇ بارىسـىدا ئۇ ئـادەم قـول ئاسـتىدىكىلەر ،ىدۇ. چۈنكىچېك نادامەت غاقالغانلىقى
  ‹.ئەمىرلىك قولدىن كېتىپ قالغان بولىدۇ بولۇپ ئېرىشكەنئۇ ھېرىس  چاغدا
ئۇنىڭدىن  ،ىپكىشى ئۆلۈپ كېتئىش ئۈستىدىكى ›مۇنداق دەيدۇ: سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ  ەبەللھمۇ

ر ئەمىـ ئـۆزى ئەگەر ئـۇ ئـادەم يـوق بولـۇپ،ئىـش بېجىرگـۈچى بىـرەر  باشـقائادەمدىن مەلۇم بىر كېيىن 
كېلىـپ چىقىشـتىن دىغانـدەك ئەھـۋال رىېرىشـى بىـلەن بۇزۇقچىلىـق يـۈز بىئەھۋالنىڭ ئۆزگ ،بولمىسا
  ‹.مۇستەسنا ۋالدىن()يەنى يۇقىرىقى ئەھ كىشى ئۇنىڭدىن مۇئەييەنلىشىپ قالغانمەنسەپكە  ئىبارەت

قورققان چاغـدا ئىـش ئېلىـپ بارغـان  دىنرىشىىئەھۋالنىڭ ئۆزگ (ئىبنى ھەجەر يەنە مۇنداق دەيدۇ:)
مۇنـداق ئادەمنىـڭ  ،كۆپىنچە ۋاقىتتـا ،ئادەم سورىماستىن مەنسەپ بېرىلگەن ئادەمگە ئوخشايدۇ. چۈنكى

پەرز بولـۇپ ش ئۇ ئادەمنىـڭ ئۈسـتىگە سىنى ئۆتەىئەمىرلىك ۋەزىپ ، شۇراھېرىسلىقى بولمايدۇ مەنسەپكە
 ئەمىــرلىككە بولغــان بەزىــدە ئەمىرلىــك مۇئەييەنلىشــىپ قالغــان ئادەمنىــڭلىقى ئۈچــۈن، نقالغــا

 3[.پ قالىدۇىلىىمۇ يۆگھېرىسلىق
 

 : ىشئەسكەرت
 :يۇسـۇف ئەلەيھىسسـاالمنىڭ ەرگەھەدىسلكەلگەن  توغرۇلۇق توسۇش تىنئەمىرلىكنى تەلەپ قىلىش

 َََل ََِلي ٌ اْجَعْلِ    ېن  ) ىسى ئ زېمىنىنى  خەزننىلى نن  باشقۇرۇشقا قىغيغى    ەن »   َخَزاِ ِن اأَلْرِي ِِْ ِ َحِفيٌظ 

 ېـگەن سـۆزىد ،4«باشقۇرۇش يغىلى نن ئ بىلىىدنغان  ئغبىدان سىاقلىيااليدنغان ئىادە مەن  ھەقىقەتەن )ئۇنى
 :ۇجاۋاب بېرىلىد ىدىننۇقتبىرنەچچە  قارىتا بۇنىڭغا ،ۈزۈلسەتىراز يەتكېئبىلەن 

                                                           
 ئىيدىن باشقا بەشەيلەننىڭ ھەممىسى رىۋايەت قىلغانەنەسر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 بەت -126جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر3
رئايەت -55 يۇسۇفسۈرە ر4
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 ققا ئىگە بولۇشخاسلى 
مەنسـەپ تەلەپ قىلىـش -ھوقـۇق ،ى ئۈچۈنلىربولغانلىق ئەمىنپ كېتىشتىن لىېيىت پەيغەمبەرلەر

. بۇ خۇسۇسـىيەت ئـۇالردىن باشـقىالردا كىشىلەر پاكتىن تەسىيەئم-گۇناھ ئۇالر ، چۈنكى،خاستۇر غائۇالر

 قَ ا َ  :يمان ئەلەيھىسسـاالمنىڭەسـۇل ،ۇقنى تەلەپ قىلىشىتېپىلمايدۇ. يۇسۇف ئەلەيھىسساالمنىڭ ھوق
 َِْ ًَ ا ِ   َوَهبْ  ِ   اْغِفنْ  َر َُ  َأسْ تَ  ِِسَّ كَ  بَ ْع ِ ي ِم نْ  أِلََح  ٍ  يَ ْنَ ِغ ْ َن  ُمْل پەرۋەردنگىارنم! »سىۇىەيمان ئېيىااى    اْلَوهَّ ا

 ۇيەسسىىەر بغىمايىىدنغان  اڭىىا  ەغپىىى ەت قىلغىىى    اڭىىا  ەنىىدن  شېىىيى  ) ەنىىدن  باشىىقائ ھىىېچ ئىىادە گە 

 .دۇردەپ دۇئا قىلغىنىغا ئوخشاش 1«سەن ھەقىقەتەن شۆى ئاتا قىلغۇچىسەن !پادنشاھلىقن  ئاتا قىلغى 
 قېلىش مۇئەييەنلىشىپ 
ئىسـالھات ئېلىـپ  ،بەرپا قىلىش ئادالەتپەقەت  ى،مەنسەپ تەلەپ قىلىش ئەلەيھىسساالمنىڭ ۇفسۇي

مۇۋاپىـق ئۆزىنىـڭ ئورنىـدا تۇرىـدىغان ھېچبىـر »ىنـى يەتكۈزۈشـتە نامراتالرغـا ئۇالرنىـڭ ھەققۋە  بېرىش
ىغانلىقى دەپ قار «پەرز ئەينقالغان  مۇئەييەنلىشىپ»ئۇنى ئۆزىنىڭ ئۈستىگە  ،ىپدەپ بىل «كىشى يوق

 مۇۋاپىـقباشـقا ھېچبىـر  زاتـتىن قالغـان ئـۇ مۇئەييەنلىشىپ كەمەنسەپشۇ ئۇ يەردە  ،. چۈنكىئۈچۈندۇر
 كىشى يوق ئىدى.

دىغان ۋە االيـئەمما ئـۇ يەردە ئەمىرلىكنـى ئېلىـپ بار ،ۈنكى كۈندىكى ھۆكۈممۇ شۇنىڭغا ئوخشاشبۈگ
ئۇنىڭغا يارايـدىغان بىـر ئـادەم بولسـا، ئـۇ شـۇنى بىلسـە ھوقـۇقنى تەلەپ قىلماسـلىق ئەۋزەل. بۇنىـڭ 

 نىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىدۇر.  ئابدۇرراھمان ئىبنى سەمۇرە  ،دەلىلى
بىــلەن  لەرن توســۇش توغرىســىدا كەلــگەن ھەدىســتىىكنــى تەلەپ قىلىشــمانــا بــۇ ئىزاھــات ئەمىرل

 . بىرلەشتۈرىدۇيۇقىرىقى ئايەتنىڭ ئوتتۇرىسىنى 
ــۇ ــدى:  ەبەللھم ــداق دې ــك ›مۇن ــا ئەمىرلى ــئۇنىڭغ ــادەم ھوق ــان ئ ــىپ قالغ ۇق تەلەپ مۇئەييەنلىش

 ەبتىنللەھئىبنـى ھەجەر مــۇبـۇنى . ‹ڭ ســىرتىداقىلىشـتىن توسـۇش توغرۇلــۇق كەلـگەن ھەدىسـلەرنى
ن تىتەلەپ قىلىشــ ھوقــۇق ئــايەت ،مۇشــۇنىڭغا ئاساســەن .غانقوشــۇل غــائۇنىڭ ھەمــدە نەقىــل قىلغــان

 لىقىنى خاسالشتۇرۇپ قويىدۇ.ينىڭ ئومۇمىلەرتوسۇش توغرىسىدا كەلگەن ھەدىس
 شلۇئەمەلدىن قالدۇرۇ 
دە دۇرۇس ئىتىىتەلەپ قىلىشـى بىـزدىن ئىلگىرىكىلەرنىـڭ شـەرمەنسەپ  ئەلەيھىسساالمنىڭ ۇفسۇي
 تىن توسـۇش توغرۇلـۇق كەلـگەنئىتىمىزدە مەنسـەپ تەلەپ قىلىشـىئـۇ بىزنىـڭ شـەر ،لـېكىن .ئىدى

 .غانر بىلەن ئەمەلدىن قالدۇرۇلەيۇقىرىقى ھەدىسل
ىن بى ھوقـۇق مۇئەييەنلىشـىپ قالغـان كىشـىگە ئـۇنى تەلەپ قىلىشـنىڭ دۇرۇسـلۇقىدۇقۇرتـئىمام 

 2.ۋۋەتلىدىقولالپ قۇ نۇقتىسىنى -2ئىبارەت جاۋابنىڭ 
رنى مەسئۇل قىلىشتىن توسۇش توغرۇلـۇق غۇچىالشۇكى، ئەمىرلىكنى تەلەپ قىل يېرىقىزىقارلىق 

دۆلەتتىن مەلـۇم -نى مەسئۇل قىلىش ياكى مالىرۆزلىئەمىرگە ئ بولسىمۇ، بىر قىسىم كىشىلەرھەدىس 
 غـاقىلغۇچى ادىربۇنـداق قىلمىشـنى سـبېرىش شەرتى بىلەنال ئەگىشىدۇ ۋە ئىتـائەت قىلىـدۇ.  قداردامى

ْاماهرَا ر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  ا كەلگەن بولۇپ، بۇ ھەقتەقاتتىق تەھدى ُريمامع  ارعل قهِاٍ ُْرعلِل  ل هُةُعم ثاًّلثامانر ريُكا
َاُجمرنر رَا مُهِره  ُ َُرعس معارعل ى م رُّيا ىامُ رْه مٍ  رسهمٍلا رهياه ْا ر ْنرَاُجرنر الاىرنا  مره رَالِه رَاواُْ ر اذاعبن  ْ مٍرريُمَاك هِعه ْا رَا  اامٍُ ر َُر ه  رلهمُ نم ِاٍر هن  ًْمٍر ريُمُاٍيهدُم سامٍيا ار هْاٍ

                                                           
رئايەت -35سۈرە ساد ر1
 بەت -125جىلد  -13« فەتھۇل بارى»بەت ۋە  -234جىلد  -15بەت،  -216جىلد  -3« تەفسىيرۇل قۇرتۇبى»ر2
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رَُر رسهممٍلِل هرلاقامم   لامم ا ممرهرناحا رعل داَّ  ممل داا رسماد مم ا ُه َاُجممرنريُمُاممٍيهُ رَاُجممًّلرسه َُرَا رلامم َُرَا ه  رلا ريامم ه رلامم َا ٍرَالا ريُرهيممُ رَا ْا ممذا َُرناْاخا عرناَّامم   ا ممذا عرَاكا ممذا رفهاممٍركا   اهمميا
ــۈ  « » ارفهاممٍيُمد مم ــۇپ،ئ ــادەم بول ــۈك ئ ــۇالرنى هللا تۈرل ــدۇ ۋە ئ ــا گەپ قىلماي ــۈنى ئۇالرغ ــامەت ك ــاال قىي تائ

غـا الريولۇچى نىئـۇ ،يولدا ئارتۇق سۈيى بار تـۇرۇپى، بىر قا دۇچار بولىدۇ.ئۇالر دەرتلىك ئازاب .پاكلىمايدۇ
ئەگەر خەلىـپە پ، ەيئەت قىلىخەلىپىگە پەقەت دۇنيالىقنى كۆزلەپال ب بىرەر ى،بىربەرمىگەن كىشى. يەنە 
يەنە  ىغان كىشـى.، بەرمىسـە ۋاپـا قىلمايـدىغانبەرسـە ۋاپـا قىلىـد دۇنيـادىن-مالئۇ ئادەمگە كۆزلىگەن 

دەپ ۋەھـالەنكى، ئۇنـداق ‹ مـۇنچىگە ئالـدىممالنى مەن بۇ ›گە: ئەسىردىن كېيىن بىر ئادەم زانام ى،بىر
 1.«زىگە ئىشەندۈرۈپ مېلىنى ساتقان ئادەمئىچىپ، ئۆبىلەن قەسەم نىڭ نامى هللا ئالمىغان تۇرۇپ،

 
 ھوقۇققا تەيىنلەشتە ياشقا رىئايە قىلىش مەسىلىسى .7

 تائاال مۇنداق دېگەن: هللا َ َكِ  ُُه ْ  قَا  َْْ َُ ْ  َأَخذَ  َق ْ  أَبَاُك ْ  َأََّّ  تَ ْعَلُموا َأ  ِف  فَ  نَّْعُت ْ  َم ا قَ ْ  لُ  َوِم نْ  اهَِّ  ِم نَ  َمْوثًِ  ا ََلَ ْي
ئاتاڭالرنىى  سىىلەردن  قەسىەم قىلىدۇرۇى ۋەدە ئاىغىانلىقىن  ۋە ئىلگىى ى »ئۇالرنى  چغڭ  ئېياا    يُوُس فَ 

 2ە سىلەر؟ميۇسۇ  تغغ نسىدنى  خاتاىىقىاالرن  بىل

  ئەبۇ مەسئۇد ئەلبەدرى پەيغەمبەر كىدىن رىۋايەت قىلىنىدۇ ،  :ر»مۇنداق دېگەن  ْ ُْ ُْ يمامُؤ ُّرعل قامع  ارَا م مرا
رعلِل هر ْ رلهكهااممٍبه ُُْع ممعاعً رناْا  مم ا ِا ممى اهر ُُّ رعل ممٍنُععر ه ركا ممى اهرناممإهن  ُُّ ل رسٍه  ْ ْا  لاُةُع ممعاعً رنامم ِا رعل قهممراع ا هر ممٍنُععر ه ركا ممعاعً ررناممإهن  ِا ممرا هر  َ رعو ه ممٍنُععر ه ركا ممراً رناممإهن   َ ْه ر

نهَهرَا ريمار مممل اٍا ُِ ر مممل ًةٍرَا ريماممُؤْ ع رعلر ُجمممُررعلر ُجممرار ه ِه ر  ْ ُُْع َهرناْا  مم ا َهر ه  رسهإهذ نهمم اهممم رهْا َهر الاممىرتاك  رسماِ اهممم ر ه دُمم   نىـــڭ هللاگە كىشـــىلەر« »ق 

ئۇالرنىــڭ  ،بولســا بــاراۋەرئەگەر ئــۇالر قىــرائەتتە  .كىتــابىنى ئەڭ ياخشــى ئوقۇيــدىغىنى ئىمــام بولســۇن
 تەەتھىجـر ،بولسا باراۋەرمۇ ئىلىمىدى ئەگەر ئۇالر سۈننەت .بىلىدىغىنى ئىمام بولسۇن كۆپرەكسۈننەتنى 

ئىمـام  ئىسالمغا بالدۇر كىرگىنىئەگەر ئۇالر ھىجرەتتىمۇ ئوخشاش بولسا،  .ئىمام بولسۇن مراقىشقەدەېپ
ھەرگىزمـۇ  دائىرىسـى ئاسـتىدىكى تەۋەلىكىـدە ھوقـۇقكىشـىگە ئۇنىـڭ بىـر كىشى باشقا بىر  .بولسۇن

 3.«ۇرمىسۇنئۇنىڭ رۇخسىتىسىز ئولت زىگە خاس ئورنىدائۆئۆي ئىگىسىنىڭ  ۋە ئىمام بولمىسۇن

  پەيغەمبەر  :ر»مۇنداق دېگەن ٌُ مرهرنماىاٍَال م معارع خا ُمامُررْه رَاك  مُ هٍُا َا رَا رَاُجمًّلنه مٍ اَنه َا رنا معاع   ُه مع ُ رسه ُا رَاتا ىامٍ ه رعل ةا ر ه َاَاعَنه
مٍ ُعةا ىم  هاهرْه رعلاك  َُر هَلا نماد ُا ركاه ه رنا ا رناقهِرار ه رعلاا غارا عاع ا ُ ه  .كـۆرۈپتىمەنىشلىتىپ چۈش ئمىسۋاك چۈشۈمدە مەن « »عل

مەن  ئىـدى. ئىككىسـىنىڭ بىـرى يەنە بىرسـىدىن چـوڭئـۇ  پتـۇ.قېشىمغا ئىككـى ئـادەم كە چۈشۈمدە
 4.«مەن ئۇنى چورىغا بەردىم .دېيىلدى ‹چورىغا بەرگىن!›، مارا: سەمسۇنۇپ بەر ىگەمىسۋاكنى كىچىك

 شگـۈزۈقەسـەم ئىچتۇغقانلىرىنى -ئۇنىڭ ئۇرۇق گەندە،ئۆلتۈرۈل ەخەيبەردى ئىبنى سەھل لالھئابدۇ 
 :ە مۇنداق كەلگەنتھەدىستوغرىسىدىكى 

ىغا ئالـدنىـڭ  سـە پەيغەمـبەر يىىسە ۋە ئاكىسى ھۇۋەيييەھۇم ئۇكىسىنىڭ ىئىبنى سەھل لالھئابدۇ

َُعاي هر» :ىسـە گەپ قىلمـاقچى بولغانـدا پەيغەمـبەر ييەھۇم كېلىپ، ْار ل  مع ،رنمامااكا ُ ه ْاركامه ه ركامه ه ،ريُرهيمُ رعل ل م َّامُا،رَُّ رتاكا
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتىر1
 ئايەت -83سۈرە يۇسۇف ر2
 مۇسلىم رىۋايىتىر3
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر4
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سە گەپ يىھۇۋەي .بۇنىڭدىن ياشنى ئىرادە قىالتتى دېدى. پەيغەمبەر  ،«چورغا بەر، چورغا بەر» «َُاِ هَّاماُر

 1ىسە گەپ قىلدى.ييەھۇمئاندىن قىلدى، 

 پەيغەمـبەر كىدۇنىـچوڭ دادىسىدىن رىۋايەت قىلىنىڭ شۇئەيب ئەمرى ئىبنى ،  :مۇنـداق دېـگەن

ى ٍ» رْه ُهعهنامٍرلاِ سا ركا رشامرافا يماد مرهف  رَا ْ رااغهعانٍا َا رلا ريمار  چورلىرىمىزنىـڭ  ،كىچىكلىرىمىزگە شـەپقەت قىلمىغـان» «ْاع 

 2.«ھۆرمىتىنى بىلمىگەن ئادەم بىزدىن ئەمەس
ــۇ دەلىللەرنــى كەلتۈرۈشــ تەيىنلەنگۈچىنىــڭ يېشــىغا كۆرــۈل مەنســەپكە تەيىنلەشــتە ، مۈمېنىــڭ ب

ئوخشـاش  ىتىسـاالھىي نىـڭئىككـى ئادەمكە نىسـبەتەن بىـرەر خىـزمەت بولـۇپ، شنى بايان قىلىشبۆلۈ

 پەيغەمـبەر  مالىـك ئىبنـى ھـۇۋەيرىسبۇ ھەقـتە  نى تەيىنلەش ئەۋزەل.ىچور دىنئىككىسىئۇ  ،بولسا

ــداق دېگەن ــان:نىــڭ مۇن ــۋايەت قىلغ ممٍ» لىكىنــى رى هاُكةا ممٍرَاك  ــنئىككىڭالر« »َال ِماُؤْ ُكةا ــام ىچــور دى ڭالر ئىم

 ئىدى.  باراۋەرئۇ ئىككىسى قىرائەت ۋە پەزىلەتتە  ،چۈنكى 3.«بولسۇن!

ا كاتتـ ،سامە ئىبنى زەيدنى ئۇنىڭدىن ياشتا، پەزىلەتـتە چـوڭۇئ غاەتكەن قوشۇنەۋرۇمغا ئ پەيغەمبەر 
تەيىنلەشـتە ئەمىـر قىلىـپ  دەك، يېشـى كىچىكنـىساھابىلەرنىڭ ئۈستىگە ئەمىر قىلىـپ تەيىنلىگەنـ

 ى تەيىنلىنىدۇ.چور اشتايىسا، شەرئىي مەنپەئەت بولم

غەيرى ئەۋزەل كىشـىنى »نىڭ ھەدىسى نامازنىڭ ئىمامەتچىلىكىگە خاس.   ئەبۇ مەسئۇد ئەلبەدرى 
ــۆتكتوختىلىــپ توغرىســىدا « مەســئۇل قىلىــپ تەيىنلەشــنىڭ دۇرۇســلۇقى ــس  ،نىمىزدەكىئ ــۇ ھەدى ئ

مەنسـەپلەر -ھوقـۇق يومـۇمىدىندىكى پەزىلەتتىن ئاۋۋال تەجرىبە ۋە ئىقتىـدارغا رىئـايە قىلىنىـدىغان ئ
  ئەمەس.كەلگەن توغرىسىدا 
ئىككـى مەنسـەپكە نىسـبەتەن م شۇنى بايان قىلىش ئۈچۈنكى، بىرەر ۈشۈئۇنى بۇ يەردە كەلتۈرمېنىڭ 

 نىڭئەگەشكۈچىلەر مانا بۇ. ىنىدۇچورى تەيىنل دىنئىككىسىئۇ  ،ئوخشاش بولسا ىتىساالھىي نىڭئادەم

نىــڭ ســۈننىتىنى تۇتقانلىقنىــڭ  بۇنىڭــدا پەيغەمــبەر  ھەمــدە ىــدۇقۇزتەســكىن تاپكــۆرلىنى ياخشــى 
 . ارب مۇساۋابى

ــۇ ــارى رەھىمەھ ــام بۇخ ــە» لالھئىم ــارى ۇلىھھس ــاملىق« بۇخ ــڭ  لەرھەدىســ ن ــنپىتوپلىمىنى ىلەر ت

ئۈممىتىمنىـڭ ھـاالكىتى نـادان ›نىـڭ  پەيغەمـبەر »ئىشارە قىلىـپ  ىگەمۇشۇ مەن ھەققىدىكى بابىدا،
 گەن:كەلتۈر نىھەدىسئېچىپ، مۇنۇ  ماۋزۇبىر  ەپد« ھەققىدە دېگەن سۆزى ‹ىدۇبالىالرنىڭ قولىدا بول

مەن ئەبۇ ھـۇرەيرە ر:گەن ئىدىمۇنداق دې پرىېام خەۋەر ببوۋمارا ›: ەيدۇيەھيا ئىبنى سەئىد مۇنداق د

ئەبـۇ  .راتتىم، بىـز بىـلەن مەرۋانمـۇ بـار ئىـدىۇىدە ئولتـدنىڭ مەدىنىدىكى مەسـجى بىلەن پەيغەمبەر 
تائـاال تەرىپىـدىن ئىسـپاتالنغان هللا چىللىقىراست چىل بولغان ۋەراست ئۆز سۆزىدە: ېدىيرە مۇنداق دھۇرە

ر ُممممراي ش ر»نىـــڭ مۇنـــداق دېگەنلىكىنـــى ئارلىغـــان ئىـــدىم:  پەيغەمـــبەر  ممع  ممما رْه ر هل ةا ر الامممىريامم ا   مممُارَُْ مم ه لاكا  «ْا

نىـڭ هللا› مەرۋان:ر«.ىـدا بولىـدۇئۈممىتىمنىڭ ھاالكىتى قۇرەيشتىن بولغان ئۇششاق بالىالرنىـڭ قول»
نىـڭ جەمەت پـاالنۋە  پـاالن الرئۇەن ئەگەر م›ئەبۇ ھۇرەيرە مۇنداق دېدى:  .دېدى ،‹لەنىتى ئۇالرغا بولسۇن

   .‹شۇنداق دەيتتىم ئەلۋەتتە دېسەم، يەلىرى دىلبا
                                                           

 بۇخارى رىۋايىتىر1
ن، ئەبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە: دېگە« ھەسەن، سەھى »دېگەن، تىرمىزىي « سەھى »ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرزىي رىۋايىتى، ئىمام نەۋەۋىي بۇ ھەدىسنى ر2
 دەپ كەلگەن.« چورلىرىمىزنىڭ ھەققىنى»
ربۇخارى رىۋايىتىر3
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 .اتتىمقېشىغا چىقـ ئۇالرنىڭ لىرى شامغا پادىشاھ بولغان ۋاقىتتاىلباام بىلەن مەرۋاننىڭ بوۋمەن رر
تنىـڭ ەئېھتىمـال مۇشـۇالر ئۈمم: ›بىـزگە نـدەەگام ئۇالرنىڭ يېشى كىچىك بالىالر ئىكەنلىكىنـى كۆربوۋ

 دەيتتۇق. ‹سەن ئالىم› :بىز .دەيتتى ،‹ئۇششاق بالىالردىن بولۇشى مۇمكىن قولىدا بولغانھاالكىتى 
بۇ يەردە كىچىك ›: گەنئەسىر مۇنداق دې ىئىبن مۇنداق دەيدۇ: ئىزاھالپ  ۇ ھەدىسنىبئىبنى ھەجەر 

ئۇالرنى كىچىكلىككە نىسبەت  شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر  دېمەكچىدۇر، سىدە بالىالرەنار دېگىنى، بالىالر
 ‹. بەردى

گەرچە ش مەنىسىدىمۇ كېلىدىغان بولـۇپ، كىچىكلىتى لەردېگەن سۆز« كىچىك باال ،نارەسىدە»بەزىدە 
بـۇ  قوللىنىلغاچقا مېنىڭچە ھەم دىنى ئاجىز كىشىلەرگە ئەقلى، تەدبىرى ۋە ،بولسىمۇ باالغەتكە يەتكەن

مەييىدىن بولغان خەلىپىلەرنىڭ ئىچىدە بـاالغەتكە ۇبەنى ئ ،چۈنكى قىلىنغان، مەقسەتمەنە يەردە مۇشۇ 
ئــۇالر خىــزمەتكە مەســئۇل قىلىــپ  ،دەكشــۇنىڭ .كىشــى يــوق ئىــدى بولغــانيەتــمەي تــۇرۇپ خەلىــپە 

، لـېكىن كىچىـك بـالىالردىن مەقسـەت ،ن ئەمەس ئىـدىەتۆۋىدىن يېش گەن كىشىلەرمۇ باالغەتلىتەيىن
 ا، شــۇرشــىر بولۇالىپاســاتچىلىق يــۈز بەرگەن بەزى بــال كىلئــۇالر ســەۋەب تەيىــنلەنگەن، ەىككخەلىــپىل

 ئومۇمراق مۇبۇنىڭدىن شى مۇمكىن، ئەممادېگەن نىسبەت ئۇالرغا بېرىلگەن بولۇ« كىچىك باال ،نارەسىدە»
 ئەۋزەل. سانى ئالىمەن

ئەبــۇ › مۇنــداق كەلــگەن:شــەيبىنىڭ رىۋايىتىــدە  ۇئىبنــى ئەبــيەنە مۇنــداق دەيــدۇ:( ئىبنــى ھەجەر )

ِاٍنهر} دەيتتـى: ۋېتىـپ مۇنـداقپ كېتىبازاردا مېڭىـ ھۇرەيرە  مُم  مٍَاُ رعلَّ ه ر هْا ما هْيارَا ا ِه مىاُار ِا ر َهكنه رتُم   ْ ر ا }ئـى  {علل ُعم

 ‹.رنىڭ ئەمىرلىكى تاپمىسۇن{سىدە بالىالەنار تاپمىسۇن ۋە ىيىل -63مېنى ! هللا
ــد ــلىۋى  ابۇنىڭ ــڭ دەس ــاق بالىالرنى ــۇ ئۇشش ــاركى، ئ ــارەت ب ــۇنىڭغا ئىش ــان -63ش ــالردا بولغ  .يىل
 يىللىرى خەلىپە بولغان. -63 ىمۇيەزىد ئىبنى مۇئاۋىي ،شۇنىڭدەك

 ۋە يىلنىـڭ بېشـى -63»نىڭ  ئەبۇ ھۇرەيرە  (ئىبنى ھەجەر سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ:)
 .يەزىـد ئىـدى ۋىلـىئۇالرنىـڭ ئەۋ ،دېـگەن سـۆزى دااللەت قىلغانـدەك« ئۇششاق بالىالرنىڭ ئەمىرلىكـى

 نىغــاورئ ،يەزىــد كــۆپىنچە ياشــانغانالرنى چــوڭ شــەھەرلەرنىڭ ئەمىرلىكىــدىن ئېلىــپ تاشــالپ ،چــۈنكى
 1[.ىگەن ئىدىتۇغقانلىرىدىن بولغان كىچىك بالىالرنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنل-ئۇرۇق ئۆزىنىڭ

بۇ ھەدىستە يېشى كىچىكلەرنى ئەمىر قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇش بار. ئىمام بۇخارىنىڭ بۇ ھەدىسنى 
كى، كىچىـك بـالىالرنى ئەمىـر قىلىـپ كۆرسـىتىپ بېرىـدۇ كەلتۈرۈشى شۇنى تابىلەر ھەققىدىكى باىتنپ

لىـك، ئـۇالردا تەنتەكلىـك، يېنىك ،. چـۈنكىبىرى سەۋەبلىرىدىنكېلىپ چىقىش ىتنىنىڭ پتەيىنلەش 
ــىزلىك، تەجرىبىســىزلىك، وچ ــلىق، سەۋىيەس ــۇر ئويالنماس ــاقىۋئىشــالرنىڭ رق ــلىقتەك ىتىئ گە قارىماس

 .مەۋجۇتئىللەتلەر 
كىچىك بالىالرنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشنى  ،دەكىمىزنىھەدىستە يۇقىرىدا تەپسىلىي توختالغبۇ 

 .نىڭ الزىملىقى بارىلىپ تەيىنلەشچورالر ۋە قېرىالرنى مەسئۇل ق ،شەرئىي مەنپەئەت الزىم تۇتمىسىال
 

 الزىم ىشپ تۇرۇردىن ھېساب ئېلىالتەيىنلىگەن ئەمەلدار كەئەمىر خىزمەت .8

ئىبنـى  پەيغەمـبەر  :دىـن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ ئەبۇ ھۇمەيد ئەسسـائىدى  ،بۇنىڭ دەلىلى

 پەيغەمـبەر  كېيىن .غىشقا مەسئۇل قىلدىىقەبىلىسىنىڭ سەدىقىلىرىنى ي ەيملۇس ينى بەنىىلۇتبىي

 پەيغەمـبەر  .دېـدى ،‹ھەدىـيەقىلىنغـان  مارـابـۇ  ،بۇ سـىلەر ئۈچـۈن›ئۇ:  ،ئۇنىڭدىن ھېساب ئالغاندا
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ُه ًٍ »مۇنــداق دېــدى:  رااممٍ ٌا رُكى مم ر هن  مم هيم ُاكا ْا ر رتاْ تهِاممكا ممَّ  َا ر ممكا رَُْ ه ٌه سماِ مم رَا ممكا رَاسِه ٌه رسماِ مم ر ه ٌا مم  ُ لا ممًّل رجا  گېپىــڭ ئەگەر» «نماعا

دىن انـئ« مەيـدۇ؟!لەڭ سـارا ھەدىـيە كسـائانارنىڭ ئۆيىدە ئولتۇر-ئاتانېمىشقا  ،ن بولساراسا بولىدىغا

َاْ مٍر»مۇنـداق دېـدى:  پسـانا يـولال-ۇقا ھەمدهللا، پئورنىدىن تۇرۇپ كىشىلەرگە خۇتبە ئوقۇ پەيغەمبەر 
رعلِل ُر رَا  َنه ر الاىرَُُْعَ رمهٍ   ْ ى ُك َهجاٍ رْه اماد ةهُرر  ِ رَا ررسماد ُ رناإهَن ه ر ه رنماعامًّل رجالامسا ر ه  ٌ م هيا  ْ ْا هي مانرَُ مذه هر ْا رَا  ْ عرلاُكم مذا ْا ر رنماِماُقعَُ  ْ َا ُُك رَا ْ ِته نماِا

مٍر ىم عا رْه  ْ م ُُك َا ُه ًٍرنمامعاعلِل هر رياْ ُخمُذرَا مٍناراامٍ ركا َُر هن  ْا هيم ُا َُر رتاْ تهِا َاَّ  َهر رَُْ ه ٌه سماِ  َهرَا رَاسِه ٌه مِ ًٌٍسماِ  مٍ نرر«شا َا ْه ر َا مٍ ارعلِل اررسهغامع هر» امٍ َهر ه  رجا ق هم َا
رُخمعار ماقارا  رواٍا رسُه َُرَُ اٍ نرَاَ  َُريماع  ارعل قهِاٍْااهرَا رناألا  رهناع رْاٍرجاٍ ارعلِل ارَاُجرنرسهُادهع رلا ُل مٍ  رتماِم دامرُريا ةه رشا رَاَ  رر«عَن رسماِامٍ ا ٌُ رَاَاي م مَّ  َا َهر ي م َُّ رَانام اريا ا

َهر ٌُر» هس ااِ  مر رسمال غ م ْا  بىـر قىسـىممېنـى ئىـگە قىلغـان هللامەن ئىچىڭالردىن بىر تۈركۈم كىشـىلەرنى » « َا ر

 ،‹ھەدىـيەقىلىنغـان  مارابۇ  ،بۇ سىلەر ئۈچۈن›ىپ: ېل، سىلەرنىڭ بىرىڭالر كسامئىشالرغا مەسئۇل قىل
ھەدىـيە  سـا ئۇنىڭغـاڭ ئۆيىدە ئولتۇرىسىنىئان-ئاتانېمىشقا  ،راسا بولىدىغان بولسا گېپى ئەگەر .دەيدۇ

ــدۇ؟!لەك ــۇ ســەدىقىدىن ھېچنەرســىنى ئالمىســۇنهللا مەي ــرىڭالر ئ ــلەن قەســەمكى، ســىلەرنىڭ بى . «بى
ئــۇ ســەدىقىدىن ھېچنەرســىنى نــاھەق ئالمىســۇن، ئەگەر »ھىشــامنىڭ رىۋايىتىــدە مۇنــداق دېــيىلگەن: 

رگەن ۈۇ ئالغـان نەرسـىنى كۆتـشـنىڭ دەرگاھىغا قىيـامەت كـۈنى هللا كىشى ئۇ ،ناھەق ئالىدىغان بولسا
نىڭ دەرگاھىغـا ئېلىـپ كەلـگەن هللاكېلىدۇ. ئاگاھ بولۇرالر! ئەلۋەتتە بىلىمەنكى، بىر ئادەمنىڭ ھالدا 

ىن انـدئ«. ىرىـدە بولىـدۇۋمۆرىگەن كالىنىڭ يـاكى مەرىـگەن قوينىـڭ بارا ،تۆگىنىڭ بوقىرغاننەرسىسى 

ئـۇ زاتنىـڭ  ھەتتاكى مەن .دېدى« ئاگاھ بولۇرالر! يەتكۈزدۈممۇ؟» :پۈئىككى قولىنى كۆتۈر پەيغەمبەر 
 2ئىككى قولتۇقىنىڭ ئاقلىقىنى كۆرگەن ئىدىم.

ئەمەلدارلىرىــدىن ھېســاب ئېلىشــى ۋە ئۇالرنىــڭ ھەزەر  ئەمىــر قىلىــدۇكىھەدىــس شــۇنىڭغا دااللەت 
باشقىالرنىڭ ئۇنىڭغا ئەگىشىپ كەتمەسلىكى  .الزىم ىتىپ بېرىشىئەيلىشى ئۈچۈن خاتالىقلىرىنى كۆرس
 دۇرۇس.  ىخاتالىقىنى ئاشكارا قىلىش ئۈچۈن كىشىلەرنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ

ــا  :دەكىــنىدېگ نىــڭيەنە ئــۇ ھەدىســتە ئىبنــى ھەجەر  نىڭ ھەمكايىشــ لىق ســادىر قىلغۇچىغــاخات
غەيــرى ئەۋزەل  ،ئەۋزەل كىشــى بــار تــۇرۇپ ئائىــا ئىشــالردا ئەمىرلىــك، پادىشــاھلىق ۋە ئامانەتــدارلىققا

 3.بار[ كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشنىڭ دۇرۇسلۇقى
شـۇنىڭ  دېيىشـى« بـار غەيرى ئەۋزەل كىشىنى مەسئۇل قىلىپ تەيىنلەشـنىڭ دۇرۇسـلۇقى» ۇنىڭئ

ئـۇ  .ئىبنـى لـۇتبىيىنى سـاھابىلەرنىڭ چـورلىرى بـار تـۇرۇپ مەسـئۇل قىلـدى پەيغەمبەر  ،چۈنكىئۈ
 مەشھۇر ساھابىلەردىن ئەمەس ئىدى. 

اب ئالغـانلىقى ۋە ئـۇ زاتنىـڭ ردىن ھېسـئەمەلـدارال قـول ئاسـتىدىكىنىـڭ  ئۆمەر  ،يەنە شۇنىڭدەك
 غاۋەققاس، ئەمرى ئىبنى ئاس، ئەبۇ ھۇرەيرە ۋە ئۇالردىن باشـقىالر ۇئەب خالىد ئىبنى ۋەلىد، سەئد ئىبنى

ئۇالرنىــڭ بەزىســىنىڭ ھوقــۇقىنى  ئــۆمەر  ،چــۈنكى بولغــان مەۋقەســىگە مــۇراجىئەت قىلىشــقا بولىــدۇ.
، يەنە بەزىســىگە قــاتتىق گەنيېرىمــدىن بــۆلمۈلــۈكلىرىنى -، يەنە بەزىســىنىڭ مــالغانئېلىــپ تاشــلى

 ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن! . هللاغانكايى
تـۆتىنچى مەجبـۇرىيەت توغرىسـىدا دېمەكچـى بولغـان  كىمانا بۇ ئەمىرنىڭ مەجبۇرىيەتلىرى ئىچىـدى

 .نىڭ ئاخىرىسۆزلىرىمىز

                                                                                                                                                                                                      
 بەتكىچە -13بەتتىن  -3جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر1
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
ربەت -167جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر3
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 ش ۋە بارلىق ئىشالردا تەمكىن بولۇشبولۇ ېھرىبانىدىكى كىشىلەرگە مئاستمەجبۇرىيەتلىرىنىڭ بەشىنچىسى ـــ قول  نىڭئەمىر

 

 بۇنىڭ دەلىلى: تۆۋەندىكىلەر 

 ــڭهللا ــۆزى تائاالنى ــۇ س  فَِ َم  ا َرْْحَ  ٍل ِم  ْن اهَِّ لِْن  َت ََلُ  ْ  َولَ  ْو ُكْن  َت َفظًّ  ا َغِل  يَظ اْلَ ْل  ِب نسْ َفضُّ  وا ِم  ْن َحْولِ  كَ  :مۇن

ئەگەر قغپال  بىاغ ى قىاتاىق بغىغىان بغىسىاڭ  ئىۇالر  .نى  رەھمىا  بىلەن سەن ئۇالرغا  ۇاليىم بغىدۇڭهللا

 .1چۆرەڭدن  تارقاى شېاەتا 

 پەيغەمبەر  ،ھەدىسى مۇنۇنىڭ ھائەن لالھۇئائىشە رەزىيە  :ر»مۇنداق دېگەن مرهرَُْ م ه رَاْ  مع  ارْه رَا ه ْ رْامع  علل ُعم
رَار ممع  ارْه رَا ه ممع  ْا َهرَا ر الاِ مم ممُقا  ش  رنٍا  ْ مما ر الاممِ عه َا ممِ ًٌٍرنا َهرشا رسهمم َ ُنا  رناممٍ  ْ رفههمم ممِ ًٌٍرنمارانامماا رشا ممرهرَُْ مم ه كىمكــى ئۈممىتىمنىــڭ ! هللائــى » «ْ 

كىمكـى مېنىــڭ  جاپـا سالغايسـەن.سـەنمۇ ئۇنىڭغـا  ،لســاجاپـا سا غـائۇالر ۇپ،ئىـگە بولـ غائىشـىبىـرەر 
 مېھرىبــان ڭغــاىنســەنمۇ ئۇ ،ئۇالرغــا مېھرىبــانلىق قىلســا ۇپ،ئىــگە بولــ غائىشــىبىــرەر ئۈممىتىمنىــڭ 

 2.«لغايسەنبو

 رعلِل هر»: ېگەن، ئۇ مۇنداق دكىرىۋايەت قىلىنىدۇ دىنھائەن لالھۇئائىشە رەزىيە ُِعَُ ارَا مراي عهررْاٍرُخع ه رَاْ  ا سمامْي 
ْار ممٍرعنم مماماقا ْا َُرَا ى مم رْه رعلى ممٍسه ممٍنارَاسم دامم ا ًممٍركا ممٍنار هق  ركا ًممٍرناممإهن  ر هق  ممٍرلا رياُكممع  ْا ر ممراهٍُا ُا رَاي  ممذا رَاخا ممر امم ُّر ه   ُِ رعلِل هرَا ررعَُ رَان  ممي   ر امم ُّر ه   رشا َهر ه مم ُه  ُ لهىما

ْارفهامٍرلِله هر مُارعلِل هرنماِماى مااقه ْا َُر  ر  ،گە ئىككـى ئىشـنىڭ بىرىنـى تـالالش ئىختىيـارى بېرىلسـە پەيغەمبەر » «تُمى اماعامكا

كىشـىلەرنىڭ   پەيغەمبەر ،ئەگەر گۇناھ بولمىسىال ئاسانراقىنى تالاليتتى. ئەگەر گۇناھ بولىدىغان بولسا

ھەرگىزمـۇ بىـرەر ئىشـتا ئـۆزى ئۈچـۈن  پەيغەمـبەر  ئىچىدە گۇناھتىن ئەڭ يىراق تۇرىـدىغىنى ئىـدى.
 3«.ئۈچۈن ئىنتىقام ئاالتتىهللانىڭ ھۆرمىتى ھاقارەتلەنگەندە هللائىنتىقام ئالمايتتى، پەقەت 

 پەيغەمبەر ىدۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنلالھھەسەنۇل بەسرى رەھىمەھۇ :  ساھابىلىرىدىن نىڭ

 ىپكىرئالدىغا ئۇنىڭ ۋاقتىدا ئىبنى زىياد  لالھئىراقنىڭ ۋالىيسى ئۇبەيدۇ ئائىز ئىبنى ئەمرى بولغان 

رعلر ه امٍ هر» :نىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئارلىغان ئىدىم  لالھمەن رەسۇلۇ ئوغلۇم! ئىمۇنداق دېدى:   هن رشامر 
ااةااُر  ُْ مىم عُرر«ع رْه رتاُكمعنا رَان  نى تـاش يـۈرەك ىئەڭ يـام (يەنـى مەسـئۇلالرنىڭ)پادىچىالرنىـڭ  ھەقىقەتەن» ْ رناإهيٍ  ا

 4غىن!ساقالنالردىن بولۇپ قېلىشتىن نداقۇشسەن  .«زالىمالردۇر

  پەيغەمبەر  :ُْرَاعلانامٍ ُر»ئەشە  ئابدۇلقەيسكە مۇنداق دېگەن ْ هل م ُرع مٍرعلِل  هريُهُمُُّعةا ملااماْي  رخاَّ  سـەندە » « هن رنهِكا

ــق ــارهللاەتەن ھەقى ــارەت ئىككــى خىســلەت ب ــانلىق ۋە تەمكىنلىكــتىن ئىب ــدىغان مېھرىب  ياخشــى كۆرى
 5«.ئىكەن

  ئۆمەر ئىبنـى خەتتـاب { :ْه مراررَان رَْمٍرُّيا ىمادُمنرمۇنـداق دېـگەن ملهِ اررَُْا َُرر مامِ سهررسمعهررِا ْ امر بهر  رِمر اُا رع رنامإهن ر،ر هَلا
ْ ار بار پەقەت  ،{ }مېنىڭ سەلىا ئىبنى قەيسنى ئەمىر قىلىپ تەيىنلىشـىمنىِم ُرعملكهررعلر ُجرُرر ه  رٍرعارياَّ ُلحُرر اررع

 1.بېسىق ئادەمال يارايدۇ{-جەرگە ئېغىر ،چۈنكى ،ى توسۇپ قويدىۇقئۇنىڭ جەرگە ئالدىرارغۇل
                                                           

 ئايەت -153سۈرە ئال ئىمران ر1
 مۇسلىم رىۋايىتىر2
 م رىۋايىتىبۇخارى ۋە مۇسلىر3
 مۇسلىم رىۋايىتىر4
رمۇسلىم رىۋايىتىر5
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 :بۇنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇھەم تۆۋەندىكىلەر 
 روھـى ىرەرىنـىرنىـڭ ب، ئۇالپ تۇرۇشـىدىكى ئەزاالرنىـڭ قـابىلىيىتىنى بىلىـقول ئاسـتى ئەمىر، 

كۈچى يەتمەيدىغان ئىشقا مەجبۇرلىماسلىقى الزىـم. بۇنىـڭ دەلىلـى  جەھەتتىن ئەقلى ياكى جىسمانىي

لُِْف اهَُّ سَ ْفًأا ِِنَّ ُوْسَعَهاى: لىرسۆز مۇنۇتائاالنىڭ هللا ََ ھېچىىمن  تاقىا  يەتمەيدنغان ئىشقا تەشلىىپ هللا ن ُي

ََْعُت ْ  فَات َُّ وا اهََّ ،2 قىلمايدۇ شـۇنىڭ ئۈچـۈن  .3قا تەقۋادارىىىق قىلىاىالرهللاتاقىاىاالرنى  يېاىشىچە  َما اْس َت
 يەتلىرىگە يارىشا ئىشالرغا تەكلىپ قىلىش الزىم.ىئۇالرنى قابىل

 بەلكـى ئىككىسـىنىڭ  ،يېڭى ئوقۇغۇچىالرنى كونا ئوقۇغـۇچىالر بىـلەن بىـرگە قويماسـتىن ئەمىر
يېڭـى كەلگـۈچىلەر كـونىالر بىـلەن ئورتـاق  ،ھەتتـاكى .ۇشتۇرۇشى الزىـمھەربىرىگە ئاالھىدە مەشىق ئۇي

 پەيغەمـبەر  ق بولۇشى ئۈچۈن مەشىقنى بىرنەچچە سـەۋىيىدە قىلسـىمۇ بولىـدۇ.ىمەشىق قىلىشقا الي

َهواُْ ر»مۇنداق دېگەن:  نىڭغابۇ رْاىامٍ َهلُمععرعلى مٍسا ۋە  بـۇ ئەمەلىـي 4.«كىشـىلەرنى ئـۆز ئورۇنلىرىغـا قويـۇرالر» «َان 

ــيەزەن ــدۇ ەرى ــگە ئالى ــۆز ئىچى ــلىرىنى ئ ــۇرا  ،دەرس ــشبۇش ــداق قىلى ــڭ ئەق ن ــىلەرگە ئۇالرنى ــىكىش -ل

دېگەن: مۇنداق  ئىبنى مەسئۇد ھەقتە  بۇ. سۆزلەش ئۇسلۇبلىرىدىن ھېسابلىنىدۇيىتىگە يارىشا ىقابىل

ممٍنار} ركا ر ه   َُرُ ُقممعُوُْ  ُلغُمم رتماُم  مم هيثًٍر ا َا ممٍر ًْ َُامم  هثًٍر ماع  ر ٌا ممٍرَان مم ىامماًررْا رنهام   ْ ممعه ماد  ه رى ىــگە ئۇالرنىــڭ ئەقىللكىشــىلەر }ســەن {لُه

 5بولىدۇ{. سۆز ئۇالرنىڭ بەزىسىگە پىتنە، ئۇ يەتمەيدىغان بىر سۆزنى دەيدىغان بولساڭ
 بۇنىڭ ھەممىسى مېھرىبانلىقنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ.

  ارلىق ئىشـالردا گۇنـاھ تەربىيە ۋە تۇرمۇش قات-دىكى كىشىلەرگە مەشىق، تەلىمقول ئاستىئەمىر

َعرَا ر»مۇنداق دېـگەن:  پەيغەمبەر  ،الزىم. چۈنكى نىشىىلتەئاد پ بېرىشكەئاسانالشتۇرۇ ،الىبولمىس مُر ُ ه يا
َع ُ هُر َعرَا رتُمىما ُر َ ه َعرَاسا ُر ُ ه  6«تىۋەتمەرالر!ىركئۈرىڭالر، ېشارەت بېب .رمارالرنالشتۇرۇرالر، قېيىالشتۇئاسان» «تُمدا

باشـتىال  ئۈچـۈن ئىسـالمغا يېقىنالشـقان كىشـىنى ئۈلپەتلەنـدۈرۈش اق دەيـدۇ: ئىبنى ھەجەر مۇنـد
نىـڭ ىسـادىر قىلغۇچ ئـۇنىمەئسـىيەتلەردىن توسۇشـمۇ –. گۇنـاھالزىـم لىق قىلماسلىقئۇنىڭغا قاتتىق
تىشـمۇ ىگۆئىلىـم ئ ،شـۇنىڭدەك .يۇمشاقلىق بىلەن ئېلىـپ بېرىلىشـى الزىـم ،ئۈچۈن ىقوبۇل قىلىش

ۇنى باشلىغان كىشىگە ئ ،بىرنەرسە بېشىدا ئاسان بولسا ،لەن بولۇشى الزىم. چۈنكىبى ئۆرلەش يتەدرىجى
ئاخىرقى ھېسابتا يەنىمۇ كۆپ بىلىملەرنى ئىگەللەيـدۇ.  ،ياخشى كۆرۈلىدۇ ۋە ئۇنى ئاسانال قوبۇل قىلىدۇ

 7[.ياخشى بىلگۈچىدۇر. هللائۈنۈم بېرىدۇ ئۇنىڭ قارشىسىنى قىلىش ئەكسىچە
 ئەمىر  ،بولغاندىن كېيىن ئىگەللەپپەنلەردىن مەلۇم دەرىجىدە  ىيئاساس ىنىڭ ھەممىسشاگىرتالر

 الزىم. ىرىدىن ئۇنىڭ ياخشى كۆرگەنلىرىنى ئۆگىتىشملىلىئىەڭ جخىل  ھەربىر شاگىرتقا ھەر

رعلِل هر» :نىـڭ نىڭ ھۇزەيفە ئىبنـى يەمـانى ىئىبنى ھەجەر ئۆز ُِمعَا رَا ْاُلعنا م  ُ رعلى مٍُسريا مٍنا رعْل امع هرركا رر امع  ٌُ َاُكى م
َهكانهر ريُم   ناماارَان  مر هرخاٍا  َ رعل َُر اع  ْاُل  ِ دىـن ياخشـىلىق توغرىسـىدا سورىشـاتتى. مەن  كىشىلەر پەيغەمبەر » «...رَا

                                                                                                                                                                                                      
 تە زىكرى قىلدى«ئەقدۇل فەرىيد»ئۇنى ئىبنۇ ئابدۇرەببى ر1
رئايەت -286سۈرە بەقەرە ر2
رئايەت -16سۈرە تەغابۇن ر3
رئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىر4
 مۇسلىم رىۋايىتىر5
 بۇخارى رىۋايىتىر6
 بەت -163جىلد  -1« فەتھۇل بارى»ر7
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ھەدىسىگە  دېگەن 1«... يامانلىققا يولۇقۇپ قېلىشتىن قورقۇپ يامانلىق توغرىسىدا سورايتتىم ،بولسام
ــداق دېــبۇنىڭغــا ئىشــارە قىلىــشەرھىســىدە بەرگەن  : ەيــدۇجەمــرە مۇنــداق د ۇئىبنــى ئەبــ  :گەنپ مۇن

خـــاراكتېر بىـــلەن -مىـــجەز ئوخشـــىمىغاننىڭ ھەربىرىنـــى ئـــۆزى خالىغـــانچە ەرتائاالنىـــڭ بەنـــدىلهللا
ــدا  ــڭ ھېكمىتىهللاياراتقانلىقى ــڭنى ــارلىقى نى ــاھابىلەرگە ياخشــىلىقنىڭ  ،ب ــۆپ س ــۈن ك شــۇنىڭ ئۈچ

ــوللىرىنى بىلىــپ شــۇنى باشــقىالرغا يەتكۈزســۇن ئۈچــۈن نىــڭ يــوللىرىنى سوراشــنى ياخشــى ئۇ ،ي

تائـاال نىجـاتلىقنى هللائۇ زاتنىڭ يامانلىقتىن يىـراق بولۇشـى ۋە بولسا، غا  ھۇزەيفە  كەنلىكى،كۆرسەت
يامـانلىق توغرۇلـۇق  ، ئۇنىڭغـاسـەۋەب بولۇشـى ئۈچـۈن چېكىندۈرۈشىگەئىرادە قىلغان كىشىدىن ئۇنى 

قارنىنىڭ كەرلىكـى -نىڭ كۆكسى پەيغەمبەر  نىھەدىستبۇ يەنە  كەنلىكىنى،سوراشنى ياخشى كۆرسەت
ــارلىق  ــۈن ب ــى ئۈچ ــاۋاب بېرىش ــىپ ج ــىگە مۇناس ــورىغان كىش ــوئال س ــداق س ــڭ ھەرقان ــۇ زاتنى ۋە ئ

 .ۋالغىلى بولىدۇۈھېكمەتلەرنىڭ يوللىرىنى بىلىدىغانلىقىنى كۆر
ئـۇ  ،كۆرسـەيەنە ئۇ ھەدىستىن شۇنىمۇ بىلىۋېلىشقا بولىدۇكى، بىر ئادەم بىر خىل بىلىمنى ياخشى 

باشــقىالر  ئــادەم ئــۇ بىلىمنــى ئىگەللەشــتە باشــقىالردىن ئۈســتۈن تۇرىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــۇزەيفە 
ئـۇ مۇناپىقالرنىـڭ ئىسـىملىرىنى بىلىشـكە يەنە  ،ھەتتـاكى .بىلمەيدىغان سىر ئىگىسـى بولغـان ئىـدى

 غان ئىدى. ىنكەلگۈسى نۇرغۇن ئىشالرنى بىلىشكە خاس قىل
دەپ  «للىقى بـارىشـاگىرتنىڭ ئۇنىڭغـا مـاي»ىلىملەرنىڭ ئىچىدە ئ بولغان ھئۇ ھەدىستىن يەنە مۇبا

ئىلىـم ، تىشىئىلىمنـى ئـۆگ شـۇ شـى ئۈچـۈن،ئەمەل قىلى پنىىز چۈشـېـتئۇنىـڭ قارالغان ئىلىمنى 
 2[.‹ىۋالغىلى بولىدۇنى بىلتىشنىڭ ئەدەبلىرىدىن ئىكەنلىكىىئۆگ

ممرنر» :نىــڭ بــۇ مەســىلىگە يەنە پەيغەمــبەر   ُ ُِْا َُررُكمر ر رلام مٍرُخلهمماا ھەربىــر ئىنســان ئــۆزى يارىتىلغــان » «لهةا

 . بولىدۇ كەدەلىل كەلتۈرۈش مۇدېگەن سۆزى بىلەن 3«نەرسىگە مۇيەسسەر قىلىنغۇچىدۇر
 نى ھەپتىدە بىر كۈن ھەمدە الزىم ىە ئازراق ئىستىراھەت ۋاقتى ئاجرىتىشقك مەشىقىلىئەمىر كۈند

 الزىم.قىلىپ بېكىتىشى ئىستىراھەت ۋاقتى 

غـا قىلغـان ۋەسـىيەتلىرىدە مۇنـداق دېـگەن:  ۋەققـاس  ۇسەئد ئىبنـى ئەبـ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

تماران ممار} مملهةهْيارَا  ُ ل ُة ررسٍه ْ رر ه ممع هْه ْ ررَ ،رِا ُع ممة  َ ه رًعرُُتا ممِم  ْ ررِا ْ ررَ ،ريُما دهممُُمُع ممر فهه َهَ رر هى مم رتُمقاَّ ه ى مم ْ رريُرنامماُررْا ممَّ ررفههمم ُلغُممععرَا ْ رريماُم  ُْ  َ ممر اممُ   ُ رلا ررُارُرَاعل
ْ رريُمى قه  ر ْ ر،ر ُمع تماُع َناررناإهنم ُع ٍكهُر ْ رر اُ َ  رر هَلاررِا مٍْهي،رُْقهِ ُُمسهررَا انم  ٍهررعل  ْ ر،رَاعل ُكمراع ررْادامكارربهامع ررَاَا هم مٍرُيُداما ررُكمر هرر ه ًْ لاماًرريماع  م  لِا مَّ ر،رَا رتاُكمعناررَا
انررواُْ ر َا ْ ررنهِعاٍُي ُِعنررَاع مُع ُا ُُ َيماُرُّْمعنارَانم  اماعُرر،ر ملهحا  ِ ْ ررْ رَا اهداماماُع سـەپىرىدە مېھرىبـان بـول!  ڭ}مۇسـۇلمانالرغا ئۇالرنىـ {ََْا

بىر جايغا چۈشـكەندە دۈشـمىنىگە يېتىـپ بارغۇچىلىـك ئۇالرغـا  !ئۇالرنى چارچىتىدىغان سەپەرگە زورلىما
ئۇالر جـان ۋە  ،چۈنكى ،تىۋەتمەيدۇخورىسەپەر ئۇالرنىڭ كۈچىنى  ڭ،اىسمېھرىبانلىق قىلىشقا سەل قارىم

دىكى قـول ئاسـتىڭسـەن  .دۇرېڭىۋاتقـان كىشـىلەرىرىنى قوغداۋاتقان مۇقىم دۈشمەننىڭ قېشىغا ممالل
كېرەكلىرىنى -ۋە نەرسە ىشۋېلىنا قىلىومېياراقلىرىنى ر-رالوكىشىلەرگە ئۇالرنىڭ دەم ئېلىۋېلىشى، ق

 4.زنى ئاجراتقىن{ۈكۈند-ئورشىۋېلىشى ئۈچۈن ھەر جۈمەدە بىر كېچە
 ش ۋە ئـــۇالرنى تـــالۇت ئـــۆز ئەســـكەرلىرىنى ۈرلەندۈىقمەشـــىكىلەرنى ئەمىرنىـــڭ قـــول ئاســـتىد

ـــىنىغاندەك ـــدۇرۇپ  ،س ـــار. مەن شـــۇنىڭغا ئاگاھالن ـــۇقى ب ـــىناش ھوق ـــلەن س ـــر مەشـــىقلەر بى ئېغى
                                                           

رسلىم رىۋايىتىبۇخارى ۋە مۇر1
 بەت -37جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر3
رناملىق كىتابى« ئەقدۇل فەرىيد»ئىبنۇ ئابدۇرەببىنىڭ ر4
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تىشتۇر. ېۋۈكۆتۈرنى بەلكى قاتتىقچىلىق ئەمەس،مۇشەققەتنى ، ئۆتمەكچىمەنكى، مېھرىبانلىق دېگەنلىك

ََ ِمْن ُأ فَ لَ ْيَس ِم  ِْ تائاال مۇنداق دەيـدۇ: هللابۇ ھەقتە  ْ  بِنَ َه ٍن َفَم ْن َش ِن َُ ُُنوُِ قَ اَ  ََِِّّ اهََّ ُمْ َتِل ي ُْ فَ َلمَّ ا َفَص َل عَ اُلوُى بِ ا
ََْعْمُأ فَِإسَُّأ ِم ِْ ِِنَّ َمْن اْغتَ َنَذ ُغْنفَ ًل بِيَ ِ هِ  ْ َي َْ غدا  تاىۇت ئەسىەرىى ى بىلەن )بەياۇىمۇقەددەساى ئ ئاي نلغان چا َوَمْن 

شىمىى  دەريىا  .سىلەرن  بى  دەريا بىلەن سىنايدۇ  شىمى  ئۇنىادن  ئىچىدنىەن  ئىۇ  اڭىا تەۋە ئە ەس»هللا
ئۇنىادن  )ئۇسسۇزىۇقىن  بى ئاز بېسىى ئىچىنئ ئىچىەن  .سىيىن  تېاىمايدنىەن  ئۇ ھەقىقەتەن  اڭا تەۋەدۇر

 .1دېدى« ئادەم )بۇي ۇققا خىالپلىق قىلغان بغىمايدۇئ
قۇغــۇچىالرنى جەڭ ماھــارەتلىرى وئ ،مەقســەتئاساســىي  كىئېغىــر مەشــىقلەرگە سېلىشــتى ،بولۇپمــۇ

 .بولىدۇ تېخىمۇ شۇنداق ، بۇجەھەتتە سەۋىيىگە ئايرىش بولسا
 ئىمـام بولسـۇن نامـازنى يەرگىـل ئوقـۇپ بېـرىش ىئەمىر ئۆزى ئىمـام بولسـۇن يـاكى ئورۇنباسـار  

بـۇ ھەقـتە  ن مەشىقلەردىن كېيىن تېخىمـۇ شـۇنداق.يىىق ،مېھرىبانلىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر. بولۇپمۇ

ــگەن:  پەيغەمــبەر  ــداق دې ُْر»مۇن ُع ممىم  رناممإهن رْه ُ همم   رنمال ُِخا رلهلى ممٍسه  ْ مم ُُك َا ُهممعارَا هذاعرااممل ىر  هذاعرااممل ىرَا ْارَاعل كا ممقهِ  ُ رَاعل عل  ممدهِ ا
رْاٍرشاٍ ار  َ َهرنمال ُِااع ه ُه  ُ رلهىما  ْ َا ُُك  !سـۇنۇقئويەرگىـل  ،شـىلەرگە نامـاز ئوقـۇپ بەرسـەسـىلەرنىڭ بىـرىڭالر كى» «َا

 نـدااغيـالغۇز نامـاز ئوقۇ ۈرالر. ئـۆزبولىـدۇ ئادەملەر ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئاجىز، كېسەل ۋە ياشانغان ،چۈنكى
 2.«ارالر بولىۋېرىدۇسۇقئۇچە ئۇزۇن رىنىڭالخالىغ

مەن  !لالھرەسـۇلۇئـى ›مۇنـداق دەيـدۇ: بىـر ئـادەم: دىـن رىـۋايەت قىلىنىـدۇكى، ئـۇ  مەسـئۇد  ۇبەئ
 .دېـدى ،‹ئۇ نامازغا چىقالمايمەن تۈپەيلى،نى ئۇزۇن ئوقۇپ بەرگەنلىكى ىپاالنچىنىڭ بىزگە بامدات نامىز

لەنگەنلىكىنى كۆرمىگەن پقاتتىق غەزەدىكىدەك نىڭ شۇ كۈن مەن پەيغەمبەر  .لەندىپغەزە پەيغەمبەر 

ممٍ»مۇنــداق دېــدى:  پەيغەمــبەر  ئانــدىنئىــدىم.  َُرريامٍرَايمُّعا مم ُا ل  رنامإهن رخا  َ ممع  َا رنمال ِااا رَا  رعلى مٍسا مع  ُ هممرهيعارناةا ُْىما ر  ْ مى ُك على مٍُسر هن رْه
ماهر جا ْ ٍا ُهمعارَاذاعرع رَاعل كا كىمكـى  .ئىچىڭالردا كىشـىلەرنى نەپرەتلەنـدۈرگۈچىلەر بـار ئىـكەن خااليىق!« »عل  مدهِ ا

ھـاجەتمەنلەر  ۋە رقىسىدا ئـاجىز، ياشـانغانئۇنىڭ ئا ،چۈنكى !سۇنۇقئوكىشىلەرگە ئىمام بولسا يەرگىل 
 3.«دۇولىب

غـا مۇنـداق دېـگەن:  مۇئـاز ئىبنـى جەبەل  پەيغەمـبەر  :دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىـدۇ جابىر 

ر » ٌا ثارَانماا ممٍننرَان مم ممر ع  ررثاممًّلا ر هذارْا ٍرَاعلل ِ ممره ْا ٍ رَاُهممحا ممة سه  َ رَاعل ْارَاس هممكا مم  ِ رع ممُ هحه ُا رسه ٌا ُهممُعر(،رنمالاممع  رااممل ِ  رعل كا َاع ا ا َُرُيَّاممل هيرَا ممىرناإهن مم َا عريماغ 
ماهر جا ْ ٍا  دىتەكرارلىـدەپ ئـۈ  قېـتىم  ،«نەپرەتلەندۈرمەكچىمۇ؟!دىن كىشىلەرنى دىنسەن « »َاعل  مدهُِ رَاُذَرع

اَها ،َس ِِْح اْسَ  رَبِْكَ مىشقا ېن» ۋە: َُ ىلەر بىلەن ناماز ئوقـۇپ قاتارلىق سۈر َواللَّْيِل َِِذا يَ ْغَش   ،َوالشَّْمِس َوُ 
 ، دېدى.«رساۇىغان تھاجەتمەن كىشىلەر ناماز ئوقۇيدۋە ئارقاردا ياشانغان، ئاجىز  ،چۈنكى !!؟بەرمەيسەن

قايتىــپ كېتىــپ  تاشــالپئوقۇغــان، بىــر ئــادەم ئــۇنى  ە سۈرىســىنىبەقەر ىــدازىخــۇپتەن نام مۇئــاز 

 1گە شىكايەت قىلغان. پەيغەمبەر 
  مېھرىبـانلىق مۇ لەندۈرسە ئۆزىنى چىـڭ تۇتۇۋېلىشـپنىڭ بىرى ئۇنى غەزەلەرقول ئاستىدىكىئەگەر

لَُّّمرا ااهر: »گەنمۇنداق دې بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  ۋە تەمكىنلىكنىڭ ئاستىغا كىرىپ كېتىدۇ. م هيُ رسٍه  َ رعل لامِ سا
                                                           

 ئايەت -243سۈرە بەقەرە ر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 بۇخارى رىۋايىتىر3
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رعل غا امبهر َُر هى م ا م ُا  ُ َ  هيُ رعل ذه رُّيا لهُكرنما رعل ئەمەس، ئـاچچىقى كەلگەنـدە ئـۆزىنى  راتۇبـچېلىشقاندا يەرـگەن » « هّن ٍا

 2.«بېسىۋالغان ئادەم ھەقىقىي باتۇردۇر
ئەمىـر ئـۆز مەنپەئەتـى ئۈچـۈن  .ىال ئاشكارا بولىـدىغان ئەخـالقئاچچىقى كەلگەندپەقەت  ،تەمكىنلىك
 ،لەنسـەپئۈلگە بولۇشى الزىم. ئەگەر ئومۇمنىڭ مەنـپەئەتىگە ياتىـدىغان نەرسـىگە غەزە قتاىئاچچىقالنماسل

 ،نى ئىجـرا قىلماسـتىنتەزىـر جازاسـىھېچقانداق بىـر  ىتالەنگەن ھالەتتە يامانلىق قىلغۇچىغا قارپغەزە
 چىلىك توختاپ تۇرۇشى الزىم. ەنبەلكى كۆرلى ئارامىغا چۈشك

ار: »بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن  پەيغەمـبەر كى،دىن رىۋايەت قىلىنىدۇ  ىئەبۇ بەكر م نرسمامْي  َا رَا  ْ  ريا ُكم
هر ُاٍنُرعثم ىماْي  ر ا   ُْعا  3«رىسىدا ھۆكۈم قىلمىسۇن!الەنگەن ھالەتتە ئىككى كىشى ئپغەزە اۋبىر» «َا

 يــاكىئىــش  ئــويالپ باقمىغــانئەمىــر  ،بېســىقلىق ۋە تەمكىــنلىككە بولغــان ئېھتىيــا -ئېغىــر 
ل قونىڭ ئۇ ئۇ ۋە ،ساالھودۇقۇپ قەپ، رى  كەلگەن چاغدا ئاشكارا بولىدۇ. ئەگەر ئەمىر ئەنسۇد ھادىسىگە

نىڭ ئىزنـى بىـلەن هللا ،ىدىكى كىشىلەرنىڭ ئىشى بۇزۇلىدۇ. ئەگەر سالماق بولۇپ پىكىر يۈرگۈزسەئاست
ئەمىر تەجرىبىلىك  ،كېڭەش ئېلىپ بېرىشقا ۋاقىا يار بەرسەشۇ ئەسنادا قازىنىدۇ. ئەگەر  تقىيەەپپەمۇۋ

، ھـۇنەين قاتـارلىق نىڭ ئۇھـۇد، ھـۇدەيبىيە الزىم. پەيغەمبەر  ۋېلىشىكىشىلەر بىلەن مەسلىھەتلىشى

ۋاپـات بولـۇپ ئەرەبـلەر مـۇرتەد بولغـان  نىـڭ پەيغەمـبەر  ئەبـۇ بەكـرى  ؛جەرلەردىكى تۇتقان مەيـدانى

نىـڭ رۇملۇقالرغـا  تە ۋە يەرمۇك كۈنىسى خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد ئمۇ پوزىتسىيىسى؛ۋاقىتتىكى تۇتقان 
ئـۆزگەرتكەن ئايرىـپ  ىرنەچچە بـۆلەككەب ڭ سەپەرۋەرلىكىنىقارشى مۇناسىپ ھالدا مۇسۇلمانالر قوشۇنىنى

نىـڭ ۋاپـات رى ئەبۇ بەكريازغان ا غر خالىد ۋاقىتتانىڭ جەڭ بولۇۋاتقان  چاغدىكى ھالىتى ۋە ئۆمەر 

نـى  بەيـدە ۇنى قوماندانلىقتىن ئېلىـپ تاشـالپ ئەبـۇ ئر ئۇنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن خالىد ،بولغانلىقى

ــانلىق توغرىســىدىكى خېتىنــى ــدان قىلغ ــد ،قومان ــدىن كېــيىنتاپشــۇرۇپ   خالى مۇســۇلمانالر  ئالغان
ــۇالر غەلىــبە قىلغانغــا قەدەر ــۇپ تــاكى ئ خەتنــى  ،كۈچىنىــڭ پارچىلىنىــپ كەتمەســلىكىنى نەزەردە تۇت

 1يدۇ.ىئەرزىمىزغا ھەقىقەتەن قاتارلىق ئەھۋالالردىن ئىبرەت ئېلىش ىيوشۇرغانلىق
 

 پايدا ە كەلگەننەپسىنى پاكالش ھەققىد
 داق دەيدۇ: بەزىلەر مۇن

سىز. مـاۋۇ بىرىنىـڭ ۋاتىسىز كىشىلەردىن ئۇالر يارىتىلغان تەبىئەتنىڭ قارشىسىنى تەلەپ قىلى ـــ
يەنە بىرىنىــڭ تەبىئىتــى ئــاچچىقى يامــان، ئالــدىرارغۇ بولىــدۇ.  ،تەبىئىتــى مــۇاليىم، تەمكىــن بولســا

لىنىشــنى تەلەپ قانــداقمۇ كېيىنكىســىدىن ئــۇ يارىتىلغــان تەبىئەتنىــڭ قارشىســى بىــلەن ئەخالق
 !قىلىسىز؟

  :مۇنداق جاۋاب بېرىمەن تۇرۇپ دىن تىلەپهللا نىمەن مۇۋەپپەقىيەت
ش ىنىئۇنىڭ بەزىسـى ئـۈگ ھەمدە دۇريماختالغۇچى گۈزەل ئەخالقالر ۋە بەزى بىر پەزىلەتلەر تەبىئى ـــ

 چـارنا ۈچىكۈلگۆئىنسـان سـ ،ۋە تىرىشچانلىق كۆرسـىتىش ئـارقىلىق قولغـا كېلىـدۇ. يەنە شـۇنىڭدەك
تائــاال بــۇ ھەقــتە هللا ئەخالقالردىـن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش ۋە ســەۋر قىلىــش ئــارقىلىق قۇتۇالاليــدۇ.

                                                                                                                                                                                                      
 ھەدىسلەر -735، -734، -733« سەھىھۇل بۇخارى»ر1
 يىتىۋە مۇسلىم رىۋا بۇخارىر2
 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارىر3
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َُسَّ اَهامۇنداق دېگەن:  ََ َم ْن  ُُورََه ا َوتَ ْ َواَه ا قَ ْ  َأفْ لَ َح َم ْن زَكَّاَه ا َوقَ ْ  َخ ا ََُْلََمَه ا ُف روھ بىىلەن ۋە  َوسَ ْفٍس َوَما َس وَّاَها َف

يا انلىقن  بىلدۈرگەن زات بىىلەن قەسىە ى   روھىنى  پىاك -ىلىپ ياراتقان  ئۇنىاغا ياخش ئۇن  چى ايلىق ق
فۇجىۇر بىىلەنئ شە سىىاىەن ئىادەم چغقىۇم -قىلغان ئادەم چغقۇم  ۇرادنغا يېاىدۇ. نەپسىن  )شۇف ى ۋە پىسق 

 .2نائى ىد بغىىدۇ
. جايالشـتۇردىۋالىقنى پاسـىقلىق بىـلەن تەقـ ئىنسـانغا بىـررئىمتىھان قىلىش ئۈچۈن ھە تائاالهللا

زەش ئۈچـۈن نەپسـى بىـلەن جىھـاد ېپەزىلەتلەر بىلەن ب ،پۇكىمكى ئۆز نەپسىنى پاسىقلىقتىن قۇتۇلدۇر
زىيـان تارتقۇچىالرنىـڭ قاتارىـدىن  ،قىلمىسا ئۇنداقئۇ نىجات تاپقۇچىالرنىڭ قاتارىدىندۇر.  ،قىلىدىكەن

 بولىدۇ.

ــدۇ: هللا ــداق دەي ــدا مۇن ــر ئورۇن ــاال يەنە بى )شۇف نىىدن  ۋە  َأفْ لَ  َح َم  ْن تَ زَكَّ    َوذََك  َن اْس  َ  رَبِْ  ِأ َفَص  لَّ  قَ   ْ تائ

گۇناھاى ئ پاك بغىغان ئىادەم  ەقسىىاىگە يەتاى . ئىۇ پەرۋەردنگارننىى  نىا ىن  يىاد ئەتاى   ئانىدن  نا ىاز 

 .3ئغقۇدى
ــۇن ۋاســ ئالقىشــلىنىدىغان ــالر نۇرغ ــۈزەل ئەخالق ــزىگ ــدۇ. بى ــا كەلتۈرۈلى ــارقىلىق قولغ ــۇ  تىلەر ئ ئ

تىلەرنىڭ ئىچىدىن ئىلىم، تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، دۇئا قىلىش، ياخشى ھەمـراھ قاتـارلىقالرنى ىۋاس
 تۆۋەندە زىكرى قىلىپ ئۆتىمىز.

 
 ئىلىم 

َواهَُّ  :تائاال مۇنداق دەيدۇهللابۇ ھەقتە مەۋجۇد بولغان خۇسۇسىيەت،  ئىنساندا ئەسلى كئىلىمسىزلى
ْ  ِم   ْن بَُُ   وَِّ ُأمَّ  َُ َُُنوََّأْخ   َنَج َُ   ْ  َتْش    َِ َلَعلَّ َُ   ْ  الأَّ   ْمَ  َواأْلَْبَص   اَر َواأْلَْفئِ   َ  َُْ  ن تَ ْعَلُم   وََّ َش   ْيًئا َوَجَع   َل َل سىىىىلەرن  هللا َه   اِت

سىلەرگە شىشىر قىلسىۇن دەى  هللائاناڭالرنى  قارنىدن  ھېچنەرسىن  بىلمەيدنغان ھاىىاىاالر بىلەن چىقاردى  

 .4قۇالق  شۆز ۋە يىرەشلەرن  ئاتا قىلدى

نادانلىقنىـڭ ئەسـلى  ىنـىدېگ ھېچنەرسىىن  بىلمەيىدنغان ھىاىىاىاالر بىىلەن چىقىاردى :تائاالنىڭهللا
ئىنسـان شـۇنىڭدىن كېـيىن  ،زكىىشۈبھىس ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ.مەۋجۇد بولغان خۇسۇسىيەت 

ــادان قالســا ــۆگىنىش ۋاســهللا ،ن ــا قىلغــان ئ ــاال ئات پەرز ۋە  ھەمــدەقىلىــۋەتكەنلىكى  زايەتىلىرىنى ىتائ
 مۇستەھەب بولغان ئىلىملەرنى تەرك ئەتكەنلىكى ئۈچۈن ئۇنىڭغا ماالمەت قىلىنىدۇ. 

 تىلەردۇر: ىۋاسئەنە شۇ تىلغا ئېلىنغان  تۆۋەندىكىلەر

 َََُُّنو َُ  ْ  َتْش   َِ َلَعلَّ َُ  ْ  الأَّ  ْمَ  َواألَْبَص  اَر َواأَلْفئِ  َ  ۋە سىىىلەرگە شىىىشىر قىلسىىۇن دەى  قىىۇالق  شىىۆز هللا َوَجَع  َل َل

 .يىرەشلەرن  ئاتا قىلدى
تىلەردىن پۈتـۈنلەي ىكـاپىر ئـۇ ۋاسـ ىغان بولۇپ،تىلەردىن پايدىلىنىشتا پەرقلىنىدىمەخلۇقالر بۇ ۋاس

َِ الأَّ  ِعِ  تائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـدۇ: هللا پايدىلىنالمايـدۇ. ا َُ َوقَ اُلوا لَ ْو ُكنَّ ا َسْأ َمُ  َأْو سَ ْعِ  ُل َم ا ُكنَّ ا ِف َأْص 
َْتَ نَ  َِ الأَّ  ِع ِ فَ  ا ا َُ ً ا أِلَْص   ُْ ئەگەر بىىىر )پەيغە رەرنىىى  سىىۆزىى نن ئ ئاڭلىغىىان يىىاش  »ئىىۇالر   ُفوا بِ  َذْسِ ِهْ  َفُأ  

ئەھلى  دوزاخ  .دەيدۇ. ئىۇالر گۇنىاھىن  تغنۇيىدۇ  «چىشەنگەن بغىساق  ئەھل  دوزاخ قاتارندا بغىماس ئىدۇق
                                                                                                                                                                                                      

 بەتكىچە -16بەتتىن  -12جىلد -7ناملىق كىتابى « ئەلبىدايە ۋەننىھايە»ئىبنى كەسىرنىڭ ر1
 ئايەتكىچە -13ئايەتتىن  -7سۈرە شەمس ر2
 ئايەتكىچە -15ئايەتتىن  -14سۈرە ئەئال ر3
 ئايەت -78سۈرە نەھل ر4
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َْ ُْيٌ ن َوَلَ ْ  َذرَأْ ،1 نى  رەھمىاىدن  يى اق بغىسۇن!هللا َ ا َوََلُ ْ  َأ ٌَ ن يَ ْفَ ُه وََّ َِ ِ نِْ َواِ س ِس ََلُ ْ  قُ لُ و ُْ ََهنََّ  َكِث ًا ِمْن ا ُِ سَا 
َا ُأْولَِئَك َكاألَسْ َعاِم َبْل ُهْ  َأَ لُّ ُأْولَِئَك ُهْ  اْلَغاِفُلو  َا َوََلُْ  آَذاٌَّ ن َيْأَمُعوََّ َِ ۋە شىببىسىىرش   جىى  -شىەك ََّ يُ ْ ِصُنوََّ َِ

ئۇالر دنللىى ى بىغىغىن  بىلەنمىۇ  ئىۇ  .ئىنسانالردن  نۇرغۇنلى نن  دوزاخقا )يېقىلغۇ بغىۇش ئىچىنئ ياراتاۇق
نى  قۇدرناىنى  دەىىللى ننى ئ )هللائارقىلىق ھەقن  چىشەنمەيدۇ. ئۇالر شۆزىى ى بغىغان بىلەنمۇ  ئۇ ئارقىلىق 

لىپئ تىاشىىمايدۇ. ېنى  ئايەتلى نن  ئىر ەت ئ)هللا شۆر ەيدۇ. ئۇالر قۇالقلى ى بغىغىن  بىلەنمۇ  ئۇ ئارقىلىق

 .2ھايۋاندننمۇ بەتاەر گۇ  اھاۇر  ئەنە شۇالر غاپىلدۇربەىى  ئۇالر گغيا ھايۋانغا ئغخشايدۇ  
 ەپايدىلىنىـدۇ. بـۇ ھەقـت ئۈنۈملـۈك تىلەردىنىكەلتۈرۈشـتە بـۇ ۋاسـ مۇئمىن ئىمـاننى قولغـا ،ئەمما

ــدۇ: هللا ــداق دەي ــاال مۇن ْ  فَوَمنَّ  ارَب َّنَ  ا ِِس َّ تائ َُ ُِي ِلِأْيَ  اَِّ َأَّْ آِمنُ  وا بِ  َنبِْ يً  ا يُ نَ  ا ُِ ْعنَ  ا ُمَنا پەرۋەردنگىىارنمىر! بىىىر  نَ  ا َسَِ

دەى « رەبرىاالرغىا ئىمىان ئېيىاىاالر»نى ئ ئەىەيبىسسىاال غۇچىنى  )يەنى   ىۇھە مەد نىدا قىلھەقىقەتەن بى  

َُِي الَّ  ِذيَن َيْأ  َتِمُعوََّ اْلَ   ْوَ  فَ َيتَِّ ُع  وََّ َأْحَأ  َنأُ فَ  َ ،3 ئىمانغىىا چاقى غىىانلىقىن  ئاڭلىىىدۇق  ئىمىىان ئېيااىىۇق َِ َ  ا  شِْ  ْن 

 سۆزگە قۇالق سېلىپ ئۇنى  ئەڭ ياخشىسىغا ئەگىشىىدنغانالرغا )يەنى  تەقىۋادار بەنىدنلى نمگەئ خىۇش خەۋەر

 .4بەرگى 

دېـگەن ئىنسـان  ،چـۈنكى. شـۇ قاتـاردائەنە رىمـۇ فكۇ ،بولـۇپ نېگىـزىيامانلىقنىـڭ  چەنادانلىق بار
   .بىلمىگەن نەرسىنىڭ دۈشمىنى

 .ئۇالرنىى  تغىىسى  ھەقنى  ئۇقمايىدۇ َبْل َأْكثَ ُنُهْ  ن يَ ْعَلُم وََّ اْْلَ لَّ فَ ُه ْ  ُمْعِنُ  وََّ : ېگەنتائاال مۇنداق دهللا

 .5ئۇالر )تەۋھىدئتى  يىز ئۆرۈگىچىلەردۇر

 پەيغەمـبەر  .شـمۇ شـۇ قاتـارداسوئال سورا ،ئىلىم ئۆگىنىش بولۇپ، چارىسى ھەل قىلىشنىڭ ئۇنى

مٍريامٍ: »دۇردەلىلـ غابۇنىڭ سۆزى مۇنۇ نىڭ ُْرر هّن امٍر،رتمادال ُةمعع على مٍسُررَايمُّعا ،رعل دهل م ْه َُررسهمٍلام دالُّ م ُهق  َه،رَاعل  ُاقُّم لام  ْامع ررسٍه َهررعلِل ُرريُمرهُهررَا مرًعرسهم ِم  رخا
َُر ُاق هع  رريُم ئـۆگىنىش ئـارقىلىق قولغـا ، ئىلىـم ،بھىسـىزكىنىڭالر! شۈىئىلىم ئـۆگ ،ئىنسانالر ئى» «علم  هيعهرر ه

 ياخشــىلىقاۋغــا بىرهللا .دۇىــدىننــى ئــۆگىنىش ئــارقىلىق قولغــا كېل، دىنــدا ئــالىم بولــۇش .كېلىــدۇ
 6.«ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ سا،نى ئىرادە قىلقىلىش

چى ئىكەنلىكىنـى ئۇقتـۇرۇش ئۈچـۈن پەزىلەتـلەرگە چـاقىرغۇچى بسـەۋە ڭ ئەمەلـگەىئىلىمن تائاالهللا

دېـگەن سـۆزى بىـلەن  ئەگەر بىلىدنغان بغىسىاڭالر َلْو ُكن ُتْ  تَ ْعَلُم وََّ  ۋە َِِّْ ُكنُتْ  تَ ْعَلُموََّ  رغۇن ئايەتلەرنىنۇ
 ئاخىرالشتۇردى.

                                                           
رئايەتكىچە -11ئايەتتىن  -13سۈرە مۈلۈك ر1
 ئايەت -173سۈرە ئەئراف ر2
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر3
 ئايەتكىچە -18ئايەتتىن  -17سۈرە زۇمەر ر4
 ئايەت -24سۈرە ئەنبىيا ر5
 تەبەرانىي رىۋايىتىر6
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ثهممعًع» :نىــڭ پەيغەمــبەر  ْ ركا ِ ممُا ر الهممًِّلرَالُاكا  ْ ُا ك  ُْرلا اممحه ممٍرَا  لامم ْا ر رتماد لاُةممعنا ئەگەر مەن بىلگەننــى ســىلەر » «لاممع 

 ئــايەتكەيــۇقىرىقى  ن ســۆزىمۇەدېــگ 1«كــۆپ يىغلىغــان بــوالتتىڭالر ،ئــاز كۈلــۈپ ،دىغان بولســارالربىلىــ
   شتۇر.خشاوئ

 :گۈزەل ئەخالقالرغا ئائىا ئىلىم ئىككى تۈرگە بۆلىنىدۇ
 گۈزەل ئەخالقالرنىڭ پەزىلىتىنى بىلىش 

ـــبەر  ـــگەن: پەيغەم ـــداق دې رعل دار» مۇن ِمممَاعنه رْه مممي   رَاثم قامممُرر ه رشا مممع  مممٍرْه مممعهرعْلُلُممماهرْا  ُ َُ ر مممع  ممماهرْه ْا ْهعهريمامممع  ارعل قهِاٍ  «ُ ممم هرعل ُةمممؤ 

  2.«ئەخالقتىنمۇ ئېغىرراق نەرسە بولمايدۇ-قىيامەت كۈنى مۇئمىن بەندىنىڭ تارازىسىدا گۈزەل»

رعل قاممٍكهْهر» مۇنــداق دېــگەن: يەنە مماارعلَّ ممٍكهْه َاجا ُا َهر ممعهرُخُلقهمم  ُ ُ َهُ رِبه ُمم   ْهعارلِا مــۇئمىن گــۈزەل  ھەقىــقەتەن» « هن رعل ُةممؤ 

 3.«زا تۇتقۇچى ۋە قىيامدا تۇرغۇچىنىڭ دەرىجىسىنى تاپىدۇوبىلەن ر ىئەخالق
ــاقىۋىتىنى  ــان ئ ــىنىڭ يام ــان كىش ــەل قارىغ ــكە س ــى ئۆگىنىش ــۈزەل ئەخالقالرن ــتىغا گ ــڭ ئاس بۇنى

  .كىرىپ كېتىدۇ شمۇىۋېلىلىب
 گۈزەل ئەخالقالرنىڭ تۈرلىرىنى بىلىش 

ئۇنىـڭ  ،زىلىش ئۈچـۈنېـئەخالقالر بىلەن ب-گۈزەل ئەدەب ۋە بولۇش ييەنى رەزىل ئەخالقالردىن خالى
ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا ھەدىـس توپالملىرىنىـڭ  «بۇخـارى ىھۇلسـەھ» مەزمـۇنالربـۇ  .نېمىلىكىنى بىلىش

 بايان قىلىنغان. بابلىرىدا ھەققىدىكى ئەخالق-ئەدەب
 
 تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ قولغا كەلتۈرۈش 

تونـۇپ،  كەلـگەن غەزەپنـىىن تەرەپـت ئىنسان ئـۆز نەپسـىمەسىلەن،  ،ىدۇبۇنىڭ ئۇسۇلى مۇنداق بول
بـۇ  ،بېسىقلىقنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن ئۆز نەپسى بىلەن جىھاد قىلىدۇ-ئېغىر ۋە قۇتۇلۇش ئۇنىڭدىن

ئـاچچىقىنى كەلتۈرىـدىغان بىـرەر بىرىنچى قېتىم ئىش ئۇرۇنۇش ئارقىلىق داۋاملىشىدۇ. ئەگەر ئۇ ئادەم 
 داقېتىمـ -2تىـدۇ. كېـيىن ۇتەلەپـكە اليىـق بولمىسـىمۇ ئـاچچىقىنى يدېگەنـدەك  ،ەلسـەئىشقا دۇ  ك

بېسـىقلىق ئۇنىـڭ ئايرىلمـاس -ئېغىـر خىرقى ھېسـابتا،ئـا. بېسـىۋاالاليدۇبۇنىڭدىن ياخشىراق ئۆزىنى 
ئۇسـۇل. ئـۇ  ىنىلغـانبىـدىن ئـۆتكەن ۋە مـۇۋەپپەقىيەت قازىبـۇ تەجر ،خالىسـاهللا .ئايلىنىدۇ ىغائەخالق
تەييـارالپ قويغـان  نىڭغـائۇهللا، ئىـش بىـر يـاردەم بېرىـدىغان يەنە ىغاۋېلىشـۇئۆز نەپسىنى تۇت ىڭنئادەم
تىنى ىكىرىپ ئىش قىلىشنىڭ دۇنيـا ۋە ئـاخىرەتتىكى ئـاقىۋ نىگەيئاچچىقنىڭ كە مۇكاپاتنى ۋە، ئەجىر

   بىلىش.

 :لىىدېگەننىڭ دەل« تىش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇىپەزىلەت ئىنسانغا تىرىشچانلىق كۆرس»

 تائاالنىڭهللا:  ِن ُأْقِأُ  بِيَ ْوِم اْلِ َياَمِل َوَن ُأْقِأُ  بِالن َّْفِس اللَّوَّاَم ل   قىيا ەت شىىن  بىىلەن قەسىە ى   ئىۆزنن

 اال ەت قىلغۇچ  نەپسى  بىىلەن قەسىە ى   )سىىلەر چغقىۇم تى نلدۈرۈىىسىىلەر  سىىلەردن  چغقىۇم ھېسىا  

 دېگەن سۆزى. ،4ئېلىنىدۇئ

ىلغۇچ  نەپسى  اال ەت ق مۇنـداق  لالھنىـڭ تەپسـىرىدە ھەسـەن ئەلبەسـرى رەھىمەھـۇدېـگەن ئايەت
كۈرلـۈمگە  ؟ىمديىـ ە ئۈچـۈننـېم ە مەقسـەتتە دېـدىم؟نـېم»مۇئمىننىـڭ  ،بىـلەن قەسـەمكىهللا:  دەيدۇ

                                                           
ربۇخارى رىۋايىتىر1
ردېگەن. «ھەسەن، سەھى »تىرمىزىي رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھەدىسنى ر2
 ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىر3
رئايەتكىچە -2ايەتتىن ئ -1سۈرە قىيامەت ر4
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كــۆرىمىز. پاســىق ئــۆز نەپســىگە  الئــۆز نەپســىگە مــاالمەت قىلغــانلىقىنىدېگەنــدەك  «م؟ۈتــنېمىنــى پۈك
  [.رىدۇېمېڭىۋقاراپ ئالدىغا  ەكسىچەيدۇ، ئكايىما

مۇئمىن قولىدىن كەتكەن نەرسىگە پۇشايمان قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغـا مـاالمەت  : گەنمۇجاھىد مۇنداق دې
 1كۆزقارىشى. مۇنىڭئىبنى جەرىربۇ  [.قىلىدۇ

 ،. چــۈنكىئىپادىلىنىــدۇمــاالمەت قىلغــۇچى نەپســىنىڭ رولــى تىرىشــچانلىق كۆرسىتىشــتە ئېنىــق 
ــ ــىدىن ھېس ــېلىشنەپس ــەل  ،اب ئ ــش، س ــاالمەت قىلى ــەن م ــگە ئاساس ــۈزگەن كەمچىلىكى ــڭ ئۆتك ئۇنى

خاتـالىقنى قايتـا ئۆتكۈزمەسـلىككە ۋە  ،ا ئاساسەن پۇشايمان قىلىـش قاتـارلىقالردىن كېـيىنلىقققارىغان
ئەگەر ئىنسان ئۆز نەپسـىدىن ھېسـاب  بەل باغالش ئىسالھاتنىڭ باشلىنىشىدۇر. توغرىنى الزىم تۇتۇشقا

ــپ ھە ــائېلى ــدىغان بولس ــاالمەت قىلى ــگە م ــر كەمچىلىكى ــاردىمى ۋە تەۋهللا ،ربى ــڭ ي ــلەن پنى ــى بى ىق
 پەزىلەتلەرنى داۋاملىق قولغا كەلتۈرىدۇ. 

  ــبەر ــ پەيغەم ــگەن:  ۇالرنىمۇن رُيَّاممه ه ُ رعلِل ُر»دې ريماااَّاممُم ر  ممع  ْا ُ،رَا َهرعلِل  مماماغ عهريُمغ ىهمم  ُ ريا ممع  ْا َُرللا،رَا ريُدهُ مم ُه   مماد   ُ ري ممع  ْا  «َا

قىلىـدۇ. كىمكـى بىھـاجەت  ئىپپەتلىـكئـۇنى تائـاال هللا ئىپپەتلىـك بولۇشـنى تەلەپ قىلسـا،ىمكى ك»
 ،قىلسـا تەلەپ قىلىـدۇ. كىمكـى سـەۋر)مەنىۋى جەھەتتىن( باي ئۇنى تائاال هللا بولۇشنى تەلەپ قىلسا،

مٍريامٍ» 2.«دۇىـقىل چانسەۋر ئۇنى تائاالهللا ُْرر هّن امٍر،تمادال ُةمعع على مٍسُررَايمُّعا ،سهمرعل دهل م ْه َُررٍلام دالُّ م ُهق  َه،رَاعل  ُاقُّم لام  ْامع ررسٍه َهررعلِل ُرريُمرهُهررَا مرًعرسهم ِم  رخا
َُر ُاق هع  رريُم ئـۆگىنىش ئـارقىلىق قولغـا ، ئىلىـم ،نىڭالر! شۈبھىسـىزكىىئىلىم ئـۆگ ،ئىنسانالر ئى» «علم  هيعهرر ه

 ىلىقياخشــاۋغــا بىرهللا .دۇىــدىننــى ئــۆگىنىش ئــارقىلىق قولغــا كېل، دىنــدا ئــالىم بولــۇش .كېلىــدۇ
 3.«ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ سا،نى ئىرادە قىلقىلىش

 .دۇىـتىرىشچانلىق كۆرسىتىش ئارقىلىق قولغا كېل، پەزىلەت ،كىلەپ تۇرۇپتىھەدىسلەر شۇنى دەلىل
ــا  كىشــىدىنھەر ۋاقىــا  تۈرتكىســىدە بەرداشــلىق بېــرىشچىــداش ۋە ، رۋســە ــدىغان ئەخالقق ئايرىلماي

خشـايدۇ. وئ شـۇنىڭغا بىھـاجەت تۇتۇشـمۇ ،ئادەتلىنىدۇ. ئۆزىنى پـاك ھەتتاكى سەۋرگە نەپسى ،ئايلىنىدۇ
تائـاال هللاسـالماق بولـۇش ئـارقىلىق قولغـا كېلىـدۇ.  ىغازور، سالماقلىق ؛ئۆگىنىش ئارقىلىق، ئىلىم

 .ياردەم بېرىدۇ قىلىشقا ئىبادەت-ئۇنىڭغا تائەت ،لىقىنى بىلسەننىيىتىنىڭ چى اۋنىڭبىر

 مۇئـاۋىيە  :مۇنـداق دەيـدۇ لالھئىمام بۇخارى رەھىمەھـۇ { :مٍَُرمۇنـداق دېـگەن َا لا  رسٍه ْار ه   ل م َه ر { بهر ا

 .پەقەت تەجرىبىلەر ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ{ }سالماقلىق
بۇ ئەسەرنى ئەبۇ بەكرى ئىبنى شەيبە ئۆزىنىڭ كىتابىـدا ئىسـا ئىبنـى  ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ: 

مۇئـاۋىيە مۇنـداق : ىسىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيـدۇئۇ داد ،دىنىرۋۇئۇ ھىشام ئىبنى ئ ،يۇنۇستىن
 ‹.پەقەت تەجرىبىلەر ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ سالماقلىق›دېگەن: 

 كىتابىنىــڭ لالھئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇ (مۇنــداق دەيــدۇ:ســۆزىنى داۋام قىلىــپ ئىبنــى ھەجەر )

مۇنداق  پەيغەمبەر  ۇ،دەيۇنداق دئەبۇ سەئىدتىن رىۋايەت قىلىپ مبابىدا  ناملىق «ئەلئەدەبۇل مۇفرەد»

رُذَرُتا رهساما ر»دېگەن:  ْار ه   َاكهمِ ر رُذَر اثم مرا  رَا ا ْار ه   لهمِ َا تەجرىبىسـىز  .خاتاالشمىغان سـالماق ئـادەم بولمايـدۇ» « ا

 4.«بولمايدۇ ەنمدانىش
                                                           

 ئىبنى كەسىر تەپسىرر1
 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارىر2
 تەبەرانىي رىۋايىتىر3
 دېگەن.« سەھى »ئەھمەد رىۋايىتى، ئۇنى ئىبنۇ ھەببان ر4
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، كىرىشـىپنۇرغـۇن ئىشـالرغا  ،سـالماقلىقيەردە تىلغا ئېلىنغان ۇ ب›ئەسىر مۇنداق دەيدۇ:  ىئىبن 
ئۇنىڭـدىن  ؛خاتالىق ئورۇنلىرىنى ئېـنىقالپ ؛ئېلىپ ەتن ئىبرتىخاتالىق ئەنە شۇئۇنىڭدا خاتالىشىپ، 

 . نى ئىپادىلەيدۇئۆزىنى چەتكە ئالمىغۇچىلىك ھاسىل بولمايدۇ دېگەنلىك
زىيىنىنـى بىلـگەن ئـادەم ھېكمەتسـىز -ئۇنىڭ پايـدا ىپنى تەجرىبە قىلھادىسىلەر ،شۇنىڭدەكيەنە 
 1[.‹ر ئىشنى قىلمايدۇھېچبى

ھى  غـان سـەىندىن رىـۋايەت قىل بۇ ئەسەر بىلەن قوشۇپ ئەبۇ ھۇرەيرە  لالھئىمام بۇخارى رەھىمەھۇ

هر» :مۇنداق دېگەن پەيغەمبەر  .ەدىستىن بىرنى كەلتۈردىھ ْامر تماْي  َه  ر ر رَاع رُجح  ُعرْهع  ْه مۇئمىن « » ريُمل  اُلرعل ُةؤ 

 .«لمايدۇشۈكتىن ئىككى قېتىم چېقىۆبىر ت
 ئۇنىڭغـا قايتىشـى اليىـق ئەمەس ،قىلسـاىمـۇئمىن بىـر يولـدىن يبـۇ،  مۇنداق دېگەن:  ەيدبۇئەبۇ ئ
   2[.دېگەنلىك
پەزىـلەت چېـنىقىش ۋە تەجـرىبە ، ىتىمۇناسـىۋ بولغـان بىلەن مىمىزېبۇ ھەدىسلەرنىڭ بىزنىڭ تئۇش

 چچە قېتىم توغرىسىنى تاپىدۇ.ئىنسان بىر قېتىم خاتالىشىدۇ، بىرنە. قىلىش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ
ئىمـام بۇخـارى ئەبـۇ ىچىـگە نىڭ ئقولغا كەلتۈرۈشپەزىلەتنى تىرىشىش ۋە كەسىپ ئېتىش ئارقىلىق 

  :دىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسمۇ كىرىدۇ ھۇرەيرە 

رَار»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  َا ْارنماقامٍ رَا امىرعل غامىا ُرناُهِامٍر ه   رعلِل  مٍرسمادام ا مٍر الامىرْا ْا رَاَ  اٍ ٌُ رُكى م  ْ رنمادام َا ٌا رنماقامٍ َُرَاَان م ٍُس ا محا
رْاك اار ره  ْ ا َهي ارله سـېلىمۇ قـوي › :سـاھابىلەر«. تكەن ھەرقانـداق پەيغەمـبەر قـوي باققـانۋەتائاال ئە»هللا « ماراع

-مەن مەكــكە خەلقىنىــڭ بىــرنەچچە تەرــگە ،ھەئە» :جــاۋاب بېرىــپ دېــدى. پەيغەمــبەر  ،‹باققــانمۇ؟
 3.«ىمئىد ئۇالرنىڭ قويلىرىنى باققان نىڭ بەدىلىگەتىلاللىرى

پەيغەمـبەرلەرگە › :ئۆلىماالر مۇنـداق دېـگەن:  ئىبنى ھەجەر بۇ ھەدىسنىڭ شەرھىسىدە مۇنداق دەيدۇ
ئـۇالرنى  قاقـوي بېقىشـ، پەيغەمبەر بولۇشتىن ئىلگىـرى قـوي بېقىشـنى ئىلھـام قىلىشـتىكى ھـېكمەت

نـى ئېلىـپ بېرىشـتىن ئىبـارەت ئـۇالر تەكلىـپ خىزمىتى ئۈممىتىنىـڭ ،مەشىق قىلدۇرۇش ئـارقىلىق
ا دئـۇالر مابەينىـدە، پ يـۈرۈشلىشـىىقويغـا ئار ،چۈنكى ،شتۇرپ يېتىلدۈرۈقىلىنغان ئىشالرغا چېنىقتۇرۇ

ــرى ــك ۋە مېھ ــوي-تەمكىنلى ــۇالر ق ــدۇ. ئ ــىل بولى ــېقىش الرنىشــەپقەت ھاس ــا تارقاقلىشــىپ  ،ب يايالقت
ۋە ئـوغرى  ،، يىرتقـۇ  ھـايۋانالركۆچـۈرۈشىن يەنە بىـر يايالققـا غىش، بىر يايالقتىكەتكەندىن كېيىن ي

قـويالر تەبىئەتلىرىنىـڭ شـۇنداقال،  ؛سـەۋر قىلسـا تارلىقالرغـاقا مۇداپىئە قىلىـش كۈشەندىلەردىنباشقا 
تىدىغانلىقى ۋە ئۇنىـڭ يـوقالپ تۇرۇشـقا ېك بىرىگە ئوخشىمايدىغانلىقى، ئاجىز تۇرۇپ تارقاقلىشىپ-بىر

–بىـر خـاراكتېرلىرى-مىجەرنىڭ ىتىئۈمم ،دىن ئۇالر سەۋر قىلىشنىالربۇ ؛اجىنى بىلسەبولغان ئېھتىي
ــر ــڭ بى ــرىگە ئوخشــىمايدىغانلىقى ۋە ئەقىللىرىنى ــدىغانلىقىنى -بى ــدىن پەرقلىنى ــپبىرى ــۇپ يېتى  تون

 ياخشى قارايدۇ. پشەپقەت قىلى-، ئاجىزلىرىغا مېھرىئۈممىتىنىڭ كەمچىلىكلىرىنى تولۇقاليدۇ
مۇشەققەتلىك ئىشـالرغا تـۇنجى قېـتىم  ش مەزكۇرۈرۈنىڭ مۇشەققىتىنى كۆتئىشالر رگە بۇپەيغەمبەرلە

)يەنـى  ئـۇالر بـۇنى، چـۈنكى .قارىغاندا ئاسانراق بولىـدۇتەكلىپ قىلىنغانغا  نالىشقا بۇيرۇماستىقېقوي ب
                                                           

 بەتكىچە -533بەتتىن  -523جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر1
 بەت -321جىلد  -17« فەتھۇل بارى»ر2
 ھەدىس -2262ر3
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گەن لىق تەدرىجــى قولغــا كەلتــۈرىكۆتۈرۈشــنى( قــوي بــېقىش ئــارق مۇشــەققەتلىرىنى-ممەتنىــڭ جاپــاۈئ
 1[.‹دۇبولى

سلىقى لىشىپ دات بېسىپ قالماۋىيەتلەر ئۇنىڭ قەلبىگە دۆىسئمە-گۇناھ ،ئىنسان بىرىنچى قىلىپ
ــۈن، ــاھلىرىنى ئ ئۈچ ــۈرۈچۆگۇن ــش ــنىڭ  كەكە ئادەتلىنىش ــاد قىلىش ــى جىھ ــىگە قارش ــى نەپس ئالدىرىش

 ،ۇم قىلسـابىرەر گۇناھقـا چۈشـۈپ قېلىـپ ئـۆزىگە زۇلـ ئالدىدانىڭ هللائىنسان ئۇسۇللىرىدىندۇر. ئەگەر 
 تىش ۋە ناماز ئوقۇشقا ئالدىرىسۇن!يار ئېفئىستىغ

شىنىدۈزنى   َوَأِق ْ  الصَّ اَِ عَ َنِف الن ََّه اِر َوزَُلًف ا ِم ْن اللَّْي ِل ََِِّّ اْلََْأ َناِى يُ ْذِهْ َ الأَّ يَِْئاىِ : ەيـدۇتائاال مۇنداق دهللا

شېچىنىىى  دەسىىلەپى  ۋاقىالى نىىدا نا ىىاز  ئىىىىى  تەرنپىىىدە )يەنىى  ئەتىگەنىىدە ۋە شەچقىىۇرۇن ۋاقىالى نىىدائ ۋە

 .2ئۆتىگى . شىببىسىرش   ياخش  ئىشالر ئارقىلىق يا ان ئىشالر يۇيۇىىدۇ
 اش كېـرەك.ئۈچـۈن ياخشـى ئىشـالرنى قىلىـش ۋە سـەدىقە بېرىشـكە ئالـدىر شۈرۈچـۆرنى ئخاتالىقال

ــبەر  ــۆز پەيغەم ــدىكى س ــڭ تۆۋەن ــابۇنىڭ ىلىرنى ــدۇر:  غ ممِ هررَاَات ُهمم هر»دەلىل  ُ ممىاااررٌااارعل ُا ْ ا ممٍرع ــا » «َتا ُحعا يامانلىقق

مٍرعْل ااهٌِامااررُتا ُهم ُررَاعلَّ م ا ااُر» 3،«ىـدۇرۈچۆياخشىلىقنى ئەگەشتۈرگىن، ياخشـىلىق يامـانلىقنى ئ مٍ ُرريُا ُهم ُرركاةا رعل ةا
 4.«چۈرىدۇۆسەدىقە خاتالىقنى ئ ،چۈرگەندەكۆسۇ ئوتنى ئ« »على ٍَار

ئـۇ  سـادىر قىلىـپ قويغـان بولسـا، بىرەر يامانلىق ھەققىدەقېرىندىشى  كىشى ئۆز مۇسۇلمان ،ئەمما

بـۇ ھەقـتە  پەيغەمـبەر  شـى الزىـم.نى رازى قىلىقېرىندىشـىالنغـان بە قىلىشـى ۋە زۇلۇمەۋت مۇسۇلمان

َُرعل ِمامع  ار مار» مۇنداق دېگەن: ى م َُرْه ل ل م رشامي   رنمال ِاااحا َهرَاَ  م ر هر هه مع  َهرْه ِ َُرْا  لاةاانرلاخه رلا  ٌ ركاٍنا ررْاع  ْنر هن  م ْا  َ ُه ر رَا ا ُهيىامٍَن رياُكمعنار ر ا ُ مرارَان 
ُهر َه رااممٍ ممِ هٌاٍ ه ِا ر ممع  رْه ممذا رَُخه ممىاٍ ن ُا َا َُر رلامم رلا رتاُكممع  َهرَا هن  اهمم َهرْا  لاةا َُرسهقامم   ى مم رْه ممذا ممرنرااممٍلهحنرَُخه َُر اةا ممٍنارلامم َهركا ممرار الاِ مم كىمكــى » «َهرناُحةه

تەرـگە -تىلال ،زۇلۇم قىلىپ قويغان بولساتە مۈلۈك جەھەت-ياكى مال ۈپقېرىندىشىنىڭ ئابرۇيىنى تۆك
ئەگەر زۇلـۇم قىلغۇچىنىـڭ ياخشـى  رازى قىلسـۇن! بۈگـۈن )يەنى( بۇرۇن قىيامەت كۈنىدىنبولمايدىغان 

ئەگەر ئۇنىـڭ ياخشـىلىقلىرى  .زالىمدىن ئۇنىڭ زۇلۇمىنىڭ مىقدارىچە ئېلىـپ بېرىلىـدۇ ،لى بولساىئەم
 5.«ئەمەللىرىدىن ئېلىپ زالىمنىڭ ئۈستىگە يۈكلىنىدۇزۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ يامان  ،بولمىسا

 گە،قىممىتى-دۇنيانىڭ قەدىرقېرىندىشىغا زۇلۇم قىلىشنى توختىتىشقا تۈرتكە بولىدىغان سەۋەبلەر، 
قەبرىلەرنـى زىيـارەت ۋە توپىغا ئايلىنىپ كەتكەن كىشـىلەرنىڭ ھالىغـا قـاراش  ،ل تېپىشىغاائۇنىڭ زاۋ
 .ئىشالرلبنى يۇمشىتىدىغان قە قاتارلىق ئەمەللەرقىلىش 

قىلىـدۇ:  نەقىـلدەققاقـدىن مۇنـداق دى ئۇستازى ئەبۇ ئەلـى ئەرشەي قۇئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ: 
 . ‹ىنى تاپالمايدۇھىدئۇ بۇ يولنىڭ  ،بىر ئادەم دەسلەپتە تىرىشچان بولمىسا›

نەپسـى خـار  ،لسـابو ئەزىـزدىنـى بىراۋغـا ›قىلىـدۇ:  نەقىـلدىن مۇنـداق دەئىبنى بەجى ،ئەبۇ ئەمرى
 6[.‹بولىدۇ

ــائەتهللا ســە،تەتىرىشــچانلىق كۆرسچىــن قەلبىــدىن كىمكــى  -تائــاال ئۇنىڭغــا نەپســىگە قارشــى ت
 .قىلىشقا ياردەم بېرىدۇ لەرنىئىبادەت

                                                           
 بەت -441جىلد  -4 «فەتھۇل بارى»ر1
 ئايەت -114سۈرە ھۇد ر2
 دېگەن. «ھەسەن»ئۇ بۇ ھەدىسنى  تىرمىزىي رىۋايىتى،ر3
ردېگەن. «ھەسەن، سەھى »تىرمىزىي رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھەدىسنى ر4
 بۇخارى رىۋايىتىر5
 بەت -338جىلد  -11« فەتھۇل بارى»ر6
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 تائاال تەرىپىـدىن بولغـان تەۋپىـق، مەدەت ۋە ياردەمـدۇر.هللا، تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنىڭ مۇكاپاتى

ئىپپەتلىــك بولۇشــنى تەلەپ كىمكــى » :نىــڭ تىكى پەيغەمــبەر ھەدىســ ىقىرىى يــۇقلىــربۇنىــڭ دەلىل
ئـۇنى تائـاال هللا بولۇشـنى تەلەپ قىلسـا،قىلىـدۇ. كىمكـى بىھـاجەت  ئىپپەتلىكئۇنى تائاال هللا قىلسا،

دېگەن  ،«دۇىقىل چانسەۋر ئۇنى تائاالهللا ،قىلسا تەلەپ قىلىدۇ. كىمكى سەۋر)مەنىۋى جەھەتتىن( باي 

ِأ ِنْيَ : لىرىۇ سۆزمۇن نىڭتائاالهللا سۆزى ۋە ُْ بىىر ئىچىىن  َوالَِّذيَن َجاَهُ وا ِفيَنا لَنَ ْهِ يَ ن َُّهْ  ُس  ُ َلَنا َوََِِّّ اهََّ َلَم َ  اْلُم

 .1ھەقىقەتەن ياخش  ئىى قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇرهللا .شىرەش قىلغانالرن  ئەىۋەتاە يغىىمىرغا يېاەشلەيمىر
مـۇۋەپپەقىيەت ئاتـا  پسى بىلەن جىھاد قىلغان كىشـىگەئىبادىتىدە ئۆز نە-تائاالنىڭ تائەتهللامانا بۇ 

 .قىلىشنى ۋەدە قىلغانلىقى

َُُهْ  ُهً   َوآتَاُهْ  تَ ْ واُه ْ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا تېخىمۇ ھىدايەت هللاھىدايەت تاپقانالرن   َوالَِّذيَن اْهَتَ ْوا زَا

  .2قىلىدۇ  ئۇالرغا تەقۋادارىىقنى   ۇشاپاتىن  بې ندۇ
َاعً مٍر»مۇنداق دەيدۇ: دا يۇسىدھەدىس قۇدتائاال هللا رذه من ه رْه َاعً مٍرَا هذاعرتماقامر با َهرذه ر هلاِ م ٌُ رًعرتماقار س م مُم  رعل داُ مُ ر ه ا رشه  هذاعرتماقامر با

َالااًر ر  ْا َُر ًٍِرَاتماِ ُا  َ ْا ر َنه ً ٍرَا هذاعرَاتٍا َُرسٍا ى  رْه ٌُ ئۇنىڭغـا بىـر گەز مەن  ،ئەگەر بەندە مارا بىر غېـرى  يېقىنالشسـا» «تماقار س 

ئەگەر بەنـدەم مېڭىـپ  ؛  يېقىنلىشـىمەنۇالمەن ئۇنىڭغا بىر غـ ،بىر گەز يېقىنالشسا ؛يېقىنلىشىمەن
 3.«بارىمەن ۈپمەن ئۇنىڭ قېشىغا يۈگۈر ،كەلسە

ََِملُ وا َآَمنُ وا الَّ ِذينَ  ََِِّّ مۇنداق دەيـدۇ:  يەنە تائاالهللا َعلُ  الصَّ اِْلَاىِ  َو ُْ ًُّا ال نَّْْحَنُ  ََلُ  ُ  َس َي ئىمىان ئېياقىان ۋە  ُو

 .4ھەقىقەتەن )ئۇالرنى  دنللى ندائ  ۇھەبرەت پەيدا قىلىدۇهللاياخش  ئە ەىلەرن  قىلغانالر ئىچىن 
-ئىبــادەت قىلغــۇچىنى يەنە بىــر تــائەت-تائاالنىــڭ تــائەتهللا لەر كــۆپ.لــدەلى بۇنىڭغــا ئوخشــىغان

 ئىبـادەت-تـائەت بولۇپ، ى قاتارىدىنئىبادەتنىڭ مۇكاپات-تائەت، ئىبادەتنى قىلىشقا مۇۋەپپەق قىلىشى
 مۇ ھەمشـتۇرۇدۇ. تـوغرا يـول ئۈسـتىدە سـابىا قەدەم بارىـئېلىـپ  قىلىشـقا ئىبادەتنى-تائەت يەنە بىر

 .سانىلىدۇ ئىبادەتنىڭ مۇكاپاتى قاتارىدىن-تائەت

ََظُ وََّ  َم ا فَ َعلُ وا أَس َُّه  ْ  َولَ وْ تائاال مۇنداق دەيـدۇ: هللا ََ اََّ  بِ أِ  يُو نَ اُه ْ  َوًِِذا تَ ْثِ يتً ا َوَأَش  َّ   ْ ََلُ  َخي ْ ًنا َل  َأْج ًنا لَ ُ سَّا ِم نْ  َخَتَ ي ْ
نەسىبەتىە ئە ەل قىلسا ئىىدى  ئەىىۋەتاە ئۇالرغىا -ئەگەر ئۇالر قىلىنغان ۋەز ُمْأ َتِ يًما ِص َناعًا َوََلَ َ يْ َناُه ْ  ََِظيًما

ىفاقاى  ئەڭ يى اق بغىغان بغالتا ئ. ئۇ ياخش  بغالتا  ۋە ئىمان   ۇساەھىەم بغىغان بغالتا  )گۇ  اھلىق ۋە ن
چاغدا دەرگاھىمىردن  ئۇالرغا ئەىۋەتاە بىيىك ئەجى  )يەن  جەننەتئ ئاتىا قىالتاىۇق. ئىۇالرن  ئەىىۋەتاە تىغغ ا 

 .5يغىغا ھىدايەت قىالتاۇق
سـىيەت ئمە-گۇناھ ىالسىيەتتىن كېيىن يەنئمە-گۇناھـــ  سىيەتنىڭ جازاسىئمە-گۇناھ ،شۇنىڭدەك

 بولىدۇ. قىلىشسادىر 
 بىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.ەۋنىڭ تۇچىبە قىلغەۋتائاال تهللا
 

 دۇئا قىلىش 
                                                           

 ئايەت -63سۈرە ئەنكەبۇت ر1
 ئايەت -17سۈرە مۇھەممەد ر2
رارى رىۋايىتىبۇخر3
 ئايەت -36سۈرە مەريەم ر4
 ئايەتكىچە -68ئايەتتىن  -66سۈرە نىسائ ر5



121 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

قـا هللابـارلىق ئىشـىڭىزنى  ،تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش بىـلەن بىـرگە)پەزىلەتكە ئېرىشىش ئۈچۈن( 
قـۇۋۋىتىگە -تائاالنىـڭ كـۈ هللا ېسـىل ئايرىلىـپ،ك-ۈزۈلئـ قۇۋۋىتىـدىن-ئۆزىڭىزنىڭ كـۈ  ،تاپشۇرۇپ

ــاالدىن نەپســىڭىزگە ۋە شــەيتتاهللا ؛ســىزنىۈزلىي ــداق د غانائ ــاردەم بېرىشــنى تىــلەپ مۇن ــا قارشــى ي ۇئ

ْ ر»ســـىز: قىلى مممىر هَلاررتاكهل ممم هررنامممًّلاررَاَ ُجمممعرَاْح ااامممكاررعلل ُعممم ُه  ُ ممملهح رر امممْي  ررطار نامممااررنما ررَلهررَاا  ْ َنه ممم َارر اررُكل مممَُررشا ٌارر ه  رر هلاممم ! هللائـــى « »َان ممم

، بـارلىق غىنئـۆزۈمگە تاشـالپ قـويمى ىلىكمۇۇپ ئـاچقۇچنى ئۈمىد قىلىمەن، مېنى كـۆز يۇمـڭتىىرەھم

ْ ر» 1،«دىن باشقا ئىالھ يوقەن! سغىنئىشلىرىمنى ئىسالھ قىل ىرَ هررعلل ُع ُه  ُ ٍرنما ْا َاك هعاٍرتماق عاع ٌاررَا رُررَان  ِم  مٍرْاع ررخا ْا رَاك ٍ
ٌار مٍرَان م مُّعا مٍرَالِه ْا ْاع  ا قىلغىن. ئـۇنى پەقەت سـەنال ! نەپسىمگە تەقۋالىق ئاتا قىلغىن ۋە ئۇنى پاك هللائى « »َا

ْ ر» 2،«پاك قىلىسـەن. سـەن ئۇنىـڭ ئىگىسـى ۋە خوجىسىدۇرسـەن ررعلل ُعم مع ررسهمكاررَ ُمعذُرر َن ه مع ررتا دهمي،رشامر هررْه ْه رشامر هررَا
ممع ررساَّاممره ، ْه ممر هررَا ،رشا ممٍَنه ُا ممع ررله ْه ممر هررَا ــى « »ْاىهِ همميرشا نىــڭ مۈزۆ، كدىنن قۇلىقىمنىــڭ يامانلىقىــەىــلەن بســ !هللائ

 3.«يامانلىقىدىن پاناھ تىلەيمەنشەھۋىتىمنىڭ ۋە  دىنتىلىمنىڭ يامانلىقى ،دىنيامانلىقى
يسـىز! سوراتائـاالدىن هللائەخالقالرنـى -بۇنداق دۇئاالردا نەپسىنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىـلەپ گـۈزەل

 نىڭ قورالىدۇر.مۇئمىن ؛ئىبادەتنىڭ يىلىكىبولسا، دۇئا 

ََِِّّ اهََّ : مۇنـۇ سـۆزىدۇر تائاالنىڭهللا ڭ دەلىلىنىتىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى دۇئاغا ئىلگىرى قىلىش

ُوا َما بَُِسُفِأ ِه ْ  ُ َما ِبَ ْوٍم َحّتَّ يُ َغ ِْ نىى  هللاھەرقانداق بى  قەۋم ئۆزننى  ئەھىۋاىىن  ئۆزگەرتمىگىىچە )يەنى   ن يُ َغ ِْ

گەرتمەيىدۇ )يەنى  ئۇالرنىى  ئەھىۋاىىن  ئۆزهللا مىگىچەئ ۆبەرگەن نېمەتلى نگە تۇزشغرىۇق قىلىپ گۇناھالرغا چ

 .4ھۆر ەتن  ئېلىپ تاشلىمايدۇئ-ئۇالرغا بەرگەن نېمەت  خاتى جە لىك ۋە ئىرزەتهللا
 

  ھەمراھياخشى 
ا چوڭ تەسـىرى بـار. غئۇنىڭ بەندىنىڭ مارىدىغان يولى ،ياخشى بولسۇن ياكى يامان بولسۇن ھەمراھ

ىًمٍر: »گەنق دېـسۆھبەتتە ئېھتىيات قىلىشقا بـۇيرۇپ مۇنـدا شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر  ْه ُْؤ  ر ه  ر ب  َه  رُتَّامٍ
ر ه  رتاقهممي ر ْاممكا ــادەمال  راھال ھەمــگىســەن پەقەت مــۇئمىن» «َا رياْ ُكممر رطاداٍ ــۋادار ئ ــامىقىڭنى پەقەت تەق ــول، ت ب

 5«سۇن!ىي

لهمرعلر ُجُرر الاى» يەنە مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەر  رَُيٍا رْامع   ْ م ُُك َا رَا لهِلهَهرنمال ِماى  ُر  كىشىنىڭ دىيـانىتى » «رُرُهيعهرخا

 ئـادەمگەن قچى بولغـاامـبىـرىڭالر دوسـا بولھەرسىلەرنىڭ شۇرا بولىدۇ،  دىيانىتىگە باغلىقدوستىنىڭ 
 6.«قارىسۇن

ر»مۇنـداق دېـگەن:  دىن مۇنـداق رىـۋايەت قىلىنىـدۇ: پەيغەمـبەر  ئەبۇ مۇسا  رعلَّ مٍلهحه  هّن امٍرْاثامُررعْل الهمِسه
مم ٍْه ممع  هركاحا  ُ رعل لهممِسه رُتاهمم ارَاجا َُرَا هْ ممٍرَان  ى مم ٍارْه رتماُ ااممٍ رَا هْ ممٍرَان  رُي ممذهياكا ر هْ ممٍرَان  ممكه  ُ ممُررعل ةه ٍْه رعل كهممعهرناحا ناممٍنهله رَا ممكه  ُ رعل ةه َهيًممٍرطاِ هُاممًارره َُر ى مم رْه

ُْى اهىاممما َهيًمممٍر َُر ى ممم رْه رُتاهممم ا مممٍرَان  رَا هْ  رثهِاٍسامممكا رُي مممرهاا مممٍرَان  نامممٍنهُلرعل كهمممعهر هْ  بىـــلەن يامـــان  ن ياخشـــى ھەمـــراھھەقىـــقەتە» «َا

                                                           
رئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى، مەرفۇئ ھەدىسر1
 مۇسلىم رىۋايىتى، مەرفۇئ ھەدىسر2
 دېگەن. «ھەسەن»تىرمىزىي رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھەدىسنى ر3
 ئايەت -11سۈرە رەئد ر4
 ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتىر5
 ۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىي رىۋايىتىئەبر6



125 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 كىيـا ساتقۇچىغا كەلسـەك، ئـۇئوخشايدۇ. ئىپار  گەچىتۆمۈربىلەن  ساتقۇچىئىپار  مىسالى،نىڭ ھەمراھ
گە چىتۆمـۈر ىسـەن.ىۋالنى پۇرىقىياكى ئۇنىڭ خۇش پـۇر پ بېرىدۇسېتى ارابېرىدۇ ياكى سدىن سارا ئىپار

 1.«سەناپ قالىنى پۇرىقىپۇرۇنىڭ سېسىق كى كىيىمىڭنى كۆيدۈرۈپ قويىدۇ ياكى ئيا كەلسەك، ئۇ

ُِْ  يَ َع ُّ  َويَ ْومَ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا َ ْذىُ  لَْيتَ ِ   يَ ا يَ ُ  و ُ  َيَ يْ أِ  َََل  الظَّا  َأ َِّ ذْ  َْْ  لَْيتَ ِ   َويْ َلتَ ا يَ ا َس ِ يًا  النَُّس و ِ  َم  َ  ا َّ
ََِ   ِِذْ  بَ ْع َ  الذِْْكنِ  ََنِ  َأَ لَِّ   َلَ  ْ  َخِليًا  ُفَاسًا ْسَأاَِّ  الشَّْيََاَُّ  وََكاََّ  َجا شۇ شىن  زاىىم )يەن  شىاپى ئ ئىىىى   َخُذوًن  ِلْأِ

ئىسىت! پەيغە رەر بىلەن )نى اتلىقئ يغىىن  تۇتسا چۇ  ئىسىت! پاالنىن  دوست تۇتمىغان »قغىىن  چىشلەى  
شىببىسىىىرش   -ئانىدن   شىىەكبغىسىا چۇ؟ قۇرئىىان  اڭىا يەتىەنىىدن  شېىيى   ئىىۇ )يەنىى  پىاالن ئ  ېنىى  قۇر

  .2شەياان ئىنسانن  )ئازدۇرۇى بغىۇىئ تاشلىۋېاىدۇ .دەيدۇ  «ئازدۇردى
 ۋاالاليسىز.ۈتەسىرىنى كۆر يسەلبىي ياكى ئىجابى بولغان نىڭ ئىنسانغاھەمراھمۇشۇنىڭدىن 

. زۆرۈرنىـــڭ بولۇشـــى ھەمراھنـــى ياخشـــىالش ئۈچـــۈن ئۇنىڭغـــا ياخشـــى ىئىنســـان ئۆزىنىـــڭ دىن

ََِمُلوا الصَّاِْلَاِى َوتَ َواَصْوا بِاْْلَلِْ َوتَ َواصَ : ىڭتائاالنهللا سَأاََّ َلِفْ ُخْأٍن ِِنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو زا ىان  ْوا بِالصَّ ْْبِ َواْلَعْصِن ََِِّّ اْ ِ

-بى نگە ھەقن  تەۋسىيە قىلىشىقان  بىى -بىلەن قەسە ى   ئىمان ئېياقان  ياخش  ئە ەىلەرن  قىلغان  بى 

دېـگەن سـۆزى  ،3سەۋرن  تەۋسىيە قىلىشقان شىشىلەردن  باشقا ھە مە ئادەم چغقۇم زنيان ئىچىدنىدۇربى نگە 
 بۇنىڭ دەلىلى ھېسابلىنىدۇ. 

ىش دى. ئىمان ئېيـتباغلىق قىلنىجات تېپىشنى تۆت خىسلەتكە قۇتۇلۇپ تائاال زىيانكارلىقتىن هللا
ئــادا  ىمۇئىنســان يــالغۇز ھــالەتتئىككــى خىســلەتنى  ئىبــارەت بــۇ ىشــتىنياخشــى ئەمەللەرنــى قىل ۋە

ئىككى  ئىبارەت بۇ ىشتىنسەۋرنى تەۋسىيە قىلىش ىش ۋەبىرىگە ھەقنى تەۋسىيە قىلىش-قىالاليدۇ. بىر
سىيە قىلىشنىڭ ياخشى ئەمەلـگە كىرىـپ ۋەتخىسلەتنى پەقەت جامائەت ئىچىدىال ئادا قىالاليدۇ. ھەققە 

يـالغۇز ئەمەس، بەلكـى ئۇنىـڭ ، الھىدە كەلتۈرۈشـىئۇنى ئا قىلچە شەك يوق بولسىمۇ، كېتىدىغانلىقىدا
 ياخشى ئەمەل بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.مۇسۇلمانالر جامائىتى ئۆزئارا بىرلىكتە ئېلىپ بارىدىغان 

شـنىڭ جۈملىسـىدىن ا باغالئىشـق ئـام ئىشـنى، خاسئۈچۈن ۇ ئۇنىڭ مۇھىملىقىغا ئاگاھالندۇرۇش ب
 .ھېسابلىنىدۇ
 سىيە قىلىشقىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. ۋەت ىنبىرىگە سەۋر-بىربۇ  ،شۇنىڭدەك

ئۇنىـڭ بەزىسـىنى ئىنسـان  زىيانكارلىقتىن نىجات تېـپىش نۇرغـۇن خىسـلەتلەرگە بـاغلىق بولىـدۇ.
ـــد ـــك ئىچى ـــىنى پەقەت جامائەتچىلى ـــدۇ. بەزىس ـــادا قىلى ـــالەتتە ئ ـــكە ھ ـــۇ ىاليەك ـــدۇ. ب ـــادا قىلى  ئ

 دەلىل بولىدۇ.  مۇھىم ئىكەنلىكىگە نەقەدەرجامائەتچىلىكنىڭ ئىنسان ھاياتىدا 
 ئەگەر كىشـىلەر بـۇ ســۈرىنى بـۇ سـۈرە توغرۇلــۇق مۇنـداق دېـگەن:  لالھرەھىمەھـۇ يئىمـام شـافىئى
 4كۇپايە قىالتتى[.ئەلۋەتتە ئۇ سۈرە ئۇالرغا  ،ئويلىنىدىغان بولسا

 يئەســكىرىكىشـىلەرنىڭ ئىچىــدە ئــۆزىنى پاكالشـقا ھەرىــكەت قىلىشــى ئەڭ زۆرۈر بولغـان ئــادەملەر، 
 .تېخىمۇ شۇنداق سۈپىتىدىكى كىشىلەر، ئەمىر ياكى ئۈلگە الردۇر.جىھادقا كەلگەن مۇسۇلمانمەشىق ۋە 

غا سـىياراتقۇچى نـىىنىجئـۆز  الرشـۇنىڭ ئۈچـۈن ئـۇ الر،چىالر مەسـئۇلىيەت ئورنىغـا ئولتۇرغـۇئۇ ،چۈنكى

َفُ  َماٌ  َون بَ نُ وََّ ِِنَّ َم ْن يَ ْوَم ن يَ ن ْ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا .پەرزتاپشۇرۇشتىن بۇرۇن ئۇنى پاكلىشى 
                                                           

 ۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارىر1
 ئايەتكىچە -23ئايەتتىن  -27سۈرە فۇرقان ر2
رسۈرە ئەسىرر3
 ئىبنى كەسىر ىرتەپسر4
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نى  دەرگاھ ئغا )هللائۇ شىن  )ھېچ شىشىگەئ  ال ۋە ئغغۇىالر پايدا يەتىىزەىمەيدۇ. پەقەت  أََت  اهََّ ِبَ ْلٍب َسِلي ٍ 

 .1«پاك قەىب بىلەن شەىگەن ئادە گىال پايدا يەتىىزۈىىدۇ
  غالم قەلبدۇر.مەئسىيەتلەردىن سا-پاك قەل  ـــ شېرىك، نىفاق ۋە گۇناھ

َُْو تائــــاال مۇنــــداق دەيــــدۇ: هللا َْ اْلَم     َنَّ    َل ِه     ُْ ََ    ْن اَْلَ    َو  فَ    ِإََّّ ا  َوَأمَّ    ا َم    ْن َخ    اَذ َمَ     اَم رَبِْ    ِأ َوسَ َه      ال    ن َّْفَس 

 خاھىشىغا بې نلىشىاى  )يەنى  -پەرۋەردنگارننى  ئاىدندا )سغراققا تارتىلىشاى ئ قغرقىدنغان  ئۆزنن  نەپس

 .2ەرسىلەردن ئ چەشلىگەن ئادە گە شەىسەك  ھەقىقەتەن ئۇنى  جاي  جەننەت بغىىدۇھارام قىلىنغان ن
شاخچىلىرى بىلەن ئۆزىنى پاكالشقا  بارلىقئاخىرەتتە مەقسەتكە يېتىش ۋە نىجات تېپىش ئىماننىڭ 

 ىنىنۇسرەتمۇ مۇجاھىدالر جامائىتىنىڭ ئىمان شـاخچىلىر-دۇنيادىكى غەلىبە چىگىپ قويۇلغان ئىكەن،

ْ  تائاال بۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن: هللا .چىگىپ قويۇلغانە ىگشۈرۈممەللەشتمۇكە َُ ََ َ  اهَُّ الَّ ِذيَن آَمنُ وا ِم ْن َو
ََِْننَّ ََلُ ْ  ََِمُلوا الصَّاِْلَاِى لََيْأَتْخِلَفن َُّه  ِف اأَلْرِي َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْ ِلِهْ  َولَُيَم ينَ ُهْ  الَِّذي اْرتَ َو ُِ لَن َُّهْ  ِمْن   َض  ََلُْ  َولَُيَ  ِْ

ئىچىاالردنى  ئىمان ئېياقان ۋە ياخش  ئە ەىلەرن  قىلغان شىشىىلەرگە  ئىۇالردن  بىۇرۇن هللا بَ ْع ِ  َخ ْوِفِهْ  َأْمنً ا

ئۆتىەنلەرن  زېمىندا ھۆشى  ان قىلغاندەك  ئۇالرنىمۇ چغقۇم ھۆشى  ان قىلىشن   ئۇالر ئىچىن تاىلىغان دننىن  

 ،3ساەھىەم قىلىپ بې نشن  ۋە ئۇالرنى  قغرقۇنچىسىن  ئا انلىققا ئايالندۇرۇى بې نشن  ۋەدە قىلدىچغقۇم  ۇ

 ْ َُْوَح  ِِلَْيِه ْ  ِمْن َأْرِ َنا َأْو لَتَ ُعوََُُّّ ِف ِملَِّتَنا َف َُ ََنَّ الظَّاِلِمْيَ َوقَاَ  الَِّذيَن َكَفُنوا ِلُنُسِلِهْ  لَُنْخنَِجنَّ ْ  اأَلْرَي   رَب ُُّهْ  لَنُ ْهِل َُ َِنَ نَّ َولَُنْأ
ي  ِ  َِ سىلەرن  زېمىنىدن  چغقىۇم ھەيىدەى »شاپى الر پەيغە رەرىى نگە   ِمْن بَ ْعِ ِهْ  َذِلَك ِلَمْن َخاَذ َمَ اِمْ َوَخاَذ َو

دېىدى. ئۇالرغىا پەرۋەردنگىارى ) ۇنىداقئ   «چىقى نمىر  ياش  چغقۇم بىرنى  دننىمىرغىا قاياىشىىاالر شېى ەك
ئۇالرن  ھاالك قىلغاندن  شېىيى  زېمىنىدا چغقىۇم سىىلەرن    زاىىمالرن  چغقۇم ھاالك قىلىمىر»ى  ھ قىلدىۋەھ

بۇ )يەن  غەىىرەئ  ېنى  ئاىدنمدا تۇرۇشاى  )يەن  سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن  قغرققانالر  .تۇرغۇزنمىر

 .4«ئىچىندۇر
كـۆپرەك مەسىلىسـىدە  «يـارلىق كـۆرۈشتەي جەھەتـتە يئۈچۈن ئىمانىجىھاد » بۇ ھەقتە ،خالىساهللا

 .توختىلىمىز
 

 بىرلىكىنى ساقالش نىڭمەجبۇرىيەتلىرىنىڭ ئالتىنچىسى ـــ جامائەت نىڭئەمىر

 

ى. قىســمئۈممىتىنىــڭ بىرلىكىنــى ساقالشــنىڭ بىــر  ، ئىســالمبىرلىكىنــى ســاقالش نىــڭجامائەت
ئۈممەتنىـڭ  ،بولـۇپى بىـر شـەرىئەتنىڭ مـۇھىم مەقسـەتلىرىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى سـاقالش

بىرلىكىگە تەھدىا سېلىۋاتقان باغىيالر، خاۋارىجالر ۋە مۇرتەدلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىـش شـۇنىڭ ئۈچـۈن 

مٍ» :ى  ھەدىستەھسە سەۋەبتىن شۇ يولغا قويۇلغان. ُعةا ىم  رْه مرا هرنامٍ م اُمُلععرع خا امامْي  ُا ئىككى خەلىپىگە » « هذاعرسُعيه ارْلهالهِ

 دەپ كەلگەن. 1،«رنىڭ كېيىنكىسىنى ئۆلتۈرۈرالر!ئۇال ،بەيئەت قىلىنسا
ناھـايىتى كـۆپ.  ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالش مەقسىتىدە كەلگەن ھۆكـۈملەرىمۇ بۇنىڭدىن باشق

يًع ا َوَن تَ َفنَّقُ واتائاال بۇ ھەقتە مۇنـداق دەيـدۇ: هللا َِِ ََْتِص ُموا ِحَْ  ِل اهَِّ  غا چىسىىغا رنىى  ئاهللاھە مىاىالر  َوا

                                                           
 ئايەتكىچە -83ئايەتتىن  -88سۈرە شۇئەرا ر1
 ئايەتكىچە -41ئايەتتىن  -43سۈرە نازىئات ر2
رئايەت -55سۈرە نۇر ر3
 ئايەتكىچە -14ئايەتتىن  -13سۈرە ئىبراھىم ر4
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نى  دننىغائ  ەھىەم يېپىشىاالر  ئاي نلماڭالر )يەنى  سىىلەردن  ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر هللا)يەن  

 .2ئىخاىالى قىلىشقاندەك  دنندا ئىخاىالى قىلىشماڭالرئ

ر: »يـدۇمۇنـداق دە پەيغەمبەر  رَان   ْ ثًمٍريمار هامىرلاُكم رثاًّلا  ْ مخاُ رلاُكم  ُ ثًمٍرَايا رثاًّلا  ْ َهر هن رعلِل اريمار هامىرلاُكم مرهُكععرسهم  َ رُت َُ رَا ا تماد ُُمُ 
مراُكْ،رَار ُرَاْ  رَا  ُ رعلِل  رتماىاٍاامُحععرْامع  ُار  ُمععرَاَان  ًِدمٍرَا رتما رعلِل هرياه اُ مره ُةععرِبه رتماد ااَّه ِ ًٌٍرَاَان  رشا َه مؤاع ُُّ ثم مرا ارعل رَاكا َا رثاًّلاثًمٍ:ر هِمرارَا امٍ  ْ مخاُ رلاُكم  ُ يا

َهر ٍ . ئىشـىڭالردىن نـارازى بولىـدۇرازى بولىدۇ ۋە ئـۈ   ئىشىڭالردىنئۈ   نىڭرتائاال سىلە»هللا «َا ههاٍ ااارعل ةا

ھەممىڭــالر  دىن،ئىبــادەت قىلىشــىڭالر ەيھېچنەرســىنى شــېرىك كەلتــۈرم قــاهللاســىلەرنىڭ  تائــاالهللا
سـىلەرنىڭ ئىشـىڭالرغا ئىـگە هللا بۆلۈنمەسـلىكىڭالردىن ۋە ،ئېسـىلىپمەھـكەم غامچىسـىغا رنىڭ ئاهللا

كـۆپ سـوئال  سۆز قىلىشـىڭالر،-رازى بولىدۇ. قۇرۇق گەپ دىنقىلىشىڭالر نەسىھەت ئەمىرلەرگەقىلغان 
 3.«بۇزۇپ چېچىۋېتىشىڭالردىن نارازى بولىدۇمالنى -پۇل ىشىڭالر ۋەسور

ئىختىالپتىن ئۆزىنى ساقالپ قېلىشـنىڭ سـەۋەبلىرىدىندۇر: ھەم نىڭ تۆۋەندىكى سۆزى  پەيغەمبەر 

ممعاى» رسهاماق   ْ ممُِك ممة ررعلِل هررََُاه  ُ ممى رَاعل ُُ ثهممعًعرنمادالاممِ ُكْرسه نًممٍركا اهًّلا ريماممراىرعخ   ْ ممى ُك رْه ريادهممش  ممع  ْا َُر ر الاممِ ُكْر اُ مم ن،رناإهن مم ْاْ را رتمم رَاعلاٍ  امماهرَا هن  ر ه  ه
ُْمعَهرنام رعُل ثٍا ه َُ م ا رَا  ْ ٍُك مذهرَا هي م لىم عاعجه ُلاُاٍ هرعلر عشه هيعارعل ةاع  هي هْيار ا ُّععر الاِم عاٍرسٍه ُِى اهرعْل  ثاما رسه   امانرَاُكمر رسه   اما رهامًّللاانرَاُكمر رَا َُ  ا إهن رُكمر ر

َهر رعلى مٍ سىلەرگە بىر قۇل ئەمىر بولسـىمۇ  نى؛لىق قىلىشدارئەززە ۋە جەللىگە تەقۋاهللا گەسىلەر« »هاًّللاار ه

ئـۇزۇن كىمكـى  ىـنتەۋسـىيە قىلىـمەن. ئىچىڭالرد نىۋە ئىتـائەت قىلىشـ نىئارالشـئۇنىڭ بۇيرۇقىنى 
ئـۆزى تـوغرا تىمنى ۋە ىكۆرىدۇ. سىلەر مېنىڭ سـۈنن ڭ يۈز بەرگەنلىكىنىنۇرغۇن ئىختىالپالرنى سا،ىياش

 تۇتـۇرالرچىـڭ سـۈننىتىنى يولدا بولغـۇچى ھەم باشـقىالرنى تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى خەلىپىلەرنىـڭ 
ــائۇشــۇنداقال  ــان ئىشــالردىن  مەھــكەم ئېســىلىڭالر! الرغ ــدا بولغ ــدىن پەي ــ ســاقلىنىڭالر!يېڭى  ،ۈنكىچ

ھەرقانـداق ئـازغۇنلۇق  ،ھەرقانـداق بىـدئەت ئـازغۇنلۇق ،ھەرقانداق يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىش بىدئەت
 4.«ۇرىددوزاخت

 سۆزلەنگەن ئىختىالپتىن ئۆزىنى ساقالپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە: ەبۇ ھەدىست
 لىق قىلىشدارتائاالغا تەقۋاهللا (1)

نىڭ ئىـش ئۈسـتىدىكىلەر ،لىـق بولسـادار. تەقۋاگەن مەنىـدەدېـقورقۇش ۋە كـۆزىتىش دە تەقۋا ئەسلى
 ئىككـى سـەۋەبنىڭ ىن ئىبـارەتە سـۈننەتكە ئېسىلىشـتھەمـدئـارالش ۋە ئىتـائەت قىلىـش  بۇيرۇقىنى
  .ئاساسىدۇر
ــۋا ــ، تەق ــنىڭ ئەڭ لىش ۋە ئىختىالپۈبۆلۈن ــوڭشىش ــەت  چ ــنىڭ ھەس ــان نەپس ــەۋەبلىرىدىن بولغ س

ْن  َ  ال  ِْينَ  ََِِّّ  بۇ ھەقتە مۇنـداق دەيـدۇ: تائاالهللادورىدۇر.  بىۋاسىتە ىغاقىلىش ْس َامُ  اهَِّ  َِ  الَّ ِذينَ  اْختَ لَ فَ  َوَم ا اْ ِ
ََ  ُأوُتوا ََِتا ََُه ُ  َما بَ ْع ِ  ِمنْ  ِِنَّ  اْل نَ ُه ْ  بَ ْغًيا اْلِعْل ُ  َجا نى  نەزن ندە  ەقرۇل دن  ئىسىالم )دننى ئدۇر. هللاھەقىقەتەن  بَ ي ْ

ەھۇدنيالر ۋە ناساراالرئ پەقەت ئۆزىى نگە ئىلىم شەىگەندن  شېيىنال ئۆزئىارا ھەسىەت شىاا  بې نلگەنلەر )يەن  ي
نى  پەيغە رەرىىىىنى  ئەىەيبىسسىاال قىلىشىپ ئىخاىالى قىلىشا  )يەن  ئىسىال نى  ھەقلىقىنى    ىۇھە مەد 

 .5روشەن پاشىاالر ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇى  شۆرەىمەسلىىاى  ئىنىار قىلىشا ئ
                                                                                                                                                                                                      

رمۇسلىم رىۋايىتىر1
 ئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر2
 مۇسلىم رىۋايىتىر3
 دېگەن. «ھەسەن سەھى »تىرمىزىي رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھەدىسنى ر4
 ئايەت -13سۈرە ئال ئىمران ر5
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ئىبادەتتە ۋە نەپسى بىلەن جىھاد قىلىشـتا تىرىشـچانلىق كۆرسـىتىش ئـارقىلىق -ەتتائ، تەقۋالىق
 قولغا كەلتۈرۈلىدۇ. 

ــاال هللا ــداق تائ ــگەن: مۇن َُ  ْ  تَ ت َُّ   وََّ دې ْ  َلَعلَّ َُ َُ  ْ  َوالَّ  ِذيَن ِم  ْن قَ   ْ ِل َُ  ْ  الَّ  ِذي َخَلَ  َْ ُ  ُ وا رَبَّ ئىى   يَاأَي َُّه  ا النَّ  اُس ا

بغىۇشۇڭالر ئىچىن  سىلەرن  ۋە سىلەردن  بۇرۇنقىالر )يەن  ئىۆتىەنى  ئىى مەتلەرئن   ئىنسانالر! تەقۋادارالردن 

 .1ياراتقان پەرۋەردنگارناالرغا ئىرادەت قىلىاالر
 ئىتائەت قىلىشئۇالرغا ئارالش ۋە نىڭ بۇيرۇقىنى ئىش ئۈستىدىكىلەر( 2) 

 گۇنـاھ ،ىالئېلىپ بارسـ نىڭ كىتابى بىلەن ئىشهللا ،مۇغان تەقدىردىگىر قۇل بولېنمەسئۇل گەرچە 

عت ادُمععر» :ئىـدى بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دېـگەن پەيغەمـبەر بولمايدىغان ئىشتا ئۇنىڭغا ئىتائەت قىلىنىدۇ. 
ُامانر َُرَاسِه م ِا ْان رَاَ  م ي ركا َه ُا َا ْ ر اُ  نر اُمد ةهرار الاِ ُك  ِ رع گىر ېزۈمگە ئوخشاش نۈگەرچە سىلەرگە بېشى قۇرۇق ئ« »َاَاطهُِدععرَا هن 

ا قارشى قپادىشاھ ،چۈنكى 2«!ئارالرالر ۋە ئىتائەت قىلىڭالر ئۇنىڭ بۇيرۇقىنى ىمۇ،ەسئۇل قىلىنسقۇل م
 . بىرى سەۋەبلىرىدىنچوڭ ىتنىلەرنىڭ ئەڭ پئۈممەت ئىچىدىكى ، چىقىش

مع ررَاَاىرْامع ر» :ئىـدى مۇنداق دېـگەن پەيغەمبەر  معه هررْه مِ ًٌٍرَاْه مَُررشا ُْ را َه،رنمال ِاَّ مهه ررياك  َُرناإهرر الاِ م رًعرعْل اةاٍ امااررنامٍَاااررْامع ررن م مُم  رشه
، ِاامماًررْامٍ ارر ه  ررناةامٍ ا لهِ ماًررْه ْه ٍ ئۇنىڭغــا ســەۋر  ،كۆرســە نىئىشــ ەربىــرياقتۇرمايــدىغان دىن ىــكىمكــى ئەمىر» «جا

ئۇ پەقەت جاھىلىيەت ئۆلۈمىـدە ئـۆلگەن  ،كىمكى جامائەتتىن بىر غېرى  ئايرىلىپ ئۆلىدىكەن .قىلسۇن
، ئىتــائەت قىلىــش بولمايــدىغان ئىشــالردا ئۈســتىدىكىلەر ۋە ئەمىــرلەرگە گۇنــاھ ئىــششــۇرا  3،«بولىــدۇ
 .بىرى بىرلىكىنى ساقالشنىڭ ئەڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن نىڭئۈممەتۋە  جامائەت

 سۈننەتكە ئەگىشىپ بىدئەتنى تاشالش( 3)

مٍ» :دېگەن مۇنداق بۇ ھەقتە پەيغەمبەر  ُلاُا مى اهرعْل  ُِ رَا ُُمى  ه مذهرنمادالامِ ُكْرسه لىم عاعجه مٍرسٍه م هي هْيار ا ُّمععر الاِم عا رعل ةاع  م هيعا  هرعلر عشه
َهر رعلى مٍ ثاا رسه   اانرَاُكر رسه   اا رهاًّللاانرَاُكر رهاًّللاار ه َُ  ا ُْعَهرناإهن رُكر ر رعُل ثٍا ه َُ  ا رَا  ْ ٍُك تىمنى ۋە ىسىلەر مېنىڭ سـۈنن»« َا هي 

چىـڭ سـۈننىتىنى رنى تـوغرا يولغـا باشـلىغۇچى خەلىپىلەرنىـڭ ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ھەم باشقىال
 ،چـۈنكى سـاقلىنىڭالر!يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىشـالردىن  مەھكەم ئېسىلىڭالر! الرغائۇشۇنداقال  تۇتۇرالر

ھەرقانـداق ئـازغۇنلۇق ، ھەرقانـداق بىـدئەت ئـازغۇنلۇق ،ھەرقانداق يېڭىدىن پەيدا بولغان ئىش بىدئەت
 . «ۇرىددوزاخت

ََ ْن َس  ِ يِلأائاالنىــڭ: تهللا   ْ َُ بىىۇ  ېنىىى  تىىغغ ا  َوَأََّّ َه َذا ِص  َناِعْ ُمْأ َتِ يًما فَ اتَِّ ُعوُه َوَن تَ تَِّ ُع  وا الأُّ ُ َل فَ تَ َف  نََّ  ِب

 ،1نىى  يغىىىدن  ئاي نۋېاىىدۇهللائىۇالر سىىلەرن   .ناتغغ ا يغىالردا  اڭمىاڭالر .يغىۇ دۇر  شۇ يغىدا  ېاىاالر

نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسـىدە كەلگەنـدەك،  ئىبنى مەسئۇد  لالھئابدۇپسىرىگە قارىتا، دېگەن ئايىتىنىڭ تە

رىـۋايەت قىلىـپ  ئابدۇلالھ ئىبنـى مەسـئۇد  باتىل شاخالپ كېتىدۇ. بولۇپ، بىرپەقەت ۋە پەقەت ھەق 

َُررخا  رمۇنداق دەيدۇ:  ُِع َهررعلِل ُرراال ىرعلِل هررَا ْارر الاِ م مل  ِا َاررَُّ ررسهِام ه هررخااامٍرَا ع»ر: امٍ مذا مُهِرُررْا مااقهًِةٍرعلِل هررِا  ُ َارر«ُْ َهرر امع ررخام  ررَُّ رر امٍ ىهم رُّياِه
َهر لهمم ٍا َاررَُّ ررَاِشه ممذه هر:ر» اممٍ ممُُرُررْا ُُّ ممٍرَالاممِ ساررعل عا ىم  ممُهِرنررْه َهرر ه  ررِا ننرر الاِ مم ممِ اٍا ُ عرشا َهرريامم    َن وَ  فَ  اتَِّ ُعوهُ  ُمْأ  َتِ يًما ِص  َناِعَْوَأََّّ َه  َذا   ماممراَاررَُّ رر« هلاِ مم
، «يـولى تـوغرا نىـڭهللامانـا بـۇ »قولى بىلەن بىر سىزىق سىزدى، ئانـدىن:  رەسۇلۇلالھ  الأُّ ُ لَ  تَ تَِّ ُعوا

                                                           
 ئايەت -21سۈرە بەقەرە ر1
ريىتىبۇخارى رىۋار2
رۋە مۇسلىم رىۋايىتى بۇخارىر3
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ــۇ ئاشــۇ تــوغرا ســىزىقنىڭ ئــوڭ ۋە ســول تەرەپلىــرىگە ســىزىپ:  ــۇ شــەيتان ئۇنىڭغــا »دېــدى. ئ ــا ب مان

 .يغىۇ دۇر  شۇ يغىدا  ېاىاالر بۇ  ېنى  تغغ ا :، دېدى، ئاندىن پەيغەمبەر «چاقىرىدىغان ناتوغرا يولالر

 2دېگەن ئايەتنى قىرائەت قىلدى. ،ناتغغ ا يغىالردا  اڭماڭالر
شـەيتاننىڭ  ،ئۇالر بىر يولدا توپلىشـىدۇ. ئەگەر ھەقـتىن چەتنىسـە ،ئەگەر كىشىلەر ھەققە ئەگەشسە

جـازا  تەقـدىرى بولسـا دۈشمەنلىشـىش يـۈز بېرىـدۇ. بـۇ ،شۈنـۈبۆلئارىلىرىـدا  ىلىدۇ ھەمدەئايرىغا رىيولل
ر. دۇچار بولماي قالمايدۇ چوقۇمجازاغا  بۇ كىمقارشىالشقان ھەر بىلەن شەرىئەت ،بولۇپ

ََ  :يدۇمۇنداق دە تائاالهللا نَ ُهْ  اْلَعَ اَوَِ َواْل َ ْغَضا َُْغَنيْ َنا بَ ي ْ ئۇالر )ئىن ىلدائ ئۆزىى نگە  فَ َنُأوا َحظًّا ََّّا ذُكُِْنوا ِبِأ َف

دى  )بۇنىىى  جازاسىى  ئىچىىىنئ ئۇالرنىىى  ئارنسىىىغا ئىىاداۋەت ۋە ۇبىىى  قىسىىمىن  ئۇناىىقىلىنغىىان نەسىىىبەتنى  

ٌَ أَلِ  ي ٌ ،3 دۈشىىمەنلىك سىىاىدۇق ََ  َذا نَ  ٌل َأْو ُيِص ي َ ُهْ   ََ  ْن َأْم نِِه َأَّْ ُتِص  ي َ ُهْ  ِفت ْ ُْ َذْر الَّ  ِذيَن َُيَ  اِلُفوََّ  پەيغە رەرنىىى   فَ ْلَي

بى ئ پىانىگە يغىۇقۇشاى   يىا )ئىاخى ەتاەئ قىاتاىق بىى  ئازابقىا  ئە  نگە خىالپلىق قىلغۇچىالر )دۇنيادا چغڭ

ُهُ  ا،4 دۇچار بغىۇشاى  قغرقسۇن ََ ِفي َْ َ ا ُه ْ  ِف ِش َ اٍ  َفَأ َي َوُه َو  هَُّ فَِإَّْ آَمُنوا ِبِْثِل َما آَمنُتْ  ِبِأ فَ َ ْ  اْهَتَ ْوا َوَِِّْ تَ َولَّ ْوا فَِإَّنَّ
ئۇالر )يەن  ئەھل  شىاا ئ سىلەر ئىمان ئېياقاندەك ئىمان ئېياسا  ئەىۋەتاە  تغغ ا يىغل ئەگەر  الأَّ ِميُ  اْلَعِل ي ُ 

ئۇالرغىا قارشى   .تاپقان بغىىدۇ. ئەگەر ئۇالر )ئىماندن ئ يىز ئۆرۈسە  )سەن بىلەنئ ئىاداۋەتاە بغىغىان بغىىىدۇ

 ،5بىلىپ تۇرغۇچىىدۇر  ىى نن ئ-ئۇالرنى  سۆزىى نن ئ ئاڭالى تۇرغۇچىدۇر  )ھىيلەهللا)ساڭا شۇپايىدۇر. هللا

 ٍ َلِفْ ِشَ اٍ  بَِعي َِ ََِتا ََ بِاْْلَلِْ َوََِِّّ الَِّذيَن اْختَ َلُفوا ِف اْل ََِتا َََُّّ اهََّ سَ زََّ  اْل بۇ )قاتاىق ئازا ئ شۇنى  ئىچىنى    َذِلَك ِب

يغشىىۇردى ۋە  تەۋراتنىى ئ نازنىىل قىلىىدى )ئىىۇالر تەۋراتاىىىى  نەرسىىىلەرن يەنىى  ھەقىىىقەتەن ھەق شىاىىابن  )هللا

  .6ڭقۇر نىرادندۇرغئۆزگەرتىۋەتا ئ  شىاا  تغغ نسىدا ئىخاىالى قىلغۇچىالر چ
قۇرئان كەرىمگە قارشى چىققان ياكى ئـۆزلىرىگە قىلىنغـان نەسـىھەتنىڭ بىـر  ،گەنۈھەقتىن يۈز ئۆر

ــداق ــان قان ــرقىســمىنى ئۇنتۇغ ــادەم  لىكى بى ــۇم ئ ــۇن، چوق ۋە  لىشــىشقارشىلىشــىش، ئاداۋەتبولمىس
مۇنداق ئادەملەر  جازادۇر. ىيرىقدشۇنداقالرغا بېرىلگەن تەبولىدۇ. مانا بۇ بولغان شمەنلىشىش ئىچىدە دۈ

  سابىا قەدەم تۇرالىسۇن؟؟!قانداقمۇ جەردە 
ــۇنىڭدەكيەنە  ــتلۇق، ش ــك ۋە دوس ــكاراهللاپەقەت ، بىرلى ــۆكمىگە ئاش ــڭ ھ ــالەتتە  ،نى ــي ھ مەخپى

 مۇكاپات. پۈتۈلگەنردە ىقدتە ىدۇ. مانا بۇغا كېلبىلەنال قول ە ئەگىشىشكە سۈننەتھەمدبويسۇنۇش 

ََْتِص ُموا: ېگەنتائاال مۇنداق دهللا يًع ا اهَِّ  ِحَْ  لِ  َوا َُ ْ  اهَِّ  سِْعَم لَ  َواذُْك ُنوا تَ َفنَّقُ وا َوَن  َِِ ًَ  ُكْن ُت ْ  ِِذْ  ََلَ ْي َْ َ ا  بَ  ْْيَ  فَ َُلَّفَ  َأ
 ْ َُ ُت ْ  قُ ُلوِب ُْ َُْصَ  نى  دننىغائ  ەھىىەم يېپىشىىاالر  هللاغا چىسىغا )يەن  رنى  ئاهللاھە مىاالر  اِِْخَواسً  بِِنْعَمِتأِ  َف

ئاي نلماڭالر )يەنى  سىىلەردن  ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر ئىخىاىالى قىلىشىقاندەك  دننىدا ئىخىاىالى 
ئىىدناالر  مىاىن  ئەسلەڭالر  ئۆز ۋاقاىدا سىىلەر ئۆزئىارا دۈشىمەن ئنى  سىلەرگە بەرگەن نېهللا قىلىشماڭالرئ.

  .7مىا  بىلەن ئۆزئارا قې ننداش بغىدۇڭالرئنى  نېهللادنلىاالرن  بى ىەشاىردى  هللا
                                                                                                                                                                                                      

 ئايەت -153سۈرە ئەنئام ر1
 ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى، ھاكىم بۇ ھەدىسنى سەھى  دېگەن.ر2
 ئايەت -14سۈرە مائىدە ر3
 ئايەت -63سۈرە نۇر ر4
 ئايەت -137سۈرە بەقەرە ر5
 ئايەت -176سۈرە بەقەرە ر6
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر7
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َِ نَّ اهََّ أَلَّ : ېگەنتائاال يەنە مۇنداق دهللا يًعا َما أَلَّْفَت بَ ْْيَ قُ لُ وَِِْ  َوَل َِِ َف َوأَلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوَِِْ  َلْو أَسَفْ َت َما ِف اأَلْرِي 
نَ ُهْ  ِِسَّ  َِ ي ٌ بَ ي ْ ََزِي ٌز َح  ۇئمىنلەرنى  دنللى نن  بى ىەشاىردى. سەن يەر يىزنىدنى  پىتىىن بىايلىقن  سىەرى هللا ُأ 

بىلەنئ ئۇالرن  ئىنىاق  ەت شا اىىا ئۆزننى  قۇدرهللا)ىېىى    اى ارەىمەيىقىلىپمۇ ئۇالرنى  دنللى نن  بى ىەشا

 .1غاىىراۇر  ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇرهللاقىلدى. شىببىسىرش   
ۆپرەك دېـگەن مەسـىلىدە كـ «قۇرئـان ۋە ھەدىسـكە ئېسىلىشـتىكى ئاساسـالر»خالىسـا هللا بۇ ھەقـتە
ر.  توختىلىمىز
مۇسـتەھكەم بىناغـا بىرلىكىنـى  الر سـېپىنىڭمۇسۇلمان ىدىغانتائاال ياخشى كۆرهللا كىتابتامەن بۇ 

 رماقچىمەن.كاتتىلىقىغا ئاگاھالندۇنەقەدەر بۇ شەرئىي مەقسەتنىڭ ىن ئىبارەت ئوخشاش ساقالشت

 ٌ اهََّ ُُِّبُّ الَِّذيَن يُ َ اتُِلوََّ ِف َسِ يِلِأ َصفًّا َكَُس َُّهْ  بُنيَ اٌَّ َمْنُص و ََِِّّ    ئۆزننى  يغىىدا  ۇسىاەھىەم هللاشىببىسىرش

بىنادەك سەى بغىۇى جىباد قىلغانالرن  )يەن  ئۇرۇش  ەيدانىىدا دۈشىمەنلەرگە ئۇچ اشىقان چاغىدا  ەۋقەسىىدە 

 .2رۇى غازات قىلغانالرن ئ دوست تۇتىدۇساباتلىق تۇ
نۇسـرەتنىڭ سـەۋەبلىرىدىن -غەلىـبەجىھادنىڭ مۇھىم ئامىللىرىـدىن ۋە ، بۇنداق بىر گەۋدە بولۇش

 بىرى. 

َُوا َوَن تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا َُ  ْ  َوتَ ْذَهبَ  فَ تَ ْفَش ُلوا تَ نَ اَز ئىخىاىالى قىلىشىماڭالر  بغىمىسىا )دۈشىمەن  ِرُُّ

 .3قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ-شىشاى ئ قغرقۇى قاىىسىلەر  شىچبىلەن ئۇچ ن
 ،مـۇھىم سـەۋەبلىرىدىندۇرئەڭ ىنىڭ زار بولۇشـ-بۇ ئاساستىن غاپىل قـېلىش مۇسـۇلمانالرنىڭ خـار

ئۈچـۈن  ئەمەلـگە ئاشـۇرۇشھەربىر مۇسـۇلماننىڭ بـۇ شـەرئىي مەقسـەتنى  بولسۇنئەزا ئەمىر ياكى شۇرا 
نىشاننى  ئاشۇمەشىق الگېرى ئەمىرى  ،. بولۇپمۇئادا قىلىشى پەرزرنى ەتلەمەجبۇرىي يۈكلەنگەنئۈستىگە 

 :كېرەك ىشۇىھەتلەرنى الزىم تۇتنەسئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تۆۋەندىكى 
بولغـان كىشـى بىرلىـك ۋە ئىتتىپاقلىقنىـڭ بۇزۇلماسـلىقىنى نەزەردە  ئەمىـرى( مەشىق الگېرى 4)

غـان مىبول تۇغقـانچىلىقى-ئـۇرۇق ،بىـلەن لەرلغان كىشـىقوشـۇغا كۆزقارىشـى -پىكىر تۇتۇپ، ئۆزىنىڭ 
ــاكى  لەرنىڭ ئوتتۇرىســىدا بىــردەك مۇئامىلىــدە كىشــىقوشــۇلمىغان  غاكۆزقارىشــى - پىكىــرئۆزىنىــڭ ي

ئــابرۇيى تــۆۋەنلەرنى چەتــكە -يــۈز ھەمــدەرۇيلۇقلىرىنى ئــۆزىگە يېقىنالشتۇرماســلىقى بئــا-يــۈزبولۇشــى، 

ََْم   َوَم ا يُ ْ رِيَك َلَعلَّ ُأ يَ زَّكَّ   َأْو مۇنداق دەيـدۇ:  تائاال بۇ ھەقتەهللا .كېرەكقاقماسلىقى  ََُه اأْلَ ََ َ َس َوتَ  َوَُّ َأَّْ َج ا
َََلْيَك َأنَّ يَ زَّكَّ  َوَأمَّ ا َم نْ  َفَعُأ الذِْْكَن  َأمَّا َمْن اْستَ ْغََن فََُْسَت َلُأ َتَص َّ  َوَما  َََ  َيْأ َع  َوُه َو ََيَْش  َيذَّكَُّن فَ تَ ن ْ ََْن ُأ تَ َلهَّ      َج ا فََُسْ َت 

ئ تەرننىى  تىىىردى ۋە يىىىزنن  ئەىەيبىسسىىاالميېنىغىىا ئە ىىا شەىگەنلىىىى  ئىچىىىن )پەيغە ىىرەر  َك  اَّ ِِس ََّه  ا تَ  ْذِكَنٌِ 

ۋاىدى. )ئ   ۇھە مەد!ئ نېمە بىلىسىەن؟ )بەىىى ئ ئىۇ )سىەندن  ئاىغىان  ەرنىپەت بىىلەن گۇناھلى نىدن ئ ۈئۆر
ىبەت ئاڭالى ئۇنىادن  پايدنلىنىش   ۇ ىى . ئۆزنن  )ئىماندن ئ بىباجەت نەس-پاشلىنىش   ۇ ىى  ياش  ۋەز

ھېساباليدنغان ئادە گە شەىسەك  سەن ئۇنىاغا يىزىىنىسەن )يەنى  ئۇنىاغىا قىۇالق سىېلىپ تەبلىىى قىلىشىقا 
  سىەندن   ەرنىپەت تىىلەى ؟شۆڭىل بۆىىسەنئ. ئۇ )شۇف ندن   گۇناھالردن ئ پاشالنمىسا  ساڭا نېمە زنيىنىىدى

تى  قغرققان ھاىدا يىگىرۈى شەىگەن شىشىگە شەىسەك  سەن ئۇنىاغا قارنماي قغيىسەن. )بۇنىادن  شېيى ئ هللا

 .4ئۇنداق قىلمىغى . بۇ ئايەتلەر ۋەزدۇر
                                                           

 ئايەت -63سۈرە ئەنفال ر1
 ئايەت -4سۈرە سەپ ر2
 ئايەت -46 سۈرە ئەنفالر3
 ئايەتكىچە -11ئايەتتىن  -1سۈرە ئەبەسە ر4
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بەلكــى ئۇنىڭغــا بىــرەر تــۆھمەت گەپ توشــۇپ كەلگۈچىلەرنىــڭ ســۆزلىرىگە ئەگىشــىپ كەتمەســتىن، 
تائاالنىـڭ مۇنـۇ هللا غـاباسـارى تەھقىقلىشـى الزىـم. بۇنىڭتنى ئۆزى يـاكى ئورۇنەئۇ تۆھم ،سەىپ كەلتېي

ََُك ْ  َِِّْ  َآَمُنوا الَِّذينَ  أَي َُّها يَا: دۇرسۆزى دەلىل ُُوا ِبََهاَللٍ  قَ ْوًما ُتِصيُ وا َأَّْ  فَ َت َ ي َُّنوا بَِنَ إٍ  فَاِسلٌ  َجا ُِِمْيَ  فَ َعْل ُت ْ  َما َََل  فَ ُتْصِ   سَ ا

 پاسىىىق ئىىادەم بىىى ەر خەۋەر ئېلىىىپ شەىسىىە  )ئىشىىنى  ھەقىقىاىنىى ئ  ئىى   ىىۇئمىنلەر! ئەگەر سىىىلەرگە بىىى
بىلمەساى  بى ەر قەۋ ن  رەن ىاىپ قغيىۇى  قىلمىشىىاالرغا پۇشىايمان قىلىىپ قاىماسىلىقىاالر ئىچىىن  )ئىۇ 

 .1خەۋەرن ئ ئېنىقالى شۆرۈڭالر
 نىپ قالغـانشـۈبھىلىئۇالر تىش ئۈچۈن ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرگە ىنى يوقچۆچەك-سۆزقۇرۇق ( 5)
 شى الزىمئېنىق بايان قىلىرنى ئىشال

 دىندۇر.قاتارى نىڭشۇچاغدىكى ھەرىكىتى نىڭ ھۇنەين غەنىمەتلىرىنى تەقسىم قىلغان  پەيغەمبەر 

 ،بېرىـپ غەنىمەتـتىنشنى مەقسەت قىلغان كىشىلەرگە مايىل قىلى ئىسالمغا قەلبىنى پەيغەمبەر 

 نىڭقىلغـان ئىشـى پەيغەمبەر ئاخىرىدا، ئاچچىقى كەلدى. ڭغا بۇنىئەنسارالرغا بەرمىدى. ئەنسارالرنىڭ 
 دى. سۆزلەپ بەرنى ئۇالرغا ىتىھېكم

َار»رىۋايەت قىلىـدۇ: دېگەنلىكىنى  مۇنداقئۇنىڭ دىن  ئىمام بۇخارى ئەنەس  مع ررنامٍسنرر امٍ َهررْه ان َّامٍ مْياررعل  رَه
ُِعلهَهرر الاىرعلِل ُررَانٍا ار َهررْهع ررَانٍا اررْاٍررَا معاع معاررَاْ  َهنا،ْا ُّررناااُهمااررع مًٍ رريُمد اهميررعلى مِه مع ررعل ةهٍكامااررَهجا سهمرهررْه ُهمرُررنماقاٍُلععممرع  ه ُِمعَهررعلِل ُرريماغ  ررعلِل هررلهرا

ٍريُمد اهي ًَ رُُكىاٍ،ر ُمراي  يماام  ُِعنُمىاٍرَا ُِ .رْهع ررتماق اُرُررَا  ْ ْاٍكهعه َاررُه َُررناُح  هثاررَناس:ر ٍا ُِع ،ررعلِل هررَا  ْ مرارناْاَ رربهاقاٍلااهعه َهرر هَلاررِا ان َّامٍ ْ ررعل  َاةاداُعم ررنا ر ه
ممع رر ُمُ مما ر ،رْه ٍُررَالا ررَاُا   ْ رريامم   ،رْاداُعمم  ْ ُْ ممرا ممٍر اِم  ااةادُممععرنمالاة  ُّرر اممٍ اررعج  :ررعلى ممِه َا ممٍرنماقاممٍ مم هي نررْا ْ  رسمالاغاممنهررَا َارر اممى ُك ممٍ ُررنماقاممٍ َه:رنُمقاعا ان َّاممٍ رَاْ ممٍرعل 

ُْنٍا ممٍ ِا ْا ممعَاررياممٍرَُ ُِ ْ ررعلِل هررَا ممِ ًٌٍ،ريماُقعلُممععرنمالامم َاْ ممٍرشا ى ممٍرناممٍسنررَا ْ ررَا هيثاممانررْه ممىاٍنُمُع  ِ ُهممرُررنماقاممٍُلععرَا ممعَهررعلِل ُرريماغ  ُِ ممٍريُمد اهممير،رعلِل هررلهرا ًَ رُُكىاممٍ،ر ُمراي  يماام  رَا
ممُِعنُمىاٍ ُِ ممع ررتماق اُممرُررَا .رْه  ْ ممٍكهعه ْا َاررُه ُّررنماقاممٍ رر:رعلى ممِه ممًٍ ررَُ  اهمميرناممإهَن ه مم هيثهيرَهجا مم  ررَا ممر رسهكُرر اع  ،رُ   ْ ْال ُُُع ممٍرَاتامم ْاباررَان ررتمار هاممع ناررَاْا رعلى ممٍسُررياممذ 
َهر عاع اْ  ل  ُُعناررسٍه ْا لى ِه هررَاتاذ  ْ  ر هَلارررسٍه ٍلهُك َا ِم رنررسهَهررتماىم قالهُُعناررلاةاٍرنماعاعلِل هررَه ُلععرسهَه.ريماىم قالهُُعناررمهٍ رخا ُِمعَارريٍار ٍا مِىاٍر ام  ررعلِل ه،رَا تائاال هللا «َاهه

 ،غەنىـمەت قىلىـپ بەرگەن ۋاقىتتـا-مۈلـۈكلىرىنى ئولجـا-ۋازىن قەبىلىسىنىڭ مالەگە ھ ر پەيغەمبە

كىشـىلەر:  قىسىمئەنسارالردىن بىر ئاندىن بېرىشكە باشلىدى. ە ن تۆگدىبىر بۆلۈكلەرگە يۈز پەيغەمبەر 

زنىـڭ بىھـالبۇكى،  .دۇپ بىـزگە بەرمەيـبېرىـ رگەەلكلىرسـۇن، قۇرەيشـۈنـى كەچ تائاال پەيغەمـبەر هللا›

گە   لالھرەسـۇلۇ›مۇنـداق دەيـدۇ:  دېدى. ئەنەس  ،‹مىز ئۇالرنىڭ قېنىنى تېمىتىپ تۇرسارىقىلىچلى
بىـر ياسـالغان  ئـادەم ئەۋەتىـپ ئـۇالرنى چەمىـدىنئەنسـارالرغا  ،سۆزلەپ بېرىلگەنـدەدېگەنلىرى ئۇالرنىڭ 

 :پەيغەمـبەر  ،انـدابولغيىغىلىـپ چاقىرمىدى. ئۇالر بۆلەك ھېچكىمنى  دىندى. ئەنسارالريىغېدىرگە چ
ــالىملىرى: . دېــدى« گەپ؟ ى قانــداقنــىيەتك ىســىدامارــا ســىلەر توغر» لىرىمىز چــور›ئەنســارالرنىڭ ئ

نـى  تائـاال پەيغەمـبەر هللا›: لەريېشـى كىچىكـبىـر قىسـىم ئىچىمىـزدىن لېكىن  ،ھېچنەرسە دېمىدى
مىز ئۇالرنىڭ قېنىنى رىلىچلىبىزنىڭ قىھالبۇكى،  .دۇپ بىزگە بەرمەيبېرى رگەەلكلىكەچۈرسۇن، قۇرەيش

كۇفرىغـا زامـانى يېڭـى بولغـان مەن  ھەقىـقەتەن»مۇنداق دېدى:  پەيغەمبەر  .ەپتۇد ،‹تېمىتىپ تۇرسا
سـىلەر  ،مۈلۈك بىلەن كەتسـە-كىشىلەر مال .رىمەنېبنەرسە كىشىلەرگە ئۇالرنى ئۈلپەتلەندۈرۈش ئۈچۈن 

 ئېلىـپ نىڭسـىلەر ،بىـلەن قەسـەمكىهللا !مامسىلەر؟پەيغەمبەر بىلەن ئۆيلىرىڭالرغا كەتسەرالر رازى بول
                                                           

 ئايەت -6سۈرە ھۇجۇرات ر1



129 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 ،‹رازى بولـدۇقجەزمەن بىـز ›ئەنسـارالر:  «.ئۇالر ئېلىپ قايتقان نەرسـىدىن ياخشـىراقتۇرىنىڭالر، قايتق
 1.دېدى

مٍر» دېـگەن:مۇنـداق  پەيغەمـبەر  دىـن قىلغـان يەنە بىـر رىـۋايەتتە، ئىمام بۇخـارى ئەنەس  ًَ ر ُمراي   هن 
ار ْ رَا هيُ ر اع   ربه ُع ْال ُا رَاَاتام  ْ ُْ ُُممرا رَاج  ُ ُ رَان  رَاَا مُِاا رَا هَن ه َُّْه لهِ ا رَا ْه قۇرەيشلىكلەر جاھىلىيەت ۋە مۇسـىبەتكە زامـانى » «ٍ

يېڭى بىر خەلق. مەن ئۇالرنىڭ بۇ جەھەتتىكى كەمتۈكلىكىنى تولدۇرۇش ۋە ئـۇالرنى ئۈلپەتلەندۈرۈشـنى 
 2«.ئىرادە قىلدىم

شــۇنىڭدىن كېــيىن  ئىبنــى زەيــدتىن قىلغــان يەنە بىــر رىۋايىتىــدە، لالھئىمــام بۇخارىنىــڭ ئابــدۇ

ان َّام» دېگەن:مۇنداق  پەيغەمبەر  ُه ارعل  رَاع ٌُ لاك  ُا د ًٍُرلا ُهيًٍرَاشه رعلى ٍُسرَاع ِالاكا ر َهرَالاع  ان َّاٍ رعل  ًرْهع  رَا  ْ رع ٌُ راُ رلاُكى   َ رعو ه َهرلاع  ا ٍ
رَاعلى ٍسُر داٍَن رشه ان َّاٍَُ د ُماعاٍرعل  ْ امع  هررَاشه ر الامىرع رتمال قامع َنه مَّ  َا َعر ُ ا مهه امال قاع نارسماد م ه رَُثم مراً رنٍا ِا ر  ْ ر هن ُك َن ھىجـرەت بولمىغـان » «ُهثٍا

مەن  ،ئەگەر كىشـىلەر بىـرەر ۋادى ۋە جىلغىـدا مارسـا بولسا، مەن ئەنسارالردىن بىرى بولغان بـوالتتىم.
، باشـقىالر بولسـاالتتىم. ئەنسـارالر ئىـ  كىـيىم؛ وب ئەلۋەتتە ئەنسارالر مارغان ۋادى ۋە جىلغىدا مارغان

كېيىن شەخسـىيەتچىلىككە ئۇچرايسـىلەر. سـىلەر ھەۋزى كەۋسـەردە  مېنىڭدىنكىيىمدۇر. سىلەر تاش 
 3«.مەن بىلەن ئۇچراشقۇچىلىك سەۋر قىلىڭالر

ەقـقە لەرنىڭ ھكىچىكىن ھەدىست بۇ مۇنداق دەيدۇ:  ناملىق كىتابىدا «فەتھۇل بارى»ئىبنى ھەجەر 
، چورالرنىڭ ئۇالر غاپىل قالغان نەرسىلەردىن ئاگاھالندۇرۇپ، شۈبھىنىڭ يوللىرىنى قايتىۋېلىشى ئۈچۈن

 مۋايـاكى ئـا كىشـىلەرخـاس ا، ئىـش يـۈز بەرگەن چاغـديېڭـى  ؛روشەنلەشتۈرۈپ بېرىشـىنىڭ الزىملىقـى
الىقتىن بىرەر نەرسە دۇني ،يەنە ىنھەدىستيولغا قويۇلىدىغانلىقى؛  خەلقنى يىغىپ چۈشەنچە بېرىشنىڭ

نىڭ بېرىشـ يتەسـەللى بىـلەنى نى قولغا كەلتـۈرگەنلىكساۋابى نىڭئاخىرەت گە،دىن كەتكەن كىشىىقول
 ەقولــدىن كەتــكەن نەرســ قتــادۇنيالى، ئىلگىــرى قىلىــش لىقتىندۇنيــانى يەنە ئــاخىرەتلىكۋە  لىقىبــار

ــ ــاخىرەتتە ئىگىس ــۈنئ ــد ى ئۈچ ــاقالپ قويۇلى ــش الس ــەۋر قىلى ــا ، س ــارلىقالرنى ىغان بولغ ــى قات زىملىق
 4.[دۇريۋە باقى دۇرئاخىرەت ياخشى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ.

، نـى ئەسـلىتىپەردىكى جەرلدەۋرىجاھىلىيەت  ۋە خەزرە  قەبىلىسىنىڭ ئىچىدە سەۋئ ىييەھۇد بىر
ئـۇرۇش كېتىـپ قىزىـپ ئىككى قەبىلە ئارىسىغا بۆلگۈنچىلىـك سـالىدۇ. بۇنىڭـدىن ئۇالرنىـڭ قـانلىرى 

ْ  » نىـڭ: پەيغەمبەر  دا،قالغان سقىلغىلى تا ارَظ ُعمرهُك ََانامٍرسمامْي  لهِ ماهر ْه  مۇتۇرسـام مەن ئـارارالردا« »َسهم ا  عاىرعْلٍا

 شۇنىڭغا ئوخشايدۇ.  ، دېگەن خىتابى ھەم«!؟قىالمسىلەر نىجاھىلىيەتنىڭ دەۋاسى
 5.كەنىپ كۆرۈششىئۆزئارا قۇچاقل ،كېلىشىپقايتا  غان.ئۇالر پۇشايمان قىلشۇنىڭ بىلەن 

قەتئىـي يـول  ، مۇنـازىرىلەرگەراىمـاج-لىكنى پارچىالشـقا ئېلىـپ بارىـدىغان جېـدەلربى، ئەمىر( 6)
 الزىم. قويماسلىقى

ــۇ ھەقــتە  پەيغەمــبەر  ــداق دېــگەن: ب ٌ ر»مۇن مم ممٍرعكم امالاُا ْا ر َعرعل ُقممر َنا َُررع م ممراُ  رنماُقعُْممععر اى مم  ْ ممُا  ُ امالا رناممإهذاعرعخ   ْ َهر ُملُممعسُُك  « الاِ مم

ئورنــۇرالردىن قوپــۇپ  ،لىشــىپ قالســارالرپئوقــۇرالر! ئىختىال ‹قۇرئــان› ىرلەشــكەن ھالــدابقەلــبىڭالر »
 1«كېتىڭالر!

                                                           
 ھەدىس -4331ر1
 ھەدىس -4334ر2
رھەدىس -4333ر3
 بەت -52جىلد  -8« فەتھۇل بارى»ر4
َعرسۈرىسىنىڭدىن ئال ئىمران «ئىبنى كەسىر تەپسىر»ر5 ااررَاعذ ُكُر ْ ررعلِل هررنهد ةا ْ رر هذ رر الاِ ُك  دېگەن ئايىتىنىڭ تەپسىرىگە قارالسۇن. ع ًرَا   اررُكى ُا
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قۇرئـان  ئىـكەن،بـۇيرۇق كەلـگەن قوپۇپ كېتىشـكە دا ىپ قالغانشىئىختىالپل ھەققىدە قۇرئان كەرىم
 كېـتىش وپۇپق ، تېخىمۇاىپ قالسشىكەرىمدىن باشقا شەرئىي ئىلىم ياكى دۇنيالىق ئىشالردا ئىختىالپل

 ھېسابلىنىدۇ. نىڭ جۈملىسىدىن«يۇقىرى ئارقىلىق تۆۋەنگە ئاگاھالندۇرۇش». مانا بۇ كېرەك
ەمىـرگە ۋە ئۇنىـڭ ئەتراپىـدىكى ئئىشـالرنى  پ تۇغدۇرىدىغانئىختىالئوتتۇرىسىدىكى  قېرىنداشالر( 7)

دەلىلـدۇر:  غـاىڭسـۆزى بۇن مۇنـۇتائاالنىـڭ هللا جېدەللەشمەسلىك الزىـم. ش؛قايتۇرۇ ەگرەئەھلى ئىلىمل

 ُِأْوِ  اأَلْم ن َُ َُ النَُّس وِ  َوِِ َُ وا بِ ِأ َولَ ْو َرُُّوُه ِِ ََُهْ  َأْمٌن ِمَن اأَلْم ِن َأْو اْْلَ ْوِذ َأَذا ُه ْ َوَِِذا َجا َُوسَُأ ِم ن ْ ُهْ  َلَعِلَم ُأ الَّ ِذيَن َيْأ تَ ْنِ    ِم ن ْ

 خەۋن ى ئۇالرغا )يەن   ۇناپىقالرغائ يەتسە  ئىۇن  ) ۇئمىنلەرگە ئائىتئ ئا انلىقنى  ياش  قغرقۇنچنى  بى ەر
ئەگەر ئۇن  پەيغە رەرگە ۋە ئۇالر )يەن   ۇئمىنلەرئنىى  ئىچىىدنى  ئىىى ئىسىاىدنىىلەرگە  ەىىۇم  .تارقىاىدۇ

قىلسا  )شىۇئ خەۋەرنى  چىقىارغۇچىالر ئىۇن  )يەنى  شىۇ خەۋەرنىى  ھەقىقىىھ ئەھىۋاىىن ئ ئىۇالردن  ئەىىۋەتاە 

 .2بىلىۋاالتا 
سـىدىن مۇنـداق رىـۋايەت بوۋىئـۇ چـوڭ  ،ئـۇ دادىسـىدىن ،ئىبنـى شـۇئەيبدىنئەمـرى  م ئەھـمەدئىما

، ھەتتــا ئۇالرنىــڭ ىپ قالــدىشــىلمۇنازىرىقىلىــدۇ: بەزى ســاھابىلەر قۇرئــان كەرىمنىــڭ بىــر ئايىتىــدە 

مًًّلريامٍ»لەنگەن ھالەتتە چىقىپ مۇنداق دېدى: پغەزە . پەيغەمبەر كەتتىپ ۈئاۋازلىرى كۆتۈرۈل عررْاع  ،رفهامذا  مامع  ه
،ر هن ر رسماد  امممعاٍرسهمممُماد ض  ُْرعل ُكاُمممبا ،رَاهامممر فهه  ْ ْ ر الامممىرَان ُهِامممٍكهعه اهًّلانهعه ،رسهمممٍخ   ْ ر مامممُ لهُك مممع  ُْرْه ممم ْا رعُل ٌه ممم لهكا  ْ َُررَُ مممذ هُبرسماد ُ ممم ريُكا َهَ  عل ُقمممر َنارلا ريماى ممم

َُ،رنار ى  رْه  ْ َُرسماد ً ٍ،رناةاٍر ارانم ُا َهرسماد ً ٍ،رسار رُيَّا  هُارسماد ُ  م ر اٍلهةه َُ ر هَلا َُ،رنمامُرُُّ ى م رْه  ْ ل ُا ْاٍرجاعه ُلععرسهَه،رَا  ،ئـى قەۋم !توختـارالر» «ٍ  ةا

ى ۋە قە ئىختىالپالشـقانلىئۈستىد يەنى پەيغەمبەرلىرى ،سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر مۇشۇ سەۋەبتىن
 نىـڭرئـان كەرىمكىتابالرنىڭ بەزىسىنى بەزىسـىگە سوقۇشـتۇرغانلىقى سـەۋەبىدىن ھـاالك قىلىنـدى. قۇ

بەزىســى بەزىســىنى  ئۇنىــڭ مىــدى، بەلكــىبەزىســى بەزىســىنى يالغانغــا چىقىــرىش ئۈچــۈن نازىــل قىلىن
گە ىـدىغان كىشـىتەستىقاليدۇ. سىلەر ئۇنىڭدىن بىلگىنىڭالرغا ئەمەل قىلىڭـالر! بىلمىگىنىڭالرنـى بىل

 3«قايتۇرۇرالر!
 نىڭەت قىلغـان تۆۋەنـدىكى ھەدىسـىمۇ شـۇدىن رىـۋايلالھـئىبنى ئابدۇ لالھبەيدۇۇئىمام بۇخارىنىڭ ئ

مٍر» :قاتارىدىن رفههةا مر  رناةا مرن رخا ه معا ُْ ر رعس مُعر اُ مٍس  َا مىر امٍ ِا ُْع ر به َه راامٍ ر ه رس مُعر مامِ س  ُمرُّ  ْ رَاع معا ُْ َاىر رَتاٍا رَان رعس عر اُ ٍس  َُ اُّرس مُعركاد مب 
َهر رَانامٍرَااامٍ ٌُ َاي م رَتاٍا ر هَن ه َا رنماقامٍ رعلى مِه رنا ا اٍُ رعس ُعر اُ ٍس  ٌا مر رتاهد م ْا َهر رلُقهِ هم مُهِرار هَلا  ُ مىرعل ِا ُْع ر َا ْا م ِا مىرعل مذه ر ِا ُْع ر به َه راامٍ عر ه مذا ْا ر ِه

رعلِل هرر ممعَا ُِ رَا ٌُ ْ رتاهد مم رنمادامم َا ْ ناَُر اممٍ مم َُررياممذ ُكُررشا ممر رتماد ر يماُقممع ْا ر َا ممٍ اُ رَاُجممرنرنماقاممٍ رارجا ممراعكِه  ِ ر ه رساممنه ممع  رْه ممنا  ْا ر ممىر ه ِا ُْع ممٍر ىاةا ممً عرسماِم  َا ُْرَا لامم
مرنر رخا ه ِاىرسمالامىر اُ مُ نٍا ُْع ر رَاجار ر هَلا ُر اَ  َاىرعلِل  رناْاَ  ِاىر ا ُْع ر َا ر ٍا ى كا ْارْه  قەيـس  ھۇرروبنـۇ ئىبنى ئابباس « ...رَا  لا

   :لىشىپ قالدى. ئىبنى ئابباس مۇنازىرىبىلەن مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھى توغرۇلۇق 

ئـۆتتى. ئـۇنى ئىبنـى  ئۇ ئىككىسىنىڭ قېشـىدىن ئـۇبەي ئىبنـى كەئـ   دى.ېد ، ـــزىرىئۇ خـــ 

 چاقىرىپ مۇنداق دېدى:  ئابباس 
ـــ ــۇرادىرىم مەن ــ ــاۋۇ ب ــلەن م ــاالم  بى ــا ئەلەيھىسس ــۈن مۇس ــىش ئۈچ ــا ئۇچرىش ــورىغان مۇس ــول س ي

ئــۇ ئىــش  ىــڭن لىشــىپ قالــدۇق. ســەن پەيغەمــبەر مۇنازىرىتوغرۇلــۇق  ھەمراھــىئەلەيھىسســاالمنىڭ 
 مۇنداق دېدى:  ئۇبەينىنى ئارلىدىڭمۇ؟ بىرنەرسە دېگىغرۇلۇق تو

                                                                                                                                                                                                      
 يىتىبۇخارى رىۋار1
 ئايەت -83سۈرە نىسائ ر2
 دېگەن. «سەھى »ئەھمەد شاكىر  ھەدىس، بۇ ھەدىسنى شەيخ ئالبانىي ۋە -6845ئەھمەد رىۋايىتى ر3
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بەنــى  ئەلەيھىسســاالممۇســا »غــان: نىــڭ مۇنــداق دېگەنلىكىنــى ئارلى مەن پەيغەمــبەر ـــــ ھەئە، 
سەن ئۆزۈرـدىنمۇ ›ئىسرائىلدىن بىر جامائە كىشىنىڭ ئىچىدە ئىدى. ئۇنىڭ قېشىغا بىر ئادەم كېلىپ: 

دېـدى. شـۇنىڭ ‹ يـاق›: ئەلەيھىسسـاالمدېـدى. مۇسـا ‹ ىقىنى بىلەمسەن؟ئالىمراق بىر كىشىنىڭ بارل
 1.«، دەپ ۋەھىي نازىل قىلدى...‹بىزنىڭ بەندىمىز خىزىر بار›تائاال: هللابىلەن 

-ئۈسـتىدە بەس ئىلىـمتىن تەرسـالىق قىلمىغـان ئاساسـتا ھەدىسـ ئىبنى ھەجەر مۇنـداق دەيـدۇ: 
 شـنىڭقىلىمـۇراجىئەت  گەرەئەھلـى ئىلىمـلەزگىلىدە م مۇنازىرە-، بەسشنىڭ دۇرۇسلۇقىمۇنازىرە قىلى
ــى،  ــۆزلەيدىغان ارالزىملىق ــا س ــىنىڭس ــر كىش ــرىخەۋبەرگەن  بى ــنىڭ دۇرۇســلۇقى ى گە ئەمەل قىلىش

 2قاتارلىقالرنى كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ[.
گە خــاس كىشــىلەرئــۇنى  بېرەلمىســە، جــاۋاب مەســىلىلەرگە يىــپئىختىال ىرلىئەگەر الگېــر مەســئۇل

 ىغا بېرىـپ جـاۋاب ئالىـدىغانشـنىـڭ قېيـاكى ئۇالرۋە تىـش ۋەئـادەم ئە لىش ياكى ئۇالرغـامۇراجىئەت قى
پەيغەمـبەر  ،داىـنىئەمىرلىرى بىلەن ئىختىالپلىشـىپ قالغئۆز دۇ. ساھابىلەر ىۋاقىتقىچىلىك كېچىكتۈر

 ئۇالرغا پەيغەمبەر  ىپ كېلەتتى.نىڭ قېشىغا قايت  بېرەتتىپەتىۋا. 

 نىـڭئۇالر ،كىرىشـكە بۇيرۇغانـدائوتقا كېيىن  ،بۇرادەرلىرىنى ئوت يېقىشقا ئىبنى ھۇزافە  لالھئابدۇ

بۇرادەرلىرىنى بەنـى جەزىـيمە قەبىلىسـىدىن بولغـان  خالىد ئىبنى ۋەلىد  ،شۇنىڭدەك 3شى؛باش تارتى
 4ىشى مۇشۇنىڭ مىساللىرىدىندۇر.باش تارت نىڭمۇئۇالر ،ئەسىرلەرنى ئۆلتۈرۈشكە بۇيرۇغاندا

 لدا ئەمىرلەر خاتالىق ئۈستىدە ئىدى.بۇ ئىككى مىسا

َُ اهَِّ َوالنَُّسو ِ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا ٍَ فَ ُنُُّوُه ِِ ْْ َُْتْ  ِف َش ئەگەر سىلەر بىى  شىەيئىدە ئىخىاىالى  فَِإَّْ تَ َناَز

 ھەدىسـكەۋە  يەنـى قۇرئـان ،قىا ۋە پەيغە ىرەرگە  ىۇراجىئەت قىلىاىالرهللاقىلىشىپ قاىساڭالر  بۇ تغغ نىدا 
  مۇراجىئەت قىلىڭالر.

الزىـم. ئـۇ  يـول قويماسـلىقىنىشـىگە لرنىـڭ تەشكىلگۇرۇھالئەمىر جامائەت ئىچىدە بىـرنەچچە ( 8)
 رىيدۇ.ېدۈشمەنلىك ت ،بىرلىكنى پارچىالپ

جامـائەت ، . ئـۇ بولسـىمۇپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بولغـان مـۇھىم بىـر نۇقتـا بـاربۇ يەردە ئاگاھالندۇرۇ
ماختاشـقا ئەرزىيـدۇ.  ،دۇرۇس ،بىـرى ،بولـۇپ ئىككى خىل غا تەشكىللىنىشبىرنەچچە گۇرۇھالر ەئىچىد

 .سۆكۈشكە ھەقلىق بولىدۇ ،چەكلەنگەن ،يەنە بىرى
ــاكى  يۇرتلــۇقبىــر ى، نىماختاشــقا ئەرزىيــدىغ ،دۇرۇس ــاكى بىــر تىللىــق ۋە مەھەللىلىــكبىــر ي  ي
 تە سـەۋەبلىك توپلىشـىپبىرىگە باغالپ تۇرىـدىغان ئەنە شـۇنداق خـاس رىشـ-بىر نىكىشىلەر بولۇشتەك

 نىڭ ئۆز قەۋمى بىلەن جىھاد قىلىشى سۈننەت.ئادەم ھەر قېلىشى بولۇپ،

ئۆزئارا تغنۇشۇشۇڭالر ئىچىن سىىلەرن  نۇرغىۇن  َوَجَعْلَناُكْ  ُشُعوبًا َوقَ َ ا ِ َل لِتَ َع ارَُفواتائاال مۇنداق دېگەن: هللا

 .5 ىللەت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق
 غـائۇالررىنى ىلۋە ئەمىرنىـڭ يوليـورۇق دوكالت قىلىدىغانخەۋەرلىرىنى  ئەمىر ھەر تائىپىگە ئۇالرنىڭ

 ش الزىم.ەنى تەيىنلمەسئۇلدىغان بىر يەتكۈزى
                                                           

رھەدىس -74ر1
 بەت -163جىلد  -1« فەتھۇل بارى»ر2
 ھەدىس -7145، يىتىبۇخارى رىۋار3
رھەدىس -7183، يىتىىۋابۇخارى رر4
 ئايەت -13سۈرە ھۇجۇرات ر5
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 نىڭ مۇنـداق دېگەنلىكىنـى پەيغەمبەر  ىبنىڭ يولى ئارقىلىقرەك يدىئئەبۇ داۋۇد مىقدام ئىبنى مە

مم»رىــۋايەت قىلىــدۇ:  رْه مما ،رَا ارسُمم  رلهلى ممٍسه َا ر ار هيمم  رعل دهراعناممُار  گە بىــركىشــىلەر ،ھەقتــۇر تەيىــنلەشمەســئۇل » «ع 

 .«مەسئۇل بولۇشى الزىم

ْ ر: »مۇنداق دېگەن پەيغەمبەر  مراُك رَاْ   ْ ُُْك ىامٍرُ رانامٍ م  ريمار نام ار هلِا مَّ  َا دُمععر َ جه بىـزگە تىڭالر، ېـسـىلەر قايتىـپ ك» «ع

 1«.ئىشىڭالرنى )يەنى پىكرىڭالرنى( مەسئۇللىرىڭالر يەتكۈزسۇن
 تەيىـنلەشمەسـئۇلالرنى ھەدىسـتە ›ئىبنـى بەتتـال مۇنـداق دېـگەن:   ى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ:ئىبن

 ،لىشىشـى مـۇمكىن ئەمەسىبىۋاسـىتە ئار خەلىپىنىـڭ ھەمـمە ئىشـقا ئـۆزى ،چـۈنكى .يولغا قويۇلغـان
 .‹نى تەيىنلەشكە موھتا لەرياردەمچى ھەمكارلىشىدىغان بىلەن شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆزى

ۇش بـارچە ئاۋامغـا قارىتىلسـا، ئۇنىڭغـا ۋە توسـ شبـۇيرۇئەگەر › ۇنـداق دېـگەن:ئىبنى بەتتال يەنە م
 مەسـئۇلھەربىر قەۋمگە بىـردىن قىلسا، بەزىلەر سەل قارايدۇ. ئەگەر قاراملىق نىسبەتەن بەزى كىشىلەر 

 2‹[.قىلىشىغا يوچۇق قالمايدۇ ىنىغاننى قىلىشتىن باشقلبىر كىشىنىڭ بۇيرۇھېچ ،ساۇلتۇرغۇز
بىرىـدىن پەرقلەنـدۈرۈش ئۈچـۈن، ئۆزئـارا -نى بىـرئەمىر ھەربىـر تـائىپى مۇنداق دېگەن:(  )ئەبۇ يەئال

ئـارقىلىق توپالشـقاندا شـۇ بەلـگە  الربېكىتىـپ بېرىشـى الزىـم. ئـۇ چاقىرىشىدىغان بىر شەرتلىك بەلگە
 دۇ. ئوتتۇرىغا چىقى

رهيعا:ريامٍرسمنر اُ م هرررَان رعلى مِه ر} دادىسىدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىـدۇ: بەير ۇرۋە ئىبنى زۇئ مٍجه رعل ُةعا مداٍَا جادامرارشه
َُ:ر لامممم ِم  ِ مممم هرعلِل ه،رَاتا ممممىرخا :رياممممٍرسممممنرُ ُما سه رعلاَ  ممممداٍَا :رياممممٍرسممممنر اُ مممم هرعلِل ه،رَاشه َاله  َ رعْل امممم ممممداٍَا ِ ممممرارعلِل هرعلممممر ْح اعه،رَاشه ــــبەر خا  { }پەيغەم

، «لالھئابـدۇ ييـا بەنىـ»نى بەلگىسـىخەزرەجنىڭ  ،«ئابدۇرراھمان ييا بەنى»نى بەلگىسىمۇھاجىرالرنىڭ 
غـان دەپ ئاتى «لالھۇلـخەي»نى ئېتىنىـڭ نـامىئۆزىنىـڭ  ،«لالھئۇبەيدۇ ييا بەنى»نى بەلگىسىئەۋسنىڭ 

 4[.3دى{ئى
، بىـرى، بىرنەچچە تۈرلۈك بولـۇپسۆكۈشكە ھەقلىق بولغان يىغىلىشالرغا كەلسەك، ئۇ  ،چەكلەنگەن

ۈن قويىـدىغان ئۈسـت دىننى ئىسالم ئاالقىسـىالرە ئۇنىڭدىن باشقا ئاالقىۋ ئاالقىسى تۇغقانچىلىق-ئۇرۇق

ر»بۇ توغرىدا مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر دۇر. ئاالقىسىتەرەپبازلىق  ِ ما ريماغ  امُبرلهداَّامُاا رَاَ  رَاعياما ر هة ه ٌا تامراررا م ر ٍا ْامع 
لاممانر ريماى َُّممُرر اَّاممُاًارنماُقاهممرارناقهام  ر اَّاممُاا رَاَ  ُ عر هَلا لهِ ممانرريامم   ْه ٍ نىــڭ هللا) ،بــايراق ئاســتىدا غايىســى نــامەلۇمكىمكــى » «جا

 ۋەبازلىققـا چاقىرىـپ پلىنىپ يـاكى تەرەپغەزە ئۈچۈن بازلىقپتەرەئەمەس(  ئۈچۈنسۆزىنى ئالىي قىلىش 
 5«.جاھىلىيەت ئۆلۈمىدە ئۆلىدۇ ،ئۆلتۈرۈلسەئۇرۇش قىلىپ رىپ ېبازلىققا ياردەم بپياكى تەرە
تەك قىلىشـ ىكپلىسسەئەتمۇ كۆزقاراشقا ياكى دىندا بىرەر ئۇستاز ۋە ەراكى بىري پى مەزھەھفىق ەربىر

 .ھېسابلىنىدۇ قاتارىدىن يىغىلىشالرتېگىشلىك  سۆكۈشكە مۇگۇرۇھۋازلىقالر ينىىد

يًع ا َون تَ َفنَّقُ واتائاال مۇنداق دەيـدۇ: هللا َِِ ََْتِص ُموا ِحَْ  ِل اهَِّ  يەنى  غا چىسىىغا )رنىى  ئاهللاھە مىاىالر  َوا

نى  دننىغائ  ەھىەم يېپىشىاالر  ئاي نلماڭالر )يەن  سىلەردن  ئىلگى ى يەھۇدنيالر ۋە ناساراالر ئىخىاىالى هللا

 .6قىلىشقاندەك  دنندا ئىخاىالى قىلىشماڭالرئ
                                                           

ريىتىبۇخارى رىۋار1
 بەت -163جىلد  -13« فەتھۇل بارى»ر2
 بەيھەقى رىۋايىتىر3
 بەت -43ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ئەبۇ يەئالنىڭ ر4
رمۇسلىم رىۋايىتىر5
 ئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر6



116 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

  دننىىدا سىىىلەر دنننىى  بەرپىىا قىلىاىىالر ِفي  أِ  تَ تَ َفنَّقُ  وا َوَن  ال   ِْينَ  َأِقيُم  وا َأَّْ  تائــاال يەنە مۇنــداق دەيــدۇ:هللا

ينَ ُه ْ  فَ نَُّقوا الَِّذينَ  ََِِّّ ،1 تەپ نقىچىلىك قىلماڭالر ُه ْ  َلْأتَ  ِشيَ ًعا وََكاسُوا ُِ ٍَ  ِف  ِمن ْ ْْ َا َش َُ  َأْمُنُه ْ  َِِّنَّ  َك اسُوا ِبَ ا يُ َن ِْ ئُ ُه ْ   َّ  اهَِّ  ِِ
جۇداسەن؛ ئۇالرنى  ئىشى  -سەن ئادا دننىدا بۆىگىنچىلىك قىلىپ تىرىىك پى قىلەرگە ئاي نلغانالردن  يَ ْفَعلُ وََّ 

ئۇالرنىى  قىلمىشىلى نن  هللانى  باشقۇرۇشىدندۇرئ  شېيى  )يەن  ئاخى ەتاەئ هللاىال خاساۇر )يەن  قهللاپەقەت 

 .2ئۆزنگە ئېياىپ بې ندۇ
تەنقىدلەشـكە تېگىشـلىك بـۇ گـۇرۇھالرنى توسۇشـى  ،سەپنىڭ بىرلىكىگە تەھدىا بولغان نىڭئەمىر

 .پەرز
ئارىســىدا كىشــىلەر  ش،خەنچىلىك قىلىــۇســئۈچــۈن بىرلىكىنــى ســاقالش  نىــڭئەمىــر جامائەت (9)

ناچـار بولۇشـتەك شـكە سـەۋەب ۈزىيـان يەتكۈز شىشـىغاىداۋامل يـاكى مەشـىقنىڭ بۆلگۈنچىلىك سېلىش
ئىللەتلەر بىلەن شۇغۇللىنىدىغان، ئەتراپىدا قوللىغۇچىلىرى ۋە جامائەتنىڭ بىرلىكىنى بۇزۇش خەۋپـى 

 .كېڭەش ئەھلى بىلەن مەسلىھەتلەشكەندىن كېيىن، ئۇنى يىراقالشتۇرۇۋېتىشى پەرز بار بولغان ئادەمنى
رنىـڭ الئۇ ئەمىـر ئەسـكەرلەرگە ۋە›مۇنداق دەيدۇ:  ئۆلىماالر )ئەبۇ يەئال مۇنداق دېگەن:(  فىقھىشۇناس

ئۇالرنىــڭ ئىچىــدىن مۇجاھىــدالرنى ياردەمســىز تاشــالپ  ،كىلەپ قــاراپىئىچىــدىكى كىشــىلەرگە ئىــنچ
 دەپ قارالغــان «ش ئېھتىمــالى بــارجاسۇســلۇق قىلىــ»يــاكى  ئۆســەك ســۆز تارقىتىــدىغاندىغان، قويىــ

بەي ۇئىبنـى ئـ لالھئابـدۇمـۇ بەزى غازاتلىرىـدا   لالھرەسـۇلۇ الزىم. ىتىشېۋىچىقىر سەپتىن نىلەرئادەم
 3‹[.ئىدى ۋەتكەنۇمۇسۇلمانالرنى ياردەمسىز تاشالپ قويغانلىقى ئۈچۈن قايتۇر لنىۇلسوئىبنى 

جىھـاد ئەمىـرى ئـۆزى بىـلەن بىـرگە بوشـاتقۇچى ۋە  مۇنـداق دەيـدۇ:  لالھرەھىمەھـۇئىبنى قـۇدامە 
 سۇندۇرغۇچىالرنى ئېلىپ چىقماسلىقى الزىم.

ھاۋا بەك ئىسسىق ياكى بەك سوغۇق، مۇشەققەت كۆپ، چىدىغىلى بولمايـدۇ، » ،بوشاتقۇچى دېگەندە
دېگەنـدەك، كىشـىلەرنىڭ  «ىـڭ كـۆزى يەتمەيـدۇئۇنىڭ ئۈستىگە بىزنىـڭ غەلىـبە قىلىشـىمىزغا ئادەمن

غازاتقا چىقىش قىزغىنلىقىنـى سـوۋۇتۇپ، جەرـگە كىـرىش ئىرادىسـىنى بوشاشـتۇرىدىغان ئـادەم نەزەردە 
 تۇتۇلىدۇ.

مۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىنقى قوشۇنى مەغلۇپ بولۇپتۇ، ئۇالرغا ئەۋەتىدىغان » ،سۇندۇرغۇچى دېگىنىمىزدە
ياراقلىرى خىـل،  –ئۇنىڭ ئۈستىگە دۈشمەنلەرنىڭ ئادىمى كۆپ، قورال  ھېچقانداق ياردەم يوق ئىكەن؛

دېگەنـدەك، مۇجاھىـدالرنىڭ  «ياردەم كېلىپ تۇرىدىكەن؛ ئۇالرغا تاقابىل تۇرۇش مۇمكىن ئەمەس ئىـكەن
 روھىنى چۈشۈرۈپ، جەرگىۋارلىقىنى سۇندۇرىدىغان گەپلەرنى قىلىدىغان ئادەم نەزەردە تۇتۇلىدۇ.

ــاد ئ ــدىغان ىنىجاسۇســلۇق نىــڭكاپىرالر ،ەمىــرىشــۇنىڭدەك جىھ -ەيىــ مۇســۇلمانالرنىڭ ئ، قىلى
ش، زىېـــرنىڭ خەۋەرلىرىنـــى يمۇســـۇلمانالئۇالرغـــا  ؛خەۋەردار قىلىـــدىغاننى ئـــۇالرلىرىدىن نۇقســـان

نى قوينىغـا جاسۇسـلىرى نىـڭكاپىرالرۇش يـاكى قويـ كۆرسىتىپ نىلىرىاجىزلىق تەرەپمۇسۇلمانالرنىڭ ئ
مۇسـۇلمانالرنىڭ ۋە  چىقماسـلىقىئېلىپ  كىشىلەرنىزىيان سالىدىغان انالرغا مۇسۇلم ئېلىش ئارقىلىق

 غـابۇنىڭ .ئېلىـپ چىقماسـلىقى الزىـمئـادەمنىمۇ  تېرىيـدىغان بۇزۇقچىلىق پئوتتۇرىسىغا ئاداۋەت تاشال

َِ نْ : دۇرى دەلىلـۆزس مۇنۇتائاالنىڭ هللا ََُه ْ  اْسِ َع اثَ ُه ْ  اهَُّ  َك نِهَ  َوَل َِ ِ ينَ  َم  َ  ُع ُ وااق ْ  َوِقي لَ  فَ ثَ  َّ َُ ْ  َخَنُج وا لَ وْ  اْلَ ا  َم ا ِف ي
ُُوُك   ْ  َُ   ْ  َوأَلَْوَ   ُعوا َخ َ  اًن  ِِنَّ  زَا َُ ُ  ِخَاَل غُ  وَس نَ  لَ  يَ   ْ ئۇالرنىىى  چىقىشىىىن  ياقاۇر ىىىدى  )ئۇالرنىىى  هللاىىىېىى   اْلِفت ْ

                                                           
رئايەت -13سۈرە شۇرا ر1
رئايەت -153ەنئام سۈرە ئر2
 بەت -43ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ئەبۇ يەئالنىڭ ر3
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نىدە قېلىىپ قىاىغۇچىالر ئۆيلى »دنللى نغا ھغرۇنلۇقن  سېلىپئ ئۇالرنى  ئى ادنسىىن  سىۇندۇردى. )ئۇالرغىائ 
دېيىلدى. ئەگەر ئۇالر سىلەر بىلەن بى ىىىاە چىققان « )يەن  ئاياىالر  شىچىك باىىالر  ئاجىرالرئ بىلەن قېلىاالر

ئاراڭالرغىىا بۆىگىنچىلىىىك سىىېلىى ئىچىىىن چغقىىۇم   تا ەپاسىىاتن  شىىۆپەيا-بغىسىىا  ئىىاراڭالردا پەقەت پىاىىنە

 .1سۇخەنچىلىك بىلەن شۇغۇىلىناتا 
جەڭ مەيـدانىغا بېرىشـتىن شۇنىڭ ئۈچۈن ئەمىر ئۇالرنى  ،الر مۇسۇلمانالرغا زىيانلىق كىشىلەرقۇنداب

 توسۇشى الزىم.
گەرچە ئۇ مۇسۇلمانالرغا  ن بولسا،اغئەمىر بىلەن چىقىپ قال جەڭ مەيدانىغا الرنىڭ بىرەرسىۇبناۋادا، 

الزىـم.  سلىكىسىۋە بەرمەېقانداق نئەمىر ئۇنىڭغا غەنىمەتتىن ھېچ ،بولسىمۇ كەنتەياردەم كۆرسزاھىردا 
يـــاردەم كۆرســـەتكەنلىكى زاھىـــردا ئۇنىـــڭ  غـــانلىقتىنبول مۇناپىقلىقىغـــا پاكىـــائۇنىـــڭ چـــۈنكى، 
-ا ئۇنىـڭ مۇسـۇلمانالر ئارىسـىدا پىتـنەرۇشـ مۇمكىن، بولۇشىبولغان  ئۈچۈن ىنى يوشۇرۇشمۇناپىقلىق

ئـېلىش سـاالھىيىتىدىن الغـان غەنىمەتنـى ئ ، ئۇنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىالىنىزىي پاسات تېرىپ سالغان
 مەھرۇم قالدۇرىدۇ. 

 ،چـۈنكى ،ئەگەر ئەمىر شۇ خىل ئادەملەردىن بولۇپ قالسا، ئۇنىـڭ بىـلەن بىـرگە چىقىشـقا بولمايـدۇ
ئۇنىڭ قوشۇنغا زىيـان يەتكـۈزۈپ قويۇشـىدىن ئەمىـن بـولغىلى بولمايـدۇ. بـۇ خىـل ئەسـكەرنى ئېلىـپ 

 2ۇنداق ئەمىرگە ئەگىشىپ چىقىش قانداقمۇ دۇرۇس بولسۇن؟![ب ،چىقىش دۇرۇس بولمىغان يەردە
 ،يـۈز بەرسـە ماجىرا-جېدەلرنىڭ ئىچىدە ئۇالالزىم. گە ئادىل بولۇشى ئەمىر قول ئاستىدىكىلەر (13)

 راالرنى ئۆزى ياكى ياردەمچىسى بىر تەرەپ قىلىشى الزىم.ىئۇ ماج
ــى ــادالەت بىــلەن مــۇنتىزىم يۈرۈشۈشــى ۋە ئ-ئىشــالرنىڭ ئەدل نىــڭ غەزىپىنىــڭ هللاەســكەرلەردىن ئ

توسـۇش ۋە زۇلۇمـدىن  زالىمنىش، لۇق ئېلىپ بېرىوت نىمەزلۇمنىڭ ھەققىكۆتۈرۈلۈپ كېتىشى ئۈچۈن، 
 قىلمىشىنى توختىتىش الزىم.ڭ ئۇنى بېرىش ئارقىلىق جازاسى تەزىرئۇنىڭغا 

ــدا،ئەگەر  ــمەن زېمىنى ــكەرلەر دۈش ــامەيدانجەڭ  ئەس ــدا بولس ــاتتىق ،ى ــازاالرنى يۈر ق ــتىن ج گۈزۈش

َهررَهررعلاي م هىرتُمق اامم ُرر ار»بۇنىــڭ دەلىلــى:  ىش الزىــم.ســاقلىن  َ دېــگەن  3،«لمەيدۇىغازاتتــا قــولالر كېســ« »عل غامم

 ھەدىستۇر. 
 ۇالر قاتارىدىن.ش ئەنە ىائرنىڭ نەزىرىدە بۇ ھەدىسكە ئەمەل قىلىنىدۇ. ئەۋزەبەزى ئەھلى ئىلىمل

ھەد دۈشـمەن  ا،قـچۋېلىش خەۋپـى بولغاۇقوشـۇل ەپكەتەر دۈشمەننىڭ غازاتتا ھەد يۈرگۈزۈلگەن كىشى
 4ۇنىڭغا ھەد يۈرگۈزىدۇ.ئ ،ئىسالم دىيارىغا قايتسا خەلىپەزېمىنىدا يۈرگۈزۈلمەيدۇ. ئەگەر 

 )يەنـى ھەدنـى جەرـدە كېچىكتـۈرۈپ ئىجـرا قىلىشـقا( بـۇ مەسـىلىگە ئىبنى قۇدامە مۇنداق دەيـدۇ: 
سەۋر  ۇ، ئەبي. مالىك، شافىئىغانقايىل بول الرمۇئىسھاق ،سى بار. بۇنىڭغا ئەۋزائىئساھابىلەرنىڭ ئىجما

 5ى پىكىردە بولغان[.مۇنزىر قاتارلىقالر قارش ىئىبن
ئىسالھ قىلىش جازاالشتىن  ،بولسا يۈز بەرگەنرىسىدا ارا قېرىنداشالر ئىئەگەر ماجمېنىڭ پىكرىمچە، 

ئەپــۇ  ائۆزئــار نىئــۇالر ،قىلىــپنەســىھەت -شــقۇچىالرغا پەنــدســى ماجىراالئەۋزەل. ئەمىــر يــاكى ياردەمچى
نەپســىگە ئاالقىــدار  جىھــاد ساھەســىدە ئۆزلىرىنىــڭ ،بولۇپمــۇقا دەۋەت قىلىشــى الزىــم. شــىقىلىش

ئــاداۋەتلەرنى يوقىتىشــتا ئىســالھ -. گىــنەالزىــم پ كېتىشــكە نەســىھەت قىلىشــىئۇنتــۇ نېســىۋىلىرىنى
                                                           

رئايەت -46تەۋبە سۈرە ر1
ربەت -372جىلد  -13« ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»ر2
رئەبۇ داۋۇد، تىرمىزىي ۋە نەسائىي رىۋايىتى، تىرمىزىي ئۇ ھەدىسنى غەرىي  دېگەن.ر3
 بەت -344جىلد  -3ناملىق كىتابى « نەسبۇر رايە»زەيلەئىينىڭ ر4
 بەتكىچە -538بەتتىن  -537جىلد  -13« ئەلمۇغنى ۋەششەرھۇل كەبىير»ر5
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َُ ْ دۇ: تائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـهللا قىلىش جازاالشتىن پايدىلىقراقتۇر. ُُوا َذاَى بَ ْي ِن  فَ ات َُّ وا اهََّ َوَأْص ِل

تى  قغرقۇڭالر  )ئىخاىالى قىلىشماي ئىااىپاق بغىۇىئ ئاراڭالرن  تىزەڭالرهللا.1 

رَاعلَّ مًّلا هرَاعلَّ م ا ااهر امٍُلععرسمالامىريامٍ»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  مِاٍ ه ماهرعلَّ ه َاجا ُا ر مع  رسهْان  امرارْه  ْ مههُُك رَُخ  ررَا ا َا رعلِل هر امٍ ُِمعَا َا
لهقاممماُر ْ ٍا هرع رعل ُمامممْي  ُُرذاع ه مممٍ ُا هرَانا رعل ُمامممْي  ُبرذاع ه مممًّلا ـــىدىنمۇ » « ها  ـــەدىقىنىڭ دەرىجىس ـــاز، س ـــىلەرگە روزا، نام مەن س

دېـدى.  ‹خەۋەر بەرسـىلە! !لالھرەسـۇلۇ ، ئـىمـاقۇل› :ئۇالر« ۇ؟مبىلەن خەۋەر بەرمەي ر ئەمەلىب ئەۋزەلرەك

ىـــپ رقىشـــتۇر، ئارىنىـــڭ بۇزۇلۇشـــى دىننـــى ىئـــارىنى ئىســـالھ قىل»ى: مۇنـــداق دېـــد پەيغەمـــبەر 
 2.«چىدۇرتاشلىغۇ

نەرســىنى قــول  بىــر ،نىســبەتەن ئۆزگىرىــپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن ۆزىگەئەمىــر قەلبلەرنىــڭ ئــ (11)
يىشـى، ېگەن نەرسـىدىن يېى الزىم. ئەمىر ئۇالر يـقئاستىدىكىلەرگە بەرمەي ئۆز چارگىلىغا ئېلىۋالماسلى

مىنىشـى الزىـم.  نەرسـىنى تـۆۋەنرەك ئۇنىڭـدىنمۇ لىغاندەك ئۇخلىشى، ئۇالر مىنگەندەك يـاكىئۇالر ئۇخ
. ئەگەر كېــرەكبەرمەي ئــۆزىگە خــاس قىلىۋالماســلىقى باشــقىالرغا نەرســىنى ەر كېــرەكتىن بىــر-نەرســە

الر ئـۇ ئەمىـرئىمكانىيەت يـار بەرسـە، ئۇنىڭدىن مۇستەسنا. بۇ  شۇنى تەقەززا قىلسا، خىزمەت ئېھتىياجى
ئـۆزىگە  رىـدۇ، يەنە كېلىـپئـۇالرنى روھالندۇ بـۇخىل مەشىقلەرگە قاتنىشىشـى الزىـم.  ھەربىرگە بىلەن 

 پايدىلىق. مۇنىسبەتەن
ــ (12) ــەت قىلى ــالرنى سىياس ــرى ئەۋزەل ئىش ــتىدىكىلەرگە غەي ــول ئاس ــڭ ق ــىپ يۈرگۈزۈئەمىرنى  ش

، بۇنىـڭ دەلىلـى. دۇرۇس لىشـىشـۇنداق قى ىغـان ئەھـۋال ئاسـتىداھـارام بولم پايدىلىق دەپ قارالسا،
 :ىن رىۋايەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسىتنىڭ ئەسۋەد ئىبنى يەزىدىبۇخار

ٌ ر دى:بەيـر مۇنـداق دېـۇئىبنـى ز لالھ: مارا ئابدۇەيدۇئەسۋەد مۇنداق د ٍنام ماُرركا َا مرُّرر اٍكه ُه ثهمعًع،ر هلاِ مكاررُت مٍركا رناةا
ثماا كار مم   ررَا :رعل كاد ُامماه رَه ٌُ ٌ رر ُمل مم لامم :ر ٍا َار اممرَله ُّررٍ ممُا،رياممٍ»ر:رعلى مم ه َا ُْممكهررلاممع  ارر اٍكه مم هي نرر ماع  ْ ررَا ُْ ممُ  َارر-ر اع  ممر ررعلممَُّسماع ه:رعس ممعُرر اممٍ  ُ ر-رسهُك
ٌُر ٌُررعل كاد ُاااررلاىماقا   دال  َا ه:رواٍارنا سماْي  بنررسٍا ُخرُررسٍا بنررعلى ٍُس،ريا   ُادالامَُرر«َيا ُرُجمعناررَاسٍا  نىئائىشـە سـارا كـۆپ سـۆزلەر علمَُّسماع هررعس معُررنما

لۇق نېمە دەپ سۆزلەپ بەرگەن؟ مەن دېدىم: ئائىشە مارا مۇنـداق ۇئۇ سارا كەبە توغر ئېيتاتتى، مەخپىي

 يېڭــى كۇفرىغــا زامــانى ڭڭنىــئەگەر قەۋمى !ئائىشــە ىئــ»مۇنــداق دېــگەن:  پەيغەمــبەر  ئىــدى، دېــگەن
شىلەر بىر دەرۋازىـدىن ئۇنىڭغا ئىككى دەرۋازا بېكىتكەن بوالتتىم، كى پبولمىسا ئىدى، مەن كەبىنى بۇزۇ

 . «يەنە بىر دەرۋازىدىن چىقاتتى ،كىرەتتى
 3دى.ئەمەلگە ئاشۇرئىبنى زۇبەير  لالھئابدۇ ئىشنى ئۇ كېيىن،

ئىنتـايىن  نـىىقۇرەيشـلەر كەبتە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەقسـەت، ھەدىس ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ: 

 نــى ئــۇالر پەيغەمــبەر  ،ولغــانلىقى ئۈچــۈنبڭىــدىن مۇســۇلمان ئــۇالر يې ســانايتتى. پەيغەمــبەر  چــوڭ
دەپ « تىتشـىنى ئـۆزگەرۇكەبىنىـڭ قۇرۇل مەقسـىتىدەپەخىـرلىنىش  ئاالھىـدەنىڭ ئۈسـتىدىن ىرۆزلىئ»

ش ئۈچۈن ساقلىنىبۇزۇقچىلىققا چۈشۈپ قېلىشتىن بۇنىڭدىن  ئەنسىرىگەن.ىن ىدشپ قېلىگۇمان قىلى
 ئەنسـىرىگەنلىكچۈشـۈپ قېلىشـتىن  خاتالىققا پايدىلىق ئىشنىمۇ تەرك ئېتىشنىڭ دۇرۇسلۇقى؛ ئېغىر

 ،ھارامال بولمىسا ئېتىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ھەمدەئىنكار قىلىشنى تەرك  كىچىك خاتالىققا سەۋەبىدىن،
                                                           

 ئايەت -1سۈرە ئەنفال ر1
 .دېگەن «سەھى »تىرمىزىي رىۋايىتى، ئۇ بۇ ھەدىسنى ر2
 بۇخارى رىۋايىتىر3
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ــرى ئەۋزەل بولســىمۇ ــدىلىق ،گەرچە غەي ــا سىياســەت قىلســا پاي  دۇرۇس ئىشــالرنى پادىشــاھ پۇقراالرغ
 1ىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ[.بولىد
 بىناسىنى قايتىـدىن قـۇرۇپ چىقىـش. كەبىنىڭ، ئەۋزەل ئىش، دىستىن ئېلىنغان دەلىل شۇكىھە

غەيـرى  ،ئەۋزەلنـى تەرك ئېتىـپ ئـۆز پېـتىچە قالـدۇرۇپ قويـۇش ئىـدى. پەيغەمـبەر ىلـى، غەيرى ئەۋز
قىلىـپ يولغـا قويـۇش ئۇالرغـا  تەسىياسـ گەكىشىلەر نىغەيرى ئەۋزەل ،چۈنكى ،ئەۋزەلگە قانائەت قىلدى

 پايدىلىق ئىدى.ىسبەتەن ن
ــۇ ــا ب ــۇنى تەرك  مان ــدىغان، ئ ــلىق دۇرۇس بولى ــاكى قىلماس ــش ي ــانغا قىلى ــدەك ئىنس ــز دېگەن بى

 .تا شۇنداقئىش ىگۇناھ بولمايدىغان ئىختىيار نلىككە ئاساسەنئەتكە
نــى پۇقراالرغــا غەيــرى ئەۋزەل ئىــش بىــلەن سىياســەت قىلىــش مەسىلىســىنى جامائەتنىــڭ بىرلىكى

بۆلۈنــۈش ۋە  تىشېــئەۋزەلنــى تەرك ئ، چــۈنكىشــۇنىڭ ئۈ ىمبايــان قىلىشــ ى ئاســتىداماۋزۇســ ســاقالش
 .ساقلىنىشتۇرئىختىالپتىن 

 ،اليىــق ئەمەس. قاچــانىكى قىلىشــنى تەلەپ قىلىشــى نىئەۋزەل ئىشــ دىنپۇقرانىــڭ ئەمىــربىــرەر 
ىخـتىالپ ۋە ئۇالرنى ئ ھەمدەغەيرى ئەۋزەلنى قىلىش كىشىلەرگە پايدىلىق » ئەمىرنى ئۇنىڭ ئىجتىھادى

 چېكىنــدۈرۈش بــۇزۇقچىلىقالرنى»بــۇ  ،دېــگەن كۆزقاراشــقا ئېلىــپ بارســا «ســاقالپ قالىــدۇىن تشــۈنۈبۆل
  دۇ.پ كېتىدىنىڭ ئىچىگە كىرىئىدېگەن قا «ئەۋزەل نى قولغا كەلتۈرۈشتىنمەنپەئەتلەر

مەنـپەئەت  ئەگەر بۇزۇقچىلىق بىـلەنمەزكۇر قائىدىنى شەرھىلەپ مۇنداق دەيدۇ:  شەيخ ئەھمەد زەرقا 

نىـڭ  پەيغەمـبەر  ،لىـدۇ. چـۈنكىچېكىندۈرۈبۇزۇقچىلىـق ئـاۋۋال كۆپىنچە ھالالردا  ،توقۇنۇشۇپ قالسا
كۈچلۈك بولغـان بۇيرۇلغان ئىشالرغا ئەھمىيەت بەرگىنىدىنمۇ  ى،تىئەھمىيبەرگەن چەكلەنگەن ئىشالرغا 

 .ئىدى

اار»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر  َُرنامٍج  ْ ر اى م ِ ُاُك ْ رْاٍرنماعا مااااد ُا  ِ مٍرع ْا َُر ى م ْ تُععرْه َهرنام رسهم  ْ مٍرَاْامر ُتُك ْا مەن سـىلەرنى » «ىهُُعُ رَا

ئـۇنى كۈچۈرالرنىـڭ يېتىشـىچە ئېلىـپ  ،نېمىگە بۇيرۇسام يىراق بولۇرالر!ئۇنىڭدىن  ،نېمىدىن توسسام
 3[2«!كېلىڭالر

 شـىلىشىىە قارشگىپۇقرانىـڭ بۇنىڭـدا ئەمىـرھېچقانـداق بىـر  ،بولمىسا الغەيرى ئەۋزەل ئىش گۇناھ
 .پەرزگە ئەگىشىشى ىبىرلىكىنى ساقالش ئۈچۈن ئەمىر نىڭجامائەت گەبەلكى ھەممى ،دۇرۇس ئەمەس

 ۋە  ئەبـۇ بەكـرى ،مىنادا پەيغەمبەر  فان فئوسمان ئىبنى ئە نىيئەمىرۇلمۇئمىن اھە  مەۋسۇمىد

 ۋە ئىبنـى مەسـئۇد  لالھئابـدۇ ،داىـنىھالـدا نامـازنى تولـۇق ئوقۇغ خىـالپالرنىڭ سۈننىتىگە  ئۆمەر 

ھېســابلىنىدۇ،  ىدىنلىرمىســال تىپىـك بۇنىــڭ ۇنىڭغــا ئەگىشىشـىئ نىــڭالر  ئىبنــى ئـۆمەر لالھئابـدۇ
 ئۇالردىن رازى بولسۇن!هللا .ئوقۇيتتىقىلىپ الر نامازنى قەسىر اۋۋالقىمىنادا ئ ،چۈنكى

مۇنـداق  ىبنـى ئـۆمەر ئ، دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىـدۇ  ئۇ ئىبنى ئۆمەر ،دىنئىفئىمام مۇسلىم نا

رعلِل هر}دېگەن:  ُِعَُ َهرَُّ ر هن ر ُرراال ىرَا نااهم ًّلا رخه مع  ًَعرْه مٍُنراام   مر رَاُ ث ةا رساك  مُررسماد م ارَا ه ُ رَاُ ةا ر رسماد م ا هرَاَاسُعرساك  دااماْي  مٍناراامل ىربههً رَاك  ث ةا
مم ْا مم ارع  ه ْا ر هذاعرااممل ىر ممرا ممٍنارعس ممُعرُ ةا هرسماد ممُ رَاَ سماًدممٍرناكا دااماممْي  ُ رااممل ىرَاك  مم ا  َ ٍرَا ْا رااممل ىرَاَ سماًدممٍرَا هذاعرااممًّل  مىنــادا  پەيغەمــبەر { }ٍ ه

ئىككى رەكئەت ئوقۇدى، ئۇنىڭدىن كېيىن ئەبۇ بەكرى ئىككى رەكئەت ئوقـۇدى، ئەبـۇ بەكرىـدىن كېـيىن 
                                                           

 ھەدىس -126بەتكىچە،  -225بەتتىن  -224جىلد  -1« فەتھۇل بارى»ر1
رۋە مۇسلىم رىۋايىتىبۇخارى ر2
 قائىدە -23بەت  -151نەشرى  -1« شەرھۇل قەۋائىدىل فىقھىييە»ر3
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 ،ەت ئوقـۇدىئىككـى رەكـئ ەلىپە بولۇپ دەسلەپكى مەزگىللەردە،ئوسمان خ .ئۆمەر ئىككى رەكئەت ئوقۇدى
 كېيىن تۆت رەكئەت ئوقۇدى.

  {.يالغۇز ئوقۇسا ئىككى رەكئەت ئوقۇيتتى ،ئىبنى ئۆمەر ئىمام بىلەن ئوقۇسا تۆت رەكئەت
 نى بايـانرىۋايەتىڭغا ئوخشاپ كېتىدىغانراق دتىن مۇشۇنىزيەبۇخارى ۋە مۇسلىم ئابدۇرراھمان ئىبنى 

ميارراال ىرسهىاٍرُ ث ةاٍُنرس عُر}: ەيدۇمۇنداق دىپ قىل رَاهه
مُدعُ   ُ ْا رلهداُ م هرعلِل هرس معهر رناقهِمرارذالهمكا َُربههً رَاَ سا ارَاكادامٍ   ُر اى  رعلِل  يا ُ ٍنارَاهه  ا

رعلِل هر مممعَه ُِ ممم ارَا ْا ر ٌُ راامممل ِ  َا مممامار جا ارَُّ ر امممٍ  ِ َُرنٍا ُر اى ممم مممياررعلِل  رَاهه ياه
ممم  ه مممر رعلَّ ه رساك  ممم ارَا ه ْا ر ٌُ هرَااامممل ِ  داامامممْي  هرربههمممً رَاك  داامامممْي  َُربههمممً رَاك  ُر اى ممم علِل 

رَار رَاكادامٍ   رَاَ سا ه َا  هيرْهع  ر ٌا هرنمالاِ  دااماْي  َُربههً رَاك  ُر اى  رعلِل  يا رَاهه به رس عهرعْل ااٍ  رْا ارُ ةارا ٌُ ُْاماقاُم لااامٍنهرَااال ِ  ر دااامٍنه بىـزگە ئوسـمان } {ك 

رلِله هرر هن مٍ»ئۇ  ئېيتىلغاندا،ئىبنى مەسئۇدقا  لالھابدۇمىنادا تۆت رەكئەت ئوقۇپ بەردى. بۇ ئ فان فئىبنى ئە
َهررَا هنٍ  ُدعنارر هلاِ  بىلەن مىنادا ئىككـى رەكـئەت ئوقـۇدۇم،  مەن پەيغەمبەر ›كېيىن مۇنداق دېدى:  دەپ ،«َاعجه

بىـلەن مىنـادا ئىككـى رەكـئەت ئوقـۇدۇم.  بىلەن مىنادا ئىككى رەكئەت ئوقۇدۇم، ئـۆمەر  ئەبۇ بەكرى 
 ‹{.كەن!!ىقوبۇل قىلىنغان ئىككى رەكئەت بولس، سىۋەمېكى تۆت رەكئەتتىن ئالىدىغان نكاش

َهررَا هن مٍرلِله هرر هن مٍ»مەسئۇدنىڭ  ئىبنى لالھئابدۇ : دەيدۇئىبنى ھەجەر مۇنداق  دُمعنارر هلاِ م ئۇنىـڭ  ،ىشـىدېي« َاعجه

 غانلىقى ئۈچۈندۈر. ىننەزىرىدە ئەۋزەلگە قارشى ئىش قىل
 رىدۇ:ۈندەچلۈۇنى كب ئەسىرىقىلغان تۆۋەندىكى رىۋايەت  ىڭئەبۇ داۋۇدن

ُفرشامر ر} رعْل همًّلا َا ر الاىرُ ث ةاٍنارَُّ راال ِ ٌرَاَ سماًدٍر ٍا ٌا َُر هُ  رناقهِرارلا َا رعلِل هراال ىرَاَ سماًدٍر ٍا ئىبنى مەسئۇد  لالھئابدۇ {َان ر اُ  ا

 ئۇنىڭغا مۇنداق دېيىلدى:  .دىوقۇتۆت رەكئەت ئ

 : ئىبنى مەسئۇد  ؟سەنمتۆت رەكئەت ئوقۇئۆزۈڭ  ئەيىبلەپماننى ئوســـ 
 . دېدى ، ـــئىختىالپ ياماندۇر ـــ

 1[.دېدى ،«ئىختىالپنى يامان كۆرىمەن ھەقىقەتەن مەن»بەيھەقىنىڭ رىۋايىتىدە 

ا تغا نامازنى تولۇق ئوقۇشتىن ئىبارەت غەيرى ئەۋزەلـگە ئەمەل قىلىشـ ساھابىلەر بۇ يەردە ئوسمان 
 ئالـدىنى ئـېلىش ئىختىالپنىـڭ ى،نامازنى قەسىر ئوقۇشتىن ئىبارەت ئەۋزەلنـى تەرك ئېتىشـ .ئەگەشتى

 2تولۇق ئوقۇشتا تەئۋىل قىلغان ئىدى. ئوسمان ، ندەكەدېگ . ئىبنى مەسئۇد ئىدى ئۈچۈن
مۇسابىقىلىشىشـــى دۇرۇس بولىـــدىغان ياخشـــى ئۆزئـــارا رىقابەتلىشىشـــى ۋە مۇســـۇلمانالرنىڭ  (13)
 شــۇ ئەمەلنــى ئېلىــپ بارىــدىغان كىشــىنى ماســلىقى ئۈچــۈن،تارتىشــقا ئېلىــپ بار-تــاالشەردە، لئەمەلــ
 بولىدۇ. دۇرۇس  تا چەك تاشلىساتالالش

َعر ه  ر»غا ئاساسدۇر: بۇنىڭ نىڭ مۇنۇ ھەدىسى پەيغەمبەر  ِاهمُ  رَُّ رلا ر َه رعلاَ  ع هرَاعلَّ م  ه رعلى هم ا ْامٍر ه ُْرعلى مٍُسر ريماد لام لامع 
ماماعاُةععرَان ر  ِ َهر ا ااعهُةععر الاِ   ُ بىلسە  ساۋابىنى ە ناماز ئوقۇغاننىڭۋە بىرىنچى سەپت نىڭئەگەر كىشىلەر ئەزان« »يا

ئەلـۋەتتە قولغا كەلتـۈرۈش ئۈچـۈن  نىئۇشقا توغرا كەلسىمۇ، تاشال كچەغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئىدى، ئۇنىڭ
 3.«تتىبوال ناىغچەك تاشل

                                                           
 بەت -564جىلد  -2« فەتھۇل بارى»ر1
 بەت -571جىلد  -2« فەتھۇل بارى»ر2
 بۇخارى رىۋايىتىر3
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نامازغــا ئىمــام بولــۇش ۋە ئەزان  نىڭۇنىڭــدىن كــۆپرەك كىشــىئ نىڭ يــاكىئىككــى كىشــى دا،بۇنىڭــ
مەخپىي  چەك تاشلىسا بولىدىغانلىقى ،اىغاندتولۇقلبىردەك نىڭ شەرتلىرىنى ئەمەللەرئوقۇشقا ئوخشاش 

 ئەمەس.

 .نىڭ ئوتتۇرىسىدا چەك تاشاليتتىىرلىئايالسەپەردە  پەيغەمبەر 
قايسىسـى  دىنئىككىسـى ،بولۇپ باراۋەركى ئادەم ئىك : گەنمۇنداق دې لالھئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇ

 تاشلىنىدۇ. كئوتتۇرىسىدا چە ۇالرئ ياراملىق ئىكەنلىكى مەخپىي بولسا،

 ققـاس ەۋ ۇسـەئد ئىبنـى ئەبـ ،رالىشىپ قالغانـداىكىشىلەر ئەزان توغرۇلۇق ماجقادىسىيە كۈنىسى 

گە ئەگىشـىپ ىدېـگەن سـۆز ،«... بىلسـە ئىـدى سـاۋابىنى نىڭئەگەر كىشىلەر ئەزان»نىڭ  پەيغەمبەر 
 1[.كىشىلەرنىڭ ئوتتۇرىسىدا چەك تاشلىغان ئىدى

ى بىـلەن پىكـرئـۆز  ۋە خىـزمەتلەردە ئەمىـر مەنسـەپ-ھوقـۇقوقۇقىغا ياتىدىغان ئەمىرنىڭ ھ ،ئەمما
 بولمايدۇ. قاكېسىدۇ. ئۇنىڭدا چەك تاشالش
گۇۋاھلىــق »لىمىنىــڭ نــاملىق ھەدىســلەر توپ «بۇخــارى ىھۇلســەھ» لالھئىمــام بۇخــارى رەھىمەھــۇ

مـاۋزۇ بىر  ئاالھىدەدەپ « ھەققىدە تاشالش كئىشالردا چە قىيىن» قىسمىدا« بېرىش توغرىسىدىكى باب
 :كەلتۈردىئېچىپ، تۆۋەندىكى ئايەتلەرنى، ئاندىن بەش ھەدىسنى 

 ََ ُفُل َم ْن َْ يىسىىگە ئىېلىى ) ەسىلىسىىدە چەك  ەريە ن  ئۇالرنى  قايسىس  تەربى ِِْذ يُ ْلُ وََّ َأْقاَمُهْ  أَي ُُّهْ  َي

اََّ ِم ْن اْلُمْ َحِض ْيَ ،2 تاشالش يىزنسىدن ئ قەىە لى نن  )سۇغائ تاشلىغان چاغدا ََ )شېمىدنىىلەر چەك  َفَأاَهَ  َف

چىققان ئادە ن  دېاىرغا تاشىالى شېمىنىى  يىىشىن  يېنىىلىىاىى ئىچىىنئ چەك تاشالشىا   يۇنىۇس )چەشىاەئ 

 .3ۇى )دېاىرغا تاشالندىئ ەغلۇ  بغىغانالردن  بغى

  ئەبۇ ھۇرەيرە ھەدىسىرىۋايەت قىلغان مۇنۇ تاشالش توغرۇلۇق  كچە قىلىشقا نىڭ قەسەم: 

ُّر» مۇنــداق دەيــدۇ: ئەبــۇ ھــۇرەيرە  رعلى ممِه ْ ريا لهمم ُرر اممرا ا رَايمُُّعمم  ْ ممىماُع ْارسماِم  ممعه  ُ رُي رَان  ْاْارا ممراُ ععرنامم  ِ ممْيارناْا رعل ِاةه «  الاممىر ماممع   

مەلۇم بىر قەۋمگە قەسەم قىلىشنى ئوتتۇرىغا قويغاندا، ئۇالر قەسەم قىلىشقا ئالدىرىشـىپ  بەر پەيغەم»

ئۇالرنىڭ قايسىسىنىڭ قەسەم قىلىشى ئۈچۈن، ئۇالرنىـڭ ئارىسـىدا چەك تاشالشـقا  پەيغەمبەر  كەتتى.
 4«.بۇيرۇدى

 ئىبنى بەشىر  ئمانۇن  مۇنۇ ھەدىسى:نىڭ 

ر» مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر ْ ر ه رسماد ُ مُع ُهِىاًارناَّامٍَا م ِا ماماعاُةععر  ِ رع مٍرْاثامُرر مامع    رنهِعا مُ َُهرعلِل هرَاعل عاع هم ه َُ ر ْهعهر ه ْاثامُررعل ُةم  
ممٍ ْا رَا  ًّلا ْ ر ه رسماد ُ ممُع ُالهعاٍرَاااممٍَا مم  ِ ْاذ ررَا ممٍرنمااامم ْا رَا  ًّلا ممٍ هر الاممىرعل ممذهيعار ه ل ةا َنارسٍه ُممرُّ ُالهعاٍرُّيا مم  ِ رَا ممٍنارعل ممذه ر ه داممرارناكا َا ممٍرنا ًِ رناْ  ممذا َهرناْاخا َ عرسهمم

مم رَاخا ممٍ هرناممإهن  رعل ةا ممع  رْه رسُمم  ر ه رَا ا ْ ر ه ْاذ يم ُا رتامم َا ر اممٍ ممٍرلاممكا ْا ْاتماع ُ رنماقاممٍُلععر ُهِىااهرنامم مم  ُ ُارارعل مم  ِ ُقممُررَا ريماىم  رَا هن   ْ ممُع ُا ُُ َهرَاه اممع ُ رَاها ممع عرَانم  ي مم َعر الاممىريا ا ُذ
لاُكم  ْ َا لاُكمعُ رَا  ْ ْ رتماراُكعُ رَا مُع ُا ُُ بەلگىلىمىلىرىگە خىالپلىق قىلغۇچىالرنى توسماي سۈكۈت -نىڭ قانۇنهللا» «ععرَانم 

بەلگىلىمىـلەرگە خىالپلىـق قىلغۇچىالرنىـڭ مىسـالى، بىـر -قىلىپ مۇرەسسە قىلغۇچىالر ۋە ئۇ قـانۇن
كېمىدە چەك تاشالپ، بەزىسـى، كېمىنىـڭ ئاسـتىدىن ئـورۇن ئالغـان؛ يەنە بەزىسـى، ئۈسـتىدىن ئـورۇن 

                                                           
 بەت -264جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
رئايەت -44سۈرە ئال ئىمران ر2
 ئايەت -141سۈرە ساففات ر3
 ۇخارى رىۋايىتىبر4
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سـۇ ئېلىـپ ئۈسـتىدىكىلەرنىڭ يېنىـدىن  ئاسـتىدىكىلەر لغان كىشىلەرگە ئوخشاشـتۇركى، كېمىنىـڭئا
ــازار يەيــدۇ، شــۇرا ئاســتىدىكىلەر قولىغــا پالتــا ئېلىــپ كېمىنىــڭ ئاســتىنى  ئۆتســە، ئۈســتىدىكىلەر ئ

، دېسـە، ئـۇ ‹نـېمىگە بـۇنى تېشىسـەن؟›تەشمەكچى بولغاندا، ئۈسـتىدىكىلەر ئۇنىـڭ قېشـىغا كېلىـپ: 
، دەيـدۇ. ئەگەر ئۈسـتىدىكىلەر ئۇنىـڭ قـولىنى ‹سىلەر مەندىن ئازار يېدىڭالر، مارا سـۇ كېـرەك›ى: كىش

ۇ. ئەگەر ئـۇالر كـارى بولمـاي ئـۇ كىشـىنى قالىـد پۇلـۇتۇقۇ، ئۆزلىرىمـۇ قالىد پۇزۇقۇتقتۇتۇۋالسا، ئۇنى 
 1«.مەيلىگە قويۇۋەتسە، ئۇ كىشىنىمۇ ۋە ئۆزلىرىنىمۇ ھاالك قىلىدۇ

 نىڭ ئەنسـارالرنىڭ مۇھـاجىرالرنى ئولتۇراقالشتۇرۇشـقا چەك تاشـالش ھائەن لالھۇرەزىيەرئۇممۇل ئەال
  :ھەدىسىمۇنۇ توغرىسىدىكى 

رعلى ِه ر» ٌه يمادا رسٍا ر ا    ْ ٍكهعه ُا رنه راَاً رْهع   ْ ُمارات َُررَان رَُ  رعل داًّلا هرع مرَاخ  ُُّ رعل َُر ه ُة مع  ِا َُر رلام رطامٍَا رَان رُ ث ةاٍنارس عارْا  ُدعن   ٌ مْيارَا م را ام َه ر ك  ا
ااكاىرناةار ه م ش  رنٍا رُ ث ةاٍُنرس ُعرْا  ُدعن  نٍا ُاكاعار هى  ا رَُ ُّرعل داًّلا هرنا  ٌ لا ر ٍا رهيعا رعل ُةعاٍجه ُِك  ا ر ان َّاٍَُ َهرعل  رثهِاٍسهم ارَاجادال ىامٍُ ر ه ر هذاعرتمُمُع  ه مَّ  َا ىاٍُ ر

رعلِل هر ُِعَُ ىاٍرَا رَاْح اررُاخارار الاِم  ٌُ ُّرنماُقل  رعلى مِه ر ه َا ُرنماقامٍ رعلِل  راْاكا رَاك  رلاقا   ر الاِ كا ُاِته َاعاٍ رنا ُ ٍكهبه رعل رَاسٍا رَان ررُارعلِل هر الاِ كا َهيكه مٍريُم   ْا َا
رعلِل هر ممعَُ ُِ رَا َا رعلِل هرنماقاممٍ ممعَا ُِ مميرياممٍرَا َُْ ه رَا ٌا رَان مم ْا ه َه رسهمم  ُ رَا ر ا ٌُ َُرنماُقل مم مم راْا ممٍرعلِل ارَاك  َُرَاْ ممٍرُ ث ةا اَ ُجممعرلامم رلا ممٍ اُ رَاعلِل هرعل ِاقهممُْيرَا هَن ه رجا ُنرنماقامم  

ُ رَار ً عرسماد  ا َا رََُاك هيرَا رنماعاعلِل هر ا  ٌ لا داُررسهَهر ٍا  ُ رعلِل هرْاٍريُم ُِعَُ رَا َه رَاَانٍا  ُ رَاعلِل هرْاٍرَا م را مٍنارعْل ِا رلهُدث ةا ٌُ َهيم رناُْ ٌُ م رناىهة   ٌ لام ر ٍا رذالهمكا مَانانه  َ َا ساً عرَا
رعلِل هر ار ممعَه ُِ رَا ر هَلا ٌُ ٌ مم َه ىًممٍرُتا ممره رنا َُررِم  لُمم ر اةا رذاع ه َا َُرنماقاممٍ ُمار تُمم ــۇل ئەال « ناْاخ  ــرى ئۇمم ــدىن بى ــارالرنىڭ ئاياللىرى ئەنس

ــۇ ــۇپ، ئ ــبەر بول ــدۇ:   پەيغەم ــداق دەي ــۇ مۇن ــدى. ئ ــان ئى ــئەت قىلغ ــاجىرالرنى گە بەي ــارالر مۇھ ئەنس
 ئۇممـۇل ئەال .ئىبنى مەزئۇننىڭ چېكـى ئۇنىڭغـا چىققـان ندا، ئوسماناىغئولتۇراقالشتۇرۇشقا چەك تاشل

مۇنداق دەيدۇ: ئوسمان ئىبنى مەزئۇن بىزنىـڭ يېنىمىـزدا ياشـىدى، ئـۇ كېسـەل بولـۇپ قالغانـدا، بىـز 

  پەيغەمـبەرئۇنىڭ كېسىلىگە قارىدۇق. ئۇ ئۆلۈپ كېتىپ بىز ئۇنى كىيىمىگە يۆگىگەندە، قېشـىمىزغا 
ىتى سارا بولسۇن ئى ئەبۇسسائى ، مەن سارا شـۇنداق گۇۋاھلىـق نىڭ رەھمهللا›كىرىپ كەلدى. مەن: 

نىـڭ ئـۇنى هللا»مارـا مۇنـداق دېـدى:   پەيغەمبەر، دېدىم. ‹چوقۇم سېنى ھۆرمەتلىدىهللابېرىمەنكى، 
! سـارا دادام بىـلەن ئانـام پىـدا بولسـۇن، مەن لالھئى، رەسـۇلۇ›« ھۆرمەتلىگەنلىكىنى نەدىن بىلىسەن؟

بىلەن قەسـەمكى، ئوسـمان ئىبنـى مەزئۇنغـا ھەقىـقەتەن ئۆلـۈم هللا»:  بەرپەيغەم، دېدىم. ‹بىلمەيمەن
نىڭ ئەلچىسى تۇرۇپ، هللابىلەن قەسەمكى، مەن هللاكەلدى. مەن ئۇنىڭغا خەيرلىكنى ئۈمىد قىلىمەن. 
بىــلەن هللا›مۇنــداق دەيــدۇ:  ئۇممــۇل ئەال دېــدى. «ئۇنىــڭ نــېمىگە دۇ  كېلىــدىغانلىقىنى بىلمەيــمەن

نىـڭ شـۇ   پەيغەمـبەر رەن بىر كىشىنى ئەسال ئاقلىمايـدىغان بولـدۇم.قەسەمكى، مەن شۇندىن ئېتىبا
  ‹.سۆزىدىن قايغۇرغان ئىدىم

مەن ئۇخالپ چۈشۈمدە ئوسمان ئىبنى مەزئۇننىڭ ئېقىپ تۇرىدىغان بىـر ›مۇنداق دەيدۇ:  ئۇممۇل ئەال

بـۇ »: مـبەر پەيغە ‹نىڭ ئالدىغا كېلىپ چۈشـۈمنى دەپ بەرسـەم پەيغەمبەر  بۇلىقى بار چۈشەپتىمەن.
 2، دېدى.«ئۇنىڭ قىلغان ئەمىلىدۇر

 نىڭ پەيغەمبەر ھائەن لالھۇئائىشە رەزىيە ئايـاللىرى ئوتتۇرىسـىدا چەك  ،سـەپەر قىلمـاقچى بولسـا
 دېگەن ھەدىسى: تاشاليتتى
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َهيرللار ىعٍ» َااار ر اٍكه ٌ ر  اع  لا رعلِل هرر ٍا ُِعَُ رَا ارركاٍنا ٍارسماْي  ُارًعرَا م را ِا ُار َُرر هذاعرَاَاع مرالارفهامٍرْادام ُةعاٍرخا مع  ِا مرالار ْايم اُمُعع رخا مٍكهَهرنام ُا « نه

سـەپەر قىلمـاقچى  پەيغەمـبەر } ھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئـۇ مۇنـداق دەيـدۇ:ئەن لالھۇرەزىيەئائىشە 
چىقسـا، شـۇ  كـىېچبولسا ئاياللىرى ئوتتۇرىسىدا چەك تاشاليتتى. قايسى ئايالىغـا بىلـلە چىقىشـنىڭ 

 1ەپەرگە ئېلىپ چىقاتتى{.ئايالىنى س

  ئەبۇ ھۇرەيرە  ھەدىسىمۇنۇ نىڭ ئەزانغا ۋە بىرىنچى سەپكە چەك تاشالش توغرىسىدىكى: 

َهر» دېـــگەن:مۇنـــداق  پەيغەمـــبەر  مممااعهُةععر الاِ ممم  ُ ريا َعر ه  رَان  ِاهمممُ  رَُّ رلا ر َه رعلاَ  ع هرَاعلَّ ممم  ه رعلى هممم ا مممٍر ه ْا ُْرعلى مممٍُسر ريماد لاممم لامممع 
مامار  ِ بىلســە ئىــدى،  ســاۋابىنى ە نامــاز ئۇقۇغاننىــڭۋە بىرىنچــى ســەپت نىــڭئەگەر كىشــىلەر ئەزان« »عاُةعع ا

ئەلـۋەتتە ئـۇالر قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن  نىئۇمۇ، دىشقا توغرا كەلگەنتاشال كچەغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئۇنىڭ
 2.«تتىبوال ناىغچەك تاشل

دېگەننى ئىـزاھالپ مۇنـداق دەيـدۇ: « اببھەققىدىكى  تاشالش كئىشالردا چە قىيىن»بنى ھەجەر ىئ
ئــۇنى  قويــۇپ، دەپ مــاۋزۇ «ى ـــــ ئــا(شــۇيەنــى ئۇنىــڭ يولغــا قويۇل) تاشــالش كئىشــالردا چە قىــيىن» 
ىنى مۇنـداق بايـان قىلـدى، چەك تاشـالش كىرگـۈزگەنلىكقـا « توغرىسىدىكى بـابگۇۋاھلىق بېرىش »

خۇددى  .دۇسانىلى پاكىتالرنىڭ جۈملىسىدىن بېكىتىلىدىغان بولغاچقا، ئۇمۇر الھوقۇق-ھەق ئارقىلىقمۇ
 ىدۇ.ئايرىلچەك تاشالش ئارقىلىقمۇ  ،ندەكئايرىلغاپاكىا ئارقىلىق  نىزا، دەتاالشالر

دەپ  «دۇرۇس»ئاساسـەن  ئۆلىمـاالر چەك تاشالشنىڭ يولغا قويۇلۇشىدا ئىختىالپ بـار، ئـۇنى جۇمھـۇر
 . ۇدىقىل ئىنكار ئۆلىماالربەزى ي مەزھىبىدىكى ھەنەفى ۇ.درايقا

 .غانھېكايە قىل دەپ قارىغانلىقىنى «دۇرۇس»ئۇنى  ىڭنلالھئىبنى مۇنزىر ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇ
دىن ئىمام بۇخارى. ۇددەپ قاراي« ئىش قىيىن» ئامىلىنىئىمام بۇخارى چەك تاشالشنىڭ ئاساسلىق 

ى كەلمەيـدىغان ئۆتۈنـۈپ بەرگۈسـبىـرىگە -بىـرئىككى ياكى ئىككىدىن كۆپ كىشىنىڭ » :باشقىالر ئۇنى
 3دەپ ئىزاھلىغان[.« ئۈچۈن چەك تاشلىنىدۇقىنى ئايرىپ بېرىش ھەق

ــدۇ: هللا ــداق دەي ــاال مۇن شىببىسىىىرش    ََِِّّ اهََّ ُُِّ  بُّ الَّ  ِذيَن يُ َ   اتُِلوََّ ِف َس  ِ يِلِأ َص  فًّا َك  َُس َُّهْ  بُنيَ  اٌَّ َمْنُص  و ٌ تائ

د قىلغانالرن  )يەن  ئىۇرۇش  ەيدانىىدا دۈشىمەنلەرگە ئۆزننى  يغىىدا  ۇساەھىەم بىنادەك سەى بغىۇى جىباهللا

 .4ئۇچ اشقان چاغدا  ەۋقەسىدە ساباتلىق تۇرۇى غازات قىلغانالرن ئ دوست تۇتىدۇ
ئوتتۇرىسـىدىكى رىشـتىلەرنىڭ كۈچىيىشـى ئـارقىلىق  كىشـىلەر يىشـىمۇئمىنلەر سـېپىنىڭ كۈچى

كەلگىنىــدەك،  ۆۋەنــدىكى ھەدىســىدەنىــڭ رىــۋايەت قىلغــان ت ىــدۇ. خــۇددى ئەبــۇ مۇســا ۋۇجۇدقــا چىق

 مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەر 

عُر» ْه ْهعهررعل ُةممؤ  ِاممٍنهررلهل ُةممؤ  ٍل ُُمىم  مم ُّرركا َُ َُرريا بىرىنـــى -بىـــر ۆلەكلىرىمـــۇئمىن مـــۇئمىن ئۈچــۈن بـــ« »سماد ً ممٍرسماد ُ مم

 5.بىرىگە كىرىشتۈرۈپ كۆرسەتتى-بىر نىىبارماقلىر ، دەپ«چىڭىتىپ تۇرىدىغان بىناغا ئوخشايدۇ

ىهْيار» مۇنـداق دېـگەن: دىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنىدۇ، پەيغەمـبەر   ن ئىبنى بەشىرئماۇن ْه ْثامُررعل ُةمؤ 
ُممممممم هرسٍلُمممممممعار َُرِمممممممٍكهُررعْل  رتاممممممم ع اىرلممممممم مممممممعن َُرُ    ى ممممممم مممممممااكاىرْه ممممممم هر هذاعرعش  ُا ثامممممممُررعْل ا ْا ،ر  ْ ُهعه َتادمممممممٍُط ر  ْ عه َتمامممممممراعْحُه ر  ْ ْه ُ ه رتمامممممممعاع مممممممى ه ة   ُْ َع « رهر

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتىر1
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر2
 بەتكىچە -234بەتتىن  -232جىلد  -5 «فەتھۇل بارى»ر3
 ئايەت-4سۈرە سەپ ر4
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر5
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پۈتـۈن بەدەنـگە  بىـريـۆلەك بولۇشـتا -ئۆزئـارا دوستلىشـىش، كۆيۈنـۈش ۋە يـارمىسالى، مۇئمىنلەرنىڭ »
  1«.ئوخشايدۇ. بەدەندىن بىرەر ئەزا ئاغرىسا، پۈتۈن بەدەندىن ئۇيقۇ قېچىپ ۋە قىزىپ ئارامسىزلىنىدۇ

 ەپنىڭ كۈچىمـۇ شـۇنچەس يجىھادى ە،يسەچۈقانچىكى ك سىمۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىمان رىشتى
ــد ــىپ بارى ــڭ ئېش ــۇرىيىتى، ۇ. ئەمىرنى ــمەجب ــاد س ــۈن،پېجىھ ــتىش ئۈچ ــۈچىنى زوراي ــاۋۋال  ىنىڭ ك ئ

 .تۇرئەھمىيەت بېرىش سىنى كۈچەيتىشكەمۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدىكى ئىمان رىشتى
 

 تىلدۈرۈشيېىنى قابىلىيىتقول ئاستىدىكىلەرنىڭ ـــ لىرىنىڭ يەتتىنچىسى مەجبۇرىيەت نىڭئەمىر

  
يـاكى  بىـر باسـقۇ ئورۇن ئالغان  ئىچىدە باسقۇچلىرى نىڭجىھاد، ىلىرالگېر ەتەربىي-ھەربىي تەلىم

 لىمە ئەتراپلىقرنى ھەر تەرەپالزائەمىر الگېردىن ئە ،بىرىنچى باسقۇ  بولۇپشۇ باسقۇچالرنىڭ ئىچىدىكى 
خىـل  باسـقۇچلىرىدا ھەر تۈرلـۈكرنـى جىھادنىـڭ زاالئە ،. بـۇ يېتىلـدۈرۈشزىميېتىلدۈرۈپ چىقىرىشى ال

 ىدۇ.يېتە گئەڭ يۇقىرى دەرىجىغا بۇيرۇپ، ئەھمىيەت بېرىش ئارقىلىق الرمۇھىم ئىش

لاماًر: »ئىدى مۇنداق دېگەن پەيغەمبەر  َه ُُرُتاهُ رنهِعاٍرَاع رعل ةهٍكااهر رتاكاٍ سهره رعلى ٍُسركاٍ ه  ھەقىقەتەنكىشىلەر « » هّن ٍا

ــايدۇ ــۆگىگە ئوخش ــۈز ت ــۆگىلەر .ي ــۆپ ت ــۇنچە ك ــەن ش ــدىغىنىنى س ــدىن مىنى ــتە  ئىچى ــايىتى تەس ناھ
 2.«ەنسئۇچرىتى

لاماًر »)ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن:(  َه نى مىنىشكە يارايدىغان تۆگى ئەرەبچە سۆز بولۇپ، «راھىلە ـــ َاع

 .كېرەكبېشى يۇمشاق، ئاسان بوي سۇنىدىغان بولۇشى  ەمىنىشكە يارايدىغان تۆگ .دۇكۆرسىتى
ئـاز. ھەمـمە  لىكلىـرىپەزىلەت ،تەرسـىزېكىشـىلەرنىڭ كۆپىنچىسـى ي مۇنـداق،نى زمۇمە نىڭھەدىس

 3تېپىلىدۇ[. لىرى ئازئىگى سۈپەتياخشى مۇكەممەل  ،رازى بولىدىغان ىدىن ئادەمئەھۋال
رازى  ھەمــمە ە بىــر تەرەپـتىنيەن ،بولمايـدىغانلىقىغا بىــردەكلىرى قـابىلىيەتھەدىـس كىشــىلەرنىڭ 

يېتىلـدۈرۈش ۋە ياخشـى تالالشـنىڭ ەپ تەربىـيىلبولىدىغان ئادەمنىـڭ ئازلىقىغـا دااللەت قىلىـدۇ. بـۇ 
 مۇھىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

ـــۇرۇن  ـــڭهللامەن ب َُ َأْهِلَه   ا :تائاالنى ُُّوا اأَلَماسَ   اِى ِِ َْ ُُْمنُُكْ  َأَّْ تُ     سىىىىلەرن  هللاىببىسىىىىرش   ش ََِِّّ اهََّ يَ   

رعلاْاٍنامُار» :نىـڭ ۋە پەيغەمـبەر  نىدېـگەن سـۆزى 4ئا انەتلەرن  ئىگىسىگە قاياۇرۇشىقا بۇي ۇيىدۇ ٌه  هذاعرُهمِ هدا
مممٍ ااار  ُ رر«نامممٍنم اا هرهرعل َا ر ههامممٍ ااُمعاٍ،ر امممٍ ِ ممم ا َهر»:ر ِمممر:رَاكا لهممم  ْ مممُررلهغامممع هرَا ممم ارعلاْ  ِ ه َُ ئامـــانەت زايە بولســـا قىيـــامەتنى » « هذاعر

)خەلىپىلىـك، ئەمىرلىـك، » :پەيغەمـبەر ، ەپ سـورالغانداد ‹ئامانەت قانـداق زايە بولىـدۇ؟› .«كىنكۈت
 ندااغيـرىگە تاپشـۇرۇلەئەھلىنىـڭ غ ۆزئـ الرئىشـ زىلىق، مۇپتىلىق ۋە بۇنىڭـدىن باشـقا دىنغـا ئائىـا(قا

 ن ئىدىم.كەلتۈرگە دەپ جاۋاب بەرگەن ھەدىسىنى 5،«كىنقىيامەتنى كۈت
                                                           

ربۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتىر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 بەت -335جىلد  -11« فەتھۇل بارى»ر3
رئايەت -58سۈرە نىسائ ر4
 بۇخارى رىۋايىتىر5
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غا ئۇ خىزمەت  نىڭ ئەبۇ زەر  پەيغەمبەر  ى. بۇنىڭ دەلىلتۇرۋە خىزمەتلەر ئامانەت مەنسەپ-ھوقۇق

مٍرَاْاٍنامانر»ر:سـۆزىمۇنـۇ ا دېـگەن تەلەپ قىلغاند رَا هنم عا رهامدهِ ن ھەقىـقەتەن سـەن  !ئەبـۇ زەر ،ئـى« »يامٍرَاسامٍرذاَ  ر هن مكا

 1.«ئامانەتتۇر ئاجىزدۇرسەن، ئۇ ھوقۇق
ۋە هللاۋە خىزمەتلەرنـى  مەنسـەپ-ھوقـۇق يەنى پەرز،ىنى بىلىش ەھلئۇ ئامانەتنىڭ ئ ،شۇنىڭ ئۈچۈن

ق ىـھەربىـر خىـزمەتكە الي ،ئاسـان بولسـۇن ئۈچـۈن ۇرۇششـتاپ لىگەئۆز ئەھ ،نىڭ رەسۇلى بۇيرۇغاندەكئۇ
ھەرقانـداق  تونۇپ يېتىشيەتلىرى ۋە سەۋىيىلىرىنى ىئەزاالرنىڭ قابىل رالشقاشۇ ىش الزىم،كىشىنى بىل
 .كېرەكبولۇشى بىرى الگېرنىڭ ئاساسلىق نىشانلىرىدىن ئەسكىرىي 

 يىچە ئىش كۆرۈشكە بولىدۇ:بو رەتىلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى ۋاسالياخشى باھا نىئەزا
 ساالھىيەت جەدۋىلىنى تۇرغۇزۇش ھەربىر شەخسنىڭ ئەزالىق (1)

ــۇنى  ســاالھىيىتىنى تۇرغۇزســا مەشــىق الگېرىغــا كەلــگەن ھەربىــر شەخســنىڭ ئەزالىــق بولىــدۇ، ئ
 :ئۆزى تەيياراليدۇمەلۇماتالر بىلەن ئەزا  تۆۋەندىكى

 فامىلىسى-ئىسىم 
 ــى ــاكى مۇس ــا ي ــەھىد بولس ــۇرۇقئەزا ش ــېقىن ئ ــا، ي ــن -بەتكە ئۇچرىس ــۇ خەۋەردى ــانلىرىنى ب تۇغق

 ۋاقىپالندۇرۇش ئاسان بولسۇن ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ ئىسىم ۋە ئادرېسلىرى
 مەنسەپلەرگە ئادەم قويۇش توغرىسـىدا ياشـقا رىئـايە قىلىـش -تۇغۇلغان ۋاقتى )مەن بۇرۇن ھوقۇق

 مەسىلىسىنى بايان قىلغان ئىدىم ـــ ئا(
 يىسىمەدەنىيەت سەۋى 
 ىئارخىپ دىنىي سەۋىيىسى ۋە 

  ىئىقتىدارخۇسۇسىي تەجرىبىسى ۋە 
 ئىلگىرىكى ئەسكىرىي سەۋىيىسى 
 ياخشى بىلىدىغان تىلى 

 ئىلگىرىكى ۋە ھازىرقى كەسپى 
 تەن ساغالملىقى. ئەگەر كېسەل بولسا، قانداق كېسەل ئىكەنلىكى 
 نىڭ سانى ۋە ئۇالرنىڭ يېشىتۇرمۇش پۇلى بېرىلىدىغان بولسا، ئائىلە ئەزالىرى 
 ئەسكىرىي الگېر ئىدارىسىدە قويغان ئامانەتلىرى 
 شەھىد بولسا ئىجرا قىلىنىش ئۈچۈن قالدۇرغان ۋەسىيىتى 

ئەگەر ئەسكىرىي الگېـر مەسـئۇلى بۇنىڭـدىنمۇ باشـقا مەلۇمـاتالرنى قوشۇشـنى تـوغرا تاپسـا، قوشسـا 
 بولىدۇ.

نىڭ   ن ئۆمەر ئىبنى خەتتابيلمۇئمىنىۇئەمىر ،ئىي دەلىلىتەييارالشنىڭ شەرنداق مەلۇماتالرنى بۇ

نىـڭ   خالىـد ئىبنـى ۋەلىـد بۇ سۈننىتىدىن ئېلىنغان. قانتۇت خاتىرەنى تىزىمالش ئۈچۈن لەرئەسكەر
 2يىلى ئىدى. -23ڭ ھىجرىيىنى شۇ چاغمەسلىھەتى بىلەن بولغانمۇ دېيىلگەن. 

ئەزانىــڭ يازغــان نەرسىســى توغرۇلــۇق  ئــۇ ى يــاكىبىلمەكچــ مۇالرنىمەلۇمــاتئەگەر ئەمىــر باشــقا  (2)
سـوراش بـۇنى ئەمىرنىـڭ  ،چـۈنكى سا بولىدۇ،نىڭ ئۆزىدىن سورىۇئ ،مەلۇمات سورىماقچى بولساتولۇقلىما 

 ھوقۇقى بار.
                                                           

 مۇسلىم رىۋايىتىر1
 -243ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»بەتكىچە، ئەبۇ يەئالنىڭ  -236بەتتىن  -233ناملىق كىتابى « ئەلئەھكامۇس سۇلتانىيە»ماۋەردىنىڭ ر2

 بەتكىچە. -243بەتتىن 
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رللاررىـۋايەت قىلىـدۇ:  لىكىنـىمۇنـداق دېگەننىڭ  تىرمىزى ئەبۇ ھۇرەيرە  ُِمعَُ رَا ََررسمادام ا رذا  ْ م ُْ َا سماد ثمًٍر
ُ ر ْ ر ام ا ُع مىم  رْه راَارُكمر رَاُجممر  مماماق   ِ رنٍا  ْ ُْ راَا ماماق   ِ رر-نٍا معارعلُقمر َنه َُرْه مٍرْادامم ْا ر ممٍرر-يماد ممنه ْا :ر  َا ممىًٍ،رنماقامٍ ِه ر  ْ ثعه م ا  َ رَا ممع  رْه  ْ ُع رْمىم  ْاتاىر الامىرَاُجممر  نامم

ُِمعَاُ رع ر :رَاْادامكا َا ُِمعَاُ رعلُماقامرا ه،رنماقامٍ عرَا مذا عرَاكا مذا :رْادهميركا َا رُنًّلاُن رنماقاٍ ريٍا :رْاداكا َا ،ر مٍ  ْ :رنمادام َا ْ ر»لُماقامرا ه رنماقامٍ مُعُْ رَاْه ٌا رناْان م مب  ْا « نٍذ 

قۇرئـان ئوقۇشـنى تەلەپ ئـۇالردىن  مەكچـى بولـۇپ،بىر قوشـۇننى ئەۋەت كىشىلىكبىرنەچچە  پەيغەمبەر 
بىـر  ەكيېشـى كىچىكـرئـۇالر ئىچىـدىن قۇرئان كەرىمـدىن ئـۆزى بىلگەننـى ئوقـۇدى.  قىلدى. ھەربىرى

  :كېلىپئادەمنىڭ قېشىغا 
 دېدى. ئۇ ئادەم:  ـــ سەن نېمىنى بىلىسەن؟ !پاالنى ىئ ـــ

 :دېدى. پەيغەمبەر  بىلىمەن، ـــ ەنىسۈرە بەقەر بىلەن بىرگە سۈرە مۇنۇ ،مۇنۇمەن  ـــ
   :دېدى. ئۇ ئادەم ـــ ؟بىلەمسەن ەنىبەقەر ەسەن سۈر ـــ

   :دېدى. پەيغەمبەر  ـــ ،ھەئە ـــ
 1دېدى. ، ـــەمىرىسەن ئۇالرنىڭ ئ !بار ـــ

ئوخشـاش ئىكەنلىكىـگە  تەقـابىلىيەتجەھەتتىكى ئۇالرنىڭ باشقا  ،مۇنداق ئادەمنى مەسئۇل قىلىش
خىـزمەتكە  قارىغاندامەن يۇقىرىدا دىنىي جەھەتتە غەيرى ئەۋزەل كىشى باشقىالرغا  چۈنكى، .قارىتىلغان
 .تۈمسۆزلەپ ئۆتۇنى مەسئۇل قىلىشنىڭ دۇرۇسلۇقىنى ش ،بولسا ياراملىق

 ىنى كۆزىتىش ئىستىلئەزانىڭ  (3)
تىشــنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ئــورۇنلىرى ىزۆىنى كئىســتىلئەزانىــڭ  نۇقتىــدىن ئىككــى الگېــرالرئەســكىرىي 
 :  ھېسابلىنىدۇ

 خىزمەتنـى ۋە  پەرزكـارلىقى ،ئەخالقـى، ئىبـادىتى-ئەدەب نى، يەنـىىخۇسۇسـىي ئىسـتىلنىڭ ەزائ
 نى كۆزىتىش لىشى قاتارلىقالرئىشپۇختا 
 نى كۆزىتىش ىىكى ئىستىلدئالدىنىڭ قېرىنداشلىرى ەزائ 
ىكى دئالدىـمەن ئەزانىـڭ قېرىنداشـلىرى  بابتا بۇ مەسـىلە توغرۇلـۇق تـوختىلىمەن. -5خالىسا هللا
 تەرىپـىئىككـى يەتكۈزۈشـتىن ئىبـارەت ئۇالرغـا مەنـپەئەت  ۋە غىشىزىيەتنى يرىنىڭ ئۇالردىن ئەئىستىل

 مەن.پ ئۆتىبارلىقىنى بايان قىلى
ــدىكى تۆۋ ــەرەن ــڭ  ئەس ــتىلئەزانى ــتباھاال نىىئىس ــكىرىي  اش ــڭ ئەس ــۇھىمنەقەدەر الگېرالرنى رول  م

 دۇ. پ بېرىلىقىنى كۆرسىتىئوينايدىغان

َُررىـۋايەت قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ: } سۇاليمان ئىبنـى ھەرب ُر اى م رعلِل  مىا رَاهه رس معهرعْل اا مٍبه مرا رُ ةا رَاُجمرنر هى م ا شامعه ا
رلاَُر َا ُا  رنماقاٍ ٍ َاعا :رَانامٍرَا  رهنُمسه معارعل قامع  ه رَاُجمرنرْه َا .رنماقامٍ ريماد رهنُمكا ربهامع  ٌه رعك م ر ارَا  رهنُمكا رَان  رَا ارياُ مرُّ ا رَا  رهنُمكا ٌُ م  ُ رشامى   ر:رلا ْاى ه :رسهم َا َُر امٍ

لاَُر م  رعل ذهىرتماد رهُفرلِا ُ َنا رعلا رجاٍَُ ا :رنماُععا َا .رنماقاٍ علااهرَاعل ُا  ره ل دا ا :رسٍه َا َُ ر ٍا ر:ر ا.رتماد رهُن َا َُ ر امٍ َُرَاخا راجا لا خا ْا   ٍَاُ رَا نماعا ررَا لُمكا :رناُةداٍْه َا  امٍ
ُارهرعل م م  ُ رعل رَه :رنمارانهُِقمكا َا :ر ا.ر امٍ َا ٍه ر امٍ ر الامىرعل معاَا َُّ ماا ا  ُ مٍرُي ي عهرفههةا رعلل ذا ْه ْا  َ َهرَاعل  ه ل  هيىاٍ مًّلااه رسٍه رعلاخ  َه ه مٍ َهر الامىرْاكا رسهم َُّ ماا ا  ُ ذهىرُي

َار ريماد رهنُمكار ٍا ربهامع  ٌه :رعك  رلهلر ُجره َا َُرَُّ ر ٍا رتماد رهُن ٌا  ُ :رلا َا ا دنىـڭ قېشـى }بىـر ئـادەم ئـۆمەر ئىبنـى خەتتـاب  {:ر ا.ر ٍا

 :  دى. ئۇنىڭغا ئۆمەر ەربگۇۋاھلىق 
                                                           

 .دېگەن« سەنھە»تىرمىزىي بۇ ھەدىسنى ر1
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زىيىنـى يـوق، سـارا  غۇماسـلىقىمنىڭۇنومېنىـڭ سـېنى ت .مـايمەنۇنومەن سـېنى ھەقىـقەتەن تـــ 
 . كىشـىلەرنىڭ ئىچىـدىندېـدى ، ـــنۇيدىغان بىر ئادەمنى ئېلىپ كەلوغا سېنى تقېشىمشۇنداقتىمۇ، 

   :بىر ئادەم

   :دېدى. ئۆمەر ، ـــ نۇيمەنومەن ئۇنى ت !نيلمۇئمىنىۇئى ئەمىرـــ 
   ئادەم: دېدى. ھېلىقى؟، ـــ نۇيسەنوتنېمىسىنى  ڭسەن ئۇنىـــ 

   :دېدى. ئۆمەر  ـــ ،نۇيمەنوتۋە پەزىلىتىنى  ـــ ھەقىقىي مۇسۇلمانلىقىنى
 ــــ وشنىسـىمۇ؟قئەڭ يـېقىن  ققىنىنـى بىلىـدىغانىچ-كۈندۈزىنى، كىرگەن-سەن ئۇنىڭ كېچەـــ 

   :ئادەم دېدى. ھېلىقى

 :  دېدى. ئۆمەر  ، ـــياقـــ 
تىلــال بىــلەن مۇئــامىلە -تەرــگە پەرزكارلىقىغــا دااللەت قىلىــدىغان نىــڭبىــلەن ئۇنىــڭ ســەن ئۇـــــ 

   ادەم:ئ قىلغانمۇ؟ ھېلىقى

 :  دېدى. ئۆمەر  ، ـــياقـــ 
 سەپەردە ھەمراھ بولغانمۇ؟ بىرەر گۈزەل ئەخالقلىرىغا دااللەت قىلىدىغان ڭئۇنى بىلەنڭ ئۇنىـــ سەن 

   ئادەم: ھېلىقى ـــ دېدى.

   :دېدى. ئۆمەر  ، ـــياقـــ 
   :ئادەمگە ئۇ ئاندىندېدى.  ـــ مايدىكەنسەن،ۇنوسەن ئۇنى تـــ 
 1.دېدى{ ـــ نۇيدىغان ئادەمنى ئېلىپ كەل!وشىمغا سېنى تمېنىڭ قېـــ 
ردا بـابال بېـرىش توغرىسـىدىكى لىـقھگۇۋاۋە  چىقىـرىش الر ھۆكـۈمالىمـۆئ فىقھىشـۇناسنى ئەسەربۇ 

بىــرگە بولۇشــتىن  ەۋە ســەپەرد قىلىــش مۇئــامىلە يوشــنىدارچىلىق، ئىقتىســادىق دۇ. ئــۆمەر ىــكەلتۈر
گـۈزەل ئەخالققـا دەلىـل قىلىـپ كەلتۈرۈشـكە بولىـدىغان نۇرغـۇن  ۋە ئىبارەت ھەقىقىـي مۇسـۇلمانلىققا

)يەنــى  نىڭيۇقىرىقىالرنىــڭ بەزىســى يــاكى ھەممىســى الرداالگېــرئەســكىرىي ئىشــالرنى زىكــرى قىلــدى. 
 بىــرگە بولۇشــنىڭ ـــــ ئــا( تولــۇق ەۋە ســەپەرد قىلىــش مۇئــامىلە يوشــنىدارچىلىق، ئىقتىســادىق

ۋە ئۇالرنىـڭ  باھـاالشلەرنى كىشـى الگېـرالر بـۇ ،يەنە كېلىـپ .شـەك يـوققىلچىمۇ ىغانلىقىدا تېپىلىد
 ىشنىڭ ئەڭ ئەۋزەل ئورۇنلىرى ھېسابلىنىدۇ.يەكۈن چىقىرىغا ئىستىل

 ئىمتىھان ئېلىش (4)
گەن سەۋىيىســى ۋە ئۇالرنىــڭ ئىقتىــدارىنى بىلىــش ئۈچــۈن ئىگەللىــئەمىــر قــول ئاســتىدىكىلەرنىڭ 

ــتۇرۇش ھ ــان ئۇيۇش ــوئىمتىھ ــۇ ئىمۇقق ــار. ب ــدە نەزى ب ــان بەزى ــدىنيىرەتىھ ــا،بول ى ــدە س ــي بەزى  ئەمەلى
 تالۇت ئۆز ئەسكەرلىرىنى سىنىغاندەك پىسخىكا جەھەتتە بولىدۇ.بەزىدە ياكى پائالىيەتلەردىن بولىدۇ 

 ئەزا توغرۇلۇق كىشىلەردىن سوراش (5)
 ھەتلىشىش بابىغا كىرىدۇ.ىبۇ مەسل
ن سـورايدۇ. دىالشـقان كىشـىىئار بىـلەن ۇنىـڭئئىلگىـرى نۇيدىغان ۋە وت توغرۇلۇق، ئۇنى ئەزائەمىر 

ئىنسـانغا نۇرغـۇن  ،ئۇنىڭ بىلەن ئـۇزۇن مـۇددەت بىـرگە ياشـىغان ئادەمـدىن سـورايدۇ. چـۈنكى ،بولۇپمۇ
ئـۇزۇن  دا بولسـا،الگېـرالر ئەسـكىرىيبولمايـدۇ. تۇرۇپ ئاشـكارا ماي ىاشبىللە ي مۇددەت ئۇزۇن خىسلەتلەر

بۇنـدىن بـۇرۇن  ،ئەمىـر ئـۇ ئەزا توغرۇلـۇق ،ئۈچۈن زۆرۈر تېپىلسايدۇ. شۇنىڭ بولما لىشىش پۇرسىتىىئار
 ئۇنىڭ بىلەن بىرگە ياشىغان كىشىدىن سورايدۇ.

                                                           
 ئەسەر -2637بەت  -263جىلد  -8« ئىرۋائۇل غەلىيل تەخرىجۇ ئەھادىسۇ مەنارىس سەبىيل»دېگەن. « سەھى »شەيخ ئەلبانىي بۇ ھەدىسنى ر1
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 ،چـۈنكى پەرز،غان نەرسـىدىن خەۋەر بېرىشـى ىسـور، اسـشـەخس توغرۇلـۇق سورال ەربىربىر ئادەمدىن 
 بار. ىمەنپەئەت نىڭمۇموبۇنىڭدا ئ

نىـڭ قېشـىغا  رىـۋايەت قىلىنىـدۇكى، مەن پەيغەمـبەر  دىنئەنھـا لالھـۇرەزىيە قەيـس بىنتى پاتىمە

َهيمُا،ر: »پەيغەمـبەر  ، دېـدىم.‹تـوي تەلىپـى قويـدىمۇئـاۋىيە مارـا  بىلەنى مئەبۇ جەھ›كېلىپ:  ُْداٍ ْ مٍر َ
َهر ر ٍتهقهم رنًّلري اُ رعلداٍَّر مع  ْه ْ ٍرَسعرعْلاع  ََ رلَ،ر َا ر رٍْ  ئـادەم. وقئىقتىسادى ي؛ نامراتبولسا، مۇئاۋىيە » «ناَُّد ُلع ن

 1.دېدى« ھاسىسى چۈشمەيدىغان ئادەمىدىن يەلكىس بولسا،ى مئەبۇ جەھ

دىــن ئىلگىــرى قىلىشــقا بەل  نــى ئەلــى  ئوســمان  كەخەلىــپىلىك ئابــدۇرراھمان ئىبنــى ئەۋف 
 گەمەدىـنە خەلقىـ ھەربىي قوماندانالردىن بولۇپ كۆپ سانلىق مۇھاجىرالر، ئەنسارالر ۋە ،باغالشتىن بۇرۇن

ريماد م هُلعنار}ئەۋف: ئىبنى . ئابدۇرراھمان الغان ئىدىت سمەسلىھە  ْ م ُْ رَاَا  ْ رنمالا رهرعلى ٍسه رَاْ  رنا ار ُ ر ه ر الهيُّر هَن ه َاْ ٍرسماد ُ ريٍا
مٍنار ، ئۇالرنىـڭ ئوسـمانغا بىـر كىشـىنى تەڭ ردىن پىكىـر ئېلىـپ كـۆردۈممەن كىشـىلە !ئـى ئەلـى} {سهُدث ةا

 2دېدى.{، كۆرمىدىم قىلغانلىقىنى
نىـڭ رەسـۇلى ئۇۋە هللاىن ئىبارەت ئامانەتنى تخىزمەت ،شىۇئۆز ئورنىدا قوي رنىزاالئەمىرنىڭ ئە ا بۇمان

ە تشــى ئۈچــۈن، ئۇالرنىــڭ سەۋىيىســى ۋە ئىقتىــدارىنى ئۆلچەشــۇتاپشۇرئــۆز ئەھلىــگە بۇيرۇغانــدەك 
 .  دۇررەتىلىقوللىنىدىغان بەزى ۋاس

، شـەرئىي قـۇرامى-يـاش، لەرنەرسـىمـۇھىم  ە يـاردەم بېرىـدىغان ئەڭتئۆلچەشسەۋىيە ۋە ئىقتىدارنى 
سـاغالملىق ئەھـۋالى، ئۆزىنىـڭ خۇسۇسـىي  تەجرىبىسـى، ي، مەدەنىـيەت سەۋىيىسـى، ئەسـكىرىىمىبىل

ئـائىلە ئەھـۋالى قاتـارلىقالردۇر. مەن يۇقىرىـدا بـۇ  ئىستىلى ۋە، قېرىنداشلىرى بىلەن بولغان ئىستىلى
 م.ۇدىپ بولبايان قىلتىلىرىنى ىلىش ۋە ئۆلچەشنىڭ ۋاسىخىسلەتلەرنى ب

 
 تەييارلىق كۆرۈشجەھەتتە  يجىھاد ئۈچۈن ئىمانى ـــمەجبۇرىيەتلىرىنىڭ سەككىزىنچىسى  نىڭئەمىر

 
قېرىنداشـالرنى بەزىسـىنىڭ  الگېرلىرى ەتەربىي-ھەربىي تەلىم ،بولۇپمۇ ،مۇمەن ئىسالم الگېرلىرىوئ

لىـپ بېرىشـى ېئ لەرنـىىۋىي ھەرىكەتشـى ۋە ئـاممۈبەزىسىگە كۆرسـەتمە بېرىشـى، تەربىـيىلەپ يېتىشتۈر
  تەربىيىنىڭ مۇنبەت مەيدانى. يئىمانىجەھەتلەردە پىشۇرىدىغان  قاتارلىق
قا روياپقانۇنىيىتىنى  ىنىڭ تەقدىرىمىتائاالنىڭ مۇئمىنلەرگە بېرىدىغان ياردهللا ،تەييارلىق يئىمانى

نَ ا َسْص ُن : اق دەيـدۇتائاال بۇ ھەقتە مۇندهللا چىقىرىش ئۈچۈن زۆرۈر بولغان شەرتلەرنىڭ بىرى. َََلي ْ وََك اََّ َح ًّ ا 
ِمِنْيَ  ْْ ــاردەمهللا .3 ىىۇئمىنلەرگە يىىاردەم قىلىىىى بىىىرگە تېگىشىىلىك بغىىىدى اْلُم   ــاال ي  قىلىشــنى پەقەت تائ

  مۇئمىنلەرگە خاس قىلدى.
 رنى دەرس قىلىمىز:ەبىز بۇ ماۋزۇدا تۆۋەندىكىل

ىنىـڭ ۋۇجۇدقـا چىقىشـى يـاكى ئۇنىـڭ نىڭ مـۇئمىنلەرگە( يـاردەم بېـرىش قانۇنىيىت)هللا بىرىنچى.
 ۋۇجۇدقا چىقماي كېچىكىپ قېلىشىدىكى بەش ئاساس

 تەييارلىق كۆرۈشنىڭ ئەھمىيىتى يجىھاد ئۈچۈن ئىمانى ئىككىنچى.
                                                           

دېگەن بابتا « تلەردۇرۇس بولىدىغان غەيۋە»ناملىق كىتابتا « رىيازۇس سالىھىين»بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى، بۇ ھەدىسنى ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ ر1
 غان.زىكرى قىل

 ھەدىس -7237بۇخارى رىۋايىتى ر2
رئايەت -47سۈرە رۇم ر3



121 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 تەييارلىقنىڭ بەلگىلىرى يئىمانى ئۈچىنچى.
 تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى يئەمىرنىڭ ئىمانى تۆتىنچى.

ــىنچى. ــكە  بەش ــان ۋە ھەدىس ــۈننقۇرئ ــى س ــى ئەھل ــالر )يەن ــتىكى ئاساس ــڭ  ەئېسىلىش ۋەلجامائەنى
 (تولۇقلىما -1نىزامنامىسى، 
        (تولۇقلىما -2كۆرسەتكۈچلىرى )ئاساسلىق جىھادنىڭ  ئالتىنچى.
 (تولۇقلىما -3) م تەلەپ قىلىشىنىڭ ھۆكمىىمۇجاھىدنىڭ ئىلمۇسۇلمان  يەتتىنچى.

جىھادنىـڭ پەرز بولۇشـى ئۈچـۈن  ە؟مەقسـەت نـېم كىجىھادقـا تەييـارلىق كۆرۈشـتى» سەككىزىنچى.
 (تولۇقلىما -4) داسىتوغرى مەسىلىلەر دېگەن« ؟دۇرۇس مۇسۇلمان بولۇش شەرتمۇ

  
نىڭ مۇئمىنلەرگە( ياردەم بېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ياكى ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقماي كېچىكىپ )هللا بىرىنچى.

 قېلىشىدىكى بەش ئاساس

 
 اتائاالنىڭ قولىدهللا يىگانە( ياردەم پەقەت 1
تائاال مۇئمىن بەندىلىرىگە، دۇنيادا ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە ( هللا2

 قىلدى
ــاردەم قىلىشــ (تائاالنىــڭهللا)( 3 ــر  ىســى،ۋەد ەرگەنب قاي ــۇئمىنلەرگە خــاس. ھەربى پەقەت كامىــل م

 ئىمانى مىقدارى بىلەن بولىدۇ ئۆزىنىڭ مۇئمىننىڭ بۇ ۋەدىدىن ئالىدىغان نېسىۋىسى
شـەرتلىرىنىڭ ۋۇجۇدقـا چىقمـاي كېچىكىـپ  يئۇنىـڭ ئىمـانىقېلىشـى، ( بۇ ۋەدىنىڭ كېچىكىپ 4

 ۇردقالغانلىقى
كېچىكىپ قالسا، بەندە تاكى  ىسىبۇ ۋەد بەرگەنبىلەن  ياردەم قىلىشنىڭ مۇئمىنلەرگە هللائەگەر ( 5

 ئۇ ياردەمگە اليەقەتلىك بواللمايدۇ ەچۇلىمىغئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ بۇ ۋەدىنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق
  بۇ ئاساسالرنىڭ بايانى تۆۋەندىكىچە:

 ا.تائاالنىڭ قولىدهللا يىگانە ياردەم پەقەت (1

ْن  ِ  ِم نْ  ِِنَّ  النَّْص نُ  َوَم ا :تائاالنىـڭهللادەلىلى  بۇنىڭ َِ ي ٌ  ََزِي زٌ  اهََّ  ََِِّّ  اهَِّ  َِ تەرنپىىدننال هللايىاردەم پەقەت  َح

  دېگەن سۆزىدۇر. 1ھەقىقەتەن غاىىراۇر  ھېىمەت بىلەن ئىى قىلغۇچىدۇرهللا شېلىدۇ.

نـى ئـۆز ئىچىـگە «ِِنَّ »ۋە  «َم ا»بۇ ئايەت كەرىمە خاسالشـتۇرۇش يوللىرىنىـڭ ئەڭ كۈچلـۈكى بولغـان 

ْ  فَ  :تائاالنىـڭهللا ئۇقـۇمنىئالغان. بـۇ  َُ َُ ْ  َوَِِّْ ََيْ ُذْل  َم ْن َذا الَّ ِذي يَ ْنُص نُُكْ  ِم ْن بَ ْع ِ هِ َِِّْ يَ ْنُص نُْكْ  اهَُّ فَ ا َغالِ َب َل

سىىلەرگە يىاردنمىن  تەرك هللاسىلەرگە يىاردەم بەرسىە  سىىلەرن  ھىېچ شىشى  يېاەىمەيىدۇ. ئەگەر هللا ئەگەر

 دېگەن سۆزىدىنمۇ بىلىۋالغىلى بولىدۇ.  1تى  باشقا سىلەرگە شىم ياردەم بې ندۇ؟هللائەتسە  
كى بىـلەن ۈئۆزلىرىنىڭ كۆپل، رنىڭ كاللىسىدىن كۆتۈرۈلۈپھۇنەين غازىتىدا بەزى ساھابىلەئۇقۇم بۇ 

تائاالنىڭ ئىزنىسىز سان ۋە تەييارلىق ھېچنەرسىگە ئەسقاتمايدىغانلىقىنى هللامەغرۇرلىنىپ قېلىۋىدى، 

َلَ  ْ  َسَص نَُكْ  اهَُّ ِف دەيـدۇ: تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق هللامەغلۇبىيەت يۈز بەردى.  ۋېلىشى ئۈچۈنتونۇئۇالرنىڭ 
ْ  اأَلرْ َموَ  َُ َََلْي ْ  َشْيًئا َوَ اَقْت  َُ ََْن ْ  فَ َلْ  تُ ْغِن  َُ ْ  َكثْ َنُت َُ َ ْت َُ َْ ُي ِبَا رَُحَ ْت  َّ َولَّْي ُتْ  ُم ْ ِبنِيَن  َّ أَس َزَ  اِعَن َكِثَ ٍِ َويَ ْوَم ُحنَ ْْيٍ ِِْذ َأ

ِمِنَْي َوأَس  َز َ  ْْ ََلَ    اْلُم   ََلَ    َرُس  وِلِأ َو َِيَنَتُأ  ََ  اِفنِينَ  اهَُّ َس   َُ اْل ََ الَّ  ِذيَن َكَف  ُنوا َوَذلِ  َك َج  َزا ََ  ذَّ ْ تَ َنْوَه  ا َو َْ سىىىلەرگە هللا ُجنُ  وًُا 
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نەي  شىنىىىدە )يەنىى  جېاىىىدەئ ھەقىىىقەتەن يىىاردەم بەردى. ئەينىى  ۋاقىااىىا ۇنۇرغىىۇن جەڭ  ەيدانلى نىىدا ۋە ھىى
مىر شىۆى   ەغلىۇى بغىمىايمىر سانىاالرنى  شۆپلىشىدن  خۇشاىلىنىپ شەتاىاالر )يەنى  بىگىىن بىرنىى  سىانى

ئىدىئ  سانىاالرنى  شۆپلىىش   0444 ى   دۈشمىنىاالرنى  سان   21دېدناالر  بۇ چاغدا سىلەرنى  سانىاالر 
سىلەرگە قىلچە ئەسقاتمىدى. )قاتاىق قغرققىنىاالردن ئ شەڭ زېمى  سىلەرگە تار تۇيۇىىدى. ئانىدن  ) ەغلىۇى 

ر بىلەن تاشالىئ ئارقاڭالرغا قاراى قاچاىاالر. ئاندن  پەيغە رىى نگە ۋە  ۇئمىنلە ەن  ئازغىنىالھبغىۇى  رەسۇىۇ
 ۇئمىنلەرگە ) ەرھە ەت قىلىپئ خاتى جە لىك بېغىشلىدى  سىلەرگە قغشىۇنالرن  )يەنى  سىىلەرگە يىاردە گە 

رن  شاپى الهللاپەرنشاىلەرن ئ چىشىردى  ئۇالرن  سىلەر شۆر ىدناالر )شۇنى  بىلەن سىلەر غەىىرە قىلدناالرئ  

 .2)ئۆىاىرۈش ۋە ئەسى  ئېلىنىى بىلەنئ ئازابلىدى  شاپى الرنى  جازاس  ئەنە شۇ
 ؛الردا يـاردەم بەرگەنلىكىنـىئورۇنمەغرۇرالنغان بۇنداق كۆپلۈكسىزمۇ نۇرغۇن  ئۆزلىرىتائاال ئۇالرغا هللا

مەغلـۇپ  ەۋ كۆپلۈكنىڭ ھېچنەرسىگە ئەسـقاتمىغانلىقى كەتكەندە،مەغرۇرلىنىپ كۆپلۈككە مايىل بولۇپ 
 ۋە تەرىپىـدىن ئىكەنلىكـىئـۆزى تائـاال ياردەمنىـڭ پەقەت هللامەغلۇپ بولغاندىن كېيىن  ؛بولغانلىقىنى

ئۇالرغـا يـاردەم بەرگەنلىكىنـى  ،كۆپلۈكنىڭ ھېچنەرسـىگە ئەسـقاتمايدىغانلىقىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن
 تەرەپـكە،ۈرۈلـۈپ كەتـكەن دىن كۆتنىـڭ زېھنىـتائاال ئۇالرنى مەغلۇبىيەت ئارقىلىق بەزىلەرهللائەسلەتتى. 

ْنِ  اهَِّ يەنى  َِ  دېگەن ھەقىقەتكە قايتۇردى.  نى  تەرنپىدنندۇرهللاياردەم پەقەت  َوَما النَّْصُن ِِنَّ ِمْن 
تائاال مۇئمىن بەندىلىرىگە، دۇنيادا ئۇالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە قارشى ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ۋەدە هللا (2

 .قىلدى

َُوُهْ  بِاْل َ يَِْناِى فَاستَ َ ْمَنا ِمْن الَِّذيَن َأْجَنمُ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا ا َُ َُ قَ ْوِمِهْ  َف وا وََك اََّ َوَلَ ْ  َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْ ِلَك ُرُسًا ِِ
ِمِنْيَ  ْْ َنا َسْصُن اْلُم َََلي ْ  شىببىسىرش   سەندن  ئىلگىى ى نۇرغىۇن پەيغە رەرىەرنى  قەۋ ىىگە )ئ   ۇھە مەد!ئ َح ًّا 

ئۆزىى ننىىى  راسىىت پەيغە رەرىىىلى ننىى  ) پئ ئەۋەتاىىۇق  ئىىۇ پەيغە ىىرەرىەر ئۇالرغىىاىىىغە ىىرەر قىلپەي)
ئىۇالر  ىۆجىرنلەرن  ئىنىىار قىلىىپ ئاسىىيلىق )ئىسپاتاليدنغانئ نۇرغۇن روشەن  ۆجىرنلەرن  ئېلىپ شەىىدى 

  .3ك بغىدىقىلدىئ  ئاسىيلىق قىلغانالرن  جازاىىدۇق   ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشلى

َ  لِ يەنە مۇنداق دەيدۇ:  بُوا َوُأوُذوا َح ّتَّ أَتَ اُهْ  َسْص ُنسَا َون ُم َ  ِْ َََل  َما ُك ذِْ َبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْ ِلَك َفَص َ ُنوا  ِلَم اِى َوَلَ ْ  ُكذِْ ََ
َََ  ِم  ْن سَ  َ  ِإ اْلُمْنَس  ِلْيَ  ئىنىىىار قىلىنىىدى. ئىىۇالر ئىنىىىار سىىەندن  بىىۇرۇن ئىىۆتىەن پەيغە رەرىەر ىىۇ  اهَِّ َوَلَ   ْ  َج  ا

ئىىۇالر بىرنىىى  يىىاردنمىمىرگە  ىزنىىيەتلەرگە سىىەۋر قىلىىدى  ئىىاخى رقىلىنغانلىقىغىىا ۋە ئىىۆزىى نگە يەتىىىەن ئە
شىببىسىرش   پەيغە رەرىەرنىى  قىسسىىلى ى  .نى  سۆزىى نن  ھەرقانداق ئادەم ئۆزگەرتەىمەيدۇهللا .ئې نشا 

 .4ساڭا نازنل بغىدى

قانداق ئادەم ئۆزگەرتەىمەيدۇنى  سۆزىى نن  ھەرهللا تەقـدىردەتائاالنىـڭ هللا ،مەنىسـى لىكنىـڭدېگەن 

َُ وَُّ  :تائاالنىـڭهللا ،پۈتۈلۈپ كەتكەن سـۆزلىرى )دېىگەن بىۇي ۇق  بىلەنىالئ دەرھىال  قىا شەلدۋۇجۇ ُك ْن فَ َي

 چىدۇر.ئەمەلگە ئاشقۇدېگەن سۆزىنىڭ دەلىلى بىلەن چوقۇم  قا شېلىدۇدۋۇجۇ

مـۇئمىنلەرگە يـاردەم بېرىشـنى ۋەدە  دەپ الر بىرنى  يىاردنمىمىرگە ئې نشىا ئۇ ىئاخى  تائاالنىـڭهللا
 كەمـۇئمىنلەرگە يـاردەم بېرىشـ قاتارىدىن بولۇپ،سۆزلەرنىڭ  ئەنە شۇ پۈتۈلۈپ كەتكەن تەقدىردە، قىلىشى

ۇ مدۇنيـادىھايـاتى  ، بەلكىال ئەمەسدىقىيامەت كۈنى ،دەكىنىئىلگىرىكى ئايەتلەردە ئۆتك ن بۇ ۋەدەەرگەب
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سْ َيا  تۆۋەنـدىكى سـۆزلىرى: تائاالنىـڭهللا. بۇنىڭ دەلىلى ئوخشاشدۇر ِِ ال  ُّ ِِسَّ ا لََننُص ُن ُرُس َلَنا َوالَّ ِذيَن آَمنُ وا ِف اْْلَيَ ا

 ُُ شىببىسىرش   بىر پەيغە رى نمىرگە   ىۇئمىنلەرگە ھايىاتىھ دۇنيىادا ۋە )پەرنشىاە  -شەك َويَ ْوَم يَ ُ وُم اأَلْشَها

ىنلەردن  بەندنلەرنى  ئە ەىلى نگە گۇۋاھ بغىىدنغانئ گۇۋاھچىالر ھىازن  بغىىىدنغان شىنىدە پەيغە رەر ۋە  ۇئم

ُُوا  َ  اِهنِينَ ،1 ئەىىىۋەتاە يىىاردەم بې نمىىىر َُْص  َ  ََ  ُ وِِْهْ  َف ََلَ      ىىۇئمىنلەرگە ئۇالرنىىى  ئىىۆز  فََُيَّ  ْ سَا الَّ  ِذيَن َآَمنُ  وا 

 .2ۇق  شۇنى  بىلەن  ۇئمىنلەر غاىىب بغىدىيۆىەشاە بغىد-دۈشمەنلى نگە قارش  تۇرۇشىدا يار
زېمىندا مۇئمىنلەرنى ئورۇنغا »، ن بۇ ۋەدىنىڭ تەلىپىەرگەب كەپۈتۈلۈپ كەتكەن ياردەم بېرىش تەقدىردە
 . بولىدۇ دېگەنلىك« ھۆكۈمران قىلىش ، يەنىئىگە قىلىش

ََمِ  دەيدۇ:مۇنداق  تائاالهللا ْ  َو َُ َََ  اهَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْن ُلوا الصَّاِْلَاِى لََيْأَتْخِلَفن َُّه  ِف اأَلْرِي َكَما اْس َتْخَلَف الَّ ِذيَن َو
ئىچىاالردنىىى  ئىمىىان ئېياقىىان ۋە ياخشىى  ئە ەىلەرنىى  قىلغىىان شىشىىىلەرگە  ئىىۇالردن  بىىۇرۇن هللا ِم ْن قَ   ْ ِلِه ْ 

َوقَ اَ  الَّ ِذيَن  ،3 ەدە قىلىدىئۆتىەنلەرن  زېمىندا ھۆشى  ان قىلغاندەك  ئۇالرنىمۇ چغقۇم ھۆشى  ان قىلىشىىن  ۋ
َُْوَح  ِِلَْيِهْ  رَب ُُّهْ  لَ نُ هْ  ْ  ِمْن َأْرِ َنا َأْو لَتَ ُعوََُُّّ ِف ِملَِّتَنا َف َُ ْ  اأَلْرَي ِم ْن بَ ْع ِ ِهْ  َكَفُنوا ِلُنُسِلِهْ  لَُنْخنَِجنَّ َُ َِنَ نَّ ََنَّ الظَّ اِلِمَْي َولَُنْأ  ِل

َِي ِ َذِلَك ِلَمْن َخاَذ َمَ اِمْ َوخَ  سىلەرن  زېمىندن  چغقۇم ھەيىدەى چىقى نمىىر »شاپى الر پەيغە رەرىى نگە   اَذ َو

ھ قىلىدى  ىىدېدى. ئۇالرغا پەرۋەردنگىارى ) ۇنىداقئ ۋەھ  «ياش  چغقۇم بىرنى  دننىمىرغا قاياىشىاالر شې ەك
 سىىلەرن  تۇرغىۇزنمىر  بىۇزاىىمالرن  چغقۇم ھاالك قىلىمىر. ئۇالرن  ھاالك قىلغاندن  شېيى  زېمىندا چغقۇم »

 .4«)يەن  سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن  قغرققانالر ئىچىندۇر )يەن  غەىىرەئ  ېنى  ئاىدنمدا تۇرۇشاى 
ــۈر ــى س ــايەت ۋە ئىلگىرىك ــۇ ئ ــايىتى  ەب ــڭ ئ ــدىردەنۇرنى ــش  تەق ــۈمران قىلى ــكەن ھۆك ــۈپ كەت پۈتۈل

ـــدۇر  ـــڭ دەلىلى ـــدەەھقانۇنىيىتىنى ـــقا الي م ـــۈمران قىلىش ـــەرتلىرىنىھۆك ـــنىڭ ش ـــك بولۇش  ەقەتلى
ئىچىاالردنى  ئىمان ئېياقان ۋە ياخش  ئە ەىلەرن  قىلغىان شىشىىلەرگەهللا ۋە يەنى  غەىىىرەئ  ېنىى   بىۇ(

بىـلەن  لەرئىبـارىدېگەن  )يەن  سغراققا تارتىلىشاى ئ ۋە ئازابىمدن  قغرققانالر ئىچىندۇر ئاىدنمدا تۇرۇشاى 
 . رۇئۆز ئىچىگە ئالغاند

قـا دۋۇجۇ دېگەن ئـايىتى ئۇالردن  بۇرۇن ئۆتىەنلەرن  ھۆشى  ان قىلغاندەك دىكىڭ سۈرە نۇرتائاالنىهللا
سـىلەردىن ئىلگىرىكـى » ىيەنـ ،ىـدۇقـانۇنىيەتنى تېخىمـۇ كۈچلەندۈر ىتەقـدىرقالمايدىغان بـۇ  چىقماي

 ىمەنىنــ دېــگەن «ئېرىشىسـىلەرســىلەرمۇ رالر انى ھازىرلىســندەك، ئۇنىــڭ شـەرتلىرىئېرىشــكە كىشـىلەر
 ۇ. دبايان قىلىتېخىمۇ ئوچۇق 

 پەقەت كامىل مۇئمىنلەرگە خاس ىسىۋەد ەرگەنب قاياردەم قىلىش (تائاالنىڭهللا)( 3

ِمِنْيَ  :تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى  ْْ َنا َسْصُن اْلُم َََلي ْ  ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشىلىك  وََكاََّ َح ًّا 

  دېگەن سۆزىدۇر. ،5بغىدى
ئۇنىڭ ئىمانى دېمەك،  .بولىدۇ ى بىلەنئىمانى مىقدار مىقدارى ئۇنىڭ ەمگە ئېرىشىشبەندىنىڭ يارد
دىن ئالىـدىغان سـىۋەدىن ەرگەب قانىـڭ يـاردەم قىلىشـهللا ،ردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەنتەقـدى قانچىكى ئاشسا،

ە، يـاردەمگە ئېرىشىشـتىن گەنـدكېمەيقـانچىكى ئۇنىڭ ئىمانى  كسىچە،نېسىۋىسى شۇنچىكى ئاشىدۇ. ئە
                                                           

رئايەت -51غافىر سۈرە ر1
رئايەت -14سۈرە سەف ر2
رئايەت -55سۈرە نۇر ر3
رئايەتكىچە -14ئايەتتىن  -13سۈرە ئىبراھىم ر4
رئايەت -47سۈرە رۇم ر5
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 ،ئىمـان پارچىلىنىـدۇ»ۋەلجامائەنىڭ  ەئەھلى سۈنن كېمىيىدۇ. بۇ ئاساس شۇنچىلىك نېسىۋىسى بولغان

: نىـڭ بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر  .ئۈستىگە قۇرۇلغان نىڭدېگەن ئېتىقادى «ۋە كېمىيىدۇ زىيادە بولىدۇ

ُار» ٍ ٍرشاعا ْا ُم ُدعنارُشد ُاًارنْا  ًّل ِا رسه   نرَا رَاَ  اُّعنا ِه ُنرسه   نرَا ُّيٍا مٍر هْاٍطامُارعلاذاىر امعهرعلا رهيماهرع ه ْا نٍا  ُ َا َا ُر َار ه رعلِل  ر ر هلام ئىمـان « »ُ رَان 

دىـن باشـقا هللا بىـر› ئەڭ يۇقىرىسـىئۇنىـڭ . اپقـانتچىالردىن تەركىـ  نەچچە شاخ 73نەچچە ياكى  63
نى ەرسـىيەتكۈزىـدىغان بىـرەر ن زىيەترئە ئەڭ تۆۋىنى ئۇنىڭ ،دەپ گۇۋاھلىق بېرىش ‹ھېچبىر ئىالھ يوق

 دېگەن سۆزى.  1،«يولدىن ئېلىۋېتىشتۇر

لُمُ رعلثُّم ه  ر»يەنە مۇنـداق دېـگەن:  پەيغەمبەر  مٍريماُم  ْا مٍر ىم عا رْه رُ ُةم ن  ْ رَا الامِ عه ريُمد راُهمعنار الامي  رعلى مٍسا ٌُ ْنرَاَاي م ىامٍرَانامٍرنامٍكه سماِم 
رَار به ُررس ُعرعْل ااٍ  ر الاي رُ ةا رَاُ ره ا َنارذالهكا ُُ ىم عاٍرْاٍر ْه رعلم  هيعارَا َا رعلِل هر امٍ ُِمعَا ريامٍرَا رذالهمكا ٌا مٍرَاَ ل م ُمرُُّ ر امٍُلععرناةا ِا ر َهر اةهِ ن مەن « » الاِ 

 ئۈسـتىدە كـۆرلەكئۇالرنىـڭ توغرا قىلىنغـانلىقىنى كـۆردۈم. مارا  ڭ، كىشىلەرنىىپ چۈشۈمدەتېئۇخالۋ
. مارـا ئـۆمەر تـۇراتتى چۈشـۈپبەزىسـىنىڭ ئاسـتىغىراق ، يېتەتتىىچە ىگرىكنىڭ بەزىسى كۆكئۇ بولۇپ،

 «.ئىـكەن كـۆرلەك بـاربىـر  ئـۇزۇن ىدىغانتۇرپ ۈلۈئۈستىدە سۆرئۇنىڭ  .ئىبنى خەتتاب توغرا قىلىندى

 2.دېدى« دىنغا: »پەيغەمبەر  دەپ سورىدى.‹ ؟لالھرەسۇلۇ ئى ،بۇنى نېمىگە تەبىر بەردىلە›ساھابىلەر: 
نىـڭ «ھەققىـدىكى بـاب ئىمـان» نىڭمىتوپلى ناملىق ھەدىسلەر« بۇخارىھۇل سەھى»ئىمام بۇخارى 

 . [زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇئۇ سۆز ۋە ئەمەلدۇر.  ،ئىمان بېشىدا مۇنداق دېگەن: 
مۇ دېگەن كىشى ئىمام بۇخارىنىڭ مەزكۇر سۆزىنى ئوبۇلقاسىم اللەكائى : ئىبنى ھەجەر مۇنداق دېگەن

، ئىسـھاق ئىبنـى راھىـۋەي، ئەبـۇ ، ئىمـام ئەھـمەد ئىبنـى ھەنـبەليدە ئىمام شافىئى«كىتابۇسسۈننە»
نەقىل قىلغان. ئۇ ئۆزىنىڭ سەھى سەنەدى بىلەن ئىمـام  داقبەيدە ۋە ئۇالردىن باشقا ئىمامالردىن شۇنۇئ

الر ئۆلىمـا، مەن نۇرغۇنلىغـان رايـونالردا مىڭـدىن كـۆپ ئـالىم›بۇخارىدىن رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
زىيــادە بولىــدۇ ۋە ئــۇ  .ســۆز ۋە ئەمەلــدۇر ،ئىمــان»ىــڭ بىــلەن ئۇچراشــتىم. ئــۇالر ئىچىــدىن ھېچبىرىن

 3.‹[دىمۈپ باقمىدېگەندە ئىختىالپالشقانلىقىنى كۆر «كېمىيىدۇ
ردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەن ۋەدىـدىن ئالىـدىغان تەقدىئەگەر بەندىنىڭ ئىمانى زىيادە بولسا، ئۇنىڭ » مۇمەن

 رايمەن.دەپ قا «بولىدۇ كامئەكسىچە بولسا،  .نېسىۋىسىمۇ زىيادە بولىدۇ
يەنە  .ئومـۇمىي ،بىرسى بولۇپ، باغلىقياردەم ئىككى شەرتكە » :بىز مۇنداق دەيمىز زېمىنىداجىھاد 

 «. خۇسۇسىيدۇر ،بىرسى

دېـگەن  ،4 ىۇئمىنلەرگە يىاردەم بېى نى بىىرگە تېگىشىلىك بغىىدىتائاالنىڭ هللا ەبەند ،مۇمىي شەرتوئ
، يۋە زاھىرىـ يئىماننىـڭ قەلبىـ ،شـى ئۈچـۈنبولۇق كىشـىلەردىن ىـاليە ىـگغـان ۋەدتىلغا ئالدە ئايىتى
نى تەييـارلىق يئىمـانى ىغانۋۇجۇدقـا چىقىـدلىرىنى كـۆپەيتىش ئـارقىلىق چىشـاخ يۋە ئەمەلىـ يئىلمى

 ئۆزىدە ھازىرالش.
مـۇئمىنلەرنى ئـۇرۇش  ؛قورال توپالش ،تەييارلىقى بولۇپ يجىھادنىڭ ماددى ،خۇسۇسىي شەرت ،ئەمما
مەشـىقمۇ ئۆزىنىـڭ  يىدۇ. ئەسـكىرىۋۇجۇدقا چىقكە ئۈندەش ئارقىلىق جان ۋە مېلىنى بېرىش، قىلىشقا

َون ََُّْأ َ َّ  تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېـگەن:هللا بارلىق تۈرلىرى بىلەن مۇشۇنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىدۇ.
ََْعُتْ  ِمْن قُ   َِ ُّوا ََلُْ  َما اْسَت ُزوََّ َوَأ ُِ ٍِ الَِّذيَن َكَفُنوا َس َ ُ وا ِِس َُّهْ  ن يُ ْع )بەدرى ئۇرۇشىدا ئۆىاىرۈىمەي قاىغانئ شىاپى الر  وَّ

                                                           
رمۇسلىم رىۋايىتىر1
 بۇخارى رىۋايىتىر2
 بەت -47جىلد  -1« فەتھۇل بارى»ر3
رئايەت -47سۈرە رۇم ر4
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دەى ئغيلىمىسىىۇن  ئىىۇالر )پەرۋەردنگارننىىى  جازاسىىىدن ئ ھەقىىىقەتەن قېچىىىپ قۇتۇالىمايىىدۇ. « قۇتۇىىىدۇق»

 .1تەييارالڭالر دۈشمەنلى ناالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىىئ ئىچىن  قغىۇڭالردن  شېلىشىچە قغرال شىچ 
ئۇالرغـــا قـــادىر  ،رنىـــڭ ھەمـــمە ئەھـــۋالىنى بىلىـــپ تۇرىـــدىغانلىقىنىكاپىرالئۆزىنىـــڭ تائـــاال هللا

ــان قىلــدى. هللاكاپىرالرنىــڭ  ،نــىئىكەنلىكى ــدىغانلىقىنى باي ــدىن قېچىــپ قۇتۇاللماي تائاالنىــڭ ئالدى
 ئۆزىنىـڭ ،قـۇۋۋەتنى تەييارالشـقا-تائـاال بىزنـى بـارلىق شـەكىلدىكى كـۈ هللا قلۇق،شۇنداق قادىر تۇرۇ

پۈتـۈن  سۈپىتىدە قا چىقىشىنىڭ شەرتىدۋەدىسىنىڭ ۋۇجۇ يشكە بەرگەن ئىالھىمۇئمىنلەرگە ياردەم بېرى
 ئىشـالر ، ى بولغـادۇنيا ئىمتىھان ئـالىم بۇ كۈچىمىز بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىمىزگە بۇيرۇدى.

ـــانۇنىيىتى ـــەۋەب ق ـــويىچە  س ـــىب ـــدۇرديۈرۈش ـــڭ . هللاىغانلىقى ئۈچۈن ـــڭ ئىمانىنى ـــاال مۇئمىننى تائ
تائـاال بۇيرۇغانـدەك كاپىرغـا قارشـى جىھـاد هللامۇئمىن يەنى  ،ئارقىلىق سىنايدۇچىللىقىنى كاپىر تراس

قىغـا ىكاپىر ئىمان چاقىريەنى  ،؟ كاپىرنى مۇئمىن ئارقىلىق سىنايدۇيوق-قىالمدۇ؟ تەييارلىق كۆرەمدۇ
  ؟دۇقا قارشى چىقىپ جەرگە چۈشەمچاقىرىقياكى  ؟ئاۋاز قوشامدۇ

َذلِ َك بەزىسى ئارقىلىق سىناش توغرىسىدا مۇنداق دەيـدۇ: ھنىڭ بەزىسىنى ۇرۇتائاال بۇ ئىككى گهللا
ْ  بِ  َ ْع ٍ  َُ ُلَو بَ ْعَض  َِْن لَِي  ْ ُهْ  َوَل َُ اهَُّ َنسَتَصَن ِمن ْ خاىىسا ئەىۋەتاە )سىلەرن  هللائىى  انا شۇنداقاۇر. ئەگەر  َوَلْو َيَشا

ناالرن  بەزناالر بىلەن سىناش ئىچىىن بەزهللائۇرۇشقا تەشلىپ قىلماساىنالئ ئۇالرن  جازاىىغان بغالتا   ىېىى  

  .2ئ)يەن  ئىمانىاالرن  سىناش ئىچىن جىبادقا ئە   قىلدى
سـەپلىرىنى بىـرلىككە كەلتۈرۈشـىمۇ  ،روبىـرو بولۇشـى ئۈچـۈنقارشى  مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە

َُوا فَ تَ ْفَش ُلوا َون ت َ تائـاال بـۇ ھەقـتە مۇنـداق دەيـدۇ: هللاماددىي تەييارلىقنىڭ ئىچىگە كىرىپ كېتىـدۇ.  نَ اَز
ْ  َواْصِْبُوا َُ ئىخاىالى قىلىشماڭالر  بغىمىسا  )دۈشمەن بىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقىۇى قاىىسىىلەر    َوَتْذَهَب ِرُُّ

 .3سەۋر قىلىاالر  قۇۋۋناىاالر شېاىپ قاىىدۇ-شىچ
ــىدىكىهللا ــۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىس ــاال مۇس ــتىالپ ۋە تائ ــڭ  ئىخ ــنى ئۇالرنى ــمەدەتاالش ــلەن )دۈش ن بى

روشـەن سـەۋەبلىرىدىن  مەغلۇبىيەتنىـڭبەلكـى  ،لىشلىرىنىڭ سەۋەبلىرىدىنېقورقۇپ قئۇچرىشىشتىن( 

َوَم ْن يَ تَ  َو َّ اهََّ َوَرُس وَلُأ  :تائاال ئۆزىنىڭهللاخۇددى . ھەقىقەتدەلىل بىلەن قارار ئالغان ئەلۋەتتە بۇ  .قىلدى
ََ اهَِّ ُهْ   نى  پەيغە رى نن  ۋە  ۇئمىنلەرن  دوست تۇتىدنىەن  هللان   هللاشىمى   اْلَغالُِ وََّ َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإََّّ ِحْز

ــۆزىدە 4نىىى  جا ائەسىى  )ئەىىىۋەتاەئ غىىاىىراۇرهللانىىى  جا ائەسىىىدنندۇرئ. هللا)ئىىۇ  ــگەن س ــاردەمنى ،دې  ي
تەييـارلىقنىڭمۇ  يدەك، مـاددىىنىمۇئمىنلەرنىڭ بەزىسىنىڭ بەزىسى بىلەن دوستلىشىشـىغا ئەگەشـتۈرگ

ــ ــدەچىڭ شــاخئىماننى ــچە لىرىدىن ئىكەنلىكى ــوق قىل ــارلىق ،چــۈنكى .شــەك ي ــاددىي تەيي ــۆرۈش  م ك

دۈشمەنلى ناالر )بىلەن ئۇرۇش قىلىىئ ئىچىن  قغىۇڭالردن  شېلىشىچە قغرال شىچ   جەڭ ئېا   :تائاالنىڭهللا

 ۈپىتىدەسـ بىزنىڭ ئۇنى ئاالھىـدە شـەرت لېكىن، پەرمانىغا ئاۋاز قوشقانلىق.-دېگەن ئەمر ،تەييارالڭالر
 ئۇنىڭ مۇھىملىقىغا ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈندۇر. ، مىزتىلغا ئېلىشى

تەييـارلىق بىـلەن بولغـان ئاالقىسـى خاسـنىڭ ئـام بىـلەن بولغـان  يماددىي تەييارلىقنىـڭ ئىمـانى
 ئاالقىسىدۇر. 
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نىڭ لىشـىېۋەدىنىـڭ كېچىكىـپ قى رتەقدى بۇ بەرگەن ەشكتائاالنىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىهللا (4
ــەۋەب ــەرتلىرىنىڭ ى، س ــڭ ش ــا چىقمئۇنى ــدىۋۇجۇدق ــىغانلىقى ــانى ىن، يەن ــدىنىڭ ئىم ــاددىي  يبەن ۋە م

 دىندۇر.ىلىپ بېرىشقا سەل قارىغانلىقېنى ئىياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ بىرۋە تەييارلىقنى 
كاپىرالرنىـڭ مۇسـۇلمانالر ئۈسـتىدىن  ،بۇ ۋەدىنىڭ ئەمەلگە ئاشماي كېچىكىـپ قېلىشـى دېگەنلىـك

 دېگەنلىكتۇر.  قۇرۇلۇشى نىڭىتىكۇفرى دۆل دە كاپىرالرنىڭھەم كېلىشى  غالى
تائـاال بـۇ هللادۇ. بولىـ سەۋەبىدىن نىڭسىيەتلەرئمە-ۋە گۇناھ انقسۇن دىكىئىمان نىڭ ھەممىسىالربۇ

  )ئ  ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن يا انلىق )قىلمىشلى ن َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِْئٍل َفِمْن سَ ْفِأكَ : نەېگھەقتە مۇنداق د

ََ ْن َكثِ  ٍ ،1 تىپەيلىدن ئ ئۆزۈڭدنندۇر ْ  َويَ ْعُفو  َُ ْ  ِمْن ُمِصيَ ٍل فَِ َما َكَأَ ْت أَْيِ ي َُ سىلەرگە )يەن  جېنىاالر  َوَما َأَصاَب

ياش   ېلىاالرغائ ھەرقانداق بى   ۇسىرەت يەتسىە  ئىۇ سىىلەرنى  قىلغىان گۇنىاھىاالر تىپەيلىىدن  شەىىگەن 

ُوا َم ا ،2 االرن  ئەپىۇ قىلىىدۇنۇرغۇن گۇنىاھىهللابغىىدۇ   ََلَ   قَ  ْوٍم َح ّتَّ يُ غَ  ِْ ًا سِْعَم ًل أَسْ َعَمَه ا  َْْ يَ ُك ُمغَ  ِْ َََُّّ اهََّ  َذلِ َك بِ 
بۇ )يەن  ئۇالرغا نازنل بغىغان ئازا ئ شۇنى  ئىچىنى   بى ەر قەۋم ئۆزىى ننى  ھىاىىاىن  )شىۇف ى  بَُِسُفِأ ِه ْ 

  .3مىاىن  ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇئئۇالرغا بەرگەن نېهللاىچە ۋە گۇناھ بىلەنئ ئۆزگەرتمىگ
-ئەدلــىمىــدە ئۆزىنىــڭ ۈھۆك چىقارغــانتائــاال هللا مۇنــداق دەيــدۇ:  لالھئىبنــى كەســىر رەھىمەھــۇ

تائـاال بىـر كىشـىگە بەرگەن هللا ،مۇنـداق خەۋەر بېرىـدۇ توغرۇلـۇق ئادالىتىنىڭ مـۇكەممەل ئىكەنلىكـى
 . [تىدۇېىنال ئۆزگەرتىۋىدسىيەت سەۋەبئمە-ناھەتنى پەقەت شۇ كىشى سادىر قىلغان گۇمئنې

ــدۇ: هللا ــداق دەي ــاال يەنە مۇن َِ  نَّ النَّ  اَس أَسْ ُفَأ  ُهْ  َيْظِلُم  وََّ تائ شىببىسىىىرش    ََِِّّ اهََّ ن َيْظِل  ُ  النَّ  اَس َش  ْيًئا َوَل

گە ئۆزىى ى زۇىىۇم ئىنسانالرغا قىلچە زۇىۇم قىلمايدۇ  ىېىى  ئىنسانالر )شۇف ى ۋە گۇناھ ئارقىلىقئ ئۆزىى نهللا

 .4قىلىدۇ
گەرچە ئـۇ  ،ئىنسـانىيەتنىڭ ئىچىـدىن ھېچبىـر كىشـى تىنردە پۈتۈلۈپ كەتكەن بـۇ قـانۇنىيەتتەقدى

  چەتتە قالمايدۇ. مەخلۇقالرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن بولسىمۇ
 لەرمۇسـىبەتقاتـارلىق  ش ۋە مەغلـۇبىيەتلۈلىنىش، ئۆلتۈرۈىيار كەلگەنگە ھۇد كۈنىسى ساھابىلەرۇئ

 جامــائەت بۇنىڭــدىندېــمەك، . ئىــدى ىندىــنىــڭ بۇيرۇقىغــا ئاســىي بولغانلىق رنىــڭ پەيغەمــبەر ەزىلبە
 ھەممىگە زىيان يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ.  ،خىزمىتىدە بەزىلەرنىڭ ئاسىي بولۇشى

ْ  َأوَ مۇنـداق دەيـدۇ:  ر دۇچار بولغان مۇسىبەتلەر ھەققىدەھۇد كۈنىسى ساھابىلەۇتائاال ئهللا َُ َلمَّ ا َأَص ابَ ْت
 ْ َُ ْن  ِ  أَسْ ُفِأ   َِ َُّ َه  َذا قُ  ْل ُه  َو ِم  ْن  َه  ا قُ ْل  ُتْ  َأ سىىىلەرگە يەتىىىەن  ۇسىىىرەت سىىىلەر دۈشىىمەنگە  ُمِص  يَ ٌل قَ  ْ  َأَص  ْ ُتْ  ِمثْ َلي ْ

شىشى  شىەھىد  04ھىۇد غازناىىدا سىىلەردن  ۇيەتىىزگەن  ۇسىرەتنى  يې نمىغا تەڭ شېلىدنغان تۇرسا )يەن  ئ
شىشىىن  ئەسىى  ئاىغىان  04شىشىىن  ئۆىاىىرگەن   04تۇرسىا  بەدرى غازناىىدا بغىسىا  ۇشى نىالردن   بغىغان

ئىىۇ سىىىلەرنى  »دېىىدناالر. ئېياقىنىىى   « بىىۇ  ۇسىىىرەت قەيەردنىى  شەىىىدى؟»تۇرسىىاڭالرئ  سىىىلەر يەنە  
س مەتىىىىە ھېىىى نىئىىىۆزىى ناالردن  )يەنىىى  پەيغە رەرنىىىى  ئە ىىى نگە خىالپلىىىىق قىلغىىىانلىقىاالر ۋە غەن

  .5«بغىغانلىقىاالردن ئ بغىدى
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پەقەت مۇســـۇلمانالرنىڭ ئاســـىي ، دۈشـــمەننىڭ مۇســـۇلمانالر ئۈســـتىدىن ھۆكۈمرانلىـــق قىلىشـــى
دۈشمەن توغرىسىدا  دىمىيبۇ ئا .ھېسابلىنىدۇ جازاتەقدىرى بولغانلىقلىرى سەۋەبىدىن پۈتۈلۈپ كەتكەن 

َوَم ْن تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: هللا ۇر.دۈشمەنمۇ شۇنىڭغا ئوخشاشد ىيدېيىلگەن سۆز بولۇپ، شەيتان
ََْن ِذْكِن النَّْْحَاَِّ سُ َ يِْْ  َلُأ َشْيََاسًا فَ ُهَو َلُأ َقنِينٌ   َُ ن  ياد ئېاىشاى  )يەن  قۇرئاندن ئ يىىز هللاشىمى   ېب نران  يَ ْع

شىەياان ئۇنىاغىا ئۆرۈيدنىەن  بىر ئۇنىاغا شەياانن   ۇسەىلەت قىلىمىر )شەياان ئىۇن  ۋەسۋەسىە قىلىىدۇئ  

  .1ھە ىشە ھە  اھ بغىىدۇ
 ،قارشـى شـەيتانغا يـول ئېچىـپ بېرىـدۇ. ھەتتـاكى ئـۆزى-سىيەت ئارقىلىق ئۆزىگەئمە-بەندە گۇناھ

 ي دۈشمىنى ئالدىدا ياردەمسىز تاشالپ قويىدۇ.ىشەيتان ئۇنى ئۇنىڭ ئىنسان

ْ  يَ ْومَ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا َُ َا اْستَ َزَلَُّْ  الشَّْيََاَُّ بِ َ ْعِ  َما َكَأ ُ وا ََِِّّ الَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْن َْمَعاَِّ َِِّنَّ ُْ ئىىىى   اْلتَ َ   ا

بى ى بىىلەن ئۇچ اشىقان شىنىدە  ئىچىاالردنىى  )جەڭىدن ئ -قغشۇن )يەن   ۇسۇىمانالر بىلەن  ۇش نىالرئ بى 
 ىى نگە  ۇخاىىپەتچىلىىىك ھەقىىىقەتەن يىىىز ئىىۆرۈگەن شىشىىىلەرن   بەزى قىلمىشىىلى ى )يەنىى  پەيغە رەرنىىى  ئە

  .2... رۇندىۇقىلغانلىق ئ تىپەيلىدن   شەياان تېيىلدۇرۇشقا ئ
 نىڭمـۇمكىن، ئـۇ بولسـىمۇ مۇسـۇلمانالر مۇشـىمىزۈبىز بۇ ئاساسـنى يەنە بىـر ئىبـارە بىـلەن كەلتۈر

دىـن  ئىمـام مۇسـلىمنىڭ سـەۋبان  بـۇ دۇر.رەسەۋەبلىرى ئاساسلىق ئىچكـى سـەۋەبل مەغلۇبىيىتىنىڭ
 :يەت قىلغان تۆۋەندىكى ھەدىسىدە ئېنىق كۆرسىتىلگەنرىۋا

ــداق دېگەننىــڭ  پەيغەمــبەر  ســەۋبان  َه ماعاٍر»دۇ: لىكىنــى ئېيتىــمۇن ممٍ َا ْا ر ٌُ رنماراَاي مم اَ  ا ارعل   هن رعلِل ارَاَاىر ه
مم ىم  رعل كا ٌُ ممٍرَاَُ  اهِمم عا ىم  رْه َه ار ه ممٍرَُ ْا ممٍر ُْل ُكعا ُلُ ر ممِاُم  ِا ر ممٍرَا هن رَُْ مم ه َهسماعا ْاغاٍ ممٍرَا لهكاعا ر ريُمع  رَان  ْ مم ه رُل رَا  ه ٌُ ْال  مم ِا ر رَا هَن ه رَاعلاسم ممِاضا َاي عهرعلاْح اممرا

ر ام رَا هن رَا  ه  ْ مااُهِحارسماِ  اماماُع  ُ رنماِا  ْ معه ُه ُُ معاىرَانم  ِه ر مع  َاعرْه ْ ر امُ  ل ه ار الامِ عه ُا ر رُي ْ ا رَاَان  ىاا ر اٍ ُا ر ا امسه ٌُ ر هذاعر ا امِ  مُ ر هَن ه َُاة  ريامٍر َا َُرٍ ًٍ رناإهن م
مم َاعرْه ْ ر اممُ  ممل ه ار الاممِ عه ِا ر رَُ ْ مما رَاَان  ممىاا ر اٍ ُا رسه  ْ ُعمم لهكا  ْ ر رَُ رَان  ُْ اهممكا رله رَا  ااِ اُممكا ُُّرَا هَن ه رَالاممعهر ريمُممرا  ْ ممااُهُِحرسماِ  امماماُع  ُ ريا  ْ ممعه ُه ُُ ممعاىرَانم  ِه ر ع 

رياُكمعنارسماد ُ م مَّ  َا ٍر َهْا رسهْا  اٍا رْاع   ْ ااةا ار الاِ عه رسماد ً مٍعج   ْ رسماد ُ مُع مِه  ُ يا لهمُكرسماد ً مٍرَا ريُمع   ْ تائـاال مارـا هللا ،شۈبھىسـىزكى« »ُع

ھەقىـقەتەن  .مۈقىـش ۋە كـۈن پېتىشـلىرىنى كـۆردىزېمىننىڭ كۈن چ قاتالپ كۆرسەتتى، مەنزېمىننى 
مۈشـتىن ۈ. مارـا ئـالتۇن ۋە كن يەرلەرگىچە يېتىپ بارىدۇكۆرسىتىلگەلىقى مارا ھئۈممىتىمنىڭ پادىشا

مــدىن ئــۈممىتىمنى قەھەتچىلىــك بىــلەن پەرۋەردىگارىبــارەت ئىككــى خىــل بــايلىق بېرىلــدى. ئى
قىرغىن قىلىـدىغان ميۈزلۈك ھاالك قىلماسلىقنى ۋە ئۇالرغا ئۆزلىرىدىن باشقا ئۇالرنى ئومۇميۈزلۈك ۇئوم

ر ئــى مــۇھەممەد! ئەگەر مەن بىــ›دۈشــمەننى مــۇپتىال قىلماســلىقنى ســورىدىم. رەبــبىم مۇنــداق دېــدى: 
ھۆكۈمنى قىلسام، ئۇ قايتۇرۇلمايدۇ. مەن سارا ئۈممىتىڭنى قەھەتچىلىـك بىـلەن ئومۇميۈزلـۈك ھـاالك 

تەقــدىردىمۇ،  بىرلەشــكەندۈشــمەنلەر ئۇالرغــا قارشــى تامــامى  ئەتراپــى جاھانــدىكى ۋە قىلماســلىق
دىن بـۆلەك ئۆزلىرىـ سـىال،بەزىسى بەزىسىنى ئۆلتۈرۈپ، بەزىسـى بەزىسـىنى ئەسـىر ئالمىمۇسۇلمانالرنىڭ 

بــۇل وقبىــر دۈشــمەننى مــۇپتىال قىلماســلىق تەلىپىڭنــى  قىــرغىن قىلىــدىغانئــۇالرنى ئومۇميۈزلــۈك 
 «. ‹قىلدىم

مانا بۇ ھەدىس مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىدىن بـۆلەك كـاپىر دۈشـمەننىڭ مۇسـۇلمانالرغا ھۆكۈمرانلىـق 
 ھۆكـۈمران ئۇالرغـا ەنـدىال، ئانـدىنپەقەت مۇسۇلمانالر بۇزۇقچىلىقتا چـېكىگە يەتك، قىاللمايدىغانلىقىنى
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نىڭ سـەۋەبى ئاساسـلىق مەغلۇبىيىتى نىڭمۇسۇلمانالر ھەدىس بوالاليدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ
 دەلىلدۇر. گەئىكەنلىكى ئىچكى سەۋەب
ۋە  مىكـرى-ەكاپىرالرنىڭ ھىـيل مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ۋە ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىنى»بۇنىڭدىن 
ــ ــڭ پى ــدىنتەدبىرلىرى-النئۇالرنى ــڭ كۈچى ــدىغانال دەپ «نى ــاقاراي ــدە ئىكەن رنىڭ خات ــى كلىئىدىيى ىن

ـــۇپ يلىۋاالاليســـىز. يەھـــۇدىيالر ۋە ئۇالرنىـــڭ شـــەيتانىىب ـــدىن قورق ـــار ،پىالنلىرى ـــانلىق ۋە  چەب يام
. يدۇئوخشــا دەل مۇشــۇنىڭغا ىلىررىــدىغان بەزى يازغۇچىالرنىــڭ قىلمىشــكۆ الدىنبــۇزۇقچىلىقالرنى ئــۇالر

ھەرقانـداق  نىڭ بېشـىغا كەلـگەنمۇسـۇلمانالر ،ىر مۇسۇلمان بىلىشكە تېگىشلىك ھەقىقەت شـۇكىھەرب

َوَم ا َأَص اَبَك ِم ْن  :تائاالنىـڭهللا ى مەسئۇل. بۇنىڭ دەلىلىلىربىر مۇسىبەتكە بىرىنچىدىن مۇسۇلمانالر ئۆز
دېـگەن  ،1تىپەيلىىدن ئ ئۆزۈڭدننىدۇر )ئ  ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن يا انلىق )قىلمىشلى ن  َسيَِْئٍل َفِم ْن سَ ْفِأ كَ 

 سۆزى. 
كامىـل مۇئمىنلەرنىـڭ ئالدىـدا ئـاجىز ئىكەنلىكىـدىن  مىكىـرى-ەكاپىرالرنىڭ ھىـيل تائاال يەنەهللا

ــدۇ ــداق دەي ــپ مۇن ــزگە خەۋەر بېرى بَ  اَر  َّ ن يُ ْنَص  ُنوََّ : بى ُْ ئىىۇالر  لَ  ْن َيُض  نُّوُكْ  ِِنَّ َأًذ  َوَِِّْ يُ َ   اتُِلوُكْ  يُ َولُّ  وُكْ  اأْلَ

ئەگەر سىىلەر بىىلەن ئۇرۇشسىا   .زەخىمەت يەتىىزەىمەيىدۇ-سىلەرگە ئازار بې نشاى  باشقا ھېچقانىداق زنيىان

  .2سىلەرگە ئارقىسىن  قىلىپ قاچىدۇ  ئاندن  ئۇالرغا ياردەم بې نلمەيدۇ
ئومۇمىي  ڭىنئازاربۇنى  بىز. ۈش كۆزدە تۇتۇلىدۇيەتكۈز زەخمەت-ئازغىنە زىيانپەقەت  ئازار بېرىشتىن

ىن بىلىۋاالاليمىز. ئۇنىڭدىن كېيىن ئـاقىۋەت تەقۋادارالرغـا ىدغانلىقىنمۇستەسنا قىل تىنزەخمەت-زىيان

ََ الشَّ  ْيََاَِّ ََِِّّ َكْي  َ  الشَّ  ْيََاَِّ َك  اََّ َ   ِعيًفاتائــاال بــۇ ھەقــتە مۇنــداق دەيــدۇ: هللا .بولىــدۇ مەنســۇپ  فَ َ   اتُِلوا َأْولِيَ  ا

 ئۇرۇش قىلىاالر )سىلەر ئىۇالرن  يېاىسىىلەرئ  شىەيااننى  تەدبىى ى ھەقىىقەتەن شەيااننى  دوسالى ى بىلەن

  .3ئاجىردۇر
 دۇر. لەرنىڭ ئاجىزلىقى توغرىسىدا كەلگەن دەلىللىرىۋە تەدبىر رىىمىك-ەئۇالرنىڭ ھىيل الرمانا بۇ

َََُّّ اهََّ َم   ْوَُ الَّ   ِذيَن آَمنُ   وا َوَأََّّ تائـــاال مۇنـــداق دەيـــدۇ: هللايەنە  ََ   اِفنِيَن ن َم   ْوَُ ََلُ    ْ  َذلِ  َك بِ    بىىىۇ شىىىۇنى   اْل

 .4 ۇئمىنلەرنى   ەدەتىارندۇر  شاپى الرغا  ەدەتىار يغقاۇرهللائىچىندۇرش   
، ئىلگىـرىشىدىن ۇلومۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتى ئۇالرنىڭ دۈشمىنى سەۋەبىدىن ب ،شۇنىڭ ئۈچۈن

 قارىتـا مەئسىيىتى بىلەن دۈشمەنلىرىگە–ناھدۇ. مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ گۇبولى ئۆزلىرىنىڭ تەرىپىدىن
 .ېرىدۇئۆزلىرىگە قارشى يول ئېچىپ ب

ھەرقانـداق بىـر  بېشىغا كەلگەن ەتلەرنىڭىيجەمئ يشەخىسلەر ۋە ئىسالمى ،ئاساس ىنچىمانا بۇ تۆت
دەپ  «يېتەرســىزلىكىدىن كەلــگەنمەئســىيىتى ۋە ئۆزلىرىنىــڭ –نىــڭ گۇنــاھئۆزلىرى» ئــاپەتنى-بــااليى

تـۇرۇش دىن ھېساب ئېلىپ ۇنداق ئۆزىبشى كېرەك. ۇغان ئۆلچەم بولدىن ھېساب ئالىدىلىرىبىلىپ، ئۆز

ُْ ِن ِبَ ا َكَأ َ ْت أَيْ ِ ي النَّ اِس لِيُ ِذيَ ُهْ  : سـۆزلىرى مۇنـۇ تائاالنىـڭهللابۇنىڭ دەلىلى  .پەرز ُُ ِف اْل َ  نِْ َواْلَ  َ َه َن اْلَفَأ ا
ََِمُلوا َلَعلَُّهْ  يَ ْنِجعُ  ئىنسانالرنى  قىلغان گۇناھلى ى تىپەيلىىدن   قۇرۇقلۇقاىا ۋە دېاىىردا ئىاپەت  وََّ بَ ْعَ  الَِّذي 

                                                           
رئايەت -73سۈرە نىسائ ر1
رئايەت -111سۈرە ئال ئىمران ر2
رئايەت -76سۈرە نىسائ ر3
رئايەت -11سۈرە مۇھەممەد ر4
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 ،1دەى قىلمىشلى ننى  بى  قىسمىنى  )جازاسىىن ئ ئۇالرغىا تېاىااى  «تەۋبە قىلسۇن»ئۇالرن  هللا .بەردى يىز

 ْ اأَلْكَْبِ َلَعلَُّه َِ ُُوََّ اْلَعَذا  َُ ُْ َِ اأَل ئۇالرنى  تەۋبە قىلىش  ئىچىن بىر ئۇالرغا چغقۇم  يَ ْنِجُع وََّ  َولَُنِذيَ ن َُّهْ  ِمْن اْلَعَذا

  .2ئەڭ چغڭ ئازاباى  )يەن  ئاخى ەت ئازابىدن ئ ئىلگى ى ئەڭ يېقىنق  ئازا  )يەن  دۇنيا ئازاب ئن  تېاىاىمىر
لىش ئۈچــۈن، ېبىــر ئاســاس ئىكەنلىكىنــى بىلىــۋبېكىــتىلگەن ســىز بۇنىــڭ بــارلىق شــەرىئەتلەردە 

چاغـدا، بـۇنى  كە ئۇچرىغـانمۇسـىبەتبىـرەر يولىدا هللانىڭ ئەگەشكۈچىلىرى نىڭپەيغەمبەرلەرئىلگىرىكى 
تائاالنىــڭ تەرىــپىگە هللاۋە  قائىســتىغفار ئېيتىشــ ،دەپ بىلىــپ «ئۆزلىرىنىــڭ گۇنــاھلىرى ســەۋەبلىك»

 قَاتَ َل َمَع ُأ رِبِْيُّ وََّ وََك َُيِْْن ِم ْن سَ ِ ٍْ : تائاال مۇنداق دەيدۇهللاقايتىشقا ئالدىراپ دېگەن مۇنۇ سۆزىگە قاراپ بېقىڭ، 
اسُوا َواهَُّ ُُِّبُّ الصَّاِبنِينَ  ََ  َوَما َكاََّ قَ ْوََلُْ  ِِنَّ َأَّْ قَاُلوا رَب ََّنا اْغِفْن لََنا َكِثٌ  َفَما َوَهُنوا ِلَما َأَصابَ ُهْ  ِف َسِ يِل اهَِّ َوَما َ ُعُفوا َوَما اْسَت

ََ اِفنِينَ ُذسُوبَ َنا َوِِْسَنافَ َنا ِف أَ  َََل  اْلَ  ْوِم اْل ۇي گىنۇرغۇن پەيغە رەرىەر بىلەن شىۆپلىگەن خۇدا ْمنِسَا َوثَ  ِْْت َأْقَ اَمَنا َواْسُصْنسَا 

يغىىىدا يەتىىەن شىىىپەتلەردن  روھسىىرالنمىدى  بغشاشىمىدى  بىاش هللائۆىىماالر بى ىىىاە جەڭ قىلدى. ئۇالر 
لىقالرغا چىداشلىق بەرگىچىلەرن  دوست تۇتىىدۇ. ئۇالرنىى  ئۆزننى  يغىىدا دۇچ شەىگەن قىيىنچىهللائەگمىدى  

پەرۋەردنگارنمىر! گۇناھلى نمىرن   ئىشىمىردا چەشاى  ئاشىقانلىقىمىرن   ەغپىى ەت قىلغىى   »سۆزى پەقەت  
« قەدە لى نمىرنىى  )جەڭ  ەيدانىىىدائ  ۇسىىاەھىەم قىلغىىى  ۋە شىىاپى  قەۋ ىىگە قارشىى  بىىىرگە يىىاردەم بەرگىىى 

  .3غىمىدىدېگەندن  باشقا ب
غا ىشــىمۇ شــۇنىڭغــان ئئۇالرنىــڭ قىل ىكىبولــۇپ كەتــكەن چاغــد ۋەيــرانبــاغ ئىگىلىرىنىــڭ بېغــى 

ــۇنى  ــۇالر ب دەپ بىلىــپ، تەۋبە قىلىشــتى ۋە « ئۆزلىرىنىــڭ گۇناھلىرىنىــڭ تۈپەيلىــدىن»ئوخشــايدۇ. ئ

َْْ تائاال مۇنداق دەيـدۇ: هللانىڭ تەرىپىگە قايتىشتى. بۇ ھەقتە هللا َُُهْ  َأ ُُوََّ قَ اُلوا قَ اَ  َأْوَس  َُ ْ  لَ ْون ُتَأ  ِْ  َأقُ ْل َل
َََل  بَ ْعٍ  يَ َتَاَوُموََّ قَاُلوا يَاَويْ َلَنا ِِسَّا ُكنَّ  َُقْ َ َل بَ ْعُضُهْ   اََّ رَبَِْنا ِِسَّا ُكنَّا  َاِلِمَْي َف َُ َه ا ِِسَّ ا ُسْ  َََأ   رَب ُّنَ ا َأَّْ يُ ْ  ِ لََنا َخي ْ ًنا ِمن ْ ا عَ اِغَْي 

َُ رَبَِْنا رَا قىا تەۋبە قىلىىپ تەسىرىئ هللاسىىلەر نېمىشىقا »ئۇالرنى  ياخشىسى  )يەنى  ئەڭ ئەقىللىقى ئ   ِغُ وََّ ِِ

ئېاىقىاد قىلىمىرشى   بىىر دەى  ‹پىاك›پەرۋەردنگارنمىر! سېن  »دېدى. ئۇالر    «ئېيامايسىلەر دېمىگەنمىدنم؟
دېدى. شۇنى  بىلەن   «بغىدۇق) ىسىىنلەرنى  ھەققىن   ەنئ  قىلىى بىلەنئ ھەقىقەتەن زۇىۇم قىلغۇچىالردن  

ۋاي بىىىرگە! بىىىر ھەقىىىقەتەن »گە قارنشىىىپ ئۆزئىىارا  ىىاال ەت قىلىشىىا . ئىىۇالر دېيىشىىا   نبىىى -ئىىۇالر بىىى 
 ىدش   پەرۋەردنگارنمىر بىرگە بۇنىادن  ياخشى اق باغن  بەرگەي  بىر ئەىىۋەتاە ىھەددنمىردن  ئېشىپاۇق. ئ

 .4«پەرۋەردنگارنمىردن  ئى ىد قىلغۇچىالر ىر
كېچىكىپ قالسا، بەندە تاكى  ىسىبۇ ۋەد بەرگەنبىلەن  ياردەم قىلىشنىڭ مۇئمىنلەرگە هللائەگەر ( 5

 ئۇ ياردەمگە اليەقەتلىك بواللمايدۇ.  ەچۇئەھۋالىنى ئۆزگەرتىپ بۇ ۋەدىنىڭ شەرتلىرىنى تولۇقلىمىغ

ُ َم ا ِبَ  ْوٍم َح  تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ:هللابۇ ھەقتە  ُوا َم ا بَُِسُفِأ ِه ْ ََِِّّ اهََّ ن يُ غَ  ِْ ھەرقانىداق بىى  قەۋم  ّتَّ يُ غَ  ِْ

مەتلىىى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىا ئنىىى  بەرگەن نېهللائۆزننىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمىگىىىچە )يەنىى  
مەت  خاتى جە لىىىك ۋە ئئۇالرغىىا بەرگەن نېىىهللائۇالرنىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمەيىىدۇ )يەنىى  هللاچەئ ى مىگىىۆچ

  .5پ تاشلىمايدۇئھۆر ەتن  ئېلى-ئىرزەت
ئۇنىڭغـا نى كۆتـۈرۈپ بتائـاال بەندىـدىن ئـازاهللاقـا چىقمـاي قالمايـدۇ ۋە دقانۇنىيەت ۋۇجۇ ىرتەقدىبۇ 

                                                           
 ئايەت -41سۈرە رۇم ر1
رئايەت -21سۈرە سەجدە ر2
رئايەتكىچە -147ئايەتتىن  -146سۈرە ئال ئىمران ر3
رئايەتكىچە -32ئايەتتىن  -28رە نۇن سۈر4
رئايەت -11سۈرە رەئد ر5
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نى تەلەپ قىلىدۇ. ئەممـا، اشئۆزىنى ئىسالھ قىلىشقا ئالدىر ىدىنئۈچۈن، بەندنى كەررى قىلىش نېئمەت
نىـڭ ئۈسـتىدە تـۇرۇپ، ئازابنىـڭ شـتىن ئىبـارەت ھالەتۋەنلىك قىلىمەئسىيەت ۋە سـە–بەندىنىڭ گۇناھ

مۇسـۇلمانالرنىڭ  ،لۈپ كېتىشىنى تەلەپ قىلىشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىشتۇر. تۆتىنچى ئاساسۈكۆتۈر
، ئىــكەن نگەرەمەغلۇبىيىتىنىــڭ ســەۋەبىنىڭ ئاساســلىق ئىچكــى ســەۋەب ئىكەنلىكىنــى كۆرســىتىپ ب

ــاس ــىنچى ئاس نىىى  بەرگەن هللارتمىگىىىچە )يەنىى  ھەرقانىىداق بىىى  قەۋم ئۆزننىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگە ،بەش
ئۇالرنىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمەيىىدۇ )يەنىى  هللاچەئ ى مىگىىۆمەتلىىى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىا چئنې

دېگەن ئايەتنىڭ روھىغا  ھۆر ەتن  ئېلىپ تاشلىمايدۇئ-مەت  خاتى جە لىك ۋە ئىرزەتئئۇالرغا بەرگەن نېهللا
مدا ئۆزگەرتىش ىاۋۋال ئۆزىنى ئۆزگەرتىش ۋە ئىچكى قىسئ ،مەغلۇبىيەتنى ئۆزگەرتىش ئۈچۈن بۇ ،ئاساسەن

 لىپ بېرىشنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ېئ
نىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى ياكى ئۇنىڭ ۋۇجۇدقا چىقمـاي هللا

كى ىـدىىـڭ ئىچئۇالرن ،بولۇپمـۇ ،لىرىدىننىھېمۇسۇلمانالرنىڭ ز بەش ئاساسبۇ كېچىكىپ قېلىشىدىكى 
 دەۋەت ۋە جىھاد مەيدانىدا خىزمەت قىلىۋاتقانالرنىڭ كاللىلىرىدىن يىراق كەتمەسلىكى الزىم.

« ۋائىششــافىەد دىــۋابــۇل كــافى لىـمەن ســەئەلە ئەنەئەلج»ئۆزىنىـڭ  لالھئىبنـى قەييــۇم رەھىمەھــۇ
ۇق بايــان ىر بىــلەن بېكىــتمىگەن بولســىمۇ تولــفســى–گەرچە بــۇ ئاساســالرنى ســان ،نــاملىق كىتابىــدا

چۈشـەندۈرۈپ ئـۆتكەن ئېلىـپ كېلىـدىغان تەسـىرىنى  جەمئىـيەتكەگۇناھالرنىڭ شەخس ۋە ئۇ . غانقىل
مـۇئمىنلەرگە نىـڭ هللا»ناملىق كىتابىـدا « ششەيتانىئىغاسەتۇل لەھفان مىن مەسايىد». ئۇ يەنە ئىدى

قـا دنىيەت ۋۇجۇنـېمە ئۈچـۈن بـۇ قـانۇ»ۋە  «نىـڭ شـەرتلىرىىتىقانۇنىيى تەقدىر بېرىدىغان ياردىمىنىڭ
توغرىسـىدا نۇرغـۇن پايـدىلىق ئابزاسـالرنى مەسىلىلەر  قاتارلىق« ھېكمەت نېمە؟ كىچىقمايدۇ؟ بۇنىڭدى

  1كەلتۈرگەن.
 لالھئىبنــى قەييۇمنىــڭ ئۇســتازى شــەيخۇل ئىســالم ئىبنــى تەيمىــيە رەھىمەھــۇ ،شــۇنىڭدەك

)ئىى  ئىنسىىان!ئ سىىاڭا يەتىىىەن  َص  اَبَك ِم  ْن َس  يَِْئٍل َفِم  ْن سَ ْفِأ  كَ َم  ا َأَص  اَبَك ِم  ْن َحَأ  َنٍل َفِم  ْن اهَِّ َوَم  ا أَ  :تائاالنىــڭهللا

تەرنپىدننىىدۇر  سىىاڭا يەتىىىەن يا ىىانلىق )قىلمىشىىلى ن  هللاياخشىىىلىق ) ەرھە ەت قىلىىىى يىزنسىىىدن ئ 

ئۆزىنىـڭ  ،بـۇ مەسـىلىنى بايـان قىلىـش ئۈچـۈن ،دېگەن سۆزىنىڭ تەپسىرىدە 2تىپەيلىدن ئ ئۆزۈڭدنندۇر
 ناملىق كىتابىنى يېزىپ چىققان. « ۋەسسەييىئەئەل ھەسەنەتۇ »

رىقى ىيۇق ،الرنىقېرىنداشخىزمەت قىلىدىغان  ئۈچۈن جۈملىدىن ئىسالم ،مەن بارلىق مۇسۇلمانالرنى
 ئــۇ كىتــابالر ھەرقانــداق بىــر مۇســۇلمان ،چــۈنكى ،كىتــابالرنى ئوقــۇپ تەپەككــۇر قىلىشــقا چــاقىرىمەن

)يەنـى بەش ئاساسـنى(  قىلغـان مەزكـۇر ئاساسـالرنى بايـان ئۆگىنىپ ئەمەل قىلمىسا بولمايـدىغان مەن
 تىدۇ.ىبېك

ۋە  گەجامائەســى غــا،تائــاال پەقەت ئۆزىنىــڭ دىنىهللا مۇنــداق دەيــدۇ:  لالھئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇ
گە ئالـدى. باتىلغـا گەرچە زېممىسـىدىنىنى ئۆگىنىپ ئەمەل قىلغان دوستلىرىغا يـاردەم بېرىشـنى ئـۆز 

گە ئالمىـدى. زېممىسـىيـاردەم بېرىشـنى  ،دەپ قارىسـىمۇ« ەق ئىش قىلغـۇچىھ»ئۆزىنى  ئەھلىئۇنىڭ 
ەن پەيغەمبەرلەرگە ۋە چۈشۈرگەن كىتابلىرىغـا كتەەۋتائاال ئهللائىززەت ۋە ئۈستۈنلۈكمۇ پەقەت  ،شۇنىڭدەك

گە خـاس. بـۇ ھەقـتە ئىمان ئەھلىـئىجرا قىلغان  يلىەئەم ،ئەمەل قىلىپ ،گىنىپۆئ ،ئىمان كەلتۈرۈپ

ِمِنْيَ  داق دەيدۇ:تائاال مۇنهللا ْْ ََْلْوََّ َِِّْ ُكْنُتْ  ُم   .3ئەگەر  ۇئمى  بغىساڭالر  ئىساىنلىك قازننىسىلەر َوأَسْ ُتْ  اأَل

                                                           
رنەشرىياتى« دارۇل كۇتۇبىل ئىلمىييە»يىلى  -1437بەتكىچە، ھىجرىيە  238بەتتىن  -188جىلد  -2ر1
رئايەت -73سۈرە نىسائ ر2
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر3
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سىۋىســى ئىمــانى مىقــدارى بىــلەن بولىــدۇ. بــۇ ھەقــتە ېبەنــدىنىڭ ئۈســتۈنلۈكتىن ئېرىشــىدىغان ن

ُِ َوِلَنُس وِلِأ َولِ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا ِمِنْيَ َوِهَِّ اْلِع زَّ ْْ نىى  پەيغە رىى نگە ۋە  ىۇئمىنلەرگە هللاقا  هللاغەىىرە  ْلُم 

  .1 ەنسۇى
 ىتـىتتىن ئېرىشىدىغان نېسىۋىسىمۇ ئۇنىـڭ ئىمـانى ۋە ئىمانىنىـڭ ھەقىقنۇسرە-بەندىنىڭ غەلىبە

تىن ئىبارەت نېسىۋىسى قولـدىن ھۆرمەت-مىقدارى بىلەن بولىدۇ. ئەگەر بەندىنىڭ ئۈستۈنلۈك ۋە ئىززەت
پ ۋە ئەمەل قىلىشــتىكى ىــنىگۆۋە يوشــۇرۇن ھالــدا ئ ائىماننىــڭ ئاشــكار قارشىســىداۇنىــڭ كەتســە، ئ

ئۇنىـڭ ئىمـانى مىقـدارى بىـلەن  بەندىنى قوغداشمۇ ،ھەقىقەتلىرى قولدىن كەتكەن بولىدۇ. شۇنىڭدەك

ََْن الَِّذيَن آَمُنوا تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللابولىدۇ. بۇ ھەقتە    .2ئمىنلەرن  چغقۇم قغغدايدۇ ۇهللا ََِِّّ اهََّ يَُ اِفُ  
 .  نىڭ نەتىجىسىننۇقسادىكى ئۇنىڭ ئىمانىبۇ ئەگەر بەندىنى قوغداش ئاجىزالشسا، 

يَاأَي َُّه ا تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللاكۇپايە قىلىشمۇ ئىمان مىقدارى بىلەن بولىدۇ. ئۇ ھەقتە  ،شۇنىڭدەك
ِمِنْيَ النَِّ ُّ َحْأُ َك اهَُّ َوَمْن ات َّ َ َعَك ِم ْن اْلُم  ْْ  سىاڭا ۋە سىاڭا ئەگەشىىەن  ىۇئمىنلەرگە هللائ  پەيغە رەر! )يىاىغۇزئ

  .3شۇپايە قىلغۇچىدۇر
شـى ۋە ۇنىـڭ پەيغەمبىـرىگە ئەگىشىشـى، بويسۇنهللاتائاالنىڭ ئۇالرغـا كۇپـايە قىلىشـى ئۇالرنىـڭ هللا

 ئىتائەت قىلىشى مىقدارى بىلەن بولىدۇ. 
ــە  ــان كېمەيس ــتۈهللائىم ــىش، ئۈس ــاردىمىگە ئېرىش ــڭ ي ــىش، نى ــززەتكە ئېرىش ــڭ هللانلۈك ۋە ئى نى

قىلىشــىغا ئېرىشــىش قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى كېمىيىــپ  نىــڭ كۇپــايەهللاقوغدىشــىغا ئېرىشــىش ۋە 
 ۋەلجامائەنىڭ كۆزقارىشى شۇكى، ئىمان زىيادە بولىدۇ ۋە كېمىيىدۇ. ەبارىدۇ. ئەھلى سۈنن

مىقدارى بىـلەن بولىـدۇ. بـۇ تائاالنىڭ بەندىسىگە بولغان دوستلىقىمۇ ئۇنىڭ ئىمانى هللا ،شۇنىڭدەك

ِمِنْيَ تائاال مۇنداق دەيـدۇ: هللاھەقتە  ْْ  اهَُّ َوِ ُّ الَّ ِذيَن آَمنُ وا،4  ۇئمىنلەرنىى   ەدەتىارنىدۇرهللا َواهَُّ َوِ ُّ اْلُم 

ر ۇئمىنلەرنى  ئىگىسىدۇهللا.5 
 داق دەيـدۇ:تائـاال مۇنـهللاخاسـتۇر.  ئىمان ئەھلىـگەتائاالنىڭ خاس بىللە بولۇشىمۇ هللا ،شۇنىڭدەك

 َِمِنْي ْْ   .6ھەقىقەتەن  ۇئمىنلەر بىلەن بىللىدۇرهللا َوَأََّّ اهََّ َمَ  اْلُم
تائاالنىـڭ مەدىـتىگە ئېرىشـىش ۋە خـاس هللائەگەر ئىمان كېمىيىپ ئاجىزلىشپ كەتسە، بەنـدىنىڭ 

بىلــلە بولۇشــتىن ئىبــارەت نېسىۋىســىمۇ ئۇنىــڭ ئىمانــدىن ئىبــارەت نېسىۋىســىنىڭ مىقــدارى بىــلەن 
 ىدۇ. مىيكې

ياردەم بېرىش ۋە مۇكەممەل كۈچلەندۈرۈشمۇ پەقەت ئىمانى كامىل كىشىلەرگە خـاس. بـۇ  ،شۇنىڭدەك

ــتە  ــدۇ: هللاھەق ــداق دەي ــاال مۇن ُُ تائ سْ َيا َويَ   ْوَم يَ ُ   وُم اأَلْش  َها ِِ ال   ُّ -شىىەك ِِسَّ  ا لََننُص  ُن ُرُس  َلَنا َوالَّ  ِذيَن آَمنُ  وا ِف اْْلَيَ  ا

مىىىرگە   ىىۇئمىنلەرگە ھايىىاتىھ دۇنيىىادا ۋە )پەرنشىىاە  پەيغە ىىرەر ۋە  نىىرەشىببىسىىىرش   بىىىر پەيغە ر
 ۇئمىنلەردن  بەندنلەرنى  ئە ەىلى نگە گۇۋاھ بغىىدنغانئ گۇۋاھچىالر ھازن  بغىىدنغان شىندە ئەىۋەتاە يىاردەم 

                                                           
رئايەت -8سۈرە مۇنافىقۇن ر1
رئايەت -38سۈرە ھە  ر2
رئايەت -64ل سۈرە ئەنفار3
رئايەت -68سۈرە ئال ئىمران ر4
رئايەت -257سۈرە بەقەرە ر5
رئايەت -13سۈرە ئەنفال ر6



162 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

ُُوا  َاِهنِينَ ،1 بې نمىر َُْصَ  ََُ وِِْهْ  َف َََل    ۇئمىنلەرگە ئۇالرنىى  ئىۆز دۈشىمەنلى نگە قارشى   فََُيَّْ سَا الَِّذيَن َآَمُنوا 

  .2يۆىەشاە بغىدۇق  شۇنى  بىلەن  ۇئمىنلەر غاىىب بغىدى-تۇرۇشىدا يار
 ئىبـارەت ىنشـىدۋە كۈچلەندۈرۈ ىگە ئېرىشـىشمىنىـڭ يـاردهللا بىر ئادەمنىڭ ئىمانى كېمەيسە ئۇنىڭ

ئۇنىـڭ ئۈسـتىگە  ڭدۈشـمىنىنى لىدا يـاكىېم ،نىداېنېسىۋىسىمۇ كېمىيىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بەندىگە ج
ھـارام پەرزنى تەرك ئەتكەنلىكى يـاكى  بىرەر بىرەر مۇسىبەت يەتسە، ئۇ مۇسىبەت ئۇنىڭ بولۇشىداغالى  

ــرەر ــان بى ــ ســادىر ئىشــنى قىلىنغ ــمەك، ئۇنىــڭ ئىمانى ــدۇر. دې ــانلىقى تۈپەيلىدىن دىكى نۇقســان قىلغ

ِمِنَْي َس ِ ياَولَ ْن كَْ  تائاالنىـڭهللاسەۋەبىدىندۇر. مانا بۇنىـڭ بىـلەن  ْْ ََلَ   اْلُم  ََ اِفنِيَن  شاپى الرغىا هللا َع َل اهَُّ ِلْل

لىـپ كېلىـدىغان ېدېگەن سۆزىگە نۇرغۇنلىغان كىشىلەرنىڭ ئ ،3ھەرگىر  ۇئمىنلەرگە قارش  يغل بەر ەيدۇ
 لۈپ كېتىدۇ.ۈقىيىن سوئالى كۆتۈر

چــۈن مــۇئمىنلەرگە قارشــى الر ئۈركــاپىهللا› :نۇرغــۇن كىشــىلەر بــۇ ســوئالغا مۇنــداق جــاۋاب بېرىــدۇ
 .‹يدۇبەرمە ھۆججەتتە يول

 
ھەققىدە  «سلىككاپىرالرغا كامىل مۇئمىنلەرگە قارشى يول بەرمە»ۋە  ئايەتلەر مۇشۇ مەزمۇندىكى

 مۇالھىزەە ئىنچىك
ــڭ ئەگەر  ــانمۇئمىنلەرنى ــا، ئۇالر ىئىم ــڭئاجىزالشس ــمىنى نى ــۆزلىرىگە گەدۈش ــڭ  ئ ــى ئىمانىنى قارش

ئـۆزلىرىگە  دىنىتائاالغـا بويسۇنماسـلىقى سـەۋەبهللادۇ. ئـۇالر ىنىيول ھازىرل كېمىيىشى مىقدارى بىلەن
 ائىماننىـڭ ئاشـكارھەقىقىي ئىمان كەلتـۈرۈپ ئەگەر مۇئمىن  غان بولىدۇ.ىيول ھازىرل غاقارشى كاپىرالر

گۈچى، ۈلنەدىـال بولسـۇن ئىززەتلىـك، غالىـ ، كۈچلەنـدۈرئۇ  ،ۋە يوشۇرۇن مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلسا
گەرچە ئۇنىڭغـا قارشـى دۇنيانىـڭ ھەرقايسـى جايلىرىـدىكى  .كۇپايە قىلىنغۇچىـدۇر ۋە دەم بېرىلگۈچىيار

 كاپىرالر توپالشقان تەقدىردىمۇ قوغدالغۇچىدۇر. 

مِ تائاال مۇئمىنلەرگە خىتـاب قىلىـپ مۇنـداق دەيـدۇ: هللا ْْ َْلَ ْوََّ َِِّْ ُكْن ُتْ  ُم   ِنْيَ َون ََتِنُ وا َوَن ََتَْزسُ وا َوأَسْ  ُتْ  اأَل

ئەگەر  ۇئمى  بغىساڭالر  ئىساىنلىك  .)جىبادتى ئ بغشىشىپ قاىماڭالر  شەھىد بغىغانالر ئىچىن قايغۇر اڭالر

َُ ْ ،4 قازننىسىىىلەر ََْم  اَل َُ  ْ  َولَ  ْن يَ  َِتَُكْ  َأ َْلَ  ْوََّ َواهَُّ َمَع َُ الأَّ  ْلِ  َوأَسْ   ُتْ  اأَل َُوا ِِ ن جەڭ )شىىاپى الر بىىىلە فَ  ا ََتِنُ  وا َوتَ  ْ 

اۇرسىىلەر  رچاقى  اڭالر  ھىاىرۇش   سىىلەر غاىى ىگەقىلغان چېغىاالردائ بغشاى قاىماڭالر  )شاپى الرن ئ سىىب

  .5لىاالرنى  )ساۋابىن ئ شېمەياىۋەتمەيدۇىھەرگىر ئە هللاسىلەر بىلەن بى گىدۇر  هللا
بولـۇپ، ئـۇ  كەلـگەن مەيدانغا پەقەت ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋە ئەمەللىرى سەۋەبلىك ىشرېمانا بۇ كاپالەت ب

 خۇددى كاپىر ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئەمەللىـرى دۇر.تائاالنىڭ ئەسكەرلىرىدىن بىر ئەسكەرهللائىمان ۋە ئەمەل 
لىقى ئۈچـۈن، پەرمانىغـا ئۇيغـۇن بولمىغـان-ئەمـرتائاالنىڭ هللا لىقى ۋەتائاالنىڭ غەيرى ئۈچۈن بولغانهللا

مەللىـرى سـەۋەبلىك مۇھـاپىزەت قىلىـدۇ. نى ئەمـۇئمىنلەرتائـاال هللا ،مۇسـىبەتكە ئۇچراتقانـدەك ئۇالرنى
ــات  ــۇالرنى بەرب ــلەر ئ ــۇ ئەمەل ــدۇ. ئ ــۈپ قالماي ــۇالردىن ئۈزۈل ــدۇ ۋە ئ ــۇالردىن ئايرىلىــپ قالماي ــلەر ئ ئەمەل

 6[.يدۇەمىۋەتقىل
                                                           

رئايەت -51سۈرە غافىر ر1
رئايەت -14سۈرە سەف ر2
رئايەت -141سۈرە نىسائ ر3
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر4
رئايەت -35سۈرە مۇھەممەد ر5
 بەتكىچە -135بەتتىن  -133جىلد  -2« ئىغاسەتۇل لەھفان»ر6
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ردە پۈتۈلـۈپ تەقـدىگۇناھالرنىڭ  ،كىتابىدا ناملىق« ۋابۇل كافىەئەلج» لالھئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇ
تائـاال هللالىرى شـۇكى، اگۇناھنىـڭ بەزى جـاز مۇنـداق دېـگەن:  توختىلىپۇق لۇتوغر رىىلكەتكەن جازا

گۇناھكار ئۇالرغا خار بولىدۇ. خۇددى ئـۇ  ،تىدۇېۋۈگۇناھكارنىڭ ھەيۋىتىنى مەخلۇقالرنىڭ قەلبىدىن كۆتۈر
مەخلـۇقالر ئـۇنى كـۆزگە ئىلمايـدۇ. ، پەرمانىغا سەل قاراپ ئۇنى كـۆزگە ئىلمىغانـدەك-تائاالنىڭ ئەمرهللا

ئـۇنى كىشـىلەر ياخشـى كۆرىـدۇ. ئۇنىـڭ چاغلىق تائاالغا بولغان مۇھەببىتىنىڭ مىقدارى هللانىڭ بەندى
ھـارام  ئـۇتائـاالنى ۋە هللا. ئۇنىـڭ ئەيمىنىـدۇش مىقدارى بىلەن كىشـىلەر ئۇنىڭـدىن ۇتائاالدىن قورقهللا

 تائـاال ھـارامهللاقىلغان ئىشالرنى چوڭ سانىشـى مىقـدارى بىـلەن ئـۇنى كىشـىلەر ھۆرمەتلەيـدۇ. بەنـدە 
ھـۆرمىتىنى يىرتىـپ -ئىـززەتنىـڭ ئۆزى دىنقانداقمۇ كىشـىلەريۇ،  -دىن بۆسۈپ ئۆتىدۇقىلغان ئىشالر

تائـاال هللا، قانـداقمۇ يـۇ -يدۇسـانا يېنىكتائاالنىڭ ھەققىنى هللابەندە  !قىلىدۇ؟ ەمەتاشلىماسلىقىنى ت
 غـان يەردە،لمىبولىـدىغان ئىشـالرنى كـۆزگە ئى يتائاالغا ئاسىهللاقىلمىسۇن؟ بەندە  ئۇنى كىشىلەرگە خار

 1[؟!قانداقمۇ كىشىلەر ئۇنى كۆزگە ئىلسۇن
قىلغان چاغدا ئىشارە قىلـدى.  بايانىغا ئۆزىنىڭ كىتابىدا گۇناھالرنىڭ جازالىرىنى ۇقتن تائاال بۇهللا

كۇفرىغـا قـايتۇرۇپ ھـاالك قىلـدى.  تـۈپەيلىتائاال گۇناھكارالرنى ئۇالرنىڭ سادىر قىلغان گۇنـاھلىرى هللا
مـۇ هللاتائـاالنى ئۇنتۇغانـدەك، هللاچەتلىـدى. ئـۇالر ېتۈپەيلى قەلبلىرىنـى يـۆگەپ پئۇالرنىڭ گۇناھلىرى 

–نىـڭ ئەمـرهللالـدى. ئـۇالر قى مۇ ئۇالرنى خارهللانىڭ دىنىنى خارلىغاندەك، هللاى. ئۇالر نتۇدئۇالرنى ئۇ
تائـاال مەخلۇقالرنىـڭ هللامۇ ئۇالرنى زايە قىلـدى. شـۇنىڭ ئۈچـۈن هللا، ەندەككىۋەتپەرمانلىرىنى زايە قىل

َْ نِمٍ مۇنـداق دەيـدۇ:  تەتەئـايتوغرىسـىدىكى  غانلىقىدە قىلسەج ئۆزىگە نىى  هللا َوَم ْن يُِه ْن اهَُّ َفَم ا لَ ُأ ِم ْن ُم

  .2خارىىشىغا ئۇچ نغان ئادە گە ھۆر ەتلىگىچ  چىقمايدۇ
تائـاال هللا .قىلمىغـان ئىـدى سەجدەنىك ساناپ، كۆزگە ئىلماي ېتائاالغا سەجدە قىلىشنى يهللائۇالر 

نى ىتائـاال خارلىغـان كىشـهللابولمىـدى.  لىگـۈچىئـۇالرنى ھېچبىـر ھۆرمەت ، ئانـدىندىقىل ئۇالرنى خار
  ؟!تائاال ھۆرمەتلىك قىلغان كىشىنى كىممۇ خار قىلسۇنهللا !كىممۇ ھۆرمەت قىلسۇن؟

 ڭ زاۋال تېپىشــى ۋەمەتلەرنىــئنې يەنە بىــر ئورۇنــدا مۇنــداق دەيــدۇ:  لالھئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇ
مەت كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـپ، ئۇنىڭغـا ئجازالىرىدىندۇر. بەندىدىن بىـر نېـھالرنىڭ گۇناچۈشۈشى  ڭالرنىبئازا

 نىـڭ سـەۋەبىدىندۇر. بـۇ ھەقـتە ئەلـى ئىبنـى ئەبـۇ تالىـ  ىبىر ئازاب چۈشـىدىكەن، ئـۇ پەقەت گۇناھ

سامما رمۇنــداق دېــگەن: } َُنهمم ار ه  رسهاماع  ر ،رَا ا ن ب  رساممًّل نر ه رسهممذا َا ممٍرنماممَا مەئســىيەت –گۇنــاھمۇســىبەت پەقەت -{ }بــاالْا

تائـاال مۇنـداق هللابۇ ھەقـتە  3.كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ{ الدۇ. ئۇ پەقەت تەۋبە قىلىش بىلەندىن چۈشىتۈپەيلى

ََْن َكثِ  ٍ دېگەن:  ْ  َويَ ْعُفو  َُ ْ  ِمْن ُمِصيَ ٍل فَِ َما َكَأَ ْت أَْيِ ي َُ سىلەرگە )يەن  جېىنىاالر يىاش   ېلىاالرغىائ  َوَما َأَصاَب

نۇرغىۇن هللا ۇسىرەت يەتسە  ئۇ سىلەرنى  قىلغىان گۇنىاھىاالر تىپەيلىىدن  شەىىگەن بغىىىدۇ  ھەرقانداق بى  

ُوا َم ا بَُِسُفِأ ِه ْ ،4 گۇناھىاالرن  ئەپۇ قىلىىدۇ ََلَ   قَ  ْوٍم َح ّتَّ يُ غَ  ِْ ًا سِْعَم ًل أَسْ َعَمَه ا  ْ يَ ُك ُمغَ  ِْ َْ َََُّّ اهََّ  بىۇ )يەنى   َذلِ َك بِ 

ازا ئ شۇنى  ئىچىنى   بىى ەر قەۋم ئۆزىى ننىى  ھىاىىاىن  )شىۇف ى ۋە گۇنىاھ بىىلەنئ ئۇالرغا نازنل بغىغان ئ

  .5مىاىن  ئۆزگەرتىۋەتمەيدۇئئۇالرغا بەرگەن نېهللائۆزگەرتمىگىچە 
تائـــاال بىـــر كىشـــىگە ئاتـــا قىلغـــان نېئمەتلىرىنـــى تـــاكى شـــۇ كىشـــى ئۆزىنىـــڭ ھـــالىنى هللا

                                                           
ربەتكىچە -81بەتتىن  -83ر1
رئايەت -18سۈرە ھە  ر2
رناملىق كىتابى« سەالتۇل ئىستىسقائ»دوكتۇر قەھتانىينىڭ ر3
رئايەت -33سۈرە شۇرا ر4
رئايەت -53سۈرە ئەنفال ر5
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نى تۇزكورلـۇق قىلىشغا شۈكرى ئۇنىڭ بولۇشقا، يتائاالغا بويسۇنۇشنى ئاسىهللايەنى  ،چىلىكۈئۆزگەرتمىگ
ــقا،  چىلىك گۈتمىئالماشــتۇرۇۋەنىــڭ رازىلىقىنىــڭ ســەۋەبلىرىنى غەزىپىنىــڭ ســەۋەبلىرىگە ئۇقىلىش

 نىتائـاالمۇ ئـۇ كىشـىهللائۆزگەرتسـە،  بـۇالرنى خەۋەر بەردى. ئەگەر ئۇ كىشى دىنئۆزگەرتىۋەتمەيدىغانلىقى
بەندىسـىگە زۇلـۇم قىلغـۇچى  ىڭتىدۇ. پەرۋەردىگارېئۆزگەرتىۋنى نېئمەتلىرىش يۈزىسىدىن المۇۋاپىق جازا

 ئەمەس. 
ئــۇ كىشــىگە جــازانى  مۇتائــاالهللائىبــادەتكە ئۆزگەرتســە، –مەئســىيەتنى تــائەت–ئەگەر كىشــى گۇنــاھ

ُ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللاخاتىرجەملىككە، خارلىقنى ئىززەتكە ئۆزگەرتىپ بېرىدۇ. بۇ ھەقتە   ََِِّّ اهََّ ن يُ غَ  ِْ
َُ اهَُّ ِبَ   ْوٍم ُس  وًَا فَ  ا َم  َنَُّ لَ  ُأ َوَم  ا ََلُ  ْ  ِم  نْ  ُوا َم  ا بَُِسُفِأ  ِهْ  َوَِِذا َأرَا ھەرقانىىداق بىىى  قەۋم  ُُوسِ  ِأ ِم  ْن َوا ٍ  َم  ا ِبَ   ْوٍم َح  ّتَّ يُ غَ   ِْ

 مەتلىىى نگە تۇزشغرىىىۇق قىلىىىپ گۇناھالرغىىائنىىى  بەرگەن نېهللائۆزننىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمىگىىىچە )يەنىى  
مەت  خاتى جە لىىىك ۋە ئئۇالرغىىا بەرگەن نېىىهللائۇالرنىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمەيىىدۇ )يەنىى  هللاچەئ ى مىگىىچۆ

بىى ەر قەۋ نى  ھىاالك قىلمىاقچ  )يىاش  ئازابلىمىاقچ ئ بغىسىا  هللا .ھۆر ەتن  ئېلىپ تاشىلىمايدۇئ-ئىرزەت

 1].2ئىگىمۇ بغىمايدۇتى  باشقا هللائۇنىاغا قارش  تۇرغىل  بغىمايدۇ  ئۇالرغا ئازابن  دەپئ  قىلىدنغان 
قىلغـان بەش ئاساسـنى  بايـاندىن نەقىـل قىلىنغـان بـۇ سـۆزلەر مەن لالھرەھىمەھۇ ئىبنى قەييۇم

نى بېكىتىــپ بولغانــدىن كېـيىن، مۇنــداق بىــر ســوئال الرئاساســ ۇئېنىـق كۆرســىتىپ بېرىــدۇ. بىــز بـ
  :تۇغۇلىدۇ

 ۇســۇلمانالرنىڭشــىمىز. مبىــز بىــر مىليــاردتىن ئا ھــازىر بىــز مۇســۇلمانالر قايســى ھــالەتتە؟
 ىگەنكــۆپل ۋە ۇئولتۇراقالشـقان رايــونلىرى بــايلىق جەھەتــتە دۇنيـادىكى ئەڭ بــاي رايــونالر ھېســابلىنىد

بـۇ بىـر  قلـۇق،تۇرۇشـۇنداق  .قى ئۇالرنىڭ قوللىرىداۇئۆتۈش ئېغىزلىرى، دېڭىز بوغۇزلىرىنىڭ كونترولل
يسـى شەھەرلىرىنىڭ ئەھۋالى قا يۇالرنىڭ مەركىزىئۋاتىدۇ؟ ۇلومىليارد مۇسۇلمانالرنىڭ ئەھۋالى قانداق ب

ئىككــى مىليونــدىن  دۇنيــادىكى تەســىرى قېنــى؟ نىڭنبــۇ بىــر مىليــارد مۇســۇلما ھــالەتتە تۇرۇۋاتىــدۇ؟
بىر يەھۇدىي خەلقى قانداقمۇ يۈز مىليون  كە قالغانلەنەت ۋە غەزەپ موھتاجلىق، ئاشمايدىغان، خارلىق،

مەن ئىسـالم )لىرىنىـڭ رايون قىلىدۇ؟ قانـداقمۇ ئـۆزىگە مۇسـۇلمانالر لىقمۇسۇلمانلىرىغا ھۆكۈمران بئەرە
 قاپ ئوتتۇرىسىغا يوقتىن بىر دۆلەت بەرپا قىلىدۇ؟ ـــ ئا( لىرىنىڭ دېمەكچى ئەمەسمەندۆلەت

ََ الشَّْيََاَِّ ََِِّّ َكْيَ  الشَّْيََاَِّ َكاََّ َ  ِعيًفا :تائاالنىڭ كىتابىداهللابىز  ااننى  دوسالى ى بىلەن شەي فَ َ اتُِلوا َأْولَِيا

لَ ْن َيُض نُّوُكْ  ِِنَّ َأًذ  ،3 ئۇرۇش قىلىاالر )سىلەر ئۇالرن  يېاىسىلەرئ  شەيااننى  تەدبى ى ھەقىقەتەن ئىاجىردۇر
بَاَر  َّ ن يُ ْنَص ُنوََّ  ُْ زەخىمەت -ئۇالر سىىلەرگە ئىازار بې نشىاى  باشىقا ھېچقانىداق زنيىان َوَِِّْ يُ َ اتُِلوُكْ  يُ َولُّوُكْ  اأَل

يەتىىزەىمەيدۇ؛ ئەگەر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا  سىىلەرگە ئارقىسىىن  قىلىىپ قاچىىدۇ  ئانىدن  ئۇالرغىا يىاردەم 

بَارَ ،4 بې نلمەيدۇ ُْ ْ  الَِّذيَن َكَفُنوا َلَولَّْوا اأَل َُ ئەگەر شاپى الر سىلەر بىلەن ئۇرۇشسا  ئەىۋەتاە  ئارقىسىغا  َوَلْو قَاتَ َل

يۇ، ئەمەلىي ئەھۋالىمىزنى دەل بۇنىڭ ئەكسىچە كـۆرىمىز. -نى ئوقۇيمىزلەرېگەن ئايەتد ،1قاراى قاچاتا 
ــازا ــان ئ ــۇلمانالرغا ئەڭ يام ــاكىمالر مۇس ــۇرتەد ھ ــاپىرالر ۋە م ــلى ك ــدۇىنى تېتبئەس ــى  .تىۋاتى ئەرلىرىن

ر ئېلىۋاتىـدۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ئاياللىرىنى ئەسى .الۋاتىدۇبۋاتىدۇ ۋە ئۇالرنى تۈرمىلەرگە تاشالپ ئازاۈئۆلتۈر
دەپ  ســىنى دەپســەندە قىلىۋاتىــدۇ. يەنە بــۇنى ئــازۇمون-ۋە تاغۇتالرنىــڭ تۈرمىلىرىــدە ئۇالرنىــڭ ئىپــپەت

                                                           
رئايەت -11سۈرە رەئد ر1
 نەشرىياتى« ىل جەدىيدەدارۇن نەدۋەت»يىلى  -1433بەتكىچە، ھىجرىيە  -86بەتتىن  -85« ئەلجاۋابۇل كافىي»ر2
رئايەت -76سۈرە نىسائ ر3
رئايەت -111سۈرە ئال ئىمران ر4
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تارا  قىلىش، دىن بىلەن ئاالقىسـى يـوق بىـر جەمئىـيەت بەرپـا –ئېمبارگو يۈرگۈزۈش، بايلىقالرنى تاالن
تارقىتىش قاتارلىق يامان ئوچۇق نى پاھىشالر-پاساتالر ۋە زىنا–قىلىش ئۈچۈن دىننى ئۆزگەرتىش، پىتنە

 ھەرىكەتلەرنى ئېلىپ بېرىۋاتىدۇ.
ڭ دائىرىـدىكى ئىلمىـي ئىسـالمىي تەشـۋىقات پائالىيىتىنىـڭ بىز كەئىبنى قەييۇم مۇنداق دەيدۇ:  

ۋاتىمىز. بۇنىـڭ مۇسـۇلمانالرنىڭ ئەمەلىيىتىـدە ھېچقانـداق تەسـىرى ۈلىپ بېرىلىۋاتقانلىقىنى كـۆرئې
  2.[كىتىنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كەتكەنلىكىنىڭ سەۋەبىدىندۇرىئىلىمنىڭ بەربولمايۋاتىدۇ. بۇ 

-بەلكى ھوقـۇق ،تائاالنىڭ رازىلىقى كۆزلەنمەستىنهللاۇ ئىلىم ۋە تەشۋىقاتنىڭ نۇرغۇنلىرى بىلەن ب
ياكى پادىشاھالرنىڭ باتىـل بولغـان ئىشـلىرىنى  نىۋاتىدۇخىزمەت تەلەپ قىلى ۋە مۈلۈك–مال ،مەنسەپ

ــەھەرل ــۈچەيتىش ۋە ش ــاتنى كك ــىپ پاس ــدىن ئېش ــڭ ۆپەردە ھەددى ــان كاپىرالرنى ــەيتىۋاتق لىرىنى ئاساس
 قىلىنىۋاتىدۇ. ئۈمىد مۇستەھكەملەش 

ئـۇالر  ،ر بۇنىڭـدىن مۇستەسـنا بولـۇپەئىمان كەلتۈرۈپ ياخشى ئەمەللەرنـى قىلغـان ئەھلـى ئىلىمـل
 ئىنتايىن ئاز. 

ژورنـالالر، راسـا بولسـۇن يـاكى –ا، گېزىـالسـتىنكىالرپھەر خىـل  ،مەتبۇئـاتالر يھازىرقى ئىسالمى
ــ ــان ئىلمى ــۇن بېرىلىۋاتق ــان بولس ــالمىۇئ ييالغ ــۋانالر، ئىس ــالمى ين ــابىقىلەر، ئىس ــايالر، مۇس  يقۇرۇلت

ــىتېا ــتىت ئۇنىۋېرس ــالر، رادىۇتۋە ئىنس ــۇملىرى ئ ــرىيات بۇي ــارلىقالر و ۋە نەش ــۆرۈلمىگەن قات ــلى ك مىس
 ى پايدىسى نېمە بولدى؟ نىڭ ئاخىرىقئۇ بولۇپ خىل ھەر ۋە شۇنچە كۆپدەرىجىدە 

ئەمەلىــي ئەھــۋالى ئۈســتىدە توختالمــاقچى ئەمەســمەن. بــۇ ھــازىرقى مەن بــۇ يەردە مۇســۇلمانالرنىڭ 
كىن بـۇ يەردە، ھەربىـر مۇسـۇلماننىڭ مەن ېلـ 3.اركىتابالر بـ چوڭنۇرغۇن ئاالھىدە يېزىلغان لۇق ۇتوغر

لىشـىنى مەقسـەت ېئاالقىسـىنى بېلىۋقىلغان بەش ئاساسنىڭ بىزنىڭ ئەمەلىيىتىمىزگە بولغـان بايان 
 مەن.ىقىل

پ ئەمەل قىلىـش ىـنىگۆئ ،ىشـى دېگەنلىـكقېلىپ ئايرىلمۇسۇلمانالردىن غەلىبە ۋە ئۈستۈنلۈكنىڭ 

نَ ا تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللابۇ ھەقتە  .تۇرجەھەتتە ئىماندا قاتتىق كەمچىللىك بار دېگەنلىك َََلي ْ وََك اََّ َح ًّ ا 
ِمِنْيَ  ْْ  .4ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە تېگىشلىك بغىدى  َسْصُن اْلُم

َون ََتِنُ وا َون ََتَْزسُ وا َوأَسْ  ُتْ   :تائاالنىـڭهللاقالـدۇق؟  قانچىلىـك يىراقلىقتـامۇسۇلمانالر بـۇ ۋەدىـدىن بىز 
ِمِنْيَ  ْْ َْلَ ْوََّ َِِّْ ُكْن ُتْ  ُم  ۇر ىىاڭالر  ئەگەر قايغ ئشىەھىد بغىغىانالر ئىچىىن)جىبىادتى ئ بغشىشىىپ قاىمىاڭالر  ) اأَل

 -3مانـا بـۇ  ؟قالـدۇق ر ئۇزاقلىقتـادەقەدېـگەن سـۆزىدىن نە ،5 ۇئمى  بغىساڭالر  ئىساىنلىك قازننىسىلەر
 ئاساس.

، بۆلۈنۈش ۋە خارلىق قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى ئاپەت-يىبىزنىڭ بېشىمىزغا كەلگەن ھەرقانداق باال

ْ  ِم ْن ُمِص يَ ٍل  :تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى  بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز، نۇقسانلىرىمىز تۈپەيلىدىندۇر. َُ َوَما َأَصاَب
 ْ َُ سىلەرگە )يەن  جېنىاالر ياش   ېلىاالرغائ ھەرقانداق بى   ۇسىرەت يەتسە  ئۇ سىلەرنى   فَِ َما َكَأَ ْت أَيْ ِ ي

                                                                                                                                                                                                      
رئايەت -22سۈرە فەتى  ر1
ربەت -36ۋە -63« ئەلجاۋابۇل كافىي»ر2
رسۇن.ناملىق كىتابىنىڭ )ھازىرۇل ئالەمىل ئىسالمىي( دېگەن بابىغا مۇراجىئەت قىلىن« سەبىيلۇل مىسال»ئۇستاز مۇھەممەد جەمىيل مىسرىينىڭ ر3
رئايەت -47سۈرە رۇم ر4
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر5
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)ئ  ئىنسان!ئ ساڭا يەتىەن  سَ ْفِأكَ  َوَما َأَصاَبَك ِمْن َسيَِْئٍل َفِمنْ ،1 قىلغان گۇناھىاالر تىپەيلىدن  شەىگەن بغىىدۇ

 . ىدۇرلىردېگەن سۆز ،2يا انلىق )قىلمىشلى ن  تىپەيلىدن ئ ئۆزۈڭدنندۇر
ــۆزىنى قاچۇرۇجىھــادتىن  ــدىنئ ــاھالر قاتارى ــاھەتلىك ،شــمۇ مۇشــۇ گۇن جىھادقــا  راقىئۇنىڭــدىنمۇ قاب

 بۇ تۆتىنچى ئاساس. مانا ،شەرئىي دەلىللەرنى ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇشتۇر ،چىقماسلىقنى ئاقالپ
ھەرگىزمـۇ  ئوقـۇبەتلەر-ئـازابكەلـگەن بـۇ  بېشىمىزغا لىش ۋەېياردەمدىن مەھرۇم ق يبۇنداق ئىالھى

ــالەتكە ــدىغان ھ ــدىغان ۋە رازى بولى ــى كۆرى ــز ياخش ــالىمىزنى رەببىمى ــزدىن ۈئۆزگەرتمىگ ھ ــك بى چىلى

ُوا َم ا بَُِسُفِأ ِه ْ ََِِّّ اهََّ ن ي ُ  :تائاالنىڭهللاكۆتۈرۈلۈپ كەتمەيدۇ. بۇنىڭ دەلىلى  ُ َما ِبَ ْوٍم َح ّتَّ يُ غَ  ِْ ھەرقانىداق  َغ ِْ

مەتلى نگە تۇزشغرىۇق قىلىپ گۇناھالرغا ئنى  بەرگەن نېهللابى  قەۋم ئۆزننى  ئەھۋاىىن  ئۆزگەرتمىگىچە )يەن  
ە مەت  خاتى جە لىىىك ۋئئۇالرغىىا بەرگەن نېىىهللائۇالرنىىى  ئەھىىۋاىىن  ئۆزگەرتمەيىىدۇ )يەنىى  هللاچەئ ى مىگىىۆچ

 مانا بۇ بەشىنچى ئاساس.  دېگەن سۆزىدۇر. ،3ھۆر ەتن  ئېلىپ تاشلىمايدۇئ-ئىرزەت
مىزدىكـى ىدەۋر ،بىـز مۇنـداق دەيمىـز ،ئۆتكەن سۆزلەرنىڭ روھىغا ئاساسەنبايان قىلىنىپ يۇقىرىدا 

ەت ئۇنىڭ ئىچىدىن ئىسالم دۆلىتىنى قايتا تىكلەش ئۈچۈن ھەرىـك ،دولقۇنالر، بولۇپمۇ يبارلىق ئىسالمى
تولـۇقلىغىنى يـوق. بـۇ  ىنىمۇئـازراقڭ لىرىنىئاساسـنۇسـرەتنىڭ –قىلىۋاتقان كىشىلەر تېخـى غەلىـبە

بۇ  بار. مۇغانالرپەقەت ئورۇندىمىندىغانالر ۋە ۇئىشتا قاتتىق پەرق بار بولۇپ، ئازراق ئورۇندىغانالر، كۆپ ئور

ــتە  ــدۇ: هللاھەق ــداق دەي ــاال مۇن َِ  نَّ النَّ  اَس أَسْ ُفَأ  ُهْ  َيْظِلُم  وََّ  ََِِّّ اهََّ ن َيْظِل  ُ  النَّ  اسَ تائ شىببىسىىىرش    َش  ْيًئا َوَل

ئىنسانالرغا قىلچە زۇىۇم قىلمايدۇ  ىېىى  ئىنسانالر )شۇف ى ۋە گۇناھ ئارقىلىقئ ئۆزىى نگە ئۆزىى ى زۇىىۇم هللا

 .4قىلىدۇ
 

 جىھاد ئۈچۈن ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشنىڭ ئەھمىيىتى ئىككىنچى.

 

، جۈملىدىن جىھادقـا زۆرۈر بولغـان تەكلىپلەرگەئورۇنداش قىيىن بولغان بارلىق  تەييارلىق يئىمانى

َََلْي ِأ َورَتِْ ْل  :تائاالنىڭ پەيغەمبىرىگەهللائاساستۇر.   ُْ يَاأَي َُّها اْلُمزَّمِْ ُل قُ ْ  اللَّْي َل ِِنَّ َقِل يا ِسْص َفُأ َأْو اسْ ُ  ْر ِمْن ُأ َقِل يا َأْو ِز
َََلْي َك قَ  ْون ثَِ  يااْلُ ْنآََّ تَ ْنتِيا ِِسَّ  ئ  شىىيىمگە يۆگىنىۋاىغىۇچ  )پەيغە ىرەر!ئ شېچىنىى  ئازغىنىسىىدن   ا َسنُ ْلِ ْ 

باشقىسىدا  يې نمىدا ياش  يې نمىدننمۇ ئازراقىدا ياش  يې نمىدن  شۆپ ەشىدە نا از ئغقۇغى   قۇرئانن  تەرتىل 

دېـگەن  ،5ەناەنىلىك قۇرئىانن  نازنىل قىلىمىىردانە  ئغچۇقئ ئغقۇغى . ساڭا ھەقىقەتەن ت-بىلەن )يەن  دانە
 سۆزى بىلەن قىلغان مۇشۇ بۇيرۇقىمۇ شۇ جۈملىدىندۇر. 

كۆتۈرۈشــكە  تەنتەنىلىــك قۇرئــاننى بولغــاننــى پەيغەمبەرلىــك يۈكلىرىــدىن   لالھرەســۇلۇتائــاال هللا
 تەييارلىنىشى ئۈچۈن، ئىبادەتتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكە بۇيرۇدى. 

تەييـارلىق كـۆرۈش الزىـم. ئەگەر  يئۈچۈن ئىمانى تەكلىپلىرىداش قىيىن بولغان شەرىئەتنىڭ ئورۇن
تلىك قەاليە قابۇ تەييارلىق تامامالنسا، ئىنسان جىھادتەك ئورۇنداش قىيىن بولغان بۇيرۇقنى ئادا قىلىش

 تائاالنىـڭ كۈچلەندۈرۈشـى ۋە سـاباتلىق قىلىشـىغا سـازاۋەرهللاتەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتـكەن  ھەمدە بولىدۇ
                                                           

رئايەت -33سۈرە شۇرا ر1
رئايەت -73سۈرە نىسائ ر2
رئايەت -11سۈرە رەئد ر3
رئايەت -44سۈەر يۇنۇس ر4
رئايەتكىچە -5ئايەتتىن  -1سۈرە مۇزەممىل ر5
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ََظُ وََّ بِ ِأ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللابۇ ھەقتە  ئومۇمىي ۋە مۇھىم قائىدە.مانا بۇ . بولىدۇ َوَلْو أَس َُّهْ  فَ َعلُ وا َم ا يُو
ََِظيًما َوََلََ يْ َناُهْ  ِص َناعًا مُ  َناُهْ  ِمْن َلُ سَّا َأْجًنا  ًنا ََلُْ  َوَأَش َّ تَ ْثِ يًتا َوًِِذا ختَ ي ْ اََّ َخي ْ ََ -ئەگەر ئىۇالر قىلىنغىان ۋەز ْأ َتِ يًماَل

نەسىبەتىە ئە ەل قىلسا ئىىدى  ئەىىۋەتاە ئۇالرغىا ياخشى  بىغالتا  ۋە ئىمىان   ۇسىاەھىەم بغىغىان بىغالتا  
)گۇ  اھلىق ۋە نىفاقاى  ئەڭ يى اق بغىغان بغالتا ئ. ئۇ چاغدا دەرگاھىمىردن  ئۇالرغا ئەىۋەتاە بىيىك ئەجىى  

َْنًج ا ،1 رن  ئەىۋەتاە تغغ ا يغىغىا ھىىدايەت قىالتاىۇق)يەن  جەننەتئ ئاتا قىالتاۇق. ئۇال ََ َوَم ْن يَ تَّ ِل اهََّ َكَْع ْل لَ ُأ 
ئۇنىاغىىا هللائۇنىاغىىا چىقىىىى يىىغى  بې نىىدۇ. هللاتىىى  قغرقىىىدنىەن  هللاشىمىىى   َويَ ْنزُقْ ُأ ِم  ْن َحْي  َُي ن ََُّْتِأ  بُ 

 .2ئغيلىمىغان يەردن  رنرنق بې ندۇ
ردە پۈتۈلـۈپ كەتـكەن مـۇئمىنلەرگە يـاردەم تەقـدىكـۆرۈش ئـارقىلىق، جەھەتتە تەييـارلىق  يئىمانى 

 قا چىقىدۇ. دبېرىش قانۇنىيىتىنىڭ ئىككى شەرتىنىڭ بىرى ۋۇجۇ
نىـڭ كەملىكىنـى ىەتەن سـانى ۋە تەييارلىقبتەييارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرىگە نىسـ يئىمانى

َكْ  ِمْن ِفَئٍل َقِليَلٍل َغَلَ ْت ِفَئًل   الَِّذيَن َيظُنُّوََّ أَس َُّهْ  ُمَاُقو اهَِّ  قَا َ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللاتولدۇرۇپ بېرىدۇ. بۇ ھەقتە 
نى  هللا»قا  ۇالقات بغىۇشقا ئېاىقاد قىلىدنغانالر  هللا)تاىۇتنى  تەۋەىى ندن ئ  َكِثَ ًِ بِِإْذَِّ اهَِّ َواهَُّ َمَ  الصَّ اِبنِينَ 

چىىدا لىق شۆرسىەتىىچىلەر هللادېىدى.   «ئە ئىساىدن  غەىىىرە قىلىىدۇئى ادنس  بىلەن ئاز جا ائە شۆى جا ا

  .3بىلەن بىللىدۇر
ئەلـى ئىبنـى بۇ ھەقتە  بۇ يەردە ئاز گۇرۇھ سەۋر قىلىش ئارقىلىق، سانىنىڭ كەملىكىنى تولدۇردى.

رعْل ار} ى:دئىـ ېـگەناق ددمۇنـ   ئەبۇ تالى معا رْه َهلاماهرعلمر َ سه ربهاى  ُّيامٍنه رع ه معا ُررْه م هرعلَّ مُم  ئىمانغـا نىسـبەتەن  { }سـەۋرُا

 4{.تىكى باشنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇجەسەت

 ۇسـەئد ئىبنـى ئەبـ يـۈرۈش قىلغـانقىلىـش ئۈچـۈن  غـازاتپارسالرغا قارشى  ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

مَارر اررُرُْمرَارَن رإهرنام}مۇنداق خەت يازغان ئىدى: غا   ۋەققاس مركاردامْاررع رْا اررعارْه ُهرىامج رعل  مامارسهررٍ ملام اررىرللاهرعارق  َا ر َ رىرُكمر ه متماررن رإهر،رنامٍ ىرعارق 
رر  ر ارِ ممكهرىرْارعار م ممَار،رَارَ هر ُرداممىرعل رلامم ارر هر  ردُممعل رررُر اممن رَاررللاهر ْ امم ه ُْمم،رَاربهرر ررع ممَارر اررُرَ ممعرَارع رنمُممع ركُرتاررن رَارركارداممْاررع رْا ارَ ر هرر  رشا ممته ًِ ممع ممدارةارعل ررعارٍرْه ممري رٍاه ممرْ ركُرى رْه رع رْه
رْ رٍرفههمىاملاررع رُكمتاررلا رركارلهمرذارع ارلام،رَارلِله هررْ رْهرَ هر ُر ارراهرِ رَّهرد ربهاررعنارةُرلهرُ رةُرعل رررُرَّارٍريُمى رّن ار هر،رَارْ رْهرَ هر ُر اررع رْهررْ رعهرِ رلار اررفُرعارخ رَاررشهرِ رْل ارَارربارع رنمُرذُررن رإهر،رنارْ ركُرَ هر ُر ار
ارر نرع ر مُر رُهر ارداركارررسارِ رٍرلارنارُار ار اررن رله

ِ ررنهرإهر،رنارْ رتههر  ردُرٍركارىارتمُر  رر ُر ار،رَارْ رْه رىاريم رعارامارع مد رةاررعل رٍر ه مرراهرِ رَّه ُمرٍناركا مُارعل ررُْروا رىامِم رلار ارررُر   نى ېمەن سـ} { هرع ررعلُقمٍر ه

ا قـهللا ،چـۈنكى .دىـن قورقۇشـقا بـۇيرۇيمەنهللائەسـكەرلەرنى ھەرقانـداق ھـالەتتە  دىكىڭۋە قول ئاستى
ئەڭ جەڭ تاكتىكىلىرىنىـڭ  ئەۋزىلـى؛دۈشمەنگە قارشى تەييارلىق قىلىشـنىڭ ئەڭ  ،تەقۋالىق قىلىش

ســـىيەتلەردىن دۈشـــمىنىڭالردىن ئمە-دىكىلەرنى گۇنـــاھڭئاســـتى نى ۋە قـــولې. مەن ســـدۇركۈچلۈكىـــ
 لىرىگۇنــاھســادىر قىلغــان ڭ ىئەســكەرلەرن ،چــۈنكى ،مەنۇيبەكــرەك ساقلىنىشــقا بــۇير مۇســاقالنغاندىن

ــكەۋدۈشــمەندىنمۇ خ ــمەنل ،ســىزكىىشۈبھ. پلى ــۇلمانالرنىڭ دۈش ــىەمۇس ــبە قىلىش ــتىدىن غەلى ، ر ئۈس
 ،ئەگەر ئـۇالر شـۇنداق گۇناھكـار بولمىسـا ئىـدى .سـەۋەبىدىندۇر ىبولغانلىق يقا ئاسىهللادۈشمەنلەرنىڭ 

ــى ــۈچىمىز يەتمەيتت ــا ك ــڭ ئۇالرغ ــۈنكى .بىزنى ــۆپ ئەمەس،  ،چ ــدەك ك ــانىمىز ئۇالرنىڭكى ــڭ س بىزنى
قىلىـپ ئـۇالر سـادىر ئۇالرنىڭ تەييارلىقىغا ئوخشاش كۈچلۈك ئەمەس. ئەگەر بىز گۇناھ  مۇتەييارلىقىمىز

                                                           
رئايەتكىچە -68ئايەتتىن  -66سۈرە نىسائ ر1
ريەتكىچەئا -3ئايەتتىن  -2سۈرە تاالق ر2
رئايەت -243سۈرە بەقەرە ر3
رئىبنى كەسىرر4
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 1.{قۇۋۋەتتە ئارتۇق ئورۇندا تۇرىدۇ-ئۇالر بىزدىن كۈ  ،بىلەن ئوخشاش بولۇپ قالساق
 ئۇنىـڭ تائاال ئـۇ ئـارقىلىقهللا ،ياخشى ئەمەللەر قىلغان ئىدىم. بايان مۇنى ئىلگىرىمەسىلى مەن بۇ

ئەسـكەرلەردۇر.  اتلىق قىلىـدىغاندۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا سـابۋە ئىگىسىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان 
ــ ــى يامــان ئەمەلــلەر ســەۋەبلىك  لىــدۇســا، ئەكســىچە بوداق بولمىئۇن ــاال ئۇنىــڭ ئىگىســىنى هللا)يەن تائ

ََِِّّ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللا مۇھاپىزەت قىلمايدۇ ۋە دۈشمەن بىلەن ئۇچراشقاندا ساباتلىق قىلمايدۇ(.

َا اْستَ َزَلَُّْ  الشَّْيََاَُّ بِ َ عْ  َْمَعاَِّ َِِّنَّ ُْ ْ  يَ ْوَم اْلتَ َ   ا َُ ئىىى  قغشۇن )يەن   ۇسىۇىمانالر بىىلەن  ِ  َما َكَأ ُ واالَِّذيَن تَ َولَّْوا ِمْن

بى ى بىلەن ئۇچ اشقان شىندە  ئىچىاالردنى  )جەڭدن ئ ھەقىقەتەن يىز ئۆرۈگەن شىشىلەرن   - ۇش نىالرئ بى 
بەزى قىلمىشىىلى ى )يەنىى  پەيغە رەرنىىى  ئە ىى نگە  ۇخاىىپەتچىلىىىك قىلغىىانلىق ئ تىپەيلىىىدن   شىىەياان 

 .2رۇندىۇتېيىلدۇرۇشقا ئ
 ئـۇرۇش»  اتـ«كىتابۇلجىھـاد»توپلىمىنىـڭ  لەرنـاملىق ھەدىسـ« بۇخارى ھۇلسەھى»ئىمام بۇخارى  

 مۇنـداق دېـگەن:  ئدەرداددەپ بىر بابنى كەلتۈرگەن. ئەبـۇ« تىن ئىلگىرى ياخشى ئەمەل بولىدۇقىلىش

ْ ر} ممٍلهُك ــى ئەمەللىرى هّن اممٍرتُمقاممٍتهُلعنارسهْا  ةا ــىلەر ياخش ــىزكى، س ــڭ { }شۈبھىس ــىڭالرنى ــۇرۇش  بەرىكىت ــلەن ئ بى

دىـن رىـۋايەت  ئ دەردادئەبـۇ›قىلىسىلەر{. ئىبنى ھەجەر بـۇ ھەدىسـنىڭ شەرھىسـىدە مۇنـداق دېـگەن: 
ئـى ئىنسـانالر! غـازات قىلىشـتىن ئىلگىـرى ياخشـى ئەمەل  :كەلگەنمەزمۇندا قىلىنغان ئەسەر مۇنداق 

   3.[‹بىلەن ئۇرۇش قىلىسىلەر ىكىتىبەربولىدۇ. شۈبھىسىزكى، سىلەر ياخشى ئەمەللىرىڭالرنىڭ 
. ئۇنىڭسىز بۇ سـەپ ۇشىدۇيۇتەييارلىق ئارقىلىق مۇسۇلمانالر سېپى مۇستەھكەم بىنادەك ئ يئىمانى

، ىشـىشمۇسۇلمانالرنىڭ دوستل ،شىىشۇتۇرالمايدۇ. سەپنىڭ ئۇي كۈچلۈك، مۇستەھكەمدۈشمەنگە قارشى 
بىرىگە كۆيۈمچـان بولـۇش –ەپۇچان بولۇش ۋە بىر، ئپىداكارلىق كۆرسىتىشباشقىالرنى ئۈستۈن كۆرۈش، 

ئمـان ۇدۇ. بـۇ ئـارقىلىق نكېلى شەرتى ئاستىدا بارلىققاقاتارلىق ئىماننىڭ ھەقىقەتلىرىنى ئادا قىلىش 

ثامرهر» :دىــن رىــۋايەت قىلغــان نىــڭ پەيغەمــبەر  ئىبنــى بەشــىر  ْ ركةا تماممراعْحُهعه رَا  ْ ْه ُ ه رتمامعاع ىهْيارَه ْه ممرْاثامُررعل ُةممؤ  ُا  هرعْل ا
دېگەن  4،«پۈتۈن بەدەنگە ئوخشايدۇ بىرمىسالى، ئۆزئارا دوستلىشىش، كۆيۈنۈشتە مۇئمىنلەرنىڭ » «علععَم هر

 شىدۇ. ۇيۇئوخشاش ئ پۈتۈن بەدەنگە بىرسەپ خۇددى ھەدىسىدە كەلگەندەك، 
 

 بىرى تەييارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىشىشىنىڭ سەۋەبلىرىدىن يئىمانى

ًَ يـدۇ: تائاال مۇنداق دەهللابۇ ھەقتە  َْ َ ا ْ  ِِْذ ُكْن ُتْ  َأ َُ ََلَ ْي يًع ا َون تَ َفنَّقُ وا َواذُْك ُنوا سِْعَم َل اهَِّ  َِِ ََْتِص ُموا ِحَْ  ِل اهَِّ  َوا
ُتْ  بِِنْعَمتِ ِأ ِِْخَواسً ا ُْ َُْصَ  ْ  َف َُ نىى  دننىغىائ  ەھىىەم هللاغا چىسىىغا )يەنى  رنىى  ئاهللاھە مىاالر  فََُلََّف بَ ْْيَ قُ ُلوِب

ىاالر  ئاي نلماڭالر )يەن  سىلەردن  ئىلگىى ى يەھىۇدنيالر ۋە ناسىاراالر ئىخىاىالى قىلىشىقاندەك  دننىدا يېپىش
مىاىن  ئەسلەڭالر  ئىۆز ۋاقاىىدا سىىلەر ئۆزئىارا دۈشىمەن ئنى  سىلەرگە بەرگەن نېهللائىخاىالى قىلىشماڭالرئ. 

  .1 ننداش بغىدۇڭالرمىا  بىلەن ئۆزئارا قېئنى  نېهللادنلىاالرن  بى ىەشاىردى  هللائىدناالر  
ئىلگىرى  ڭتائاال ئۇالرنىهللاقۇرئان ۋە ھەدىسكە ئېسىلىش بۆلۈنۈش ۋە ئىختىالپتىن ساقالپ قالىدۇ. 

ـــارا ـــى ئۆزئ ـــمەن ئىكەنلىكىن ـــان ئا ،دۈش ـــى ئىم ـــڭ قەلبلىرىن ـــيىن ئۇالرنى ـــلەن ركې ـــى بى غامچىس
                                                           

 ناملىق كىتابى« دۇل فەرىدەئەلئۇق»ئىبنى ئەبدۇرەببىھنىڭ ر1
رئايەت -155سۈرە ئال ئىمران ر2
ربەت -24جىلد  -6« فەتھۇل بارى»ر3
ربۇخارى مۇسلىم رىۋايىتىر4
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ۋە بۆلۈنۈشـكە  شـىشنلىسـەل قـاراش ئـۇالرنى دۈشمە ىغاغامچربىرلەشتۈرگەنلىكىنى زىكىر قىلدى. بۇ ئا

فَ َنُأ وا َحظًّ ا ََّّ ا تائاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللابۇ ھەقتە  ئىدى. ھالەتتەئېلىپ بارىدۇ. ئۇالر ئىلگىرى شۇنداق 
 ََ َُْغَنيْ نَ ا بَ ي ْ نَ ُهْ  اْلَع َ اَوَِ َواْل َ ْغَض ا ئىۇالر )ئىن ىلىدائ ئىۆزىى نگە قىلىنغىان نەسىىبەتنى  بىى  قىسىمىن   ذُكِْ ُنوا بِ ِأ َف

ُْ َذْر الَّ ِذيَن َُيَ اِلُفوََّ ،2 اۇدى  )بۇنى  جازاس  ئىچىنئ ئۇالرنى  ئارنسىغا ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك ساىدۇقئۇن فَ ْلَي
ٌَ أَلِ ي ٌ  ََ َذا َنٌل َأْو ُيِص ي َ ُهْ   پەيغە رەرنى  ئە  نگە خىالپلىق قىلغۇچىالر )دۇنيادا چغڭ بى ئ  ََْن َأْمنِِه َأَّْ ُتِصي َ ُهْ  ِفت ْ

 .3غىۇقۇشاى   يا )ئاخى ەتاەئ قاتاىق بى  ئازابقا دۇچار بغىۇشاى  قغرقسۇنپىانىگە ي
كۆرۈل بۆلمەسلىك ۋە ئۇنىڭغا قارشى چىقىش ئـاداۋەت ئۇنىڭغا شەرىئەتنىڭ بىر قىسمىنى ئۇنتۇش، 

لىپ كېلىدۇ. بۇنىڭغا ئەگىشىپ بۆلۈنـۈش ۋە پىتـنە يـۈز بېرىـدۇ. مانـا بـۇ ئىچكـى ېۋە دۈشمەنلىكنى ئ
لىش ئەگىشـىپ كېلىـدۇ. ېقـ تاشـلىنىپبولۇپ، بۇنىڭغا دۈشـمەننىڭ ئالدىـدا ياردەمسـىز مەغلۇبىيەت 

ْ  َواْصِْبُواتائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا َُ َُوا فَ تَ ْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُُّ ئىخاىالى قىلىشماڭالر  بغىمىسا  )دۈشمەن  َون تَ َناَز

  .4شېاىپ قاىىدۇ؛ سەۋر قىلىاالربىلەن ئۇچ نشىشاى ئ قغرقۇى قاىىسىلەر  شىچ ى قۇۋۋناىاالر 
ــۈش ــنىگەن كىشــى ،بۆلۈن ــدىغان  لەرشــەرىئەتتىن چەت ــدىرى جــازايولۇقى ــۆزى  تەق ــۇپ، ئۇنىــڭ ئ بول

 .دۇبولى چىسەۋەبا ققېلىش تاشلىنىپدۈشمەننىڭ ئالدىدا ياردەمسىز 
 يىكى ئىمــانىىدمۇســۇلمانالرنىڭ دۈشــمىنىگە قارشــى كۈچىيىشــى ئۈچــۈن ئۇيۇشىشــ ،مانــا بــۇ

ھەدىسكە  ،قۇرئانۋە  غامچىسىرىقنىڭ ئەھمىيىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. مۇسۇلمانالرنى ئىمان ئاتەييارل
تائـاال ئـۇنى هللاتائاالنىڭ قولىـدا بولـۇپ، هللا. قەلبلەر نەرسە بىرلەشتۈرەلمەيدۇئېسىلىشتىن باشقا ھېچ

 ،ىلـدىنىڭ سـەۋەبى قۈشـتائاال بـۇ ئېسىلىشـنى قەلبلەرنـى بىرلەشتۈرهللاخالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدۇ. 
تائـاال هللادىغان ھېچبىـر سـەۋەب يـوق. بـۇ ھەقـتە ىشۇرا بۇ يەردە ئۇنىڭدىن باشقا قەلبلەرنى بىرلەشتۈر

يًع ا َم مۇنداق دەيدۇ:  َِِ ِمِنَْي َوأَلَّ َف بَ  ْْيَ قُ لُ وَِِْ  لَ ْو أَسَفْ  َت َم ا ِف اأَلْرِي  ْْ لُ وَِِْ  ا أَلَّْف َت بَ  ْْيَ ق ُ ُه َو الَّ ِذي أَيَّ َ َ  بَِنْص نِِه َوبِ اْلُم
َِنَّ اهََّ أَلَّ َف بَ ي ْ نَ ُه ْ   ۇئمىنلەرنىى  هللانى  ياردنم  بىلەن ۋە  ۇئمىنلەر بىلەن شىچلەندۈرنىدۇ. نسېن  ئۆزهللا َوَل

دنللى ننىى  بى ىەشىىاىردى. سىىەن يەر يىزنىىدنى  پىتىىىن بىىايلىقن  سىىەرى قىلىپمىىۇ ئۇالرنىىى  دنللى ننىى  

 .5ا ىلەس  بىلەنئ ئۇالرن  ئىناق قىلدىئۆزننى  قۇدرەت شهللا)ىېىى   .اى ابى ىەشاىرەىمەي
-گۇنـاھ ،دۈشمەنلىشـىش ۋە بۆلۈنـۈش .ئىبادەتنىـڭ مۇكاپـاتى–تـائەت ،ۋە ئۇيۇشـۇش ۈشبىرلەشتۈر

. بۇ دۇمايالقئەمەلگە ئاشماي  تەقدىردە پۈتۈلۈپ كەتكەن ھۆكۈملەر بولۇپ، مەئسىيەتنىڭ جازاسى. مانا بۇ
ــۈن ــانلىقى ئۈچ ــش بولغ ــۇھىم ئى ــۇ مەســىلىنىڭ  ،م ــدا ىئاخب ــان»رى ھەدىســكە ئېسىلىشــنىڭ  ۋە قۇرئ

 ئاالھىدە توختىلىمىز.بۇ ھەقتە  تولۇقلىمىدادېگەن بىرىنچى « پەرزلىكى
 

 لەرتەييارلىق كۆرۈش توغرىسىدا كەلگەن ئايەت يئىمانى ئۈچۈن جىھاد

ِمِنَْي أَسُفَأ ُهْ  ََِِّّ اهََّ اْش تَ َن  ِم ْن اْلُم : توغرىسـىدىكى لىشېتائاالنىڭ جىھـاد ۋە شـەھىدلىكنى سـېتىۋهللا ْْ
َنََّل يُ َ اتُِلوََّ ِف َسِ يِل اهَِّ فَ يَ ْ تُ ُلوََّ َويُ ْ تَ لُ وََّ  ُْ َََُّّ ََلُْ  ا  ۇئمىنلەردن  ئۇالرنى  جانلى نن   هللاشىببىسىرش    َوَأْمَواََلُْ  ِب

                                                                                                                                                                                                      
رئايەت -133سۈرە ئال ئىمران ر1
رئايەت -14سۈرە مائىدە ر2
رئايەت -63سۈرە نۇر ر3
رئايەت -46سۈرە ئەنفال ر4
رئايەتكىچە -63ئايەتتىن  -62سۈرە ئەنفال ر5
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رن ئ ئۆىاىرنىدۇ نى  يغىىدا ئۇرۇش قىلىپ )دۈشىمەنلەهللا اىلى نن  ئۇالرغا جەننەتن  بې نپ سېاىۋاىدى. ئۇالر 

التَّا ُِ وََّ  دېگەن ئايىتىنىڭ كەينىدىن: ،1ۋە ئۆىاىرۈىىدۇ )يەن  دۈشمەنلەر بىلەن جىباد قىلىپ شەھىد بغىىدۇ
ََ  نِ  ََ  ْن اْلُمن ُُوََّ النَّاِكُع  وََّ الأَّ  اِجُ وََّ اخِم  ُنوََّ بِ   اْلَمْعُنوِذ َوالنَّ  اُهوََّ  ُظوََّ ِْلُ  ُ وُِ اهَِّ َوَبشِْ   ْن َواْْلَ  افِ  اْلَعابِ  ُ وََّ اْْلَاِم  ُ وََّ الأَّ  اِ 

ِمِنْيَ  ْْ سىانا -قىائ ھە ىدۇ)هللا)گۇناھلى ندن ئ تەۋبە قىلغۇچىالر  )ئىخالس بىىلەنئ ئىرىادەت قىلغىۇچىالر   اْلُم

ئېياقۇچىالر  روزا تۇتقۇچىالر  رۇشۇ قىلغۇچىالر  سەجدە قىلغىۇچىالر  ياخشى  ئىشىالرغا دەۋەت قىلىىپ  يا ىان 
نى  بېىىاىەن پەرزىى ننى  ئىادا هللانى  بەىگىلىمىلى نگە رنئايە قىلغۇچىالر )يەن  هللا  ئىشالردن  تغسقۇچىالر

قىلىپ  نەھ  قىلغان ئىشلى ندن  يانغۇچىالر ھەم ئەھلى  جەننەتاىۇرئ؛  ىۇئمىنلەرگە )جەنىنەت بىىلەنئ خىۇش 

ئۈچـۈن جىھـاد دېگەن سۆزىدىكى ئاشۇ مۇجاھىدالرنىڭ سۈپەتلىرىنى زىكرى قىلغـانلىقى  ،2خەۋەر بەرگى 
بولغـان ئـايەت ئاشـكارا ۋە يوشـۇرۇن  بـۇ دااللەت قىلىـدۇ.ئىمانىي تەييارلىق كۆرۈشـنىڭ مۇھىملىقىغـا 

ۋە جىھـاد  نىڭكىشـىلەر بۇ ئىبادەتلەردە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ئەنە شۇ ھەمدەئەمەللەرنى ك پەزىلەتلى
ىشـىلەر ئىكەنلىكىنـى غـان كىنبۇل قىلوق ڭنىسىان سودىىشققىل تائاال بىلەنهللاشەھىدلىك ئۈستىدە 

بولۇش بـۇ  دىن)گۇناھلى ندن ئ تەۋبە قىلغۇچىالر  )ئىخالس بىلەنئ ئىرادەت قىلغۇچىالرئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
 نغان مۇجاھىدالرنىڭ سۈپەتلىرىدىندۇر. ىئايەتتە زىكرى قىل

 ،نكىمەن ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇش ۋە يامان ئىشالردىن توسۇشـقا ئاگاھالنـدۇرۇپ ئـۆتمەكچىمەن. چـۈ

ياخش  ئىشىالرغا دەۋەت  جىھاد قىلىۋاتقان ھالەتتە ئايەتتەتائاال مۇئمىنلەرنى مەزكۇر سۈپەت بىلەن بۇ هللا

الَِّذيَن  :بىلەن سۈپەتلىدى. يەنە ئۇالرنى سۈرە ھەجنىڭ سۆزىدېگەن ، قىلىپ  يا ان ئىشالردن  تغسقۇچىالر
نَّاُهْ  ِف اأَلْرِي َأقَاُموا الصَّاَِ وَ  ََّ ََاِقَ ُل األُُمورِ َِِّْ َم ِن َوِهَِّ  ََ ََْن اْلُمْن َِ َوَأَمُنوا بِاْلَمْعُنوِذ َوسَ َهْوا  نى  ياردنمىگە هللا آتَ ْوا الزََّكا

ئې نشىشىە ھەقلىق بغىغانالرئ شۇنداق شىشىلەردۇرش   ئەگەر ئۇالرن  يەر يىزندە ئىساىنلىشىە ئىگە قىلساق  
ش  ئىشالرغا بۇي ۇيدۇ  يا ان ئىشالردن  تغسىدۇ  ئىشالرنى  ئاقىۋنا  نا ازن  ئادا قىلىدۇ  زاشات بې ندۇ  ياخ

مەزكـۇر سـۈپەت بىـلەن  ،دېگەن ئايىتىـدە ،3قا قاياىدۇئهللاقا  ەنسۇپاۇر )يەن  ھە مە ئىشالر ئاخى ەتاە هللا
  يىنمۇ سۈپەتلىدى.ېۋە ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلغاندىن ك نۇسرەتكە ئېرىشكەن–غەلىبە

، لىقئــاجىز ـــــ ھــالەتتە قانــداق بىــرامــانلىقتىن توســۇش ئۇالرنىــڭ ھەري ش ۋەياخشــىلىققا بــۇيرۇ
 قورقۇنچلـۇقئۇالر بۇ ئىشنى مەيلـى  قورقۇنچلۇق ۋە غەلىبە قازانغان ھالەتتە ئايرىلمايدىغان سۈپىتىدۇر.

ياخشــىلىققا بــۇيرۇپ، يامــانلىقتىن  ،شــۇنىڭدەك مەيلــى غالىــ  ھــالەتتە تاشــالپ قويمايــدۇ. ،ھــالەتتە

ِمنُ وََّ . ممەتنىڭ سـۈپىتىدۇرتوسۇش بۇ ئۈ ْْ ََ ِن َوتُ  ََ ْن اْلُمن َه ْوََّ  ُُْمُنوََّ بِ اْلَمْعُنوِذ َوتَ ن ْ ُكْن ُتْ  َخي ْ َن ُأمَّ ٍل ُأْخنَِج ْت ِللنَّ اِس تَ 
)ئ   ۇھە مەد ئى مىا !ئ سىلەر ئىنسانالر  ەنپەئىا  ئىچىن ئغتاۇرنغا چىقى نلغان ياخشىلىققا بىۇي ۇى  بِ اهَِّ 

 .4لەرىقا ئىمان ئېياىدنغان ئەڭ ياخش  ئى مەتسهللا  ىدنغانيا انلىقاى  تغس
يامـانلىقتىن توسۇشـتىن ئىبـارەت بـۇ  ش ۋەنى ياخشىلىققا بۇيرۇىتائاال بۇ ئۈممەتنىڭ ياخشىلىقهللا
 پ قويدى. باغالشەرتكە 

َّْ الَّذِ  .يەنە ئۇ سۈپەت بۇ ئۈممەتنىڭ پەيغەمبىرىنىڭمۇ سۈپىتىدۇر ْن َ ُهْ  النَُّسوَ  النَِّ َّ األُمِْ َِ ُتوبً ا  َْ ي كَُِ وسَ ُأ َم
ََ نِ  ََ ْن اْلُمن َهاُهْ   ُُْمُنُهْ  بِاْلَمْعُنوِذ َويَ ن ْ ِِ َواِ ًِّيِل َي ئى م  پەيغە رەرگە )يەنى   ىۇھە مەد  ىىى ئۇالر ئەىچىگە ِف الت َّْورَا

                                                           
رئايەت -111سۈرە تەۋبە ر1
رئايەت -112سۈرە تەۋبە ر2
رئايەت -41سۈرە ھە  ر3
رئايەت -113سۈرە ئال ئىمران ر4
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اىنى ئ يېرنلغىانلىقىن  ىىدنى  تەۋرات  ئىن ىلالردا ئۇنى  )سىپىىغائ ئەگىشىدۇ  ئۇالر ئۆز ئىلئەىەيبىسساال 

 .1شۆرندۇ. ئۇ ئۇالرن  ياخش  ئىى قىلىشقا بۇي ۇيدۇ  يا ان ئىى قىلىشاى  تغسىدۇ
ـــۇيرۇ ـــۇش، شەخســـ شياخشـــىلىققا ب ـــانلىقتىن توس ـــالەت ىيۋە يام ـــان ھ ـــائەت بولغ  لەردەۋە جام

ەپ چەتـن ،ھەرىكەتلىرىنـى تېيىـپ كېـتىش–ئۇالرنىـڭ ئىـش ھەمدەالرنىڭ دىنىنى نۇقساندىن مۇسۇلمان
ىـرى ئۈسـتىدە ىمىللبەلگى-قـانۇنتائاالنىـڭ هللا ۇ ئىش كـۆپچىلىكنىئكېتىشتىن مۇھاپىزەت قىلىدۇ. 

سۈرە تەۋبىنىـڭ  ،مۇھاپىزەت قىلىشتىكى ئەڭ مۇھىم ئامىل. شۇنىڭ ئۈچۈنمەھكەم ۋە توغرا تۇرۇشنى 

ىىىاىەن نىى  بېهللانى  بەىگىلىمىلىى نگە رنئىايە قىلغىۇچىالر )يەنى  هللا :تائاالنىڭهللائايىتىدىكى  -112

دېــگەن ســۆزى  پەرزىى ننىى  ئىىادا قىلىىىپ  نەھىى  قىلغىىان ئىشىىلى ندن  يىىانغۇچىالر ھەم ئەھلىى  جەننەتاىىۇرئ
يامـانلىقتىن توسـۇش سـۈپىتىنى  ش ۋەكىشىلەرنىڭ دىنىنى مۇھاپىزەت قىلىدىغان ياخشـىلىققا بـۇيرۇ

 يىن كەلگەن. ېزىكىر قىلىپ بولغاندىن ك

 ىۇئمىنلەرگە )جەنىنەت تائـاال بـۇ ئـايەتنى هللانىپ بېقىڭ. سىز ئايەتتىكى تەرتىپنى ئىنچىكە ئويلى

 ۇئمىنلەرگە ياردەم قىلىى بىرگە  بىلەن ئاخىرالشتۇردى. مانا بۇ سۆزىدېگەن ، بىلەنئ خۇش خەۋەر بەرگى 

دېگەن سۆزىدە ياردەم قىلىـش بىـلەن ۋەدە قىلىنغـان مۇئمىنلەرنىـڭ سـۈپەتلىرىدۇر.  ،تېگىشلىك بغىدى
پەتلەرنى ۋە شەرتلەرنى تولۇقاليدىكەن، مۇئمىنلەرگە قىلىنغان بۇ ۋەدە ئەمەلگە ئاشـىدۇ. ئەگەر ئۇالر بۇ سۈ

 ئۇنداق بولمايدىكەن، كېچىكىپ كېتىدۇ.
 يپ ۋە ئەمەل قىلىـش جەھەتـتە ئىمـانىىـنىگۆبىـز ئ ،سـوئال تۇغۇلىـدۇبىر بۇ يەردە بىزگە مۇنداق 

تەييـارلىقنى  يمىـز؟ يـاكى ئىمـانىىقىل تەييارلىقنى تولۇقلىمىغىچىلىك نېمە ئۈچۈن جىھادقـا يـۈرۈش
 ؟ ئاساسىمىز بارنېمە  امىزغىشىجىھادقا يۈرۈش قىلاي تۇرۇپ تولۇقلىم

. بىـز بـۇ شـۈبھىگە دۇران شـۈبھىلغـبۇ مۇھىم بولغان سوئالدۇر ۋە نۇرغۇنلىغان مۇسـۇلمانالرغا كېلىۋا
الردا رەددىـيە بېرىـپ ماۋزۇ تولۇقلىما تائاال خالىسا بۇ مەسىلىنىڭ ئاخىرىدىكى ئۈچىنچى ۋە تۆتىنچىهللا

 ئۆتىمىز.
       

 ئىمانىي تەييارلىقنىڭ بەلگىلىرى ئۈچىنچى.

 

بـار. مەن تۆۋەنـدە بـۇ كىتابنىـڭ ھەم  ئەمەلىيلىـرى، بـار ھەم ئىچىدە ئىلمىيلىرىبەلگىلەرنىڭ  بۇ
م بۇنىـڭ بەزىسـىنى مـۇھى ئانـدىنمەن. پ ئـۆتىنى قىسقىچە سۆزلەبەلگىلەربېشىدا ئۆتۈپ كەتكەن بەزى 

 تولۇقلىمــابىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى  ،تائــاال خالىســاهللابــۇ مەســىلىنىڭ ئاخىرىــدا  ،بولغــانلىقى ئۈچــۈن
 تېمىالردا تەپسىلىي بايان قىلىمەن.

مـۇھىم بولغـان ئىمـانىي تەييارلىقنىـڭ ئۆتـۈپ كەتـكەن  ا تەرتىـپ بـويىچەتـبـۇ كىتابتۆۋەندىكىلەر 
   :ىىربەلگىل
 د قىلىشىئۈم ئەجىر. ئىخالس ۋە 1
 ئۇنىڭ ئەھمىيىتى ھەمدەنىڭ پەرزلىكى ھەربىي تەلىمھاد ۋە . جى2

 ىش ۋە ئـۇنى ھىمـايە قىلىـشكېڭەيـتجىھادنىڭ تەۋھىـد ئەقىدىسـىنى  ىكىزاماند ھازىرقى ،بولۇپمۇ
  مۇناسىۋىتىبولغان بىلەن 

دېگەن تېمىدا بايان « كۆرسەتكۈچلىرىئاساسلىق جىھادنىڭ »مەن بۇنى مۇشۇ مەسىلىنىڭ ئاخىرىدا 
 .قىلىمەن

                                                           
رئايەت -157سۈرە ئەئراف ر1
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 لىرى ۋە ئۆزرە ھېسابالنمايدىغان باھانىلەرنىڭ بايانىىئۆزرشەرئىي  ڭلىپ قېلىشنىې. جىھادتىن ق3
 مەنسەپلەر ۋە ئومۇمىي خىزمەتلەردە نېسىۋىسىنىڭ يوقلىقىنىڭ بايانى–. ئايال كىشىنىڭ ھوقۇق4
 كاپىردىن ياردەم سوراشتىن توسۇش  دىن باشقا ئورۇنالردا. شەرىئەت يول قويغان5
 ئەمىرلىكنىڭ پەرزلىكى الرداشيىغىلى يدائىمىياكى  ۋاقىتلىق ،از ياكى كۆپ. ئ6
 ھەمــدە خىــزمەت قىلغۇچىالرنىــڭ بىرلىشىشــىنىڭ پەرزلىكىنىــڭ ئەھمىيىتــى ئۈچــۈن . ئىســالم7

 جامائەتلەر ۋە گۇرۇھالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشتىن توسۇشنىڭ بايانى
ۇق لـــۇرتلەر يـــاكى ئىقتىســـادالر توغخىـــزمە ،ئەزاالر. ھەربىـــر مۇســـۇلماننىڭ قـــول ئاســـتىدىكى 8
 دىغانلىقىنىڭ بايانىىسورىل
 . مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىشلىرىنىڭ ئەڭ مۇھىمى ناماز ئىكەنلىكىنىڭ بايانى3

ۋەققاسقا قىلغان ۋەسىيىتىنىڭ بىـر قىسـمى ۋە  ۇنىڭ سەئد ئىبنى ئەب . ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 13
 ىڭ بايانىتەييارلىق ئىكەنلىكىن ىلىقنىڭ ئەڭ ياخشدارتەقۋا

 ،تەكىتلەنگەن سۈننەت ئىكەنلىكىنىڭ نىڭ ۋە ئۇنى ئەمەلىي ئېلىپ بېرىشى. مەسلىھەت كېڭىش11
 مايدىغانلىقىنىڭ بايانى يالمەسلىھەت كېڭىشىنىڭ ئەمىرنى مەجبۇرلى ھەم شۇنداق تۇرۇقلۇق ئەمما
قى ۋە ئۇنىڭغـا ۇلنىڭ دۇرۇسـىشەرئىي مەنپەئەتلەر ئۈستىدە ئەھدىلىشىشـ ئۆزئارا . مۇسۇلمانالرنىڭ12

 ئىكەنلىكىنىڭ بايانى پەرزۋاپا قىلىشنىڭ 
گەرچە ئـۇ كىشـى  ،ئەڭ يـاراملىق كىشـىگە تاپشـۇرۇلىدۇ ،مەنسـەپلەر ئامـانەت بولـۇپ–ھوقۇق. »13
 دېگەننىڭ بايانى« جەھەتتە ئەۋزەل بولمىسىمۇ يدىنى

ئۇنىڭغـا  ھەمـدە قىۇئۇنىڭ خەتىرىنىڭ چورل ،. ئەمىرلىك ۋە ھوقۇققا ھېرىس بولۇشتىن توسۇش14
 ھېرىسمەن كىشىنى ئۇنىڭغا تەيىنلەشتىن توسۇشنىڭ بايانى

-ئېغىـر مېھرىبـانلىق، ۋە ئـۇالر بىـلەن مۇئـامىلە قىلىشـتا يۈرگۈزۈشـتە. كىشىلەرگە سىياسەت 15
 بايانىئەھمىيىتىنىڭ بېسىقلىق ۋە تەمكىنلىكنىڭ 

ئـارقىلىق  مراھەۋە ياخشى ھ ش، دۇئا قىلىشىتىم، تىرىشچانلىق كۆرسى. گۈزەل ئەخالقالرنى ئىل16
 قولغا كەلتۈرۈش ئۇسۇلىنىڭ بايانى

ــتە ئھەمراھ. 17 ــابىي جەھەت ــەلبىي ۋە ئىج ــدىگە س ــڭ بەن ــىرى ېلنى ــدىغان تەس ــپ كېلى ــدى ە ھەم
 نىڭ ئەھمىيىتىنىڭ بايانىياخشى ھەمراھمۇسۇلمان كىشىگە نىسبەتەن 

مۇھىم شەرئىي مەقسەتلەردىن  . مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى ۋە جامائەتنىڭ بىرلىكىنى ساقالشنىڭ18
 ئىكەنلىكىنىڭ بايانىبىرى 
كــى ۋە بۇنىــڭ ســەپنىڭ بىرلىكىنــى ىتاشالشــنىڭ پەرزل بىــدئەتنى ،. ســۈننەتكە ئەگىشــىش13

 ساقالشتىكى تەسىرىنىڭ بايانى 
 دېــگەن« قۇرئــان ۋە ھەدىســكە ئېسىلىشــنىڭ پەرزلىكــى»بــۇ ھەقــتە مۇشــۇ مەســىلىنىڭ ئاخىرىــدا 

 توختىلىمىز.  كۆپرەكمىدا تې تولۇقلىمابىرىنچى 
گۇنــاھ بولمايــدىغان  نىڭ بــۇيرۇقىنى. گەرچە ئەمىــر نېگىــر قــۇل بولســىمۇ ئىــش ئۈســتىدىكىلەر23

بۇنىـڭ سـەپنىڭ بىرلىكىنـى ساقالشـتىكى  ھەمـدەئىتـائەت قىلىشـنىڭ پەرزلىكـى ئارالش ۋە ئىشالردا 
 ئەھمىيىتى

 خالىسا بەشىنچى بابدا كېلىدۇ.هللابۇنىڭ تەپسىالتى 
 بايان قىلغان بەش ئاساس تېمىدابۇ . مەن 21
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ت بولـۇپ، بـۇ قـانۇنىيەت پەقەت ەقـانۇنىي تەقـدىرى نىڭ مۇئمىنلەرگە ياردەم بېرىشىهللا ،ئۇ بولسىمۇ
مۇسۇلمانالرنىڭ مەغلۇبىيىتىنىڭ سـەۋەبلىرى  ،ىغانلىقىئىماندىكى نۇقسان سەۋەبلىك كېچىكىپ قالىد

مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمەنلىرى  دىن كېلىدىغانلىقى،ئامىلمۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىچىدىكى ئىچكى  ەنئاساس
تائــاال ياخشــى كۆرىــدىغان ۋە رازى بولىــدىغان ھــالەتكە هللائۈســتىدىن تــاكى ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ھــالىنى 

  ئىكەنلىكى قاتارلىق مەسىلىلەر د يوقىئۈم تىنغەلىبە قىلىش ئۆزگەرتمىگىچىلىك
ە ئۇنىــڭ شــەخس ۋە ھەمــدىۋىســى ۋە يامــانلىقتىن توسۇشــنىڭ مەرت ش. ياخشــىلىققا بــۇيرۇ22

ئۇنىڭ بـۇ ئۈممەتنىـڭ ياخشـىلىقىنىڭ  شۇنداقال، ،ئىسالھ قىلىشتىكى تەسىرىنىڭ بايانى جەمئىيەتنى
 شەرتى ئىكەنلىكى

 تېمىدا تەپسىلىي توختىلىمىز. تولۇقلىما لۇق بىرىنچىۇبۇ توغر
 

 تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى يئەمىرنىڭ ئىمانى تۆتىنچى.

 

ــتە  ــۇ ھەق ــدۇ: تهللاب ــداق دەي ــاال مۇن َم  لَ ائ َْ ََ َواْلِْ َِتَ  ا ََلَ  ْيِهْ  آيَاتِ  ِأ َويُ   زَكِْيِهْ  َويُ َعلُِْمُه  ْ  اْل لُ  وا  ئىىۇ )يەنىى   يَ ت ْ

پەيغە رەرئ ئۇالرغا قۇرئان ئايەتلى نن  ئغقۇى بې ندۇ  ئۇالرن  )گۇناھالردن ئ پىاك قىلىىدۇ  ئۇالرغىا شىاىابن  

 .1گىاىدۇۆغە رەرنى  سىننىاىن ئ ئ)يەن  قۇرئانن ئ ۋە ھېىمەتن  )يەن  پەي

َهر»رمۇنــداق دېــگەن: پەيغەمــبەر  رَا هِ اهمم ر اممع  ممٌُعَن  ُ ْا ر  ْ رَاُكلُُّكمم  ٍ رَاع  ْ ــادىچى، » «ُكلُُّكمم ســىلەرنىڭ ھەممىڭــالر پ

 2.«لەرىسنىىاق قىلھەممىڭالر ئۆز پادارالردىن سور

ُرَا هِ ماًر»رمۇنــداق دېــگەن: يەنە مامار  اٍُ رعلِل   ِ ر اُ مم  رع مع  مٍرْه ماارعْل اى ماهررْا رَاعكهحا ِاهمم   رلا ر مِحاا ر ه   مٍرسهىاَّه ْ رياُا عا بىــر  قايســى« »نمالامم

بىـلەن ئىـدارە  مىمىيلىكەنـى سـىخەلقئـۆز ئۇ بولسا، قىلغان  ھۆكۈمرانە قخەلق ەرتائاال بىرهللاىنى بەند
  3«.يالمايدۇىپۇر مۇا، ئۇ جەننەتنىڭ ھىدىنىىسقىلم

بىى نگە -بىى نگە ھەقنى  تەۋسىىيە قىلىشىقان  بىى -بىى  َوتَ َواَص ْوا بِالصَّ ْْبِ  َوتَ َواَص ْوا بِ اْْلَلِْ  ڭ:تائاالنىهللا

دېـگەن ســۆزىگە  4سىەۋرن  تەۋسىىيە قىلىشىقان شىشىىلەردن  باشىقا ھە ىمە ئىادەم چغقىۇم زنيىان ئىچىدنىدۇر
قېرىنداشـلىرىغا تەۋسـىيە قىلىـش گەرچە بـۇنى تەييـارلىق كـۆرۈش ۋە  يئاساسەن، جىھاد ئۈچۈن ئىمانى

لـېكىن ئەمىـردىن ئۇنىـڭ بـۇ ئىشـقا مەسـئۇل بولـۇش  ،ربىر ئادەمـدىن ئاالھىـدە تەلەپ قىلىنسـىمۇھە
لەر لـدىغان بولـۇپ، يـۇقىرىقى دەلىىـسۈپىتى بىلەن نۇرغۇنلىغان مەخسۇس مەجبـۇرىيەتلەر تەلەپ قىلىن

بېـرىش ۋە ئۇنىڭغا دااللەت قىلىدۇ. نەپسىنى پاكالشقا ئائىا ئىشالردا قول ئاسـتىدىكىلەرگە ئەھمىـيەت 
 نەسىھەت قىلىش قاتارلىقالرمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر.

تەييـارلىق  يئەمىـردىن ئىمـانى ئىمانىي تەييارلىق خىزمىتىنى ئەمەلىي ئىجـرا قىلىـش جەھەتـتە،
ــدىلىك ۋە ئورۇنالشتۇرۇشــىدانىــڭ لىرىالگېرتەربىــيە -تەلىــم يئەســكىرى ئۈچــۈن ــاكى ھەپتىلىــك  كۈن ي

رنى ئۆگىتىدىغان ۋە ئىشال زۆرۈر بولغان دىنىي ئۈچۈن اقال ئەزاالرغا ئۇالرمۇئەييەن ۋاقىا ئاجرىتىش، شۇند
زىتىــپ تۇرىــدىغان الياقەتلىــك مەســئۇلالرنى تەيىــنلەش تەلەپ ۆھەرىكەتلىرىنــى ك–ئۇالرنىــڭ ئىــش

 قىلىنىدۇ. 
 :مەن تۆۋەندىكى نەسىھەتلەردە ئەمىرگە زۆرۈر بولغان ئىشالرنى قىسقىچە سۆزلەپ ئۆتىمەن

                                                           
 ئايەت -2ئايەت، سۈرە جۇمئە  -164سۈرە ئال ئىمران ر1
رمۇسلىم رىۋايىتى بۇخارى ۋەر2
ربۇخارى رىۋايىتىر3
رئايەت -3سۈرە ئەسىر ر4
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 ئۇنىڭغـا  تىكى ئاساسالرنى ياخشى ئۆگىنىپقۇرئان ۋە ھەدىسكە ئېسىلىش ئۆزى ئەمىر لئەڭ ئاۋۋا
 ئەمەل قىلىشى الزىم

)بـۇ ھەقـتە بىرىنچـى تولۇقلىمـا مـاۋزۇدا  ۋەلجامائەنىـڭ نىزامنامىسـىدۇرئەھلـى سـۈننە  ئاساسالر ئۇ
 ى،بىلىشياخشى ىنى ئەقىدىس دىكىھەققى ئەمىر مۇسۇلمانالرنىڭ جىھادشۇنىڭدەك . توختىلىمىز ـــ ئا(

 غــانلىقىگــۇرۇھىنى بىرلەشــتۈرگۈچى نىزامنــامە بولڭ مۇجاھىــدالر بــۇ ئاساســالر ۋە ئەقىــدىنى ،شــۇنداقال
ۋە  تاالزىم. مانـا بـۇ سـەپنىڭ بىرلىكىنـى ساقالشـ ىشسىڭدۈرۈپۇختا  گەقول ئاستىدىكىلەر ئۇنى ئۈچۈن

ــولچىللىق  ــڭ س ــدالر گۇرۇھىنى ــاكىمۇجاھى ــالى ي ــورچىللىقتىن خ ــ يئ ــڭ ھال ــەرئىي دا ئۆزلىرىنى ش
ــەتلىرىگە ي ــېمەقس ــايەت زورە ىدتىش ــگ غ ــيەتكە ئى ــاۋزۇدا  ەئەھمى ــا م ــى تولۇقلىم ــتە ئىككىنچ ــۇ ھەق )ب

            .توختىلىمىز ـــ ئا(
 ئەمىر قول ئاستىدىكىلەرگە ياخشى ئۈلگە بولۇشى الزىم 

ر ھەرقانداق ئىبادەتنى ئەمى ،شۇنىڭ ئۈچۈن .قاراپ ئىش تۇتىدۇئەمىرگە  قول ئاستىدىكىلەر ،چۈنكى
ۋە  ھەقىقىـي مۇسـۇلماندارچىلىقشـى، ۇقىلىشى، ھەرقانداق گۈزەل ئەخالقتا ئۈلگە بول باشالمچى بولۇپ

ســەۋەبى، شــى الزىــم. ۇئــادەمگەرچىلىككە نۇقســان يەتكۈزىــدىغان رەزىــل ئەخالقالردىــن ئــۆزىنى پــاك تۇت
. كىشـىلەر پادىشـاھلىرىنىڭ دىنىـدا پۇقراالرنىڭ ياخشىلىنىشـى ئاساسـەن ئۇالرنىـڭ ئەمىـرىگە بـاغلىق

ئەھـمەس قەبىلىسـىدىن ، ھازىمنىڭ مۇنۇ ھەدىسى دااللەت قىلىدۇ ۇقەيس ئىبنى ئەب ۇقتىغان بۇ بولىدۇ.

ردىن سوئال سوراپ مۇنداق دېدى: } بولغان بىر ئايال ئەبۇ بەكرى سىددىق  مرهرعلَّ مٍلهحه اْ  عرعل  مذا ْا ُْنامٍر الامىر ْاٍرسماقاٍ
لهِ اهر عل ذه رجاٍ ارعلِل ُر ْه اكهة ماُ رررسهَهرسماد  ارعْل ٍا مٍرعل  ْا رَا  ٌ لام ر ٍا  ْ ُاُك رَاكهة   ْ رسهُك  ٌ ْا اماقاٍ  ِ َهرْاٍرع ْ ر الاِ  ُُْك رسماقاٍ َا رر ٍا رَُُ َسن مكه ْه مٍنارلهقاع  رَاْامٍركا َا  امٍ

ر الاىرعلى ر َلاٌهكه رَُ  ْ رنماُع َا رسمالاىر ٍا  ٌ لا ر ٍا  ْ رنماُِاهُِدعنماُع  ْ َنماُع ُُْر رياْ  راعفن   {ٍسهرَاَاش 

تائاال ئېلىپ كەلگەن بۇ ياخشـى ئىـش ئۈسـتىدە قانچىلىـك داۋام هللاجاھىلىيەتتىن كېيىن  بىز ـــ

 : ئېتىمىز؟ ئەبۇ بەكرى سىددىق 
 دېدى. ئايال: ـــ ،تۇرغان مۇددەتكىچە داۋاملىشىسىلەر )ھەق ئۈستىدە( ساغالم ئىماملىرىڭالر ـــ

 :رى سىددىق دى. ئەبۇ بەكېد ـــدېگەن نېمە؟  ئىمامالر ـــ
لىرى ۋە باشـلىقئۇالرغا بۇيرۇق چۈشۈرىدىغان، خەلقـلەر ئىتـائەت قىلىـدىغان ئىچىدە قەۋمىڭنىڭ  ـــ

 ئايال:  دېدى. ـــ! لىرى يوقمۇ؟ىشەرەپلىك كىش

 : دى. ئەبۇ بەكرى سىددىق ېد ـــ ،بار ـــ
  1.{دېدى ـــ ،لەر ئۈستىدىكى ئىمامالردۇرىئەنە شۇالر كىش ـــ

بىز بۇ ياخشى ئىـش ئۈسـتىدە قانچىلىـك داۋام  »مۇنداق دەيدۇ:  ئىزاھالپ نىئەسەرر بۇ ئىبنى ھەجە
ياخشى ئىش ئىسالم دىنى ۋە ئىسـالم دىنـى ئـۆز ئىچىـگە ئالغـان ئـادالەت، بىرلىـك،  دېگەن« ئېتىمىز؟

نەرســىنى ئــۆز جايىــدا قويــۇش قاتــارلىقالرنى كۆرســىتىدۇ.  زۇلۇمغــا ئۇچرىغۇچىغــا يــاردەم بېــرىش ۋە ھەر
ــاملىرىڭالر» ــاغالم ئىم ــتىدە( س ــۇددەتكىچە داۋاملىشىســىلەر )ھەق ئۈس ــان م ــى كىشــىلەر « تۇرغ دېگىن

چەتـنەپ چىقىـپ  ئەمىرلەرنىڭ ئىتائىتىـدىنكىمكى  دۇر.پادىشاھلىرىنىڭ دىنىدا بولغانلىقلىرى ئۈچۈن
 2.ئازدۇرىدۇ[باشقىالرنىمۇ  ھەمدەئېغىپ كېتىدۇ  ھامانال ئۇ شۇ كېتىدىكەن،

                                                           
رھەدىس -3834بۇخارى رىۋايىتى، ر1
ربەت -151جىلد  -7« فەتھۇل بارى»ر2
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ــۆمەر ئىبنــى خەتتــاب مۇنــداق دەيــدۇ:  لالھرەھىمەھــۇيە ئىبنــى تەيمىــ  ــادەم ئ ئــى ›غــا:   بىــر ئ
ئۇنىڭغـا  .دېـدى ‹!تائاالنىڭ مېلىدىن كەررەك سـەرپ قىلسـارچۇ؟هللارگە ۈسەن ئۆز !نيلمۇئمىنىۇئەمىر

سـەپەردە بولغـان بىـر  بـۇئىكەنلىكىنـى بىلەمسـەن؟ نىڭ نېمە مىسالىمېنىڭ ۋە پۇقراالرنىڭ ›: ئۆمەر 
ش ئۈچـۈن، پ بېـرىگە چىقىـم قىلىـلىرىمۈلۈكنى ئۆز–مال مۈلۈكلىرىنى توپالپ، ئۇ–نىڭ مالقەۋم ئۆزى

شـى نىـڭ قىلىۋېلىئۆزى ىمـاللىرىن ڭگە تاپشۇرغان قەۋمگە ئوخشايدۇ. بۇ ئادەمنىڭ ئۇالرنىىىدىن بىرىچئ
 .دېدى ‹!ھاالل بوالمدۇ؟

–ى بولغـان كاتتـا مـالنىڭ قېشىغا غەنىمەتنىڭ بەشـتىن بىـر بىر قېتىم ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 

ــۆمەر  ــدى. ئ ــۈرۈپ كېلىن ــۈك كۆت ــدى:  مۈل ــداق دې ــقەتەن قەۋم ›مۇن ــانەتنى غەنىمەتتھەقى ــى ئام ىك
بىــر قىســىم ســورۇن . ئۇنىڭغــا ‹تاپشــۇردى)يەنــى ئىشــەنچلىك قومانــدانالرغا( ئىشــەنچلىك كىشــىلەرگە 

نىــڭ هللا)يەنــى  ڭتائاالغــا تاپشــۇردۇهللا ســەن ئامــانەتنى ەنھەقىــقەت›مۇنــداق دېــدى: قاتناشــچىلىرى 
)بۇنىڭـدىن  شۇرالشـقا ئـۇالر ئامـانەتنى سـارا تاپشـۇردى. ئەگەر سـەن ،كۆرسەتمىسى بويىچە سەرپلىدىڭ(
)بۇنىڭـــدىن باياشـــات ياشـــىغان بولســـاڭ ئىـــدىڭ، ئۇالرمـــۇ ئەلـــۋەتتە  شەخســـىيىتىڭگە ئىشـــلىتىپ(

 . ‹باياشات ياشىغان بوالتتىشەخسىيىتىگە ئىشلىتىپ( 
لىــپ كېلىــنگەن ۋە چىقىــم قىلىنىۋاتقــان ېە ئۇنىڭغــا ئھەمــد ەھــۋالىئ ئىــش ئۈســتىدىكىلەر بــازار

 نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرۇشى الزىم. 

 ۋە ئەگەر بـازاردا راسـتچىللىق، ياخشـىلىق، ئـادالەت›مۇنـداق دېـگەن:  ئۆمەر ئىبنى ئابدۇل ئەزىز 
لىق، پاسـىقلىق، لىـپ كېلىنىـدۇ. ئەگەر بـازاردا يالغـانچىېئ ىلەرنەرسـ ئىشەن  راۋا  تاپسا ئۇنىڭغا شـۇ

 1[.‹لىپ كېلىنىدۇېلسا، ئۇ بازارغا شۇ نەرسىلەر ئئەۋ  ئاخىيانەت  ۋە زۇلۇم
  ھەلـقە تـۈزۈپ  ئۈچـۈنئەمىر كۈندە بىر قېتىم ياكى ئۇنىڭـدىن كـۆپرەك قۇرئـان تىـالۋەت قىلىـش

 نىڭ ئىچىـدىن تىالۋەتنـىقـول ئاسـتىدىكىلەرھەربىـر مەجمـۇئەگە  ھەمـدەئورۇنالشتۇرۇشـى ئولتۇرۇشنى 
بىلىـدىغان بىرىنـى مەسـئۇل قىلىشـى الزىـم.  ئوبـدانقائىدىلىرىنى  ۋە تىالۋەتنىڭ ياخشى قىلىدىغان

 دۇ. قىلىنىنۆۋەت بىلەن تىالۋەت  ،لىشى ئۈچۈنېبېلىۋ نىڭبىلمىگەنلەر

 دا پەيغەمـبەر ىلىكى توغرىسـبقۇرئان كەرىمنـى توپلىشـىپ تـۇرۇپ تىـالۋەت قىلىشـنىڭ مۇسـتەھە

مٍر»مۇنـداق دېــگەن:  ْا ر الامَا  ٌ ر ه  رنماَالام  ْ مىماُع ُِمعناَُرسماِم  َا ع يمااا ا رعلِل هرَا لُمعناركهااممٍبا رعلِل هريماام  رسُمُِمع ه مع  رْه  ٌ رسماِ م م ار ماممع  نر ه ااةا ممكهِىاُارعج   ُ ُْرعل ِ عه
ر هى م ا ُر ُرنهمِةاع  ُْرعلِل  ُْ مرا ُارَاذاكا ُْرعل ةاًّلكهكا ُع ُ ام  َا ُْرعلر ْح اُارَا ُع ِاام  َه دلەردىن بىرىگە يىغىلىپ قۇرئان مەسجىقەۋم  ەربىر« »َا ا

ئــۇالرنى  ،چۈشــىدۇ خاتىرجەملىــك، ئۇالرغــا ئۆگەنســەدەرس قىلىــپ ئۆزئــارا ۋە ئــۇنى  شســاتىــالۋەت قىلى
دەرگاھىـدىكى  تائـاال ئـۆزهللا ڭ ئەتراپىغـا جەم بولىـدۇ،پەرىشتىلەر ئۇالرنىـ ،ياپىدۇ ىتىرەھمتائاالنىڭ هللا

  2.«لەپ بېرىدۇمەمنۇن بولغانلىقىنى سۆز دىنئۇالر گەپەرىشتىلەر
سـىز شـۇنى  : توغرىسـىدا مۇنـداق دېـگەن ىرلىـئەۋزەل ۋاقىت قىلىشـنىڭ قىـرائەت يئىمام نەۋەۋى 

دىكى قىرائەتنىڭ ئەۋزىلى تېشىۇر. نامازنىڭ ىكى قىرائەتتلىڭكى، قىرائەتنىڭ ئەڭ ئەۋزىلى نامازدېلىۋىب
ىمىـدىن ئەۋزەل. شـام بىـلەن لقـى يېرەكېچىدە قىلىنغان قىرائەتتۇر. كېچىنىڭ ئاخىرقى يېرىمـى ئەۋۋ

ســىدا قىــرائەت قىلىــش ياخشــى. كۈنــدۈزدىكى قىرائەتنىــڭ ئەۋزىلــى نامــاز بامــداتتىن ىتەننىــڭ ئارپخۇ
                                                           

 بەتكىچە -263بەتتىن  -268جىلد  -28« مەجمۇئۇل فەتاۋا»ر1
 مۇسلىم رىۋايىتىر2



501 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

 ىمـۇۋە نامازدىن چەكلەنگەن ۋاقىتالرد سا بولىدۇىنكېيىنكى قىرائەتتۇر. ھەرقانداق ۋاقىتتا قىرائەت قىل
          1.[ئەمەس ۇھقىرائەت قىلىش مەكر

 ئــاز دېگەنــدە ھەپتىــدە بىــر قېــتىم دەرس   ئۈچــۈن نەســىھەتلەر-ۋەز مەھر ەنىــي ئىلىمــلئەمىــر دى
بۇنىڭـدىن ئورۇنالشتۇرۇپ بېرىشى الزىم. ئەگەر ۋاقىا يار بېرىپ قول ئاستىدىكىلەرنىڭ رىغبىتى بولسا، 

 كۆپ بولسىمۇ بولىدۇ. 

ھەر  ئىبنـى مەسـئۇد  :نېـگەمۇنداق د ئۇ ،رىۋايەت قىلىدۇ مۇنداق دىن ئىمام بۇخارى ئەبۇ ۋائىل 
ئـى ئەبـۇ ئابـدۇرراھمان! مەن ›: نەسـىھەت قىالتتـى، ئۇنىڭغـا بىـر ئـادەم–پەيشەنبە كۈنى كىشىلەرگە ۋەز
ئىبنـى  لالھ، دېـدى. ئابـدۇ‹نەسىھەت قىلىشىڭنى بەكمـۇ ئـارزۇ قىلىـمەن–سېنىڭ بىزگە ھەر كۈنى ۋەز

ر} :مەســئۇد  رَاَن ه رذالهممكا ممع  رْه َُرُّيا ىمادُممنه ممٍر هن مم ُّرَاْا ممٍنارعلى ممِه ممٍركا ل ةاع  ه امماهركاةا رسٍه  ْ رَاْااممع ُلُك ،رَا هَن ه  ْ ل ُكمم رَُْه ممراُ رَان  ناممااررَاك  يماااخاع لُىاممٍرفهاممٍرخاٍا
ىامٍ ممْااهر الاِم   ُ مېنى شۇنداق قىلىشتىن سىلەرنى زېرىكتۈرۈپ قويۇشنى ياقتۇرماسلىقىم توسۇپ قويىدۇ. } {عل

نەسـىھەت –ئـارىالپ ۋەز–قىلىشىمىزدىن ئەنسىرەپ بىـزگە ئـارىالپ بىزنىڭ زېرىكىپ خۇددى پەيغەمبەر 
 نەسىھەت قىلىمەن،{ دېدى.–ئارىالپ ۋەز–قىلغاندەك، مەنمۇ سىلەرگە ئارىالپ

ئەندىشـە شـتىن قويۇپ تـۈرۈزېرىك ئەسـەردىنبـۇ  مۇنداق دەيدۇ:  ئىزاھالپنى ئەسەرئىبنى ھەجەر بۇ  
ئىكەنلىكىنـى  بتۇرۇشـنى تەرك ئېتىشـنىڭ مۇسـتەھەسەۋەبتىن، ياخشى ئەمەلنى داۋامالش قىلغانلىق

ئـۇ ئىككـى قىسـىم بولىـدۇ.  ،ۋالغىلى بولىدۇ. ئەگەر داۋامالشتۇرۇش تەلەپ قىلىنغان ئەمەل بولسابىلى
 .لىـپ بېرىلىـدۇېيـاكى كـۈن ئـاتالپ ئ ،لىپ بېرىلىدۇېكۈنى ئ ھەر قىلماستىنبىرىنچىسى، تەكەللۇپ 
لىش ئۈچــۈن ېدەم ئــۋە قىلىــش  قوبــۇل رســىنى روھلــۇقكۈننىــڭ دە كېيىنكــى دەرس قىلمىغــان كــۈن

لىــپ بېرىلىــدۇ. ئەھــۋالالر ۋە شەخســلەرنىڭ ېجــۈمە كۈنىســى بىــر كــۈن ئ . يەنە بىرســى،بولىــدۇ
قىزغىنلىقنىڭ  ى،ئوخشىماسلىق ئېتىبارى بىلەن دەرس ئورۇنالشتۇرۇشمۇ ئوخشاش بولمايدۇ. ئاساسلىق

  2[.شىدۇرۇىڭ بولشىغا رىئايە قىلىش بىلەن قوشۇپ ئېھتىياجنۇبول
 ۋە ئەھكـام ،كىشـىلەرنىڭ ئەقىـدەنـداق قىلىـش، بۇ .پەرزدەرسلەرنى دەرس قىلىپ ئۆتـۈش  يئىلمى

ــالق قاتارلىق-ئەدەپ ــۇئەخ ــدۇ. ئ ــاجىنى قامداي ــان ئېھتىي ــا بولغ ــىز الرغ ــىز ۋە سېستىمىس  تەييارلىقس
بولسـا، كىشـىلەرنىڭ قىـيىن  ىشـىبولماسلىقى الزىم. ئەگەر ئەمىرنىڭ بۇ ۋەزىپىگە مۇتەخەسسىس سەپل

 . سە بولىدۇئەڭ ئالىمراقىدىن بىرنى تەيىنلىبار بولغان ئىچىدە 
 ــر ــم ئەمى ــكىرىي تەلى ــيە-ئەس ــالمىرېالگ تەربى ــا ئىس ــاملىرى غ ــى  ئەھك ــالم ئەخالقلىرىن ۋە ئىس

مۇجاھىـدالر بىـلەن بىلـلە  االگېـرد يۋاقىا ئەسكىرى بىلىدىغان بىر نازارەتچى تەيىنلىشى الزىم. ئۇ ھەر
  ىدۇ. بول

 ش يـاكىھەرىكەتلىرىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشى ۋە ئۇالرنى ياخشىلىققا بۇيرۇ–رنىڭ ئىشبۇ نازارەتچى ئەزاال
شـى، قېرىنداشـلىرىغا مەخپىـي ھالـدا نەسـىھەت ۇيامانلىقتىن توسـۇش ئـارقىلىق توغرىغـا باشـالپ قوي

ھتىيـاجلىق بولسـا، ئـۇ ئې قاكۆپچىلىك بـار يەردە نەسـىھەت قىلىشـبەزىلەر الزىم. ئەگەر  تۇرۇشى قىلىپ

 :خـۇددى پەيغەمـبەر  نامـازدىن كېـيىن تەچاغدا ھەممىگە ئورتاق نەسىھەت قىلسىمۇ بولىدۇ. نەسـىھەت

ريار» رَا م ممعاع   َُ ممٍرساممٍ عررنارع رلُممُدارْا ممذا ــى« »كا ــېم رەلكىش ــدۇ؟ ىگەن ــداق قىلىۋاتى ــدەك 3«مۇن ــلىرىنىڭ  ،دېگەن قېرىنداش

                                                           
ربەتكىچە -37بەتتىن  -35 ،نەشرى -4« كىتابۇل ئەزكار»ر1
ربەت -163جىلد  -1« ارىفەتھۇل ب»ر2
رناملىق كىتابى« ئۇمدەتۇل قارى شەرھى سەھىيھىل بۇخارى»بەدۇرۇددىين ئەبۇ مۇھەممەد مەھمۇد ئىبنى ئەھمەد ئەلئەينىنىڭ ر3
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يـاكى بەزى قېرىنداشـالر  مۇىسـغـا قويىۋاسـىتە ئوتتۇربەلكى مەسـىلىنى بى ،ناملىرىنى تىلغا ئالماستىن
 سىمۇ بولىدۇ. ەپ سۆزلىمۇنداق قىلىۋاتىدۇ، توغرىسى ماۋۇ د-مۇنداق

يامـانلىقتىن ش ۋە باشقىالر ياخشىلىققا بۇيرۇنازارەتچىدىن بۇ ئىشقا نازارەتچى تەيىنلەش دېگەنلىك، 
خىزمەتنـى ئـادا قىلىشـى پەرز.  ۇبەلكـى ھەممىنىـڭ بـ ،سۈكۈت قىلسۇن دېگەنلىـك ئەمەس تىنتوسۇش
 شــەكىلدە نـداقمىگەن ئىشـالرنى كــۆرۈپ قالىـدۇ. مانــا بۇربىــرى نـازارەتچى كــۆقېرىنداشـالرنىڭ بەزىـدە 

تەربىيە ئۇسـلۇبلىرىنىڭ بىرىـدۇر. بەزىـدە  يئىمانى شى،ئىسالھ قىلى نىىبىر-ئۆزئارا بىرمۇسۇلمانالرنىڭ 
ممۇ غەپلەتـتە ەسـىنى بىلىـدۇ. بەزىـدە بىلـگەن ئـادرەنىڭ بىـرى قېرىندىشـى بىلمەيـدىغان نمۇسۇلمانالر

بىى نگە ھەقنى  -بى  َوتَ َواَصْوا بِاْْلَلِْ َوتَ َواَص ْوا بِالصَّ ْْبِ  :ىدۇرلىرسۆز مۇنۇ تائاالنىڭهللابۇنىڭ دەلىلى  قالىدۇ.

ن بى نگە سەۋرن  تەۋسىيە قىلىشقان شىشىىلەردن  باشىقا ھە ىمە ئىادەم چغقىۇم زنيىا-تەۋسىيە قىلىشقان  بى 

ئۆزئىىارا سىىەۋر قىلىشىىقا تەۋسىىىيە قىلىشىىقانالردن   ئۆزئىىارا  َوتَ َواَص ْوا بِالصَّ ْْبِ َوتَ َواَص  ْوا بِاْلَمْنَْحَ لِ ،1 ئىچىدنىىدۇر

 .2 ەرھە ەت قىلىشقا تەۋسىيە قىلىشقانالردن  بغىماقاۇر

 ەمكارلىشـىش()يەنـى ئۆزئـارا ھ ائەلەتفـدېـگەن سـۆزى، مۇ ئۆزئارا تەۋسىيە قىلىشقانالرتائاالنىڭ هللا
لىپ بېرىشنى ئۇقتۇرىدۇ. ئـۇ ئىككىسـىنىڭ ھەربىـرى يەنە ېپېئىلى بولۇپ، ئىشنى ئىككىال تەرەپتىن ئ

 بىرىگە تەۋسىيە قىلىدۇ.
ــۈرگەن نەز ــا كەلت ــلەر قولغ ــى شەخس ــڭ ۋەزىپىس ــى ئىلەنازارەتچىنى ــيە جەھەتتىك ــرى -م ۋە ئەدەپى

. مۇسـۇلمان ئـادەتكە ئايالندۇرۇشـتۇرۋە  كەتھەرىـئەمەلىـي ئېلىپ بېرىلىـدىغان ۋاقىا  ئەخالقالرنى ھەر

َِْ اْلَعاَلِمَْي ن َشنِيَك َلُأ َوِبَذِلَك ُأِمْنىُ  :نىڭ ھاياتىىكىش َِْ َوََمَْياي َوَََّاِت ِهَِّ َر )ئ   ۇھە مەد!ئ  ُقْل ََِِّّ َصاِت َوُسُأ

-قىلغان ياخشىىلىقلى نم ۋە تىائەت  ېنى  نا ىرنم  قۇربانلىقىم  ھاياتىم ۋە  ا اتىم )دۇنيادا»ئېياقىنى   
نىى  شىې نى  يغقاىۇر   ەن  ۇشىۇنىاغا )يەنى  هللائىچىنىدۇر. هللائىرادەتلى نمئ ئاىە لەرنى  پەرۋەردنگىارى 

لۇشـى وب ئوتتۇرىغـا قويۇلغانـدەك دېـگەن ئـايەتتە ،3«ىال خىاىىس ئىرىادەت قىلىشىقائ بۇي ۇىىدۇمقهللاياىغۇز 
 .كېرەك

غـا نىسـبەتەن ۋە ھەرقانـداق ىالگېرتەربىيە -ەسكىرىي تەلىمئ شۇنىڭ ئۈچۈن نازارەتچىنىڭ ۋەزىپىسى
لـى ىش ۋە نەقىتىزۆئـۇ كـ ،چـۈنكى ە.غىلىشـقا نىسـبەتەن غـايەت زور ئەھمىـيەتكە ئىـگىي يبىر ئىسالمى

ئەمىــر بــۇ ۋەزىــپىگە ۈش ۋەزىپىســىدىن ئىبــارەت. شۇرالشــقا، ئۆزلەشــتۈرئەمەلىيلەشــتۈرۈپ رنــى ەئىلىمل
مۇاليىم، كىشـىلەر  ،ئەخالق جەھەتتە مۇكەممەلراق–م ۋە ئەدەپى، ئىلئۇالرنىڭ ئىچىدىن يېشى چورراق

بىلەن ئۈلپەتلىشەلەيدىغان، كىشىلەرمۇ ئۇنىڭ بىـلەن ھېچبىـر تەكەللۇپسـىز ئۈلپەتلىشـەلەيدىغان بىـر 
 نى تەيىنلىشى الزىم.ىكىش
 الشـنىڭ نەپسىگە قارشى جىھاد قىلىـش ۋە ئـۇنى پاك كېچىدە قىيامدا تۇرۇش ۋە نەپلە روزا تۇتۇش

   ئەڭ ئەۋزەل ئۇسلۇبلىرىدىندۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن بۇنىڭدىن غاپىل قالماسلىق كېرەك.
 غۇلالنغان چـاغالرداۇشـ ئېغىر مەشىقلەر بىـلەن ،بولۇپمۇ ،بۇنىڭغا نىقول ئاستىدىكىلەرئەمىر  ،ئەمما
ئۇالرنىـڭ  .سـە كۇپـايەرىغبەتلەندۈرسـا ۋە ئـۇالرنى غـا دەۋەت قىلماسـلىقى كېـرەك. بەلكـى ئۇالرىمەجبۇرل

 دۇ. سا بولىىھادى ۋە تاقىتىگە تاپشۇرتئىجئۆزىنىڭ ھەربىرىنى 
                                                           

 ئايەت -3سۈرە ئەسىر ر1
رئايەت -17سۈرە بەلەد ر2
رئايەتكىچە -163ئايەتتىن  -162سۈرە ئەنئام ر3
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تـا غازاتتـا روزا «كىتابۇل جىھـاد»توپلىمىنىڭ  لەرھەدىس ناملىق «سەھىھۇل بۇخارى»ئىمام بۇخارى 
 تۇتۇشتىن ئۈستۈن بىلـگەن كىشـى غازاتنى روزا ،تۇتۇشقا ئاالقىدار ئىككى بابنى كەلتۈردى. بىرىنچىسى

 باب.  ھەققىدىكى يولىدا روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتىهللا ،ئىككىنچىسى .باب ىھەققىدىك

ماار رياَُّمعُ ر»مۇنـداق دەيـدۇ:  ئـۇ ،رىۋايەت قىلىنىـدۇ دىن مۇنداق ا ئەنەس تبىرىنچى باب رَاسُمعرطال حا مٍنا كا
رعلى ِه هر

ُّرر الاىر اع  ه رعلى مِه مٍر ُمُهضا رنمالاة  َه رعل غاَ  ره رَاج  رَاه محاىلا رَاَاُ ررْهع  ريمامع  ارنها مر رَاَ  اهمرًعر ه    ُ  ئەبـۇ تەلـھە پەيغەمـبەر »« ُْ

كەتكەندىن كېـيىن، ئـۇ  بولۇپ ۋاپات نىڭ زامانىسىدا غازات قىلىشنى دەپ روزا تۇتمايتتى. پەيغەمبەر 
 «. غانلىقىنى كۆرمىدىمتۇتمىدە روزا لەرروزا ھېيا ياكى قۇربان ھېيتتىن باشقا كۈن ڭكىشىنى

دىـن  پەيغەمـبەر  ئەبۇ سـەئىد  تاباب ھەققىدىكى يولىدا روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتىهللارى ئىمام بۇخ

ُر»مۇنداق دېگەن:  پەيغەمبەر غان مۇنۇ ھەدىسنى كەلتۈرگەن، رىۋايەت قىل رعلِل هرسماد م ارعلِل  مُهِره ِا ر ًْمٍر ه راامٍ اريماع  ْامع 
مٍ ًُ مُ دهْيارخارهي ِا َهر َُر اعهرعلى ٍ عا يىـل  73ئۇنىڭ يۈزىنى دوزاختىن هللادا بىر كۈن روزا تۇتسا، يولىهللاكىمكى »« َاج 

 «. يىراق قىلىدۇ

 مۇنـداق دىـن ئەنەس  تـاباب ھەققىـدىكى يەنە ئىمام بۇخارى غازاتتا خىزمەت قىلىشنىڭ پەزىلىتـى

ر»مۇنداق دەيدۇ:  ئەنەس  ،رىۋايەت قىلىدۇ رُكى ٍرْا ارعلى ِه ه َا ماارر ٍا  ُ ثمارُنامٍرظهمًّلرعل مذه ريا ُْععرَاك  َاْ مٍرعل مذهيعاراامٍ مٍكهَهرَا ُا  هرُّرسهكه
ُّر رعلى ممِه َا ععرنماقاممٍ ىُممععرَا اممٍْلُا اماعا  ْ رَاع ممٍبا َعرنماُماداثُممععرعلر هكا َاْ ممٍرعل ممذهيعارَان ااممُر ممِ ًٌٍرَا لُممععرشا ريماد ةا  ْ رهررنمالامم َنارعل ِماممع  ارسهممٍلاج  اهممُر  ُ رعل ُة ممبا ْا ــز »« ذا بى

كۆپىنچىمىز كىيىمنـى سـايىۋەن قىلىـپ سـايىدايتتى. روزا  بىلەن بىللە ئىدۇق. بىزنىڭ پەيغەمبەر 
 ،قىلدى خىزمەت، نى ھەيدەپ ئاپاردىتۆگىلەر بولساھې  ئىش قىلمىدى. روزا تۇتمىغانالر  بولسا تۇتقانالر

 .دېدى ،«لىپ كەتتىېئ روزا تۇتمىغانالر رنىىبۈگۈن ئەج: »پەيغەمبەر «. تاماق ئەتتى
ش ۋە ىرىخىزمەت قىلىش، سـۇغ، دېگەن« نى ھەيدەپ ئاپاردىگىلەرتۆ» ئىبنى ھەجەر مۇنداق دەيدۇ: 

لىپ ېئ رنىىئەج» :پەيغەمبەر  دى دېگەنلىكتۇر.ھەيدىتۆگىلەرنى  ئۈچۈن ئۇنىڭغا ھەلەپ ئېتىپ بېرىش
نىـڭ كەمـلەپ ىروزا تۇتقـۇچىالر ئەجر ا. بۇنىڭـدمەقسـەت قىلغـانتولۇق ئەجىرنى  دەدېگەن سۆزى« كەتتى

 مـۇبەلكـى روزا تۇتمىغـۇچىالر ئۆزلىرىنىـڭ ئىشـلىرىنى ۋە روزا تۇتقۇچىالرنىڭ ،ئەمەسكېتىشى مەقسـەت 
رىنىـڭ ىرى ۋە روزا تۇتقۇچىالرنىڭ ئەجىنىڭ ئەمىلىنىڭ ئەجىرئۆزلى غانلىقلىرى ئۈچۈن،ئىشلىرىنى قىل

   دېگەنلىكتۇر. تۈردىقولغا كەل نىئوخشىشى
بــۇ ›گەن: ېــرە مۇنــداق دفەبــۇ ســۇئىبنــى ئ ۇ:(مۇنــداق دەيــد ســۆزىنى داۋامالشــتۇرۇپئىبنــى ھەجەر )

راق ئىكەنلىكىنــى چــوررىــدىن ىھەدىســتىن غازاتتــا خىــزمەت قىلىشــنىڭ ئەجــرى روزا تۇتۇشــنىڭ ئەج
 . ‹بىلىۋاالاليمىز

بىـرى بىـلەن –بۇ ھەدىسـتىن جىھادتـا بىـر دەپ قارايمەن. مەن بۇ كۆزقاراش مۇتلەق ئەمەسئەمما، 
ا تۇتماسـلىقنىڭ روزا تۇتۇشـتىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىنــى ھەمكارلىشىشـقا رىغبەتلەنـدۈرۈش ۋە سـەپەردە روز

ســەپەردە تۇتقــان روزا روزا  بەزىــلەر دۇرۇس ئىكەنلىكىنــى بىلىــۋاالاليمىز. نىڭســەپەردە روزا تۇتۇشــھەمــدە 
 1.[قارايدۇ پبولمايدۇ دە

غازاتتـا روزا تۇتۇشـنىڭ دۇرۇس ۋە ئىمام بۇخـارى رىـۋايەت قىلغـان مەزكـۇر ئـۈ  ھەدىسـتىن سـەپەردە 
بولغـان مەشـىق، ئـۇرۇش قىلىـش ۋە شـۇنىڭغا  پەرزۋە غازاتتـا ئـادا قىلىـش  دەسـەپەرھەمدە كەنلىكى ئى

                                                           
 بەت -84جىلد  -6« فەتھۇل بارى»ر1
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ــىغان ئ ــن ەمەللەئوخش ــدىغانردى ــىپ قالى ــىلەرگە بوشىش ــلىق كىش ــبەتەن روزا تۇتماس ئەۋزەل  نىڭنىس
                               ئىكەنلىكى ئايدىڭلىشىدۇ.

  شى الزىمۈركۆندۈپاراغەتنى تاشالشقا –تۇرمۇشقا ۋە راھەتئەمىر قول ئاستىدىكىلەرنى يىرىك 
لىــپ كېلىــدىغان نۇرغۇنلىغــان ېە ئگپاراغەتنىــڭ بەنــدىنىڭ دۇنيــا ۋە ئــاخىرەتلىكى–راھەت ،چــۈنكى

، دۇنياغا مايىل بولۇش ۋە ئۇنىڭغـا مـۇھەببەت مۇتەكەببۇرلۇقزىيانلىق تەسىرلىرى بار. تاش يۈرەكلىك، 
 ،ۇنىڭغـابش قاتارلىقالر شۇ زىيـانلىق تەسـىرلەرنىڭ جۈملىسـىدىندۇر. يەنە ئۆلۈمنى يامان كۆرۈ، باغالش
بەلكـى ھەقـتىن توسـۇش قاتـارلىقالرمۇ ئەگىشـىپ  ،، ھەقـتىن يـۈز ئـۆرۈشئۆزىنى قاچۇرۇشتىن دجىھا

 . كېلىدۇ
  1.ىكى باياشاتلىقنى كۆرسىتىدۇنېئمەتلەر ئىچىد–پاراغەت دېگەن، نازۇ–راھەت

تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ: هللابۇ ھەقتە  .ۈپ تىلغا ئېلىنغانغەت، پەقەت سۆكپارا–قۇرئان كەرىمدە راھەت

 َََّنُفوَه  ا ِِسَّ  ا ِبَ  ا ُأْرِس  ْلُتْ  بِ  ِأ َك  اِفُنو قايسىى  شىىەھەرگە بغىمىسىىۇن  بىىى ەر  َوَم  ا َأْرَس  ْلَنا ِف قَ ْنيَ  ٍل ِم  ْن سَ  ِذيٍن ِِنَّ قَ  اَ  ُمت ْ

شىببىسىرش   بىر سىلەرنى  پەيغە رەرىىىىاالرنى  »لى ى  ئاگاھالندۇرغۇچ  ئەۋەتسەشال ئۇنى  دۆىەتمەن ئادە 

ََلَ  ،2 دېدى« ئىنىار قىلىمىر ََسَ ا  َنُفوَه ا ِِسَّ ا َوَج ْ سَا آبَا ُأمَّ ٍل َوِِسَّ ا  وََكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْ ِلَك ِف قَ ْنيَ ٍل ِم ْن سَ ِذيٍن ِِنَّ قَ اَ  ُمت ْ
دەك سەندن  ئىلگى ى ھەرقاچان بى ەر شەھەرگە ئاگاھالندۇرغۇچ  )يەن  پەيغە رەرئ شۇنىا َََل  آثَارِِهْ  ُمْ َتُ وََّ 

بغۋنلى نمىرنىى  بىى  خىىل دننغىا ئېاىقىاد -بىىر ھەقىىقەتەن ئاتىا»ئەۋەتسەشال  ئۇنى  دۆىەتمەن ئادە لى ى  

ت َّ َ َ  الَّ ِذيَن َوا،3 دېيىشىا « شىببىسىرش   بىىر ئۇالرنىى  ئىرىى نىدن   ىاڭىمىر-قىلغانلىقىن  بىلىمىر  شەك
ئىش ەتلىك تۇر ۇشىن  قغغلىشىىدۇ. ئىۇالر -ئۆزىى نگە زۇىۇم قىلغۇچىالر ئەيى َ َلُموا َما أُْتنُِفوا ِفيِأ وََكاسُوا ُُمْنِِمْيَ 

 .4گۇناھىار ئادە لەردۇر

ْ   ِِس َُّه توغرۇلۇق مۇنـداق دېـگەن:  لەردىغان ئادەمىسول تەرەپتىن بېرىل ئەمەل دەپتىرىتائاال هللايەنە 
َنِفْيَ  يەنە سىز  ،5ئۇالر بۇنىادن  ئىلگى ى )يەن  دۇنيادائ شەھۋەتىە چۆ گەن ئىدى  چىنى  َكاسُوا قَ ْ َل َذِلَك ُمت ْ

بـۇ  قوشـۇپ ەتلەرگەئـاي -64، -33سـۈرە مۇئمىنـۇن  ،ئـايەت -13سۈرە ئەنبىيـا  ،ئايەت -16سۈرە ئىسرا 
 . تىلغا ئېلىنغانپاراغەت پەقەت سۆكۈپ –راھەتئۇ ئايەتلەردە  قارايدىغان بولسىڭىز، ەكسەككىز ئايەت

 .لمىسـۇناق ئـويالپسـەل قاراۋاتىـدۇ دەپ  مۇھىملىـق دەرىجىسـىگەبىرەرسى بىزنـى ئىقتىسـادنىڭ 
 ئىقتىسـاديولىـدا هللا. بىز ئىككىنچى بابتـا دۇريىېئىقتىساد ھاياتلىقنىڭ ئاساسى، جەرنىڭ پ ،چۈنكى
 تەپسىلىي توختالغان ئىدۇق.  بۇ ھەقتەسۆزلىگەندە، توغرىسىدا  قىلىش تەقدىم

بولۇپمــۇ جىھــاد مەيدانلىرىــدا خىــزمەت  ،نېئمەتــتە ئىســراپ قىلىشــتىن ئاگاھالنــدۇرىمىز–بىــز نــازۇ
ۋاتقـان نۇرغۇنلىغـان يامـان ۈبۇنىـڭ بىـز كـۆزىمىز بىـلەن كۆر ،چـۈنكى ئاگاھالندۇرىمىز. قىلىۋاتقانالرنى

ئايرىلىپ قېلىشقا ۋە دۇنياغا مايىـل بولۇشـقا  جىھادتىنھەتتا تەسىرلىرى بار بولۇپ، بەزى كىشىلەرنى 
 قاباھەتلىكراقى بۇ مايىل بولۇشنى ئاقالشتۇر.  مۇلىپ باردى. بۇنىڭدىنېئ

ئۆزىڭىز تونۇيدىغان كىشىلەرنىڭ ئىچىدىن بۇنىڭغا مۇپتىال بولغان كىشـىلەرنىڭ ھالىغـا قارايـدىغان 

يَاأَي َُّها الَّ ِذيَن تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللاھەقتە  بۇ بولسىڭىز، بۇ سۆزنىڭ راسا ئىكەنلىكىنى بىلىۋاالاليسىز.
                                                           

رناملىق كىتابى« ئەلمۇفرەدات»ئەرراغىبۇل ئەسفىھانىينىڭ ر1
رئايەت -34 ئسۈرە سەبەر2
رئايەت -23سۈرە زۇخرۇف ر3
 ئايەت -116سۈرە ھۇد ر4
رئايەت -45سۈرە ۋاقىئە ر5
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ُُْولَِئَك ُهْ  اْْلَاِس نُ  ََْن ِذْكِن اهَِّ َوَمْن يَ ْفَعْل َذِلَك َف ُُُكْ   َُْ  َون َأْون ْ  َأْمَواُل َُ ئ   ۇئمىنلەر!  اىلى ناالر ۋە  وََّ آَمُنوا ن تُ ْلِه

ئىرادناىدن ئ غەپلەتاە قاىدۇر ىسۇن  شىملەرش  -  تائەتنىهللانى  زنى ندن  )يەن  هللاباىىلى ناالر سىلەرن  

ََِظ ي ٌ ،1 شۇنداق قىلىدنىەن  ئىۇالر زنيىان تىارتقۇچىالردۇر ْن َ ُه َأْج ٌن  َِ نَ ٌل َوَأََّّ اهََّ  ُُُك ْ  ِفت ْ ْ  َوَأْون َُ َ ا َأْم َواُل َلُم وا َأَّنَّ َْ  َوا

نىى  دەرگاھىىدا هللاىچىن بىى  تىرىىىك سىىناقاۇر  بىلىاالرش   سىلەرنى   اىلى ناالر  باىىلى ناالر سىلەر ئ

 .2چغڭ ساۋا  بار
پاراغەتنىـڭ زىيىنـى ۋە ئۇنىـڭ –راھەت نـاملىق كىتابىـدىكى« ەمـۇقەددىم»ئىبنى خەلدۇن ئۆزىنىڭ 
الرنى مەزمـۇننۇرغۇنلىغـان پايـدىلىق  ،لىپ كېلىدىغان تەسىرىنىڭ بايانىداېدۆلەتنىڭ زاۋال تېپىشىغا ئ

رىك تۇرمۇشنىڭ دۈشـمەنلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قىلىشـتىكى تەسـىرىنىمۇ بايـان . ئۇ يەنە يىگەنكەلتۈر
 . غانقىل

ياۋايى خەلقلەرنىڭ ئۆزىدىن باشقا خەلقـلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قازىنىشـقا  بابتا -16ئىبنى خەلدۇن 
سـىز شـۇنى بىلىـۋېلىڭكى، بىـز ئـۈچىنچى :  ئىكەنلىكى توغرىسىدا مۇنداق دېـگەن ۇدرەتلىكبەكرەك ق

دىمىدە ئېيتقىنىمىزدەك، كـۆچمەن تۇرمـۇش شـىجائەتكە سـەۋەب بولغـانلىقى ئۈچـۈن، بـۇ يـاۋايى مۇقەد
 خەلقنىڭ يەنە بىر خەلقتىن شىجائەتلىكراق بولۇشىدا گەپ يوق.

ئۇالر ئۆزلىرىدىن باشقا خەلقـلەر ئۈسـتىدىن غەلىـبە قىلىـش ۋە ئۇالرنىـڭ قوللىرىـدىكى نەرسـىلەرنى 
 ئۆزگىرىشـىبىر خەلقنىڭ بۇ ھەقتىكى ئەھۋالى زامانالرنىڭ  شۇنداقال،. تارتىپ ئېلىشقا بەكرەك قادىردۇر

نېـئمەتلەرگە چۆمـۈپ، –چۈشـۈپ نـازۇ گەرەىـلمەھەلل-يېـزابىلەن ئوخشـاش بولمايـدۇ. قاچـانىكى ئـۇالر 
 ۋە ، ئۇالرنىــڭ شــىجائىتىچۆكســەرگەمەنپەئەتلىــرى–نېئمەتتىكــى پاراۋانلىقنىــڭ پايــدا–تۇرمــۇش ۋە نــازۇ

 3[.كېمىيىدۇ دامىقدار ئايرىلغانن تۇرمۇشىدىن قى كۆچمەىياۋايىل
 داباياۋانـ–چـۆلبىـر ئۆمـۈر تائاال بەنـى ئىسـرائىل قەۋمىـگە تەقـدىر قىلغـان هللائىبنى خەلدۇن يەنە 

 غەلىـبە قىلىشـقا قـادىر بىـر خەلقنىـڭ ئۆسـۈپ يېتىلىشـى نىـڭھېكمەتكى ئۇنىڭـدىئېزىپ يۈرۈش ۋە 
غـۇچى ئامىلالرنىـڭ بىـرى، ئايرىپ قويپادىشاھلىقتىن  مۇنداق دەيدۇ: بابتا  -13توغرۇلۇق ئىكەنلىكى 

 بىـلەنگىشىدۇر. بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، خارلىق ېباش ئ ھالەتتەقەبىلىنىڭ ئۆزلىرىدىن باشقىالرغا خار 
 ،چـۈنكى يدۇ.ۋە ئۇنىـڭ شـىددىتىنى سـۇندۇرۇپ تاشـال ئـۆز گـۇرۇھىنى قوغـداش روھىنـىگىش ېباش ئـ

. ئىپادىسـىدۇرنىـڭ يوقالغانلىقىنىـڭ گـۇرۇھىنى قوغـداش ئېڭى، ئۆز گىپ خار بولۇشىېئۇالرنىڭ باش ئ
 اشــۇر ېلىــدۇ،ئــاجىز ك مۇە قىلىشــتىنئئــۆزلىرىنى مــۇداپى ،ئــۇالر خارلىققــا مايىــل بولغــانلىقى ئۈچــۈن

  .تىن تېخىمۇ ئاجىز كېلىدۇتەلەپ قىلىشقارشىلىشىش ۋە )ئۆز ھوقۇقىنى( 
ــا  ــتە مۇس ــۇ ھەق ــىز ب ــاالمس ــى نىڭئەلەيھىسس ــرائىلنىئ بەن ــاھلىقىس ــامنىڭ پادىش ــا ى ش نى قولغ

تائاالنىڭ ئۇالرغـا شـامنىڭ پادىشـاھلىقىنى يېزىـۋەتكەنلىكىنى خەۋەر بەرگەن هللاچاقىرىپ، كەلتۈرۈشكە 
دېگەنلىكىـگە نەزەر ئېتىبـارىڭىز  «شـامدا زالىـم قەۋم بـار» :ۋاقىتتا، ئۇالرنىڭ بۇنىڭدىن ئاجىز كېلىـپ

بىـلەن  لىقە قەبىلىسـىاىنغىنىـدەك شـامدىكى ئەمـبۇنىڭ سـەۋەبى قۇرئانـدا قىسسـە قىل ڭ.بىلەن قارا
لىقى ئىـدى. ئـۇالر ئۆزلىرىنىـڭ خاتـا گۇمـانى چورچىتى قەبىلىسىنىڭ ئۇالرغا قىلغان بمىسىردىكى قى

بايـاۋان بىـلەن جازالىـدى. –تائاال چۆلهللالىقلەرگە قارشى تۇرۇشتىن ئاجىز كەلدى. ئۇالرنى ابويىچە ئەم
يىـل جەريانىـدا نە  43يىل ئېزىپ يۈرۈشـتى. ئـۇالر بـۇ  43 چۆلدە لىقىدىكىىئۇالر شام بىلەن مىسىر ئار

 مىدى. الشىلىمىدى، نە ئىنسانالرغا ئارەلچۈش ەئاۋات جايالردىن ئورۇن ئااللمىدى، نە شەھەرلەرگ
                                                           

 ئايەت -3سۈرە مۇنافىقۇن ر1
 ئايەت -28سۈرە ئەنفال ر2
ربەت -138مۇقەددىمە ر3
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ــۆر ــۇنى ك ــدىن ش ــڭ مەزمۇنى ــۆلاليۋاالۈئايەتنى ــۇ چ ــڭ ب ــدا –مىزكى، ئۇالرنى ــپ  43باياۋان ــل ئېزى يى
ئۇنىڭغـا  قۇتۇلـدۇرۇپ،چارگىلىـدىن  نىـڭقۇۋۋەت-كۈ  ۋە ارلىق، قەھرىخئۇالرنى  سەۋەب،يۈرۈشىدىكى 

خەلقنـى يـوق ئەۋالد قويغـان بىـر  ىنى قوغـداش ئېڭىنـى يوقۇتـۇپھۇرۇئۆزلىرىنىڭ گۋە كۆنۈپ كەتكەن 
خـارلىق تەمىنـى تېتىـپ  ،گىشـنى بىلمەيـدىغانېۋە باش ئنى تۈزۈم-قانۇن ئاشۇ باياۋاندا ،قىلىۋېتىپ

ئۆز گۇرۇھىنى قوغداش ئېڭىغـا ، ىدەپەيدا قىلىشتۇر. نەتىجخەلقنى ئەۋالد ەنە بىر باقمىغان ئىززەتلىك ي
    1.[ئىگە قۇدرەتلىك يېڭى بىر ئەۋالد يېتىشىپ چىقتى

ھازىرقى نۇرغۇنلىغان مۇسـۇلمانالرنىڭ ھـالىنى سـۈپەتلەپ بېرىـدۇ. ئـۇالر خارلىقتـا  لەريۇقىرىقى سۆز

ر»: لىگەن ئىـدىئىپـادىبىـلەن  ىتۆۋەنـدىكى سـۆز گىپ تۇرۇپتۇ. بۇ ھالنى پەيغەمـبەر ېباش ئ مُكرَان  يُعشه
ع اىرعلاكالاُار الاىر اَّ دااهعاٍ ركاةاٍرتا ا رَُُنا  رُكر ه ُْرْهع  ْا ُْرعُل ع اىر الاِ ُك :رر«تا ا َا ْاٌهذ  ر ٍا ىاٍريماع  ر هل ا رْه رعلِل هرَاْهع  ُِعَا رَا ٌهمذ رر» ُمل ىاٍ:ريٍا ْا ريماع   ْ َانم مُا

ْ ر عاررركاثهعن،رَالاكهى ُك  ْ ُْرعل عا ر ُمُلعسهُك ِا داُرر ه رَا  ْ ر اُ َ هُك ر ُمُلعبه ٍُرعل ةاعاٍسااارْهع  ،رتىَ ِ ره  ُ ُغثٍا هرعل :رر«كا َا ُع ر امٍ  ْ ْاٍرعل معا ُلعع:رَا ْ اِامٍ هر» ٍا رع َُمبُّ
ِاُارعل ةاع  هر ْه  ھەر رشـىسـىلەرگە قا ۋە ئازغۇن گۇرۇھالر( پىرقىلەر كاپىر)يەنى لەر لقەبارلىق خيېقىندا « »َاكاراع

)سـىلەر بىـلەن  بىرسـىنى چاقىرىشـقاندەك-ئۆزىنىڭ قاچىسىغا بىـر رەچىلۈگېخۇددى تاماق ي تەرەپتىن
 تـارتىۋېلىش ئۈچـۈن( الرنىىڭلكۈمـ–شەۋكىتىڭالرنى سۇندۇرۇش، دۆلىتىڭالرنى ۋە مال–شانىئۇرۇشۇش، 

انىمىزنىڭ شــۇ كۈنــدىكى بىزنىــڭ ســ! بــۇ لالھئــى رەســۇلۇ› بىــز دېــدۇق: .«شــىدۇىنــى چاقىرىبىر-بىــر

)شـىجائىتىڭالرنىڭ  لـېكىن سـىلەر ،شۇ كۈندە سىلەر كۆپ»مۇنداق دېدى:  پەيغەمبەر  ‹ئازلىقىدىنمۇ؟
ــركېمىيىــپ كېتىشــى ــۆۋەنلەپ كېتىشــى ســەۋەبلىك(–، قەدى ــۆســەلنىڭ ك قىممىتىڭالرنىــڭ ت  ەكىگۈپ

كۆتۈرۈلـۈپ  ھەيـۋىتىڭالر( سـىلەرنىڭقورقـۇن  )يەنـى دۈشـمىنىڭالرنىڭ قەلبىـدىن  كۆپۈك،بىر ئوخشاش 
دېدى. پەيغەمـبەر  ‹مە؟ېن دېگەن نەۋەھ› :ئۇالر. «ن پەيدا قىلىنىدۇەسىلەرنىڭ قەلبىڭالردا ۋەھ كېتىدۇ،

 2.«رۇلۈمنى يامان كۆرۈشتۆھاياتلىقنى ياخشى كۆرۈش، ئ»دېدى:  مۇنداق 
–ۇۋە نـاز كە بېرىلىشـىپـاراغەت–قەبىلىنىـڭ راھەت مۇنـداق دەيـدۇ:  بابتا -18 ەئىبنى خەلدۇن يەن

ئۇالرنىـڭ  دۇر.توسـقۇچى ئامىلالرنىـڭ قاتارىدىنـ قا ئېرىشىشـتىنپادىشاھلىقئۇالرنى شى، ۈنېئمەتكە چۆم
بىلەن ئۇالر پادىشاھلىقىنى قولغا  دەرىجىسىنىڭ چورىيىشىنېئمەتكە بېرىلىش –پاراغەت ۋە نازۇ–راھەت

نېئمەتكە –اغەت ۋە نازۇپار–راھەت ،چۈنكى .ىغا بېرىپ قالىدۇبكەلتۈرۈش تۈگۈل، يوقۇلۇپ كېتىش گىردا
شنىڭ ئامىلى بولغان ئۆز گۇرۇھىنى قوغداش ئېڭىنىـڭ ۋەيـران بولۇشـىنى قازىنىغەلىبە  ،غەرق بولۇش

ئـۆزىنى  ،يوقالسا، قەبىلە ئـۆز ھوقـۇقىنى تەلەپ قىلىـش تۈگـۈل بۇ خىل ئاڭئەگەر مەيدانغا كەلتۈرىدۇ. 
–ۋالىـدۇ. بۇنىڭـدىن راھەتۇتۇا خەلقـلەر يمۇ ئاجىز كېلىدۇ. ئۇالرنى باشقنىتقوغداش ۋە ھىمايە قىلىش

توسقۇچى ئـامىلالردىن بىـرى ئىكەنلىكـى ئايـان بولـدى.  ڭ پادىشاھلىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىنپاراغەتنى
 تائاال ئۆزىنىڭ پادىشاھلىقىنى خالىغان كىشىگە ئاتا قىلىدۇ.هللا

لىقنى تائـــاال بىـــر خەلقـــتىن پادىشـــاھهللائەگەر  مۇنـــداق دەيـــدۇ:  بابتـــا– 23ئىبنـــى خەلـــدۇن 
ھەرىـكەت گۈچى رەزىل ئىشالرنى سادىر قىلىشـقا ۋە ئۇنىـڭ يولىـدا ۆكۈلۋەتمەكچى بولسا، ئۇالرنى سۈكۆتۈر
قوللىرىـدىن چىقىـپ ئورنىغـا باشـقىالر  ئـۆزلىپ بارىدۇ. ئاقىۋەتتە ئۇالر تـاكى پادىشـاھلىق ېشقا ئقىلى

ــقانغا قەدەر ــى ،ئالماش ــد يسىياس ــپ قويى ــۈك يوقىتى ــى ئومۇميۈزل ــدەۇ ۋە كەپەزىلەتلەرن ــك ئىچى  مچىلى
ــۇياشاشــنى  ــاقىۋە داۋام ئېتىــدۇ. ب ــا قىلغــان پادىشــاھلىق ۋە ياخشــىلىقنى هللائۇالرغــا  تتەئ ــاال ئات تائ

                                                           
ربەت -141مۇقەددىمە ر1
 .دېگەن« سەھى »اۋۇد رىۋايىتى، بۇ ھەدىسنى ئەلبانى ئەھمەد ۋە ئەبۇ در2
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َه ا بېرىلگەن ئۆلۈم خەۋىـرى بولىـدۇ.  قالىشېۋىتارت َََلي ْ َُ لَّ  َنِفيَه ا فَ َفَأ ُ وا ِفيَه ا َف سَ ا َأَّْ سُ ْهِل َك قَ ْنيَ ًل َأَمْنسَ ا ُمت ْ ُْ َوَِِذا َأَر
بى ەر شەھەر )ئاھاىىس ئن  ھاالك قىلماقچ  بغىساق  ئۇنىادنى  دۆىەتمەن ئىادە لەرن   َ  ْوُ  فَ َ مَّْنسَاَها تَ ْ ِم ًاالْ 

دە  ئۇالرغىا ئىازابىمىر -پاسىات قىلىىدۇ-)بىرگە ئىاائەت قىلىشقا بۇي ۇيمىر  ئۇالر ئىاائەت قىلمىاي  پىسىق 

ســىز ئىلگىرىكــى  .1قىلىمىىىر ۇق رەۋنشىىاە ھىىاالكتېگىشىىلىك بغىىىىدۇ  شىىۇنى  بىىىلەن ئىىۇالرن  قغرقۇنچلىى
مەخلۇقاتىـدىن( )هللا ئۈممەتلەرگە قارايدىغان بولسىڭىز، بىز ئېيتقان سۆزلەرنىڭ كۆپلىرىنى تاپااليسـىز.

 2[.تالاليدۇ خالىغىنىنى يارىتىدۇ، خالىغان ئادەمنى
كېلىـدىغان  ىـائىبنى خەلدۇن ئىشارە قىلغان مۇسـۇلمانالرنىڭ نەزىرىـدىكى جىھـاد ئەقىدىسـىگە ز 

پــاراغەتكە بېــرىلىش ۋە خــارلىق ئــارقىلىق ئاجىزلىشــىدۇ. ئــۇنى –راھەت ،ىگۇرۇھــۋازلىق لەرنىــڭقەبىلى
رنىڭ ەسـەۋەبل ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا يـۇقىرىقى ،كۆرـۈللەردە قوزغـاش ئۈچـۈن)يەنى جىھـاد ئەقىدىسـىنى( 

ەلبلىرىــدە يېڭىــدىن بــۇ ئەقىــدە مۇســۇلمانالرنىڭ ق ،رىســىنى قىلىــش كېــرەك. شــۇنداق قىلغانــدىالچا
 تىرىلىپ قوزغىلىدۇ.  

جىھـاد  ،كېرەكلىرى ئاز بولسـا، ئۇنىڭغـا دۇنيـادىن ئـايرىلىش–بەندىنىڭ دۇنيالىق نەرسە ،كىىقاچان
ــانغا  ــارلىقالر ئاس ــىبەتلىرى قات ــڭ مۇس ــرىش ۋە دۇنيانى ــان بې ــىتىش، قۇرب ــداكارلىق كۆرس ــش، پى قىلى

 توختايدۇ.

نىـڭ  ئىبنـى ئاببـاس  توغرىسـىدىكى ياننىڭ قىسسىسـىفۇبىلەن ئەبۇ س ىقلەرىشۇنىڭ ئۈچۈن ھ
بولــۇپ  ئەگەشـكۈچىلىرىۋاقىـا پەيغەمبەرلەرنىـڭ  دۇنيـالىرى ئـازالر ھەر–مـال كەلگەنـدەك، ھەدىسـىدە

  .كەلگەن ئىدى

ُار: }گەنېـمۇنـداق د ىقلەرىھ رَان رُهمدا ْ  رنامذاكار  ا ُْ ُْ ُاٍ رعتم ُمادُمعُ رَا  رُهمدا مراعُفرعلى مٍسه رَاش  ْال ُاكا م ِا ٍُرَا رَاتم ُامٍ  ْ م ُْ رعتم ُمادُمعُ رَا ْه ُْ ٍ ا
ُِمرهر ( كىشىلەرنىڭ ئۇلۇغلىرى ئەگىشـىۋاتامدۇ يـاكى گە پەيغەمبەر يەنى ئۇنىڭغا ) ـــ :{ }مەن سەندىنعلرُّ

ئەنە  .دېـدىڭ ــــ ،ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرى ئەگىشىۋاتىدۇ ـــ :دەپ سورىدىم. سەن ـــ؟ ئۇالرنىڭ ئاجىزلىرىمۇ
   3دۇر{.ەگەشكۈچىلىرىئشۇالر پەيغەمبەرلەرنىڭ 

ََ  تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا نَ اَ   ََي ْ ِْْ يُنِي ُ وََّ َوْجَه ُأ َوَن تَ ْع ُ   ِِ َواْلَعِش َُوََّ رَب َُّهْ  بِاْلَغَ ا ُهْ  َواْصِْبْ سَ ْفَأَك َمَ  الَِّذيَن َيْ  ن ْ
ََنْ  َِْ  َمْن َأْغَفْلَنا قَ ْلَ ُأ  سْ َيا َوَن ُت ِِ ال ُّ سەن پەرۋەردنگارنانى  رازنلىقىن   ِذْكنِسَا َوات ََّ َ  َهَواُه وََكاََّ َأْمُنُه فُ ُنعًا ُتنِيُ  زِيَنَل اْْلََيا

ئاخشا دا ئۇنىاغىا ئىرىادەت قىلىىدنغانالر )يەنى  ئىاجىر  شە ىرەغەل  ۇسىۇىمانالرئ بىىلەن -تىلەى  ئەتىگەن
غڭلى ننى  سىۆھرىاىن ئ دەى سەۋرچان بىللە بغىغى   ھاياتىھ دۇنيانى  زنرۇزنننىاىن  )يەن   ۇش نىالرنى  چ

خاھىشىغا ئەگەشىەن  -ئۇالرن  شۆزگە ئىلماي قاىمىغى   بىر دنلىن  زنى نمىردن  غەپلەتاە قاىدۇرغان  نەپس 

 .4ئىش  ھەددندن  ئاشقان ئادە نى  )سۆزىئگە ئەگەشمىگى 

مِ نىڭ قەۋمى توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ: ئەلەيھىسساالمھ ۇتائاال نهللايەنە  ْْ ُن لَ َك َوات َّ َ َع َك اأَلْرَذلُ وََّ قَ اُلوا أَسُ  
َ اِرُِ الْ  َََل  َرَِْ َلْو َتْشُعُنوََّ َوَما أَسَا بَِ ْلِمْ ِبَا َكاسُوا يَ ْعَمُلوََّ َِِّْ ِحَأابُ ُهْ  ِِنَّ  َِ ِمِنْيَ قَاَ  َوَما  ْْ ئى  نىۇھ!ئ سىاڭا »)ئۇالر   ُم 

 .5دېدى« ېياا دۇق؟تۆۋەن تەبىقىدنى  ئادە لەر ئەگەشىەن تۇرسا  ساڭا بىر ئىمان ئ
                                                           

 ئايەت -16سۈرە بەنى ئىسرائىل ر1
 نەشرىياتى« دارۇل قەلەم»يىلى  -1378بەتكىچە، مىالدىيە  -144بەتتىن  -143« مۇقەددەمەتۇ ئىبنى خەلدۇن»ر2
ربۇخارى رىۋايىتىر3
 ئايەت -28سۈرە كەھف ر4
 ەتكىچەئاي -114ئايەتتىن  -111سۈرە شۇئەرائ ر5
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تائاالنىڭ رازىلىقىنـى تەلەپ قىلغـۇچى ۋە ئـاخىرەت هللا مۇنداق دەيدۇ:  لالھئىبنى قەييۇم رەھىمەھۇ
ئۇنىڭ يولى ۋە تەلىپى پەقەت ئىككى خىـل تـوختىتىش ئـارقىلىقال  ،ئالىمىنى كۆزلىگۈچىگە نىسبەتەن

قەلبنى ، يەنە بىرى .توختىتىش اتقەلبنى تەلەپ قىلغان ۋە مەقسەت قىلغان ئىش، توغرا بولىدۇ. بىرى
لەردىن سـۆزتىلنـى پايدىسـى يـوق  ،لىشـتىن تـوختىتىشېغان نەرسىنىڭ غەيرىگە قاراپ قىنتەلەپ قىل
ــدۈرۈش،تائاالنىــڭ زىكــرىگە، ئىمــانىنى ۋە مەرىپىتىنــى ئاشــۇرىدىغان نەرســىلەرگە هللايىغىــپ،   ئادەتلەن

بـۇ  ئادەتلەنـدۈرۈش.ئەمەللەرگە  بۋە مۇستەھە، پەرز گە ئەمەسمەئسىيەت ۋە شەھۋەتلەر–ئەزالىرىنى گۇناھ
تاكى ئىنسان ئۆز رەببىگە ئۇچراشقىچىلىك داۋام ئېتىدىغان بولۇپ، رەببى ئـۇنى زىندانـدىن  ،توختىتىش

بولغان بىر ئالەمگە ئازاد قىلغانغا قەدەر داۋاملىشىدۇ. ئەگەر بەندە بۇ ئىككـى  ياخشى ئەڭ كەررى ۋە ئەڭ
اي، ئۇنىڭــدىن شــەھۋەتلەر بوشــلىقىغا قاچســا، ئــۇ دۇنيــادىن چىقىــپ خىــل توختىتىشــقا ســەۋر قىاللمــ

كەتكەندىن كېيىن قورقۇنچلۇق بىر زىندانغا كىرىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەرقانداق بىر دۇنيادىن چىققـۇچى 
 1[.تەۋفىق بەرسۇنهللايا قاماقتىن ئازاد بولىدۇ ياكى قاماققا بارىدۇ. 

ــدۇ لالھئىبنــى قەييــۇم رەھىمەھــۇ ــداق دەي ــاخىرەتكە قىــزىقىش پەقەت دۇنيا : يەنە مۇن غــا ھەۋەس ئ
پەقەت ئىككـى خىـل تـوغرا نەزەردىـن  غـا ھەۋەس قىلماسـلىقبىلەن تاكامۇللىشىدۇ. دۇنيا قىلماسلىق

 كېيىن روياپقا چىقىدۇ.
دۇنيـانى دەپ  ،ئۇنىـڭ خارلىقىغـا ،ئۇنىڭ تېـز زاۋال تېپىـپ تـۈگەپ كېتىشـىگە ،دۇنياغا .بىرىنچى

قوغالشــقۇچى دۇنيــانى  .ئەلىمىــگە نەزەر تاشــالش-ا ھېــرىس بولۇشــنىڭ دەرترىقابەتلىشــىش ۋە ئۇنىڭغــ
كـۈزۈپ يـاكى قولـدىن كەت دۇنيانى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىلگىرى بولسۇن، قولغا كەلتۈرگەندە بولسـۇن ۋە

  مانا بۇ ئىككى نەزەرنىڭ بىرىدۇر. بواللمايدۇ. يئوخشاشال غەمدىن خالى ،بولسۇنقويغاندا 
 ،مەرگۈ ئىكەنلىكىـگەۋە  يىغا، ئۇنىڭ دائىمىقىىۋاتقانللكې يېقىنالپئۇنىڭ  ،كەئاخىرەت .ئىككىنچى

ئۇنىــڭ بىــلەن ھەمــدە ە گىپىشــەر-ئۇنىڭــدىكى ياخشــىلىقالر ۋە خۇرســەن قىلغــۇچى ئىشــالرنىڭ شــان

َواخِخ َنُِ  مۇنداق دېگەن:تائاال هللابۇ ھەقتە نەرسىلەر ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەرگە نەزەر تاشالش. دۇنيادىكى 
ياخشـىلىقالردۇر. بـۇ  يمـۇكەممەل دائىمىـ ،ئاخىرەت بولسا .1ۇرئاخى ەت ياخشىدۇر ۋە باقىيد ي ْ ٌن َوأَبْ َ   خَ 

دۇر. ئەگەر ئىنسان بۇ ئىككىسىگە ى نەرسىدۇنيا بولسا ناقىس، ئۈزۈلۈپ قالغۇچى، غايى  بولغۇچى خىيال
ھەۋەس ەرســـىنى تالاليـــدۇ. تولـــۇق نەزەر تاشـــاليدىغان بولســـا، ئەقىـــل تالالشـــنى تەقەززا قىلغـــان ن

يىن كەلگۈچى ېك نىڭ تەبىئىتىدۇ. ھەربىر كىشىھەۋەس قىلمايتەقەززا قىلغان نەرسىگە  قىلماسلىقنى
ــپەئەت ۋە كۈت ــى تەرك ۈلۈمەن ــان لەززەتن ــازىر بولغ ــپەئەت ۋە ھ ــى دەپ نەق مەن ــانە لەززەتن ــان غايىب ۋاتق

پەزىلىتـى  ھـازىر بولغـان نەرسـىنىڭ ىنكېـي نەرسـىدىن كەلگـۈچى يېتىپ . ئەگەر ئۇنىڭغا تېزەيدۇئەتم
ئـۇ چاغـدا كۈچەيسە،  بولغان نەرسە تەرەپكە ەكئالىيراق ۋە ئەۋزەلر ئىنتىلىشى، ئۇنىڭ ىلىنىپئارتۇق ب
يوقـالغۇچى نـاقىس نەرسـىنى تاللىسـا، بـۇ يـاكى ئۇ كىشـى . ئەگەر كەلگۈچىنى تالاليدۇيېتىپ كېيىن 

ــانلىقتىن ــكارا بولمىغ ــا ئاش ــارتۇقچىلىق ئۇنىڭغ ــر ۋە ئ ــڭ ئەۋزەل ــاكى ئۇنى ــى ەكي ــىگە ئىنتىلىش  نەرس
 بولمىغانلىقتىن بولىدۇ.

پاراسـەتنىڭ زەئىـپلىكىگە دااللەت –بۇ ئىككى ئىشـنىڭ ھەربىـرى ئىماننىـڭ ئـاجىزلىقى ۋە ئەقىـل

قەلبلىرىنـى  ،ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرى دۇنيانى ئارقىسىغا تاشـلىغان قىلىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەر 
 سـتىن تەرك ئەتـكەن ۋە ئۇنىڭغـا مايىـل بولمىغـان.دوسا تۇتما ئۇنى .ەنكپ ۋاز كەچئۇنىڭدىن قايتۇرۇ

رەۋىشـتە  يئـۇالر دۇنياغـا ھەقىقىـسەۋەبتىن شۇ  ،ئۇالر دۇنيانى جەننەت ئەمەس زىندان دەپ ھېسابلىغان
                                                           

 بەت -54نەشرىياتى « مۇتەنەببىي»ناملىق كىتابى، « ئەلفەۋائىد»ئىبنۇل قەييۇمنىڭ ر1
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گە ھەرقانداق ياخشى كۆرگەن نەرسـى كىئەگەر ئۇالر دۇنيانى كۆزلىگەن بولسا ئىدى، دۇنيادى .قىزىقمىغان

ىرىنىڭ ئاچقۇچلىرى توغرا قىلىنغاندا، ئـۇنى رەت خەزىنىلدۇنيا  گە پەيغەمبەر  ،چۈنكى تتى.لەيئېرىشە

يــۇ،  –نىــڭ ســاھابىلىرىغا تۆكۈلــدى. ئــۇالر ئــۇنى تــالالپ ئالــدى دى. دۇنيــا پەيغەمــبەر غــان ئىــقىل
ۇنيانىـڭ مەرگۈلـۈك ئۆزلىرىنىڭ ئاخىرەتلىك نېسىۋىسىنى دۇنيانىـڭ بـاراۋىرىگە سـېتىۋەتمىدى. ئـۇالر د

 . بـۇ ھەقـتە پەيغەمـبەر گەن ئىـدىئۆتكـۈنچى نەرسـە ئىكەنلىكىنـى بىلـ ،قارار ئالىدىغان دىيار ئەمەس

ممٍ»مۇنــداق دېــگەن:  تماراكاعا را  رَُّ رَاعبارَا َا مم رشا رظهممر ه ر ه َا ر امٍ نم ِاٍر هّن اممٍرَاناممٍركاراعكهممب  لم ُّ
رَاله ممٍر ه نــېمە  بىــلەن ڭ دۇنيــاېنىــم« »ْا

ـــۇنى تاشـــالپ كىدەرەخنىـــڭ سايقەت پە؟ مەن ئىشـــىم ـــدىن ئ  يولۇچىغـــا كەنتـــەســـىدا ســـايىداپ ئان
  2[.«ئوخشايمەن

 ەىگشـىتىگۆقا ئيىرىـك تۇرمۇشـ ىپاراغەتنى تاشالش ۋە ئەمىرنىڭ قول ئاستىدىكىلەرن–مانا بۇ راھەت
ــدىنىڭ ــدا بەن ــا ۋە  ئائىــا ســۆزلەردۇر. بۇنىڭ ــاخىرەتلىكىدۇني ــدامۇناســىۋەتلىك ە گئ ــان پاي –نۇرغۇنلىغ

جىھــاد مەيدانىــدا پـاراغەتنى تاشــالش ۋە يىرىـك تۇرمۇشــقا كۆنـۈش( –راھەتيەنــى )مەنـپەئەتلەر بــار. بـۇ 
 تېخىمۇ تەكىتلىنىدۇ.  غا قارىتاخىزمەت قىلىۋاتقانالر

 ،مەنپەئەتلىـرىگە ئىشـارە قىلىـپ ئۆتتـۇق. ئەممـا-بىز يۇقىرىدا يىرىك تۇرمۇشنىڭ دۇنيالىق پايـدا
رگە ئەگىشـىپ ەدۇنيـالىق مەنـپەئەتل مەزكۇر ئىچىدە ۇنىڭب ىگە كەلسەك،ئاخىرەتلىك مەنپەئەتلىر ئۇنىڭ

مۈلـۈكتىن –دۇنيـالىق مـال ،ش ئۈچۈنۇلۇيوئاخىرەتتە ئىگىسىگە ساقالپ ق ،بار مۇرىپايدىلى كېلىدىغان
، بار. كۈچلۈك كۆزقاراش شـۇكى مۇلىرىپايدى ئىبارەت نېسىۋىسىنى تەرك ئېتىشكە ئەگىشىپ كېلىدىغان

تىـدۇ. ېكېمەيتىۋ سـاۋابىنىەلتۈرگەن ھەرقانداق دۇنيالىق نېسىۋە ئۇنىـڭ ئاخىرەتلىـك مۇئمىن قولغا ك

ــام نەۋەۋى ــلىرىدا ئىم ــڭ باش ــا كىتابنى ــبەر يمەن بۇنىڭغ ــڭ پەيغەم ــىگە بەرگەن  نى ــۇ ھەدىس ــڭ مۇن نى

ُْرَاتار» شەرھىسىدە ئىشارە قىلىـپ ئـۆتكەن ئىـدىم: ََُرنمااماغ مىا مرهي ا رتماغ م ِا ر َهياما رَاَ  ر اٍ مع  مٍرْه رْا لُمععرثُمُلثامي   َ رتمادا مٍنُععر ام   ُْر ه  ركا ملا  ُ
ْ ر ُْ ُهممُارَاُتَّامٍُبر ه رما رَُُجممعَُ  ُْ ممرهي ا ر ِا ر َهياما رَاَ  ر اٍ ممع  ممٍرْه ْا رَا  ْ غەنىــمەت  ؛، غــازات قىلىــپاتچىھەرقانــداق غــاز» «َُُجمعَهْه

بولىـدۇ.  سـىنى نەق ئالغـانئـۈچتىن ئىككىلىپ سـاالمەت قالىـدىكەن، ئۆزلىرىنىـڭ ئەجىرلىرىـدىن ېئ
ھەرقانداق بىر غازاتچى ياكى قوشۇن زەربە يەپ مۇسـىبەتكە ئۇچرايـدىكەن، ئۇالرنىـڭ ئەجىرلىـرى تولـۇق 

 3.«بېرىلىدۇ

ر» :نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسىمۇ مۇشۇ مەنىـدە ئىبنى ئەرەت  بخەببا ٍجار نامٍرْام ارعلى مِه ه َارعلِل هرنماعا ام اررْا م نُرهيمُ رَاج 
رُناممٍر الاممىرعلِل هرنار رّناهممراً رَاج  تماممرا ا مم  رَا َُ ممع  ر ُاهممراريماممع  ارَُ ممداُبرس ممُعرُ ةا رَُّْ   ْ ُع ممىم  ممِ ًٌٍرْه ممره هرشا رَاج  ممع  رْه رْا اممىرلا رياْ ُخممذ  ممع  ْا ى ممٍر َُررةه مم ِا ىاممٍرَاَ  م  نممإهذاعر ااِ 
ُ رَا هذاع ًّلا َهج  ر رعلِل هررسا ا   ُِمعَُ َُرناْاْارانامٍرَا م ُِ عرَاَ  َهرسا ا لاِ  َهج  ىاٍر م  رنُمغاا همر ااِ  مع رَان  َهرْه لاِ م َهج  َُرَاها دامرار الامىر م ِا رَاَ  مرهرع هرريا ررذ خه  ٌ رَايم ىمادام ى مٍرْامع  ْه َا

ٍ م هسُمعا ريماع  َُرنماُععا َُرقااراُت نىـڭ رازىلىقىنـى كـۆزلەپ ھىجـرەت قىلـدۇق. هللابىـلەن بىلـلە  بىـز پەيغەمـبەر « »لا

ن ھېچنەرسـىنى ممىسىگە چۈشتى. بىزنىڭ ئىچىمىـزدە ئۆزىنىـڭ ئەجرىـدىېنىڭ زهللابىزنىڭ ئەجرىمىز 
ھـۇد ۇئىبنـى ئـۆمەير شـۇالرنىڭ جۈملىسـىدىن ئىـدى. ئـۇ ئ ببولۇپ، مۇسئە مۇئالماي كېتىپ قالغانالر

يوللۇق رەخـا قالغـان ئىـدى. ئۇنىـڭ بېشـىنى ئۇنىڭدىن بىر پارچە كۈنىسى شەھىد قىلىنغان بولۇپ، 

بىزنـى  غەمـبەر ى. پەيتتپـۇتىنى يۆگىسـەك بېشـى ئېچىلىـپ قـاال ،ىتتيۆگىسەك پۇتى ئېچىلىپ قاال
                                                                                                                                                                                                      

رئايەت -17سۈرە ئەئال ر1
ربەتكىچە -35بەتتىن  -34ناملىق كىتابى « ئەلفەۋائىد»ئىبنۇل قەييۇمنىڭ ر2
 مۇسلىم رىۋايىتىر3
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بېشىنى يۆگەپ، ئىككى پۇتىغا چىغ قويۇشقا بۇيرۇدى. بىزنىڭ ئىچىمىزدە مېۋىسـى پىشـىپ يېتىلىـپ 
  1«.ئۇنى ئۈزگەن كىشىلەرمۇ بار

ئۆزىنىــڭ »ئىبنــى ئەرەتنىــڭ  بخەببــا مۇنــداق دەيــدۇ:  دەئىبنــى ھەجەر بــۇ ھەدىســنىڭ شەرھىســى
 ھېچنەرسـىگە ئېرىشـمىدى مۈلكىـدىن–نىڭ مـالدۇنيا ،دېگەن سۆزى« دىىئەجرىدىن ھېچنەرسىنى يېم

ئـۇ  بولـۇپ، دېگەن سۆزگە زىا« تائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ»هللادېگەنلىكتۇر. بۇ يۇقىرىدا دەپ ئۆتكەن 
ئــاخىرەت  ،مۈلــۈككە ئىشــلىتىش–دېــگەن ســۆزنى دۇنيــادىكى مــال« ئەجىــر» ،مۇنــداق بىرلەشــتۈرۈلىدۇ

ئېيتىلغىنـى دۇنيانىـڭ ۇر. يۇقىرىـدا لىكتنئىشـلەتكە كۆچمە مەنىسـىنىئۇ سۆزنىڭ  ساۋابىغا نىسبەتەن
ئىبنـى ئـۆمەيردەك  بكىن ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە مۇسـئەېلـ تۇر.بىرىنچى مەقسـەت مۈلكى ھەققىدىكى-مال

ەتھـى پكەتكەنلەر بار. ئۇالرنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن جـايالر  شەھىد بولۇپەتھى قىلىنىشتىن بۇرۇن پدۆلەتلەر 
–ئۇالرنىـڭ ئىچىـدە مـال ،بار. كېيىن ئۇالر مۇنداق ئۈ  تۈرگە بۆلـۈنگەنقىلىنغانغا قەدەر ياشىغانالرمۇ 

لىـپ ې، شۇ بىرىنچى ھـالەت ئۈسـتىدە قالبىلەن پەقەتال ھاجەتلىرىنى قامداپ ئۇنىڭدۇنيادىن يۈز ئۆرۈپ، 

 ېـدەكد–قـۇل ،شۇالر قاتارىدىندۇر. يەنە ئۇالرنىڭ ئىچىدە ئايالالر قالغانالر بار. ئۇالر ئاز بولۇپ، ئەبۇ زەر 
سـاددا بولـۇپ، ئـۇ –يقاتارلىقالرغا ئائىا بەزى مۇباھ ئىشالردا ئـاددى لەركېچەك–كىيىم ،خىزمەتچىلەر ۋە

نىڭ جۈملىسـىدىندۇر. الرشـۇ نەرسىلەرنى كۆپەيتمىگەن كىشىلەرمۇ بار. ئۇالر كۆپ بولۇپ، ئىبنى ئۆمەر 
ۋە  پەرزر ئـارقىلىق كـۆپەيتكەن، دۇنيانى تىجـارەت ۋە ئۇنىڭـدىن باشـقا يـولال–يەنە ئۇالرنىڭ ئىچىدە مال

ئابـدۇرراھمان ئىبنـى  .بولغان ھەقلەرنىمۇ ئادا قىلغان كىشىلەرمۇ بـار بولـۇپ، ئۇالرمـۇ كـۆپ بمۇستەھە

 شۇالردىن سانىلىدۇ.   فئەۋ

قوشـۇلغانالرنىڭ ئەجـرى  ئۇنىڭغـا ــــ تۈربىرىنچى  بولۇپ، تۈرنى كۆرسەتكەنمۇشۇ ئىككى   بخەببا
ئـاخىرەتتىكى  دىن، ئـۇالربولـۇپ ەقەززاسـىياخشـىلىقنىڭ ت تـۈرىلىدۇ. ئىككىنچـى ئاخىرەتتە تولۇق بېر

ــادا ئېرىشــكەن مــالىمۇكاپات ــۇ ســۆز–نىــڭ بەدىلىــگە دۇني ئىمــام  نىمۈلكىــدىن ھېســاب ئېلىنىــدۇ. ب

ُْر»: دىن رىۋايەت قىلغـان  پەيغەمبەر  ئىبنى ئەمرى لالھمۇسلىمنىڭ ئابدۇ ََُرنمااماغ مىا َهياما رتماغ م ر اٍ مع  مٍرْه ُْررْا ملا  ُ تا َا
ْ ر ممرهْه رَاج  لُممععرثُمُلثاممي   َ لىــپ ســاالمەت قالغــان ھەرقانــداق بىــر قوشــۇن، ېغەنىــمەت ئ ؛غــازات قىلىــپ« » ه  رتمادا

دېـگەن ھەدىسـى كۈچلەندۈرىـدۇ. « نى نەق ئېلىپ بولدىئۈچتىن ئىككى قىسمىئۆزلىرىنىڭ ئەجرىنىڭ 
ئاخىرەتلىـك  ،نىڭغا قانائەت قىلىشـلىرىدۇنيانى تالالپ ئۇ–سالىھالرنىڭ ئاز مال شۇنىڭ ئۈچۈن سەلەف

شـى ۇئـازراق بول نىڭىتوغرۇلـۇق بېرىـدىغان ھېسـاب دۇنيـا-لىش ئۈچۈن ۋە ياكى مالېساۋابنى تولۇق ئ
 2.[ئۈچۈندۇر

ََلَ   النَّ ارِ  :تائاالنىڭهللا ،شۇنىڭغا ئوخشاشمانا مۇ ىڭن ئۆمەر  َُْ  ِف َأْذَهْ  ُتْ  عَيِْ َ ا َويَ ْوَم يُ ْعَنُي الَِّذيَن َكَفُنوا  ِت
سْ َيا ْ  ال ُّ َُ سىىلەر »الر دوزاخقا تغغ نلىنىدنغان شىندە )ئۇالرغىا ئەيىىرلەش يىزنسىىدن  ئېياىلىىدۇئ   شاپى َحَياِت

قىلغـان دېگەن سـۆزىنى دەلىـل كەلتـۈرۈپ  3تلى ناالرن  ھاياتىھ دۇنيادا بەھ نمەن بغىۇى تىگەتاىاالرەىەزز
 لىرى بار.رىۋايەت

ئاخىرەتلىكىـدە ياخشـى  ۋەنى تاشالش ۋە يىرىك تۇرمۇشنىڭ بەنـدىنىڭ دۇنيـا پاراغەت–مانا بۇ راھەت
 سۆزلىرىمدۇر.دېمەكچى بولغان ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت مېنىڭ 

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتىر1
ربەت -278جىلد  -11« فەتھۇل بارى»ر2

 160/4« سىر ئىبنى كەسىرپتە»ئايەت،  -23ھقاف سۈرە ئەر3



511 

 
 ىئسالم ائۋازى تەشۋىقات مەزكىزى ت ىئ پ 

قىلىشـقا مۇيەسسـەر ھەققىـدە بايـان  تەييارلىقتىكى مەجبۇرىيەتلىرى يئەمىرنىڭ ئىمانى يۇقىرىقىالر
تەييارلىققـا ئائىـا  يئىمـانى خالىسـاهللا قلىمـا مـاۋزۇداتولۇتۆۋەندىكى تۆت يەنە بولغان سۆزلەردۇر. مەن 

    بەزى مەسىلىلەر ئۈستىدە توختىلىمەن.


