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د مان  ىنتەرجى
 

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا ھەمدىلەر بولسۇن. 
ياخشى تىلەك ۋە ساالملىرىمىز پەيغەمبەرلەرنىڭ ئېسىلى بولغان 

ىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇ كىشىنىڭ ئائىلىسىگە، يولباشچ
ئەگەشكەنلەرگە ىيامەتكە قەدەر ئۇ زاتنىڭ يولىغا ساھابىللىرىغا ۋە ق

كەلگەندىن بۇيان ئىسالم  بولسۇن. ئىسالم ئۈممىتى بارلىققا
ئۈممىتىنىڭ دۈشمەنلىرى بۇ ئۈممەتنىڭ تەرەققىياتى ۋە گۈللىنىشىنى 

ۇدا ئولتۇرالىغان ئەمەس. شۇڭالشقا ئۇالر كۆرۈپ ھېچقاچان ئارامخ
الرنى ئۆز دىنىدىن ئىسالم دىنىنى ھۇلىدىن ئۆرۈش، مۇسۇلمان

، شەكلەندۈرۈش ئۈچۈن تارىختىن بىرى توختاۋسىز گۇمانالندۇرۇپ
پىالنالرنى تۈزۈشكەن. قۇرئانى كەرىمگە بىۋاسىتە تىل ئۇزىتىشقا 

اساسى بولغان جۈرئەت قىاللمىغان دۈشمەنلەر دىننىڭ ئىككىنچى ئ
ھەدىسىنى خۇنۇكلەشتۈرۈش مەقسىتىدە ھەدىسكە تىل ئۇزاتقان ۋە 

ھەدىسىنى ئومۇميۈزلۈك ۋە  ،ھەدىس ھەققىدە شەك پەيدا قىلىپ
خىل ئامال -تەپسىلىي شەكىلدە ئىنكار قىلىش مەقسىتىدە خىلمۇ

يەھۇدىالر  -نغان. ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالرچارىلەرنى قولال
ىيچىلىرىنىڭ تىل بىرىكتۈرىشىنىڭ مەھسۇلى بىلەن پارىس ساسان

مەيلى  -بولغان شىئەلەردەك باتىل مەزھەپلەرنى ھىساپقا ئالمىغاندا
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋرىدە بولسۇن مەيلى كېيىن بولسۇن، 

كۆپ ھالالردا بولسا  بەزىدە خاۋارىجالردەك ئازغۇن ئېقىمالر شەكلىدە،
ن. ئەمما ئۇالر مۇئەييەن پ كەلگەشەخس شەكلىدە مەۋجۇت بولۇ

شەكلىدە زورىيىش  ئايرىم بىر مەزھەپ ،سالماقنى تەشكىل قىلىپ
ئىمكانىيىتىگە ئىگە بواللمىغان. كىتاپالردا ئۇالرغا رەددىيە بېرىدىغان 



  

خېلى  قىستۇرما سۆزلەر، بايانالر مەۋجۇت بولسىمۇ ئەمما
ئاالھىدە كىتاپالرنى يېزىپ رەددىيە بېرىش  ئەسىرلەرگىچە

في  ةمفتاح الجن»رىجىسگە يەتمىگەن. ئىمام سۇيۇتىينىڭ دە
ھەدىسىنىڭ دەلىللىكى ھەققىدە جەننەت » «ةاالحتجاج بالسن

دېگەن كىتابىنى يېزىشىغا سەۋەب بولغان كىشىلەرمۇ « ئاچقۇچى
يەنىال شەخسلەر سۈپىتىدە مەۋجۇت بولۇپ بىرەر جامائەت تەشكىل 

تتە بۇالرغا تاقابىل قىلغۇدەك ھالغا كېلەلمىگەن. دېمەك ئۈممە
تۇرغىدەك ئىممونىتىت كۈچى بولغانلىقتىن بۇ تۇردىكى كىشىلەرگە 
رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئاالھىدە قەلەم ئۇچالش زۆرۈرىيىتى خېلى 

شۇنداقال ئۇالر كىڭىيەلمىگەن، ياكى  .يېقىنالرغىچە تۇغۇلمىغان
پىكرى رەددىيە بىلەنال بازىرىدىن ئايرىلىپ بۇ ساختا تاۋرىغا 

 رىدار تاپالمىغان.خې
شۇنداق قىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيىسساالمنىڭ دەۋرىدىن باشالنغان، 
ئەمما ئۈممەت ئۆلىمالىرىنىڭ ئاالھىدە ھەرىكەتكە ئۆتۈپ رەددىيە 
بېرىشىگە ئەرزىگۈدەك ھالغا كەلمىگەن ھەدىسنى تۈپتىن ئىنكار قىلىش 

. ئەسىردە بىر قىسىم ئەرەب ۋە غەيرىي 13مەسىلىسى ھىجرىيە 
ەرەب ئەللىرىدە شەرقشۇناسلىق تەتقىقاتلىرى ئارقىلىق بىخلىنىپ، ئ

ھىندىستان يېرىم ئارىلىدا شۇ چاغدىكى ئەھلىسەلىپچىلەرنىڭ بېشى 
ھېساپالنغان ئەنگىلىيەنىڭ پەرۋىش قىلىشى بىلەن قايتىدىن مەيدانغا 
كەلگەن. شەرىئەتشۇناسلىقتا ھەدىسىنى دەلىل قىلماسلىققا دەۋەت 

ئېلىش بىلەن ەدىسىنى تاشالپ قۇرئاندىنال ھۆكۈم قىلىش، ھەمدە ھ
كۇپايىلەنگەنلىكلىرى، ئۆزلىرىنىال قۇرئانغا ئىمان ئېيىتقانالر دەپ 

 ئۈچۈن ئۇالر ئۆزلىرىنى قۇرئانچىالر دەپ ئاتىغان.قاراشقانلىقى 
. ئەسىرنىڭ ئاخىرى ھىندىستاندا ھەدىسنى تاشالپ 19مىالدى 



  

باشالپ، قۇرئان ئەھلى ياكى  اتايىنىشقا دەۋەت قىلىشق قۇرئانغىال
قۇرئانچىالر دېگەن نام بىلەن مەشھۇر بولغان بۇ ئادەملەرنىڭ ھىندى 
يېرىم ئارىلىدىكى ئىدىيەسى ھىندى يېرىم ئارىلىدىن ھالقىپ ئۆتۈپ 

بىر قىسىم مۇسۇلمان ئەللىرىگە قەدەر ئالدى بىلەن ياۋرۇپاغا ئارقىدىن 
ىلىپ، ئۇنى رەت قىلىش، كىڭەيگەن. قۇرئانچىالر ھەدىسنى ئىنكار ق

ھەدىسنى ئىسالم شەرىئەتشۇناسلىقىنىڭ مەنبەلىرىدىن بىرى دەپ 
ىغا ئۇالر ئوتتۇر ،ھېسابلىماسلىقنى ئۆزىگە ئاساس قىلىپ تۇتقان بولۇپ

ھۆكۈملەر  قويغان پىكىرلەر ۋە قۇرئاندىن ئالغانلىقىنى دەۋا قىلغان
غان، ئىسالم قارشىلىققا تول-ناھايىتى كەمتۈك، چېچىالڭغۇ، قارىمۇ

دىنى كۆزلىگەن ئەسلى مەقسەتتىن بەكمۇ يىراق ھالدا مەيدانغا 
دېگەن « بىزگە ئالالھنىڭ كىتابى كۇپايە»كەلگەن. چۈنكى ئۇالر 

شوئارنى كۆتۈرگەن ۋاقىتلىرىدا ھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ كىتابىنى 
ئىزاھاليدىغان، تەپسىر قىلىدىغان، ئەھكاملىرىنى مۇكەممەللەيدىغان 

 سۈپىتىدە مەيدانغا كەلگەنلىكىنى ئۇنتۇشقان ئىدى.بايانات 
بۇ ئاتالمىش قۇرئاندىن يىراق قۇرئانچىالر ھەممىنى تاشالپ 
قويۇپ ئىسالم شەرىئىتىنىڭ بىردىنبىر مەنبەسى سۈپىتىدە قۇرئان 
كەرىمنىال ھېسابقا ئېلىش، ھەدىس، سىيرەت، تەپسىر، قىياس، 

جمائ ۋە ئىمامالرنىڭ ئىجتىھات ، ساھابىالرنىڭ ئىش ھەرىكىتى، ئى
پەتىۋالىرىدىن ئىبارەت قۇرئاندىن باشقا پۈتكۈل مەنبەنى رەت قىلىشنى 

ئاساسى قىلغان بولۇپ ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ تۈپكى باتىل ئىدىيەلىرىنىڭ 
زنىڭ ھەدىسىگىال قارىتىپ زەھەرلىك ئوقلىرىنى ئاساسەن پەيغەمبىرىمى

 -دىن پايدىالنسىمۇئۆزلىرىنىڭ پىكىرىگە پايدىلىق يەرلىرى –ھەدىسنى
قۇرئان كەرىم »ان. ئۇالر ىدىن كۈچىنىڭ بارىچە چەتكە قاققمەزھەپلىر

دېيىش ئارقىلىق ھەدىسنىڭ ئىسالم شەرىئەتشۇناسلىقنىڭ « كۇپايە



  

ئىككىنچى مەنبەسى ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلىپال قالماي بەلكى 
ھەدىس قۇرئانى كەرىمدەك قوغدالمىغان، ھەدىسنى »ھەدىسنى 

دېگەن نام « ىرىمىزنىڭ سۆزى دەپ جەزىملەشتۈرگىلى بولمايدۇپەيغەمب
بىلەن ئومۇميۈزلۈك ۋە تەپسىلىي رەت قىلىشقان.  ئۇالرنىڭ ھەدىسنى 

بۇ باتىل قاراشنىڭ تەسىرگە "رەت قىلىشى نەتىجىسىدە، ئىسالمدا 
خاتا بولمىغۇدەك  ەمەل قالمىغان" دەپ ئېيىتساقئۇچرىمىغان بىرمۇ ئ

مەسىلەن: ئۇالر روزىنى رامزان ئېيىدا ئەمەس  ھالەت شەكىللەنگەن.
شەئبان ئېيىدا كېلىدۇ، دەپ داۋراڭ قىلىشقان بولسا، كەئبىنى بىر 
بۇتتۇر، كەئبىنى تاۋاپ قىلماق جاھىلىيەتتىكى بۇددىستالرنىڭ 

دەپ ھېسابالشقان. ئۇالر قۇرئاننى چۈشىنىش ۋە  دۇرئادەتلىرىنىڭ بىرى
االرنىڭ پىكىرى، ئۈممەتنىڭ ئىزاھالشتا ھەدىس، تەپسىر، ئۆلىم

ئىجماسى... ھەممىنى تاشالپ پەقەت ئەرەب تىلىغىال 
ئاساسلىنىدىغان بولۇپ، قۇرئانى كەرىمنى تەپسىلىي بايان قىلىپ 
ئىزاھاليدىغان ھەدىسىنى چەتكە قاققانلىق سەۋەبىدىن ئايەتلەر ۋە 
ئەھكامالرنى ئۆزىنىڭ ئاساسىي مەقسىتىدىن بۇرمىالپ نەپسى 

ئۈممەتنىڭ بىرلىكى »يىچە ئىزاھالشقان. شۇ تۈپەيلى خاھىشى بو
دەپ بىلجرالپ يولغا چىققان بۇ « پەقەت قۇرئان بىلەنال ئىشقا ئاشىدۇ

قۇرئانچىالرمۇ ئەمەس بىلەن ئۈممەت ئادەملەر ھەدىستىن ئايرىلىپ 
 ئارامۇ ھېچقايسى ئىشتا بىرلىشەلمىگەن.-ئۆز

مىي ئىدىيىنى ئۆزلىرىنى قۇرئانچىالر دەپ ئاتىۋالغان، ئىسال
يىلتىزىدىن يۇلۇپ تاشالپ، مۇسۇلمانالرغا ئۆزلىرىنىڭ ئەقىللىرىغا 
ئۇيغۇن بىر پىكىر تەقدىم قىلىشنى ئۈستىگە ئالغان بۇ مەزھەپنى 
كىشىلەر ھەر نەرسىگە چات كېرىۋالسىمۇ، نامازغا ئارىالشمايدۇ دەپ 
ئويالشقان. لېكىن كۆپ ئەپسۇسكى بۇالر نامازغىمۇ ئارىلىشىپ، 



  

نامازنى ئەمىلىي شەكىلدە زايە قىلدى. نامازنىڭ »ۇلمانالرنى مۇس
دەپ « شەكلىنى ئۆزگەرتتى، بۇرمىلىدى، قوشتى ۋە قىسقارتتى
ھازىرقى »ئەيىپلەشكەن. بۇالرنىڭ بۇنداق دېيىشتە ئاساسى 

شەكىلدىكى ناماز قۇرئاندا بايان قىلىنمىغان، قۇرئان ھېچ نەرسىگە 
ئانى كەرىمدە بارلىقىدىن قۇر ىنىڭنەرس سەل قارىمىغان ئىدى. ھەممە

دېگەنلەردىن ئىبارەت بولۇپ، « ، نامازمۇ قۇرئاندا مەۋجۇتئېنىقكى
بۇالرنىڭ ھەر بىرى دېگۈدەك قۇرئاندىن ئۆزىنىڭ ئەقلى يەتكىنى ۋە 

 مانا مۇشۇ ناماز،»ەتكىنى بويىچە: نەپس خاھىشى پەردازالپ كۆرس
شەكلى مانا مۇنداق ناماز مانا مۇشۇنداق بولۇشى كېرەك. نامازنىڭ 

دەپ « بولۇشى الزىم... ئەمما باشقا شەكىللەر چوقۇم ئازغۇنلۇقتۇر.
ئۆزىچە بىر نەرسىلەرنى يەكۈنلەپ چىقىشقان. بىز ئۇالرغا ماقۇل، 
ئۇنداقتا: سىلەرنىڭ قارىشىڭالردىكى نامازنىڭ شەكلى قانداق؟ سانىچۇ؟ 

دەپ « قۇرئانى كەرىمدىنال ئالىمىز»دەپ سورىغۇدەك بولساق، 
رنىڭ زئارا بىرلىككە كەلگەن بۇ مەخلۇقالئۆھەدىسكە دۈشمەنلىكتە 

ھېچقايسىبىرىنىڭ ئەقەللى شۇ ناماز ھەققىدىمۇ بىر خىل كۆز قاراشقا 
كېلەلمىگەنلىكىنى كۆرىمىز. ئۇالرنىڭ بىرلىرى نامازنى بامدات، 
ئەسىر، خۇپتەندىن ئىبارەت ئۈچ ۋاقىت دىسە، بەزىلىرى بامدات، 

ىن ئىبارەت ئۈچ ۋاقىت دەيدۇ. بەزىلىرى بامدات، شام، خۇپتەند
خۇپتەندىن ئىبارەت ئىككىال ۋاقىت دېسە، يەنە بىرلىرى ئالتە ۋاقىت 

نامازغا ھېيت  ىتدېيىش ئارقىلىق ھەممىمىزگە مەلۇم بولغان بەش ۋاق
نامىزىنىڭ ۋاقتىغا ئۇدۇلالپ بىر ۋاقىت نامازنى قوشىدۇ. ھەممىسىال 

دەپ قۇرئاندىن دەلىل قىلىدۇ. نامازنىڭ شەكلى « قۇرئاندا دەلىلىم بار»
ھەققىدە سورىغۇدەك بولساق ئۇالردىن ھەر نېمە چىقىدىغانلىقى ئېنىق. 
بەزىسى ناماز ھەرىكەتلەر بىلەن ئەمەس ۋاقىتالرنى قىياس قىلىش 



  

بىلەن بولىدۇ، يەنى: مۇسۇلمان ئىنساننىڭ ۋەزىپىسى ھەربىر نامازنى 
ەش مىنۇت ئەتراپىدا ئوقۇشى كېرەك ئوتتۇرا ھېساب بىلەن قىرىق ب

دېسە، يەنە بەزىسى بولسا ناماز ھەرىكەتلەر بىلەن بولىدۇ، لېكىن ھەر 
ۋاقىت ناماز قىيام ۋە سەجدىدىن باشقىنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ دەيدۇ. 
بەزىسى ناماز قىيام، روكۇ ۋە سەجدىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ دەيدۇ. 

لىۋاتقاندەك ئەمەس، رۇكۇ دېگەن بەزىلىرى رۇكۇ دېگىنى ھازىر بىز قى
ئىنسان ئىككى سەجدىنىڭ ئارىسىدا ئولتۇرغىنىغا ئوخشىغان 

شەكلىدۇر دەيدۇ. مەلۇمكى ئۇ يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇش ئولتۇرۇش 
ئىسىملىك بىر نەرسىنىڭ بارلىقىنى ئاڭالپ باقمىغان. بۇالرنىڭ يەنە 

ەكەت بەزىسى ئېڭىكى بىلەن سەجدە قىلسا، بەزىلىرى نامازنى بىرال ر
دەيدۇ. بەزىلىرى ناماز ئىككى رەكئەت دەپ بېكىتكەن بولسا، يەنە 
بەزىلىرى جۈمەنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ... ۋاھاكازاالر. دەرھەقىقەت 
ئۇالر نامازنىڭ قېتىم سانى، شەكلى ۋە ياكى ۋاقتى ئۈستىدە بىرلىككە 

ناماز ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالرنى  ىتكېلەلمىگەن بىلەن بىز بەش ۋاق
ئازغۇنغا چىقىرىشتا بىرلىككە كەلگەن. ھەر بىر قۇرئانچى ىالپ قار

ئۆزىدىن باشقا ھەممە قۇرئانچىالرنى ئازغۇنغا چىقىرىشتا ھەم بىردەك. 
بۇ زااللەتنىڭ تۈپ مەنبەسى ئۇالرنىڭ قۇرئاندىن باشقا ۋەھىينىڭ 

 مەۋجۇت ئىكەنلىكىنى ئىنكار قىلغانلىقىدىندۇر. 
ئۈممەتكە تااليلىغان  ۇبھىندىستاندا مەيدانغا كېلىپ 

گەن ئىنگىلىز مەنبەلىك بۇ مەزھەپنىڭ ھەر تۈركەل راكەندىچىلىكلەرنىپا
خوجايىنلىرىنىڭ ماددى ۋە قايسى ئەللەرگە تارقالغان قۇيرۇقلىرى 

بۇ باتىل ئىدىيەلىرىنى تىنىمسىز تۈردە يايغان. مەنىۋى دەستىكى بىلەن 
ۇغۇچىالر ئارقىلىق ئۇالر ھىندىستان ۋە پاكىستاندىن ئىشچى ۋە ئوق

ياۋرۇپاغا جۈملىدىن ئەنگىلىيەگە تارقالغان بولسا، ئەنگىلىيەدىن 



  

، ئىبارەت بۇ ئەسلى يۇرتىدىن يەنە مىسىر، سۇدان، ئوردۇن ...الرغا
مىسىردىن تۈركىيەگە، تۈركىيەدىن بۇ مىكرۇپقا قونۇپ باققان چىۋىنلەر 

اسىغا پىكىرى تارقالغان. ئىسالم دۇني ئارقىلىق بىز ئۇيغۇرغا قەدەر
يىتەكچىلىك قىلىدۇ دەپ قارىلىۋاتقان مىسىردا بۇ ۋەزىپىنى ئەھمەت 
سۈبھى مەنسۇر ئىسىملىك بىرى ئۈستىگە ئالغان. ئۇ ئەزھەردە 
ئوقۇتقۇچىلىق قىلىدىغان بولۇپ، ئازغۇنلۇقلىرى، غەلىتە قاراشلىرى 
سەۋەبلىك خىزمەتتىن ھەيدەلگەن. مىسىردىن ئامېرىكىغا كۆچۈپ 

ت ھازىرغا قەدەر ئامرىكىدا ئىنترنېيەردە ماكانالشقان، ئۇ  بېرىپ شۇ
ئارقىلىق بۇ يامان سۈپەتلىك ئۆسمىنى پەرۋىش قىلماقتا، ھەمدە 
مىسىردىكى قۇرئانچىالرنىڭ روھى دادىسى دەپ ھېسابلىنىپ 
كەلمەكتە. ئۇندىن باشقا مىسىردا يەنە ئەمىن يۈسۈپ ئەلى، ئەلى 

تارلىقالر قۇرئانچىالرنىڭ داھىيلىرى مەندۇۋە سىيىسى، ئىيھاپ ئابدۇ قا
سۈپىتىدە پائالىيەت قىلغان. ھەدىسىنى تۈپتىن ياكى قىسمەن ئىنكار 

بەزىلەر: بۇ ھەرىكەتنىڭ بۇالرنىڭ ئىچىدىكى قىلىش ھەرىكىتىنى 
ھازىرقى داۋامى بۇالر بىلەن باشالنغان بولماستىن بەلكى خېلى بۇرۇنال 

قىلىپ، قۇرئان كەرىم بىلەن مەيدانغا كەلگەن، ھەدىسكە دۈشمەنلىك 
كۇپايىلىنىش داۋرىڭى سالغان، يېڭىالش ۋە دىنىي ئىسالھات بايرىقى 
كۆتۈرگەنلەر ئىچىدە يەنە مىسىر دىيارىنىڭ سابىق مۇپتىسى مۇھەممەد 
ئەبدۇھ، مۇھەممەد ئەبۇ رەييان، سالىھ ئەبۇ بەكىر، ھەتتا 

ىقنىڭ يېقىندا خەل سۇداندىكى ھەسەن تۇرابى،سىياسەتچىلەردىن 
ئىسالمنىڭ سۈبھى دەۋرى دېگەن  قولىدا ئۆلگەن مۇئەممەر قەززاپى،

كىتاپنىڭ موئەللىپى ئەھمەد ئەمىن قاتارلىقالر بار دەپ ئوتتۇرىغا 
 قويىدۇ.

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ بىرلىكى ۋە ئىناقلىقىغا زەربە بېرىش ئارقىلىق 



  

ئۈممەتكە سۈيقەسىت قىلىش پىالنى تۈزگەن ئادىمى ۋە جىننى 
انالر، ھەمدە ئەھلىسەلىپچىلەرنىڭ قۇرئانچىالر ئارقىلىق شەيت

ئۆلىمالىرىمىز ھېچقاچان قول -ئۈممەتكە قىلغان ھوجۇمىغا ئالىم
قوۋۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرغىنى يوق. ھەر دەۋىردىكى ئالىمالر ئۆز 
دەۋرىدىكى پىتنە ۋە زااللەتكە اليىقىدا تاقابىل تۇرغىنىدەك بۇنىڭغا ھەم 

ئۆز ئۈستىلىرىدىكى ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىپ رۇپ اليىقىدا تاقابىل تۇ
 ھەقنى بايان قىلغان.

بۇرۇنقىالر ئىچىدە ھەدىسنى رەت قىلغۇچىالرغا يازما رەددىيە 
بەرگەنلەر خېلى بار بولۇپ، بىز ئۆرنەك سۈپىتىدە بۇالردىن ئىككى 
مۆتىۋەر ئالىمنىڭ دېگەنلىرىنى كەلتۈرىمىز. بۇالرنىڭ بىرى ئىبن ھەزىم 

ئەگەر بىر ئىنسان بىز »ى بولۇپ بۇ كىشى مۇنداق دېگەن: ئەندەلۇس
قۇرئانى كەرىمدە كۆرگەن نەرسىدىن باشقىنى قوبۇل قىلمايمىز دېسە، 
بۇ ئادەم ئۈممەتنىڭ ئىجماسى بىلەن كاپىر بولىدۇ. بۇ ھالدا ئۇنىڭ 
كۈن تىكلىشىپ ئىگىلگەن ۋاقىتتىن كۈن كىرگەنگە قەدەر پەقەت بىر 

ئوقۇشىغا توغرا  اقتىدا يەنە بىر ۋاقىت نامازۋاقىت، تاڭ يورىغان ۋ
ناماز دەپ ئاتالغان ئىبادەتنىڭ ئەڭ ئەقەللى چېكى  كېلىدۇ. مانا بۇ

بولۇپ كۆپىنىڭ چېكى يوقتۇر. قۇرئاننى تۇتۇپ ھەدىسنى رەت 
قىلىمىز، دېگەن ئادەم كاپىر، مۇشرىك بولۇپ ئۇنىڭ قېنى ۋە مېلى 

 «ھاالل بولىدۇ.
قۇرئان بىلەنال »ەققىدە مۇنداق دېگەن: ئىمام شاتىبى بۇالر ھ 

كۇپايىلەنمەك بىر تۈركۈم ھەدىستىن چەتنىگەن دىندا نېسىۋىسى يوق 
ئادەملەرنىڭ كۆز قارىشى بولۇپ، بۇالر قۇرئاندا ھەر شەيئىنىڭ بايانى 
بارلىقىدىن ئىبارەت ئايەتلەرگە ئاساسلىنىپ ھەدىسنىڭ ئەھكاملىرىنى 

ڭ  مۇسۇلمان جامائىتىدىن چىقىشىغا تەرك قىلىشقان. مانا بۇ ئۇالرنى



  

ۋە قۇرئاننى ئالالھ چۈشۈرگىنىدىن باشقىچە شەكىلدە تەھلىل قىلىشىغا 
 «ئېلىپ بارغان.

ھازىرقى زامان ئىسالم ئالىملىرىدىن بۇالرغا رەددىيە بەرگەنلەرنىڭ 
بىرى شەيىخ بىن باز بولۇپ ئۇ كىشى مۇنداق دېگەن: بۇ تۈردىكى 

بۆيۈك بىر باال، زور بىر مۇنكەرنى ئوتتۇرىغا  ئادەملەر بىر چوڭ ئاپەت،
چىقارغان. ئۇالر: تامامى ھەدىسنى ھىچقانداق بىر نوقتىدىن بىر پۈتۈن 

دېيىشىپ ھەدىسكە، ھەدىس رىۋايەت -دەلىل قىلشقا يارىمايدۇ
قىلغۇچىالرغا، ھەدىس كىتاپلىرىغا تەنە قىلىدۇ. ئۇالر موشۇ يولنى 

ئىسى مۇئەممەر قەززافى مېڭىپ، تۇتۇشقان، بۇ يولنى لىۋيىەنىڭ رە
جار سالغان، ئازغان ئازدۇرغان ئىدى. مىسىر ۋە باشقا جايالردا بىر 
تۈركۈم ئادەملەر بۇ يولدا مېڭىپ، ئۆزلىرىنى قۇرئانچىالر دەپ ئاتاپ 
ئازغان ۋە ئازدۇرغان. ھەدىس ئۆلىمالىرى ئېلىپ بارغان خىزمەتلەرنى 

ۇالر قۇرئانغا ئەمەل قىلىپ يالغانغا چىقىرىپ بىلمىگەنگە سالغان. ئ
ھۆرمەتلىسە، ھەدىسنى چوڭ بىلىپ ئېسىلغان بوالتتى. لېكىن ئۇالر 

ئازغان ئالالھنىڭ كىتابى، رەسۇلىنىڭ ھەدىسىنى بىلمىگەن، نەتىجىدە 
 ھەم باشقىالرنى ئازدۇرغان.

بۇ ھەقتە ئاۋىستىرىيەلىك ئىسالم مۇتەپەككۈرى مۇھەممەد ئەسەد 
ھنىڭ ھەدىسىگە ئەمەل قىلماق ئىسالمنىڭ مۇنداق دەيدۇ: رەسۇلۇلال

ئاساسى قۇرۇلمىسىنى ۋە تەرەققىياتىنى قوغداپ قېلىش يولىدىكى 
ھەرىكەتتۇر. ھەدىسنى تەرىك قىلماق ئىسالمدىن چەتنىمەكتۇر. 
ھەدىس ئىسالم بىناسىنى كۆتۈرۈپ تۇرغان بىر بىتۇن قۇرۇلمىدۇر. بىر 

ۇ بىنا بەئەينى قەغەز بىنانىڭ ئاساسى قۇرۇلمىسىنى ۋەيران قىلساڭ ب
ئۆيدەك ھېچ كۈچ سەرىپ قىلىنمىسىمۇ ئۆرۈلۇپ چۈشۇپ سېنى 

 چۈچۈتمەسمۇ؟!.



  

ھازىرقى زامان ئالىملىرى ئىچىدە مىسىرنىڭ سابىق ۋەقپە 
مىنىستىرى مەھمۇد ھەمدى زەقزۇق بىر ماقالىسىدە مۇنداق دەيدۇ: 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى قۇرئانى كەرىمنىڭ پەيغەمبەرگە خاس 

ىزاھلىنىشىدۇر. ئۇ پەرىزلەر، ئىبادەتلەر، بۇيرۇقالر، شۇئارالر، ئ
پائالىيەتلەر ۋە ئىسالمى مۇئامىلىلەرنى كۆرسەتكەن قۇرئان 

تەتبىقلىنىشىدۇر. ئەمەلى قىلىپ ئايەتلىرىنىڭ ئەمەلىيەتكە 
، چۈشەندۈرىدىغان بولسا، ئىزاھاليدىغان كۆرسىتىلگەن سۈننەت
قۇرئاننىڭ پەيغەمبەرگە  بولسا ايانئاغزاكى ب تەپسىلى چۈشەندۈرگەن

ھەدىسكە خاس تەتبىقلىنىشى بولۇپ ئۇ قۇرئانغا خاس زۆرۈرىيەتتۇر. 
قۇرئانغا قوشۇمچە قىلغانلىق ئەمەس. پەيغەمبەرنى ئۈلگە ئەمەل قىلماق 

قىلماق ۋە قۇرئاندا كۆرسىتىلگەن پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىش 
ئاندىن ئىبارەت ئىالھى ھەققىدىكى پەرىزنى بىجا كەلتۈرمەكتۇر. قۇر

كۆرسەتمە بىلەن ھەدىستىن ئىبارەت بۇ ئىالھىى كۆرسەتمىنى 
پەيغەمبەرنىڭ ئەمەلى تەتبىقلىشى ئارىسىدىكى تەبىئى باغلىنىش 
ئاساسى قانۇن بىلەن قانۇن ئارىسىدىكى باغلىنىشقا ناھايىتى 
ئوخشايدۇ. ئاساسى قانۇن قانۇننىڭ مەنبەسى ۋە يىلتىزىدۇر. قانۇن 

ئاساسى قانۇننىڭ يىشىمى ۋە تەتبىقلىنىشىدۇر. ئاساسى قانۇنغا  بولسا
قارشى ياكى زىت كەلگەن قانۇن دەلىل ياكى ئىسپاتلىققا يارىمايدۇ. 

 ئاساسى قانۇن بار دەپ قانۇننى رەت قىلىشقىمۇ بولمايدۇ.
 -دېمەك ئالىمالرنىڭ قۇرئانچىالر ھەققىدە چىقارغان يەكۈن ۋە

مانا بۇنىڭدىن ئىبارەت بولۇپ،  ۆرنىكىنىڭ بىر قانچە ئپەتىۋالىرى
قىسقىچە قىلىپ ئېيىتقاندا ھەر قانچە كاتتا داۋراڭالرنى سالسىمۇ نامى 
ئۇلۇق سۇپرىسى قۇرۇق بولغان بۇ قۇرئانسىز قۇرئانچىالرنىڭ ئىسالم 

بۇ يول ھەر قۇرئان كۇپايە دېگەن بىلەن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق. 



  

ىغا ئوخشاش بىر زااللەت ەت يوللىرقايسى دەۋرلەردىكى ھەر خىل زاالل
يولىدۇر. بۇ ھەقتىكى تەپسىلى مەسىلىلەرنى دوكتۇر مەھمۇد ئىبنى 
مۇھەممەد مەزرۇئە بۇ كىتاۋىدا ئۆزىنىڭ ئەمەلى مۇناسىۋەتلىشىشى 
جەريانىدا بايقىغانلىرى ئاساسىدا بىر قەدەر تەپسىلى شەكىلدە شەرئى 

توال چۈشەنچە ھەمدە بايانى بىلەن ئېچىپ بەرگەن، بۇ ھەقتە ئاز 
ساغالم ئىسالمنىڭ بەدىلىگە زورايماقچى بولۇۋاتقان بۇ پارازىتقا قارشى 
ئىمونىتىت كۈچى ھازىرالنسا ئەجەپ ئەمەس دېگەن ئۈمىتتە بۇ 

الھ بىزنى ۋە ئال كىتاپنى تەرجىمە قىلىپ قېرىنداشالرغا سۇندۇق.
مەنىۋى  پەرزەنىتلىرىمىزنى،بۇ كىتاپنىڭ چىقىرىلىشى ئۈچۈن ماددى ۋە

پۈتۈن مۇسۇلمانالرنى ياردەمدە بولغان قېرىنداشلىرىمىزنى، شۇنداقال  
پاساتالردىن ساقلىسۇن. -ھەر تۈرلۈك زااللەت يوللىرى ۋە پىتنە

كىتاپ ۋە  ،ئۆمرىمىزنىڭ ئاخىرىغىچە كىتاپ ۋە سۈننەتتىن ئايرىلماي
 سۈننەتنىڭ خىزمىتىدە ئۆتۈشنى نىسىپ قىلسۇن.

 
 

 مۇھەممەد جانبازى
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 مۇقەددىمە
 

ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا ھەمدىلەر بولسۇن. 
ن رەھمىتىگە ئالىي تىلەك ۋە ساالمالر  ئالالھنىڭ ئالەملەرگە يوللىغا

كىشىنىڭ قېرىنداشلىرىغا، ئائىلىسىگە بولسۇن. شۇنداقال بۇ 
 قىيامەتكە قەدەر ئۇالرغا ئەگەشكۈچىلەرگەبولسۇن.ساھابىلىرىگە ۋە 
ئەلەيھى لالھ تائاال مۇھەممەد سەللەلالھۇ ، ئامەقسەتكە كەلسەك

بۇ كىشىگە ئەۋەتىپ، ر ئۈزۈلگەن بىر مەزگىلدەۋەسەللەمنى پەيغەمبەرلە
قۇرئان كەرىمنى نازىل قىلدى. بۇ كىشى بىلەن پەيغەمبەرلەرنى 

ىكى بىلەن پەيغەمبەرلىكلەرنى ئاخىرالشتۇردى. بۇ كىشىنىڭ پەيغەمبەرل
كىشىنىڭ كىتابى بىلەن كىتابالرنى ھەم دى. بۇ ئاخىرالشتۇر

تابى بولغان قۇرئاننى ئۆزىدىن بۇرۇن ئاخىرالشتۇردى. بۇ كىشىنىڭ كى
كىتابالرنىڭ تەستىق قىلغۇچىسى ۋە ئاساسىي مەزمۇنىنى  چۈشكەن

نى مۇكەممەل شەكىلدە ىدىنئىسالم ياقىلىغۇچى قىلدى. قۇرئانى كەرىم 
غا كەلگەن بولۇپ بۇ دىننىڭ بىر قىسمى ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا مەيدان

قۇرئاندا ئايرىم ـ ئايرىم تەپسىلىي بايان قىلىنغان بولسا ، كۆپ 
قىسمى ئومۇمالشتۇرۇپ بايان قىلىنغان. ئالالھ  بۇ ئۇلۇغ كىتابنىڭ 
چۈشەندۈرۈلۈشى ۋە تەپسىالتىنى مۇھەممەد سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

لالھۇ ئەلەيھى ۇلى كەرىم سەللەۋەسەللەمگە تاپشۇرغان. رەس
ئاندىكى دىننىڭ دەمال چۈشەنگىلى منىڭ ھەدىسىلىرى قۇرۋەسەللە

ھۆكۈملەرنى يدىغان، ئومۇمالشتۇرۇلغان جايلىرىنى ئىزاھال بولمايدىغان
شەكىلدە مەيدانغا كەلگەن. ئالالھ بۇ بىر تەپسىلىي بايان قىلىدىغان 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جيُّ  ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:



  

بىز سىزگە »  تەرجىمىسى:٤٤النحل:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى

)قۇرئاندىن ئىبارەت( بۇ زىكرىنى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگەن نەرسىنى 
)ۋەھيىنى( ئۇالرغا بايان قىلىپ بېرىشىڭىز ۋە ئۇالرنىڭ تەپەككۈر 

 ]ئايەت -44سۈرە نەھل [« قىلىپ بېقىشى ئۈچۈن نازىل قىلدۇق 
بايان قىلىپ  ن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ كىتاب ئۆزىنىدىقۇرئان

بايان قىلغۇچى  ،ەدىسكە ئېھتىياجلىق بولغاچقاۈشەندۈرىدىغان ھچ
سەۋىيىدە ن قىلىنغۇچىنىڭ بىر مەنبەدىن ۋە ئوخشاش بىلەن بايا

دېمەك  لغان.ئالالھ ھەدىسنى ۋەھيى قىبولۇشى ئۈچۈن بولغان 
 . ئالالھئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە قىلغان ۋەھيىسىدىندۇر مۇھەدىس

الدىكى ئارقىدىن ۋەھىيدىن يىراق ھۈپ قۇرئاننى ۋەھىي قىلىپ چۈشۈر
. ھەدىس نىنى قىلماي تاشالپ قويمايدۇنىڭ بايائىنسانىيەتكە ئۇ قۇرئان

تەلىپى بويىچە ئەمەل قۇرئاننىڭ ، ۋە ەئەتلىنىشنىڭقۇرئاندىن مەنپ
بايان قىلىنغۇچى  بولغانلىقى ئۈچۈن يولىۋاستىسى ھەم قىلىشنىڭ 

( ئوخشاش بىر خىل  )قۇرئان بىلەن ( بايان قىلغۇچى )ھەدىس
ئەھمىيەتكە ئىگە. مۇشۇ نۇقتىدىن قۇرئانى كەرىم بىلەن 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى بىر مەنبەدىن ، پاك بولغان ئىالھىي 

مەنبەسىدىن كەلگەندۇر. ئالالھتائاال رەسۇل ئەلەيھىسساالم  يۋەھى

 ِّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن ّٰ  ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

ئۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆز نەپسى »  مىسى:تەرجى  ٤- ٣النجم: 
خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدۇ. ئۇ )قۇرئان( پەقەت بۇ كىشىگە 

ـ  4ـ  3نەجم سۈرىسى [«.قىلىنغان ۋەھىيدىن باشقا نەرسە ئەمەستۇر
 ]ئايەتلەر

ئالالھنىڭ رىسالىتى مەيدانغا كەلگىنىدىن باشالپ ئالالھنىڭ 
، پايالپ تۇرماقتا. ئالالھقاەتنى رىسالئىالھى دۈشمەنلىرى بۇ 



  

ولغان ئاداۋەت خىلمۇ ـ خىل دىنىغا ب ۋە ئالالھنىڭرەسۇلۇلالھقا 
ە كىرمەكتە. بىز بۇ شەكىل ۋە ھەر خىل تۈسلەرگە ئىپادىلىنىپ لەردرەڭ
 يمىز. ڭلەرنى ئىككى تۈرگە يىغىنچاقالرە

لىرى ئۆزلىرىنىڭ دۈشمەن . ئىسالمنىڭ بىرىنچى تۈركۈم1
انالر مۇسۇلم ،ۈشمەنلىكىنى ئوچۇق ئېالن قىلىپد ئىسالمغا بولغان

. مەسىلەن دۇرقىلىشقانالر بىلەن ئاشكارا جەڭگى جېدەل
لىبېرالىزمچىالر ۋە باشقا ھەر كوممۇنىستالر،  ىسەلىپچىلەر،ئەھل

، توغرا يولدا ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دىنسىزلىقىنى ...تۈرلۈك دىنسىزالر
بىر ر بولۇپ بۇالرنىڭ زىيىنى غانلىقىنى ئاشكارا ئېالن قىلغانالماڭمايدى
دۈشمەنلىكى  ى ئۇالرخەتىرى ھەممىگە مەلۇم. چۈنكئاز، قەدەر 

مۇسۇلمانالر ئۇالردىن ھەزەر ئادەملەر بولۇپ  كاپىرلىقى ئوچۇقئاشكارا، 
، ھەم يىقەست ھىيلە ـ مىكىرىدىن ھوشيارئەيلەيدۇ. بۇالرنىڭ سۇ
 دىققەت قىلىپ تۇرىدۇ. 

الرنىڭ ئىچى بولۇپ بۇقاتلىمى الر مۇناپىق . تۈركۈمى بولسا 2
 ،بولۇپغان باشقا تېشى باشقا. يەنە تېخى ئىسالمىي تونغا ئورىنىۋال

، يالغاندىن ئىسالمغا ھېرىسمەندەك، ئىسالمغا دەۋەت قىلىۋاتقاندەك
ىياپەتكە ئۈممەتنىڭ بىرلىكى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىۋاتقاندەك ق

ۇلمان دەپ ئېالن قىلىش ۇسبۇالر ئۆزلىرىنى م .كېرىۋالغان ئادەملەردۇر
ئىسالم دىنىنىڭ ئالالھ تەرىپىدىن ۋەھىي قىلىنغان  ئارقىلىق،

دە ـ ـ خۇسۇسەن ھەدىس ھەققى مەنبەلىرى ھەققىدە گۇمان تۇغدۇرۇپ
لىرىنى ى يوقىتىشتىن ئىبارەت شۇم نىيەتئىسالمن ،شەك پەيدا قىلىپ

دا ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا تىرىشىدۇ. ئۇالر بۇ مەقسىدىگە يېتىش يولى
 ، رەسۇلىمىزنىڭىسىگە قارشى شۈبھىلەرنى قوزغۇتۇپرەسۇلىنىڭ ھەد

ھەدىسى دىننىڭ تەركىبى قىسمى ئەمەس، ئۇنىڭ ئىسالم 



  

لىقى بىلەن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق دېيىشىدۇ. ۋە شەرىئەتشۇناس
قۇرئانى كەرىم ئىسالم شەرىئىتىنىڭ بىردىنبىر مەنبەسىدىن ئىبارەت 

 دەپ داۋراڭ سېلىشىدۇ. 
بۇرۇندىن بار ئۈممەتكە نىسبەتەن يېڭىلىق بولماستىن بەلكى بۇ 

نىڭ ھەدىسىگە بولغان دەۋادۇر. ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ۋە رەسۇل
. لېكىن بۇ يەردىكى يېڭىسى دۈشمەنلىك ئۇالرنىڭ ئەنئەنىسى

نالرنىڭ دۈشمەنلىرى قاتارىدىن رەسۇلىنىڭ ۋە مۇسۇلما ،ئالالھنىڭ
ان مۇشۇ بىر نى ئىنكار قىلىدىغىىسنىڭ ھەدئورۇن ئالغان، رەسۇلۇلالھ

ـ ئەسىرنىڭ ئاخىرى  19مىيالدى بۇالر  گۇرۇھ ئادەملەردۇر.
. ئارقىدىن لىرىدا ھىندىستاندا پەيدا بولغانئەسىرنىڭ باش-20

ھىندىستاندىن مۇستەقىل بولغان پاكىستانغا يۆتكەلگەن ۋە بۇ يەردە 
ەرىمگە ئۆزلىرىنى قۇرئانى ك. بۇالرنىڭ مەۋجۇت بولۇپ كەلمەكتە

زور چاپاليدىغان بولۇپ ئۆزلىرىنى يالغاندىن ئالالھنىڭ كىتابى -زورمۇ
ەپ ئاتالغان ( دقۇرئانيىالر ) يەنى قۇرئانچىالر قۇرئانغا نىسبەت بېرىپ

ى بىر كۈلكىلىك ئىش بولۇش بىلەن بولۇشىنى ياخشى كۆرگەن بولىش
ى ۈن تاللىشىنىڭ سەۋەبئۆزلىرى ئۈچ ت ئىسىمنىنىسبە خىل بۇ بىللە،

ئالالھنىڭ كىتابى بولغان قۇرئانغا ئۇالر »باشقىالرنىڭ ئۆزلىرىنى 
دېسۇن دىگەنلىكى ئۈچۈندۇر. يەنە « ئەھمىيەت بېرىدىغان كىشىلەر

رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىگە  ر نۇقتىدىن ئۇالر ئىچكى جەھەتتىنبى
ئەمەل قىلىدىغان باشقا مۇسۇلمانالرنى بۇالر ، ئىمان ئېيتىپ

ۇالر ھەدىس بىلەن مەشغۇل بولۇپ قۇرئاننى ىالر ئەمەس ئقۇرئانچ»
كۆرسىتىشنى  دېگەنگە ئوبيېكت قىلىپ «تەرك قىلغان ئادەملەر

دۇر. ۋە يەنە ئۆزلىرىنى ئەيىبلىنىشتىن ئېلىپ مەقسەت قىلغان
، ئېتىراز بىلدۈرۈش يوللىرىنى ئېتىش ئۈچۈن قىلغان قېچىپ



  

ىمىز دەپ ېسىل، قۇرئانغا ئى ئۆزلىرىنى قۇرئانغا تەۋەقىلمىشىدۇر. چۈنك
 ئېتراز بىلدۈرەلىسۇن ؟!.  كىممۇ ئادەملەرگەئېالن قىلغان 

 مەۋجۇت بولۇشىنىڭ قىلچىمۇ ھەيران قالغۇدەك بۇ تۈردىكىلەرنىڭ
نى ئىنكار منىڭ دۈشمەنلىرى ناھايىتى كۆپ. ھەدىسيېرى يوق. ئىسال

ى باشتىن ئۆتكۈزدى. قىلغۇچىالر ئەۋالدمۇ ـ ئەۋالد نۇرغۇن ئەسىرلەرن
 بۇالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشىنىمىز سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەسۇلى

مىقدام ئىبنى مەئدىيكەربىدىن  خەۋەر قىلغان بولۇپئالدىنئاال 
دىققەت :» رىۋايەت قىلىنىدۇ  رەسۇلۇلالھنىڭ شۇنداق دېگەنلىكى

قىلىڭالركى، ئالالھ  ماڭا قۇرئاننى ۋە قۇرئان بىلەن بىللە قۇرئاننىڭ 
دىققەت قىلىڭالركى، يېقىن زاماندا  ىشىنى بەردى.)مىسلىنى( ئوخش

توق بىر ئادەم : مۇشۇ قۇرئاننىال  كارىۋىتى ئۈستىدە ياتقان، قورسىقى
چىڭ تۇتۇڭالر. بۇنىڭدا ھاالل دەپ بىر نەرسە كۆرسەڭالر ئۇنى ھاالل 
دەڭالر، ھارام دەپ بىر نەرسە كۆرسەڭالر ئۇنى ھارام دەڭالر دەيدۇ. 

ئالالھنىڭ رەسۇلى ھارام دېگەن نەرسە ئالالھ دىققەت قىلىڭالركى، 
①«ھارام دېگەن نەرسىگە ئوخشاشتۇر.

                                                        
①

بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد ئەسسۇننە دېگەن كىتابىدا ئالتىنچى نومۇرلۇق باپتا ، تىرمىزى ئىلىم  
 دېگەن كىتابىدا ئونىنچى نومۇرلۇق بابتا بايان قىلغان .

 

، بۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ لېكىن بۇالرنىڭ ھەيران قاالرلىق يېرى
، بۇالر بۇ تۇرىغا قويغان شۈبھىلەر بولۇپىگە قارشى ئوتھەدىس

دىن ھەم  ھەدىس دىننىڭ تەركىبى قىسمى ئەمەس،» شۈبھىلىرىنى
دەۋا  دەپ« دىگەنگە دەلىلبى قىسمى ئەمەس ركىھەدىسنىڭ تە

 ،لىشىدۇ. بۇالر ـ كۆپ قىسمى ئوردۇ تىلىدا يېزىلغان ـ كىتابلىرىنىقى
ئۆزلىرىنىڭ كۇلۇبلىرى ۋە باشقىالر بىلەن بولغان مۇنازىرىلىرىنى مانا 



  

يىلى -1983بىلەن تولدۇرۇشقان. بىزگىمۇ مۇشۇ خىل شۈبھىلەر 
ئارقىلىق  ق سۆھبەتىلەن ئۈچ قېتىملىەرۋىزچىلەر بكاراچى شەھرىدە پ

بۇ مۇنازىرىدىن بىر قىسمى نېسىپ بولغان ئىدى. بۇ مېنىڭ پاكىستان 
ئىسالمئابادتا دۇنيا ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ دوتسېنتى بولۇپ 

  .....ئىشلەۋاتقان مەزگىلدە بولغان ئىشالر ئىدى.
شۈبھىلەرنى ئاتالمىش شۈبھىلىرى مەخسۇس موشۇ الرنىڭ بۇ

اكىمە قىلىش ۋە رەددىيە بېرىش ئۈچۈن ئېلىپ بارغان بۇ ئىخچام مۇھ
لالھنىڭ بىزنى مۇۋەپپەق تەتقىقاتىمىزدىكى ئاساسىي مەقسىتىمىزدۇر. ئا

، ياردەم بېرىشىنى ۋە ئەجر م قىلىشىنى، مۇستەھكەقىلىشىنى
 بېرىشىنى سورايمىز. ئالالھ بۇالرنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇنىڭغا قادىر زاتتۇر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بىلەن ى ىمىزنىڭ سۈننىترپەيغەمبى
 شۇتونۇش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

يول  ، يول قىلماق دېگەن مەنادا بولۇپلسۇننەت لۇغەتتە يو
ھەرىكەت )ئىش ـ ئىز (  ن ئىشئىجابىي بولسۇن ياكى سەلبىي بولسۇ

) بۇ كىتاۋىمىزدا ئەرەپ تىلىدىكى پەرىقسىز ئىشلىتىلىشى  .دېمەكتۇر
 (.دىس، ھەدىس سۈننەت دەپ چۈشىنىلىدۇبويىچە سۈننەت ھە

پەيغەمبىرىمىز سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ مۇنۇ  بۇنىڭ مىسال
كىمكى ئىسالمدا بىر ياخشى ئىشنى يولغا قويسا، بۇ »سۆزىدۇر: 

كىشىگە شۇ ياخشى ئىشنىڭ ئەجرى ۋە قىيامەت كۈنىگە قەدەر شۇ 
كى بىر يامان ياخشى ئىشنى قىلغان  ئادەمنىڭ ئەجرى بولىدۇ. كىم

ئىشنى يولغا قويىدىكەن، بۇ ئادەمگە شۇ يامان ئىشنىڭ گۇناھى ۋە 
  ①«قىيامەتكە قەدەر ئۇ يامان ئىشنى قىلغان ئادەمنىڭ گۇناھى بولىدۇ 

                                                        
 بۇ ھەدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان. ①

ئالالھنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىكى سۈننىتى دېگىنىمىزدە ئالالھنىڭ 
ئۈستىدىكى  ىمەخلۇقاتلىرىدىكى ھۆكمى ۋە ئالالھنىڭ مەخلۇقات

ئالالھنىڭ مەخلۇقاتلىرىدىكى »ۇنىيىتىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنىڭغا :نقا
يامان يولدىن يېنىۋېلىشى  ،تۇتقان يولى گۇناھكارالرنىڭ تەۋبە قىلىپ

دېگەن سۆزنى مىسال قىلىپ « ۈچۈن ئاسىيالرغا مۆھلەت بېرىشتۇرئ
 ].بەت456مۇئجەمۇلۋەسىيت  [كۆرسىتىشكە بولىدۇ.

 ۇدىكى سۈننەت ئۇقۇمى :ئىستىالھ يەنى كەسپىي ئاتالغ (1) 
كەسپىي ساھەدىكىلەرنىڭ خاس كەسپى، نىشانى، سۈننەت ئۇقۇمى 

 بىرىدىن پەرق قىلىدۇ.-ئاالقىدار مەسىلىلەرگە يارىشا بىر
بۇ ساھەدە ھەدىسشۇناسالر، ئۇسۇل ئىلمى ئۆلىمالىرى ۋە پىقھى 
ئۆلىمالىرى بار. ھەدىس ئۆلىمالىرى ياكى ھەدىسشۇناسالرغا كەلسەك، 

توغرا يولغا باشاليدىغان يولباشچى، ئەلچى، پەيغەمبەر، رەببىمىز بۇالر 



  

بىزگە بىزنىڭ ئۈلگىمىز ۋە يېتەكچىمىز دەپ كۆرسەتكەن 
 رەسۇلۇلالھتىن كەلگەن ھەدىس ھەققىدە ئىزدىنىش ئېلىپ بارىدۇ.

رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن ئۇ كىشىنىڭ 
ىرى، ئەخالقىي ۋە يارىتىلىش خەۋەرلىرى،  ئىش ھەرىكىتى، ۋەقەلىكل

 جەھەتتىكى سۈپەتلىرىنى نەقىل قىلىشقان.
يھى مۇشۇ نۇقتىدىن ھەدىسشۇناسالر پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلە

 ھەرىكەت ۋە-، ئىشۋەسسەلەمگە ئاالقىدار سۆزلەر
شەرئى ھۆكۈمنى  ، بۇالرمۇئەييەنلەشتۈرۈشلەرنىڭ ھەممىنى

. ر بىزگە يەتكۈزۈشكەننەزەئىپادىلىگەن بولۇش بولماسلىقىدىن قەتئىي
دىس كىتابلىرى ئۆز ئىچىگە ھە مانا بۇ ئەھۋالالرئۇالر  ،شۇنداقال

انلىقلىرى مەيدانغا كەلتۈرگەن ، ھەدىسشۇناسالرنىڭ تىرىشچئالغان
ھەدىسشۇناسالر سۈننەت سۆزىگە: ىلەردۇر. بۇ نۇقتىدىن ىلسمە
، ۆز، ھەرىكەت، موئەييەنلەشتۈرۈشپەيغەمبىرىمىزدىن قالغان س»

كېيىنكى بولسۇن بولۇشتىن ئىلگىرىكى بولسۇن،  شۇنداقال پەيغەمبەر
دەپ تەبىر « ى سۈپەتتۇر يارىتىلىش ۋە ئەخالقىي جەھەتتىك

 .  بېرىشكەن
ئۇسۇل ئىلمى ئۆلىمالىرىغا كەلگىنىمىزدە ئۇالر رەسۇلۇلالھتىن 

، ئۆزىدىن كېيىن مەيدانغا تۈرلۈك قائىدىلەرنى تۈزىدىغان ئىبارەت
، لەرنىڭ ئالدىدا ئىجتىھاتقا يول ئاچىدىغانجتەھىدكەلگەن مۇ

ىغا ، شەرىئەتنى ئوتتۇرىنى بايان قىلىدىغانئىنسانالرغا تۇرمۇش دەستۇر
ڭالشقا ئۇالر تىن كەلگەن سۈننەت ھەققىدە ئىزدىنىدۇ. شۇقويغۇچى زات

، مۇباھ ۋە باشقىالر نۇقتىسىدىن رەسۇلىمىزنىڭ ۋاجىپ، ھارام
، گە قارىتا ھۆكۈم ئېلىنىدىغان سۆزىرىبەندىلەرنىڭ ئىش ھەرىكەتل

ۇقتىالرغا كۆڭۈل بۆلىدۇ. شۇ ھەرىكەت ۋە مۇئەييەنلەشتۈرۈشلىرى بار ن
مبىرىمىزدىن پەيغە»سۇل ئىلمى ئۆلىمالىرى سۈننەتكە ئۇ نوقتىدىن



  

« ۈرۈشتۇر ئىش ـ ھەرىكەت ۋە مۇئەييەنلەشت نەقىل قىلىنغان سۆز،
 دەپ تەبىر بېرىدۇ. 

لى پەيغەمبەر بۇنىڭ مىسا ،گىنىمىزدەدې سۆزلەنگەن سۈننەت
 دېگەن①«كى ئەمەللەر نىيەتكە باغلىقتۇر جەزمەن»ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 سۆزىدۇر. 
نىڭ مىسالى خاراكتىرلىك سۈننەت ئىش ھەرىكەت

بىرىمىزدىن بىزگە نەقىل قىلىنغان، ۋاقتىدا ئوقۇلغان نامازالر، پەيغەم
 . قىالر كۆزدە تۇتۇلىدۇى ۋە باش، ھەج پائالىيەتلىرنامازالرنىڭ شەكلى

)يەنى رەسولۇلالھنىڭ ئىتىراپىنىڭ ڭ مۇئەييەنلەشتۈرۈشنى
ھەر كىم ئەسىر نامىزىنى پەقەت ۋە »غازىتىدا  مىسالى( بەنى قۇرەيزە

دېگەن چاغدا ئەسىر نامىزى ②«پەقەت بەنى قۇرەيزىدىال ئوقۇسۇن
 يەنلەشتۈرگەنلىكىدۇر.مەسىلىسىدە ساھابىالرنىڭ ئىجتىھادىنى مۇئەي
پېتى چۈشۈنۈپ نامازنى بەزى ساھابىالر بۇ يەردىكى چەكلىمىنى شۇ 

بەنى قۇرەيزىدە نامازنىڭ ۋاقتى چىقىپ كەتكەندە  كېچىكتۈرۈپ،
، مەقسەت . يەنە بەزىلەر بولسا)تەلەپ قىلىنغان يەردە( ئوقۇغان

ى بەننامازنى دەپ چۈشۈنۈپ، « تېز بولۇشقا ئۈندەش»ساھابىلەرنى
ئۆز ۋاقتىدا ئوقۇشقان. بۇ ئىككى  ي تۇرۇپ،قۇرەيزىگە يىتىپ بارما

ىنىدە، يەتكا ىلغانلىرىنىڭ خەۋىرى رەسۇلۇلالھقتۈردىكىلەرنىڭ ق
( گەپ قىلماي باشقاھەر ئىككىسىنىال ) ھرەسۇلۇلال

 مانا بۇ موئەييەنلەشتۈرۈشنىڭ بىر مىسالىدۇر . ③مۇئەييەنلەشتۈرگەن.

                                                        
 . ھەدىس .32. توم 1« ىقى ھەققىدە ۋەھيىنىڭ قانداق باشالنغانل» بۇخارى  ①
②

بۇخارى غازات ھەققىدە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەھزاپ غازىتىدىن يېنىشى ھەققىدىكى  
 . نۇمۇر 4119باپ
 
③

. بەت . ئەجاج 48مۇستەپا سەبائىينىڭ ھەدىس ۋە ئۇنىڭ شەرىئەتشۇناسلىقتىكى ئورنى  



  

ىرى شەرئى پىقھى ئالىملىرىغا كەلسەك، ئۇالر سۆز ۋە ھەرىكەتل
ە دااللەت قىلىشتىن ئەسال چەتنەپ ئەھكامالردىن بىرەر ھۆكۈمگ

يدىغان رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى ھەققىدە ئىزدىنىشىدۇ. مۇشۇ كەتمە
پەيغەمبىرىمىز جەزمى »ۇقەھاالرنىڭ قارىشىدىكى سۈننەت نۇقتىدىن  پ

بولمىغان شەكىلدە بۇيرىغان بۇيرۇقتۇر. ياكى پەرز ۋە ۋاجىپ بولمىغان 
غان ۋالدا پەيغەمبىرىمىز تەرىپىدىن قىلىنغانلىقى ئىسپاتالنھئە

مەت ۋە ، تەرك قىلسا ماالدۇر. ياكى قىلسا ساۋاب بولىدىغاننەرسى
 « ئەمما جازاالنمايدىغان نەرسىدۇر. ،كايىشقا دۇچار بولىدىغان

ۋە باشقىالرغا  بەش ئەھكامدىن ۋاجىپ سۇننەت پۇقەھاالرنىڭ قارىشىدا
ئالىملىرىنىڭ قارىشىدا بەزىدە سۈننەت دەپ  تەڭ كېلىدۇ. پىقھى

 :دېيىلىدۇ. مەسىلەن ۇرغان نەرسىنىبېدئەتنىڭ قارشىسىدا ت
ئۇيغۇن بىر ئىشنى قىلغان كىشىگە پاالنى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ قىلغىنىغا

ىدە دېيىلىدۇ. بۇنىڭ ئەكسىچە ئىش قىلغان كىشىنى سۈننەت ئۈست
 پاالنى بېدئەت ئۈستىدە دېيىلىدۇ. بولسا، 

شۇنىڭدەك سۈننەت ئاتالغۇسى پىقھى ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشىدا ، 
ئىشالرغمۇ ـ بۇ ساھابىالر ـ ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن ـ قىلغان 

چۈنكى بۇ ئىش  ۇن ياكى بولمىسۇن ـ قوللىنىلىدۇ.بولسئىش قۇرئاندا 
لمىگەن يېتىپ كە بىزگە خەۋىرى ،ساھابىالردا مەۋجۇت بولغان

 ىجمائ، ياكى ساھابىلەر تەرىپىدىن ئبولغىنىسۈننەتكە ئەگىشىش 
، ياكى خەلىپىلەرنىڭ ئىجماسى بولغىنى قىلىنغان ئىجتىھات بولغىنى

 ولىدۇئۈچۈندۇر . بۇنىڭغا پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇنۇ سۆزى دەلىل ب
، مەندىن كېيىنكى توغرا يول تۇتقان سىلەر مېنىڭ سۈننىتىمنى»

ئۇنى ئېزىق  ،الرپىلەرنىڭ سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇڭدۇرۇس خەلى

                                                                                                          
 . بەت 16كىتابى  دىگەن« خاتىرلىنىشتىن بۇرۇنقى ھەدىس»خەتىپنىڭ 



  

  ②①«چىشىلىرىڭالر بىلەن چىشلەڭالر 
ئالىمالرنىڭ رىپلىرى ۋە ئا بۇالر سۈننەتنىڭ مەنالىرى ياكى تەمان

. كۆزدە تۇتۇلغان مەزمۇنالردۇرسۇننەت ھەققىدە  كەسپى ئاتالغۇسىدا
 دىكىبىر ئىلىم ساھەسى ، ھەررىقىالردىن كۆرىۋېلىشقا بولىدۇكىيۇقى
بۇ كېلىدىغان،  ماس ئىزدەنگەن تېمىلىرىغا ىدەەت ھەققنىڭ سۈننالىمئۆ

ئاساستا، مىغان بىرىگە قارىمۇ ـ قارشى قىلىپ قوي بىر نىئىلىمالر
ئوزىگە خاس كۆزلىگەن نىشانىغا يېتىش ئۈچۈن  ئىلىملىرى ئارقىلىق

شۇنىسى ھەقىقەتكى، بۇ ئىلىمالر . لغانئىزدەنگەن ۋە ئەمگەك قى
ۋە  ڭ قوالي تونۇلۇشىەدىسنى، ھسى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىھەممى

. بۇ ئىلىمالرنىڭ خىزمەت قىلىدۇ كە ئەمەل قىلىش ئۈچۈنىسھەد
خىزمىتى بىلەن شۇغۇلالنغۇچىالرنىڭ ئۇلۇغۋار نىشانلىرىدىن بىرى 

قېلىش  قوشۇلۇپلالش ۋە تا ،ەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنى توپالشپ
 ھەمدە ۇر.تتنەرسىلەردىن پاكىزالشتىن ئىبارەيات لغان ئېھتىماللىقى بو

نى تاشالپ ھەدىسكە دۈشمەنلىك قىلغۇچى، قارشى تۇرغۇچى، ھەدىس
انى كەرىمدىن ئىبارەت بىرال مەنبەگە مۇراجىئەت قىلىشنى قۇرئ

 قىلغۇچىالرغا قارشى ئۇنى قوغداشتىن ئىبارەتتۇر.  تەشەببۇس
مۇبارەك ھەدىسكە قارىتا بىرنەچچە ئۆلىماالرنىڭ بىز يۇقىرىدا 

كۆرسىتىپ ئۆتتۇق. ئەمدى بۇ نوقتىدىكى بىزنىڭ شىنى خىل تونۇشتۇرۇ
تېمىمىزغا مۇناسىپ كېلىدىغان تونۇشتۇرۇش دەل ئۇسۇل  ئىزدىنىۋاتقان

ئۆلىمالىرىنىڭ تونۇشتۇرۇشىدىن ئىبارەتتۇر. گەرچە ھەدىسشۇناسالر ۋە 
پۇقەھاالر بۇ ساھەدە ئىزدىنىشنىڭ ئەجرىدىن مەھرۇم قالمىغان ۋە بۇ 

، ئەمما ىشكە سەل قارىمىغان بولسىمۇتيولدا تىرىشچانلىق كۆرسى
                                                        

 ئەبۇ داۋۇد، ئەھمەد، تىرمىزى، ئىبنى ماججە، دارىمىيالر رىۋايەت قىلغان .①
ئىرشادۇلفۇھۇل، ئەلمۇۋافىقات، تەدۋىينۇسسۈننەھ ، ئەسسۈننەھ ۋەمەكانەتۇھا ②

 . بەت 49مىنەتتەشرىيئ 



  

، ئۇسۇل ئۆلۈمالىرى ھەدىسىنىڭ دەلىل ئىكەنلىكىنى
لىش ۋە بۇنىڭغا دەلىل بايان قى شەرىئەتشۇناسلىقتىكى ئورنىنى

 گەن ئادەملەردۇر. كەلتۈرۈشكە ئاالھىدە ئەھمىيەت بەر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
ھەدىسىنىڭ شەرىئەتشۇناسلىقتىكى ئورنى ۋە 

 اساس بوالاليدىغانلىقىنىڭئۇنىڭ ئ
 ىرىدەلىلل

 
 

 ا تۇتقان ئورنى : لىقتشەرىئەتشۇناسھەدىس شەرىفنىڭ 
 

شەرىف ئىسالم شەرىئەتشۇناسلىقىنىڭ ئىككىنچى  ھەدىس
ئۇنىڭغا قارشى  ،ھەقىقەت بولۇپقىل سىغمايدىغان مەنبەسىدۇر. بۇ 

 ەقا، ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ۋئىسيان قىلغان كىشى ئالالھ غان ياكىتۇر
 ئۈممەتنىڭ باش ۋە ئاخىرىبۇ  ،مىنلەرگە قارشى يول تۇتقانئمۆ

رلىككە كەلگەن ھەممىسى ئالالھنىڭ فەزلى مەرھەمىتى بىلەن بى
 دۇر .نىڭ دەل ئۆزىئادەمشور پېشانە  انىگە قارشى تۇرغمەسىل

لىنغان نەرسە شۇنىڭدىن ئېتىراپ قىبىردەك ئىسالم ئۈممىتى ئارىسىدا 
پىدىن رەسۇلى سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ، ئالالھ تەرىئىبارەتكى

بۈيۈك  يى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ بۇنىڭ بىرىنچىسىنازىل قىلىنغان ۋەھ
. قۇرئان ئالالھ تەرىپىدىن رەسۇلىغا لەبزى ۋە مەنىسى ى كەرىمقۇرئان

ەت ئارقىلىق ئىبادەت ، تىالۋزىل قىلىنغان، مەخلۇق ئەمەسبىلەن نا
، ئىچىدىكى ئەڭ چۈن مۆجىزىلىك بولغانالر ئۈ، خااليىققىلىنىدىغان

، نسانىيەتكە رىقابەت ئېالن قىلغانبىر سۈرىسى بىلەن ئى چىككى
، قۇرئان ش يۈز بېرىشتىن ئالالھ تەئاال تەرىپىدىن قوغدالغانبۇرمىلىنى

نىڭ ئارىسىغا سىئىككى مۇقاۋى كىتاپنىڭ كەرىم دىن ئىبارەت بۇ



  

ىينىڭ ئىككىنچى تۈرى . ۋەھ مۇجەسسەملەنگەن ئالالھنىڭ كاالمىدۇر
ە ۋ قىلىنغان ئەمەلىي سۆزلەنگەن، ، ئاغزاكىبولسا

تۈرنىڭ بىرىكمىسى بولغان  لگەن ئۈچمۇئەييەنلەشتۈرۈ
رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسى   پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك ھەدىسىدۇر. 

مۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ بىرلىككە كېلىشى بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ 
ۋەھىيسىدىندۇر. بۇنىڭ دەلىلى ئالالھنىڭ ئۆزىنىڭ رەسۇلىغا قىلغان 

شۇنداقال ، كىتابىدىكى نۇرغۇن ئايەتلەردە كەلگەن كۆرسەتمىلەر
پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى بەرگەن ئىزاھالردۇر. ئاندىن يەنە 

كەنلەر ئۇالرغا ئەگەش قەدەر ەساھابىالر، تابىئىنالر ۋە قىيامەت كۈنىگ
ە قارشى ىڭ ھەدىسىگنھەسۇلۇلالدۇر. رئبىرلىككە كەلگەن ئىجما

تۇرۇپ قۇرئانى كەرىمگە ھەدىسنى قويۇپ  بىز»ئىسيان قىلغانالر 
ئالالھ »ۋاتقان ۋاقىتلىرىدا  ھەدىسنى دەپ دەۋا قىلى« ئېسىلىمىز

دەپ ئوچۇق  «دۇرىيتابارەك ۋە تائاال تەرىپىدىن رەسۇلىغا كەلگەن ۋەھ
ئاندىن ، ەرگەن رۈشەن بىر قىسم ئايەتلەرنىكۆرسەتكەن ۋە گۇۋاھلىق ب

ھقا ئىتائەت قىلىشنىڭ ۋاجىپلىغى، ياخشى كۆرۈشنىڭ رەسۇلۇلال
، ھۆكۈم قىلغۇزۇشنىڭ ۋاجىپلىغى، ئەگىشىشنىڭ ۋاجىبلىقى

غان ھەر نەرسىگە ـ چىققان ھۆكۈم بىزگە لۋاجىپلىقى، ھۆكۈم قى
سۇن ـ تەسلىم بولۇشنىڭ پايدىلىق بولسۇن ياكى زىيانلىق بول

ۇق بايان قىلغان بىر بۆلۈك ئايەتلەرنى قاتارلىقالرنى ئوچۋاجىبلىقى... 
 مىز .پ ئۆتىبايان قىلى

لىكىگە دااللەت قىلىدىغان قۇرئان ھەدىسىنىڭ ۋەھىي ئىكەن

 خن  حن جن ّٰ نىڭ بىرى ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر: ىرئايەتلى

ئۇ »:تەرجىمىسى  ٤-٣النجم:  ِّ جي يه ىه مه جه ين ىن من

ويىچە سۆزلىمەيدۇ. خاھىشى بنەفىس مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆز 



  

دىن يىي قىلىنغان ۋەھىبۇ پەقەت ئالالھ تەرەپتىن ۋەھ
 ئايەتلەر[-4-3]نەجىم سۈرىسى«ئىبارەتتۇر.

بۇ ئايەت شۇنىڭغا كەسكىن دااللەت قىلىدۇكى رەسۇل ئەكرەم 
سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ھېچ نەرسىنى ئۆز ئىچىدىن چىقىرىپ 

 تېمىسىدا ئەتشۇناسلىقيدۇ. مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم شەرىدېمە
سۆزلىگەن ھەربىر ئېغىز سۆز ئالالھ تابارەك ۋە تائاال تەرىپىدىن كەلگەن 

ى بىرىنچى تۈردىكى نىڭ سۆزلىگىنھۋەھىيىدۇر. مەيلى رەسۇلۇلال
، ياكى ئىككىنچى تۈردىكى دىن ئىبارەت ۋەھىي بولسۇنقۇرئانى كەرىم

 بولسۇن ئوخشاشتۇر. يئۆزىنىڭ ھەدىسىدىن ئىبارەت ۋەھى

 ّٰ  :بۇ ئايەتلەر قاتارىدا يەنە ئالالھ تابارەك ۋەتەئاالنىڭ مۇنۇ سۆزى بار

 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص

 حك جك مق  حق مف خف حف جف

ئالالھ »:تەرجىمىسى 164 آل عمران:  ِّ  خل حل جل مك لك خك

مىنلەرگە ئۆز ئىچىدىن چىققان بىر پەيغەمبەرنى ئۇالرنىڭ ئىچىگە ئمۆ
مىنلەرگە ئالالھنىڭ ئبۇ پەيغەمبەر مۆئەۋەتىش ئارقىلىق ئىنئام بەردى. 

ئايەتلىرىنى ئوقۇپ بېرىدۇ. ئۇالرنىڭ گۇناھى زااللەتتىن پاكىزاليدۇ، 
كىتاب ۋە ھېكمەتنى ئۆگىتىدۇ. ھەقىقەتەن ئۇالر بۇندىن بۇرۇن ئوچۇق 

 [. ئايەت 164سۈرە ئال ئىمران ]«ئاشكارا ئازغۇنلۇقتا ئىدى 
سمائىل ـ بۇ ىمە بەلكىم ئىبراھىم ۋە ئىكەر بۇ ئايەت

پەيغەمبىرىمىزگە ئالالھنىڭ ساالملىرى بولسۇن  ئىككىيلەنگە، شۇنداقال
ـ بەيتۇلالنىڭ ھۇلىنى كۆتۈرۈۋاتقان ۋاقتىدا ئالالھقا قىلغان دۇئالىرىنىڭ 
ئىجابەت قىلىنىشى بولۇشى مۇمكىن. بۇ دۇئانى ئالالھ تابارەك ۋەتائاال 

 ىلغان. قۇرئانى كەرىمدە ئۆزىنىڭ مۇنۇ سۆزىدە بايان ق



  

 حن يمجن  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ّٰ 

 خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ

   – ١٢٧البقرة:  ِّ يت ىت نت مت زت يبرت  ىب

ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل » :تەرجىمىسى١٢٩
ئەي لىنى كۆتۈرۈۋاتقان ۋاقتىدا، ئۇنىڭ )ئەلەيھىمەسساالم ( بەيتۇلال

شۈبھىسىزكى  .قوبۇل قىلغىن (بۇ ئەمىلىمىزنى)بىزنىڭ  ،زرەببىمى
اڭا سەن بىزنى سببىمىز، تۇرغۇچىسەن. ئەي رە بىلىپ سەن ئاڭالپ،

. بىزنىڭ ئەۋالدلىرىمىز ئىچىدىن ھەم تەسلىم بولغۇچىالردىن قىلغىن
 ساڭا تەسلىم بولغۇچى بىر ئۈممەتنى قىلغىن. بىزنىڭ ئىبادەت

. كىن. بىزگە تەۋبە ئاتا قىلغىنئۇسۇللىرىمىزنى بىزگە كۆرسەت
ي شۈبھىسىزكى سەن تەۋبە بەرگۈچى رەھىملىك زاتتۇرسەن. ئە

چىققان بىر ، سەن ئۇالرنىڭ ئىچىگە ئۆز ئىچىدىن رەببىمىز
ىڭ ئايەتلىرىڭنى ، ئۇ پەيغەمبەر ئۇالرغا سېنپەيغەمبەرنى يوللىغىن

 ھ، ئۇالرنى گۇنائوقۇپ بېرىدىغان، كىتاب ۋە ھىكمەت ئۈگىتىدىغان
سەن ئىززەتلىك ،  پاكاليدىغان بولسۇن. ھەقىقەتەن مەئسىيەتتىن

ـ 127بەقەرە سۈرىسى ]« .ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى زاتتۇرسەن
 [ئايەتلەر  129

ئىبراھىم ۋە ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمدىن ئىبارەت بۇ ئىككى 
، الھنىڭ دەرگاھىدا مەقبۇل كۆرۈلۈپپەيغەمبەرنىڭ دۇئاسى ئال

ۈن چىقىرىلغان ياخشى ئۈممەت بولغان مۇسۇلمان ئىنسانالر ئۈچ



  

ئۈممىتىنى ئالالھ بۇ ئىككى كىشىنىڭ ئەۋالدلىرى ئارىسىدىن 
تىالۋەت قىلىپ تلىرىنى چىقاردى. ئاندىن ئۇالرغا ئالالھنىڭ ئايە

غان، كىتاب ۋە مەئسىيەتتىن پاكاليدى-ھ، ئۇالرنى گۇنابېرىدىغان
رنىڭ ئىچىدىن چىقىرىپ ، بىر پەيغەمبەرنى ئۇالھېكمەت ئۆگىتىدىغان

 يوللىدى.
مەزكۇر ئايەتتىكى  ەتقىقات ساھەسىدىكىلەر:ت - ئىلىم

ەقسەت پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى ئىكەنلىكى ھەققىدە ھېكمەتتىن م
ر ئەۋەتىش مىنلەرگە پەيغەمبەئ. ئالالھ مۆبىردەك كۆز قاراشقا ئىگە
ئۆز ىنى بۇ پەيغەمبەرنىڭ ئاساسلىق ۋەزىپىس ئارقىلىق ئىنئام قىلىپ،

ئۈممىتىگە كىتاب ۋە ھېكمەتنى ئۆگىتىش قىلىپ بېكىتتى. يۇقىرىقى 
( قۇرئانكىتاپ )يەنى نىڭ تىن مەقسەتئايەتتە دېيىلگەن ھېكمەت

ئەرەپ تىلى گرامماتىكىسى بولۇشى جايىز ئەمەستۇر. ھېكمەت )
ئۆزىدىن  ئەتفە، ئەتفە قىلىنغۇچىنىڭ ىتابقا ئەتفە قىلىنغان.( كبويىچە

ە بولۇشىنى تەقەززا قىلىدۇ. ھېكمەتنىڭ ھەدىستىن باشقا باشقا نەرس
ھېكمەت  چۈنكىتوغرا ئەمەستۇر. ھەم بىرنەرسە بولغان بولۇشى 

ە دسىۋە غايى دېمەك ھېكمەت مەنبەسىكىتابقا ئەتفە قىلىنغان ئىكەن، 
مىنلەرگە ئمۆ ھدۇر. ئالالداش نەرسىلەرنىڭ بىرىكىتاب بىلەن جىنىس

ئۇ زات ئىنئام قىلغان ھەر  ،قىلغان بولۇپەرسىنى ئىنئام بۇ ئىككى ن
( قۇرئان . دېمەك ھېكمەت )ھەدىسقانداق نەرسە ھەق ۋە راستتۇر

ھەدىس شەرىفنىڭ بولسا شۇنداق ھەقتۇر. بۇ ئايەت بولغان قانداق ھەق 
 ئالالھنىڭ ئۆز پەيغەمبىرىگە قىلغان ۋەھىيسىنىڭ جۈملىسىدىن

 دۇر. ئىكەنلىكىنىڭ روشەن دەلىلى
ئالالھ »ئى رەھمەتۇلالھى ئەلەيھى مۇنداق دەيدۇ: ئىمام شافى

قۇرئان ھېكمەتنى تىلغا ئالدى.  ۇر.ئۇ قۇرئاند ،كىتابنى تىلغا ئالدى
بىلەن  ئىلمىغا قايىللىقمەن ئىچىدە  نى بىلىدىغانالرئىلىملىرى



  

ڭ سۈننىتىدۇر ھېكمەت رەسۇلۇلالھنى قارايدىغان بىر كىشىنىڭ :
، ئارقىدىن دا قۇرئان تىلغا ئېلىنىپكى ئالدىچۈن« دېگىنىنى ئاڭلىدىم

ھېكمەت ئوتتۇرىغا قويۇلدى. ئالالھ بۇ يەردە كىتاب ۋە ھېكمەت 
 -تەلىمىنى ئىنسانالرغا ئىنئام قىغانلىقىنى تىلغا ئالدى. شۇڭالشقا 

ىسىدىن دىكى ھېكمەت رەسۇلۇلالھنىڭ ھەبۇ يەرد -ئالالھ ئالىمكى
كى ھېكمەت كىتاب جايىز ئەمەس. چۈن بىرنەرسە ئىدى دېمەك باشقا

ئەت قىلىشنى بىلەن بىر يەردە كەلگەن. ئالالھ  ئۆز پەيغەمبىرىگە ئىتا
باش ، پەيغەمبەرنىڭ بۇيرۇقىغا ئەگىشىشنى ئۈممەتكە پەرز قىلىپ

بۇيرۇغان. شۇڭالشقا ئالالھنىڭ  تارتىپ بولمايدىغان بۇرچ دەپ
« پەرز قىلدى:»ھەدىسىدىن باشقا بىر نەرسىگە  كىتابىدىن رەسۇلىنىڭ
  ①«دېيىش توغرابولمايدۇ.

ئىكەنلىكىنى  ۋەھىيھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن كەلگەن 
، رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ سۆزلىگەن ئوچۇق

ىدىن قىلغان ۋەھىيزىگە كە ئاالقىدار مەسىلىدە، ئالالھ ئۆشەرىئەت
لالھنىڭ باشقىنى سۆزلىمەيدىغانلىقى ھەققىدىكى ئايەتلەرنىڭ بىرى ئا

 يت ىت نت مت زت  رت   ّٰ  رەسۇلى ھەققىدىكى مۇنۇ سۆزىدۇر.

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث

ئەگەر ئۇ بىزنىڭ »تەرجمىسى: ٤٧  – ٤٤الحاقة:    ِّ مل يك

نامىمىزدىن يالغاننى توقۇيدىغان بولسا،ئەلۋەتتە ئۇنى قۇدرىتىمىز بىلەن 
ىپ جازااليتتۇق.ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسىي قىزىل تۇمۇرىنى كېس

 «.تتىقوغداپ قااللماي ئونى تاشاليتتۇق.سىلەردىن ھېچبىر ئادەم

                                                        
.بېتىگە 50مۇستاپا سەبائىينىڭ ھەدىس ۋە ئۇنىڭ قانۇنچىلىقتىكى ئورنى ناملىق كىتاۋىنىڭ  ①

 قارالسۇن.



  

     [ئايەتلەر 47ـ  44ھاققە سۈرىسى ]
دىنغا ئاالقىدار  ھرەسۇلۇلالشەكىلدە ئايەتلەر ناھايىتى ئوچۇق 

ى دېمەيدىغان دىن باشقىنۋەھيى ئۆزىگە ۋەھىي قىلغان ھمەسىلىدە ئالال
رىكەتكە ۋە ھە-ئىشسۆز  انئېغىزدىن چىقق ۋە قىلمايدىغانلىقىنى،

ئۆز ئىچىگە قارىغاندا بەكرەك كەڭ دائىرىنى ئۇنىڭ ئىپادىلىگىنىگە 
ۋەھىي ئۆزىگە  ەگەر رەسۇلۇلالھ بۇ دىندا ئالالھئ ئالىدىغانلىقىنى،

ھاالك  شۇ ھامان نىڭ ئۇنىئالالھ ،قىلمىغان بىر نەرسىنى دېسە
ىشىدىن ، شۇ ھالدا ئالالھنىڭ ئۇنى ھاالك قىلىدىغانلىقىنىقىل
. مانا بۇ ئالالھنىڭ نى كۆرسىتىدۇايدىغانلىقىتوسۇپ قااللم نىڭچكىمھې

تەھدىتى ۋە ۋەدىسىدۇر. پەيغەمبىرىگە ۋەھىي قىلىنمىغان نەرسىنى 
دىققەت قىلىش ھەققىدىكى ئالالھ ھەققىدە دېگەن بولۇشتىن 

ـ پەيغەمبىرىمىز ئەلۋەتتە ئۇنداق قىلىشتىن پاكتۇر ـ ۋە  دۇرتەھدىتى
نىنى ئۆز دى ئالالھنىڭ» ھنىڭ مۆئمىنلەرگە قىلغان: لاليەنە ئا

پەيغەمبىرىنىڭ تىلى ئارقىلىق بۇ دىنغا يات نەرسىلەرنىڭ كىرىپ 
 ىپ قالغان بولۇشىدىن ساقاليدىغانلىقى ھەققىدىكىقالغان ياكى ئارىلىش

ۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە يەنە بۇ ئايەت ئالالھ تەرىپىدىن ۋەدىسىدۇر. ش
پكەلگەن منىڭ ئۈممىتىگە : پەيغەمبىرى ئەئەلەيھىسساال مۇھەممەد

جەزمىي  جەزىم قىلىپ تەسلىم بولىشىنى، ھەربىر نەرسىگە ئىشىنىشى
 ھشەكىلدىكى بۇيرۇق سۈپىتىدە ۋەدە قىلىدۇ. چۈنكى ئالال

مىنلەر ئالدىدا ئالالھ ئمىنلەرگە: ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى ھەرگىزمۇ مۆئمۆ
سۆزلىگەن ھەرقانداق بىر ھەققىدە يالغان ئېيتمايدۇ. ئۇ پەيغەمبەر 

ھەرىكەت ئالالھ تائاالنىڭ -ياكى قىلغان ھەرقانداق بىر ئىش ،ەنەرس
ۈملىسىدىندۇر دەپ كاپالەت نىڭ جيسىپەيغەمبەرگە قىلغان ۋەھى

 .بېرىدۇ
بۇ نىڭ رەسۇلى ئالالھ ئەززە ۋەجەللە ئۆزىئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ: 



  

ئالالھنىڭ  ،دەۋالسا دىندا ئالالھ ئۆزىگە ۋەھىي قىلمىغان بىر سۆزنى
پەيغەمبىرىنى ھاالك  ھئۇنى ھاالك قىلىدىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. ئالال

ئۇنىڭ ، ۇدرەت قولى بىلەن تۇتمىغان ئىكەن، ئۇنى قئىكەن قىلمىغان
گۆرەن تومۇرىنى ئۆزىۋەتمەستىن بەلكى ئۇنىڭغا ياردەم بەرگەن، ھەمدەم 

ئىمان ئېيتقان  ، ئۇنى ۋە ئۇ زاتقابولغان، قولالپ قۇۋۋەتلىگەن
 ،ساھابىلىرىنى ئۆزىنىڭ دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن غالىپ قىلغان ئىكەن

ىن ۋەھىي ئالالھت نىڭلەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمسەل ھرەسۇلۇلالبۇ 
ايدىغان ۋە منەرسە دېمەيدىغان، قىل كەلمىگەن ئەھۋالدا ھېچ بىر

 ①.مۇئەييەنلەشتۈرمەيدىغانلىقىغا كەسكىن دەلىلدۇر
بولمىغان ئەھۋال  يئالالھنىڭ دەرگاھىدىن ۋەھى رەسۇلۇلالھنىڭ

، دېمەيدىغانلىقىغا دااللەت ، دىندا ھېچنەرسىنى قىلمايدىغانئاستىدا
قىلىدىغان ئايەتلەرنىڭ بىرى ئالالھنىڭ ئۆزىنىڭ رەسۇلى ھەققىدە 

 مئ  زئ رئ ّٰ  خەۋەر قىلىپ سۆزلىگەن مۇنۇ سۆزىدۇر :

 يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ

 زث رث يت ىت نت  مت زت رت

  اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث

ئۈممى -ئۇالر ئەلچىگە»:تەرجىمىسى  157األعراف:   ِّ ٰى ...لكمك

 ئەگىشىدۇ، ئەلەيھىسساالمغا( مۇھەممەد پەيغەمبەرگە)يەنى
ئۇالرئۆزئىلگىدىكى تەۋرات،ئىنجىلالردا ئۇنىڭ 

                                                        
①

بۇ ئايەتلەرنىڭ تەپسىرىدە مەشھۇر تەپسىرلەرگە، جۈملىدىن قۇرتۇبى، رازى، زەمەخشەرىنىڭ  
 تەپسىرىگە مۇراجېئەت قىلىنسۇن.

 



  

)سۈپىتىنىڭ(يېزىلغانلىقنى كۆرىدۇ.ئۇ ئۇالرنى ياخشى ئىش قىلىشقا 
وسىدۇ،ئۇالرغا پاك نەرسىلەرنى ھاالل بۇيرۇيدۇ،يامان ئىش قىلىشتىن ت

قىلىدۇ،ناپاك نەرسىلەرنى ھارام قىلىدۇ،ئۇالرنىڭ ئېغىر يۈكىنى 
يېنىكلىتىدۇ،ئۇالرنى سېلىنغان تاقاق،كويزا كىشەنلەردىن 
 بوشىتىدۇ)يەنى ئۇالرغا يۈكلەنگەن ئېغىر ۋەزىپىلەرنى ئېلىپ تاشاليدۇ(

  نىڭ بىرقىسمى[. ئايەت157سۈرە ئەئراف ] «
ىقتىن توسۇش، ھااللنى ىلىققا بۇيرۇپ يامانلئايەت ياخشبۇ 

نىڭ ىنى قۇرئان ياكى ھەدىس، ھارامنى ھارام دېيىش مەسىلىسھاالل
ت قىلماي بىۋاسىتە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ىبىلەن قەي ىبولۇش دېگەن

ئەلەيھى ۋەسەللەمگە باغاليدۇ. بۇ يەردىكى ھاالل قىلىدىغان ۋە ھارام 
گە ئالىدىغان نىڭ ھەممىنى ئۆز ئىچىقىلىدىغان نەرسىلەر

بۇ پەيغەمبەر ھاالل قىلىدۇ، ھارام قىلىدۇ دەپ يەنى مۇتلەقلەشتۈرۈش )
ياكى ھەدىس  ھارام قىلىشنىڭ قۇرئانۋە بۇ ھاالل قىلىش  كۆرسىتىش(

نىپ قالمايدىغان دېرىجىدە كەڭ ئىكەنلىكىنى بىلەنال چەكلى
رەسۇلۇلالھ  ،كى. بۇنىڭدىن شۇنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكۆرسىتىدۇ

ھەدىسى ئارقىلىق ھاالل قىلغان ۋە ھارام قىلغان نەرسە ئالالھ قۇرئانى 
بىلەن ھاالل قىلغان ۋە ھارام قىلغان نەرسىگە ئوخشاشتۇر. بۇنىڭ ھەر 

 ئىككىسى ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىيدۇر. 
ي ئىكەنلىكىگە ھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىن كەلگەن ۋەھى

، ئالالھنىڭ رەسۇلى ھەدىسى بىلەن ھارام قىلغان لىدىغاندااللەت قى
ق ئۆزى نەرسىنىڭ قۇرئان بىلەن ھارام قىلغان نەرسىنىڭ نە

ۋەھىي ، ھەر ئىككىسىنىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىن كەلگەن ئىكەنلىكىنى
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان ئايەتلەرنىڭ يەنە بىرى ئالالھ ئەززە 

  :ۋەجەللەنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر



  

 يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب  ّٰ 

 يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث رث

 ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك

سىلەر ئەھلى كىتابتىن ئالالھقا ۋە »٢٩التوبة:     ِّ رن  مم

ئاخىرەت كۈنىگە ئىشەنمەيدىغانالر )يەھۇدىيالر ئۇزەيرنى ئالالھنىڭ 
ئوغلى،ناسىرىالر ئىيسانى ئالالھنىڭ ئوغلى دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقلىرى 

لالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگەئېتىقاد قىلىمىز دېگەن ئۈچۈن،ئۇالر ئا
،ئالالھ)ئۆزىنىڭ بىلەنمۇ ئېتىقاد قىلمىغاننىڭ ئورنىدىدۇر(بىلەن

كىتابىدا(ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى )سۈننىتىدە(ھارام قىلغان نەرسىلەرنى 
ھارام بىلمەيدىغانالر ۋە ھەق دىن )يەنى ئىسالم دىنى(غا ئېتىقاد 

ئۇالر سىلەرگە بويسۇنۇپ خار ھالدا جىزىيە قىلمايدىغانالربىلەن،تاكى 
 [. ئايەت 29سۈرە تەۋبە ]« تۆلىگەنگە قەدەر،ئۇرۇش قىلىڭالر.
 ھۋە رەسۇلۇلال رەىلھارام قىلغان نەرسبۇ ئايەت كەرىمە ئالالھ 

ھارام قىلغان نەرسىلەر دەپ ئىككى تۈرلۈك ھارام قىلىنغان نەرسىنى 
ھارام  ئالالھ ۋە رەسۇلى»  ىسىنىبايان قىلىدۇ. بۇ ئىككى مەسىلە ئار

بىرىگە باغاليدۇ. بۇ -دەپ بىر جۈملە ئىچىدە بىر« قىلغان نەرسە
 ئوچۇق شەكىلدە بىزگە ئىككى مەسىلىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ . 

ھارام قىلغان نەرسىگە  ھ. رەسۇلۇلالھ ھارام قىلغان نەرسە ئالال1
سلىق ۋە ئۇنىڭ ھۆكۈمى . بۇ ئىككى ئىش شەرىئەتشۇنائوخشاش

ئالالھ كىتابىدا يولغا قويغان نەرسە رەسۇلۇلالھ  تىسىدىن بىردەكتۇر.نۇق
 ئۆز ھەدىسىدە يولغا قويغان نەرسىنىڭ نەق ئۆزىدۇر. 

ن نەرسە ھەم ھارام قىلغا دىسى ئارقىلىقرەسۇلۇلالھ ھە .2



  

ھارام قىلغان  سىدۇر. شۇنداقال ئالالھ كىتابى ئارقىلىقۋەھىيئالالھنىڭ 
ئىككىال بەلگىلىمە ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىن نەرسىگە ئوخشاشتۇر. بۇ 

 كەلگەن ۋەھىيدۇر. 
نىڭ ھۇزۇرىدىن ھئالال ۋەھىي بولغىنىدەك ھەدىسىنىڭ ھەم قۇرئان
ھىشى اخنىڭ ئۆز كۆڭۈل ھ، رەسۇلۇلالئىكەنلىكى ىيكەلگەن ۋەھ

قۇرئانى مەجىدنىڭ ئايەتلىرى  بويىچە سۆزلىمەيدىغانلىقى ھەققىدە
ارەت كۆزلىگەن مەقسىتىمىزنى بايان بىلەن دەلىل كەلتۈرۈشتىن ئىب

قىلىشتا بەلكىم يۇقىرىدا سۆزلەنگەن ئايەتلەر يېتەرلىكتۇر. مۇشۇ 
نۇقتىدىن بىز ھەدىسنىڭمۇ ئالالھنىڭ ۋەھىيسى ئىكەنلىكىگە ئاالقىدار 

ارقىلىق بىز رەسۇلۇلالھ دەلىللەرنىڭ بايانىغا يۆتكىلىمىز. بۇ دەلىللەر ئ
ىلەردە ئۇ زاتقا ئىتائەت ەكلىمچچەكلىگەن بۇيرۇق ۋە بۇيرىغان 

بىلەن ھاالكەت ئارىسىدىكى ، ئىمان بىلەن كۇپرى، نىجاتلىق قىلىشنى
 پاسىل دەپ كۆرسەتكەن قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنى كۆزدە تۇتىمىز. 

بايان قىلغان ھەدىسنىڭ  بۇ مەسىلە بىز ئەڭ باشتا بىز يۇقىرىدا
ئىبارەت مەسلىگە  ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىي ئىكەنلىكىدىن

ىدۇق. چۈنكى ھەدىس ئالالھنىڭ ھۇزۇردىن ئ چېتىلىدۇ دەپ ئۆتكەن
كەلگەن ۋەھىي بولمىغىنىدا، رەسۇلۇلالھ دىن ئىشىدا ئۆزىنىڭ كۆڭۈل 

ئۇ زات ئەسال ئۇنداق ) ئىدى ىشى بويىچە سۆزلىگىنىدەخاھ
ئالالھ بىزنى ھەربىر بۇيرۇغان ۋە چەكلىگەن مەسىلىدە ئۇ (قىلمايدۇ

مبەرگە ئەگىشىش ۋە ئىتائەت قىلىشقا بۇيرۇمىغان بولۇر ئىدى. پەيغە
بىز تۆۋەندە ـ ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن ـ مۇشۇ تېمىغا دااللەت 

 قىلىدىغان ئايەتلەرنى كۆرۈپ ئۆتىمىز. 
دەم ئالالھنىڭ نۇرغۇن ئالالھنىڭ كىتابىغا نەزەر سالغان ئا

پەيغەمبىرىگە  ئۆز ئوخشاش بولمىغان ئىبارىلەر بىلەن ئايەتلەردە،
ئىتائەت قىلىشقا ئەمىر قىلغانلىقىنى كۆرىدۇ. پەيغەمبەرنىڭ ئىتائىتىگە 



  

بۇيرىغان بۇ ئايەتلەر ئىچىدە مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۆز ئىچىگە 
ئالغان ئالالھنىڭ بارلىق پەيغەمبەرلىرى ھەققىدە ئومۇمىي قائىدە بولغان 

ىرىمىزگە ۋە باشقا ئايەتلەرمۇ بار. ـ ئالالھنىڭ رەھمىتى پەيغەمب
پەيغەمبەرلەرنىڭ ھەممىسىگە بولسۇن ـ بۇ ئايەت بولسا ئالالھ 

 حئ  جئ يي ىي ني مي  ّٰ  تەئاالنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر.

بىز ھەر قانداق بىر » تەرجىمىسى: ٦٤النساء:  ِّ مئهئ خئ
سۈرە ] «.نى پەقەت ئىتائەت قىلىنىش ئۈچۈنال ئەۋەتتۇقپەيغەمبەر

 نىڭ بىر قىسمى[ئايەت -64نىسا 
 يغەمبەرلەرنى ئەۋەتىشنىڭ نىشانىپە ، بارلىقەكدېم

ۇر. ئەت قىلغان بولىشىدئۈممەتلەرنىڭ ئۇ پەيغەمبەرلەرگە ئىتا
ئۈممەتلەرنىڭ پەيغەمبەرلەرگە ئىتائەت قىلىشى ئالالھنىڭ رۇخسىتى ۋە 

ئۇالرنىڭ بۇيرۇقى بىلەندۇر. پەيغەمبەرلەرگە قارشى يول تۇتۇپ 
بۇيرۇق ۋە نەھىيىلىرىنى رەت ، ئۇالرنىڭ سۈننىتىنى تەرك قىلغۇچى

نىڭ رۇخسىتىنى ، ئالالھچوقۇمكى ئالالھقا قارشى تۇرغۇچى قىلغۇچى،
 ، ئالالھنىڭ بۇيرۇقىدىن چىققۇچى ئادەمدۇر. بۇزغۇچى

، غەمبىرىمىز ئۈچۈن تۈزۈپ بېرىلگەنبۇ ئايەتلەر قاتارىدا پەي
ان ، بۇيرۇيدىغان ۋە چەكلەيدىغەمبىرىمىز قىلىدىغان، قىلمايدىغانپەيغ

غان بىر قائىدە بار. ئۇ بولسىمۇ ھەربىر نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئال

 ىي ني مي زي ري ٰى ّٰ  :ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىدۇر

 ٧ الحشر:   ِّ  هب مب خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي

بەرگەننى ئېلىڭالر،پەيغەمبەر  پەيغەمبەر سىلەرگە»تەرجىمىسى:
ھەقىقەتەن  ،ئالالھتىن قورقۇڭالر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر،

نىڭ بىر ئايەت -7ھەشىر سۈرە ] «الالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر.ئ



  

 [ قىسمى
ئەپكەلگەن ھەربىر نەرسىنى  ھمىنلەرنى رەسۇلۇلالئبۇ ئايەت مۆ

رەسۇلۇلالھتىن ئۈگىنىشكە بۇيرۇيدۇ. بۇ جەھەتتە قۇرئان ياكى ھەدىس 
 توسقان ردۇر. يەنە شۇنىڭدەك مۆئمىنلەرنى ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىباراۋە

، ئارقىدىن رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقىغا نەرسىدىن يېنىشقا بۇيرۇپ ھەربىر
خىالپلىق قىلغۇچىالرغا شىددەتلىك ئازابنىڭ بارلىقى بىلەن 

ىگە بۇيرۇغۇچى ئايەتلەر ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ. رەسۇلىنىڭ ئىتائىت
 دېگەن پېئىلنى تەكرارالش ئارقىلىق« ئىتائەت قىلىڭالر»ئىچىدە 

ىغان ەسۇلىنىڭ ئىتائىتىگە بۇيربىرلىكتە رئالالھنىڭ ئىتائىتى بىلەن 

 زت رت يب ّٰ  ئايەتلەر بار. جۈملىدىن ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزى :

محمد:  ِّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت

ئالالھقا ئىتائەت قىلىڭالر،  !ئەي مۆئمىنلەر» تەرجىمىسى: ٣٣
غا ئىتائەت قىلىڭالر، ئەمەللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋەتمەڭالر ىرەسۇل

 [ئايەت  -33ھەممەد سۈرە مۇ]«
ارىدا يەنە رەسۇلۇلالھنىڭ ئىتائىتىگە بۇيرىغان ئايەتلەر قات

پېئىلنى تەكرارلىماستىن بۇيرۇق دېگەن « ئىتائەت قىلىڭالر»
رەسۇلىنىڭ ئىتائىتى بىلەن ئالالھنىڭ ئىتائىتىنى بىرلەشتۈرگەن 
ئاساستا بۇيرۇق كەلگەن بىر ئايەت بار. مانا بۇ رەسۇلۇلالھنىڭ 

، ئالالھنىڭ ئىتائىتى ئالالھنىڭ ئىتائىتى ئىكەنلىكىگە ىنىڭ دەلئىتائىت
ڭ ھاالل بىلەن رەسۇلىنىڭ ئىتائىتىنىڭ ئارىسىنى ئايرىشنى

شەكىلدە دااللەت قىلىدۇ. ئالالھ مۇنداق  بولمايدىغانلىقىغا ئوچۇق
 دەيدۇ:

 



  

 ِّ ىث نث  مث زث رث يت ىت نت زتمت رت يب ىب ّٰ 

ەممەت )ئەي مۇھ كىئېيتقىن»تەرجىمىسى: ٣٢آل عمران: 
ئەلەيھىسساالم( ئالالھقا ۋە رەسۇلغا ئىتائەت قىلىڭالر. ئەگەر ئۇالر 

)يەنى ئالالھنىڭ ئىتائەتتىن يۈز ئۆرىسە شۈبھىسىزكى ئالالھ كاپىرالرنى
 ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغان ۋە پەيغەمبەرلىرىگەئاسىيلىق قىلغانالرنى(

 [ئايەت -32سۈرە ئال ئىمران ]« دوست تۇتمايدۇ.
سۇلۇلالھنىڭ كەرىمىنىڭ تېكىستىدىن مەلۇمكى رە بۇ ئايىتى

 گەن ئادەم كاپىرالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئىتائىتىدىن يۈز ئۆرى
بۇيرىغان ئايەتلەر ئىچىدە  يەنە رەسۇلۇلالھقا ئىتائەت قىلىشقا

سۇلنىڭ ئىتائىتىگە رە التۇرۇپ الالھنىڭ ئىتائىتىنى باشتا تىلغا ئالمايئ
 ر. بۇ ھەم رەسۇلغا ئىتائەت قىلىش قىلچەابئايەتلەرمۇ بۇيرۇق قىلغان 

دېگەننى بايان  تۇرىلمىغان ھالدا ئالالھغا ئىتائەت قىلماقپەرىق ق
نىڭ ئۆزى ئالالھقا ئىتائەت . رەسۇلۇلالھقا ئىتائەت قىلغانلىققىلىدۇ

 ىل مل ّٰ  قىلغانلىقىنىڭ ئۆلچىمىدۇر. ئالالھ مۇنداق دەيدۇ :

  ٥٦النور:  ِّ نن من  زن رن مم ام يل
ئۈچۈن ئالالھنىڭ رەھمىتىگە ئېرىشىشىڭالر »:تەرجىمىسى

 «پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر. ، بېرىڭالر ، زاكاتئوقۇڭالرناماز
 [ئايەت-56سۈرە نۇر ]

، ئەگەشكەنلىكنىڭ بەرگە ئىتائەت قىلغانلىقپەيغەم
بىرى پەيغەمبىرىمىزدىن ئۈگەنمەك، ئۇ زاتقا ھۆكۈم  ئاالمەتلىرىدىن

لىدە ئۇ كىشىنى ھۆكۈم يولۇققان ھەربىر مەسىىمىزدا ، تۇرمۇشقىلغۇزماق
شى چىقارغان ھۆكۈمگە رازى بولماق، ، ئاندىن ئۇ كىچىقارغۇزۇپ

لماقتۇر. ئالالھ تائاال بۇخىل بويسۇنۇشنى بويسۇنماق ۋە قۇبۇل قى



  

ئۇنىڭ ، المەتلىرىدىن بىرى قىلىپ بىكىتىپئىماننىڭ ئا
اندىن ئۆزلەشتۈرمەسلىكنى ئىم بولماسلىقىنى، ئۇنى ئۆزىگە

، يەنى كاپىرلىقنىڭ لغانلىقىنىڭ ئاالمەتلىرىنىڭ بىرىقۇرۇغدىلىپ قا

 جس مخ ّٰ  نداق دەيدۇ :ئاالمىتى قىلىپ بېكىتتى. ئالالھ تائاال مۇ

 حط  مض خض حض جض مص خص حص مس  خس حس

 ٦٥النساء:  ِّ  حف جف مغ جغ مع جع مظ
)ئى مۇھەممەد!(پەرۋەردىگارىڭ بىلەن قەسەمكى »تەرجىمىسى:

(ئۆز ئارىسىدىكى دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم ،ئۇالر)يەنى مۇناپىقالر
چىقىرىشقا تەكلىپ قىلمىغۇچە ،ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكىمىڭگە 
ئۇالنىڭ دىللىرىدىكى قىلچە غۇم بولسىمۇ يوقالمىغۇچە ۋە ئۇالر 

                « پۈتۈنلەي بويسۇنمىغۇچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ.
              [ ئايەت -65سۈرە نىسا ]

، بۇ زات بۇيرىغان ۋە لالھنىڭ رەسۇلىغا ھۆكۈم قىلغۇزۇشائ
 بولۇپ قۇبۇل قىلىش تەسلىم، بىر ئىشقا رازى بولۇپ توسقان ھەر

ىلغۇزۇشنى بۇ ھۆكۈم ق ،ئىماننىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرى بولغان ئىكەن
يۈز ئۆرۈش ـ يۈز ئۆرۈگۈچىلەر ئۆزلىرىنى قانچىلىك رەت قىلىش ۋە 

ان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر ـ مۇناپىقلىق ۋە مىن دەپ داۋراڭ سالغئمۆ
كاپىرلىقنىڭ ئاالمەتلىرىدىن بىرىدۇر. ئالالتائاال بۇنداقالرنىڭ بىر 

 ىق  يف  ّٰ  قىسمى ھەققىدە سۆزلەپ كېلىپ مۇنداق دەيدۇ :

 زن رن اممم  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق

 جئ يي ىي ني مي  زي ري ٰى ين ىن نن من



  

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب جب هئ مئ خئ حئ

  مص خص حص مس خس جسحس مخ جخ مح جح  مج حج مث

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

 خل حل جل  مك لك خك حك جك حقمق مف

 ٥٢ – ٤٧النور:  ِّ جن  مم خم حم جم هل مل

 ،دەيدۇ -بۇالر ئالالھقا ۋە رەسۇلىغا ئىمان ئېيتتۇق»تەرجىمىسى:
ئەنە شۇنى دەپ  ،ۇالرنىڭ ئىچىدىن بىر گۇرۇھ ئادەمئارقىدىن ب

مىن ئەمەستۇر. ئۆيۈز ئۆرىيدۇ. ئەمەلىيەتتە ئۇالر مبولغاندىن كېيىن 
ئۇالر ئارىلىرىدا ھۆكۈم چىقىرىپ قويسۇن ئۈچۈن ئالالھ ۋە رەسۇلى 
تەرەپكە دەۋەت قىلىنغان ۋاقتىدا ئويلىمىغان يەردىن ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 

ھۆكۈم ئۇالرغا ئۆرىگۈچىدۇر. ئەگەر بۇ  بىر گۇرۇھ ئادەم يۈز
نىڭ ، ئۇالر بوي ئەگكەن ھالدا كېلىشىدۇ. ئۇالرمەنپەئەتلىك بولسا

قەلبىدە كېسەل بارمۇ، ياكى ئۇالر ئىككېلىنىۋاتامدۇ، ياكى ئۇالر ئالالھ 
ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ ئۆزلىرىگە زۇلۇم قىلىشىدىن قورقامدۇ؟ بەلكى 

ۋە  ھئۇالر زالىمالردۇر. ئارىلىرىدا ھۆكۈم قىلىپ قويسۇن ئۈچۈن ئالال
ېيىشكە مىنلەرنىڭ دئرەسۇلى تەرەپكە دەۋەت قىلىنغان ۋاقتىدىكى مۆ

. ز ئاڭالپ ئىتائەت قىلدۇق دېيىشتىن ئىبارەتتۇر: بىتېگىشلىك سۆزى
ئەنە شۇالر نىجات تاپقۇچىالردۇر. كىملەركى ئالالھ ۋە رەسۇلىغا 

ئالالھتىن قورقۇپ تەقۋالىق قىلىدىكەن ئەنە  ،ئىتائەت قىلىدىكەن
 [. ئايەتلەر52ـ 47سۈرە نۇر ]«  .شۇنداقالر بۇالر نىجات تاپقۇچىالردۇر

بۇ ئايەتلەر مۇناپىقالرنىڭ ئالالھ ۋە رەسۇلىغا ھۆكۈم قىلغۇزۇشقا 
ۋە رەسۇلغا  ھ ئۇالرنىڭ ئالال ،تقان پوزىتسىيىسىنى بايان قىلىپتۇ



  

ئىمان ئېيتىشتىن ئىبارەت سالغان داۋراڭلىرىنىڭ ساختا ئىكەنلىكىنى 
باليدۇ. ئېچىپ بېرىدۇ. ۋە بۇنى مۇناپىقلىق كاپىرلىق دەپ ھېسا

، ھنىڭ رەسۇلىغا ھۆكۈم قىلغۇزۇشتىنئالال نىڭ سەۋەبىنىشۇنداقال بۇ
ىدۇ. دەپ كۆرسىتھۆكمىگە رازى بولۇشتىن يۈز ئۆرىگەنلىكتۇر 

ئالالھنىڭ رەسۇلىغا كۆڭۈل  ،ئارقىدىن ئالالغا ئىمان ئېيتمىغانلىقى
توختاتمىغانلىقىدىن ئىبارەت ئۇالرنىڭ ئىچكى دۇنياسىنى ئېچىپ 

مىنلەرنىڭ ئالالھنىڭ ئبىروسىدا: مۆبېرىدۇ. ئاندىن كېيىن بۇنىڭ رو
ئىتائەت قىلىشتىن ئىبارەت  شەرىتسىز رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقىنى ئاڭالپ

پوزىتسىيىسىنى بايان قىلىدۇ. ئاندىن بۇ مەيداننى مۇۋەپپەقىيەت ۋە 
ۋە رەسۇلغا ئىتائەت قىلغان ئادەملەرگىال خاس  ھنىجاتلىقنىڭ ئالال

 دۇ. ئىكەنلىكىنى سۆزلەش بىلەن ئاخىرالشتۇرى
گەن ۋەھىينىال نىڭ پەقەت ئالالھتىن كەلھرەسۇلۇلال

لغان نەرسىنىال ئۆزىگە ۋەھىي قى ھ، دىندا ئالالسۆزلەيدىغانلىقىنى
 مىنگەئا ئىتائەت قىلىشنىڭ ھەربىر مۆ، رەسۇلۇلالھقئېيتىدىغانلىقىنى

تائەت ، پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغانالرنىڭ ئالالھقا ئىپەرىزلىكىنى
ا ھۆكۈم قىلغۇزۇش ھەم ، رەسۇلۇلالھقىدىغانلىقىنىقىلغان ھېساپلىن

ىن رەسۇلۇلالھت ۆكمىگە رازى بولۇپ بويسۇنۇشنىڭ شۇنداقالھ
ئاالھىدە ئېنىق  ئۈگۈنۈشنىڭ ئىماننىڭ ئاالمىتى ئىكەنلىكىنى

يۇقىرىقى كەلتۈرگەن م ئايەتلىرىدىن . قۇرئان كەرىكۆرسىتىپ بەرگەن
ردىن ئىسالم ۇر مەسىلىلەئېيتىمىزكى: مەزك رىمىزدىن كېيىنلىبايان

، غەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنىڭ ئورنىنىشەرىئەتشۇناسلىقىدىكى پەي
ھەدىسنىڭ دەلىل بوالاليدىغانلىقىنى، ھەدىسىنىڭ يەنە دەلىللىق 

ئىكەنلىكىنى خىل مەرتىۋىدە نۇقتىسىدىن قۇرئانى مەجىد بىلەن بىر 
 ھەدىسىنى ئۇلۇغلۇق ۋە شەرەپ رۈۋالغىلى بولىدۇ. بۇ بىزنىڭكۆ

دەپ  قۇرئان بىلەن بىر ئورۇنغا قويغانلىقىمىز جەھەتتە



  

مۇسۇلمان دەيدىغان گەپ  چۈشىنىلمەسلىكى الزىم. بۇ ھېچبىر
بىر بۆلۈك  ئەمەس. شۇنىڭدا شەك يوقكى، قۇرئان تۆۋەندىكى

 -ئلىلەردە ھەدىستىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. بۇ پۈتكۈل ئۈممەت ئىجمامەسى
ەسىلىلەرنى قىسقىچە بايان قىلغان مەسىلە بولۇپ بىز تۆۋەندە بۇ م

 قىلىپ ئۆتىمىز.
ەرەپتىن . قۇرئانى كەرىم سۆزى ۋە مەنىسى بىلەن ئالالھ ت1

ئەمما ھەدىس بولسا . ئالالھنىڭ كاالمىدۇر ۋەھىي قىلىنغان كىتابتۇر،
ى ۋە ھەركىت -سۆزلىگەن سۆزى، قىلغان ئىش رەسۇلۇلالھنىڭ 

 مۇئەييەنلەشتۈرگىنىدۇر. 
ساقالشقا كېپىل بولغان، قوغداش، ئۆزى اننى . ئالالھ تائاال قۇرئ2

 ھەدىسىنىڭ بولسا بۇ خىل كاپالىتى يوقتۇر. 
)يەنى . قۇرئانى كەرىم تىالۋەت ئارقىلىق ئىبادەت قىلىنىدىغان 3

ئىچىدىكى كۆرسەتمىلەرگە ئەمەل قىلىپ ساۋاپ تېپىشتىن سىرىت 
تاپقىلى  ساۋاپمەنىسىنى چۈشەنمىگەن ھالدا ئوقۇش ئارقىلىقمۇ 

 بۇ خىل ئۆزگىچىلىكى يوقتۇر.  ولىدىغان( كىتاب بولۇپ ھەدىسنىڭب
يەنى تىالۋەت قىلغۇچى قۇرئانى كەرىمنى مەزمۇن بويىچە ). 4

« يەت بارۇ مەزمۇندا ئاموش»ۇتۇپ ئەسكە ئااللمىغان ئەھۋالدا ئۇن
ھەدىستە ئۆز قائىدىسى بويىچە  . ئەمما بۇ( سۆزلەشكە بولمايدۇدەپ

 بولغاندا جايىزدۇر. 
يز، نىپاسقا كەبى ، ھەجۇنۇپلۇق. قۇرئانى كەرىمنى )5

. ھەدىسنىڭ بۇ نىڭال تۇتۇشىغا بولىدۇلەراكىز ئادەم( پمەسىلىلەردىن
 خىل ئاالھىدىلىكى يوقتۇر. 

نامالنغان مەزكۇر كىتابنىڭ  مۇمۇسھەپ دەپ . قۇرئانى كەرىم6
 ،. ئەمما ھەدىس بولساقاۋىسى ئارىسىغىال توپالنغىنىدۇرئىككى مۇ

 كىتابالرغا ئورۇنالشتۇرۇلغاندۇر.ۋە  غۇنلىغان توپالمنۇر



  

يۇقىرىقى مەسىلىلەردە قۇرئانى كەرىم ھەدىستىن يۇقىرى ئورۇن 
ۋە مۇقەددەسلىك  ، نوپۇزشقا قۇرئان ھەدىستىن ئۇلۇقتۇتىدۇ. شۇڭال

 لېكىن بىزنىڭ بۇ يەردىكى دېمەكچى بولغىنىمىز جەھەتتە يۈكسەكتۇر.
ھەدىس بىلەن اسلىق مەسىلىلىرىدە دىن ئىشلىرى ۋە شەرىئەتشۇن

كېتىۋاتقان بولغاچقا شەكسىزكى  دەلىل قىلىش تېمىسى ئۈستىدە
 .دەك مەرتىۋىگە ئىگىدۇرھەدىس بۇ تىمىدا قۇرئان بىلەن بىر

 تەرجىمىسى: ٥٦النور:    ِّ.... ىل مل ّٰ 

دېگەن نىڭ بىرقىسمى[ئايەت-56سۈرە نۇر ]« نامازنى بەرپا قىلىڭالر»
ىنىدەك، رەسۇلۇلالھنىڭ ناماز پەرىز دېيىلىگىلەن ئالالھنىڭ سۆزى ب

ىلىق بامدات نامىزى ئىككى رەكئەت، لىرىنى دەلىل قىلىش ئارققىلغان
، ئەسىر تۆت رەكئەت، شام ئۈچ رەكئەت ۋە پېشىن تۆت رەكئەت

ەت دېيىلىدۇ. بۇ يەردىكى مىسالىمىز شۇنى ئخۇپتەن تۆت رەك
بۇ ئىككى دەلىل  ھەدىستىن ئىبارەتچۈشەندۈرىدۇكى قۇرئان ۋە 

ئۇقتۇرۇش ۋە ئەمەلنىڭ ۋاجىپ بولۇشىدا بىردەك سەۋىيەگە ئىلىم، 
ئالىمالرنىڭ زور كۆپچىلىكى  ئىگىدۇر. يۇقىرىقى سەۋەبلەر تۈپەيلى

ڭ كىتابى ش نۇقتىسىدىن ئالالھنىتا دەلىللەھۆكۈم چىقىرىششەرئى 
 ى باراۋەر ئورۇندا دېگەن قاراشقا ئىگە. بىلەن رەسۇلىنىڭ ھەدىس

ب ئەلبەغدادى بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ۇ ئالىمالرنىڭ بىرى خەتىب
ئالالھنىڭ »ىتابىدا مۇشۇ تېمىغا ئاالقىدار دېگەن ك« ئەلكىفايە»

ىڭ ھۆكمىنىڭ كىتابىنىڭ ھۆكمى بىلەن رەسۇلىنىڭ ھەدىسىن
دەپ ئاالھىدە بىر باپ قويغان. بۇ كىشى بۇ تېما « باراۋەرلىكى ھەققىدە

ى ئىسپاتالشتا دەلىللىك نۇقتىسىدىن ئارقىلىق شەرئىي ھۆكۈملەرن
دە ئوخشاش ئىكەنلىكىنى خىل مەرتىۋى ھەدىسىنىڭ بىربىلەن قۇرئان 

 .كۆرسىتىدۇ



  

« ھەدىسنىڭ دەلىللىكى»لىق ئۆزىنىڭ دوكتور ئابدۇلغەنى ئابدۇخا
 ىس ئېتىبارغاقۇرئان بىلەن ھەد» دېگەن كىتاۋىدا مۇنداق دەيدۇ:

ئوخشاش بىر خىل  جەھەتتە شەشەرئى ھۆكۈملەرنى دەلىللىش ۋە ئې
ئىزاھالش ئۈچۈن بۇ مەسىلىنى تېخىمۇ ئېنىق  مەرتىۋىگە ئىگە.

، قۇرئان ھەدىسىتىن پەرقلىنىشى: قۇرئاننىڭ ئېيتىمىزكى
تىالۋەت  ،زۇرىدىن نازىل قىلىنغانئالالھنىڭ ھۇ سۆزلۈكلىرىنىڭ
ـ ھەدىسىنىڭ  ت قىلىنىدىغان كىتاب ئىكەنلىكىئارقىلىق ئىبادە
ئاجىز ۈشتىن ئىنسانىيەتنى مەيدانغا كەلتۈرەڭدىشىنى ئەكسىچە ـ ت

ئۈستۈنلىكىدە ھەدىستىن قۇرئاننىڭ  قاتارلىقالرداى.. قالدۇرىشھالەتتە 
پەزىلەت جەھەتتە  . ھەدىس بۇ نۇقتىالرداھېچبىر نىزا يوقتۇر

ھۆكۈم ى بۇ ئۈستۈنلۈك قۇرئاننىڭ ن تۇرىدۇ. لېكىنقۇرئاندىن تۆۋە
دىن يۇقىرى تۆۋەن بىرى-بىرسىنى دىبىلەن ھە قۇرئان ىلەشتەدەل

كېيىن تۇرغان مەرتىۋە جەھەتتە قۇرئاندىن ھەدىسىنىڭ ، شنىكۆرۈ
قويۇپ قۇرئانغىال ئەمەل قىلىنغان  تاشالپ ھەدىسىنى نى،بولۇشى

ھۆكۈم بولۇشىنى تەقەززا قىلمايدۇ. ئەھۋال شۇنداق ئىكەن ـ يەنى 
ئىكەن ـ  ھەدىس مەرتىۋە جەھەتتە قۇرئانغا تەڭداشدەلىللەشتە 

لالھنىڭ ھۇزۇرىدىن كەلگەن چۈنكى قۇرئاننىڭ دەلىل بولۇشى ئۇنىڭ ئا
مۇ ھەدىس ، بۇ جەھەتتىنىدىن كېلىپ چىققان ئىكەنۋەھىي ئىكەنلىك
ھۆكۈم دەلىللەشتە ھەدىس دىمەك  ئىكەن، ۋەھىي اشقۇرئانغا ئوخش
  ①ئوخشاشتۇر. قۇرئانغا تۈپتىن

كەنلىكى ۋە ھەدىسىنىڭ ھۆكۈم دەلىللەشتە ئاساس ئىبىز 
تۆۋەندىكى  سۆزىمىزدىنەققىدىكى لىقتىكى ئورنى ھشەرىئەتشۇناس

                                                        
ھەدىس »بەت . ئەبدۇلغەنى ئەبدۇلخالىقنىڭ  29خەتىب ئەلبەغدادىينىڭ ئەلكىفايە  ①
دېگەن « ھەدىسنىڭ خاتىرلىنىشى»انىنىڭ دېگەن كىتاۋىدىكى مۇھەممەد مەتەر زەھر« تەتقىقاتى

 كىتاۋىدىن ئالغان نەقلىگە قاراڭ.



  

   :مەسىلىلەرنى يەكۈنلەيمىز
قۇرئان  يغان ۋەھىالالھ تائاالدىن ئۆز ئەلچىسىگە قىلىن. ئ1

دۇر. بىز قۇرئان كەرىمنىڭ ىس شەرىفتىن ئىبارەت ئىككىكەرىم ۋە ھەد
ۇق. ئەنە ئۆتت ىغا قويۇپىرى ئىچىدىن بۇنىڭغا دەلىللەرنى ئوتتۇرئايەتل

شۇنىڭدەك قۇرئان ۋە ھەدىس شەرىفتىن ئىبارەت ئىككى ۋەھيى 
 ئارىسىدىكى پەرقلەرنى بايان قىلدۇق. 

. ھەدىس شەرىف شەرىئەتشۇناسلىق جەھەتتە قۇرئاندىن 2
رىدۇ. دېمەك ھەدىس قۇرئانى ئىككىنچى ئورۇندا تۇ ،قالسىال
ۈم دەلىللەش ەمما ھۆكدىن قالسا ئىككىنچى مەنبە. ئكەرىم

ئورۇندىدۇر.  ھەدىس قۇرئانى كەرىم بىلەن تەڭنۇقتىسىدىن بولسا، 
ى چىقىرىلغان شەرئى ھۆكۈمنىڭ دەلىلھەدىستىن  ەنىسى:بۇنىڭ م

ڭ تۇرىدۇ. ھەر ىگە تەچىقىرىلغان شەرئى ھۆكۈمنىڭ دەلىلقۇرئاندىن 
نىڭ تەقەززاسى بويىچە ـ بەش مەنابىلدۈرىدۇ ۋە  ئىككىلىسىال مەنا

نىڭ قايسىبىرىگە ئەمەل قىلىنىش بولسۇن ـ ئەمەل قىلىشنى ئەھكام
 تەلەپ قىلىدۇ. 

ھەدىسكە ئىسيان  ھنىڭ ھەدىسىنى رەت قىلغان،. رەسۇلۇلال3
، ق ۋە نەھيىسىنى رەت قىلغان ئادەمنىڭ بۇيرۇھيا رەسۇلۇلال قىلغان ۋە

زۇشنى رەت ن مەسىلىلەردە رەسۇلۇلالھقا ھۆكۈم قىلغۇياكى دۇچ كەلگە
ھۆكۈمىنى قوبۇل قىلمىغان ئادەم بۇ  ، ياكى رەسۇلۇلالھنىڭادەمقىلغان ئ

بۇ ئادەم ئىسالم  ،سىنى قىلغان ئادەمەربىرئىشالرنىڭ ھەممىنى ياكى 
غەيرى مۆئمىن ھېسابلىنىدۇ. ئالالھ ، پاسىق، مىللىتىدىن چىققان

 ماننىڭ بارلىقىنىڭ ئاالمىتىئىبېجىرىشنى تائاال يۇقىرىقى ئىشالرنى 
رەت قىلىش ياكى ئۇنىڭ بىر قىسمىنى رەت  بولسا، دەپ بىكىتكەن

. ۋە بۇالرنى ناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى دەپ بېكىتكەنقىلىشنى كۇپۇر ۋە مۇ
 .ىڭ روشەن ئايەتلىرىدە بايان قىلغانئۆزىن



  

. بىز يۇقىرىقى بايانلىرىمىزدا ئالالھنىڭ كىتابى بولغان قۇرئانى 4
ھابىلەرنىڭ كەرىمنىال ئاساس قىلدۇق. ھەدىس شەرىپ ياكى سا

نىڭ دە توختالمىدۇق. بۇ، ئۈممەتنىڭ ئىجماسى ھەققىبايانلىرى
سەۋەبى شۇ يەردىكى بىز بۇ تەتقىقات تېمىمىزدا خىتاپ قىلىۋاتقان 

« قۇرئانچىالر»رئاننىڭكىنىال قوبۇل قىلىدىغان ئادەملەر ئۆزلىرىنى قۇ
نى دەپ داۋراڭ سېلىۋاتقان ئادەملەردۇر. شۇ تۈپەيلى بىز ئۇالرغا قۇرئا

كەرىم بىلەن خىتاب قىلىشنى اليىق تاپتۇق. لېكىن بىز ئالالھنىڭ 
ئاتالمىش قۇرئانچىالرنىڭ بۇ ياردىمى ۋە ئىزنى بىلەن پات ئارىدا 

شۈبھىلىرىگە رەددىيە بەرگەن ۋاقتىمىزدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسلىرى 
سى ئارقىلىق بۇ ئ، ساھابىالرنىڭ بايانلىرى ۋە ئۈممەتنىڭ ئىجما

ۆز اليىقىدا يورۇتۇپ بېرىمىز. بۇ ئالالھنىڭ خاھىشى ۋە تىمىنى ئ
 ياردىمى بىلەن ئەمەلگە ئاشقۇسىدۇر. 

 
 

ۋە  ار قىلغۇچىالرنىڭ تارىخىي مەنبەسىھەدىسنى ئىنك
 مەشھۇر مەزھەپلىرى

 
رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ تارىخى بۇ 

رىخى بىلەن بىر ىڭ تازاتنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلغۇچىالرن
ۇر. ە ئوخشاشىتدەپ ئېيىتساق خاتا كەتمىگۈدەك دەرىجىد تۇتاش

نىڭ ھەدىسىنى ئىنكار قىلماق بۇ زاتنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ھرەسۇلۇلال
دەۋر جەھەتتە بىر ـ بىرىگە ئىنكار قىلىشقا يېقىندۇر. بۇ ئىككى ئىش 

ىمۇ تۇر. ھۆكۈم جەھەتت، ئورۇن جەھەتتە ھەم بىر بىرىگە تۇتاشيېقىن
ى . بۇ ئىككى ئېقىمنىڭ پەرقبىر بىرىگە ئاساسەن ئوخشىشىپ كېتىدۇ



  

كۇپۇرنىڭ دەرىجىدىكى تۆۋەن يەنە بىرىدە  ،يۇقىرىبىرىدە بۇ نۇقتىدا 
 مەۋجۇتلۇقىدۇر.

، رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسنى ئىنكار قىلماق ۋە ھەدىسكە ئەلۋەتتە
ىرلىق تانماق خۇددى ئۇ كىشىنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلىش كاپ

 پ قىلىدىغان بىر نوقتابولغىنىدەكال كاپىرلىقتۇر. ھەممە ئورتاق ئېتىرا
، رەسۇلۇلالھنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى ئىنكار قىلىش بىلەن شۇكى

چبىر زامان ھەدىسنى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئىش ھې
لىتنى ئىنكار قىلغۇچىالر . رەسۇلۇلالھنىڭ رىسائۈزۈلۈپ قالغان ئەمەس

ئۇ  ،، ئۆزلىرىنى مەن مۇسۇلمانئىم مەۋجۈت بولۇپ تۇرغىنىدەكھەر دا
رەسۇلۇلالھنىڭ  دەپ تۇرۇپ ڭ پەيغەمبەرلىكىگە ئىمان ئېيتىمەنزاتنى

. ھەم دائىم مەۋجۈت بولۇپ تۇرغان ھەدىسىنى ئىنكار قىلغۇچىالر
ەملەردۇر. چۈنكى رەسۇلنىڭ ئىككىنچى تۈردىكىسى ھەيران قاالرلىق ئاد

نىڭ ھەدىسىنى رەسۇلۇلالھ  نىڭىمان ئېيتقان بىرىئىگە پەيغەمبەرلىك
، ھۆكۈملىرىنى رەت قىلىپ نىئەگىشىش تەلىم ئېلىپ ،پئىنكار قىلى

ئىش سۆز، قىلغان  سۆزلىگەن ، ئاسىيلىقتا چىڭ تۇرۇپ،قۇبۇل قىلماي
شىگە قارشى چىقىشنى نەرسىدە بۇ كى ۋە مۇئەييەنلەشتۈرگەن ھەر

ىنى نقىلمىغى ،ىنى دەپ، رەسۇلۇلالھنىڭ دىمىگىنئادەت قىلىپ
رەت  ن نەرسىلەرنىئېتراپ قىلغان ۋە رازى بولغا ھ، رەسۇلۇلالقىلىپ

قانداقمۇ رەسۇلۇلالھقا ئىمان ئېيىتقان مۆئمىن  ئادەم قىلىپ تۇرغان بۇ
 بولسۇن ؟! 

ئەڭ ھەدىسنى ئىنكار قىلىپ ئۇنىڭغا ئىسىيان قىلىش ھەرىكىتى 
لغىلى بولمايدىغان نادىر ئاھېسابقا رەسۇلىمىز ھايات ۋاقتىىدا  دەسلەپ

ە بۇ ھەقت ن.ىققاشەكىلدە مەيدانغا چھالەتتە، خۇسۇسى مەسىلە 

 مخ ُّ ئايىتىدىكى ئالالھنىڭ : -65ھەدىسشۇناسالر سۈرە نىسانىڭ 
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رەببىڭ نامىدىن قەسەمكى، ئۇالر ئارىلىرىدا يۈز » تەرجىمىسى: ٦٥
ەن مەسىلىدە سېنى ھۆكۈم قىلغۇزمىغۇچە، ئارقىدىن سەن بەرگ

چىقارغان ھۆكۈمدىن قەلىبلىرىدە قىلچە بولسىمۇ غۇم ھېس قىلماي 
 ئايەت[-65]سۈرە نىسا «تولۇق بويسۇنمىغۇچە مۆئمىن بواللمايدۇ.

رىۋايەت  دېگەن ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدە شۇنداق
ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن ـ  زۇبەير ئىبنى ئەۋۋام ـ قىلىشىدۇ:

بىلەن ھاتىپ ئىبنى ئەبى بەلتەئەمىكىن دەپ گۇمان قىلىنىدىغان بىر 
ەيرنىڭ ئادەم جاڭجاللىشىپ قالغان. شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ زۇب

 زىرائەتلىرىنى ئاۋۋالئېتىزى باش تەرەپتە بولغانلىقى سەۋەپلىك 
قويۇۋېتىشكە ھۆكۈم  سۇغۇرۋېلىشىغا، ئاندىن سۇنى خوشنىسى تەرەپكە

تەرەپ: ئېى ئالالھنىڭ قىلغان. بۇنىڭدىن نارازى بولغان قارشى 
، ئۇ سېنىڭ ھامماڭنىڭ ئوغلى بولغانلىقى ئۈچۈنمۇ ؟! پەيغەمبىرى

قى سەۋەبلىك زىرائەتلىرىنى ئاۋۋال يەنى ھامماڭنىڭ ئوغلى بولغانلى
( )بۇ گەپ ئېغىر كەلگەن ۇ ؟ دېگەن. شۇنىڭ بىلەنسۇغىرامد

بۇ ھەقتە مەزكۇر  ھ. ئالالىمىزنىڭ چىرايى قىزىرىپ كەتكەنۇلرەس
 ①ئايەتنى نازىل قىلغان.

لېكىن بۇ ناھايىتى ئاز كۆرۈلىدىغان ئەھۋال بولۇپ رەسۇلۇلالھنىڭ 
ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ تارىخىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە ئانچە 

ى كۆزگە چېلىقىپ كەتمەيدۇ. بۇنىڭ ئىككى سەۋەبى بار، بىرىنچىس
بۇنىڭ ئاز ئۇچرايدىغان، كەم تېپىلىدىغان بولۇشى. ئىككىنچىدىن بۇ 
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ئادەملەرنىڭ تېزدىن ھەققە قايتقانلىقى ۋە ئۇنىڭ تەسىرىنىڭ 
 يوقالغانلىقىدىندۇر. 

تارىختا تىلغا ئېلىنغان مەزھەپلەرنىڭ مۇئەييەن تەسىرگە ئىگە 
بۇ گۇرۇپپا شەكلىدە ھەدىسنى ئىنكار قىلىشى مەسىلىسىگە كەلسەك، 

ئىش ئەڭ باشتا خاۋارىج  ۋە شىئەلەرنىڭ قولى ئارقىلىق مەيدانغا 
كەلگەن. ئارقىدىن ئۇالرغا بىر قىسىم مۇتەكەللىملەر )پەلسەپە 
ساھەسىدىكىلەر ( قوشۇلغان. خۇسۇسەن نۇرغۇنلىغان دىنسىزالر ۋە 
دىندىن چىققۇچىالر تەۋە بولغان مۇئتەزىللىلەرمۇ ئۇالرنىڭ سېپىگە 

رنىڭ كۆزگە كۆرۈنگەنلىرىدىن بىرى ئىبراھىم قوشۇلغان. بۇال
 نەززامدۇر.

بولۇپ ئەتىگىنى ئۆيىدىن  بىرىبۇ ئادەم سېپى ئۆزىدىن نىجىس 
، كەچتە ھەم مەست ھالدا ئۆيىگە مەس پېتى چىقىپ كېتىپ

،  ىنايىتى ئۈستىدە يېتىپ ئۇخالپ قالىدىغانقايتاتتى. مەسلىكنىڭ ج
 ىچە چۆككەن بىرى ئىدى. مەينەتچىلىك ۋە بۇزۇقچىلىق ئىچىگە بېش

 ئۇ مۇنداق دېگەن : 
 

 نىڭ جېنىنى ھېچ ئاغرىتماي ئالدىممەن كوزى
 يارا قىلماي، ھاالل دەپ بىر قان ئىچىۋالدىم

 ، جەسەت سۈپەت تاشالندى يەرگەكوزا جانسىز
 ئىككى جان بولۇپ يەرگە قىيسايدىممەن بىر تەندە 

 
 الھەر ئىككى، بۇ ۋە خاۋارىجالر مەسىلىسىگە كەلسەكشىئەلەر 

ىرىمىزنىڭ ھەدىسىگە ئىسيان قىلىپ، ئۇنى ئىنكار مەزھەپ پەيغەمب
 . شىئەلەر پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىدىن پەقەت ئۆزقىلىشقان

لىرىدىكى ئىماملىق مەسىلىسىدە ئۆزلىرى بىلەن ئوخشاش ئېتىقاد



  

ئەھلى بەيتىنى ياقىلىغان (ئۇالرنىڭ داۋراڭلىرىچە)ئەقىدىگە ئىگە بولغان
ر ئارقىلىق ئۆزلىرىگە نەقىل قىلىنغان ناھايىتى ئاز ساندىكى كىشىلە

. ئەگەر بىز شىئەلەرنىڭ ئۆزلىرى  توغرا ىسىنىال قوبۇل قىلىشقانھەد
نەچچە ساھابىدىن باشقىسىنى يېقىن  كۆرگەن ۋە ئىلىم ئۆگەنگەن ئون

غان لىنىمىزدە شىئەلەر يەنى راپىزىيالر قوبۇل قىكۆرمىگەنلىكىنى بىلىگ
 ىكەنلىگىنىاز ۋە يوقىالڭ ئغان ھەدىسنىڭ نەقەدەر ئلقىۋە ئەمەل 
شىئەلەر ئۆزلىرى مەقبۇل كۆرمەيدىغان كۆپ سانلىق شۇنداقال 

قىلغان  ئىنكار ،ساھابىالردىن كەلگىنى ئۈچۈن رەت قىلىپ
ئىكەنلىكىنى بىلىپ يېتەلەيمىز. دېمەك ھەدىسنىڭمۇ نەقەدەر جىق 

ئۆزلىرىنىڭ  انالنغانلىقى،شىئەلەر بۇ ساھابىالرنىڭ ئادالىتىدىن گۇم
، خەلىپە بولۇشقا تېگىشلىك ئەلى رەزىيەلالھۇ نۇقتىئىنەزىرى بويىچە

ئەنھۇغا بەيئەت قىلماي رەسۇلۇلالھنىڭ خەلىپىسى بولۇشى ئۈچۈن ئەبۇ 
گە بەيئەت قىلغانلىقلىرىغا  (ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن  )بەكر 

ان. شىئەلەرنىڭ تەنە قىلغىنى سەۋەپلىك ھەدىسنى رەت قىلىشق
، مۆتىدىللىرى ەكتىن ئاشقانلىرى بار بولۇپئىچىدە مۆتىدىللىرى ۋە چ

پاسىقلىق بىلەن  (لسۇنئالالھ ئۇالردىن رازى بو)ساھابىلەرنى 
ساھابىالرنى  (ئالالھ ساقلىسۇن)، چەكتىن ئاشقانلىرىئەيىپلىسە

. شىئەلەر بۇ خىل ھۆكۈمدىن بارماق بىلەن كاپىرغا چىقىرىشقان
. ئۇنىڭ ئۈستىگە دەپ قارىغان ۇستەسنام الساھابىنىلغۇچىلىك ۋاسانى

ھەدىسنى ئىنكار  رىدا بايان قىلغىنىمىزدەكيۇقى راپىزيالر( )شئەلەر
جىنايىتىنى ھەسسىلەپ  ، بۇ نۇقتىدا قىلغاننىڭ ئۈستىگە

ھەدىسنى ئىنكار قىلىپ، رەت قىلىشىتىن رىتىدىغان ئېغىرالشۇ
ئىدى . ئۇالر بۇنىڭ  يۈكلەشكەنئۈستىللىرىگە جىنايەتنى ئىبارەت 

ىر ئۆزلىرى ھەدىس دەپ ئاتاپ ببەلكى بىلەنال توختاپ قالماستىن 
ا چاپالشقا قەدەر بېرىپ ھق، رەسۇلۇلالنەرسىلەرنى ئويدۇرۇپ چىقىرىپ



  

نىڭ ھەدىسى شەكلىدە ئىماملىرىنى ھر رەسۇلۇلال. شىئەلەيەتكەن
ىنى ئاساسقا ئىگە ىرل، ئەقىدىلش، يوللىرىنى قولالپ قۇۋۋەتلەشئۇلۇقال

قىلىش ۋە شۇنداقال يەنە باشقا پىكىردىكىلەرنى ۋە ئۇالرنىڭ 
بۆلۈك سۆزلەرنى قۇراشتۇرۇپ بىر  ئەيىبلەش مەزمۇنىدىكىئەقىدىلىرىنى 

الھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە يالغاننى ، رەسۇلۇلالھ سەللەلچىقىپ
 ئۈستىدىن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان بۇ ئاتالمىش ھ. رەسۇلۇلالچاپالشقان

ھەدىسلەرنىڭ بۇالردىكى شەرىئەتشۇناسلىق دەلىللىرى ۋە دىن 
 . بولغان غا ئاالھىدە زور تەسىرىىئاساسلىر

ئۇالردىن  ھئۇالر ئەلى ۋە مۇئاۋىيە ـ ئالال ،خاۋارىجالرغا كەلسەك
دىكى مەشھۇر تەھكىم )تارىختىكى ئىككى رازى بولسۇن ـ ئارىسى

ىدىكى ماجرانى ئايرىپ ساھابىنى خەلىفە ئەلى بىلەن مۇئاۋىيە ئارىس
 ،( ۋەقەسىدىن كېيىنقويىشى ئۈچۈن ھاكىم قىلىپ تەيىنلەنگەن ۋەقە

. بەزى دالىتىگە تىل ئۇزىتىشقا باشلىغانئااھابىالرغا ۋە ئۇالرنىڭ بۇالر س
بۇالر تىلغا ئالغۇچىلىكى )خاۋارىجالر ساھابىلەرنى پاسىققا چىقارسا 

جالر ساھابىالرنى كۆپ سانلىق خاۋا(ئاز ساندىكى ئادەملەر ،يوق
 بەلكى خاۋارجالر ئىچىدە(سۇنلىساق ھئالال)كاپىرغا چىقارغان
، جىزيە قوبۇل ەرنى ئۇرۇش ئېچىش، ئولجا ئېلىشبەزىلىرى ساھابىل

. مانا دا مۇشرىكالرغا ئوخشاش دەپ قارىغانقىلىنماسلىقتا ۋە باشقىالر
پ ىنى كۆرسىتىقاتتىق ئاداشقانلىقبۇ ئۇالرنىڭ ئەمەلىي ئىسالمدىن 

ۋە مۇسۇلمانالر  نكار قىلىشىبېرىدىغان ئىدى. ئۇالرنىڭ ھەدىسنى ئى
ئۇالرنى  ول تۇتۇشقا بولغان قاتتىق ئىنتىلىشىجامائىتىگە قارشى ي

ئىسالمدىن يىراقالشتۇرۇشتا ناھايىتى يۇقىرى پەللىگە ئېلىپ چىققان 
ىتىنىڭ مۇسۇلمانالر جامائ ھ ۋە رەسۇلىنىڭ ھەمدەئىدى. بۇالر ئالال

مۇسۇلمانالرنى تۈرلۈك بەتنامالر بىلەن  ىن يالغاننى توقۇپ،ئۈستىد
ا چىقىشتى. بۇالرنىڭ كاپىرغا چىقىرىشتا قەلەملىرىنى ئۇچالپ مەيدانغ



  

ر رىگە ئوخشاش بولمىغان پىكىردىكى مۇسۇلمانالئۆزلى»كۆپچىلىكى 
( دۇر. بۇ كاپىر دىيارىۋاتقان دىيار دارۇلھەرب )دۈشمەن، اياش

ىدۇ. پۈتۈن سە بولئۆلتۈرۈلجەڭدە ۋە بالىالر دىياردىكى ئايالالر 
مۇسۇلمانالر ئەرەب مۇشرىكلىرىغا ئوخشاش كاپىردۇر. ئۇالردىن پەقەت 

دەپ « لىنىدۇ ئىسالم كەلتۈرمىسە ئۆلتۈرۈلىدۇئىسالمال قوبۇل قى
 قارايدۇ. 

، ئۇالر قۇرئاندا يوق ئىكەنلىكىنى ئەھكامالر مەسىلىسىگە كەلسەك
زىنا قىلغۇچى ئەر ئايالنى تاش بوران  ۇپ باققاندەلىل قىلىپ ئائىلە قۇر

ئوغرىغا بېرىلىدىغان جازانى  سىنى ئىنكار قىلىشىدۇ.اقىلىش جاز
ىدا كۆرسىتىلگەن ئئىتراپ قىلسىمۇ ھەدىستە ۋە ئۈممەتنىڭ ئىجما

 ئوغرىالنغان مالنى باھاالش ۋە ئۇنىڭ مەلۈم مىقدارغا يەتكەن بولۇشىغا،
كېسىلگەن بولۇشىغا پەرۋا قىلىپ ئوغرىنىڭ قولىنىڭ بېغىشىدىن 

كەتمەيدۇ. شۇنىڭدەك ئۇالر ئالالھ ئادا قىلىشقا بۇيرىغان ئامانەتكە 
كاپىر بولۇشنى ھاالل دەپ قاراپ، مۇسۇلمانالر مۇشرىكالردۇر، ئۇالرنىڭ 

 مۈلكىنى ئۆزىنىڭ قىلىۋېلىش ھاالل دەپ قارايدۇ.-ئامانەت قويغان مال
ن بىر تۈركۈمى قىزىنىڭ قىزى ۋە ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى مەيمۇنىيە دېگە

ئوغلىنىڭ قىزى بىلەن نىكاھلىنىشنى قۇرئان ھارام دەپ تىلغا 
رەسۇلىمىزنىڭ الر غىنى ئۈچۈن ھاالل دەپ قارايدۇ. خاۋارىجئالمى

نى رەت قىغانلىقى، ئۆزلىرىنىڭ ئەھكامالر ۋە دىن ىھەدىس
ىقى نى داۋراڭ سالغانلمەسىلىسىنى پەقەت قۇرئاندىنال ئالىدىغانلىقى

شەرىئەت ئەھكامى مەسىلىسىدە ئاساسلىرى ۋە  نسەۋەبلىك دى
 ە زااللەت ئىچىگە پېتىپ قېلىشقانيۇقىرىدىكى بىر تاالي ئازغۇنلۇق ۋ

، ھەدىسنى قۇرئان بىلەن قارشىالشقانلىقىنى ئۆزلىرىنىڭ بۇ ئادەملەر
، تاشالندۇق نەرسىگە كۈنى قۇرئاننى ئارقىغا چۆرۈۋېتىپتاشلىغان 

 . بىلىشمىگەن قويۇشقانلىقىنىۇپ ئايالندۇر



  

باغدادى خاۋارىجالر ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر ئابدۇلقاھىر ئەل
شەرئىي سۈننەتلەرنىڭ دەلىل بولىدىغانلىقىنى ئىنكار ، ئنىڭئىجما

رى ئىچىدە قۇرئاندىن باشقا نەرسە قىلىدۇ. شەرىئەت ئەھكاملى
وران دەيدۇ. شۇڭالشقا ئۇالر زىناخورنى تاش ب ھۆججەت ئەمەس

قۇرئاندا يوق دەپ  ، ئۆتۈككە مەسىھ قىلىشنىپ ئۆلتۈرۈشنىقىلى
كۆپ بولسۇن ئوغرىال  ،. ئوغرىلىغان مال ئاز بولسۇنئىنكار قىلىدۇ

بولسا قولىنى كېسىدۇ. چۈنكى قۇرئانى كەرىمدە قول كېسىش 
ھەققىدىكى بۇيرۇق مۇتلەق كەلگەن دەپ قاراپ ، قول كېسىش ئۈچۈن 

لۇم قىممەتكە يەتكەن بولۇشى ھەققىدىكى ئوغرىالنغان مالنىڭ مە
رىۋايەتنى ۋە ياكى قول كېسىشتە ئوغۇرالنغان مالنى باھاالش 

 ①ھەققىدىكى رىۋايەتلەرنى قوبۇل قىلمايدۇ.
خاۋارىجالر ۋە شىئەلەردىن ئىبارەت بۇ ئىككى گۇرۇھ ساھابىالرغا 

ئەيىپ قويغىنى  (گە بولسۇنئالالھنىڭ رازىلىقى بۇالرنىڭ ھەممىسى)
رەسۇلۇلالھنىڭ  .لۇلالھنىڭ ھەدىسىنى رەت قىلىشىدۇرەسۇچۈن ئۈ

لىكى، بەلكى يېتىپ كەلگەن بىزگە ساھابىالر ئارقىلىق نىڭسىھەدى
لىكى اھابىالر ئارقىلىق  يېتىپ كەلگەنھەم بىزگە سپۈتكۈل دىنىمىزنىڭ 
  ھەممىگە ئايدىڭ.

دەۋىرداش  ئىنسانالر  لۇلالھ بىلەن بىر دەۋردە ياشىغانرەسۇ
ت ھەرىكە -ئىش سۆز ،-گەپرەسۇلۇلالھنىڭ پالنغان ساھابىالر ھېسا

نىڭ ھەربىر ھ، رەسۇلۇلالئەھۋالىدىن خەۋەردارپۈتۈن جەھەتتىكى 
ۈتىنى ، ھەربىر تەلەپپۇز ۋە سۈكھەرىكىتى ۋە سۇكۇناتىنى ساقالش
، رەسۇلىمىزنىڭ چوڭ كىچىك بىزگە يەتكۈزۈشكە ھېرىسمەن

                                                        
①

« پرقىلەر ئارىسىدىكى پەرىق».بېتى، 19بۇ ھەقتە ئۇسۇلۇددىن دېگەن كىتاپنىڭ   
 رغا مۇراجىئەت قىلىڭ.دېگەن كىتاپال« يولالر ۋە ئېقىمالر« »ئىسالمچىالرنىڭ ماقالىلىرى»

 



  

ئىشەنچىلىك بىر  شتە ھەمئەينەن تەسۋىرلەئەھۋالىنىڭ ھەممىنى 
 تەبىقە كىشىلەردۇر. 

ساھابىالر بىزگە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئومۇمىي ئەھۋالىنى بىرنىمۇ 
ساھابىالرنىڭ شاراپىتى يەتكۈزگەن ئادەملەردۇر. شۇڭا كەم قىلماي 

بىز ( بەرسۇن ئالالھ ئۇممەتكە ۋاكالىتەن ئۇالرنىڭ ئەجرىنى)بىلەن
، ئۇ زاتنىڭ بىلەن بىللە ياشىغاندەك سۇلۇلالھا رەبەئەينى ھەر بىر ئىشت

نەق مەيداندا كۆرۈپ تۇرغاندەك بىر ھېسسىياتقا ئومۇمىي ھالىتىنى 
، رەسۇلىمىز ئۇالر رەسۇلىمىزدىن تەلىم ئالغان. دېمەككى مىزكېلەلەي

ئالالھتىن ئالغان بۇ دىننى بىزگە قۇرئاندىكى ۋەھىي ياكى ھەدىستىكى 
 ئادەملەردۇر.  ۋەھىي سۈپىتىدە مۇكەممەل يەتكۈزگەن

راڭغا تاينىپ قۇرۇق داۋ دېگەن« ساھابىالر ئادىل ئەمەس ئىدى»
 تجامائەمەيلى قايسى  -ئېلىشنى رەت قىلغانالر ساھابىالردىن تەلىم 

 نىنى كىمدىن ئۆگىنىدۇ؟! ىدى - تىن بولسۇنياكى گوروھ
 ؟! بىلىدۇ قەيەردىن ئەھكام، بەلگىلىمىلىرىنىئىسالمنىڭ 

ان ، رامىزنىڭ مىقدارىشەكلى، زاكات ۋە زاكاتاماز ۋە نامازنىڭ ن
ئۆز نىڭ پائالىيەتلىرى ھەققىدىكى ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى ھەج ۋە ھەج

  !قەيەردىن ئۈگىنىدۇ ؟ نىڭ ئەھكاملىرىنىىدىن
نېمىنىڭ ھارام ئىكەنلىكىنى  ،نېمىنىڭ ھااللئۇ يەنە 

 دە قايسى ئىشنىمەسىلىلەر بارلىق تىكىلىك تۇرمۇش، كىشتونۇيدىغان
نى قەيەردىن ۆكۈملەرھ قىلماسلىقنى بىلىدىغان، قايسى ئىشنى قىلىپ

 !؟لىدۇئا
كەرىمنىڭ قەيىرىدىن تاپااليمىز؟!  قۇرئانىبۇ مەسىلىلەرنى بىز 

، قۇرئان سى موبارەكلىرىنى قويۇپ تۇرىمىزپەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدى
يۇقىرىقى مەسىلىنى قەيەردىن  بىزگە كۇپايە دەۋاتقان بۇ ئادەملەر

 دۇ؟! ىئۈگىن



  

ىنى الرنىڭ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچى
، دىندا ئەسلى ئۇ دىندا قانلىقىدىنغا قارشى چىق رەت قىلىشىنىڭ

، ئىسالمغا ئاالقىسى بولمىغانال غان نەرسىلەرنى پەيدا قىلغانلىقىبولمى
ىسالمغا زىت ۋە قارشى كېلىدىغان ئەقىدىنى ئېتىقاد ئەمەس بەلكى ئ

دىن ىلىلەر بىلەن مەشغۇل بولغانلىقى....شۇنداق مەس، بىلىپ
تەسىرلىرى بۇالرنىڭ  ەت بىز كۆرسىتىپ ئۆتكەن بىر بۆلۈكئىبار
مۇسۇلمانالردىن نداق بىر پەللىگە ئېلىپ چىققانكى، ئۇالر نى شۇىئىش

نى كاپىرغا چىقارغان. لمان ئۈممەت، مۇسۇئىسالمنىڭ بېغىنى ئۈزۈپ
ىمالر ئۆزلىرى كاپىر كىن زال، لېئۈممەت كاپىر بولغىنى يوق

دېگەن نام بىلەن « كۆڭۈل بۆلىمىزدىنغا ». ئۇالر بۇ دىننى بولۇشقاندۇر
، قۇرئانغىال قۇرئانغا چىڭ ئېسىلىمىز»رئانغا ن. قۇيىقىتماقچى بولغا

 . دەپ تۇرۇپ كاپىر بولۇشقاندۇر« تايىنىمىز
نىڭ ئىتائىتىگە، ئۇ زاتتىن ئۆگۈنۈشكە، بۇيرۇقىغا ھرەسۇلۇلال

، قۇرئانى كەرىمدىكى چەكلىگنىدىن يېنىشقا بۇيرۇيدىغان، ويسۇنۇشقاب
 يەردە ؟! قەئۇالر روشەن ئايەتلەرنىڭ ئالدىدا 

خاھىشى، -نەپسمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ 
ھەۋىسى بويىچە سۆزلىمەيدىغانلىقى، رەسۇلۇلالھنىڭ -ھاۋايى

ھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىي ئىكەنلىكى 
 ىدىكى ئالالھنىڭ روشەن ئايەتلىرى ئۇالرنىڭ ئالدىدا قەيەردە ؟! ھەقق

غان بۇ ئادەملەرنىڭ ئالدىدا  نىڭ بۇيرۇقىغا ئاسىيلىق قىلھرەسۇلۇلال
 رنى ئاگاھالندۇرۇپ دېگەن: ھنىڭ ئۇالرنى ۋە ئۇالر كەبى مەخلۇقالئالال

 ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف...  ُّ 

الھنىڭ بۇيرۇقىغا رەسۇلۇل» تەرجىمىسى: ٦٣النور:  َّ مم ام يل

خىالپلىق قىلىدىغانالر ئۆز باشلىرىغا بىر پىتنىنىڭ كېلىپ قالغان 



  

بولۇشىدىن، ياكى قاقشاتقۇچ بىر ئازابنىڭ كەلگەن بولۇشىدىن ھەزەر 
 نىڭ بىر قىسمى[ئايەت -63سۈرە نۇر «]ئەيلىسۇن.

 .....دەپ ئاگاھالندۇرغان سۆزى قەيەردە ؟!
ىلىش ۋە ھەدىسكە قارشى ھەدىسنى  ئىنكار قرەسۇلۇلالھنىڭ 

نىڭ ھەدىسىنى قۇرئانغا ھرەسۇلۇلال ئىسيان قىلىش ھەرىكىتى،
ەت قىلىش ئوخشىغان بىر قانۇنىي مەنبە دەپ ھېسابالشنى ر

، رەسۇلۇلالھنىڭ ئىتائىتىگە قارشى چىقىش ھەرىكىتى مانا ھەرىكىتى
 موشۇنداق مەيدانغا كەلگەن.  

رنىڭ )يەنى بۇ زااللەت ھەرىكىتى خاۋارىج  ۋە شىئەلە
ەللىملەر . ئارقىدىن مۇتەكيالرنىڭ( قولىدا مەيدانغا كەلگەنراپىزى

ئۇالرنىڭ بۇ نۇقتىدا ئەڭ  . ئاندىن بۇ زااللەتتائىپىسى قولىغا ئالغان
، قېلىپمىراس بولغان مۆئتەزىللەلەرگە بىرى ىدىن مەشھۇرلىر

، ىر ئازغۇندىن يەنە بىرسىگە قېلىپبۇنىڭدىن كېيىن بۇ ئازغۇنلۇق ب
. ئۇالر بىر ئازغۇندىن ئۈگىنىپ يۈرۈشكەن بىر ئازغۇن يەنە

. مەزھەپ ۋە تائىپىلەرگە بۆلۈنگەن ئازغۇنلۇقالر ئىچىدە خىلمۇ ـ خىل
سلىرىنى مەيلى ئۇ بۇالرنىڭ بىر تۈركۈمى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدى

بولسۇن ياكى  يا قىلغان ئەمەل، ھەدىس سۆزلەنگەن سۆز بولسۇن
مەن ئىنكار قىلسا، ۋە تامابولغىنى بولسۇن ەنلەشتۈرۈش بىلەن مۇئەيي

ھەرىكەتلىرىنى باشقا ئاددىي -ئىش، ئۇ زاتنىڭ گەپ ـ سۆز
ھەرىكەتلىرىگە ئوخشاش، ئۇ -ئىشئىنسانالرنىڭ سۆز ۋە 

ھەدىسلەرنىڭ دىن بىلەن يىراق يېقىندىن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق 
 ەيغەمبىرىمىزھەدىسنىڭ پ ېيىشكەن بولسا، يەنە بىر تۈركۈمىد

غزاكى دېيىلگىنىنى تەرك ، ئانى تۇتۇپتەرىپدىن بىجىرىلگەن ئەمەل
 ئەقىلدىن بۇنىڭغاشەرىئەتتىن يا بۇ پەرىقلەندۈرۈشتە  قىلىشقان.

پمۇ اكى ئىسپات ھەققىدە ئويلىنىئاساس بولىدىغان دەلىل ي



  

ن زات سۆزنى قىلغان زاتنىڭ . ماھىيەتتە ئەمەلنى بىجىرگەقويۇشمىغان
 نەق ئۆزى ئىدى. 

 ۈمدىكىلەرنىڭ جىنايەت جەھەتتە بىر قەدەرنۇقتىدا مۇشۇ تۈركبۇ 
لغىنى ئۈچىنچى بىر تۈركۈمى بولۇپ، بۇالر كەڭ يېنىك بو

 ھەم جىق،ئاۋارىچىلىقى تېرىغان ، كۆپ بىر قەدەر ، سانىئومۇمالشقان
. بۇ ئادەملەر رەسۇلۇلالھنىڭ لغانتارقاكەڭ  خېلى يولى ڭغانتۇتۇپ ما

( ەمەل جەھەتتە مۇتەۋاتىر )ئىشەنچىلىكۆز ۋە ئھەدىسىلىرىدىن س
انالردۇر. بۇالر خەبەر ۋاھىدنى )يەنى بولمىغىنىنى تۇتمايمىز دەيدىغ

مايدۇ ۋە بىر كىشى يەتكۈزگەن خەۋەرنى( قوبۇل قىلساھابىلەردىن 
خەبەرى ۋاھىدنى  المايدۇ. بۇالرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرىھېسابقا ئ

ىدىۋى مەسىلىلەردە رەت ەقئومۇميۈزلۈك رەت قىلسا، يەنە بەزىلەر ئ
 قىلىدۇ.

مىتى بۇ ئازغۇنلۇق ھەرىكىتى تارىخى جەرياندا مۇسۇلمان ئۈم
، خىلمۇ ـ خىل مەزھەپلەر بىلەن مىقياسىدا ۋە شەرق ـ غەربتە

كەلگەنگە  غاـ ئەسىرنىڭ بېشى 20 ـ ئەسىرنىڭ ئاخىرى19يۇغۇرۇلۇپ  
گە مۇشۇ دەۋر. دەل مەۋجۇت بولۇپ كەلدىتارقاق شەكىلدە قەدەر 

يامان بىر قايتىدىن ستاندا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا كەلگەندە ھىندى
قۇرئانچىالر تائىپىسى  ئۆسۈپ چىقتى. بۇھالىتىدە سۈپەتلىك ئۆسمە 

، الر بىردىنبىر قۇرئانغىال تايىنىشقادەپ ئاتالغان ئۆسمە ئىدى. بۇ
 پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنى تاشالشقا دەۋەت قىلدى. 

ز مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ پەرۋىشى ئاستىدا بۇ ئادەملەر ئىنگىلى
، ئۆز يولىغا دەۋەت باشالپئاكتىپلىق ۋە پائالىيەتچانلىق بىلەن 

ھىندىستاندىن ـ مۇستەقىل بولغاندىن كېيىنكى ـ پاكىستانغا 
 يۆتكەلدى. بۇ تائىپە بىزنىڭ بۇپەرۋىزچىلەر نامى ئاستىدا 

رلىرىمىزدا . بىز تۆۋەندىكى قۇتەتقىقاتىمىزدىكى ئوبىكتىمىزدۇر



  

ئالالھنىڭ ياردىمى بىلەن بۇالرنىڭ پەيدا بولۇش تارىخى ۋە مۇھىم 
 يولباشچىلىرىنى بىر ئاز تەپسىلىي قىلىپ بايان قىلىمىز.

 

مەزھىبى ۋە ئۇالرنىڭ پەيدا  ئاتالمىش قۇرئانچىالر
 بولۇشىدىكى ئامىلالر

 
ى ئۆز كونتروللىقى ئاستىغا ئىنگىلىزالر ھىندىستان يېرىم ئارىلىن

 ،، بۇددىستالردىستاندىكى ھىندى دىنى مۇرىتلىرىھىن ېلىپئ
ن باشقا قاتارلىق ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالردى... جىينيىالر 

ر ئىنگلىزالرغا بوي تىكى كىشىلەۋە گۇرۇھ ھەر قايسى دىن، مەزھەپ
سانلىقنى تەشكىل قىلىدىغان مۇسۇلمانالر  ئەگدى. ھىندىستاندا ئاز

مۇستەملىكىچىلىرىنىڭ ئۇالرنى بويسۇندۇرۇپ  ئېنگىلىز ،بولسا
باشقۇرۇشى ئاسانغا توختىمىدى. مۇسۇلمانالر ئۇالر بىلەن بىر كۈنمۇ 
مۇرەسسە قىلمىدى. مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ قەيسەرلىكى زورلۇق ۋە 
زوراۋانلىق بىلەن مۇسۇلمانالرنى چاڭگىلىغا كىرگۈزىۋالغان ياتالرغا 

 مىدىن كېلىپ چىققان ئىدى.لىشتىن توسىدىغان ئىسالئىتائەت قى
ئىنگىلىز مۇستەملىكىچىلىرىگە  شۇڭالشقا ھىندىستان مۇسۇلمانلىرى

ارامچىلىق شەكىللەندۈرۈپال نىسبەتەن بىر ئەنسىزلىك ۋە بىئ
ئىنگلىزالرنىڭ ھاكىمىيىتى ۋە ئۇالرنىڭ بۇ دىيارالردا ، بەلكى قالماستىن

ۈرگەن ئىدى. خەتەر شەكىللەندشىغا نىسبەتەنمۇ مەۋجۇت بولۇپ تۇرى
قلىرىغا توختىماستىن مۇسۇلمانالر ئىنگلىزالرغا قارشى جىھاد چاقىرى

 قىلىپ تۇراتتى. بۇ قوزغىالڭالرقوزغىالڭ  پات-، پاتئاۋاز قوشۇپ
يىلى ماي ئېيىدىكى  .1857ئىچىدىكى ئەڭ چوڭ قوزغىالڭ مىالدىيە 

 قوزغىالڭدۇر.



  

دىندىكىلەر ا مۇسۇلمانالرنى باشقتۈپەيلى ئىنگلىزالر قوزغىالڭ بۇ 
، يامان كۆرىدىغان بولۇپ تائىپىلەردىن بەكرەك ئۆچ كۆرىدىغانۋە 

كەتكەن ئېدى. ئېنگىلىزالر بۇ زېمىندىكى ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا 
. مىكىرلەرنى قىالتتى-ەست ۋە ھىيلەسۇيىق ئويۇن، قارشى تۈرلۈك

ئىنگىلىزالر بۇ زىمىندىكى مۇسۇلمانالرغا قارشى ھەددى ـ ھېساپسىز 
بۇ ، ئەمما ئۇالر بولسىمۇۇيقەست ۋە تەدبىرلەرنى قولالنغان س

، ئەتراپلىق ى ئاالھىدە پۇختاپىالنىنبىر  ئىچىدىنتەدبىرلەر -ھىلە
الن . بۇ پىلگە ئاشۇرۇشقا موۋەپپەق بواللىدىشەكىلدە ئەمە

، كۈچ قۇۋۋىتىنى ئاجىزالشتۇرۇش، مۇسۇلمانالرنىڭ سېپىنى بۆلۈش
ىكى تاالش تارتىشنى ئەۋج ئالدۇرۇشتىن ھەرقايسى مەزھەپلەر ئارىسىد

ئىبارەت ئۇالرنىڭ مەقسەت ۋە نىشانلىرىنى روياپقا چىقاردى. 
مال -دىكى ھوقۇق، پۇلالنى مۇسۇلمانالر ئىچىئېنگىلىزالرنىڭ بۇ پى

ۋە ئۈممىتنى سېتىشقا تەييار شەخىسلەرنى ئۆزىگە نى بەدىلىگە دى
كە سېلىش ئۈچۈن مانالرغا قارشى ھەرىكەتئىسالم ۋە مۇسۇلتارتىپ 

ن سىزىپ . ئۇالرنىڭ ئۆز مااليلىرى ئۈچۈتەييارالشنى ئاساس قىالتتى
اليالر ئىسالمىي مابېرىدىغان پىالنى بىرال ئىدى. بۇ پىالن بويىچە 

قىياپەتكە كىرىپ، ئىسالمغا كۆڭۈل بۆلىدىغان، ئىسالمغا دەۋەت 
قىلىپ . شۇنداق كىتاب يازىدىغان بوالتتى، ئىسالم ھەققىدە قىلىدىغان

، ئۇالر ئەتراپىغا ئادەملەر ئۇيۇشقىنىدا يۈرۈپ ئۇالرنىڭ نامى چىقىپ
ىالنالرنى ئىجرا قىلىشقا كىرىشىپ پئىنگلىزالر تۈزۈپ بەرگەن 

، ئارقىدىن ئىسالمنىڭ شەرىئىتى كېتەتتى. باشتا ئىسالم ئەقىدىسى
ئارقىدىن  .شاليتتىھەققىدە  شەك ـ شۈبھە ئۇرۇقلىرىنى تېرىشنى با

 كۆڭۈل بۆلۈش دېگەن داۋا ئاستىدا، جان كۆيدۈرۈش ئىسالمغا
. بۇالرنىڭ ئىچىدە زەھەرلىرىنى تارقىتىشنى باشاليىتتى ئۆزلىرىنىڭ
نىيغا ئوخشاش پەيغەمبەرلىك مەلئۇن غۇالم ئەھمەد قادىيابەزىسى 



  

يەنە بەزىلىرى ئالالھنىڭ رەسۇلىنى ياخشى  داۋرىڭى سېلىپ چىقسا،
بىلەن ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە  نامكۆرگەنلىك داۋرىڭى سېلىپ مۇشۇ 
بىر قىسىم سۈپەتلىرىنى  ( ئالالھنىڭ)ئەھمەد رىزا خاننىڭ قىلغىنىدەك

نىڭ . بۇالرنىڭ يەنە بەزىسى ئەھمەدخان كەبى ئۆزىنى زامانكەيدۈرەتتى
 .  يېڭىلىغۇچىسى دەپ دەۋا قىالتتى

 غانلبۇ ئەخمەتخان دېگىنى ئىنگلىزالرغا شۇ قەدەر ئىخالس قى
ئەت قىلىش بەدىلىگە دىنىنى ئىتا ئىنگلىزالرغا شەرىتسىز ئىدىكى
، ئۈممىتىنى قۇربانلىق قىلىپ بېرىدىغان دەرىجىگە بېرىپ سېتىپ

  ...يەتكەن.
، ۇرئانچىالرنىڭ مۇھىم ئادەملىرىنىتۆۋەندە بىز ھىندىستاندىكى ق

ىچە بىرىنىڭ تارىخى ۋە مۇھىم كۆزقاراشلىرىنى قىسق ئۇالرنىڭ ھەر
 ۆتىمىز.پ ئبايان قىلى

 
  ①. سەييىد ئەھمەد خان1

                                                        
بۇ ئادەم سەئىد ئەھمەد خان ئىبنى ئەھمەد مىرمۇتتەقى ئىبنى ئەمماد ئەل ھۈسەينى.  ①

. يىلى ئۆكتەبىر ئېيىدا دېھلىدا تۇغۇلغان. دەسلەپكى ئوقۇشىنى قۇرئان كەرىم بىلەن 1817
ەن. يىگىرمە باشالپ ئارقىدىن ئەرەبچە ۋە پارسچە ئۆگەنگەن. ئاندىن دىنىي ئىلىملەرنى ئۆگەنگ

بىر ياش ۋاقىتىدا دادىسى ۋاپات بولۇپ دادىسىنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن شەرقىي ھىندىستان 
شىركىتىگە ئىشچى بولۇپ كىرگەن. بۇ ئۇنىڭ ئىنگلىزالر بىلەن تۇنجى قېتىملىق ئۇچرىشىشى 
بولۇپ، ئۇالر بۇنىڭدىكى زېرەكلىك ۋە يۇقرىغا ئىنتىلىش روھىنى كۆرۈپ ئۇنى ياقتۇرۇپ  

شقان ۋە ئۇزۇن زامانالردىن بېرى ئىزدەۋاتقان بىر نەرسىسىنى تېپىۋالغاندەك بولۇشقان. ئەنە قېلى
شۇ چاغدىن باشالپ ئۇ ئۆزىنىڭ ئىنگلىز خوجايىنلىرىغا بولغان يېقىنلىقى ساداقىتىنى ئېالن 
قىلىشقا باشلىغان. مۇشۇ يەردىن ئۇالر ئۇنى ئىنگلىز سوت مەھكىمىلىرىدىكى ياردەمچى سوتچى 

مال بەرگەن ۋە ئۇنى قوغدىغان.  -رىجىسىگە ئۆستۈرۈپ ئۇنىڭغا ناھايىتى كۆپ پۇلدە
ئەھمەدخانمۇ خوجايىنى ئىنگلىزالرنىڭ قىلغان شەپقىتىنى بىلىپ، خىزمىتىنى جان تىكىپ 
ئىشلەپ ئۇالر بىلەن ھەمكارالشقان. ئىنگىلىزالرنىڭ مۇستەملىكچىلىك سىياسەتلىرىنى ئاقالپ، 

. يىلى ماي 1857دىنىغا قارشى ئۇالر بىلەن بىر سەپتە تۇرغان. ھەتتا ئۇ ئۆزىنىڭ ئۈممىتى ۋە 
ئېيىدىكى ئۈممەتنىڭ ئېنگلىزالرغا قارشى ھەرىكىتى ھەققىدە مەخسۇس بىر كىتاب يازغان 
بولۇپ، بۇ كىتاۋىدا پۈتكۈل مەسئۇلىيەتنى ھىندى مىللىتىگە دۆڭگەپ، ئىنگلىزالرنى قولالپ 

بىر بۆلۈك تەكلىپ ئىلتىماسالرنى سۇنغان. ئىنگلىزالر ئۈممەتكە  قۇۋۋەتلىگەن ۋە ئىنگلىزالرغا



  

يېڭى دەۋردىكى ھىندى يېرىم ئارىلىدا ھەدىس ئىنكار 
ۋە مۇسۇلمانالرغا خىيانەت قىلىش،  قىلغۇچىالرنىڭ تارىخى ئىسالم

ئىسالم دۈشمەنلىرى بولغان ئىنگلىزالرغا ئۈممەتنىڭ ، ئۈممەتنى بۆلۈش
ئان ، قۇرقىنى چېچىشنى مەيدانغا كەلتۈرگەنقارشى تىرىشچانلى

ھەدىس ۋە ئۈممەت بىرلىككە كەلگەن نەرسىلەرگە قارشى يات يوچۇن 
سىير  ىق بىر تاالي خىيانەتلەر تارىخىپىكىرلەرنى پەيدا قىلىش قاتارل

ئەھمەدخان ياكى سەييىد ئەھمەدخان ئىسىملىك بۇ ئادەم بىلەن 
باغلىنىشلىقتۇر. ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ئىنگىلىز مۇستەملىكىچىلىرىگە 

مكارلىشىپ خۇشامەت قىلىش بەلكى ھە ،ك قىلىشتەخسىكەشلى
ەنىيىتىگە تويۇنۇشقا سېپىگە قوشۇلۇپ ئۇالرنىڭ مەد ،يېقىن بىلىش

، پۈتكۈل تۇرمۇش مەسىلىلىرىدە ئىنگىلىزالرنىڭ دەۋەت قىلىش
مەدەنىيىتىنى گەۋدىلەندۈرۈشكە ئۈندەش قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى 

، ئۇالر بىلەن تىنچ ـ اياتىنى ئىنگلىزالرنىڭ خىزمىتىگە بېغىشالپھ
 شىشقا دەۋەت قىلىش خىزمىتى بىلەن ئۆمرىنىئىناق ئۆتۈپ، ھەمكارلى

 ئۆتكۈزگەن مۇشۇ ئادەمگە چېتىلىدۇ. 
ىگە ئۆرنەك قىلغان بۇ ساھەدە نۇرغۇن ئادەملەر ئەھمەدخاننى ئۆز

، ئۈممەتنىڭ بۇ ئادەم سەۋەبلىك تارىتقان خاپىلىقىنى بولۇپ مانا بۇ
مۇ كەڭ دائىرىلىك بااليىئاپەتكە ئايالندۇرغان. تېخىمۇ زور ۋە تېخى

                                                                                                          
قارشى سىياسىتىدە ئۇنىڭ تەكلىپ ۋە ئىلتىماسلىرىدىن ئۈنۈملۈك پايدىالنغان. ئۇ كىتاب 
يېزىش، تۈزەش، ژۇرنال چىقىرىش ئىشلىرىدا ناھايىتى ئاكتىپ بولۇپ بۇ ھەقتىكى پۈتۈن 

ىڭ نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا قاراتقان. بۇ يولدا تىرىشچانلىقىنى ئۆزىنىڭ ۋە خوجايىنلىرىن
نۇرغۇن ئۇنىۋېرسىتېت ۋە مەكتەپلەرنى قۇرۇپ چىققان. ئاخىرىدا خىزمەتلىرىنى ئەلىيكەرە 
ئۇنىۋېرسىتېتىنى قۇرۇپ چىقىش بىلەن تاماملىغان. بۇالر ئۇنىڭ ئاممىۋى ساھەدىكى قىلمىشلىرى 

ولسا ئۇنىڭ يېقىنلىرىنىڭ گۇۋاھلىق بېرىشىچە، بولۇپ، ئۇنىڭ شەخسى ساھەدىكى قىلمىشلىرى ب
ئۇ ناماز ئوقۇمايدىكەن، رامزان تۇتمايدىكەن ۋە دىن ئىشلىرىغا ئانچە ئەھمىيەت بەرمەيدىكەن. 

. يىلى مارت ئېيىدا ئۆلۈپ، ئۆزى قۇرۇپ چىققان ئەلىيكەرە ئۇنىۋېرسىتىتىنىڭ 1897ئەھمەتخان 
 نغان.ئوتتۇرىسىدىكى مەسچىتنىڭ يېنىغا دەپنە قىلى



  

تېمىمىزغا ئاالقىدار مەسىلىلەرگە كەلسەك بۇ ئادەم قەلەم ۋە يېزىقچىلىق 
ئۇ يازغان كىتاپالر  ،ئىشلىرى بىلەن كۆپ شۇغۇلالنغان ئادەم بولۇپ

دەپ ئاتالغان بىر كىتاۋى بار. « قۇرئانى كەرىمنىڭ تەپسىرى »ئىچىدە 
ىغا ئ، ھەدىسكە ۋە ئۈممەتنىڭ ئىجماۇرئاننىڭ ئۆزىگەۇ بۇ تەپسىرىدە قئ

خىالپ يول تۇتقان. ئەڭ ئاددىي شەكىلدىكى ئىلمىي پرىنسىپقىمۇ 
خىالپ يول تۇتقان. چۈنكى ئۇ قۇرئان تەپسىرىدە ئۆزىنىڭ ئەقلىگە ۋە 
ئەقلىنى باشقۇرىدىغان ھاۋايى ھەۋىسىگە تايانغان. بۇ سەۋەبلىك ئۇ 

ىپلىرى ، ئەقىدە ۋە بەلگىلىمىلىرىگە دىننىڭ ئەڭ ئاددىي  پىرىنس
خىالپلىق قىلغان. ئۇ بۇنىڭ بىلەنال قالماي يەنە تەپسىرىدە قۇرئانى 

قىلغان. قۇرئان كەرىم چۈشكەن ئەرەب تىل ئۇسلۇبىغىمۇ خىالپلىق 
ئەسلى مەنىلىرىنى  سۆزلەرنىڭ ئىپادىلىگەنۋاقىتتىكى  كەرىم چۈشكەن

شەرىئەتنى يوق قىلىشتىن ، دىننى بۇزۇش ۋە پەرۋايىغا ئالماستىن
 ئىبارەت ئۆزىنىڭ ھاۋايى ھەۋەس ۋە غەرىزىگە بوي ئەگدۈرگەن.

ىدىن ئۇ غەيبنى ئىنكار قىلغان. جۈملشۇنىڭ بىلەن بىللە 
، شەيتانالرنى ئىنكار قىلغان. پەرىشتىلەرنى ئىنكار قىلغان، جىنالرنى

ە ، پەرىشتە ۋىش يولىدا قۇرئان كەرىم دىكى جىنبۇالرنى ئىنكار قىل
 ۋىل قىلىغان.ئشەيتانالر بايان قىلىنغان ئايەتلەرنى باشقا نەرسىلەرگە تە

يانار تاغقا  ،ۇر، يامغپەرىشتىلەرنى تەبىئەت ئامىللىرى، شامال
، جىنالرنى كۈچلىرى دەپ تەئۋىل قىلغان بولسا ئوخشاش تەبىئەت

، ھېچكىمگە ېچىدە پائالىيەت ئېلىپ بارىدىغانقاراڭغۇ ك
ياشايدىغانالر دەپ تەئۋىل ۋان ۋە سەھراالردا كۆرۈنمەيدىغان بايا

ھەۋەس -تانالرنى كۆڭۈل خاھىشى ۋە ھاۋايى. شۇنىڭدەك شەيقىلغان
كۆز تۇتۇلىدۇ دەپ تەئۋىل قىلغان. ئۇنىڭ ئەرەب تىلى ئۇسلۇبى ۋە 
سۆزلۈكلىرىنىڭ دااللىتىگە خىالپ كېلىدىغان بۇ پىرىنسىپى ئۇ دىن 

بۇ  بە قىلغان بولۇپى ئۆزىگە مەنھەققىدە ئىشلىگەن يەنە بىر جىنايەتن



  

قۇرئانى كەرىم رەسۇلىمىزغا سۆزلىرى ۋە مەنىلىرى »جىنايەت  ئۇنىڭ 
« لكى مەنىسى بىلەنال نازىل بولغاننازىل بولماستىن بە بىلەن

ئالالھ قۇرئاننىڭ مەنىلىرىنى »ېگەنلىكى ئىدى. بۇنىڭ مەنىسى : د
دىن مۇھەممەد مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ قەلبىگە تاشلىدى. ئان
لۈكلەر شەكلىدە ئەلەيھىسساالم ئۇنى ئۆز ئىچىدىن چىققان سۆز

التتى. ئۇ ئادەم مۇشۇ ئارقىلىق دېگەنلىك بو« قۇراشتۇرۇپ چىقتى
ا قۇرئاننىڭ مەنىسى بىلدۈرۈلگەن، رەسۇلۇلالھ ئارقىدىن رەسۇلۇلالھق»

دېگەن « ئۇنى ئۆز ئىچىدىن سۆزلۈكلەر بىلەن قۇراشتۇرۇپ چىققان
. نى  ھەدىسكە ئوخشاش قىلىپ قويغانقۇرئانى كەرىم سۆزىدە

ئەھمەتخان ئوتتۇرىغا چىقارغان يۇقارقى مەسىلىلەر ئالىمالرنىڭ ئۇنىڭغا 
. بۇ پىر دەپ ئەيىبلىشىگە سەۋەپ بولدىقارشى تۇرۇشى ۋە ئۇنى كا

ۋە يېتىپ ۇنىڭ باتىلدا تېخىمۇ ئەزۋەيلىشى يەنە بىر نۇقتىدىن ئ
ڭغا قاراپ ئازغۇنلۇق ۋە زااللەتلەر ئىچىدە بارغان ئەنە شۇ چوڭقۇر ھا

 راۋان بولۇشىغا سەۋەب بولغان ئىدى.
، گە ئاالقىدار مەسىلىلەرگە كەلسەكپەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى

ئەھمەدخان ھەدىس شەرىفنى ئىنكار قىلىش ۋە ھەدىسكە ئىسيان 
 بولسا ، ھەدىسنىدېيىش «قۇرئانى كەرىم يېتەرلىكتۇر»قىلىشتا 

 ئويدۇرۇپ چىقارغان نەرسىلىرى... قىلغۇچىالرنىڭ ھەدىس رىۋايەت
ۋاھاكازاالرنى دەپ ھەدىسكە تەنە قىلىشتا كېيىنكىلەرگە ئاساس 
سېلىپ بەردى. بىز بۇ ئادەمنىڭ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى ھەققىدە 

 ئوتتۇرىغا قويغان كۆز قاراشلىرىنى تۆۋەندىكىدەك يەكۈنلىيەلەيمىز. 
ۋە  ، جەننەتىشتە، شەيتانەدىستە كەلگەن جىن، پەرھ (1)

، ئۇنىڭ قۇرئان كەرىمگە تەپسىر دوزاخ ھەققىدىكى ھەر نەرسىنى
 مىزدا كۆرسىتىپ ئۆتكىنىمىزدەكيازغانلىقى ھەققىدە سۆزلىگەن ۋاقتى

 ئومۇميۈزلۈك ئىنكار قىلىشقا ئېلىپ بارغان تەئۋىللەرنى  قىلغان. 



  

دا بۇ جەريان ەزگىل خاتىرىلەنمىگەن،ھەدىس ئۇزۇن م»ئۇ (2)
. مانا بۇ ھەدىسكە قوشۇمچە ئىنسانالرنىڭ كۆڭلىدە ساقلىنىپ تۇرغان

 ،مەزمۇنىنى ئۆزگەرتىۋېتىش ،قىسقارتىۋېتىىش، شپ قويۇقىلى
ھەممىنىڭ قارا ـ قويۇق ، ىشىغان بولنۇرغۇنىنىڭ ئويدۇرۇپ چىقىرىل

ھازىرلىغان. مانا  ... قاتارلىقالرغا شارائىتا نىسبەتلىنىشىرەسۇلۇلالھق
، ھەممىسىنى نى يوقاتقۇزغانىىغا بولغان ئىشەنچنىڭ تامامبۇ ھەدىس

 . دەپ داۋا قىلغان« گۇمان دائىرىسىگە چۈشۈرۈپ قويغانشەك 
پەيغەمبىرىمىزنىڭ » يۇقىرىقىالر ئاساسىدا بۇ ئادەم  (3)

كەلگەن ھەممە بۇيرۇق ـ نەھىيىلەرنى، خەۋەر ۋە ھەدىسىدە  
، ۋە شەرھىلىگۈچىلىرىئۆلىمالىرى، سۈننەتنىڭ ، ھەدىس ئەھكامالرنى

ىنى ئالغان نلەش تۈسمەزھەب پىقھىشۇناسلىرى تەرىپىدىن يەكۈ
نۇقتىدىن مۇسۇلماننىڭ ئۇ ھەدىسنى  غان ۋە بۇمەسىلىلەر دەپ قارى

 ئەمەس، ى ئۇ ھەدىستە كەلگەن مەزمۇننى قوللىنىشى زۆرۈر مەسىلەياك
يان بۇ ھەدىسلەر يۇقىرىدا باىڭ ئىككى سەۋەبى بار. بىرىنچىدىن: بۇن

ۇلغان ۋاقىت خاتىرىلەنمەي تاشالپ قوي -قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك 
رەسۇلۇلالھ دىگەن دەپ رەسولۇلالھقا شەكسىز  -ئۇزۇن بولغىنى ئۈچۈن

ئۆلىماالر بۇ  :نىسبەت بېرىشتە شەك بار. ئىككىنچىدىن
ھەدىسلەردىكى پەيغەمبىرىمىزنىڭ مەقسىتىنى چۈشىنەلمىگەن بولۇش 

تا قا ئۆلىماالر ئۆز ئەھكاملىرىنى خائېھتىماللىقى بار. شۇڭالش
رمۇ خاتا ھالدا ، نەتىجىدە ئەھكامالچۈشەنچە ئۈستىگە قۇرۇپ چىققان

 .دېگەن« مەيدانغا كەلگەن
ا بولىدىغان ھەدىسىنىڭ بايانى ئاساس قىلىشق ئەھمەتخان (4)

. ىالالرنى تۈزگەنفورمىدىن بىر بۆلۈك ئۆلچەم ئۆز ئىچ ،ئۈچۈن ئۆزىچە
ئومۇمىي ھەدىسلەرنى باتىلغا  بۇ فورمىالالرنىڭدا مەقسەتلىك ھالئۇ 

. ئۇ ئۆزىچە پەيدا غان بولۇشىنى مەقسەت قىلغانچىقارغۇچى بول



  

بىر  -غان ئەھۋالدادۇرۇس نىيەتتە تەتبىقلى – بۇ فورمىالالر قىلىۋالغان
ماس كېلىدىغاندەكمۇ  (كەنى )سەھىھ دىيىشسياكى بىرنەچچە ھەدى

ە ئەرەپ ورۇنسىز تەئۋىل قىلىشتا ۋ. ئەمما ئۇالرنىڭ ئئەمەس ئىدى
نىڭ تەلىپىدىن چەتنەشتە زورۇقۇپ ۋە كۈچەپ كېتىۋاتقانلىقلىرىنى تىلى

لىرى پۈتكۈل ھەدىسىنىڭ بۇ ئادەمنىڭ فورمىال ،ھېسابقا ئالغىنىمىزدا
 ر: بۇ فورمىالالھېساپقا ئالمايدۇ. سەھىھ دەپ بىرىنىمۇ 

رەۋىشتە  رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس جەزمى ۋە ئىشەنچلىك[1]
بۇ فورمىالغا بىر ھەدىسنى رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزى بولغان بولۇش . 

. چۈنكى چۈشىدۇ دېگەنگە ئۇالرنى قايىل قىلىش بەسىي مۈشكۈل ئىش
ۋاتىرغا )ئەڭ ئىشەنچىلىك ھەدىسكە( تىل ئۇزىتىۋاتقان ئۇالر مۇتە

 ؟! ئەھۋالدا باشقىسىنى قانداق چۈشىنىش مۈمكىن
ىرىمىز ەن سۆزلەرنىڭ پەيغەمبرىۋايەت قىلغۇچى سۆزلىگ[2]

دەل ئۆزى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ئەمەلىي سۆزلىگەن سۆزنىڭ 
 ئىسپات بولۇشى. 

رىغا قويغان ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچىالر ئوتتۇ[3]
، شەرھىلىگۈچىلەر ئوتتۇرىغا قويغان، ھەدىس سۆزلۈكلىرىنىڭ

باشقا  ننى چىقىرىشتا ئاساسالنغانلىرىدىفىقھىشۇناسالر ئەھكاملىرى
ىزنىڭ پەيغەمبىرىم بۇ ئاخىرقى فورمىالمەنىلىرى بولمىغان بولۇش. 

. قازمىالرنىڭ ئەڭ چوڭىدۇر ۇلىنى قازىدىغانئھەدىس شەرىيفىنىڭ 
نەچچىلىگەن بىر سۆزنىڭ ئەرەبلەردە بىر  چۈنكى ئەرەب تىلىدىكى ھەر

 ئېنىق. سابسىز تەئۋىللىرىنىڭ بارلىقىھەددى ھې مەنىسى،
ە ئۇالرنى باشقۇرۇپ يېتەكلەۋاتقىنى ئۇالرنىڭ بۇ مەسىلىلەرد 

، نىجىس غەرەزلىرىدىن باشقا نەرسە چە ھاۋايى ھەۋىسىئازغۇنالر



  

 ①ئەمەستۇر.
 

 . ئابدۇلالھ جەكرالەۋي 2 
ئىبن ئابدۇلالھ جەكرالەۋى.  ھبدۇلال( ئائۇ مەۋلىۋى )شەيىخ

( جەكرالە الھۇرنى مەركەز قىلغان ھازىرقى )جەكرالەلىك مەنىسىدە
ىستاننىڭ پەنجاب ئۆلكىسىدىكى بىر يۇرتنىڭ نامى بولۇپ ئابدۇلالھ پاك

دار بىر ئائىلىدە جەكرالەدە . يىللىرى ئەتراپىدا بىلىملىك ۋە دىن1830
. ئۇنىڭ دادىسى مەلۇم بىر تەرىقەت پېشۋاسىنىڭ دۇنياغا كېلىدۇ

دەپ ئىسىم  ھۇنىڭغا ئابدۇلالمۇرىتى بولۇپ ئوغلى تۇغۇلغان ۋاقتىدا ئ
. ۋاسىنىڭ قېشىغا كۆتۈرۈپ ئاپىرىدۇبۇ ئوغۇلنى تەرىقەت پېش، قويۇپ

، بالىغا دۇئا قىلىپ ئۇنىڭ ەرىقەت پېشىۋاسى دادىنى تەبرىكلەپت
زمەتكارى ياكى يەنى پەيغەمبەرنىڭ خى «غۇالم نەبى»ئىسمىنى 

ن مەنىدىكى ، پەيغەمبەرنىڭ بەندىسى دېگەپەيغەمبەرنىڭ قۇلى
ڭ قۇلى دەپ ، پەيغەمبەرنىقىزىق يېرى. ئىسىمنى قويۇپ بېرىدۇ

ئالالھنىڭ غەيرىگە قۇل بولغان بولۇشتىن ئالالھقا  -ئاتالغان بۇ ئادەم 
ڭ پەيغەمبەرگە ۋە ئۇ كشىنى -سېغىنىپ پاناھ تەلەپ قىلىمىز

. جەڭ ئېالن قىلىدىغان، دۈشمىنىگە ئايالنغانقارشى سۈننىتىگە 
ىنى ئىنكار ، ئۇ زاتنىڭ سۈننىتەمبەرنىڭ ئىتائىتىدىن باش تارتىپپەيغ

  .قىلغۇچىالر تىزىملىكىنىڭ ئەڭ بېشىدا يەر ئالغان بولۇشىدۇر

 َّ مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ...   ُّ 

ئالالھ ئۆز ئەمرىگە غالىپتۇر ، لېكىن »... تەرجىمىسى: ٢١يوسف: 
                                                        

سەييىد ئەھمەدخاننىڭ ھاياتى، پىكىرلىرى، ئىش ئىزلىرى ھەققىدە دوكتۇر مۇھەممەد  ①
ھازىرقى زامان ئىسالم ئىدىيىسى ۋە ئۇنىڭ غەرىپ مۇستەملىكىچىللىرى بىلەن »بەھىينىڭ 

دېگەن كىتاۋى ۋە دوكتۇر خادىم ھۈسەيىن ئىالھىي بەخىشنىڭ « بولغان باغلىنىشى
 تاپلىرىغا مۇاجىئەت قىلىنسۇن.دېگەن كى« قۇرئانچىالر»



  

«                            .كۆپچىلىك ئىنسانالر بۇنى بىلىشمەيدۇ
 قىسمى[نىڭ بىر . ئايەت 21سۇرە يۈسۈف ]

ۋى ئۆزىنىڭ ئوقۇشىنى يەرلىك مەكتەپلەردە جەكىرالە ھئابدۇلال
باشلىغان بولۇپ، بۇيەردىكى ئۇقۇشنى تاماملىغاندىن كېيىن ھەدىس 
شەرىپ ئۆگىنىش ۋە تەتقىق قىلىش ئۈچۈن ھىندىستان پايتەختى 

دىكى ئوقۇشنى قاراپ يولغا چىققان. بۇ دېھلىدېھلى شەھىرىگە 
ەدىس ئۆگىتىش ۋە باشقىالرغا تەلىم بېرىش تاماملىغاندىن كېيىن ھ

، ۋى ئوقۇتقۇچىقابىلىيىتى بارلىقىىنى ھېس قىلىپ يەتكەن جەكرالە
كەلگەن. ئارقىدىن ئۆزى  مۇدەررىس سۈپىتىدە دېھلىدىن قايتىپ

مىسىدا ، ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان ھەدىسشۇناسلىق ئىلمى تېئۆگەنگەن
ن. ھەدىس ئۈگۈتۈش، ساھەسىگە كىرگە لىققەلەمكەشلىك ۋە يېزىقچى

، باشقىالر بىلەن مۇنازىرلىشىش قاتارلىق يېزىقچىلىق قىلىش
ى رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىنىڭ جەھەتلەردە خېلى ئۇزۇن ۋاقتىن

 ئۆتكۈزگەن.  ئىچىدەخىزمىتى 
 

 ئۇنىڭ قايمۇقۇشىنىڭ باشلىنىشى :
تى بىلەن شوغۇللىنىش ابدۇلالھ جەكرالەۋى ھەدىس خىزمىئ

ىپنىڭ بىر قىسىم مۇتەشابىھاتلىرىدىن بەزىبىر جەريانىدا ھەدىس شەر
شۇنىڭ بىلەن  .توقۇنۇشۇپ قالىدۇئىدىيە جەھەتتە ەسىلىلەر بىلەن م

ى . ئۇ بۇ يېڭىنى مەيدانغا چىقىرىدۇئۇ ئۆزىنىڭ يېڭى ئەقىيدىسى
بۇ قۇرئان »دۇ: ىسۆزى ئارقىلىق ئېالن قىل ئەقىدىنىڭ شوئارىنى مۇنۇ

لەيھىسساالمغا ۋەھىي قىلىنغان ئەدئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىن مۇھەممە
بىردىنبىر نەرسىدۇر. ئۇندىن باشقا ھەدىس مەسىلىسىگە كەلگىنىمىزدە 

ۆزىنىڭ يېڭى دىن ئۇ ئئارقى« ھېچقاچان ۋەھىي ئەمەستۇر ئۇ



  

، قوللىغۇچىالرنى مەزھىپىنى تەھقىقالش، شەرھىيلەش، دەۋەت قىلىش
سى . شۇنىھەرىكەت قىلىشقا كىرىشىدۇ ۈرۈش ئۈچۈنقولغا كەلت

، يئىدىن ئۇنىڭ تەتۈرىسىگەجەكرالەۋى بىر شە ھئېنىقكى ئابدۇلال
، ھىندىستاندىكى ىسنى قوللىغۇچى دەۋەت قىلغۇچىدىنياكى ھەد

دىن ھەدىسنىڭ ئەھلى ھەدىس جامائىتىنىڭ پېشۋالىرىنىڭ  بىرسى
، ھېسابقا دۈشمىنىگە، ھەدىسكە تەنە قىلغۇچى، رەت قىلىشقا

ال، ياكى كۆزنى يۇمۇپ ئۇشتۇمتۇتەمگە غۇچى ئادئالماسلىققا دەۋەت قىل
ىت ئىچىدىال يۆتكىلىپ قالغان ئەمەس. بەلكى ۋاق ئاچقۇچە بولغان

لەر بۇ ئادەمنىڭ بىر بۆلۈك پىكىر ۋە خاتىرى بۈيۈك ئىھتىماللىق
قايتا  -ۈبھىلەر ۋە ئاۋارچىلىقالر قايتا، بىر تاالي شكاللىسىغا كېلىپ

نى قااليمىقان يغۇسىناھەق تۇ-زىرىدىكى ھەقبۇنىڭ نەئۇچراپ، 
ۋالالر توال ئۇچراپ ئاخىر ئۇنى ھەقنى توغرا ، مۇشۇنداق ئەھقىلىپ
. ھەممىدىن ئاۋال ئۇنىڭ ئۈستىدىن ئالالھنىڭ ىن قايمۇقتۇرىدۇتېپىشت
. بۇ چاغدا ئۇنىڭ ئۆز رى غالىپ كېلىپ شەيتان ئازدۇرىدۇتەقدى

يران تىزگىنىنى ھاۋايى ـ ھەۋەسكە تاپشۇرىشى ئۇنىڭغا نىسبەتەن ھە
قاالرلىق بولمىسىمۇ، ئۇنى ھەدىسنىڭ قوللىغۇچىسى دەپ بىلگەن 
كىشىلەرگە نىسبەتەن تاسادىپىيلىق ھېسابالنغان مىنۇتالر مەيدانغا 

ۇنىڭ ھەدىسكە دۈشمەن كېلىدۇ. ئويلىمىغان يەردىن ئۇالر ئ
ئىكەنلىكىنى، ھەممىدىن مۇھىمى ئالالھنىڭ، رەسۇلۇلالھنىڭ، 

 كىنى بىلىپ يېتىشىدۇ . ەنلىمىنلەرنىڭ دۈشمىنى ئىكئمۆ
جەكرالەۋىينىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ ئۇشتۇمتۇت ياكى  ھئابدۇلال

بىكاردىنال مەيدانغا كېلىپ قالمىغانلىقىدىن ئىبارەت بىز كۆرۈپ 
ئۆتكەن بۇ ئەھۋال ئەمەلىي رېئاللىق ۋە ھادىسىلەرنىڭ لوگىكىسى 

ىر بىلەن بىردەكلىككە ئىگە. بىر مۇھىم ۋە ھەل قىلغۇچ مەسىلىگە ب
ئىنساننىڭ ئىلگىرىكىنىڭ دەل ئەكسىچە قارايدىغان بىر ئىنسانغا 



  

ئايلىنىپ قېلىشى جەريانىدا ئۇ ئىنسان قارشى تەرەپكە كەڭرى بىر 
كۆزنەكتىن ئەمەس بەلكى يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكەندىال ئاندىن 

 يېتىپ بارىدۇ.
 

ئابدۇلالھ جەكرالەۋىنىڭ ئىنگلىزالر بىلەن بولغان 
 ئاالقىسى

 
قوللىغۇچىسى بۇ ئادەم ئىسالمنىڭ  ،ۈنۈپ تۇرۇپتۇكىكۆر
نىگە ئايلىنىش ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمى ئۆزگىرىپ بولۇشتىن

ئۆزىگە تارتقان. يوليورۇق  نىڭ نەزەرىنىئارقىلىق مۇستەملىكىچىلەر
 ۋە پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرنىڭيىتەكلەش  بېرىپ

ئاختۇرۇپ يۈرگەن ئىنگلىزالرنىڭ ىلەن پۈتۈن كۈچى بدۈشمەنلىرىنى 
ئۆتكۈر كۆزلىرى بۇ ئادەمنى بوش قويمىغان. ئابدۇلالھ ئىنسانالرغا 

لغان بۇ زور دەرىجىدىكى ئۆزگىرىشى نىسبەتەن ناھايىتى تاسادىپىي تۇيۇ
باشقىالرنىڭ نەزەرىنى ئۆزىگە جەلپ قىلغان ئىدى. بۇ  ئارقىلىق

باشلىنىپ،  ان مۇناسىۋىتىگلىزالر بىلەن بولغئارقىلىق ئۇنىڭ ئىن
 ىپ كەتكەن. قا كىرىشئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئىنگىلىزالر

بولغان ئاالقىسى ئەسلىدىنال بار ئابدۇلالھنىڭ ئىنگلىزالر بىلەن 
رىكەت ۋە ئىسالمغا قارشى ھە گەئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسى

ى ئۇنىڭ ئەسلىدىكى ئۆزگىرىشى ، ياكقىلىشىغا تۈرتكە بولغانمۇ؟
ىلىزالرنىڭ ئۇنىڭ بىلەن ئاالقە باغلىشىنى كاپالەتكە ئىگە ئىنگ

 ؟ بۇ تەرىپى بىزگە قاراڭغۇ .قىلغانمۇ
ىلەن بولغان بۇ ئادەمنىڭ ئىنگلىزالر برى ھەيران قاالرلىق يې

، قاراشالرنىڭ ئوخشاشماسلىقى بىر قىسىم كۆز مۇناسىۋىتى ھەققىدە



  

ىلەرنىڭ بۇ بەزيەنە  بەزىلەرنىڭ بۇ مۇناسىۋەتنى ئىنكار قىلسا،
نىڭ ھىندىستاندا ئىنگلىزالر دۇر.مۇناسىۋەتنىڭ بارلىقىدىن گۇمانلىنىشى

 ئوخشاش يۈزلىگەن ئادەملەر ئارقىلىقئابدۇلالھ جەكرالەۋىيگە 
بۇالرنىڭ ھەر بىرىنىڭ ئارقىسىدا  ،يۈرگۈزگەن سىياسىتى ۋە يولى

مانا مۇشۇنداق  نىڭئىنگلىزالرىكەنلىكىنى، بار ئئىنگلىزالرنىڭ 
ىنى كۇنتىرۇل ، ئۇالرنىڭ پىكىر ۋە يۈزلىنىشلىرملەرنى ئىزدەپئادە

ئەمما بەزىلەر  قىلىپ كەلگەنلىكىنى ئېنىق كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇ.
، يەنە مۇناسىۋىتىنى ئىنكار قىلسا ئابدۇلالھنىڭ ئۇالر بىلەن بولغان

، يىسە ئادەم ئۇالرنىڭ تەييارالش قوالي بەزىلەر گۇمانلىنىدۇ. بۇ
ا ئايالنغان. يەنە بىر نۇقتىدىن ئۇ كىتابلىرى ۋە سېڭىشلىك لوقمىسىغ

تۇرۇش تارقىتىش ئۈچۈن كېتەرلىك خىلمۇ ـ خىل ماتېرىياللىرىنى باس
دا ئۈزۈپ « دېڭىزى پايانسىز»نىڭ مال ۋە خىراجەت-بولغان پۇل

  ..يۈرەتتى.
 نگلىزالر بىلەن ئاالقىسىنىڭ بار يوقلىقى ھەققىدەنىڭ ئىھئابدۇلال

جەكرالەۋىينى قولاليدىغان  ھقىلىشالر ئابدۇلال شەكلىنىش ۋە ئىنكار
ىرىمىزنىڭ ھەدىسىگە ، پەيغەمبقىلىدىغانئۇنىڭ ئەقىدىسىگە ئېتىقاد 

، ئىسالم ۋە ئىسالم ئەھلىنى دۈشمەن كۆرۈشتە ئۇنىڭ ئۆچلۈك قىلىش
ىشىلەر تەرىپىدىن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. بۇنداق بىلەن بىر يولدا ماڭغان ك

ىڭ بۇ نىڭ قوللىغۇچىلىرىنھبەلكى ئابدۇلال ى.ئىبولۇشى ناھايىتى تەب
 ئۆزى بۇ ئاالقىنىڭ مەۋجۇت ئىكەنلىكىنىڭ لىشىنىڭئاالقىنى ئىنكار قى

« خۇدۈكى بارنىڭ مودۈكى بار»دۇر. بۇ خۇددى بىزدىكى دەلىلى
 دېگەندەك بىر مەسىلىدۇر. 

ىرىگە ئورتاقالشقان ى ۋە زااللەتلئابدۇلالھنىڭ بولۇمسىزلىق
ۇالرنىڭ ئەتراپىدىن قاچۇرۇش، ڭ ئىنسانالرنى ئنىقوللىغۇچىالر

بۇ خىل ئاالقىنى ە يېتىپ ئاشىدىغان ېچىۋىتىشكچ قوللىغۇچىلىرىنى



  

  ئېتىراپ قىلىشنى كۈتكىلى بوالمدۇ ؟!
شۇڭالشقا بۇ ئاالقىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئەڭ بېشىدا 

، ھىندىستاندىكى بۇ ر قىلىش زااللىتىنى تەلىم ئالغانھەدىسنى ئىنكا
، بىر ئازغۇننىڭ مىراسخورى بولغان االلەتكە قايىل بولغۇچى ھەرز

ھازىرغىچە پاكىستاندا مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن بۇ پاسكىنا تەرىقەتنى 
پاكىستانغا تارقىتىش جىنايىتىنىڭ ئەڭ چوڭىنى ئۈستىگە ئالغان غۇالم 

االلەتتىكى پېشىۋاسى ئەھمەد پەرۋىزنى كۆرىمىز. بۇ ئادەم ئۆزىنىڭ ز
ۋېينىڭ ئىنگىلىزالر بىلەن ئاالقىسى بارلىقىنى ئىنكار جەكرالە ھئابدۇلال

مىرزا غۇالم ئەھمەد قادىيانىي ئەنگلىيە »قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
ھۆكۈمىتى تېرىغان ئۇرۇقالرنىڭ بىرسى ئىدى. قادىيانىيالر 

سۈپىتىدە مەيدانغا كەلگەن.  ىرىقىنىڭ مىۋىسىئىنگلىزالرنىڭ چاق
ئۆز دەۋرىدە ئىسالمنىڭ  نىيىتى ساغالم،بىز ئابدۇلالھنى  ھالبۇكى

بېشىغا كەلگەن خىلمۇ ـ خىل تەپرىقىچىلىقالرنىڭ ئوتىدا پۇچۇالنغان 
  «ئادەم ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ يېتەلەيمىز.

لېكىن مۇھەممەد ئەلىي قۇسۇرىغا ئوخشاش تەتقىقاتچىالرنىڭ 
قارىشىچە قادىيانىييە ۋە جەكىرالەۋىيەگە ئوخشاش ئىككىال 

ئارقىسىدا ئەنگلىيىلىكلەرنىڭ قولى بار ئىكەن. بۇ كىشى  ھەرىكەتنىڭ
قىسىم ئىسالمىي شەخسلەرنى مۇنداق دەيدۇ: ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى بىر 

، بۇالرنى ئىسالمغا قارشى بۇرمىالش تورىغا چۈشۈردى. ۋە ئوۋالپ
، ھەدىس شەرىپكە بولغان ئىشەنچنى ەدىس شەرىپنىئۇالرنى ھ

ى. بۇالرنىڭ بېرىشقا ئىلھامالندۇرد ەرىكەتلەرنى ئېلىپيوقىتىدىغان ھ
جەكىرالەۋىيدۇر. خىرىستىئانالر ئۇنى ھ لالھەممىسىنىڭ بېشى ئابدۇ

مۇشۇ خىزمەتنى ئۆتەش ئۈچۈن تاللىدى. شۇنىڭ بىلەن ئۇ تامامىي 
ھەدىسنى ئىنكار قىلىپ جار سالدى. ۋە بۇ ۋەيران قىلغۇچ پىالنغا 

ىرىستىيان باشقىالرنى دەۋەت قىلىشقا باشلىدى. ئۇنىڭغا خ



  

ئىقتىسادىي  ،مىسسىئونىرلىرى تەرىپىدىن ئۇنى قولالپ قۇۋۋەتلەيدىغان
ۋە بۇ زور بىلدۈرىدىغان ياردەملەر بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقلىرىنى 

ش خەتلىرى ئۈزۈلمەي نلىقىغا ئاپىرىن ئوقۇيدىغان ئالقىتىرىشچا
 ①كېلىشكە باشلىدى

 

جەكرالەۋىيگە قارشى ئۆلىماالرنىڭ  ھئابدۇلال
 رىشچانلىقلىرىتى

 
ئابدۇلالھ جەكرالەۋي ئۆزىنىڭ ئىسالمغا قارشى ھەرىكىتىنى 

قىلىپ باشالپ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنى پۈتۈنلەي ئىنكار 
ئىسىملىك بىر « زىكىر ۋە قۇرئان ئەھلى« »ئەھلۇززىكرى ۋەلقۇرئان»

جامائەت تەشكىللىدى. ئۆزى مۇشۇ جامائەتكە باشچىلىق قىلىپ 
ھەدىسىنى رەت قىلىش ئۈستىگە قۇرۇلغان بۇ  پەيغەمبىرىمىزنىڭ

قۇرئان »، شەرىئەت ئەھكاملىرى مەسىلىسىدە زغۇن يولىغا ۋە دىنئا
بىلەن دەۋەت قىلىشقا  دېگەن داۋراڭلىرىغا ئاكتىپچانلىق« يېتەرلىكتۇر

. ئۇنىڭ كىتابالرنى يازدى قتە خېلى كۆپكىرىشىپ كەتتى. ئۇ بۇ ھە
، ھازىرمۇ ـ ئىلىم ۋە ئالىمالرنىڭ دەۋەت مەركىزى ـ ئەينى ۋاقىتتىمۇ

 مەركىزى ھېسابلىنىدىغان الھۇر شەھىرىدە ئىدى. 
نى دىققىتى بىلەن كۆزىتىپ ر ئەتراپتىكى ئىشالرشۇڭالشقا ئالىمال

ئالىمالر ئۇنىڭ كۆز  تۇراتتى. ئۇ بۇ دەۋىتىنى ئوتتۇرغا قويغان ھامان
پ ماڭغان ، ئازغۇنلۇقىنى ئېچىپ بېرىشكە ۋە ئۇنىڭ تۇتۇقاراشلىرىنى

، ىشقا باشلىدى. ھەرقايسى ساھەدىكىيولىغا قارشى ماقالىلەرنى يېز
شى پىكىردە بارلىق مەسجىد مۇنبىرى ئۈستىدىكى ئالىمالر ئۇنىڭغا قار
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سۈننەتنى «  ئىشائەتۇسۇننەھ»بۇ جەھەتتە بىردەك ئورتاقالشتى. 
ڭ رول ئوينىدى. بۇ ژۇرنال ئۇنى ۇرنىلى مۇھىم ۋە پائالتارقىتىش ژ

، ، ئەپتى ـ بەشرىسىنى ئېچىپۇن كۆز قاراشلىرىنى توپالپئازغ
، نى بايان قىلىپىدىغان نوقتىالررچىقىئۇنىڭدىكى كۇپۇر ۋە دىندىن 

، بارلىق ىدا بەس مۇنازىرە بېساتىغا يېيىپئۇنى ئۆلىماالر ئالد ھەمدە
نى ئوتتۇرىغا قويۇشقا ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتە ئۆز كۆز قاراشلىرى

ىدە ق كۇپرى كۆز قاراشالرنى قوبۇل قىلغان ئادەم ھەققدى. ۋە بۇندائۈندى
ي ھەدىسنى ئىنكار قىلىش تامامى ،شەرىئەتنىڭ ھۆكۈمىنى چىقىرىش

قۇرۇلغان مۇشۇنداق پىكىرلەرنى قوبۇل قىلغانلىقى بىلەن بىر ئاساسىغا 
ايدىغانلىقى ھەققىدە مىن مۇسۇلمان بولىدىغان بولمئئادەمنىڭ مۆ

 نى ئوتتۇرىغا قويۇشقا چاقىرىق قىلدى. ، كۆز قاراشلىرىپىكىرلىرى
اق ئادەم ئىسالمدىن بۇند»ئۆلىماالرنىڭ بۇ ھەقتىكى پەتىۋاسى 

دىن ئىبارەت بولۇپ چىقتى. پۈتكۈل « چىقىپ، كاپىر بولىدۇ
ھىندىستاندىكى ئالىمالرنىڭ زور كۆپچىلىكى مۇشۇنداق پەتىۋا 

ژۇرنىلى « سۈننەت تارقىتىش »چىقاردى. ئارقىدىنال يەنە 
الەۋي جەكر ھىندىستاندىكى مەشھۇر دىنىي ئالىمالرنىڭ ئابدۇلالھ

، م بىلەن بولغان ئاالقىسى ئۈزۈلۈپئىسالئۇنىڭ ، ئۇ كاپىر»ھەققىدە : 
دەپ ئېالن قىلغان نەچچە  «مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن چىقىپ كەتكەن

 قىلدى.  ىرىنى ھەم نەشىرئونلىغان ئىمزال
تىن سىگە كاپىر بولۇشنىڭ ھەدىھلېكىن بۇ ئادەم رەسۇلۇلال

، ھەدىسنى رەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا ئەمەل ئىبارەت ئۆزىنىڭ زااللەتلىرى
تېخىمۇ قىلماسلىققا دەۋەت قىلىشتىن ئىبارەت ئازغۇنلۇقىنى 

. يىلىغا كەلگەندە 1914ئاخىر  داۋامالشتۇرۇپ كېتىۋەردى. ئەزۋەيلەپ 
ى كۆرەش ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ۋە ئالالھنىڭ دىنىغا قارش ،ئالالھقا

ئۆمۈردىن كېيىن ئەڭ ئادىل بىر ئىچىدە ئۆتكۈزگەن ئۇزۇن 



  

ئۇنىڭغا ئۆز اليىقىدا مۇئامىلە  ھھېساۋاتچىنىڭ ئالدىغا كەتتى. ئالال
 قىلسۇن .

 
 ئەھمەدۇددىن ئەمرەتسەرى.3

 
خوجا ئەھمەدۇددىن خوجا مىيان مۇھەممەد ئىبنى مۇھەممەد 

ر شەھىرىگە ئادەم ئەمرەتسەبۇ ئىبراھىم ئەمرەتسەرى دىگەن 
. . يىلى تۇغۇلغان1861ئەھمەد بۇ يۇرتتا  ،نىسبەتلىنىدىغان بولۇپ

ئېلىپ شەيخىنىڭ قېشىغا  ىدادىسى بۇ بالىن ئەھمەد تۇغۇلغاندا
، دۇئا قىلىپ ئۇنىڭغا مۇشۇ ن. شەيخ ئۇنىڭ بېشىنى سىالپابارغ

 ،. ئەھمەد قۇرئانى كەرىم ئۈگىنىشنى باشالپبەرگەن ئىسىمنى قويۇپ
قېشىدا دىنىي ئىلىمالرنى  بىر قىسىم مۇدەررىس ئالىمالرنىڭئارقىدىن 
ۇندىن كېيىن خىرىستىئان دىنى تارقىتىدىغان . ئئۆگەنگەن

بۇ يەردە ناساراالرنىڭ ىسسىئونېرالرنىڭ مەكتىپىگە كىرىپ، م
الرنى ئۆگەنگەن. مۇقەددەس كىتابى ۋە بىر قىسىم پەننى ئىلىم

ڭ ىگەللەشتە ئۆزىنىمەرىپەت ئ-ۇنىڭدىن كېيىن ئەھمەد بىلىمئ
بىرىنچى ئورۇندا خۇسۇسىي تىرىشچانلىقىغا تايانغان. بۇ جەرياندا ئۇ 

 ،تارىخكۆڭۈل قويۇپ ئۈگىنىپ كەلگەن ئىسالمىي ئىلىمالرغا قوشۇپ 
قاتارلىق  ...، ماتېماتىكاجۇغراپىيە، ئاسترونومىيە، ئىقتىساد، لوگىكا

 ،ئۇ ئەرەبچە. شۇنىڭدەك بىر قەدەر ياخشى ئىگەللىگەنمالرنى ئىلى
بىر قىسىم يەرلىك  ئوردوچە تىلالر ۋە ،پارىسچە ،ئىنگلىزچە

 بىلەتتى.  شېۋىلەرنى ھەم
 

 رئانچىالر بىلەن بولغان ئاالقىسى:ئۇنىڭ بۇرۇنقى قۇ



  

 
ئىلگىرىكى ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچى  خوجا ئەھمەدۇددىننىڭ

قۇرئانچىالرنىڭ پىكىرلىرى بىلەن زىچ ئاالقىسى بار ئىدى. ئەھمەد 
ىك بولغانلىرى بىلەن ، تىرۇرئانچىالرنىڭ كىتابلىرىنى ئوقۇپق

دەرىجىدە ئاالقىلىشىپ، ئۇالردىن ئۆگۈنۈپ، ئۇالرنىڭ تەسىرىگە ئېغىر 
ڭ تۇرمۇش ئۇسلۇبىنى بۇرۇنقى ئاتالمىش قۇرئانچىالر ئۇنى ئۇچرىغان.

لغان لىرىگە يولباشچى، يېتەكچى بو، ئۇنىڭ پىكىراليىھىلەپ سىزىپ
ىد ئەھمەدخاندىن ھەدىس ئىنكار قىلىشنى ئۆگەنگەن ئىدى. ئۇ سەيي

جەكرالەۋى بىلەن  ھبولسا، ئۈزلۈكسىز زىيارەتلىرى ئارقىلىق ئابدۇلال
 مۇناسىۋەت باغالپ ئۇنىڭ پىكىرلىرىنى قوبۇل قىلغان. 

ئۇ  بەكرەك مەككار ئادەم بولۇپدىن ھئەھمەتخان ئابدۇلال
قۇرئاندىن »، لىقىنىدىسنى ئىنكار قىلىدىغانا ئۆزىنىڭ ھەئابدۇلالھق

دەپ تۇرۇپ مۇسۇلمانالر بىلمەيدىغان پەرز ۋە ئىبادەتلەرنى  «ئالدى
ىدىغانلىقىنى ئاشكارا ئوتتۇرىغا قويماسلىقنى تەۋسىيە كەشىپ قىل

خاننىڭ ىغان ئىدى. ئەنە شۇنىڭدەك ئەھمەدتۇرىدتاپىالپ قىلىپ 
 ،نمۇ مۇناسىۋىتى بار بولۇپمەشھۇر شائىر مۇھەممەد ئىقبال بىلە

يۈرگۈزۈپ ، بەس ـ مۇنازىرە ممەد ئىقبال بىلەن كۆپ باش قوشۇپمۇھە
رنىڭ : ئۇ قۇرئانچىالمۇھەممەد ئىقبال ھەققىدە تۇراتتى. مانا بۇ

ۇالر تەرەپكە ، ھەدىس ئىنكار قىلىشتا ئپىكرىنىڭ تەسىرگە ئۇچرىغان
، دەيدىغان چۈشەنچىگە سايىسىنى تاشلىغان مايىل بولۇپ كەتكەن

 نەرسە ئىدى. 
چىسى ىڭ قادىيانىييە دىيانىتىنىڭ ئىجادنىڭدەك ئەھمەدۇددىننشۇ

نىڭ قادىيانىييە ئۇ بار ئىدى. بىلەنمۇ ئاالقىسى قادىيانىيغۇالم ئەھمەد 
الرنى ئۇنچە قاتتىق ئىنكار قىلمايال ۋە باشقا ئازغۇن ئېقىم ئېقىمى

 ،جەھەتتە پەرقلىق بولۇشىغا باقماي ۋە ئەقىدەقالماستىن بەلكى پىكىر 



  

ۋە  يىغىلىشھەر خىل پائالىيەت، يانىيالر ۋە باشقىالرنىڭ قادى
 . دەرسىلىرىگە قاتنىشىپ تۇرىدىغانلىقى مەلۇم

 

 ئەھمەدۇددىننىڭ ئۆز يولىغا دەۋەت قىلىشى :
 

خوجا ئەھمەدۇددىن ئۆزىنىڭ پائالىيىتىنى ئۆگىتىش ۋە 
رلۇق تۈسىگە يېزىقچىلىق بىلەن باشلىغان بولۇپ مۇاليىملىق ۋە جىمغۇ

كۆپ قىسىم ئادەملەرنى ئۇنىڭ گېپىنى ئاڭالش ۋە  ئادەم ئىدى. ئىگە
دەرسىگە قاتنىشىشقا جەلىپ قىلغان نەرسىمۇ دەل موشۇ ئىدى. 

، بۇ ئارقىدىن ئۇ ئۆزىنىڭ مەخسۇس جامائىتنى قۇرۇشقا دەۋەت قىلىپ
ئەت مۇسۇلمان ئۈممىتى دەپ ئاتىدى. ئارقىدىنال جاما جامائەتنى

ر ۋە قاراشلىرىنى تارقىتىدىغان  ژۇرنال ، پىكىنامىدىن سۆزلەيدىغان
چىقاردى. مانا بۇ نۇرغۇن ئادەملەرنىڭ ئۇنىڭ ئېغىر بېسىق 

قوشۇلۇشىغا سەۋەپ  تىگەۇنىڭ جامائىئۇسلۇبىنىڭ تەسىرىگە ئۇچراپ ئ
ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ كاللىسىدا توقۇنۇش پەيدا قىلىدىغان  بولدى.

رىت مۇاليىم، تىنىچ يدىغان بولۇشتىن سىنەرسىنى ئوچۇق ئاشكارا دېمە
ىن باشقا ئۆزىنى ل قىلىشقا بولغان قابىلىيەت، ئۇند، قايىئۇسلۇب

شى قار-ا قارىمۇ، ۋە ئوچۇق ـ ئاشكاربولۇش نىقابالشقا قابىل
ئىدى. مانا بۇالر  كەلمەسلىكىنى ياقىالش قاتارلىق ئەۋزەللىكلەرگە ئىگە

اشقا چىالر ۋە ب، سوتلەرمۇدەررىس ،ئالىي مەكتەپ ئوقۇتقۇچىلىرى
شۇلۇپ كېتىشىگە، گە قوىتىنىڭ ئۇنىڭ جامائىتزىيالىيالر جامائى

ۋە نەشر قىلىش ئارقىلىق ئۇنىڭ باتىل  يېزىقچىلىق تەھرىرلەش
ەل تۆلىشىگە تەسىر پىكرىنى تارقىتىش ئۈچۈن ئاكتىپ بەد

بۇ ئامىلالر خوجا ئەھمەدۇددىننىڭ پىكىرلىرىنىڭ  كۆرسەتكەن. ھەمدە



  

مات رىنىڭ كۆپىيىشىنى مۇناسىپ كېلىلىتارقىلىشى ۋە ئەگەشكۈچ
. يىلى ئىيۇن ئېيىدا 1936ئەتكەنىدى. ئۇ مىالدى تەمىن بىلەن 
 ئۆلدى. 
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ددىن ئىبنى رەھىم پەزىلى ئادەم غۇالم ئەھمەد پەرۋىز ئىبنى بۇ

ل ئېيىدا پەنجاپ ئۆلكىسىنىڭ . يىلى ئىيۇ1903مىالدى  بەخىش. ئۇ
. دىنىي ئىلىمالرنى ە دۇنياغا كەلگەنە بۆلىكىدھىندىستانغا تەۋ

بوۋىسىنىڭ قولىدا ئۆگەنگەن غۇالم ھۆكۈمەت مەكتىپىنى پۈتكۈزۈپ، 
تىگە ئوقۇشىنى تاماملىماي تۇرۇپال ھۆكۈمەت خىزمى تۇلۇق ئوتتۇرىدىكى
ىدا نەشرىيات ئورن زىنىڭ خىزمەت ھاياتىنى ئۆ . ئۇكىرىشىپ كەتكەن

ئۆسۈپ  تەدرىجى لەش داۋامىداىش، ئئۆتكۈزگەن بولۇپئىشلەپ 
 .غانخانىنىڭ باشلىقى بولمەتبەئاخىرى 
 

غوالم ئەھمەدنىڭ قۇرئانچىالرنىڭ ئەقىدىلىرى بىلەن بولغان 
 باغلىنىشى

 
بىلەن بولغان غۇالم ئەھمەد پەرۋىزنىڭ قۇرئانچىالرنىڭ ئەقىدىسى 

، كۆپ سانلىقالر سانلىقالر قولالپ ئەتراپتىكى ئازئاالقىسى دەسلەپتە 
ى بولغان قۇرئانچىالرنىڭ ، زىيالىيالرنىڭ پاراڭ ئوبىكتارشى تۇرىدىغانق

ىدى. پەرۋىز ئ قاراش ۋە پىكىرلىرىنى ئوقۇش ئارقىلىق بارلىققا كەلگەن
كەبى ھوشيار ۋە پائالىيەتچان ئادەملەرگە بۇ تۈردىكى ھەرىكەت ۋە 

قاراشلىرىنىڭ مەخپىي قېلىشى مۇمكىن بولمايدىغان ئىش  ئۇنىڭ كۆز



  

. بۇ تۈرلۈك پىكىرلەر ئۇنىڭغا يا سەلبى يا ئىجابى بولسۇن ئىدى
مۇمكىن ئەمەس ھەم مەشغۇل قىلماي ۋە تەسىر كۆرسەتمەي ئۆتۈشى 

، ئىسالمدىن نىڭ ئىسالم ئۈممىتىنى تەرك قىلىپئىدى. لېكىن ئۇ
چىققان شۇ بىر ئۇچۇم ئادەملەر تەرىپىگە يۈزلىنىشى ئاالھىدە بىرخىل 

غا كەلگەن. پۈتۈن ئىشنى بۇزغان نەرسە رىياللىق ئاستىدا مەيدان
. ئۇ بۇ ھەقتە سۆزلەپ مۇنداق ەندىكى بۇ ۋەقەلىك بولۇشى مۇمكىنتۆۋ

كۆرۈپ ئولتۇرۇپ ئالالھنىڭ كىتاۋىنى دەيدۇ: مەن بىر كۈنى تەپسىر 

  ام يل ىل مل يك ىك ُّ  مۇنۇ سۆزىنى ئوقۇپ قالدىم :

 األحزاب:  َّ  ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن رن مم

ئىمان ئېيتقان مۆئمىنلەر، سىلەر مۇسا ئەي »تەرجىمىسى: ٦٩
ئەلەيھىسساالمغا ئازار بەرگەن كىشىلەردەك بولماڭالر. ئالالھ مۇسا 
ئەلەيھىسساالمنى ئۇالرنىڭ دېگەنلىرىدىن ئاقلىدى. مۇسا ئالالھنىڭ 

قۇرئان  [ئايەت -69ئەھزاب سۈرىسى ]«.ھۇزۇرىدا يۈزلۈك زات ئىدى
ا بويۇنتاۋلىق قىلىشى ۋە بەنى ئىسرائىلنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالمغ

تى بولمىغان نەرسىلەرنى تەلەپ قىلىشىدىن ئىبارەت بۇ ىئۆزىگە زۆرۈرىي
. ئەمما مەن بۇ ڭ تەپسىالتىنى بايان قىلغان ئىدىئازار بېرىشنى

ئايەتنىڭ تەپسىرى ھەققىدە ئەبى ھۇرەيرەنىڭ بىر ھەدىسىنى كۆردۈم. 
ولۇپ ھەدىستە بۇ ھەدىسنى ئىمام بۇخارى ۋە تېرمىزى كەلتۈرگەن ب

نى ئاق كېسەل دەپ بەنى ئىسرائىلنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالم
منىڭ كېيىمىنى ئېلىپ ، تاشنىڭ مۇسا ئەلەيھىسساالئەيىپلىغانلىقى

يھىسساالمنىڭ تاشنى ھاسىسى بىلەن ، مۇسا ئەلەقاچقانلىقى
قاتارلىق مەلۇماتالر بار ئىدى. يۈرىكىم لەرزىگە كەلدى.  ئۇرغانلىقى



  

ئورىۋالدى. شۈبھىلەر بىر ـ بىرلەپ كۆز ئالدىمغا مېنى تەپەككۇر 
 ①كېلىشكە باشلىدى.

تالر مانا مۇشۇنداق باشالنغان پەرۋىزنى كۆپ ئويالندۇرغان مىنۇ
قىلغۇچى قۇرئانچىالرنىڭ پىكىرىنى  ئىدى. ئۇنىڭ ھەدىسنى ئىنكار
، باشتا مۇنبەر خۇتبىللىرى شەكلىدە ياقىاليدىغانالر سېپىگە ئۆتۈشى

دىكى دەرسلەر شەكلىدە مەيدانغا كەلدى. ئارقىدىن مەسچىت ئىچى
ى دېگەن ژۇرنىلى ئۇنىڭ پىكرىنى ئىسالمنىڭ سۈبھىس« لوع اسالمط»

ئۇنىڭ پىكىرلىرى  زىپىسىنى ئۈستىگە ئالدى. ئارقىدىنتارقىتىش ۋە
، ھەدىس ئىنكار ۋە كۆپلىگەن يازمىلىرى ئارقىلىق ماقالىلىرىيازغان 
پ ئۆزىگە تارتىش ئۈچۈن ئاچقان ئەگەشكۈچىلەرنى كۆپلە قىلىشتا

 ھەرىكەت كۇلۇبلىرى ئارقىلىق توختاۋسىز كېڭىيىپ باردى.
( لوع اسالمط)ئۇ بۇ كۇلۇبالرنى ئەينى چاغدىكى ژۇرنىلىغا باغالپ 

. ئۇنىڭ ھەرىكىتىنىڭ ئەۋج ى دەپ ئاتىدىنىڭ سۈبھىسئىسالم
پىكىرلىرىنىڭ تارقىلىشىغا يېقىندىن ياردەم بەرگەن نەرسە  ئېلىپ،

ھىندىستاندىن مۇستەقىل بولغىنىدىن كېيىنكى يېڭى دۆلەت پاكىستانغا 
 يۆتكەلگەنلىكى ئىدى. 

اراچى شەھرىگە رى كۆپ بولغان كچىلىئۆزىنىڭ قوللىغۇ پەرۋىز
كۆپ كاراچىدا پەرۋىزنىڭ ئەگەشكۈچىللىرى  كۆچۈپ كەلگەن.

تا ھازىرغىچە مەۋجۈت لغان پەرۋىزچىلەر كەنتى قى نى تەشكىلسانلىق
 . پ كەلمەكتەبولۇ

ئەينى چاغدىكى شارائىت ئۇنىڭغا ۋە ئۇنىڭ ھەرىكەت قىلىشىغا 
تازا ماس ئىدى. چۈنكى بۇ يېڭى دۆلەتنىڭ رەئىسى مۇھەممەد ئەلى 

                                                        
①

 ـ بەتلىرىدىن نەقىل ئېلىندى. 54ـ  50قۇرئانچىالر دېگەن كىتابنىڭ  



  

ا ۋاقىت سىياسەت مەسىلىسى ئىسالمى مەسىلىلەرگە قاراشق ①جاناھنى
. ئۇ ئىسالم ۋە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ زىيىنى چىقىرالماس قىلىپ قويغان

ھەرىكەتلەرگە  قىلىشقا باشلىغان، بۇزغۇنچىلىق تۈسىدىكىىگە تاربەدىل
. بۇ ھەرىكەتلەرنىڭ ئەڭ شقا ھەم ۋاقىت چىقىرالمىغان ئىدىقارا

تى بولسا خۇسۇسىي بېشىدا ئومۇمىي شەكىلدە قۇرئانچىالر ھەرىكى
، ىكىتى بار ئىدى. ھەممىگە مەلۇمكىچىلەر ھەرشەكىلدە پەرۋىز

ئەزالىرى ئىچىدە ئەينى  ان ھۆكۈمەتەقىللىق دەۋردە پاكىستمۇست
 خان باشچىلىقىدا ھفەرۇلالردىكى تاشقى ئىشالر مىنىستىرى زەدەۋ

خان ئىسالمغا قارشى ھ مەلۇم ساندا قادىيانىيالر بار ئىدى. زەپەرۇلال
پۈرسەت يارىتىپ بەرگەن. كېڭىيىش ئۈچۈن تۇرۇپ قادىيانىيالرغا 

ھەرىكەتلەرنى  بەلكى ئۇ ۋە ئۇنىڭ قەبىلىسى ئىسالمغا قارشى

                                                        
. يىلى پاكىستان 1948. يىلى كاراچىدا تۇغۇلۇپ 1876مۇھەممەد ئەلى جەناھ مىالدى  ①

بولغان. ئەنگلىيىدە ئوقۇپ ئادۋوكاتلىق ئۇنۋانىغا مۇستەقىل بولۇپ بىر يىلدىن كېيىن ۋاپات 
ئېرىشكەن. ئەنگىلىيەدىن قايتىپ كېلىپ ھىندىستان قۇرۇلتېيىغا قاتناشقان. ئارقىدىن بۇ 

ھەرىكىتىگە قاتنىشىپ پائالىيەت قىلغان. پاكىستان « ئىسالمىي گەۋدە»ئىشنى تاشالپ 
سىنى ئۈستىگە ئالغان. لېكىن ئۇ مۇستەقىل بولغاندا بولسا پاكىستاننىڭ رەئىسلىك ۋەزىپى

سىياسەت بىلەن ئالدىراش بولۇپ ئۆز يۇرتىدا ئىسالم مەسىلىلىرىگە قارىيالمىغان. بۇ 
بىخەستەلىكنىڭ نۇرغۇن ئەكىس تەسىرى مەيدانغا كەلگەن بولۇپ، پاكىستان بەلكى ئىسالم دىنى 

بىرىنچىسى ئۇنىڭ  مۇشۇ مەزگىلنىڭ دەردىنى ھازىرغىچە تارتىپ كەلمەكتە. بۇ خەتەرلەرنىڭ
مۇتەئەسسىپ قادىيانىييەچى، ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى مۇتەئەسسىپ قادىيانىييە 
مەزھەپچىسى زەپەرۇلالھ خاننى يېڭى قۇرۇلغان پاكىستان دۆلىتىنىڭ تاشقى ئىشالر 
مىنىستىرلىكىگە قوبۇل قىلىشى ئىدى. نەتىجىدە بۇ ئادەم قادىيانىييە ئېقىمىدىكىلەرنى 

ىيەت بىلەن تەمىنلەپ، قادىيانىيالرنى پاكىستاندا مۇستەھكەم پۇت دەسسەيدىغان ئورۇن ئىمكان
بىلەن تەمىنلدى. شۇنىڭ بىلەن ئەسلىدە يوقاپ كېتەي دەپ قالغان قادىيانىييە مەزھىپى 
دۇنيادىكى باشقا يۇرتالرغا تارقىلىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە بولدى. شۇنىڭدەك بۇ خەتەرلىك 

نە بىرى ئىسالمغا ۋە ھەدىسكە قارشى بولغان ئەنە شۇ ھەرىكەتلەرنىڭ مەيدانغا ھەرىكەتلەرنىڭ يە
كېلىشى، ئېنىقىنى ئېيتقاندا پەرۋىزچىلەر ھەرىكىتىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ئىدى. پەرۋىزچىلەرنىڭ 
ھەرىكىتىنى مەيدانغا كەلتۈرگىنى بۇ يۇرتتىكى مەسئۇلالرنىڭ سەل قارىشىدىن باشقا نەرسە 

نە شۇنىڭدەك بۇ خەتەرلەر ئىچىدە ئەرەب تىلى مەسىلىسى بار ئىدى. ئەرەب ئەمەس ئىدى. يە
تىلى پاكىستاندا مۇستەقىللىق دەۋرىگە قەدەر مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇۋاتقان تىل ئىدى. لېكىن 

 ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ پىالنى ئاخىرقى ھېساپتا پاكىستاندىكى ئەرەب تىلىنىمۇ يوقاتتى .



  

 خۇسۇسەن قۇرئانچىالرنى قوللىغان ئىدى. 
ئەسلىدىال ئىسالم ئۈستىگە قۇرۇلغان بىر ئەلدە بۇ قادىيانىي 

 الم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى دۈشمەنلىكىئېقىمىدىكى بىر ئادەمنىڭ ئىس
اپ چىد ئۇنىڭ ئەسكىلىكىگە ،شۇ دەرىجىگە بېرىپ يەتكەنكى

ىرى بۇ ئادەمنى تاشقى ئىشالر مۇسۇلمانلپاكىستان ىمىغان بوالل
ىن ئېلىپ تاشالش ئۈچۈن ئۆلىماالرنىڭ ىكى خىزمىتىدمىنىستىرلىكىد

، ھەرىكىتى ئېلىپ بارغان كچىلىكىدە كەڭ كۆلەملىك قوزغىالڭيېتە
ئۇنى بۇ مەنسەپتىن ئېلىپ تاشالش ئىشى مۇسۇلمانالر ۋە 

 ئەمەلگە ۈلىشى بىلەنئۆلتۈر نىڭئۆلىمالىرىدىن نەچچە يۈز ئادەم
مۇسۇلمان دۆلىتىدىكى موھىم ئورنىدىن بۇ  ئاشقان بولسىمۇ ئەمما بىر

ناھايىتى  بۇنچىلىك قان بەدىلىگە ئېلىۋېتىشمۇتەئەسسىپ كاپىرنى 
 ئەرزانغا توختىغان سودا ھىساپلىنىدىغان ئىدى. 

 

رنىڭ غۇالم ئەھمەد پەرۋىزنىڭ كۆز قاراشلىرى ۋە ئالىمال
 بۇنىڭغا تۇتقان پوزىتسىيىسى

 
 پەرۋىزنىڭ ئىسالمنى ۋەيران قىلىپ، ئاساسى ئەھمەدغۇالم 

قۇرئانچىالر  نسىدا قۇرۇپ چىققااۈۋرۈكلىرىنى ئۆرۈش نىشانى ئاست
كۆز ئوخشىشىپ كېتىدىغان تۈپتىن نىشانى بىلەن  ھەرىكىتىنىڭ 

ئىسالم شەرىئەتشۇناسلىقىدىن  قاراشلىرى بار ئىدى. بۇالر
قىلىق ئىسالمنى خاراپ ىڭ ھەدىسىنى چقىرىۋىتىش ئارپەيغەمبىرىمىزن

لىدىغان ئىدى. ئۇنىڭ قىلىشىنى ئۆزلىرىنىڭ تۈپكى نىشانى قى
پۈتۈن بۇ دىننى قۇرئانى كەرىم : »لدىدىكى قۇرئانچىالرنىڭ ھەرىكىتىئا

بارلىق ئومۇمىي ۋە تەپسىلىي  ،بۆلەك ۋە پارچە بۆلەكلىرى بىلەن



  

دېگەننى ئۆزىگە ئاساس « ئۆز ئىچىگە ئالغان ى بىلەنتەرەپلىر
دېگەن  «يالغۇز قۇرئان كۇپايىدۇر». مۇشۇ ئارقىلىق قىالتتى

دىنىنىڭ ھۇلىنى قۇرۇپ چىققان  سەپسەتىسىنى چۆرىدىگەن ئاساستا
 . ئىدى

اسەتچىلەرنى ئۆز پەرۋىزگە كەلسەك ئۇ سىياسەتنى ۋە سىي
ڭ ۋە ھوقۇقدارالرنى ، ھاكىمىيەت بېشىدىكىلەرتەرىپىگە تارتىش

ھاكىمىيەت  ىالنالپ، بۇ پىالن بويىچەقوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈشنى پ
. بېشىدىكىلەر ئۈچۈن ئۆز كۆز قاراشلىرىدا ئاالھىدە ئورۇن ئاجراتتى

قۇرئانى كەرىم بۇ دىننىڭ ئومۇمى ۋە »ئۇنىڭ كۆز قاراشلىرى ئاساسەن 
، بۇ غان. تەپسىالتالرغا كەلگىنىمىزدەتوپالم قىسمىنى ئۆز ئىچىگە ئال

ن رەھبەرنىڭ قولىغا ئولتۇرغاتىكى ھاكىمىيەت تەختىدە شۇ يۇرت
ان ھۆكۈمنى غن. رەھبەر قۇرئاندا ئىخچام بايان قىلىنتاپشۇرۇلغا
نى لىقنىڭ تەپسىالتلىرىشەرىئەتشۇناسبايان قىلىش، يىشىپ تەپسىلى 

ارائىتقا ماس دەپ نى ئۈستىگە ئالىدۇ. مەۋجۇت شئىزاھالش ۋەزىپىسى
قىلىش ۋە ھارام  ھاالل دەپ قارىغىنى بويىچە ھاالل قارىغان ئەھۋالدا

 دېگەننى ئۆزىنىڭ« ە مەنسۇپ بولىدۇ قىلىش ھوقۇقىمۇ رەھبەرگ
 . ى ئىدىيەسى قىلغانئاساس
ۋە مەسئۇلالرنىڭ  ۇ ئۇسۇل پۈتۈن ھاكىمىيەت بېشىدىكىلەرب

 ( ئۇسۇل ئىدى.ىشكەن )ۋە موقەررەر ئېرىشىدىغان تياقتۇرۇشىغا ئېر
ھىمايە قىلىدىغان  نىئۇنىڭ جامائىتى ۋەپەرۋىز  نىڭئۇالر بۇ سەۋەپتىن

 تلەرئىمكانىيەپۈتكۈل شارائىت ۋە  قولاليدىغانلىقلىرىنى بىلدۈرۈپ
پەرۋىز ئۆزىنىڭ زااللەتلىرىنى كەڭ  دە. نەتىجىىبىلەن تەمىن ئەتت

شۇنداق قىلىپ ى. انىيىتىگە ئىگە بولدىتىش ئىمكدائىرىدە تارق
تاننىڭ پاكىستانغا، ھندىسپۈتكۈل دەرىجىدە  كۆرىنەرلىكپەرۋىزچىلەر 

شلەش ياكى ھازىر پاكىستانلىقالر ئىھەمدە  ،ەبىر قىسىم شەھەرلىرىگ



  

بىر قىسىم ياۋروپا ئەللىرىگە قەدەر ان ئوقۇش ئۈچۈن كۆچۈپ بېرىۋاتق
 .كېڭەيدى

 

تۇتقان  نىڭ پەرۋىز ۋە ئۇنىڭ تەشۋىقاتىغائۆلىماالر
 پوزىتسىيىسى

 
ساھەسىدە  ڭ تەشۋىقاتى پاكىستاننىڭ ئىسالمىيپەرۋىزنى

دى. بۇ مۇسۇلمان ز ئىچىگە ئالئۆ نىكېڭىيىپ خېلى كۆپ دائىرىلەر
ئەلنىڭ ئۆلۈمالىرى پەرۋىزچىلەر ھەرىكىتىگە بۇرۇنقى ھەرىكەتلەرگە 

، بۇ ھەرىكەتكە ۇنداق مۇئامىلە قىلىپقانداق مۇئامىلە قىلغان بولسا ش
ۆلىماالر بۇ قارشى جىھاد قىلىش ۋەزىپىسىنى ئۈستىگە ئېلىشتى. ئ

سىپ شەكىلدە كۆڭۈل ھەرىكەتنىڭ خەتىرىگە مۇناارىتا ھەرىكەتكە ق
ى، پېشىۋاسى، ىسالمىييەنىڭ رەئىسجامائەتى ئەن ئىدى. بۆلۈشك
جامائەتى  ىدەۋەتچى مەۋدۇدىي باشچىلىغىدىك مۇجاھىد، ئىمام

 اھەدە ناھايىتى زور رول ئوينىدى.ئىسالمىييە بۇ س
ماالرنىڭ ئۆلى ىلەرنىڭ پىكىر ۋە ئەقىدىلىرى. يىلى پەرۋىزچ1961
بۇ ھەقتىكى ھۆكمىنى ئوتتۇرىغا ، ئىسالمنىڭ گەپەتىۋا بېرىشىبۇ ھەقتە 
 سۇنۇلدى.  قويۇشىغا

پەرۋىزچىلەرنىڭ بۇ خىل ئەقىدىلىرىنى قوبۇل قىلىش بىلەن بىر 
ياكى  ئادەمنىڭ ئىسالم بىلەن بولغان ئاالقىسى مەۋجۇت بولۇپ تۇرامدۇ

سىلە المدۇ ؟ دىگەن مەئادا جۇدا بوئىسالم ئۇنىڭدىن، ئۇ ئىسالمدىن 
بۇ مەسىلىگە  سۇنۇلغان  دېگەن مەزمۇندا ،ھەققىدە پەتىۋا بېرىلسە

پەتىۋا بېرىش ۋەزىپىسىنى كاراچىدىكى ئەرەب ئىسالم مەكتىۋىنىڭ 
، شام ،دىملىرى ئۈستىگە ئالدى. پاكىستان، ھىندىستانئاساسلىق خا



  

دىكى مىڭغا يېقىن ئالىم ـ ئۆلىما رھىجاز  قاتارلىق جايال
، ئىسالم رامكىسىدىن چىقىپ ۋىزچىلەرنىڭ كاپىر بولۇپەرپ

  .①انلىقى ھەققىدە پەتىۋا بەردىكېتىدىغ
 

 اماندىكى قۇرئانچىالر مەزھەپلىرىھازىرقى ز
 

چى ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇ يۇقىرىدا پەيغەمبىرىمىزنىڭ
قۇرئانچىالر رەھبەرلىرىنىڭ مەشھۇرلىرىنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق. بۇ 

ادىن كېتىپ ئۇالرنىڭ داۋالىرى بۇ دەۋاالر ئاساسىدا ئادەملەر دۇني
ەكىلدە ساقلىنىپ قالدى. ۋاقىت شەكىللەنگەن گۇرۇپپا ۋە مەزھەپلەر ش

ئۆزىگە خاس تەسىرلەرنى كۆرسىتىپ، بۇ پىكىر ۋە  ھەرىكەتلەرگەبۇ 
ىنىڭ تەسىرىگە بىر-بىرى بىلەن چاڭلىشىپ، بىرى-يولالر بىر
پ كەتتى. بۇالرنىڭ بىلەن يۇغۇرۇلۇباشقا بىرى بىرى يەنە ئۇچرىسا، 

ئىچىدىن بىر نەچچە مەزھەپ پاكىستان ۋە ھىندىستاندا شۇنىڭدەك 
ئوقۇش ياكى ئىشلەش ئۈچۈن قىسىم ياۋروپا ئەللىرىدە خۇسۇسەن بىر 

يە دۆلەت تەۋەلىكىگە ئەنگلىيىگە بارىدىغان، كۆپ قىسمى ئەنگلى
ئارقىلىق بۇ  ركىشىلەپاكىستانلىق دە يەرلىشىپ كەتكەن ئۆتكەن ھەم

بۇ ساھەلەردە  ،ئەنگلىيەگە قەدەر يىتىپ بېرىپھەرىكەتنىڭ تەسىرى 
ھازىرغىچە ھەرىكەت قىلىپ كەلمەكتە. بىز تۆۋەندە بۇ ساھەدە 
مەۋجۇت بولۇپ كېلىۋاتقان ۋە ئۆزىگە خاس تەسىرگە ئىگە بولغان 

 مەشھۇر مەزھەپلەرنى كۆرسىتىپ ئۆتىمىز. 
رئان )قۇرئان ۋە ە قۇئۇممەت مۇسلىم ئەھلى زىكىر ۋ. 1
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 زىكىر ئەھلى بولغان مۇسۇلمان ئۈممەت ( 
 

دېگەن نام « مۇسۇلمان ئۈممىتى»ئۆز ھەركىتىنى  بۇ مەزھەب
جەكىرالەۋينىڭ ئەگەشكۈچىلىرىدىن  ھئاستىدا قۇرۇپ چىققان ئابدۇلال

كىرالەۋى بىلەن ئەمرەتسەرىيىنىڭ . ئابدۇلالھ جەتەشكىل تاپقان
ىلىنغان بۇ مەزھەپ ئالالھنىڭ مەرھەمىتى تەشكىل ق پىكىرى ئاساسىدا

ىشقا يۈز تۇتقان بولۇپ پائالىيەتلىرى بىلەن ئاجىزالش ۋە يوقىل
، كونا ئەزا ھېسابلىنىدىغان ئەزاالرغىال قاراشلىق ھەم نىسبەتەن ئاز

 چەكلىك ھالەتكە ئۆتكەن . 
بۇ مەزھەپنىڭ ئالالھنىڭ دىنى تونۇمايدىغان كۇپرانە  ئۇسلۇپتا 

لۇپ، ئۇالر بۇ ىدىغان ئىبادەتخانىلىرى بار بوئىبادەت قىل
ن گېپىدە، ياكى دېگە« بىز مۇسۇلمانمىز»نى لىرىنى ئۆزلىرىئىبادەتخانى

دېگەن گېپىدە چىڭ « ئۆزلىرىنىال مۇسۇلمان»باشقىالرنى ئەمەس 
تۇرۇپ مەسچىت دەپ ئاتاپ كەلمەكتە. بۇالرنىڭ بۇ خىل 

. بۇ دا مەۋجۇتئىبادەتخانىلىرى پاكىستاندىكى قىسمەن جايالر
ئىبادەتخانىالر كەڭرىرەك كەلگەن بىر ئېغىز ئۆينىڭ ئورنىچىلىكال 

جۈمە نامىزى ئوقۇيدۇ. ولۇپ ئۇالر بۇ ئىبادەتخانىلىرىدا كېلىدىغان ب
ئۈچ ۋاق ناماز ئوقۇيدۇ. ھەر ۋاقىت  كۈنى ئۆز ئەقىدىسى بويىچە ھەر

الر ، ھەربىر رەكئەتتە بىرال سەجدە بار. ئۇناماز ئىككى رەكئەت
، بەلكى رۇكۇدىن بىۋاستىال باش كۆتەرمەيال قالماستىنرۇكۇدىن 

سەجدىگە چۈشۈپ كېتىدۇ. بۇ مەزھەبنىڭ خەتىرى نىسبەتەن ئاز. 
نىڭ كۆپ قىسمى ئەنە شۇنىڭدەك بۇ مەزھەپنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى

ھەرىكىتىگە ئوخشاش باشقا ھەرىكەتلەرگە « ئىسالمنىڭ سۈبھىسى»
 قوشۇلۇپ كەتكەن. 

 



  

 
  ئىسالمنىڭ سۈبھى( ع اسالملوط. )2 

 
بۇ ھەرىكەتنى غۇالم ئەھمەد پەرۋىز ھىندىستاندىكى ۋاقتىدا 
قۇرۇپ چىققان بولۇپ ئارقىدىن پاكىستانغا كۆچكەن ۋاقتىدا بىللە 

ئېلىپ چىققان. بۇ ھەرىكەت مۇتلەق شەكىلدە كۆچۈرۈپ پاكىستانغا 
ر قۇرئانچىالر يەنى رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىنى ئىنكار قىلغۇچىال

اكتىپ، بىر قەدەر كۈچلۈك دىكى بىر قەدەر ئھەرىكىتى ئىچى
ئەگەشكۈچىلىرى ھەم بىرقەدەر كۆپ شۇنداقال ھەرىكەتلەرنىڭ بىرى. 

بولغان ھەرىكەت. بۇ ھەرىكەتنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنى كۆپەيتكەن 
زىكىر ۋە »جەكرالەۋېي قۇرۇپ چىققان  ھئامىل بۇ ھەرىكەتنىڭ ئابدۇلال

اكى بىگە ئوخشاش ئاجىزالپ كەتكەن يمەزھى« قۇرئان ئەھلى 
مەزھەپلەرنىڭ ئەگەشكۈچىلىرىنىڭ نۇرغۇنىنى  يوقالغان باشقا ئېقىم ۋە

 ئۆزىگە قوشۇۋالغانلىقىدىدۇر. 
دىن ئىبارەت داڭلىق « ئىسالمنىڭ سۈبھىسى»بۇ مەزھەپنىڭ 

. بۇ پ شۇ ژۇرنال نامى بىلەن ئاتالغان، بۇ مەزھەبار بولۇپژۇرنىلى 
پاكىستان ئىسالمىي ساھەسىدە مەلۇم  للىرى ھەممەزھەپنىڭ ۋەقپى

 غا ئېلىپ ئۆتۈشكە تېگىشلىك بىر تەرىپى. تىلتەسىرگە ئىگە تۈردە
بۇ . ـ ندىكى ۋاقتىمىزدا ئۇالرنىڭ نامىنى ئاڭلىدۇقبىز پاكىستاشۇكى، 

مەن ئىسالمئاباد خەلقارا ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتىدا ئوقۇتقۇچىلىق 
بىر قىسىم كەسپداشالر بىلەن بىللە  ىزـ بقىلىۋاتقان ۋاقىتالر ئىدى 

بۇالر بىلەن ئۇچرۇشۇپ ئۇالرنىڭ پىكرىنى ئاڭالپ بېقىش توغرىسىدا 
ۋالپىندى ئىزدەندۇق. بۇ ئىش باشتا ئىسالمئابادقا يېقىن بولغان را

. ئارقىدىن بىز يەنە ئانچە ئۇزۇن داۋام شەھىرىدە ئېلىپ بېرىلدى
ۇقكى ئېلىپ باردۇق. كۆرد دەىقىلمىغان كۆرۈشۈشلەرنى كاراچى شەھىر



  

غا بولغان تونۇشى ناھايىتى ، ئىسالمئۇالرنىڭ پىكىرلىرى يوقىالڭ
شى يوق دېيەرلىك ئىدى. ىشقا بولغان قىزىقىتۆۋەن، ھەقىقەت تېپ

الالھنىڭ ئۇالر ئۆزلىرى ئىچىگە شۇڭغىغان زااللەتكە ئ ،بايقىشىمىزچە
ش ، شەرىئەت ئەھكاملىرىدىن قېچىچەكلىمىلىرىدىن قۇتۇلۇش

ئىستىكىدە ۋە ھېچبىر چەكلىمىگە ئۇچرىمىغان ھالدا شەھۋەتلىرىنى 
ھەقىيقىي ئىسالم . ئىستىكىدە مەھكەم يېپىشقان ئىكەنقاندۇرۇش 

پەرۋىزنىڭ پىكىرلىرى ئۇالرنىڭ بۇ ئىستەكلىرىنى ئەمەس بەلكى 
: نىمە ئارقىلىق بىز لەت بىلەن تەمىنلىگەن ئىكەن. بۇقاندۇرۇشنى كاپا

ن تەركىپ تاپقاالردىن ياش ئەر ئايالئارىسىدا  بۇالرنىڭئۈچۈن 
خىرىستىيان غەرىپ  نىمە ئۈچۈن ؟بولىدۇ كۆپ  ئەگەشكۈچىلەر

كۆپ ؟!  ئەگەشكۈچىلەر گە ئۇچرىغان زىيالىيمەدىنىيىتىنىڭ تەسىرى
 .تاپقان بولدۇق دېگەندەك سوئالالرغا ئېنىق جاۋاپ
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 (ھەرىكىتى
 

، بىز يۇقىرىدا ناھايىتى يېڭى بىر ھەرىكەت بولۇپبۇ ھەرىكەت 
ىن دبايان قىلىپ ئۆتكەن ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچى يىتەكچىلەر

ئىنكار  بىرەرسىگە تەۋە بولماستىن بەلكى ئىلگىرىكى ھەدىس
، بولۇپمۇ پەرۋىزنىڭ تەسىرىگە ئۇچرىغان قىلىغۇچىالرنىڭ پىكرىنىڭ

گە ئۇچرىغان بىر پۇلدار ئاقسۆڭەككە تەۋە ھەرىكەت سىرىپىكىرىنىڭ تە
ە ھەرىكەتنىڭ نېمە ئۈچۈن پائالىيەتچان پەرۋىزچىلەر ھەرىكىتىگ بولۇپ

رنىڭ قوشۇلۇپ كەتمىگەنلىكىنى، بۇ ئاقسۆڭەكنىڭ پەرۋىزچىلە
ەيدىغان يېرى بولغانلىقى دىغان ياكى ئەيىبلىكىتىدىن ياقتۇرمايھەر



  

ۆزىنى كۆرسىتىشكە قىزىققانلىقى ، ياكى نام شۆھرەت ۋە ئئۈچۈنمۇ
الرنىڭ داڭقىنى ، باشقىـ ھامىنى پۇل خەجلىگەندىن كېيىن ئۈچۈنمۇ،

خەجلىگەننىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ ئىسمىنى ئوتتۇرىغا  چىقىرىش ئۈچۈن
تەرىپى بىزگە  كىدىنمۇ ـ بۇچىقىرىش ئۈچۈن خەجلىسۇن دېگەنلى

، ئۇ ادە بولۇپلەۋدىكى ئاقسۆڭەك باي ئابدۇخالىق ما. بۇ يەرقاراڭغۇ
، ھەم ئۇنىڭغا ئۆز شۇ مەزھەپنى قۇرۇپ، باشچىلىق قىلىپمۇ

ئىقتىسادىدىن خىراجەت سەرىپ قىلىپ كېلىۋاتىدۇ. دۇنياغا 
كەلگىنىگە تېخى يىگىرمە يىلچە ۋاقىت ئۆتكەن بۇ مەزھەپ بىر يېڭى 

، ئىسالمدىن ۇلالھنىڭ ھەدىسىگە كاپىر بولۇپمەزھەپ بولۇپ رەسۇل
ر ساھەسىدە ئۆزىگە ئورۇن تېپىش ئۈچۈن ئۇرۇنۇپ مۇرتەد بولغۇچىال

 . ①لېكىن ئۇنىڭ تەسىرىنىڭ تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق ،كەلمەكتە

                                                        
① . يىلغىچە ئارىلىقتا ئىسالمئاباد خەلقئارا ئىسالم ئۇنىۋېرسىتېتىدا 1985. يىلدىن 1981  

ئوقۇتقۇچى سۈپىتىدە پاكىستانغا بېرىشىمغا توغرا كەلدى. مەككە مۇكەررەمەدىكى ئوممۇلقۇرا 
لىككە يولالنغان ئىدىم. مەن ئۈنىۋىرسىتىتىنىڭ تەشكىللىشى بىلەن بۇ يەرگە ياردەمچى

مەكتەپتىكى خىزمىتىمنىڭ پاكىستاندا مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان ھەرقايسى مەزھەپلەر بىلەن 
تونۇشۇپ چىقىشقا مۇۋاپىق پۈرسەت ئىكەنلىكىنى ھېس قىلدىم. بىر قېتىم بەرىيلەۋېيلەر بىلەن 

ە بىر قانلىق ئۇرۇشۇش دىيۇبەندىيلەردىن ئىبارەت ئىككى مەزھەپ ئارىسىدا مەسچىتلەرنىڭ بىرىد
ۋەقەسى يۈز بەردى. مانا بۇ مېنىڭ ۋە بىر قىسىم سەپداشلىرىمنىڭ بىز ئىرادە قىلغان بۇ 
مەسىلىنى تېخىمۇ چوڭقۇرالپ تەكشۈرۈشكە بولغان ئىرادىمىزنى كۈچەيتتى. بىز ئالالھنىڭ 

ىق ئۇستازالرنىڭ مەرھەمىتى بىلەن ئۇنىۋېرسىتېتتا بىز بىلەن بىللە خىزمەت قىلىۋاتقان پاكىستانل
ياردىمىدە بۇ مەزھەپلەرنىڭ مۇھىملىرى بىلەن ئاالقىلىشىش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدىغان بىر 
پروگرامما تەييارالپ چىقتۇق. بىز بەرىيلەۋىيلەرنىڭ چوڭى پىر ئابدۇددائىم بىلەن ھارىيپور 

 شەھىرىدە مۇنازىرلىشىپ ئۆتتۇق. 
ە بۇ مەزھەپنىڭ رەھبەرلىرى  بىلەن كۆرۈشتۇق. شۇنىڭدەك ئىسالمئابادتا ۋە راۋالپىندىد

دىيۇبەندىيلەر بىلەنمۇ كۆرۈشتۇق، دىيۇبەندىيلەر بەرىلەۋېيالرنى ئىسالمدىن مۇرتەد بولغان، كاپىر 
دەپ ئەيىبلەيىتتى ۋە بۇ سۆزىدە ھەقلىق ئىدى. ئارقىدىن پەرۋىزچىلەر دېيىلسە ھەممىگە 

ڭ نۆۋىتى كەلدى. ئۇالرنىڭ بىرنەچچىسى بىلەن تونۇشلۇق بولغان ھەدىس ئىنكار قىلغۇچىالرنى
كۆرۈشۈپ سۆھبەتلەرنى ئۆتكۈزۈشىمىزگە كاراچى ئىسالم تەتقىقات ئۇنىۋېرسىتېتىنى قۇرۇپ 

چىققان ئابدۇلجەۋۋاد خەلەف زور ھەمدەمدە بولدى. ئۇ كىشى بىزنى جەلشىن ئېقبال رايونىدىكى 
ىك بىلەن شۇ كۆرۈشۈشلەرنى ئۆيىدە كۈتۈۋالغان ۋە ناھايىتى زېرەكلىك، ھېرىسمەنل



  

 
مانا بۇ رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچى    

، رنىڭ مەشھۇر دەۋەتچىلىرى ھەققىدەمەزھەبلەرنىڭ باشچىلىرى ۋە ئۇال
تەد قىلىدىغان ئەشۇ ئىگىللىرىنى ئىسالمدىن ياندۇرغان ، كاپىر مۇر

، ىسىنى كونتىرۇل قىلىپ كېلىۋاتقانئازغۇن كۇپرى دەۋەت مەسىل
ئاتىغان مەشھۇر مەزھەپلەر ئۆزلىرىنىڭ ھەرىكىتىنى قۇرئانچىالر دەپ 

 قىسقىچە چۈشەنچە.  ھەققىدىكى
بىز ئۇالرنى تونۇشتۇرۇپ بولغىنىمىزدىن كېيىن ئەمدى ئۇالرنىڭ 

شۈبھىلەرنى بايان قىلغىنىمىزدىن شۈبھىلىرىنىڭ بايانىغا ئۆتىمىز. 
بىرلەپ -بىركېيىن ئالالھنىڭ ياردەم ۋە تەۋپىقى بىلەن بۇ شۈبھىلەرگە 

 رەددىيە بېرىشنى باشاليمىز.
 

 لىرى ۋە رەددىيەقۇرئانچىالرنىڭ شۈبھى
 

ىۋالغان بۇ ئۆزىگە قۇرئانچىالر دەپ ئىسىم قوييالغاندىن 
، بولۇپ بار لىرىىقاتالىق ۋە نادانلخھېساپسىز -ھەددىمەزھەپنىڭ 

ىرىگە ئۇالر بۇ خاتالىق ۋە جاھالەتلەرنى رەسۇلىمىزنىڭ مۇبارەك ھەدىسل
 بۇ شۈبھىلەرنىشۇنىڭ بىلەن بىرگە قارشى شۈبھىلەر دەپ ئويالپ، 

، ، سەل قاراشك قىلىشپەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك ھەدىسلىرىنى تەرى
تىدە قۇبۇل ەنبەلىرىدىن بىر مەنبە سۈپى، شەرىئەت متاشالپ قويۇشنىڭ

لىقى ئۈچۈن بىردىنبىر مەنبە ماسلىقنىڭ، ئىسالم شەرىئەتشۇناسقىل
 كىنىڭۋاجىپ ئىكەنلى تىدە قۇرئانى كەرىمگىال قاراشنىڭسۈپى

                                                                                                          
تەشكىللىگەنىدى. ئۇ چاغدا بىز ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالر ھەققىدىكى بۇ كىتابتا شۇ 

كۆرۈشۈشىلەرنىڭ يەكۈنى ۋە مەلۇماتلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشىمىزنى ئالالھنىڭ ئىرادە قىلغانلىقىنى 
 ئەسال بىلمەيتتۇق.



  

لىشىدۇ. بىز ئالالھنىڭ تەۋپىقى بىلەن دەلىللىرىدۇر دەپ دەۋا قى
، نىڭ دېگىنى بويىچە ئوتتۇرىغا قويۇپىرۇالرنىڭ شۈبھىلىرىنى ئۆزلىئ

بايان بىرلەپ -بىر، باتىللىقىنى ى، خاتالىقىئۇنىڭ يالغانلىقئاندىن 
 قىلىپ رەددىيە بېرىمىز. 

 
 :بىرىنچى شۈبھە

 
قۇرئانى كەرىم دىنغا ئائىت مەسىلىلەر ۋە شەرىئەت : »ئۇالر

ئومۇمىي دىننى ئەھكاملىرىنى بايان قىلىشتا كۇپايىدۇر. قۇرئانى كەرىم 
گە چە شەكىلدە ئۆز ئىچى، ئومۇميۈزلۈك ۋە پارتوپالم ۋە تەپسىلى

لىق ئەھكاملىرىنىڭ ھەممىنى ئالغان. قۇرئانى كەرىم شەرىئەتشۇناس
ھېچ نەرسىنى  ،ئۆز ئىچىگە ئالغان بولۇپ پۈتۈن تەپسىالتلىرى بىلەن

ھېچ نەرسىگە سەل قارىغان ئەمەس. شۇ سەۋەپتىن  مىغان ۋەتەرىك قىل
ىش مەنبەسىگە چىقىرقۇرئان كۇپايىدۇر. بۇ يەردە ئىككىنچى بىر قانۇن 

 ، ئۇنىڭغا ئورۇن يوق دېيىشىدۇ. بولۇپمۇ ھەدىسكە ئېھتىياج يوق
بۆلۈك  ىن دەلىللەر دەپ بىرر بۇ شۈبھىلىرىگە قۇرئانى كەرىمدئۇال

: مۇنۇ سۆزىنى. جۈملىدىن ئالالھ تائاالنىڭ نى كەلتۈرۈشىدۇدەلىللەر

 َّ  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت...  ُّ 

بۇ كىتابتا ھېچ شەيئىنى چاال بىز »تەرجىمىسى: ٣٨األنعام: 
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى[-38سۈرە ئەنئام ]«  قويمىدۇق

لىگەن مۇنۇ سۆزىنى ئالالھتاالنىڭ قۇرئانى كەرىمنى سۈپەتئۇالر يەنە 

 جل مك لك خك حك جك  مق حق  ُّ دەلىل قىلىشىدۇ: 

 َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل  حل



  

 بۇ قۇرئانى كەرىم ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان» تەرجىمىسى: ١١١يوسف: 
سۆز ئەمەستۇر. لېكىن ئۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى كىتابالرنىڭ تەستىقى 
ۋە ھەر شەيئىنىڭ تەپسىالتىدۇر. )بۇ قۇرئان( ئىمان ئېيتقان قەۋم 

 [ئايەت -111سۈر يۈسۈف ] «ئۈچۈن ھىدايەت ۋە رەھمەتتۇر
رۈشەن دەپ  ،ئۇالر شۇنىڭدەك يەنە ئالالھنىڭ قۇرئان كەرىمنى ئاشكارا

 جك مق حق مفُّ :مەسىلەن  ،دەلىل قىلىشىدۇ رىنىسۈپەتلىگەن ئايەتلى
 بۇ قۇرئان پەقەت»تەرجىمىسى:  ٦٩يس:  َّ لك  خك حك

ئۇالرنىڭ  .[ئايەت-69سۈرە ياسىن ]«زىكرىدۇر ۋە روشەن ئايەتلەردۇر
ئاساسى بولسا بىرىنچى  ۈشتىكىبۇ ئايەتلەرنى دەلىل قىلىپ كەلتۈر

ىلغانلىقى، بۇ ئايەتتە ئالالھ قۇرئانى كەرىمدە ھەر شەيئىنى بايان ق
. بۇنىڭ ەل قارىمىغانلىقىنى بايان قىلىدۇكىتابتا ھېچ شەيئىگە س

ىسى ئالالھ چوڭ كىچىك ھېچنەرسىنى، دىن ئىشلىرىدىن ھېچبىر مەن
رغا كېرەكلىك مەيلى ، ياكى شەرىئەت ئەھكاملىرىدىن ئىنسانالئىشنى

، ياكى ئىبادەت ۋە ياكى مۇئامىلىدە بولسۇن ھېچبىر ئەقىدىلەر
. ئەھۋال تاشالپ قويمىغانى قۇرئانى كەرىمدە بايان قىلماستىن ھۆكۈمن

ھېچ  ! ؟بۇ ئىكەن، قۇرئاندىن باشقا مەنبەنىڭ بىزگە نىمە الزىمى
نى كەرىمگە ، چاال قالدۇرۇپ قويمىغان قۇرئانەرسىنى تەرىك قىلمىغان

( باشقا بىر مەنبەنى قوشماق ئالالھنىڭ )ھەدىستىن ئىبارەت
ئۆز  ھ، ئالالبولمىغان نەرسىنى قوشقىنىمىزدىن شەرىئىتىگە شەرىئەتتە

چۈشۈرگەن ئالالھنىڭ شەرىئىتىنى ئالالھتىن غەيرىنىڭ  كىتابىدا
نىمىزدىن دېرەك ن بىر شەرىئەت بىلەن ئارىالشتۇرغىئىچىدىن چىققا

ر شەيئىنى بېرىدۇ. بۇ باتىل ۋە خاتادۇر . ئۇنىڭ خاتالىقى ھەربى
نى تولۇق ئىگەللىگەن ئالالھنىڭ ، ھەربىر شەيئىتەپسىلىي بايان قىلغان

كىتابىدىن باشقىغا تايانغانلىقتىن كېلىپ چىققاندۇر. قۇرئانى 
كەرىمنىڭ ھەر شەيئىنىڭ تەپسىالتىنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى قۇرئان 

دەپ « ھەر بىر شەيئىنىڭ تەپسىالتىدۇر»نى كەرىم ئايەتلىرى
فتە يۈسۈ . سۈرەەن سۈرە يۈسۈفنىڭ خاتىمىسىدىن ئاياندۇرسۈپەتلىگ



  

دەپ « بىر شەيئىنىڭ تەپسىالتىدۇر ھەر»ئالالھ قۇرئان كەرىمنى 
نى تەپسىلىي بايان . قۇرئانى كەرىم ھەر بىر شەيئىسۈپەتلىدى

الزىمى؟ ئۇنىڭ بىزگە نىمە ، بىزگە ھەدىسنىڭ نىمە قىلغۇچى بولسا
، ئايەتلەر« رۈشەن»ۇنىڭدەك قۇرئانى كەرىمنى ش !...پايدىسى؟

دەپ « تلەرئوچۇق ئاشكارا ئايە»ەتلىرىنى قۇرئانى كەرىم ئاي
ھەدىس قۇرئاننىڭ ئىزاھلىغۇچىسى ۋە تەپسىلى »سۈپەتلىگەن ئايەتلەر 
. بۇ قۇرئان دەيدىغانالرنىڭ يولىنى ئېتىدۇ« چۈشەندۈرگۈچىسىدۇر

شەيئىنى : ئۆزىنىڭ ھەر ىن ئايەتلىرىدە ئۆزى ھەققىدەئۆزىنىڭ كەسك
، تەپسىلى بايان قىلغانلىقىنى ئىنى، ھەر شەيئۆز ئىچىگە ئالغانلىقىنى

ئارقىلىق . بۇ شەن بايان قىلغانلىقىنى سۆزلەيدۇھەر شەيئىنى رۈ
 ق ئىكەنلىكى،يو نىڭھەدىسىنىڭ شەرىئەتشۇناسلىقتا ھېچقانداق ئورنى

ن قىلىش ياكى ئىزاھلىشى ، تەپسىلىي باياقۇرئاننى چۈشەندۈرۈش
 بولىدۇ.ھېچبىر ئېھتىياج يوق ئىكەنلىكى تولۇق ئايدىڭ  ئۈچۈن

 

  :ۋە ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقى رەددىيە بۇ شۈبھەگە
 

ايىل بولغۇچىنىڭ قۇرئانى بۇ شۈبھىگە ق بۇ شۈبھىگە قايىل بولۇش
پەقەتال ، قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنى بىلمەيدىغانلىقىمۇتلەق  كەرىمنى

چۈشەنمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. شۇنداقال يەنە بۇ سۆزنى 
ممەت شۇ يەتنى ھەم كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بۇ ئۈدېگۈچىلەردىكى يامان نى

نۇرغۇن  دىنىنىڭ دا ئىسالم، بۇ بۈيۈك قۇرئانھەقتە بىرلىككە كەلگەنكى
ەپسىلي تبولسا  يەنە بەزى تەرەپلىرى ،ئومۇمىيىرى ۋە ئەھكامل مەسىلە

مەيدانغا كېلىپ  . پەيغەمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك ھەدىسلىرىشەكىلدە بار
يېشىپ چۈشەندۇرگەن، تەپسىلى رىنى ئومۇمىي بايان قىلىنغانلى

ئىزاھالپ، قۇرئان كەرىمنى  بايان قىلغان. ۋە ئېنىق ئىزاھلىغان
ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا  ،بايان قىلغان پەيغەمبىرىمىز يېشىپ



  

چۈشۈرۈلگەن قۇرئانى كەرىمنى  الر ئۈچۈنئىنسان ،قىلىپ
وشقان ۋە چاقرىقىغا ئاۋاز قھنىڭ ئالال رغاچۈشەندۈرۈش ھەققىدىكىئۇال

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي ُّ  :ئۆزلەشتۈرگەن 

بىز سىزگە بۇ » تەرجىمىسى: ٤٤النحل:  َّ ٍّ  ٌّ ٰى

ئەسلەتمە بولغان قۇرئانى كەرىمنى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگەن نەرسىنى 
)قۇرئاننى( بايان قىلىپ بېرىشىڭىز، ۋە ئۇالر پىكىر يۈرگۈزسۇن 

 [ئايەت -44سۈرىسى  نەھل ]«ئۈچۈن نازىل قىلدۇق
 ، شەرئىى كەرىم دىنغا ئائىت مەسىلىلەرنىقۇرئان بۇ
ئاساسلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان. ئەمدى شەرىئەتنىڭ الرنىڭ ئەھكام

قۇرئانى كەرىم ئۇنىڭ بىر  ،تەپسىالتى ۋە ئىنچىكە بۆلەكلىرىگە كەلسەك
پ قىسمىنى قىسمىنى تەپسىلىي بايان قىلغان بولسا، كۆ

پ لۇئان كەرىمدە ئومۇمالشتۇرۇن. قۇرئومۇمالشتۇرۇپ ئوتتۇرىغا قويغا
شتۇرۇلغان رەسۇلىنىڭ بۇ ئومۇمال ئۆزكەلگەن ئايەتلەر ئالالھنىڭ 

ئۈستىگە ئۆز ۋە بايان قىلىش ۋەزىپىسىنى  ئەھكامالرنى چۈشەندۈرۈش
. ىگە بىنائەن مەيدانغا كەلگەنلغان ھىكمىتتەقەززا قى ئالغان بولۇشىنى

بىرلىككە ئىسالم ئۈممىتى  شۇنداقال مانا بۇ ئىسالم رېئاللىقىنىڭ ھۇلى
ياكى  ىدىن بۇنىڭدىن غەيرى پىكىرلەر. بۇ نۇقتمەسىلىدۇر كەلگەن

ېچقانداق ئېتىۋارى يوق. بۇنىڭغا قارشى تۇرغان كىشىلەرنىڭ گېپىنىڭ ھ
مەسىلىگە قارشى تۇرۇش يۇقىرىقى ئۈممەت بىرلىككە كەلگەن چۈنكى 

ئىگىلىرى قۇرئانى ئوچۇق خاتالىق ۋە كاتتا بوھتاندۇر. ئەگەر بۇ شۈبھە 
دىكى چوڭ ىمىز، دىنپئىنى تەپسىلى چۈشەندۈرۈەرىم ھەر شەيك

كىچىك ھەر نەرسىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان دېسە، بۇ ھالدا بىز ئۇالر 
: پ باقايلىغان نامازغا بىر قارابىلەن بىرلىكتە دىننىڭ ئاساسى بول

ڭ ى، ھەربىر نامازنقۇرئان كەرىمدە نامازنىڭ قانچە ۋاقىت ئىكەنلىكى



  

، ھەر نامازنىڭ رەكەتلىرىنىڭ سانى ،باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقتى
مازدىكى سەجدىلەر ۋە ئۇنىڭ شەكلى، ەت نائھەر بىر رەك

يەتلەر، ، نامازدا قىرائەت قىلىنىدىغان ئاسەجدىلەرنىڭ ئاساسلىرى
الر ۋە نامازنىڭ ئامىل نامازنى بۇزغۇچى ،، سۈننەتلىرىنامازنىڭ ۋاجىب
 ؟!مۇ بار ايدىغان باشقا ئەمەللەرۈن بولمىسا بولمبەرپا بولۇشى ئۈچ

بادەت ئەھكاملىرى ھەققىدە ئى بۇ سوئالنى ئىسالمدىكى بارلىق
، ھەجگە سوراشقا بولىدۇ. قۇرئان كەرىمدە ناماز، زاكات، رامزان

ئىقتىساد بۇيرۇق كەلگەن. قۇرئان كەرىمدىن زاكات چىقىرىلىدىغان 
 .!؟يەردە باربىر تۈرنىڭ مىقدارى قە ھەر، تۈرلىرى
امىزاننىڭ ئەھكاملىرىنى قەيەردە، ھەج پائالىيەتلىرى قەيەردە ر

 ؟! بار
ال بۇالرنىڭ چۈشەندۈرۈش ۋە بايانىنى، ھېچقاچان ئالالھ تائا

پەيغەمبىرىگە تاپشۇرغان. خاھىشى بويىچە سۆزلىمەيدىغان -نەپس
كۆرسەڭالر سىلەر مېنىڭ قانداق ناماز ئوقۇغىنىمنى »پەيغەمبىرىمىز: 

نىڭالر قۇرئان كەرىمدە كۆرگى»دېگەنلىكى، « ۇنداق ناماز ئوقۇڭالرش
بۇ ئەھكامالرنىڭ  دەقۇرئانى كەرىم دېمىگەنلىكى« بويىچە ئوقۇڭالر 

 . بايانى بولمىغانلىقى ئۈچۈندۇر تەپسىالتى ۋە
ا قالدۇرۇشتىكى تەپسىالتى ۋە بايانىنى رەسۇلۇلالھقئەھكامالرنىڭ 

: ئەھكامالرنىڭ تەپسىلى ھنىڭ ھېكمەتلىرىنىڭ بىرىئالال
، ئىنچىكە تەرەپلىرىنىڭ چۈشەنچىسى، ھەرقايسى بۆلەكلىرىنىڭ بايانى
ۋە ئۇيغۇن ، تېخىمۇ سائىزاھاتى ئەمەلىي ئۇسلۇبتا كۆرسىتىپ قىلىن

ئەگەر ئەھكامالرنىڭ نەزەرىيە  تېخىمۇ مۇۋاپىق بولىدىغانلىقىدۇر. 
مەلىي ۋە رېئال بىر يەنىال ئە لى تەپسىلىي بايان قىلىنغان تەقدىردەشەك
 .چۈشكەن بوالتتى ھالشقا ئېھتىياجئىزا

قۇرئاننى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئەمەلى ئۆرنەك سۈپىتىدە تەتبىقالپ 



  

مەت نىڭ ئارقىسىدىكى يەنە بىر ھېككۆرسىتىشكە ئورۇنالشتۇرۇش
ورتاقلىشالمايدىغان ، باشقىالر ئبەلكىم رەسۇلىمىزغىال مەنسۇپ بولغان

غىال تەئەللۇق بولغان ئۇ زاتتىن باشقىسى ، رەسۇلىمىزئالى نوپۇز
يېتەلمەيدىغان يۈكسەك ۋە ئۇلۇغۋار مەرتىۋىنى بايان قىلىش بولسا 

 كېرەك. 
انالرغا ئۇقتۇرۇش ئەھكامالرنىڭ رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ نوپۇزىنى ئىنس

ا تاپشۇرۇش ئارقىلىق بولغان. ۋە ئىزاھاتىنى رەسۇلۇلالھق چۈشەندۈرۈش
بايان قىلىنىپ  بىرمۇ ـ بىر تەپسىلىي چۈنكى ھەر نەرسە قۇرئاندا

رەسۇلۇلالھ باشقا ئاددىي ئىنسانالرغا  ،ئىدى ئىزاھالنغان بولسا
نەرسىنى تەتبىقلىغۇچى  تەييار ئەمەلىي مەۋجۇت بولغان ،ئوخشاش

ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى سەللەلالھۇ  ھبولغان بوالتتى. لېكىن ئالال
، ئىكەنلىكىاتتا خۇسۇسىيەتكە ئىگە ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ ك

 ش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھقاڭ يۈكسەكلىكىنى بىلدۈرۈھۆرمىتىنى
ىمنىڭ ش ۋە قۇرئانى كەرھۆكۈملەرنى تەپسىلىي ئىزاھال

. بۇ چۈشەندۈرۈش ۋەزىپىسىنى بەرگەنئومۇمالشتۇرۇلغان ئايەتلىرىنى 
ئۇدۇل كىلىپ قېلىش بولماستىن بەلكى بىز يۇقىرىدا بايان  تاسادىپى

 . ەر ئاساسىدا ئورۇندالغان ئىدىقىلىپ ئۆتكەن ھېكمەتل
خاتالىق ئادەملەر نۇرغۇن تەرەپتىن غان بۇ شۈبھىنى ئوتتۇرىغا قوي

 تېمىنى بىر پۈتۈن بۇ خاتالىقالر، ئالدى بىلەن ئۇالر سادىر قىلغان.
 ئىزدەنمەستىن ى كەرىم رامكىسى ئىچىدە چۈشىنىش ئۈچۈنقۇرئان

ۈن سۆزىنى شۇنىڭغا بىر نەچچە ئايەتنى تۇتۇپال پۈت ياكى بىربەلكى 
مەركەزلەشتۈرۈپ بۇزۇق مەزھىبىنى شۇ ئايەت ئۈستىگە قۇرۇپ 

بۇ تېما بىلەن بىۋاسىتە  . قۇرئانى كەرىمنى ئىچىدىكىچىققان
روشەن ئايەتلەر بىلەن قوشۇپ تەرك پۈتۈن باغلىنىشلىقى بار 

قىلىشقان. مۇشۇ نۇقتىدىن ئۇالر ئۆزلىرى تاللىغان بۇ ئايەتلەرگە 



  

، ئايەتنىڭ للىقى بولمىغان مەنىلەرنى يۈكلەپىمائەسلىدە ئېھت
مەنىلىرىنى ئايەتلەر سۆزلىگىنى بويىچە ئەمەس ئۆزلىرى كۆزلىگىنى 
بويىچە خاتا يۆنىلىشكە قاراپ تارتىپ ماڭغان. ئالىمالر ئۇياقتا تۇرسۇن 

قۇرئانى »رى شۇكى ئاۋام خەلىقمۇ بىلىدىغان ئاددىي ئۇقۇمالرنىڭ بى
بىرسىنى تەپسىر قىلىدۇ. قۇرئانى كەرىمنىڭ  كەرىم ئايەتلىرى بىرسى

رامكىسى دائىرىسىدە  ئايەتلىرىنىڭ بەزىسى يەنە بەزىسىنىڭ
ڭ قالغان بىر قىسىم ئايەتلەرنى بۇ بۈيۈك كىتابنى« چۈشىنىلىدۇ.

چۈشەندۈرمەكچى بولۇش ئىككى ئېغىر قىسمىدىن ئايرىپ تۇرۇپ 
 . ە يول ئېچىشى چوقۇمپاجىئەگ

رىم ئايەتلىرىنىڭ مەنىسىنى توغرا، : قۇرئان كەبىرىنچىسى
  مەسلىك.ىلدە چۈشىنەلشەك سەھىھ

 بىرىگە زىت-ىنى بىر: قۇرئانى كەرىم ئايەتلىرئىككىنچىسى
لەن قارىمۇ ـ بى لەرئايەت ەزىئايەتلەرنىڭ يەنە ب بەزىقىلىپ قويۇش، 

 .شىپ قېلىىقارشى چىق
پەقەت مەلئۇن جىنايەتچىلەرال سادىر قىلىدىغان ئېغىر بۇ 

ىر ياكى . ئاتالمىش قۇرئانچىالر بولسا قۇرئان كەرىمنىڭ بايەتتۇرجىن
، شۇ تېمىدىكى قۇرئانى كەرىمنىڭ روشەن بىرنەچچە ئايىتىنى تۇتۇپ

، ئارقىدىن ۋېلىپىايەتلەرنى ئۇ ئايەتتىن ئايرئايەتلىرىدىن باشقا ئ
مان نىيەت يا بولمىغان مەنىلەرنى زورلۇق ۋەئايەتلەرگە ئېھتىماللىقى 

ى ئىسپاتالپ شۈبھىسىنىڭ يالغانلىقىن ئۇالرنىڭ بۇ ۈكلىگەن.بىلەن ي
ئۇالر دەلىل  ىرىدا بايان قىلغىنىمىزدىن سىرىتيۇقىش ئۈچۈن بىز چىق

قىلىپ كەلتۈرگەن ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرىنى توغرا ئىزاھالپ 
كېرەك. بۇ ئايەتلەرنىڭ مەنىلىرى بايان  ىزگە توغرا كەلسەبېرىشىم

شۈبھىسى تامامەن يەرگە ئۇرۇلۇپ تۈپتىن  قىلىنغىنىدا ئۇالرنىڭ بۇ
، )ھەدىسنىڭ الزىمى ئۇالرنىڭ قۇرئان كۇپايىدۇرغۇالپ چۈشىدۇ. 



  

 رت  يب  ُّ ( دىگەن سەپسەتىسىگە  دەلىل كەلتۈرۈشتە ئاساسالنغىنى : يوق

بۇ » تەرجىمىسى: ٣٨األنعام:  َّ  يث  يترث ىت نت مت زت

نىڭ ئايەت -38ئەنئام سۈرىسى ]« كىتابتا ھېچنەرسىنى چاال قويمىدۇق
 بىرقىسمى[
كىتابنىڭ چوڭ  بۇ ئايەت قۇرئانى كەرىمدىن ئىبارەت بۇ:» ئۇالر

ىچىگە كىچىك ھەربىر نەرسىنىڭ تەپسىالتى ۋە بايانىنى ئۆز ئ
ئىشالرنى ئالىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. موشۇ سەۋەپتىن بۇ 

 «يوق تەپسىلىي بايان قىلىدىغان ھەدىسنىڭ الزىمىئىزاھاليدىغان ۋە 
 ۋا قىلىشىدۇ . دەپ دە

جۇمھۇر تەپسىرشۇناسالرنىڭ قارىشىچە ئايەت كەرىمەدىكى 
كىتابتىن مەقسەت قۇرئان كەرىم ئەمەس بەلكى لەۋھۇلمەھپۇزدۇر. 

. ئايەتنىڭ تولۇق قىسمى ھەم مۇشۇ قاراشنى قولالپ قۇۋۋەتلەيدۇ

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّ  قىسمى مۇنداق : ئايەتنىڭ تولۇق

 مث زث يترث ىت نت مت زت رت  ىبيب نب مب زب رب

زېمىندا قانداق بىر »  تەرجىمىسى: ٣٨األنعام:  َّ  يث ىث نث

ئۆمىلىگۈچى جانلىق بولىدىكەن ۋە ياكى ئىككى قانىتى بىلەن 
ئۇچىدىغان ئۇچار قۇش بولىدىكەن، چوقۇمكى ئۇالر سىلەرگە ئوخشاش 
ئۈممەتلەردۇر. بىز بۇ كىتابتا ھېچنەرسىنى كەم قالدۇرغىنىمىز 

ئاندىن ئىنسانالر ئۆز رەببىنىڭ )چۈشۈرۈپ قويغىنىمىز( يوق. 
 نىڭ بىرقىسمى[ئايەت -38ئەنئام سۈرىسى ]«  ھۇزۇرىغا توپلىنىدۇ. 

ئىلىمنىڭ ، بۇ ەت ئالالھنىڭ ئىلمىنىڭ كاتتىلىقىدېمەككى بۇ ئاي
قۇشالر ۋە باشقىالرغىچە ھەممىنى ئۆز ئىچىگە  كائىناتتىكى چارۋىالر،



  

ئىشنىڭ  كېلىدىغان ھەر بىرىنىڭ بېشىغائالىدىغانلىقى، ئۇالرنىڭ ھەر 
، ئارقىدىن ھەممىنىڭ ىلمى بويىچە تەقدىر قىلىنغانلىقىئالالھنىڭ ئ

ى يۇقىرىقئالالھنىڭ ھۇزۇرىغا توپلىنىدىغانلىقى ھەققىدە سۆزلەيدۇ. 

 خت حت جت  هب مب  ُّ  ئايەت ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىگە ئوخشايدۇ:

 خص حص مس حسخس جس مخ جخ  مح جح مج حج مث هت مت

يەر يۈزىدە قانداق بىر » سى:تەرجىمى ٢٢الحديد:  َّ حض جض مص

مۇسىبەت بولسۇن مەيلى بۇ مۇسىبەت ئۆزۈڭالردا بولسۇن، چوقۇمكى 
ئۇ بىز بۇ مۇسىبەتنى يارىتىشنىڭ ئالدىدىكى بىر كىتابتا باردۇر. 

 [ئايەت -22سۈرە ھەدىد ]«شۈبھىسىزكى بۇ ئىش ئالالھقا ئاساندۇر
ېرىدىغان ھەر كەلگۈسىدە ب كى، يادېمەك يۈز بەرگەن، يۈز بېرىۋاتقان
 لەۋھۇلمەھپۇزدۇر . بولسا شەيئىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتاپ 

قۇرئانى  بولماستىن لەۋھۇلمەھپۇزسۆزىنى « كىتاب»بۇ ئايەتتىكى 
: تەپسىرشۇناسالر ئېيتىدۇ ن تەقدىردەغاكەرىم ئىدى دەپ تەپسىر قىلىن

 ى كەرىم مۇكەللەپ )قۇرامىغا يەتكەن، ئاقىل(قۇرئان ئايەتنىڭ مەنىسى
 نەھىيىلەر، ئەقىدە ـكېرەكلىك بولغان تامامى بۇيرۇق ـ مۇسۇلمانغا 
ھەممىنى ئۆز ئىچىگە  ، بېشارەت ۋە ئاگاھالندۇرۇشالرنىشەرىئەتلەر

ئىزاھاليدىغان  ئالغاندۇر. بۇ دېگەنلىك ھەرگىزمۇ مۇسۇلمان قۇرئاننى
دېگەنلىك ئەمەس. قۇرئانمۇ ۋەھىيدۇر  ھەدىسنى الزىم قىلمايدۇ

بويىچە  خاھىشى-رەسۇلۇلالھ ئۆزىنىڭ نەپسۋەھىيدۇر. ھەدىس ھەم 

  حن جن ُّ  تائاال مۇنداق دېگەن: بۇ زات ھەققىدە ئالالھسۆزلىمەيدۇ. 

 تەرجىمىسى: ٤ – ٣النجم:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

خاھىشى بويىچە بىر -ئۇ )مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( ئۆز نەپسى»



  

ۋەھىي قىلىنغان  نەرسە دىمەيدۇ. ئۇ )سۆزلىگىنى( پەقەت ۋە پەقەت
 [ئايەتلەر -4- 3نەجىم سۈرىسى ]«ۋەھيىدۇر

دېمەك ئالالھ بۇ بۈيۈك قۇرئاننىڭ ئىچىگە دىن مەسىلىلىرىنى ۋە 
لۈك ئەھكام ئاساسلىرىنى كىرگۈزۈپ، ئىنسانىيەتنى ئومۇميۈز

مەزمۇنالرنىڭ  ، قۇرئان كەرىمدىكى ئاشۇ ئومۇمالشتۇرۇلغانيېتەكلەپ
پ قويغان. لنى كۆرسىتىاپىدىغان ئۇسۇنى تىتەپسىالتى ۋە چۈشەنچىس

بۇ ھەقتىكى يوليورۇق ھەم قۇرئانى كەرىمدە كەلگەن بولۇپ ئالالھ 

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  مۇنداق دەيدۇ:

ئەي ئىمان » :تەرجىمىسى ٣٣:  محمد َّ ىث نث  مث زث

ئېيتقان مۆئمىنلەر، ئالالھقا ئىتائەت قىلىڭالر ۋە رەسۇلىغا ئىتائەت 
سۈرە مۇھەممەد ] «رنى بىكار قىلىۋەتمەڭالر.قىلىڭالر، ئەمەللىرىڭال

 [ئايەت-33

 زي ري ٰى ين...  ُّ يەنە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: 

 :تەرجىمىسى ٧  الحشر: َّ  هب .... جئحئ يي ىي  ني مي

پەيغەمبەر سىلەرگە ئەپكەلگەن نەرسە، سىلەر ئۇنى تۇتۇڭالر. »
ھەشىر ]«پەيغەمبەر سىلەرنى توسقان نەرسىدىن بولسا يېنىڭالر

 [ئايەت-7سۈرىسى 
مىنلەرنى ئ، بۇ ئايەتلەر مۆمەزمۇندا نۇرغۇن ئايەتلەر بولۇپ موشۇ

رەسۇلۇلالھنىڭ ئىتائىتىگە ۋە رەسۇلۇلالھتىن ئۆگۈنۈشكە بۇيرۇيدۇ. 

األنعام:  َّ يث .... يترث ىت نت مت زت رت يب...ُّ  مۇشۇ ئارقىلىق :

بۇ كىتابتا بىز ھېچبىر شەيئىنى چۈشۈرۈپ » : تەرجىمىسى ٣٨
دېگەن ئايىتى كەرىمەنىڭ  ئايەت[-38]سۈرە ئەنئام «قويمىدۇق



  

 مەنىسىنى چۈشىنىۋالغىلى بولىدۇ. 
بۇ يەردىكى كىتابنى قۇرئانى كەرىم دەپ تەپسىر قىلىنغان 

 )قۇرامىغا يەتكەن( ئالالھ قۇرئانى كەرىم ئىچىگە مۇكەللەپ ،ئەھۋالدا
مۇسۇلمانغا كېرەكلىك بولغان ھەر شەيئىنى كىرگۈزگەن. قۇرئانى 

. ئومۇمالشتۇرۇپ سۆزلەنگەن رىمدىكى تەپسىالتالر يىتەرلىكتۇركە
ئاشۇ ئومۇمالشتۇرۇلغان  ئمىنلەرنىتەرەپلەر بولسا قۇرئانى كەرىم مۆ

بۇ ، ان يولغا يېتەكلەپ باشالپ قويغانئايەتلەرنىڭ تەپسىالتىنى تاپىدىغ
. مانا بۇ ئارقىلىق قۇرئانى كەرىم ھەر بىر يول رەسۇلۇلالھتىن ئىبارەتتۇر

 شەيئىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بولىدۇ.

 ٣٨األنعام:  َّ يث .... يترث ىت نت مت زت رت يب...ُّ 
دېگەن « ھېچبىر شەيئىنى چۈشۈرۈپ قويمىدۇقبىز بۇ كىتابتا »
 راست ئېيتقاندۇر.  ئالالھ

 

 ئىككىنچى شۈبھە:
  

اال تەرىپىدىن ئتەۋە ھۇھەدىس ئالالھ سۇبھانە شۈبھە: بۇ
ئۇ  ولماستىن بەلكىگە چۈشكەن ۋەھىي بپەيغەمبىرىمىز

پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئىنسانلىقنىڭ تەقەززاسى بويىچە ئۆزىنىڭ 
تىرىشچانلىقى ۋە ئورۇنالشتۇرۇشىدىن ئىبارەتتۇر. مۇشۇ نۇقتىنى 

. ىلىدىغان ئىنساندۇرخاتا ق ھېسابقا ئالغاندا رەسۇلۇلالھمۇ توغرا ۋە
ەدىس ھەم خاتالىقتىن . ئۆز نۆۋىتىدە يەنە ھھەدىس ۋەھىي ئەمەس

ۋەھىيدۇر.  پەقەت  خاتالىقتىن خالىي بولغىنى الىي ئەمەس.خ
ڭ سۆز ۋە رەسۇلۇلالھنى ۇرئاندىن باشقىسى ۋەھىي ئەمەس،ق

نى ۋەھيىدىن باشقا بىزئالالھ ئىكەن،  ھەرىكەتلىرى ۋەھىي بولمىغان



  

ھەم  . يەنە كېلىپ ھەدىسىغاننەرسىگە ئەگىشىشكە بۇيرىم
 ر. ە ئەمەس ـ دېيىشىدۇمەنبشەرىئەتشۇناسلىق مەنبەلىرىدىن بىر 

ئۇ زاتنىڭ ى بولماستىن بەلكى ييەنە ھەدىسىنىڭ ۋەھ ئۇالر
ە دااللەت سۈپىتى بىلەن قىلغان ئىجتىھادى ئىكەنلىكىگ بولۇش ئىنسان

 ىشىپ بىر بۆلۈك مەسىلىلەرنى دەلىلقىلىدۇ دەپ داۋراڭ سېل
 : ىرنىڭ ئاتالمىش دەلىللىرقىلىشىدۇ. ئۇال
بۇ  چاڭالشتۇرۇش مەسىلىسى بولۇپەرىخىنى خورما دبىرىنچى: 

الشتۇرماي ھەقتە پەيغەمبىرىمىز ساھابىالرنى خورما دەرەخلىرىنى چاڭ
نىڭ ئەمرىگە ئىتائەت ھ، ئۇالر رەسۇلۇلالقويۇپ بېقىشقا بۇيرىغان

وخشىماي خورمىنىڭ مەھسۇالتى خورما ئيىلى  ئىككىنچىقىلىشقان. 
 كەتكەن.پ كېمىيى

كۈن قىلغان لمانالرنىڭ چۈش: بەدرى غازىتىدا مۇسۇىئىككىنچ
، پەيغەمبىرىمىز قوشۇننى بىر ئورۇنغا ئورنى مەسىلىسى بولۇپ

چۈشۈرگەن. ئارقىدىن بۇ ئورۇنغا چۈشۈشنىڭ خاتا ئىكەنلىكى 
ئوتتۇرىغا چىقىپ قوشۇن رەسۇلىمىزنىڭ ساھابىلىرىدىن بىر 

 يۆتكەلگەن. بويىچە باشقا ئورۇنغا  ىشىساھابىنىڭ كۆز قار
، ئەسىرلەرنى ئەسىرلىرى مەسىلىسى بولۇپ بەدرى :ىنچئۈچى
رەم سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆلتۈرمەي ئۇالردىن تۆلەم رەسۇل ئەك

. رەسۇلىمىزنىڭ بۇ ئىجتىھادىنىڭ خاتالىقىنى، ئېلىپ قويىۋەتكەن
كۆزقارىشىنىڭ  ەنھۇنىڭ بۇ ھەقتىكى ئىجتىھادى ۋەئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئ

 . ئايەت چۈشكەنىغان توغرا ئىكەنلىكىنى بايان قىلىد
، ىغانلىقى: ساھابىالرنىڭ ھەدىسنى ۋەھىي ھېساپلىمتۆتىنچى

ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدە بۇ  تىدە كۆرسەتكەنلىكى.ئۇالرنىڭ بۇنى ئەمەلىي
نىڭ ئىھرامدىن چىقىش ھرەسۇلۇلالكۆرۈلگەن ئىش بولۇپ ئۇالر 
 ھرەسۇلۇلال تۇتقان، ئاخىرى بولماي ھەققىدىكى ئەمرىگە خىالپ ئىش



  

ساھابىالر  .ىلىنى ئالدۇرغانساق ،قۇربانلىق قىلىپزى باش بولۇپ ئۆ
 ى دەپ ھېساپلىغاچقاھىي ئەمەس رەسۇلۇلالھنىڭ ئىجتىھادبۇنى ۋە

نىڭ بۇ دېگەنلىرىنى ھرەت قىلىشقان ئىدى. ئەگەر ئۇالر رەسۇلۇلال
ۇلالھنىڭ بۇيرۇقىغا قارشى دەپ ھېسابلىغان بولسا رەسۇل يۋەھى
 .①تتىىمايچىق
 

 گە رەددىيە ۋە بۇنىڭ يالغانلىقى:ىبۇ شۈبھ
 

دىن بۇرۇن رشۈبھىنى بۇال مەزكۇرۇرىغا قويغان بۇ ئادەملەر ئوتت
قىلىدىغان بىر قىسىم مەزھەپلەر نىڭ ھەدىسىنى ئىنكار ھرەسۇلۇلال
نىڭ پىكىرلىرى ۋە ئۇالر ئوتتۇرىغا قويۇپ بولغان. بىز ئۇالربۇرۇنال 

بىر قىسىم مەسىلىلەرنى  غاندەپ داۋراڭ سېلىپ ئوتتۇرىغا قوي دەلىل
تىلغا ئېلىپ ئۆتتۇق. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دەلىلى دەپ ئوتتۇرىغا قويغان 
بۇ نەرسىلەر بىلەن قوشۇلغان بۇ شۈبھە ھېچبىر مۇسۇلماننىڭ 

ن ئاغزىدىن چىقىشى ياكى ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ داۋا قىلىدىغا
. ايدىغان شۈبھەدۇربولم ئادەمنىڭ ئاغزىدىن چىقىشى مۈمكىن

غان مۇسۇلمان لەر بولۇپ قىيامەتكە قەدەر بولكېيىنكىگىرىكى ۋە ئىل
ەرىپىدىن ئۈممىتى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنىڭ ئالالھ تائاال ت

ىنى خاھىش -كەلگەن ۋەھىي ئىكەنلىكى، پەيغەمبىرىمىزنىڭ نەپسى
ھەققىدە بىرلىككە كەلگەن.  چىقىش قىلىپ سۆز قىلمايدىغانلىقى

ا ەقتىكى بىرلىكى قۇرۇقتىن قۇرۇق ئوتتۇرىغمۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ بۇ ھ

                                                        
. يىلى 1983تقان بۇ بىر بۆلۈك مەسىلىلەر ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ شۈبھىلىرىگە دەلىل قىلىۋا ①

يازدا كاراچىدا كۆرۈشكەن ۋاقتىمىزدا پەرۋىزچىلەرنىڭ تىلى ئارقىلىق ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئىدى. 
)ھەرقايسى جايالردىكى جۈملىدىن تۈركىيىدىكى شاتۇتالرمۇ مۇشۇ پەرۋىزچىلەردىن مىراس 

 ئالغىنىنى تەكرارالپ يۈرمەكتە.(



  

 ەيلى مۇنداقال دېيىلىپتۈپ خاھىش-چىقىپ قالغان ياكى نەپىس
ە بولماستىن بەلكى ئۇ قارشى تۇرغان ئادەم ئوچۇق قالغان مەسىل

ئاشكارە ئازغۇندىن باشقا بىرنەرسە بولمايدىغان قىل سىغماس 
 ھەقىقەتتۇر.

 يرىگە قىلىنغان ۋەھىھەدىسىنىڭ ئالالھ تەرىپىدىن پەيغەمبى
ڭ الرنى، بىز بۇبولۇپ سىتىدىغان تاالي دەلىللەر بارئىكەنلىكىنى كۆر
دەلىل شەرىئەتشۇناسلىقتا  يۇقىرىدا ھەدىسنىڭ بىر قىسمىنى

يان قىلىپ ئۆتكەن دە باىغانلىقى ھەققىدىكى ئىزدىنىشىمىزبوالاليد
ىتىپ كۆرس بىر بۇ ھەقتىكى مۇھىم نۇقتىالرنى يەنە قايتا بولساقمۇ،
 ئۆتىمىز. 

تەۋە دەپ تۇرۇۋېلىۋاتقان قۇرئانى  يالغاندىن . بۇ ئادەملەر ئۆزىنى1
لالھ كەرىمنىڭ روشەن ئايەتلىرىدىكى كەسكىن كۆرسەتمىلەردە بۇنى ئا

  حن جن  ُّ . بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ: تائاالنىڭ خەۋەر قىلغانلىقى

 تەرجىمىسى: ٤ – ٣النجم:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

خاھىشى بىلەن سۆزلىمەيدۇ. -مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم نەپسىبۇ »
بۇ كىشىنىڭ سۆزلىگىنى پەقەت ۋە پەقەت ۋەھىي قىلىنغان ۋەھىيدىن 

 [ئايەتلەر -4 -3نەجم سۈرىسى ]«ئىبارەتتۇر.

  رت  ُّ  يەنە ئالالھ پەيغەمبىەر ئەلەيھىسساالم ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ:

 يف ىف  يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت

 ٤٧ – ٤٤الحاقة:  َّ مل يك ىك مك لك اك يق ىق

ئەگەر ئۇ بىزنىڭ ھەققىمىزدە )يالغاندىن( بەزى گەپ » تەرجىمىسى:
سۆزلەرنى قىلغۇدەك بولسا، بىز ئۇنى قۇدرەت قولىمىز بىلەن 



  

تۇتىۋەتكەن بوالر ئىدۇق. ئارقىدىن بىز ئۇنىڭ گۈرەن تومۇرىنى 
ئۈزۈۋەتكەن بوالتتۇق. سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن ھېچكىم ئۇنىڭغا 

 [ـ ئايەتلەر  47ـ  44سۈرە ھاققە  ]«ئارىچى بولۇپ بواللمايتتى.
بۇ ئايەتلەردە رەسۇلۇلالھنىڭ پەقەت ۋەھىي بىلەن 
سۆزلەيدىغانلىقى ھەققىدە خەۋەر بولۇپال قالماستىن بەلكى ئەگەر 

ئالالھ  ،ئالالھ ئۈستىدىن بىر شەيئىنى توقۇپ قالغان بولسا ھرەسۇلۇلال
لەن تۇتۇپ ھاالك قىلغان بوالتتى دەپ ئۇ كىشىنى قۈدرەت قولى بى

رەت قولى بىلەن خەۋەر قىلىنغان. ئالالھ ئۆزىنىڭ رەسۇلىنى قۇد
، يەنى ئۇ گۆرەن تومۇرىنى ئۈزۋەتمىگەنىكەن ، بۇ كىشىنىڭتۇتمىغان
 ھئالال ھ، رەسۇلۇلالن ئىكەن دېمەكئالالھ ھاالك قىلمىغا كىشىنى

 . ۋەھىي قىلغان نەرسىنىال سۆزلىگەن
، بۇ دەلىللەردە ئالالھ دەلىللەر بولۇپ كىتابىدىن ئېنىقھنىڭ . ئالال 2
، بۇيرۇغان ۋە چەكلىگەن ھەربىر ئىشتا قىلغان قىلمىغانمىنلەرنى ئمۆ

 پەيغەمبىرىگە ئەگىشىشكە بۇيرۇيدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:

 َّ  هب... جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين...  ُّ 

ەر نېمىنى ئېلىپ كەلگەن سىلەرگە پەيغەمب» تەرجىمىسى: ٧الحشر: 
بولسا شۇنى قىلىڭالر. سىلەرنى نېمىدىن چەكلىگەن بولسا ئۇنىڭدىن 

 نىڭ بىرقىسمى[ئايەت -7سۈرە ھەشر ] «يېنىڭالر

 يت ىت نت مت زت رت يب ُّ  مۇنداق دەيدۇ: ھيەنە ئالال

ئەي » :تەرجىمىسى ٣٣ محمد: َّ ىث نث  مث زث رث

ر ۋە رەسۇلىغا ئىمان ئېيتقان مۇئمىنلەر، ئالالھقا ئىتائەت قىلىڭال
سۈرە ]«ئىتائەت قىلىڭالر. ئەمەللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋەتمەڭالر.

 [ـ ئايەت 33مۇھەممەد 



  

 ، ھۆكمىگە رازى بولۇش،رەسۇلۇلالھقا ئىتائەت قىلىش . ئالالھنىڭ3
قىلغان ھەر بىر ، مۇۋاپىق تاپقان ۋە ھۆكۈم قىغا تەسلىم بولۇشبۇيرۇ

ڭ مەۋجۈت بىلەن ئىماننى نۇشچەكلىمىسىگە بويسۇۇق ۋە بۇير نەرسىدە
. باغلىغانلىقى بولۇش بولماسلىقى ئارىسىنى قەسەم قىلىپ تۇرۇپ

 مس  خس حس جس مخ ُّ  ئالالھ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

 جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص

 تەرجىمىسى: ٦٥النساء:  َّ  حف جف مغ جغ مع
پەرۋەردىگارىڭ نامىدىن قەسەمكى، بۇالر ئۆز ئارىلىرىدا يۈز بەرگەن »

ا سېنى ھۆكۈم چىقارغۇزمىغۇچە، ئارقىدىن سەن چىقارغان دەتاالشت
ھۆكۈمدىن قىلچە قەلبىدە غۇم ھېس قىلماي مۇكەممەل شەكىلدە 

 [ئايەت -65سۈرە نىسا ]«تەسلىم بولمىغۇچە مۆئمىن بواللمايدۇ.
مىنلەرنى بۇالرنىڭ ئالالھنىڭ ئيەنە بۇ قاتاردا ئالالھ تائاال مۆ

« ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت قىلدۇق»ىتى رەسۇلى بىلەن بولغان مۇناسىۋ
 مۇنداق دەيدۇ: ھدېيىشتىن ئىبارەتتۇر دەپ سۈپەتلەيدۇ. بۇ ھەقتە ئالال

 خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  ُّ 

 تەرجىمىسى: ٥١النور:  َّ لك خك حك جك حقمق مف

جەزمەنكى ئارىلىرىدا ھۆكۈم قىلىپ قويسۇن ئۈچۈن ئالالھ  ۋە »
تىدىكى مۆئمىنلەرنىڭ سۆزى رەسۇلۇلالھ تەرەپكە دەۋەت قىلىنغان ۋاق

ئاڭالپ ئىتائەت قىلدۇق دېيىشتىن ئىبارەتتۇر. ئەنە شۇالر، ئۇالرال 
 [ئايەت-51سۈرە نۇر ] «نىجات تاپقۇچىالردۇر.

تائاال تەرىپىدىن  تنىڭ ھەدىسىنىڭ ئالالھئۈممە . پۈتكۈل4
بىرلىككە  ئىكەنلىكى ھەققىدە يپەيغەمبەرگە قىلىنغان ۋەھى



  

ۇ رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرىنىڭ بىرلىككە كېلىشى ، بولۇپمكەلگەنلىكى
چۈنكى ئۇالر  (ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن رازى بولسۇن ھئالال)

ئۆز  ،رەسۇلىمىزنىڭ ھاياتىدا رەسۇلىمىزنىڭ سۆزلىرىنى ئەستە ساقالپ
قىلغان ۋە قىلمىغان  ئارىلىرىدا بىر بىرىگە ئەسلىتىشەتتى. رەسۇلىمىز

ى رەسۇلۇلالھن (بولمىغانال ئىش بولسا لۇلالھقا خاسرەسۇ)ھەربىر ئىشتا
لىشاتتى. ئۇالر ئالالھنىڭ ئىسالم قى ئۆزلىرىگە ئۈلگە قىلىشنى نىشان

ئۈممىتىگە قىلغان تۆۋەندىكى سۆزىدىكى يوليورۇقىغا ئاۋاز قوشقۇچى 

 جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف  ُّ  ئىدى.

 تەرجىمىسى: ٢١األحزاب:  َّ  حم جم هل مل خل حل

يغەمبىرىدە بىر ياخشى ئۈلگىلىك )روھ( سىلەرگە ئالالھنىڭ پە»
باردۇر. ئالالھنى ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئۇچرىشىشنى ئۈمىد قىلغان 
ئالالھنى كۆپ ئەسلىگەن ئادەملەر ئۈچۈن )ياخشى بىر ئۈلگۈلۈك روھ 

                                                                                           [ئايەت  -21سۈرە ئەھزاب ] «باردۇر(.
ئايرىم شەكىلدە  ىچىدە خەت ساۋادى بارالر ھەدىسنىساھابىالر ئ

ئۆزىگە خاس قىلىپ يېزىۋالىدىغان ئىدى. رەسۇلۇلالھنىڭ بىر بۆلۈك 
نىڭ ھاياتىدىمۇ ھئۇالر رەسۇلۇلال ،ساھابىلىرى بار بولۇپ

نىڭ ئىش ئىزلىرى سۆزلىرىنى ئۆزلىرى ئاتايىتەن ھرەسۇلۇلال
لىۋاالتتى. رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىدىن كېيىن بولسا مەسىلە خاتىر

ساھابىالرنىڭ ھوزۇرلىرىغا سۇنۇلىدىغان ئىدى. ئۇالر مەسىلىنىڭ 
المىسا ھەدىس شەرىفتىن ھۆكمىنى قۇرئاندىن ئىزدەيتتى. قۇرئاندا تاپ

ۋە بۇ مەسىلە ھەققىدە ھەدىستە كەلگىنى بويىچە ھۆكۈم  ئىزدەيتتى
ردىن ئالالھنى تىلغا ئېلىپ مەن سىلە»زىلەر ىدىغان ئىدى. بەچىقىر
 ن سورايمەن. سىلەرنىڭ ئىچىڭالردا، ئالالھنىڭ نامى بىلەتۇرۇپ

 «بىر نەرسە ئاڭلىغانالر بارمۇ ؟! رەسۇلۇلالھدىن بۇ مەسىلە ھەققىدە 



  

نىڭ ساھابىللىرىنىڭ ھدەپ سورايىتتى . ئەگەر ساھابىالرغا رەسۇلۇلال
، ئۇالر لۇلالھنىڭ ھۆكۈمى كەلسەىلىق رەسۇبىرەرسىنىڭ تىلى ئارق

 دەرھال شۇ ھۆكۈمنى تەتبىقالش ۋە ئۇنى قوللىنىشقا ئالدىرايتتى.
، مانا بۇ مەسىلىلەر بىزگە ئېنىق شەكىلدە شۇنى ئەسلىتىدۇكى 

ھەدىسمۇ ئالالھنىڭ ھۇزۇردىن كەلگەن ۋەھىيدۇر. بىز بۇ مەسىلىنى 
ھەققىدىكى  يۇقىرىدا سۆزلەپ ئۆتۈلگەن ھەدىسنىڭ دەلىل ئىكەنلىكى

بايان  (ۇدەك دەرىجىدەتەكرارالپ ئولتۇرمىساقمۇ بولغ)ئىزدىنىشىمىزدە
 قىلىپ ئۆتتۇق. 

ھەدىس شەرىفنىڭ ۋەھىي ئەمەسلىكى ھەققىدىكى دەلىل دەپ 
غان ئالىجوقا سۆزلەرگە كەلسەك باتىللىقى  داۋا قىلىپ ئۇالر ئوتتۇرىغا قوي

كارە بولسىمۇ ، ئوچۇق ئاشكارە سۆزدۇر. بىز باتىللىقى ئوچۇق ئاش
بۇالرنىڭ داۋرىڭىنى تۈپتىن بىتچىت قىلىش يۈزىسىدىن رەددىيە 

 بېرىپ ئۆتىمىز. 
خىنى . بۇالرنىڭ باتىل داۋراڭلىرىنىڭ بېشى خورما دەرى1 

تەجرىبە  چاڭالشتۇرۇش مەسىلىسىدۇر. خورما دەرىخىنى چاڭالشتۇرماق
راقتىن ۋە كەسىپكە مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ ئۇنىڭ ۋەھيى بىلەن يى

ئاالقىسى يوق. ئىنسانالرنىڭ ياشاش ئۇسلۇبى ھېچقاچان يا يېقىندىن 
ھارام ، -مۇشىنىڭ ئاساسى بولغان مەسىلىلەر، ھااللۋە ئاددىي تۇر

مۇباھ بولۇش قاتارلىقالرغا ئاالقىدار بولمىغان ئەھۋالدا ئۇنىڭ ۋەھىي 
بىلەن قىلچە ئاالقىسى يوق بولۇپ بۇ تۈرلۈك ئىشالر بىلەن قانداق 

مەسىلىسى ئادەملەر ئۆگەنگەن ۋە  شۇغۇللىنىش ۋە قانداق بېجىرىش
ىبە ۋە كەسىپ ، تەجرئادەتلەنگەنلىرى بويىچە شۇغۇللىنىدىغان

. رەسۇلۇلالھنىڭ خورمىنى چاڭالشتۇرۇش مەسىلىدۇردائىرىسىدىكى 
ئۇ زات مەسىلىسى ھەققىدە ئالدىنئاال تەجرىبىسى يوق بولۇپ 

: قانلىقىنى كۆرۈپ ئۇالرغا دېگەنكىاتچاڭالشتۇرۇۋرنىڭ خورما كىشىلە



  

  رگەن بولساڭال ئوبدان بوالرمىكىن؟!قويىۋە
رىبىسىزلىك ، ياكى تەجبۇ سۆزنى سوئال شەكلىدە ھرەسۇلۇلال

پ شەكلىدە ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ سۆزنىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغان تەكلى
مەيلى بۇيرۇق جەھەتتە بولسۇن ياكى چەكلەش جەھەتتە بولسۇن 

سلىق بىلەن ھېچقانداق ئاالقىسى يوق ئىدى. شۇڭالشقا شەرىئەتشۇنا
ساھابىلەر خورمىنى چاڭالشتۇرۇشنى تەرك قىلىشقىنىدا خورما ئوبدان 
ئوخشىمىغان. بۇالر بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى 

سىلەر » ۋەسەللەمگە گەپ قىلغىنىدا رەسۇلۇلالھ ئۇالرغا دېگەن :
 «ڭالر ئوبدان بىلىسىلەر.دۇنيايىڭالرنىڭ ئىشلىرىنى ئۆزۈ

نى ئورۇنالشتۇرغان ئورۇن بەدرى غازىتىدا مۇسۇلمان ئارمىيسى. 2
 ھبۇ مەسىلە رەسۇلۇلالھەققىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىگە كەلسەك، 

 ۋەھىي ئارقىلىق تاپقان كۆز قاراشقا ئاساسەن بولغان. ئۆزى مۇۋاپىق 
روشەن.  ەبولغان ئىش ئەمەسلىكى گەپ كەتمەيدىغان دەرىجىد

 : بۇ ئورۇنغا ئالالھ سىلىنىاھابىلىرىنىڭ بىرى رەسۇلۇلالھتىنس
ۇش ۋە تەدبىرمۇ ؟ دەپ ، ئۇرچۈشۈردىمۇ ياكى ئۇ ئۆز كۆز قاراشلىرى

جەڭ ، ئۇ كۆز قارىشىم. ساالم : ياقئەلەيھىس ھ، رەسۇلۇلالسورىغىنىدا
ا بۇنىڭدىنمۇ ئوبدان بىر دېگەن. ساھابىلەر رەسۇلۇلالھق ردۇرتەدبى

، رەسۇلۇلالھ ئۇ جايغا كۆچۈپ ھەققىدە مەسلىھەت بەرگىنىدەۇن ورئ
ئارقىلىق بولمىغانلىقى  يىڭ ۋەھىبارغان. بۇ ئورۇنالشتۇرۇش مەسىلىسىن

بۇ  )رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىدىن( ھەممىگە ئايدىڭ. ۋەھىيىنى ياق،
ئېنىق  دىغانالرنىڭ ۋەھيى ئەمەس دەپپ تۇرىۋالىۋەھىي ئەمەس دە

دەپ دەلىل قىلىپ كەلتۈرىشى ئىدى نى ۋەھيى ىمەسىلبىلدۈرۈلگەن 
 توغرا ئەمەس.

، بۇ مەسىلە دىر ئەسىرلىرى مەسىلىسىگە كەلسەكبە. 3
ەشتۈرگەن. ئالدى بىلەن كۆز ئارىسىنى بىرل يكۆزقاراش بىلەن ۋەھى



  

مەيدانغا كەلگەن. بەدىر جېڭىدىكى  ي، ئۇنىڭدىن كېيىن ۋەھىقاراش
مەسىلىلىرىنىڭ نۇرغۇنىدا ئەت ئەسىرلەر مەسىلىسى بىزگە باشقا شەرى

لىنى ئايدىڭالشتۇرۇپ بىر مۇھىم مەسىبولغان  لماسلىقى مۇمكىنتېپى
بەدرى ئەسىرلىرى مەسىلىسىدە كۆز قارىشى  ھ. رەسۇلۇلالبېرىدۇ

، ھەر كىم ساھابىالرغا مەسلىھەت سالغىنىدا بويىچە ئىش تۇتقان.
ىن رەسۇلىمىز ئۆزىنىڭ كۆز قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويغان. شۇنىڭدىن كېي

قاراشنى موۋاپىق  ئۇالردىن تۆلەم ئېلىپ قويۇپ بېرىىش ھەققىدىكى كۆز
. )ئالالھ ئۇ كىشىدىن قارىشى ئېدىئەبۇ بەكرىنىڭ ھەم تاپقان. بۇ 

( ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن ھاللئارازى بولسۇن( ئۆمەرنىڭ قارىشى )
ر ئەسىرلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئۆلتۈرۈلگەن بولۇشى ئىدى. ئىشالبولسا 

، ويىچە ئورۇنالشتۇرۇلغاندىن كېيىنى بىئەبۇ بەكرىنىڭ قارىش
پەيغەمبىرىمىزگە ۋەھىي چۈشۈپ ئەسىرلەر مەسىلىسىدە قىلىشقا 
تېگىشلىك بولغان ئىشالرنى ۋە بۇ ھەقتىكى توغرا ئۇسۇلنى بايان 

 رەسۇلىمىزنىڭ قىلغانلىرى ىلىدۇ. ئالالھ بەدرى ئەسەرلىرى،ق

 حص مس خس  حس جس مخ جخ مح ُّ  توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

 جف مغ معجغ جع مظ  حط مض خض جضحض مص خص

 خل حل جل مك لك خك حك جك  مق حق مف خف حف

 َّ  ٰه مه جه هن من حنخن جن خممم حم جم  هل مل

ھېچبىر پەيغەمبەرنىڭ زېمىندا »  تەرجىمىسى: ٦٩ – ٦٧األنفال: 
)قاتتىق( قۇدرەت تاپمىغۇچە ئەسرلىرىنىڭ بولغان بولۇشى مۇۋاپىق 

سىلەر، ئالالھ بولسا ئەمەستۇر. سىلەر دۇنيا ماتالىرىنى كۆزلەي
ئاخىرەتنى كۆزلەيدۇ. ئالالھ ئەزىز ھەم ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى 
زاتتۇر. ئەگەر ئالالھتىن بولغان بىر ئەھدە بولمىسا ئىدى. سىلەرنى 



  

شۇ ئالغان تۆلىمىڭالر سەۋەپلىك قاقشاتقۇچ ئازاب تۇتقان بوالتتى. 
اك ھالەتتە سىلەر غەنىيمەت ئالغان نەرسىلىرىڭالردىن ھاالل ۋە پ

يەڭالر، ئالالھقا تەقۋالىق قىلىڭالر، شۈبھىسىزكى ئالالھ مەغپىرەت 
 [ئايەتلەر-69-67سۈرە ئەنفال ]«قىلغۇچى رەھىم قىلغۇچىدۇر 

ۋەھىي  كۆزقاراش بىلەن باشلىنىپ،دېمەك ئەسىرلەر مەسىلىسى 
دىنغا  ھ، رەسۇلۇلالقان. بۇ مەسىلە شۇنىڭغا ئىسپاتكىبىلەن ئاخىرالش

ر مەسىلىدە ئالالھنىڭ ھۇزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىي بولمىغان ئاالقىدا
 ى قىلمايدۇ ۋە دېمەيدۇ. ئالالھ ھەمئەھۋال ئاستىدا ھېچ نەرسىن

ش بىجىرگەن ئۆزىنىڭ رەسۇلىنى كۆزقاراش ۋە ئىجتىھادى بىلەن ئى
يول ئۈستىدە قالدۇرۇپ قويمايدۇ. بۇ بىز بىر ئاز بۇرۇن  ھالەتتە ناتوغرا

، ن موھىم مەسىلىدۇر. خۇالسە كاالمكۆز يۈگۈرتۈپ ئۆتكە
رەسۇلۇلالھنىڭ دىن مەسىلىسىدىكى سۆزى ۋە ئىش ھەرىكىتى 
ھەتتاكى كۆز قارشى بىلەن بىر نەرسە دېگەن بولسا ھەم ۋەھىيىدۇر. 

ئۆز كۆز قارىشى بىلەن بىر ئىشنى دېسە ياكى  ھچۈنكى رەسۇلۇلال
ۇپ چىقسا، قىلسا، بۇ ئىش توغرا ۋە ئالالھنىڭ ئەمرىگە مۇۋاپىق بول

نى مۇشۇ ئىش ئۈستىدە قويىۋىرىدۇ. ئالالھنىڭ ھۇلۇلالرەس ھئالال
زاتنىڭ  لالھنى مۇشۇ ئىش ئۈستىدە قويۇۋەرگەنلىكى ئۇرەسۇلۇ

بولغانلىقىغا دەلىل بولۇپ  لىنىڭ ئالالھنىڭ ئىرادە قىلغىنىغا ئۇيغۇنئەمى
ىجتىھادى خاتا، نىڭ ئھلالۇ ئىش ۋەھىي بولىدۇ. ئەگەر رەسۇلۇب

 ق بولمىغان ئەھۋالدا ، ئالالھ ئۇمۇۋاپى نىڭ مەقسەت ئىرادىسىگەئالالھ
زاتنى قىلغان خاتا ئىجتىھادى ياكى سۆزى ئۈستىدە قويىۋەرمەستىن 
بەلكى ئۇ زاتقا تۈزىتىش بېرىپ توغرىالپ قويىدۇ. بەدرى ئەسىرلىرى 
مەسىلىسىدە ئەنە شۇنداق بولغان. بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھقا تۈزىتىش 

اق ۈشكەن. ئەبەسە سۈرىسىنىڭ بېشىدا ھەم شۇندبېرىپ ئايەت چ
مانا ا كايىپ ئايەت چۈشكەن. بولغان. بۇ چاغدىمۇ رەسۇلۇلالھق



  

لالھنىڭ ھەدىس ئا»موشۇنىڭدەك بەدرى ئەسىرلىرى ۋەقەسى 
ئالالھ تائاال رەسۇلۇلالھنىڭ  ئىكەنلىكىنى، ھوزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىي

ز كۆز قارىشى بىلەن ئۆ ھ، ھەرىكەتلىرىنى ـ ھەتتاكى رەسۇلۇلالسۆز
ەھىي بىلەن كونترۇل قىلىپ قىلغان تەقدىردىمۇ ـ ۋ ئىجتىھاد

 نى ئوچۇق ئىسپاتاليدۇ . « تۇرىدىغانلىقى
 ەس ئىكەنلىكىگە دەلىل دەپۋەھىي ئەم قۇرئانچىالر ھەدىسنىڭ

خۇالسە كاالم ئوتتۇرىغا قويغان ئۈچ مەسىلە ھەققىدىكى  گۇمان قىلىپ
ىمىز تەرىپىدىن ۋۇجۇتقا چىقىرىلغان ، رەسۇلشۇنىڭدىن ئىبارەتكى

: بىرىنچى تۈرىنى رەسۇلۇلالھ ئۆزى ئىش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ
ي تۇرۇپ ھېچبىر نەرسە ۋەھىي قىلىنما ئىنسانلىقىنىڭ تەلىپى بويىچە

ېچقانداق نىڭ شەرىئەتشۇناسلىق بىلەن ھبۇ تۈربولۇپ  بېجىرگەن ئىش
ىن دىن بىلەن قتىسىدھاالل ۋە ھارام بولۇش نۇ ئاالقىسى يوق.

 مۇشتىكى كۆپ قىسمبولمىغان كۈندىلىك تۇر ھېچقانداق باغلىنىشى
رەسۇلىمىزنىڭ خورمىنى  بۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئىشالر

مۇشۇ تۈردىكى  قارىشى چاڭالشتۇرۇش مەسىلىسى ھەققىدىكى كۆز
بىر ئىشنى  ھى بولسا رەسۇلۇلالتۈر ئىككىنچى ئىشالر قاتارىغا كىرىدۇ.

. قىلىدۇ سى بىلەنبولۇش تەقەززا« ىنسانپەيغەمبەر ھەم ئ»
ئاساسىدا  يى ئالالھ تەرىپىدىن ۋەھىئىشرەسۇلۇلالھنىڭ بۇ 

بىجىرىلگەن بولىدۇ. خورما چاڭالشتۇرۇش مەسىلىسى بىلەن بەدىر  
ەت مەسىلىسىدىن ئىبار ڭىدىكى ئەسكەرلەرگە بارىگاھ تۇتۇشجې

قارىشى بىلەن ئەلەيھىسساالم ئۆز كۆزئالدىنقى ئىككى ئىش رەسۇلۇلالھ 
 ئۈچىنچىسىقىلغان بىرىنچى تۈرلۈك ئىشالر قاتارىدىندۇر. 

مەسلىھەت  ۋە ساھابىالر ئارىسىدىكى ئۆز كۆز قارىشى ھرەسۇلۇلال:بولسا
مەسىلە  اراشلىرى بويىچە ئىجتىھاد قىلغانئوبيېكىتلىرىنىڭ كۆز ق

نىڭ خاتاسىنى چۈشۈپ، ئىجتىھادۋەھىي كېيىن  ئىجتىھادتىن ،بولۇپ



  

 .  ايان قىلغاندۇرنى بپ، توغرىسىتۈزۈتۈ
 

 ئۈچىنچى شۈبھە:
 

نىڭ بۇ توغرىدىكى شۈبھسىنىڭ خۇالسىسى ئۇالر
 : تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت

ھەدىس پەيغەمبىرىمىزنىڭ نەزىرىدىمۇ شەرىئەت ئەمەس »
ئىدى. پەيغەمبىرىمىز ھەم ئۆز ھەدىسلىرىنىڭ دىن ئۈچۈن بەلگىلىمە 

ىنى مەقسەت قىلمىغان. چىقىرىدىغان مەنبە بولغان بولۇش
رسىنى شەرىئەتشۇناسلىق مەنبەسى بولسۇن دېگەن مەقسەتتە بىرەر نە

ىمىز ئۆز ھاياتىدا قۇرئانى . پەيغەمبىردېگەن ياكى قىلغانمۇ ئەمەس
دىن باشقا بىر قانۇن چىقىرىدىغان مەنبەنىڭ بۇ ساھەدە مەۋجۇت كەرىم

دىكى بولۇشىنى خالىغان ئەمەس. بەلكى رەسۇلۇلالھنىڭ نەزەرى
قۇرئانى كەرىم ئىدى. شۇنىڭدەك  نبەسى پەقەتالشەرىئەتشۇناسلىق مە

( چۈشەنچىسى ھەم )ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن ساھابىالرنىڭ
 كېلىپ بۇ دەۋردە ھەدىس ئىدى. تابىئىنالرنىڭ دەۋرى نداقموشۇ
اسلىق مەنبەلىرىدىن بىر شەرىئەتشۇنھەدىسىنى ، دەيدىغان مۇھىم

پىتنە مەيدانغا كېلىشكە باشلىدى. بۇ ئىسالم  دەيدىغان مەنبەدۇر،
ىغا ئۇ دىن ئەجەللىك زەربە ئىدى. بۇ چاغدا ئىسالمدىنىغا نىسبەتەن 

قۇرئاندىن ئىبارەت  ،لەر كىرىپغا مەنسۇپ بولمىغان تەركىپدىن
ڭ ئىنساننىپەيغەمبىرىمىزنىڭ سۆزىدىن سەھىھ ۋە خالىس ۋەھيىگە 

ر ئارىلىشىپ كەتتى. ۋەھىي نەرسىلە ئەمەس سۆزىدىن ئىبارەت ۋەھىي
ئارقىلىق پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىيسىنى كۆزدە  ئەمەس دىيىش

 «تۇتىمىز.



  

دەلىللىرى بارلىقىنى داۋراڭ تۆۋەندىكدەك بۇ قاراشلىرىنىڭ  ئۇالر
  :قىلىشىدۇ

 
. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ساھابىلىرىنى قۇرئانى كەرىمنى 1

ھەدىستىن سۆز بولسۇن  ەن بولسا،يېزىشقا بۇيرۇپ بۇنىڭغا ئۈندىگ
ەت بولسۇن ھەر قانداق بىر نەرسىنى يېزىشنى ھەرىك-ياكى ئىش

 بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:  چەكلىگەن ۋە
مەن توغرۇلۇق بىر نەرسە يازماڭالر، كىمكى مەن توغرۇلۇق »

 ①«سە يازىدىكەن بۇنى ئۆچۈرۈۋەتسۇن.قۇرئاندىن باشقا بىر نەر
( ئۇالرغا بولسۇنلالھنىڭ رازىلىقى ئا. ساھابىالر )2

، نىڭ شەرىئەت ئەمەسلىكىنى ئۆگۈنۈپپەيغەمبىرىمىزدىن ھەدىسى
ىدىغانلىكى نەرسىگە قۇرئان كەرىمنى يېزىشقا شۇڭالشقا يازغىلى بول

ادىالش يېزىش ۋە ي ناھايىتى ئەھمىيەت بەرگەن بولسىمۇ، ھەدىس
 . ئىشىغا ئەھمىيەت بەرمىگەن

چوڭ ساھابىلەر خۇلەفائۇرراشىدىينالر باشچىلىقىدىكى  .3
ھەدىس رىۋايەت قىلىشنى ياقتۇرمايتتى ۋە ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇرىدىغان 

( ھەدىس ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن )ئالالھ ئۆمەرخەلىفە ئىدى. 
رىۋايەت قىلغۇچىالرغا تەھدىت سېلىپ ئاگاھالندۇرۇپ تۇردىغان 
ئىدى. بۇ كىشى ھەدىس رىۋايەت قىلماسلىق ھەققىدىكى تەھدىت ۋە 

، ھەدىس رىۋايەت ندۇرۇشىنى ئىجرا قىلىش يۈزىسىدىنالئاگاھ
قىلغانلىقلىرى سەۋەبلىك بىرنەچچە ساھابىنى جازاالپ قاماپ قويغان 

 ئىدى.

                                                        
 ھ مۇسلىمنىڭ زاھىدلىق ھەققىدە دېگەن بابىدا كەلتۈرگەن ھەدىس.ئىمام مۇسلىم سەھى①

 



  

 : ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقى بۇ شۈبھىگە رەددىيە ۋە 
 

 ۋە ھەدىس تۇتماسلىق ھەققىدىكى مانا بۇالر ئۇالرنىڭ شۈبھىسى
ئۇنىڭ  ،تىن ئاساسى يوقشۇبھىنىڭ تۈپبۇ تۈردىكى دەلىللىرى. 

. مۇسۇلمان ئۈممىتى يوق يالغاندۇر يىدەلىللىرىنىڭ تېخىمۇ تايىن
ھنىڭ كېيىن بولۇپ ھەممىسى تاكى قىيامەتكە قەدەر ئالال ئىلگىرى

: پەيغەمبىرىمىزنىڭ بىرلىككە كەلگەنكى ياردىمى بىلەن شۇ مەسىلىدە
ھەدىسى ئىسالم شەرىئەتشۇناسلىق مەنبەلىرىدىن ئىككىنچى 

ەنبەدۇر. بىز ئالالھنىڭ مەرھەمىتى بىلەن ھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ م
ئىكەنلىكىگە يېتەرلىك دەلىللەرنى  يدىن كەلگەن ۋەھىىھۇزۇر

وزۇرىدىن كەلگەن ۋەھىي ھنىڭ ھكەلتۈردۇق. ھەدىسىنىڭ ئالال
 ئالالھنىڭ ئىنسانالرغا يوللىغان شەرىئىتىئىكەنلىكى، شۇنداقال 

. شەكسىزكى ھەدىس ئىسالم دەلىلدۇرئىكەنلىكىگە كەسكىن يىتەرلىك 
 بىز بۇئەمدى  قىنىڭ ئىككىنچى مەنبەسىدۇر.شەرىئەتشۇناسلى

شۈبھىلىرىگە مەسىلىنى تېخىمۇ ئايدىڭالشتۇرۇش يۈزىسىدىن ئۇالرنىڭ 
دەلىل دەپ ئەكەلگەن شۇ ئاتالمىش سەپسەتىللىرىگە رەددىيە بېرىپ 

 ئۆتىمىز. 
قۇرئانى كەرىمنى ئەلەيھىسساالم  ھرەسۇلۇلال». ئۇالرنىڭ 1

 .، ھەدىس يېزىشتىن چەكلىگەنيېزىش ۋە يادىالشقا ئۈندەپ تۇرۇپ
دېگەن « ى يازىدىغان كاتىپلىرى بار ئىدىرەسۇلۇلالھنىڭ قۇرئانن

، بۇ كۆپتۈرىۋېتىلگەن سۆز بولۇپ باشقىالرنى سۆزىگە كەلسەك
، يەنە قايمۇقتۇرۇش مەقسىتىدە بىر قىسىم ھەقنى ئاشكارىالپ

، . شۇنىڭدا شەك يوقكىنى ئاساس قىلغانشۇرۇشىنى يوبىرقىسم
قۇرئانى كەرىم يېزىلىش ۋە ساقلىنىش جەھەتتە پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
ھەدىسىگە مەنسۇپ بولمىغان ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈشكە ئېرىشكەن. 



  

، نوپۇز ۋە مۇقەددەسلىك جەھەتتە ىڭ بىرىنچى مەنبەسىقۇرئان بۇ دىنن
كۆڭۈل  ،ساقالشقا قا،ېزىشھەدىستىن يۈكسەكتۇر. قۇرئانى كەرىم ي

شۇنىڭ ئۈچۈن  تۇر. ئەھمىيەت بېرىشكە ئەڭ ھەقلىق كە،بۆلۈش
قۇرئانى كەرىم يېزىش ۋە خاتىرىلەش جەھەتتە ھەدىسكە مەنسۈپ 

ڭ ھەدىستىن . ساھابىلەرنىلمىغان كۆڭۈل بۆلۈشكە ئېرىشكەنبو
سەۋەبلەر  زىشقا كۆڭۈل بۆلشىگە تۈرىتكەبەكرەك قۇرئان كەرىمنى يې

 نىڭسى قۇرئانى كەرىمغۇن بولۇپ بۇ سەۋەپلەرنىڭ بىرتى نۇرناھايى
چۈشكەن  ئىل ئەلەيھىسساالم پەيغەمبىرىمىزنىڭ قەلبىگە ئېلىپىبرىج

نى يېزىش ۋە بىلىش شۇڭالشقا قۇرئان چېگرا بىلەن چېگرىلىنىدىغانلىقى
. بولغانلىقىدۇر ، ساھابىالرمۇ بۇ ھەقتە كۆپرەك شارائىتقا ئىگەقوالي

ن ئىبارەت بولغان سۆز ۋە ئىش ـ ھەرىكەتلىرىدى رەسۇلىمىزنىڭ
، ھەدىس ناھايىتى نۇرغۇن ۋە كۆپ تارماقلىق ھەمدە ھەدىسكە كەلسەك

، يىل مۈددەتنى 23ارىسىدا ياشىغان پەيغەمبىرىمىز ساھابىلەر ئ
رەسۇلۇلالھنىڭ كۈندىلىك دېگەن سۆزلىرى ۋە ئىش ھەرىكەتلىرىنى ئۆز 

رىلەش مۇشەققەتلىك بىر مەسىلە. ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ يېزىش ۋە خاتى
بولۇپمۇ ساھابىلەر ئارىسىدىكى ساۋاتلىقالرنىڭ ئازلىقىنى ھېسابقا 

 شۇنداق. تېخىمۇ ئالغىنىمىزدا 
يەنە قۇرئانغا ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگۈزگەن سەۋەبلەرنىڭ بىرى 

يەت ، بۇ زۆرۈرىاتىرىلىنىشى بىر زۆرۈرىيەت بولۇپقۇرئانى كەرىمنىڭ خ
قىلىنغان قۇرئان كەرىمنىڭ سۆزلۈكى ۋە  سۇلىمىزغا ۋەھيىئالالھتىن رە

، مەنىسى بولۇشى ي قىلىنغانۋەھى مبىرىمىزگەمەنىسى بىلەن پەيغە
نى كەرىمنى چوقۇم يېزىشقا بويىچە يەتكۈزۈشكە بولماسلىقى قۇرئا

، كە كەلسەك. ھەدىسزۆرۈرىيەتكە ئايالندۇرۇپ قويغان تېگىشلىك
. ھەدىس قىلىشقا بولىدۇ ھەدىسنى مەنىسى بويىچە رىۋايەت

ز مۇشۇ مەزمۇندا بىر سۆزنى رەسۇلىمى»مەسىلىسىدە بىر كىمنىڭ 



  

« بىر نەرسىنى دېدى مۇشۇنىڭغا ئوخشىشىپ كېتىدىغان« »دېدى
دېگەندەك سۆزلەرنى دېيىشىگە بولىدۇ. ئەمما قۇرئانى كەرىم ھەققىدە 

 ئىز ئەمەس.بۇنداق دىيىش جا
الھنىڭ ساھابىللىرى ۇلۇلبۇ تۈردىكى ئىشالر ئىچىدە رەس 

، قۇرئان ۋە ىڭ ئاز سانلىق كىشىلەر ئىكەنلىكىساۋاتلىقالرن ئارىسىدا
يتىنىڭ ھەدىسنى بىر قاتاردا بىرلىكتە يېزىپ كېتىش ئىمكانى

بىالر قايسى بىرىنى يېزىشى ساۋاتلىق ساھا»بولمىغانلىقىدۇر. ئەگەر 
ئەلۋەتتە »نى تالالشقا قويۇلغۇدەك بولسا، گەندې« كېرەك؟!

دىن ئىبارەت بولىدۇ. شۇندىال « قۇرئانى كەرىم بولسۇن ېزىلىدىغىنىي
، تولۇق تەكشۈرۈلگەنئۇالر قۇرئانى كەرىمنى كېيىنكىلەرگە توپتوغرا، 

لمىغان ھالەتتە تاپشۇرۇپ ھەرىپ ئارتۇق ياكى كەم بولۇپ قابىر 
 بېرەلەيدۇ. 

ئەلەيھىسساالم  ھھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ رەسۇلۇلال
دىن باشقىسى دېمەك دىن باشقىنى يېزىشتىن چەكلىگەن. قۇرئانقۇرئان

 ، دەپ دەلىل كەلتۈرۈشىگە كەلسەك بۇ بىرھەدىسنىڭ دەك ئۆزى شۇ
 : نەچچە نۇقتىدىن خاتا دەلىل

درىيدىن شۇنداق رىۋايەت . ئىمام مۇسلىم ئەبى سەئىدىل خۇ1
ر مەن توغرىلىق بى»ېگەن:، رەسۇلىمىز ئەلەيھىسساالم مۇنداق دقىلغان

بىر نەرسىنى  كى مەندىن قۇرئاندىن باشقايازماڭالر. كىمنەرسە 
 «، ئۇ يېزىۋالغىنىنى دەرھال ئۆچۈرۋەتسۇن.يېزىۋالغان بولسا

ى ئەبۇ مىنلەرنىڭ ئەمىرئبۇ ھەدىسنى ھەدىس ساھەسىدىكى مۆ
ئەبى سەئىدىل خۇدرىيغا مەۋقۇف )ساھابە  ابدۇلالھ بۇخارى ۋە باشقىالرئ

( ھەدىستۇر بولۇشى مۈمكىن بولغان ھەدىسئىجتىھاد قىلىپ دېگەن 
 دېگەن. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  بۇنى نەزەردىن ساقىت قىلغىنىمىزدىمۇ



  

ھتىن يەنە رەسۇلۇلال ىس يېزىشتىن چەكلىگىنىگە ئوخشاشھەد
باشقا  ھەدىس يېزىشقا رۇخسەت قىلغانلىقى، بەلكى بۇيرىغانلىقلىرى

ئۇالرنىڭ بۇ  زكىەلگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ئېيتىمىھەدىسلەردە ك
باشقىالرنى قايمۇقتۇرۇش مەقسىتى بار.  ھەدىسنى دەلىل كەلتۈرۈشتە

چەكلىگەنلىكى يېزىشتىن ئۇالر قۇرئاندىن باشقىنى  نىمە ئۈچۈن
ھەققىدىكى بىر ھەدىسنى بايان قىلىدۇ ـ يۇ، كۆپ سانلىقنى 

ھەققىدىكى ھەدىسلەرنى  يېزىشقا رۇخسەت قىلغانلىقىئىگەللەيدىغان 
 ئۆتمەيدۇ؟!  پكۆرسىتى

، رەسۇلىمىز ئەلەيھىسساالم مەككە پەتھى بۇ دەلىللەرنىڭ بىرى
ئالالھ مەككىدىن : »ان كۈنى نوتۇق سۆزلەپ مۇنداق دېگەنبولغ

ينىڭ شەيخى ئەبۇ بۇ يەردە ئىمام بۇخارى)ئۆلتۈرۈلۈشنى ياكى پىلنى
توستى. ئالالھ ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىنى ۋە  (ئىيىم شەك قىلىدۇنە
ۇپ رەسۇلۇلالھ سۆزىنى ئاخىرالشتۇر.ى مەككىگە ئېگە قىلدىمىنلەرنئمۆ
ئەي ئالالھنىڭ  يەمەنلىكلەردىن بىر ئادەم كېلىپ:ىشىغا تۇر

دى. پەيغەمبەر ماڭا دېگەنلىرىڭنى يېزىپ بەرگىن، دې ،پەيغەمبىرى
  ①«، دېدى.: ئەبى شاھقا يېزىپ بېرىڭالرئەلەيھىسساالم 

ە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رەيربۇ ھەدىسلەرنىڭ يەنى بىرى ئەبى ھۇ
 رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس بولۇپ ئۇ مۇنداق دېگەن : 

، رەسۇلۇلالھنىڭ ئىبنى ئەمرنى ھېسابقا ئالمىغاندا ھئابدۇلال» 
بىر كىم يوق ئىدى. مەندىنمۇ ئوبدانراق بىلىدىغان ھەدىسىنى 

لىشىنىڭ سەۋەبى ئۇ ئىبنى ئەمرنىڭ مەندىن ئوبدانراق بى ھئابدۇلال
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دېگەن بابتا رىۋايەت « ئىلىمنى يېزىش ھەققىدە»ئىمام بۇخارى كىتابۇل ئىلىمدە  
 . ھەدىس.206.توم 1قىلغان ھەدىس. فەتھۇلبارى 

 



  

  ①«، مەن بولسام ساۋاتسىز ئىدىم.ئىدىساۋاتلىق 
ئىبنى ئەمردىن رىۋايەت قىلىنغان  ھبۇ قاتاردا يەنە ئابدۇلال

سەن : »دىن بىرى ئۇ كىشىگە مۇنداق دېگەنھەدىس بار. ساھابىلەر
رەسۇلىمىزنىڭ دېگەنلىرىنىڭ ھەممىسىنى يازىسەن. رەسۇلىمىز بىر 

نەرسىلەرنى ، ئۇ كىشى  غەزەپلەنگىنىدە شەرىئەت ئەمەس انئىنس
ەسۇلىمىزنىڭ قېشىغا قايتىپ ر ھدەپمۇ قويىدۇ. بۇ گەپ بىلەن ئابدۇلال

، باشقىالرنىڭ ئۆزىگە دېگەن بۇ گېپىنى خەۋەر قىلغىنىدا، بېرىپ
ىلكىدە ، جېنىم ئيازغىن»ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:  ھرەسۇلۇلال

نىڭ ئاغزىمدىن پەقەت ھەق ، مېبولغان زات بىلەن قەسەمكى
 ②«چىقىدۇ.

سەھىھ ھەدىس كىتابلىرىدىكى سەھىھ بۇ رىۋايەتلەر 
رىۋايەتلەردۇر. بۇ ساھەدە بۇ رىۋايەتلەردىن باشقا يەنە نۇرغۇنلىغان 

ەر بىز ھەدىس خاتىرىلەشتىن زەئىپ رىۋايەتلەر بار. ئەگ
، خاتىرىلەشكە رۇخسەت ھەققىدىكى ھەدىسلەر بىلەن چەكلىگەنلىكى

سىنى سېلىشتۇرۇپ كۆرگۈدەك قىلغانلىقى ھەققىدىكى ھەدىسلەر ئارى
ھىجرىيە تىيب رەھمىتۇلالھى ئەلەيىھىنىڭ )، ئەبۇبەكرىل خەبولساق

ھەدىس خاتىرلەشتىن رەسۇلىمىزنىڭ  (لى ۋاپات بولغان. يى463
چەكلىگەنلىك ھەققىدىكى رىۋايەتلەرنى توپلىغانلىقىنى، بۇ رىۋايەتلەر 
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. 113بۇخارى كىتابۇل ئېلىمدە ئىلىمنى يېزىش ھەققىدىكى باپتا رىۋايەت قىلغان.  
ومۇرلۇق ھەدىس. بۇ ھەدىسنىڭ بۇخارىيدىكى ۋارىيانتىدا: ئابدۇلالھ ئىبنى ئەمىرنى ن

چىقىرىۋەتكەندە، رەسۇلىمىزدىن ھەدىس سۆزلەشتە ھېچكىم مەندىن كۆپ ئەمەس ئىدى 
 دېيىلگەن. 

 
. نومۇرلۇق، 79ئەبۇ داۋۇد كىتابۇل ئېلىمدە ئىلىمنى يېزىش ھەققىدە دېگەن بابتا  ②
. ھەدىستە. دارمى ھەدىس 162. توم 2لۇق ھەدىستە، ئىمام ئەھمەد . نومۇر3629ئومۇمى 

 .. بابتا بۇ ھەدىسىنى رىۋايەت قىلغان 43توپلىمىنىڭ مۇقەددىمىسى 



  

رىينىڭ ئىچىدە يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكەن ئەبى سەئىدىل خۇد
ھەدىسىدىن باشقا بىرمۇ ھەدىسنىڭ سەھىھ ئەمەس ئىكەنلىكىنى 

 كۆرىمىز. 
 رەھمىتۇلال ئەلەيھنىڭ بۇ ھەدىسنىبىز يۇقىرىدا ئىمام بۇخارى 

ساھابە ئۆزى دىگەن بولۇش ) ىل خۇدرىيغا مەۋقوفئەبى سەئىد
دەپ  (مەسىلە بارسەھىھلىكىدە ئىھتىماللىقى بولغان، 

ىلىپ ئۆتتۇق. باشقا ھەدىسشۇناسالرمۇ ئەنە كۆرسەتكەنلىكىنى بايان ق
ن . ھالبۇكى پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىس ①شۇنىڭدەك قىلىشقا

، بۇ نلىقى ھەققىدىكى ھەدىسلەر كۆپخاتىرىلەشكە رۇخسەت قىلغا
. بىز بۇ ھەدىسىلەرنىڭ بىر سىلەرنىڭ سەھىھلىرى تېخىمۇ كۆپھەدى

 ھەسۇلۇلال، را كەلتۈردۇق. بۇالردىن سىرت يەنەقىسمىنى يۇقىرىد
ماڭا بىر سىلەر :»سىلىنىڭ ئاخىرىقى مىنۇتلىرىدا ئەلەيھىسساالم كې

، مەن سىلەرگە بىر خەت يېزىپ بېرەي، نەرسە ئەكىلىپ بېرىڭالر
 دېگەن ئىدى. « سىلەر بۇنىڭدىن كېيىن ئەسال ئازمايسىلەر.

ھەققىدىكى  ر ھەدىس خاتىرلەشكە رۇخسەت قىلغانلىقىئالىمال
ھەققىدىكى ھەدىسلەر  رلەشتىن چەكلىگەنلىكىەدىسلەر بىلەن خاتىھ

نەتىجىسىدە  بېرىپ ئىزدىنىشلىپ ئارىسىدا ئىزدىنىش ئې
 :  ۆلۈك كۆز قاراشالرنى يەكۈنلىگەنبىر بتۆۋەندىكىدەك 

. بۇ ھەدىسنى ھەدىس بىلەن مەنسۇخ قىلىش تۈرىدىكى أ
قىلىش،  مەسىلىلەرنىڭ بىرى. يەنى ئالدى بىلەن يېزىشنى مەنئى

يېزىشقا رۇخسەت قىلىش بىلەن بۇ چەكلىمە ئەمەلدىن ئارقىدىن 
قالدۇرۇلغان. ئۆلىماالرنىڭ كۆپچىلىكى بۇ خىل قاراشقا ئىگە. 

ئوخشىمايدىغان ھەدىسنىڭ تەئۋىيلى »جۈملىدىن ئىبنى قۇتەيبە 
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 بەت 76مۇھەممەد مەتەر زەھرانى  ھەدىسنىڭ خاتىرلىنىشى دوكتۇر 



  

ئۆلىماالر دېيىشىدۇ: ئالدى »ناملىق كىتاۋىدا مۇنداق دەيدۇ: « ھەققىدە
رىلىشىپ كېتىشىدىن بىلەن قۇرئان بىلەن ھەدىسنىڭ ئا

ئەنسرىگەنلىكتىن چەكلىمە مەيدانغا كەلگەن. ئارىلىشىپ كېتىش 
 «ئېھتىماللىقى يوقالغاندا بولسا رۇخسەت قىلىنغان.

. چەكلىمە مۇتلەق ئەمەس بەلكى ھەدىس ۋە قۇرئاننى بىر ب
ۋاراققا يېزىشتىن چەكلەنگەن ئىدى. ئايرىم ـ ئايرىم ئىككى دانە 

 ندە ئۇنىڭغا رۇخسەت قىلىنغان. نەرسىگە يېزىشقا كەلگە
مەخسۇس پايدىلىنىش ئۈچۈن . بۇ يەردىكى رۇخسەت ئۆزلىرى ج

شتۇرۇۋېتىش قۇرئان بىلەن ھەدىس ئارىسىنى ئارىال ،خاتىرلەيدىغان
 .قىلىنغان ئېھتىماللىغى يوق بىر قىسىم ساھابىالرغا

 ىر بۆلۈك كۆز قاراشالر بار.يەنە ب بۇنڭدىن سىرىت بۇ ھەقتە
ىلغان رىۋايەتلەردىن شۇ كلىگەن رىۋايەتلەر ۋە رۇخسەت قچە ئەمما

كېيىن مەيدانغا كەلگەن. ئاۋۋال چەكلىگەندىن  ئايدىڭكى، رۇخسەت
 شتىنئۇ دەل خاتىرلە، مەنسوخ قىلىنغان ئىش بار دېيىلسەئەگەر بىرەر 

ر. مانا بۇ جۇمھۇر لىقىدۇئەمەلدىن قالدۇرۇلغانن چەكلىمىنىڭ توسقا
 . ①ىلغان مەسىلەماالر رىۋايەت قئۆلى

مانا بۇ ئارقىلىق ئۇالرنىڭ ئىمام مۇسلىم ئەبۇ   
ناسلىق شەرىئەتشۇ سەئىدىلخۇدرىيدىن رىۋايەت قىلغان، ئۇالر ھەدىس

مەنبەسى ئەمەس دېگىنىدە بولسۇن، ياكى ھەدىس دەلىل قىلىشقا 
ھېساباليدىغان، مەيلى  بولسۇن چوڭ قورالى دېگەن سۆزىدە-يارىمايدۇ

ەيلى مۇنازىرىدە بولسۇن ـ ھە، دىسە ئوتتۇرىغا يېزىقچىلىقتا، م
 قويىدىغان 

ھەققىدىكى دەلىلى يەرگە « ھەدىس خاتىرىلەشتىن چەكلەش»
                                                        

ھەدىس ۋە ئۇنىڭ « » ھەدىس ئىختىالپىنىڭ تەئۋىلى » ئىبنى قۇتەيبىنىڭ  ①
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 .①ئۇرۇلىدۇ
ر پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىنىڭ شەرىئەت ساھابىال» بۇالرنىڭ

ى تاشالپ، نلگەچكە ھەدىس خاتىرلەشئەمەس ئىكەنلىكىنى بى
دېگەن سۆزىگە « ىگەنبەرم ، چىڭ تۇتۇشقا ئەھمىيەتخاتىرلەشكە

، بۇ ئوچۇقتىن ئوچۇق كاززاپلىق ۋە چوڭچىلىق قىلغانلىق كەلسەك
نىڭ ھمۇسۇلمان ئۈممىتىنىڭ رەسۇلۇلال دىن،ھەدىس كىتابلىرى ،بولۇپ

ئۆلىماالرنىڭ  دىن،ھەدىسى ئالدىدا تۇتقان پوزىتسىيەلىرى
، بولۇپمۇ ساھابىالرنىڭ دىن، ئىلىمالر تارىخىدىنيازغانلىرى

ئاالھىدە ھۆرمەت نىڭ ھەدىسىگە قارىتا تۇتقان ھلۇلالرەسۇ
پوزىتسىيەسى قاتارلىقالردىن خەۋەردار ئادەملەر بۇالرنى ئۇچۇق ئاشكارە 

، كېسىپ ئېيتااليدۇ. ھەم ئۇالرنىڭ ىق قىلىۋاتىدۇ ـ دەپكاززاپل
، ھەقنىڭ ئالدىدا قانچىلىك انچىلىك دەرىجىدە ئەزۋەيلىگەنلىگەنلىكىق
 قارا-ناھەق، ئاقنى-رۇپ چىقارغانلىقى، ھەقنىنى ئويدۇلغانالريا

 ىدۇ.دۇرھەيران قال قىلغانلىقى ھەر كىمنى
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مەن كاراچىدا پەرۋىز ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى بىلەن ئارىمىزدا ئېلىپ بېرىلغان بىرنەچچە  
قىالتتى.  دەلىلمۇشۇ ھەدىسنى  ئاساسەن قېتىملىق ئولتۇرۇش ۋە سۆھبەتلەرگە قاتناشقانىدىم. بۇالر

دىسىنىڭ ساھىبى سىلەرنى يېزىشتىن چەكلىگەن. ئۆزى ھەدىسنى يېزىشقا بۇالر كۆپ ھالالردا، ھە
ئەرزىمەيدۇ ـ دەپ ئېتىراپ قىلغان. سىلەر ھەدىسكە ھەدىس ساھىبىدىنمۇ بەكرەك ھېرىسمەنمۇ 

خۇيى، سىز ئۇالرغا ئۆزگەرمەس سىلەر؟! دېگەن سۆزىنى كۆپ تەكرااليدىغان ئىدى. ئۇالرنىڭ 
بۇالر ئۇ دەلىلنى ئاڭلىمايتتى، ياكى ئاڭلىمىغانغا سېلىپ قانچىلىك  قانچىلىك دەلىللەرنى كەلتۈرۈڭ

پۈچەك، قانچىلىك بۇزۇق بولسۇن ئۆزىنىڭ قولىدىكى شۇ ئۆتمەس دەسمايىسىنى تەكراراليتتى. 
ئاخىردا بېرىپ مۇنازىرىلەشكەن كىشىلەر ئۆمۈدىنى ئۈزەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالرنىڭ ئادەملىرى 

يۇقىرى ئاۋازدا ۋارقىرىشىپ خۇشال بولۇشۇپ كېتەتتى. بۇ يەردىكى نەق خۇددى غەلىبە قىلغاندەك، 
مەيداندىكىلەر ـ ئۇالرنىڭ كۆپ قىسمى ئەرەبچە بىلمەيدىغانالر ـ پەرۋىزچىلەر مۇنازىرىدە 

مۇسۇلمانالرنى يېڭىۋالدى ، دېگەن تۇيغۇغا كېلەتتى. شۇنىڭ بىلەن ئۇالرمۇ ئىككىنچى بولۇپ 
اتتى. ئۇالرنىڭ مۇنازىرىچىلىرى ھەم مەيدانغا سىغقۇدەكال بولسا ئامال بار پەرۋىزچىلەرگە ئاۋاز قوشۇش

كۆپ ئەگەشكۈچىنى بىللە ئېلىپ كېلىشكە ئەھمىيەت بېرەتتى. چۈنكى ئۇالر ئاساسەن شاۋقۇن 
 سۈرەن ۋە چۇقانغا تايىناتتى.

 



  

ئىش ، رەسۇلىمىزنىڭ ساھابىلىرى ئۇ زاتنىڭ سۆزلىرى
ە ساقالش، ۋە ئەمەل قىلىشقا تەركەتلىرىنى مۇالھىزە قىلىش، ئەسھ

كىچىك ھەر بىر -مەن ئادەملەر ئىدى. بۇالرنىڭ چوڭقاتتىق ھېرىس
، ئەمەل قىلىشقا بولغان ۇرۇش، يادالش، ئۇقۇۋېلىشئىشنى ئاخت

ڭ ئۆيى يىراقراق بولغانلىرىنى رەسۇلۇلالھنىڭ ەنلىكى ئۇالرنىھېرىسم
ھالەتكە ئېلىپ كەلگەن ئىدى. مانا كېلىدىغان ا نۆۋەتلىشىپ قېشىغ

( ئىمام ئۆمەر ئىبنى خەتتاپ )ئالالھ  ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن.
نەد بىلەن ھەدىس بايان قىلىپ بۇخارى بۇ كىشىگە تۇتاشقان سە

مۇنداق دەيدۇ: ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ: مەن ۋە مېنىڭ 
بەنى ئومەييە ئىبنى زەيد جەمەتىدىكى بىر ئەنسارى خوشنام ـ 
مەدىنەنىڭ ئېگىز جايلىرىنىڭ بىرىدىن ـ رەسۇلىمىزنىڭ قېشىغا 

بىر كۈن ، مەن شىدىغان ئىدۇق. ئۇ بىر كۈن چۈشسەنۆۋەتلىشىپ چۈ
 مدە شۇ كۈننىڭ خەۋىرىنى ئۇ خوشنامغاچۈشەتتىم. مەن چۈشكىنى

 . ①يەتكۈزسەم، ئۇ چۈشكەندىمۇ ئەنە شۇنداق قىلىدىغان ئىدى
نىڭ ھەدىسىنى بىلىشكە بولغان ھمانا بۇ ساھابىالرنىڭ رەسۇلۇلال

قاتتىق ھېرىسمەنلىكى، ھەدىسكە ئەگىشىش ۋە ئۇنىڭغا چىڭ 
دىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. ساھابىالر يېپىششقا بولغان ئامراقلىقى

ئۆزلىرى دۈچ كەلگەن بىر قىسىم مەسىلىلەر ھەققىدە ئالالھنىڭ 
ھۆكمىنى رەسۇلىمىزدىن سوراپ بىلىۋېلىش ئۈچۈن ئۇزۇن مۇساپىلەرنى 

 بېسىپ كېلىدىغان ئىدى. 
ارىستىن شۇنداق رىۋايەت ئىمام بۇخارى ئۇقبە ئىبنى ھ

ئېمىتكەنلىكىنى  لەن ئۇنىڭ خوتۇنىنىال ئۇقبە بىبىر ئاي ،قىلىدۇكى
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ئىمىلدەش تۇققان ئەسلىدە ئايال ئىككىسىنىڭ -)يەنى ئەر
شۇ ھامان  ئۇقبە خەۋەر قىلىدۇ. بۇنى ئاڭلىغانئىكەنلىكىنى( 

مەككىدىن مەدىنىگە رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا ئاتلىنىدۇ. ئۇ 
بىر خوتۇن رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا يېتىپ كېلىپ بۇ زاتتىن ئۆزىنىڭ 

ئېمىلدەش سىڭلىسى ئىكەنلىكىنى الغانلىقىنى، ئۇنىڭ ئ
ئارقىدىن بۇ ئىككىيلەننى ئېمىتكەن ئىنىكئانا مەيدىغانلىقىنى، بىل

ئىككەيلەننى ئېمىتكەنلىكىنى خەۋەر قىلغانلىقىنى سۆزلەپ، بۇ 
ھەقتىكى ئالالھنىڭ ھۆكمىنى سورايدۇ. ئۇنىڭغا رەسۇل ئەكرەم 

ئايال مۇنداق دېگەن بولسا قانداق سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم: )ئۇ 
قىلغۇلۇق ؟!( )ئاجراشمىساڭ نىمە ئامال، مەنىسىدە( دەپ جاۋاب 
بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ  شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە مەزكۈر ئايالىدىن 

 ئاجرىشىپ باشقا توي قىلىدۇ. 
ساھابىلەر )ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن( رەسۇلىمىزنىڭ 

ىزالىقى بۇ ئانىلىرىمىزغا بولسۇن( ئاياللىرىدىن )ئالالھنىڭ ر
ھەرىكەت ۋە پائالىيەتلىرى ھەققىدە -رەسۇلىمىزنىڭ ئائىلىدىكى ئىش

سوراشقا ھېرىسمەن ئىدى. ئايالالرمۇ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىنىڭ 
ئۆيىگە بېرىپ، ئۆزلىرى دۇچ كەلگەن مەسىلىلەر توغرىلىق 

بۇ ھەممىگە  پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئاياللىرىدىن سورايدىغان ئىدى.
مەشھۇر ھەم ئېنىق بولغان دەلىل ياكى مىسال كەلتۈرۈش كەتمەيدىغان 

 مەسىلە. 
رەسۇلىمىزنىڭ ھەدىسىنى چىڭ تۇتۇشقا ساھابىالرنىڭ 
ھېرىسمەنلىكى شۇ دەرىجىگە يەتكەنكى، ئۇالر ھېچقانداق سەۋەبىنى 
بىلەلمىگەن تەقدىردىمۇ رەسۇلۇلالھنىڭ قىلغىنىنى چىڭ تۇتۇپ، 

نى تەرك قىلىدىغان ئىدى. ئۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ قىلمىشىنىڭ قىلمىغىنى
ۋەھىي ئىكەنلىكىگە ئىشەنچ قىلغانلىقىدىن سەۋەبىنى سوراپمۇ 



  

 يۈرۈشمەيتتى.
ئىمام بۇخارى سەھىھۇلبۇخارىيدا ئىبنى ئۆمەردىن رىۋايەت 
قىلىدۇ: ئىبنى ئۆمەر مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبىرىمىز ئالتۇندىن بىر 

ىدى. ساھابىالرمۇ ئالتۇندىن ئۈزۈكلەرنى ياسىتىپ ئۈزۈك قىلغۇزغان ئ
سېلىشقا باشلىدى. بىر مەزگىلدىن كېيىن پەيغەمبىرىمىز ئۈزۈكنى 

دېدى، شۇنىڭ « مەن ئۇ ئۈزۈكنى ھەرگىز سالمايمەن:»ئېلىۋېتىپ 
 . ①بىلەن ساھابىلەرمۇ ئۈزۈكلىرىنى ئېلىۋېتىشتى

ۇدرىيدىن ەئىدىلخدېگەن كىتاۋىدا ئەبي س «ئەششىفا»قازى ئىياز 
: بىر چاغدا رەسۇلىمىز رىۋايەت قىلىدۇ: ئەبىي سەئىد مۇنداق  دەيدۇ

 رى بىلەن ناماز ئوقۇۋاتقان ئىدى.ئەلەيھىسساالم ساھابىلى
 كىيىمىنى سېلىپ، ئۇنى سول تەرىپىگەپەيغەمبىرىمىز توساتتىن ئاياغ 

قويۇپ قويدى. بۇنى كۆرگەن ساھابىالرمۇ ئاياغ كىيىملىرىنى 
نېمە  : سىلەرنامازنى ئوقۇپ بولۇپ ھرەسۇلۇلال .سېلىۋېتىشتى

 :الرسېلىۋەتتىڭالر ؟! دېدى. ساھابى سەۋەبتىن ئاياق كىيىمىڭالرنى
رىنى نىڭ ئاياغ كىيىملىئەي ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى بىز سىلى

جىبرىئىل : »ھ ، دېگەنلىرىدە رەسۇلۇلالسېلىۋەتكەنلىكلىرىنى كۆردۇق
« رلىقىنى خەۋەر قىلغان ئىدىئاياق كىيىمدە نىجاسەت با ماڭا بۇ
 . ②دېدى

نى ۋە ئۇنىڭ ئىلىمنىڭ بايا»ئىبنى ئابدۇلبەر ئۆزىنىڭ 
دېگەن كىتابىدا ئىبنى مەسئۇددىن شۇنداق « ىپەزىلىتىنىڭ مەجمۇئەس

پەيغەمبىرىمىز جۈمە كۈندە خۇتبە قىلىدۇ: ئىبنى ئۇ رىۋايەت 

                                                        
①

رەسۇلىمىزنىڭ ئىش ھەرىكىتىگە ئىقتىدا قىلىش »ئىمام بۇخارى كىتابۇل ئىئتىسام،  
 نۇمۇردا رىۋايەت قىلغان. 7298دېگەن باپ « ھەققىدە

. ھەدىستە، ئىمام ئەھمەد 636ئەبۇ داۋۇد ئاياق كىيىمى بىلەن ناماز ئوقۇش ھەققىدە،  ②
 ھەدىسىدە كەلتۈرگەن. نۇمۇرلۇق 103. دارىمى ناماز ھەققىدە  1/641



  

ىزنىڭ پ كەلگەن. ئۇ پەيغەمبىرىمئوقۇۋاتقان چاغدا مەسجىدكە كىرى
، مەسچىتنىڭ ئىشىكىدىال يەنى دېگىنىنى ئاڭالپ« ئولتۇرۇڭالر»
نى دىال ئولتۇرغان. بۇىئاڭلىغان جاي يغەمبىرىمىزنىڭ شۇ سۆزىنىپە

 ،ئىبنى مەسئۇد ھئابدۇلال ەيئ:»كۆرگەن پەيغەمبىرىمىز ئۇنىڭغا قاراپ 
 .①دېگەن ئىدى« !بېرى كەل

تتىكى ھەدىس ھەر قانداق شارائىھەدىسىنى  پەيغەمبىرىمىزنىڭ
 ھئابدۇلال، بۇيرۇقىغا ئاۋاز قوشۇش، شبولسۇن بىلىش، ئەمەل قىلى

بۇيرۇغىنىنى قىلىپ چەكلىگىنىدىن دەرھال ئىبنى مەسئۇدقا ئوخشاش 
مازدا ئاياق كىيىمىنى سالغانلىرى، ئالتۇن ساھابىالرنىڭ نا ،شيېنى

 نى قىلىشتىكىبىر ئىش ئوخشاش ئۈزۈكلىرىنى تەرك قىلىشقىنىغا
دەرھال ئۇ زاتنىڭ  دە ھەمچۈشەنمىگەن تەقدىرىنى تھېكمە
چەكلىمىلىرىگە ئاۋاز قوشۇشقا بولغان بۇ خىل يۈكسەك -بۇيرۇق

ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ساھابىالرنىڭ دەرىجىدىكى ھېرىسمەنلىكى 
ئىتائەت قىلىش ۋە ئۇ زاتنى ئۈلگە قىلىش ھەققىدىكى ئالالھنىڭ 

 جف ُّ  نەرسە ئەمەس ئىدى: تۆۋەندىكى چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشتىن باشقا

 خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف

ئالالھ مۇنداق  تەرجىمىسى: ٢١األحزاب:  َّ  حم جم هل مل

سىلەرگە  ئالالھ ۋە ئاخىرەت كۈنىدىن قورققان ئادەملەر :» دەيدۇ 
سۈرە ]«ئۈچۈن ئالالھنىڭ رەسۇلىدا بىر ياخشى ئۈلگىلىك روھ باردۇر.

 [ئايەت -21ئەھزاب 
، ۋە ۇلۇلالھنىڭ ئۆز سۈننىتىگە ئەگىشىشسا رەسئاندىن قال

                                                        
دىگەن « ئىلىمنىڭ بايانىنىڭ توپلىمى»ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان. ئىبنى ئابدۇلبەر  ①

 كىتابىدا كەلتۈرگەن.



  

سۈننەتنى چىڭ تۇتۇشقا قىلغان بۇيرۇقىغا ئاۋاز قوشۇش يۈزىسىدىن 
 ئىدى.  

ەج مەندىن ھ»بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:ئەلەيھىسساالم  ھرەسۇلۇلال
  ①«.ېلىڭالرۈگىنىۋپائالىيەتلىرىڭالرنى ئ

منى قانداق ناماز ئوقۇغىنىسىلەر مېنىڭ »: يەنە مۇنداق دېگەن
  ②«شۇ بويىچە ناماز ئوقۇڭالر.ڭالر كۆرگەن بولسا

تىمنىڭ ئۇنىمىغانالردىن باشقا ئۈممى»: يەنە مۇنداق دېگەن
: ئەي ئالالھنىڭ پەيغەمبىرى ساھابىالر« ھەممىسى جەننەتكە كىرىدۇ

ماڭا ئىتائەت »لۇلالھ:، رەسۇ؟! دېيىشكەنلىرىدەئۇنىمايدىغان ئادەم كىم
ىي بولغان ئادەم ئۇنىمىغان ىدۇ. ماڭا ئاسقىلغان ئادەم جەننەتكە كىر

  ③دېگەن ئىدى.« بولدى
مەن سىلەرگە »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

ئالالھتىن قورقۇشنى، بىر قارا نېگىر باشلىق بولغان تەقدىردە ھەم 
بۇيرۇقىنى ئاڭالپ، ئەمرىگە ئىتائەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلىمەن. 

يېقىن مەندىن كېيىن رى يار بەرگەنلەر سىلەرنىڭ ئىچىڭالردىن ئۆم
شۇ ھالدا سىلەر مېنىڭ  كەلگۈسىدە كۆپلىگەن ئىختىالپالرنى كۆرىدۇ.

سۈننىتىمنى، توغرا يول تۇتقان، ھىدايەت قىلىنغان خەلىپىلەرنىڭ 
سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇپ، ئۇنىڭغا چىڭ يېپىشىپ، ئۇنى ئېزىق 

نغان ئىشالردىن چىشىلىرىڭالر بىلەن چىشلەڭالر. يېڭى پەيدا قىلى
ساقلىنىڭالر. ھەرقانداق يېڭى پەيدا قىلىنغان ئىش بىدئەتتۇر. 
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 ①«ھەرقانداق بىدئەت زااللەتتۇر.
ڭ مانا بۇ رەسۇلىمىزنىڭ ھەدىسىگە قارىتا ساھابىالرنى

ئاز بىر تااليلىغان كۆرسەتمىلەرنىڭ  پوزىتسىيىسىنى بايان قىلىدىغان
ىلىش، ئۇنىڭغا سەل برەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىنى  دۇر. بۇ بۆلۈكى

ۋە  ئەستىن چىقارماسلىق ،ئەھمىيەت بېرىشقارىماسلىق، قاتتىق 
مېنىڭ »بەلكى بۇ سۈننەتنى ال ئەمەسمەسئۇلىيەت تۇيغۇسىدا بولۇش

بۇ سۆزنى ئەستە ساقلىغان ۋە ئاڭلىغان پېتى سۆزۈمنى ئاڭالپ، 
غا يەتكۈزگەن ئادەمنى ئالالھ كۆركەم قىلسۇن. بىر قىسم باشقىالر

، نەق مەيداندا ئاڭلىغۇچىدىن بەكرەك ۈزۈلگۈچىلەر باريەتك
. ، ىڭ سۆزىگە ئاۋاز قوشۇپدەپ ئېيتقان رەسۇلىمىزن ②ئاڭلىقتۇر

ئاڭلىغان كىشىلەرگە يەتكۈزۈشكە بولغان قاتتىق ھېرىسمەنلىك تۈسىگە 
، ئالالھ ۋە نىڭمانا بۇ ئارقىلىق ھەدىس ئىگە بولغان پوزىتسىيىدۇر.
ىنىڭ يۇقىرىقى داۋراڭلىرىدا نەقەدەر كاززاپ رەسۇلۇلالھنىڭ دۈشمەنلىر

 ئىكەنلىكلىرىنى چۈشەنگىلى بولىدۇ. 
ت قىلىشنى ساھابىالرنىڭ چوڭلىرى ھەدىس رىۋايە»بۇالرنىڭ

ئۆمەر ـ ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى خەلىپە ، ياخشى كۆرۈپ كەتمەيتتى
بىر  ③قىلغۇچىالرنى قورقۇتىدىغان ئىدى.بولسۇن ـ ھەدىس رىۋايەت 

                                                        
نۇمۇر. دارىمى  162/ 2. نۇمۇرلۇق ھەدىس. ئەھمەد 6407  5/13ئەبۇ داۋۇد  ①

 باپ . .43
،  37/ 1. نۇمۇر. ئەھمەد 3660. 68/ 4ئەبۇ داۋۇد ئىلىم تارقىتىشنىڭ پەزىلىتى  ②

 . نۇمۇر24اپ . دارىمى مۇقەددىمە . ب18. باپ، ئىبنى ماججە مۇقەددىمە 7تىرمىزى ئىلىم 
پەرۋىزچىلەرنىڭ بىرى مۇنازىرە جەريانىدا بىزگە: خەلىفە ئۆمەر ـ ئالالھ ئۇ كىشىدىن  ③

رازى بولسۇن ـ ھەمدە پۈتكۈل ساھابىالر قۇرئانچىالرنىڭ داھىيسىدۇر. ھەدىس رىۋايەت قىلىش 
قىلىق ئۈممەت ئارىسىدا ئارقىلىق تۇرمۇشىنى قامدايدىغان، كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلىش ئار

ئۆزگىچە بىر نوپۇز تىكلەشكە تىرىشىدىغان ئادەملەردىن باشقا ساھابىالر شۇنداق ئىدى، دېدى. 
ئۇ لەنىتى يەنە بۇ تۈردىكى ساھابىالر دىننىڭ بۇزۇلۇشى ۋە ئۈممەتنىڭ زااللىتىنىڭ سەۋەبى 

كۆچۈرۈپ كېلىشكەن ۋە  دېگەنىدى. )بۇ سۆزنى ھازىرقى كۈندە تۈركىيىدىكى قۇرئانچىالر ئەينەن
 بۆيۈك دەسمايە سۈپىتىدە قولالنماقتا.(



  

كۆپ چ ساھابىنى ئۈ ،ىپۇ ئۆزىنىڭ دېگىنىنى ئىجرا قىلقېتىم ئ
دېگەن داۋاسىغا « غان ئىدىئۈچۈن قاماپ قويىنى ھەدىس رىۋايەت قىلغ

ن يەنە بىر لىرىغا قوشۇلىدىغائۇالرنىڭ ئىلگىرىكى كاززاپلىق، بۇ كەلسەك
بولغان كاززاپلىقىدۇر. شۇنداقال ئۇالرنىڭ ھەممە سۆزىدە مەۋجۇت 

ساھابىلەر ھەدىس »   .تۇرۇش تاكتىكىسىدۇرقايمۇق ئۇالرغا خاس
دېگەن سۆزنى « رىۋايەت قىلىشنى ئانچە ياخشى كۆرۈپ كەتمەيتتى

ئالساق بۇ سۆز تۈپتىن باتىل. ئەڭ توغرىسى ساھابىالر ھەدىس 
رىۋايەت قىلىشتىن مەسئۇلىيىتى ئېغىر بولغىنى، رەسۇلۇلالھ ھەققىدە 

ڭ تەھدىدى قاتتىق بولغىنى يالغان ئېيتقان كىشىگە قارىتا رەسۇلۇلالھنى
ئۈچۈن، ھەدىس رىۋايەت قىلىشتىن ئەيمىنىپ ئۆزىنى تارتىدىغان 

 ئىدى.
ئۈستۈمدىن  كىمكى مېنىڭ»بۇ ھەقتە رەسۇلىمىز مۇنداق دېگەن :

، بۇ ئادەم دوزاختىن ئۆزىنىڭ ئورنىنى قەستەن يالغان ئېيتسا
  ①«تېپىۋالسۇن

ال ئىشقا ئىككى بۇ ساھابىالرنىڭ ئالدىدا ئىككى ئىش بولۇپ ئۇالر
ى ئەتراپىدىكى ئۈممەتكە : ئالالھنىڭ دىنىنھېرىسمەن ئىدى. بىرىنچى

 . يەتكۈزۈش
ئىككىنچى: رەسۇلۇلالھتىن يەتكۈزۈۋاتقان ھەر بىر نەرسىگە 

ساھابىالر ئىچىدىكى  شۇ يۈزدىن.  تەكشۈرۈشئىنىچكە قاتتىق قارىتا 
ن ۋاقتىدا ىۋاتقابەزىلەر رەسۇلىمىز ھەققىدە ھەدىس رىۋايەت قىل

ە قالىدىغان ئىدى. دېمەك ، بىر خىل قورقۇنچ ئىچىدچىرايلىرى ئۆڭۈپ
: ساھابىالر رەسۇلۇلالھ ئۈستىدىن يالغان ئېيتىپ قېلىشتىن، توغرىسى

قاتتىق  ن سۆزلىرىدە خاتالىشىپ قېلىشتىنياكى رىۋايەت قىلغا
                                                        

ئىمام بۇخارى ئىلىم ھەققىدە. پەيغەمبىرىمىز ئۈستىدىن يالغان سۆزلىگەن كىشىنىڭ  ①
 . نومۇرلۇق ھەدىستە رىۋايەت قىلغان.106گۇناھى ھەققىدىكى باب. 



  

قورقۇشقانلىقى سەۋەبلىك ھەدىس رىۋايەت قىلىشتىن ئەيمىنىشىدىغان 
. بۇ ھەرگىزمۇ ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك ساھابىالرنىڭ ھەدىسىنى ئىدى
، ياكى ھەدىسنى شەرئىي ئىي ئەمەس دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈنشەر

مەنبەلەردىن بىر مەنبە ئەمەس دەپ قارىغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ئىدى. 
مەسئۇد ئەبۇ زەر ۋە ئەبۇ دەردا ئىبنى  ھخەلىفە ئۆمەرنىڭ ئابدۇلال

اپ ( قاتارلىق ئۈچ نەپەر ساھابىنى قامبولسۇن )ئالالھ ئۇالردىن رازى
دا ئېقىپ نىڭ ئاغزى، بۇ خەلىققويغانلىقى مەسىلىسىگە كەلسەك

، بۇنى بەزىلەر شۇ كىشىلەرنىڭ رىۋايەت بولۇپ يۈرگەن يالغان، توقۇلما
توقۇلما ھەدىس ۋە ئاغزىدا ئېقىپ يۈرگىنى بويىچە بايان قىلىشقان. 

ېقىپ ىدا ئكىشىلەرنىڭ ئاغز گەن،ۋەقەلىكلەر كىتابالردا خاتىرلەن
، ياكى بىر قىسىم كىتابالردا بار نەرسىنىڭ ھەممىسىال يۈرگەن پاراڭالر

 سەھىھ بولۇپ قالمايدۇ.
بۇ يالغان دەۋانى تەكشۈرۈپ دىئاگنوز قويۇش مەسىلىسىنى ئىمام 

دېگەن كىتابىدا ئۆز ئۈستىگە ئالغان بولۇپ « ئەلئىھكام»ئىبن ھەزىم 
يدۇ: ئۆمەر رەزىيەلالھۇ تائاال ئەنھۇنىڭ ئابدۇلالھ بۇ كىشى مۇنداق دە

ئىبنى مەسئۇد، ئەبۇ دەردا ۋە ئەبۇ زەرنى رەسۇلىمىز ھەققىدە ھەدىس 
بايان قىلغانلىقى سەۋەبلىك قاماپ قويغانلىقى رىۋايەت قىلىنىپ 

 كەلمەكتە.
ىس ھەدبىر يۈرۈش ئىبن ھەزىم بۇ رىۋايەتنىڭ مۇنقەتىئ  )يەنى 

ئۈزۈكلۈك بار  قاتارىدا بىر ياكى ئىككى يەردە رىۋايەت قىلغۇچىالر
، ەسكەرتىش بېرىپ ئۆتكىنىدىن كېيىن( ئىكەنلىكىگە ئھەدىس

بۇ  پ مۇنداق دەيدۇ:تەكشۈرۈش ۋە دىئاگنوز قويۇ بۇنىڭغا شەرئەن
ئېنىق. چۈنكى  ا ئىكەنلىكى ئۆز ئۆزىدىن يالغان ۋە توقۇلم خەۋەرنىڭ

 :ا توغرا كىلىدۇتەھلىل قىلىشقتۆۋەندىكىدەك  نىخەۋەر بۇ
 قاماش ئىشىدا ئۇالرغا خەلىپە ئۆمەر ساھابىلەرنىئىھتىماللىق . 1



  

بۇنىڭ بولمىغۇر گەپ ئىكەنلىكى  قىلىپ ئەيىبلىگەن بولىدۇ، تۆھمەت
 ۇرۇپتۇ.ئېنىق ت
ئۇ زات ساھابىلەرنى مەلۇم ھەدىسنى ئىھتىماللىق . 2

يەتكۈزمەسلىككە  ،يەتكۈزۈشتىن چەكلەپ، يوشۇرۇشقا زورالپ
ھ مۆئمىنلەرنىڭ ئالالبولىدۇ.  بۇ ئىسالمدىن مۇرتەدلىك جبۇرلىغان.مە

. دېمەك، بۇ لىق بەرگەن ئىدىھپانا مۇرتەدلىكتىن گەئەمىيرى
 ئەمەس.  ەيدىغان سۆزئىككىنچى خىل سۆزمۇ ھېچبىر مۇسۇلمان د

نمىگەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالرنى ئەيىبلەئىھتىماللىق  .3
ئۆمەرۇل فارۇق ئۇالرغا  بۇ ھالدا .ويغان بولىدۇگۇناھسىز ھالدا سوالپ ق

 بولىدۇ. زالىم زۇلۇم قىلغان 
نى دەلىل مەزھىبى ئۈچۈن مانا مۇشۇنداق رىۋايەتلەر چىرىك

 ①رىنى تاللىۋالسۇن. نىڭ بىالرتالالشنىجىس  قىلىۋاتقانالر، بۇ
ڭنىڭ يالغان ئىكەنلىكى، مانا مۇشۇنداق قىلىپ ئۇالرنىڭ بۇ داۋرى

چىرىك ئىكەنلىكى ئايان  ىغا قۇرۇپ چىققانلىرىنىڭمۇاساسبۇ داۋراڭ ئ
 بولىدۇ. 

 
 :تۆتىنچى شۈبھە 

 
: ىنىڭ خۇالسىسى شۇنىڭدىن ئىبارەتبۇالرنىڭ بۇ شۆبھىس

ئىسالم دىنى ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئاندىن ئىبارەت بىر بايراق »

 ُّ  :ئالالھ مۇنداق دەيدۇ قىلىدۇ.ئاستىدا بىر ئۈممەت بولۇشقا دەۋەت 

 َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن  من خن

                                                        
تشۇناسلىقتىكى ھەدىس ۋە ئۇنىڭ شەرىئە»بەت.  193: 2ئىبنى ھەزىمنىڭ ئەلئىھكام  ①



  

شۈبھىسىزكى بۇ سىلەرنىڭ ئۈممىتىڭالر » تەرجىمىسى: ٩٢األنبياء: 
بىر ئۈممەتتۇر. مەن سىلەرنىڭ رەببىڭالردۇرمەن، ماڭىال ئىبادەت 

  [ئايەت-92سۈرە ئەنبىيا  ]«قىلىڭالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ ھاياتى بويىچە مۇشۇ غايىنى 

رىشقان. بىردىنبىر قۇرئانغىال تايانغانلىقى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن تى
سەۋەبلىك بۇ ساھەدە ئۇتۇق قازانغان. ۋە ئۈممەتنى بۇ يول ئۈستىدە 
قالدۇرۇپ قويۇپ كەتكەن. ئۈممەت يەككە ـ يېگانە قۇرئان بايرىقى 
ئاستىدا بولغان ۋاقتىدا بىر ئۈممەت ھالىتىدە داۋاملىق ماڭغان. 

ابلىرىنى خاتىرلىگۈچىلەر كېيىنكى كۈنلەرگە كېلىپ ھەدىس كىت
. چۈنكى ئۇالر ھەدىسنى ئېلىپ بارغان سۈيقەست مەيدانغا كەلگەن

بىلەن  ، كىشىلەرنى ھەدىس، ھەدىسكە دەۋەت قىلىپخاتىرىلەپ
مەشغۇل قىلىش ئارقىلىق ئۈممەتنىڭ بۆلۈنۈشىگە سەۋەبچى بولغان. 

ئۆزلىرىنىڭ ئىلمى يەكۈنلىرىنى  ي ئۆلىماالر مەيدانغا كېلىپپىقھى
ھەدىس ئاساسى ئۈستىدە قۇرۇپ چىققان. نەتىجىدە ئۈممەت تېخىمۇ 

ن بەك بۆلۈنگەن. ئەگەر ئۈممەت ھەدىسىنى تاشالپ قۇرئانغىال قايتقا
ۇرۇنقى بىرلىكى ۋە ، ئۈممەتنىڭ ببولسا تەپرىقچىلىقتىن قۇتۇلغان

قىلغان مىللەتلەر  ي، ئىلگىرىكى تەرەققىكەلگەن ئىززىتى ئەسلىگە
 گەن بوالتتى. ىنى قايتىدىن تىگلىوپۇزئارىسىدىكى ن

، بىرلىكىنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ھەدىس ئۈممەتنىڭ تەپرىقچىلىقىنىڭ
سەۋەبى بولغىنى ئۈچۈن ھەدىس خاتىرلەش ئىشىنى بىرمۇ ئەرەپ 
قىلغىنى ۋە ئۇنىڭ بىلەن تونۇلغىنى يوق. بەلكى ھەدىس بىلەن 

 الر ئىدى. بولۇپمۇ ئالتەسىمەشغۇل بولغۇچىالرنىڭ ھەممىسى پار
، كىشىلەرنى ھەدىس ئارقىلىق ابنىڭ شۇنداق. ھەدىسىنى توپلىغانكىت

                                                                                                          
 . بېتىگە قاراڭ .66دىگەن كىتاپنىڭ « ئورنى



  

بىرلىكتىن توسقانالر ئىسالمنى ئۆچ كۆرىدىغان پارىسالردىن ئىدى. 
، بلىرىنى ئىسالمغا سۈيقەسىت قىلىشئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ھەدىس كىتا

 .بۇزۇش مەقسىدىدە تۈزۈشكەن ئىدى مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكىنى
ۇيقەستى ىڭ سىنىڭ خاتىرىلىنىشى پارسالرندېمەك ھەدىس كىتاب

 .« بۇ سۈيقەسىتكە قۇربان كەتكەنمۇسۇلمان ئۈممىتى بولۇپ، 
ۇلالھ جەكرالەۋېي ئۇالرنىڭ باشالمچىللىرىدىن بىرى بولغان ئابد

مۇسۇلمانالر زەيىد ۋە ئەمرىنىڭ رىۋايەتلىرىگە ئېسىلىپال مۇنداق دەيدۇ: 
لىق ۋە چېچىالڭغۇلۇق يۈرسە، ئۇالرنىڭ بېشىدىكى بۇ تەپرىقچى

بىر پىكىر ئۈستىدە كۆتۈرۈلمەيدۇ. ئۇالر ھەرگىزمۇ بىر بايراق ئاستىدا 
 ئۇيۇشالمايدۇ.

مۇسۇلمانالرنىڭ بىرلىكى تاكى  :ھەشەمەت ئەلىي مۇنداق دەيدۇ
ئۇالر ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئىتائەت قىلىش ھەققىدە ئويدۇرۇپ 

  ە ئاشمايدۇ.چىقىرىلغان كىتابلىرىنى تەرك قىلمىغۇچە ئەمەلگ
پەرۋىز مۇنداق دەيدۇ: بۇ كىتاپالر ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا زەربە 
بېرىشنى نىشانلىغان ئەجەملەرنىڭ سۇيىقەستىنىڭ بىر بۆلىكى 
بولسىمۇ، بۇ كىتابالرنى )ھەدىس كىتاپلىرىنى( چوڭ بىلىش 
مەسىلىسى ئىنسانىيەتنىڭ پۈتكۈل تەسەۋۋۇرلىرىدىن ھالقىپ كەتتى. 

ۋىز ئەنە شۇ سۇيىقەستنى ۋە بۇ ئاتالمىش سۇيىقەست ئارقىدىن پەر
ئېلىپ بارغۇچىالرنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئالتە سەھىھ 
كىتابنىڭ ئىگىلىرى ئەنە شۇ خىل تىل بىرىكتۈرۈشنىڭ بىر بۆلۈكىدىن 
باشقا نەرسە ئەمەس. شۇڭالشقا بىز ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ ئىرانلىقالر 

سىدا ئەرەب يېرىم ئارىلى ئاھالىسىدىن ئىكەنلىكىنى، ئۇالرنىڭ ئارى
 ①بىرمۇ ئادەم يوق ئىكەنلىكىنى كۆرىمىز .

                                                        
 . بېتىگە قارالسۇن.238دېگەن كىتاپنىڭ « قۇرئانچىالر» ①



  

  لىقى:چىنىڭ يالغانالررگە رەددىيە ۋە ئۇبۇ شۇبھىلە
 

دېگەن  «مەن تاز دەۋاالي ،سەن تاز دېگۈچە»بىزگە:  بۇ شۈبھە
چاپالش »ئالىملىرى دەيدىغان  اياكى پسىخىك ماقال تەمسىلنى،

مۇئەييەن  لىدۇ. چاپالش كېسىلىنى ئەسكە سا« كېسىلى
گىرىپتار بولىدىغان بىر  يىتەرسىزلىكلىرى بار بولغان بەزى كىشىلەر

ىن نى شۇ يېتەرسىزلىكتئۆزىخىل پسخىك كېسەللىك بولۇپ بىمار 
نى يېتەرسىزلىك ىدىكىۆز، ئالدىراپ چىقىپ ئئاقالش مەقسىتىدە
بلەش بىلەن ئەيىبىلەن  الرنى شۇ يىتەرسىزلىكئۇ ،باشقىالرغا چاپالپ

 .بىر خىل كېسەللىك ھالىتىدۇر ئىپادىلىنىدىغان
 دۇر.ىۋە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ دۈشمىن ھەدىسنىڭ، دىننىڭئۇالر  

 ،يالغاندىن ، ھەممىدىن يامىنىلىكىگە قارشى چىققانئۈممەتنىڭ بىر
ئالالھنىڭ  زور چاپلىۋالغان-زورمۇئۆزلىرىنى  ،ساختىپەزلىك قىلىپ

ردۇر. بۇالر ھەدىسىگە قارشى چىققان ئادەملەكىتابىغا ۋە رەسۇلىنىڭ 
مىنلەرنىڭ دۈشمەنلىرىدۇر. قۇرئان ئنىڭ ۋە مۆئالالھنىڭ، رەسۇلۇلالھ

تىنىڭ ئىسالم ئۈممىۋە  نىڭۋە ھەدىسنىڭ دۈشمەنلىرىدۇر. ئىسالم
 ۈپ،ئىسالمى ئۈممەتنىڭ بىرلىكىنى بۆل لىكىگە دەز كەتكۈزگەن،بىر

 سۈننەتقوپۇپ نال وساتتىن ئادەملەر تجامائىتىگە قارشى چىققا
بۇالر ئۈممەتنى »ىتىنى ، مۇسۇلمانالر جامائئەھلىنى ئىسالم ئەھلىنى،
ئۆزلىرى پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسىنى رەت  دەيدۇ. ئەسلىدە« بۆلگەنلەر

قارشى چىققان ئادەملەر  قىلىش ئارقىلىق مۇسۇلمانالر جامائىتىگە
 «ئۆزلىرىگە قارشى چىقتى»، مۇسۇلمان ئۈممىتىنىتۇرۇپ

ھەدىسىنى چىڭ تۇتۇش ئارقىلىق ئىسالم  پەيغەمبىرىمىزنىڭ»
 رنىڭچىالدۇنيادا ئاتالمىش قۇرئان شىدۇدەپ ئەيىبلى« ئۈممىتىنى بۆلدى
 ناھەقباشقىالرنى  دىكى ئەيىپلەر بىلەنىئۆز بۇ قىلغىنىدەك



  

، ھەقنى ناھەق قىلىدىغان تەكەببۇرلۇق ئەزۋەيلەپ، ئەيىبلەيدىغان

 جخ مح...  ُّ ئىش بارمۇ؟! ىنچى بىر ئىككقىلىپ كۆرسىتىدىغان 

سەن ئەيىب »  تەرجىمىسى: ١٦النور:  َّ    حس  جس مخ

سۈرە ]« نۇقسانالردىن پاكتۇرسەن ئى ئالالھ. بۇ بۆيۈك بىر بوھتاندۇر.
                  [. ئايەت16نۇر 

لمانالرنى ھەدىسكە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ھەدىسىگە ئېسىلغان مۇسۇ
سەۋەبلىك  نال كۇپايىلەنمەسلىكىئېسىلغانلىقى، قۇرئان بىلە

، ئۈممەتنىڭ تەپرىقچىلىق قىلدى دەپ ئەيىبلەۋاتقان بۇ ئادەملەرگە
دۇق دەۋاتقان بۇ ئان كەرىم بىلەنال كۇپايىلەنقۇر بىرلىكى ئۈچۈن

دېگەندەك مۇۋەپپەقىيەتلىك ھالدا  سىلەر ئۆزۈڭالرئادەملەرگە ئېيتىمىز: 
دەك ـ ڭالردا دېگەناۋرىڭىيالغان د بىرلىشىپ كېتەلىدىڭالرمۇ؟ ياكى

پ ۋە نىدىن كېيىن تۈرلۈك مەزھەىرلىك ئىستەپ سۈننەتنى تەرك قىلغاب
ەزھەب ۋە گوروھ باشقا مەزھەپ ، ھەربىر مگۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپ

 نىىرئەگەشكۈچىلى ،نىڭوقىتىپ ئورنىغا كىڭىيىشنى يگوروھالر
 رڭالمەقسىتى ئۆزۈڭالرغا تارتىشنىڭ پېيىدە يۈرۈپسىلەرمۇ؟! ئەگەر

ر مەزھەپ بولۇپ ولىدىغان بولسا نېمە ئۈچۈن ئۆزۈڭالر بىبىرلىك ب
 ؟!بىرلىشەلمىدىڭالر

ئاڭلىغان  خەۋىرىنىبارلىق بۇالرنىڭ ىسالمئابادتا ئدەسلەپتە بىز 
ۋاقتىمىزدا بۇالرنى بىر مەزھەپمىكىن دەپ ئويلىغانىدۇق. بىز ئۇالرنىڭ 

خىل پىكىر  بىر قىسمى بىلەن كاراچىدا كۆرۈشكىنىمىزگە قەدەر بۇ
تاماملىنىپ كىشىلەر تارقالغاندىن  داۋاملىشىپ كەلگەنىدى. يىغىلىش

بىر كۆز يۈگۈرتۈپ بېقىش رنىڭ ئەقىدىسىگە كېيىن بىز بەرىيلەۋىيلە
بير دايىم )درنىڭ رەھبىرى بىير ئەبدۇىيلەۋىيلەرئويى بىلەن بە

ت( بىلەن كۆرۈشۈش  .ۆزى بىلەن مەنىداشئۇيغۇرچىدىكى پىر س



  

قىلىۋاتقان ئىدۇق.  بور شەھىرىگە مېڭىشقا تەرەددۈتئۈچۈن ھارى
ۇ مبۇالرنىڭ باشقا مەزھەبلىرىتوساتتىن ساھىبخانا بىزگە: بۇ يەردە يەنە 

، ئەتىگىچە ساقالپ تۇرساڭالرغۇ مەزھەپلەرنىڭ باشلىقلىرى بىلەن بار
شۇنىڭ بىلەن بىز  دەپ قالدى. ىر ئارىغا كەلگىلى بوالتتى ...ب

الر ەپ ئىكەنلىكىنى بىلىپ يەتتۇق. ئارقىدىن ئۇئۇالرنىڭ نەچچە مەزھ
بۇ مەزھەپلەرنىمۇ  ئۈممەتكە پىقھى مەزھەپلەر سەۋەپلىك ئىچ ئاغرىتىپ

 ھەم تەپرىقىچىلىق ۋە چېچىالڭغۇلۇق دەپ ئاتايدۇ. ئۇنداقتا بۇ ئادەملەر
نىڭ پىقھىى جەھەتتە بىر مەزھەپ بولۇش مەسىلىسىدە ئۆزلىرى

رېئاللىق  ئۇالر ئارىسىدا كونكىرىتبىز  مۇۋەپپەقىيەت قازىنالىدىمۇ؟!
نامازنى بەش بولغان نامازنى مىسال قىلىپ ئااليلى. بۇالرنىڭ بەزىسى 

دۇ. ئۈچىنچى بىرى ، بەزىسى تۆت ۋاقىت دەيۋاقىت ئۆتەيمىز دېسە
، تۆتىنچى بىرى بىر كېچە كۈندۈزدە ئىككى قېتىم ئۈچ ۋاقىت دېسە

بىرى ئۆزىنىڭ نامىزىنى  رنىڭ ھەقاراشتىكىلەر دەيدۇ. بۇ خىل كۆز
تلىرىنىڭ سانى ۋە ەئنامىزى دەپ ئاتايدۇ. نامازنىڭ رەك قۇرئان

دىكى ىرقايسى بۆلەكلى ھەر)رۇكۇ، سەجدە، قىرائەت(  شەكىلى،
نېمە ھەر ا ئىختىالپ مەسىلىسىگە كەلسەك ئۇالرنىڭ ئارىسىد

  ①، شۇ تېپىلغۇدەك دەرىجىدىدۇر.قىلىدىغان ئادەم بار دېسە
سەھىھ ۋە سەھىھ ئەمەس ، توپلىغان ۋە رلىگەنھەدىس خاتى»

ئىسالم ئۈممىتىگە قارشى تىل دەپ ئايرىغان ئادەملەرنىڭ ھەممىسى 
بۇ گەپ ە كەلسەك دېگەن گەپك «بېرىكتۈرگەن ئەجەملەردىن ئىدى

كاززاپلىق ۋە ئىككى نۇقتىدىن نۇمۇسسىزالرچە  شەمەندىلەرچە
دېگەن «  ئەجەمىالتىرلىگۈچىلەرنىڭ ھەممىسھەدىس خا» ۇر.تۆھمەتت

ھەدىس توپالش، خاتىرلەشنىڭ ئۆزى سۈيقەست . »گېپى تۆھمەت

                                                        
 .بېتى239قۇرئانچىالر دىگەن كىتاپنىڭ  ①



  

 . ھەم تۆھمەتدېگەن گېپى « ئىدى
، ئۇنى رېئاللىق ئىنكار قىلىپ بىرىنچى بۆلەككە كەلسەك

تۇرۇپتۇ. ھەدىس خاتىرلىگەنلەر، توپلىغانالرنىڭ ئالدىنقى قىسمىنىڭ 
ەت دىيارىنىڭ . ھىجرەرەپلەر ئىكەنلىكى ھەممىگە ئايانئوچۇق ئ
ىنىڭ مۇئەتتا دېگەن كىتابى ئىمامى ئەنەس بىن مالىك ئۆز)مەدىنە( 

باشلىغان ئىدى.  بىرىنچى بولۇپ ھەدىس توپالش ئىشىنى بىلەن
ھۇمەيدى ئۆزىنىڭ )مەككە( نىڭ ئارقىدىن قۇرەيش قەبىلىسىدىن بۇ

تۈردى. سەلەپ سالىھالرنىڭ مۇسنەد دېگەن كىتابىنى مەيدانغا كەل
نىڭ دەۋرىدە ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ئۆزىنىڭ لىرىقالغان

مۇسنەدىنى مەيدانغا كەلتۈردى. مانا مۇشۇنداق قىلىپ ھەدىس 
خاتىرلەش ئىشى ئۈزۈلمەي داۋاملىشىپ كەلدى. ئالدىنقى ئەۋالد بۇ 

 ھەممىسى ئوچۇق ئاشكارە ساپ ئەرەبلەر ئىدى. ئادەملەرنىڭ
بۇ »رنىڭ كەلسەك، ئۇالئالتە ھەدىس توپلىمى مەسىلىسىگە 

دېگەن گېپى « ىنى تۈزگۈچىلەرنىڭ ھەممىسى ئەجەمھەدىس توپالملىر
ئەبۇ داۋۇد  ، ئىمام. ئىمام مۇسلىم، ئىمام تېرمىزىالغان ۋە تۆھمەتي

ئۇالر ئەجەملەر ئىدى، » ، نىمىگە ئاساسلىنىپھەممىسى ئەرەبلەردىن
قەست قىلىش توپالش ئىشىنى مۇسۇلمانالرغا سۇيھەدىس  ۋە ئۇالر

  دېيىلىدۇ؟! «ىدىن قىلغانيۈزىس
، ھەقنى ناھەق قىلىپ ئۆزلىرى تېرىغان ئاقنى قارابۇ ئادەملەر 

ردۇر. ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالرغا قارشى الرغا دۆڭگەيدىغانالباالنى باشقى
ىپ ئۈممەتنى ىن چىقتىل بىرىكتۈرگەنلەر كىم؟ مۇسۇلمانالر جامائىتىد

ۇسلىم، تىرمىزى، ئەبۇ ئىمام بۇخارى، مئەجەبا ئۇالر  بۆلگەنلەر كىم؟
 ، نەسەئى ۋە ئىبنى ماججىالرمۇ ؟! داۋۇد

نىڭ ھەدىسىنى يادىلىغانلىقى ۋە ۇلالھرەسۇلالرنىڭ ئىمام ئۇ
بۇ ئەلالمە ئىمامالر ئارقىلىق ئالالھ مۇھاپىزەت قىلغانلىقى بىلەن 



  

ۈممەتنى . ئالالھ ئۇالر ئارقىلىق ئئۆزىنىڭ دىنىنى قوغداپ قالغان
ئادەمنى ھەيران . دۇرساقالپ قالغانھەم ىن بۆلۈنۈش ۋە چېچىلشت

ئەقىل ئىگىسىنى ـ  بىر نىڭۋە تۆھمەت قالدۇرىدىغىنى مەمەدانلىق
 ئىمام بۇخارى ۋەقانداق قىلىپ  غان تەقدىردە ھەم ـمىبول مۇسۇلمان

ە ئىسالمغا قارشى تىل ئۈممەتنى بۆلدى ۋ» نىالرئىمام مۇسلىمدەك
 ① .انلىقىدۇرە ئېلىپ بارىدىغدىغان ھالەتكدەپ ئەيىپلەي« بىرىكتۈردى

الھنىڭ : رەسۇلۇلكۆرسىتىدۇكى كونكىرت رېئاللىق شۇنى ئېنىق
، ئالالھنىڭ ۋە رەسۇلىنىڭ ئىتائىتىدىن چىققان ھەدىسىگە كاپىر بولغان

ئىسالمغا قارشى تىل بىرىكتۈرگەن،  بۇ ئادەملەر دەل ئۆزلىرى
، قانسۈيقەست قىلغان، مۇسۇلمان ئۈممەتنى بۆلگەن، دىندىن چىق

 مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن چەتنىگەن ئادەملەردۇر. 
 
 . شۈبھە:5
 

 نىڭ ئىجادى بولماستىن بەلكى ئۇئۆزلىرى نىڭئۇالر بۇ شۈبھە
بولۇپمۇ ئۆزىگە  ىم ھەدىس ئىنكار قىلغۇچىالر،كى بىر قىسىئىلگىر

، كاپىرلىقىنى مۆئتەزىللىكنى نىقاپ قىلىپ يۈرۈپ ئارقىسىغا دىنسىز
ئىسالمغا ھوجۇم قىلىدىغان نەززام، بېشرى ن ، ئاندىيوشۇرغان

 . مەرىيىسى ۋە باشقىالر ئوتتۇرىغا قويغان شۈبھىدۇر
ھەدىسكە ھۆكۈم قىلغۇزۇپ ھەدىسنىڭ »بۇ شۈبھەلىرىدە ئۇالر: 

                                                        
بىز سۆھبەتلەشكەن ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچى پەرۋىزچىلەرنىڭ ھەممىسى بىردەك دەل  ①

ىزنىڭ بۇنىڭدىن ئىچىمىزنىڭ سىقىلغىنى، ئازابالنغانىمىزنى ئىمام بۇخارىيغىال تىل ئۇزىتاتتى. ب
كۆرگەندە تېخىمۇ بەك ئەزۋەيلەپ كىتەتتى. بۇالرنىڭ ئىچىدىكى ئاغزىغا تاش تۇپراق تولغۇر بىر 

دىگەن ئىدى. مەن مۇشۇ ئىبارىنىڭ ئۆزىنى ۋە « دىننى پەقەت مۇشۇ ئادەمال بۇزدى»مەلئۇن 
دىگەن « نېمىشقا قۇرئانال دەيمىز؟!»نى كېيىنچە ئۇالرنىڭ شۇنىڭغا ئوخشاش نۇرغۇنلىغان سۆزلەر

 بىر كىتابىدا ھەم ئوقۇدۇم.



  

دىنى . ئىسالم اق شېرىك ۋە كۇپۇرغا ئېلىپ بارىدۇھۆكمىنى چىڭ تۇتم
ە ـ يېگانە يەكك ـ يېگانە ئالالھتۇر. ھاكىمىيەتھۆكۈم قىلغۇچى يەككە 

دېگەننى ئۆزىگە  رۇلغان،ئۈستىگە قۇ ئالالھنىڭدۇر دېگەن پىرىنسىپ

 حج... مبهب خب حب جب... ُّ  ئالالھ مۇنداق دېگەن: ئاساس قىلىدۇ.

ھۆكۈم پەقەت ۋە پەقەت » تەرجىمىسى: ٥٧األنعام:  َّ
   [ئايەت-57سۈرە ئەنئام ]«ئالالھنىڭدۇر.
 مۇنداق دەيدۇ: ھيەنە ئالال

 ٦٢األنعام:  َّ نث مث زث رث يت ىت نت...  ُّ 

دىققەت قىلىڭالركى ھۆكۈم ئالالھنىڭدۇر. ئالالھ ئەڭ » تەرجىمىسى:
 [ ئايەت-62سۈرە ئەنئام  ]«تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر

ھۆكۈم پەقەت ئالالھقا خاس بولىدۇ »دېمەك ئىسالم دىنى: 
، رەسۇلىنىڭ ھەدىسىگە ھۆكۈم گەننى ئۆزىگە ئاساس قىلغان ئىكەندې

نى شېرىك ھۆكۈمدە ئالالھ تائاال بىلەن بىللە رەسۇلۇلالقىلغۇزغانلىق ھ
قىلغانلىق بولىدۇ. بۇ كۇپرى ۋە شېرىكتۇر. بۇ شېرىك بىلەن كۇپۇردىن 

ولغان قۇرئانغىال ھۆكۈم قۇتۇلۇشنىڭ يولى پەقەت ئالالھنىڭ كىتابى ب
« ئالماسلىق بىلەن بولىدۇ، ھەدىسىنى تاشالپ ئېتىۋارغا قىلغۇزۇش

 دېيىشىدۇ. 
  

 لىقى: چىنىڭ يالغانالرۈبھەگە رەددىيە ۋە ئۇبۇ ش
 

كى مەسىلىنى ئۆزىگە ئىك توختىلىپ ئۆتكەن اشتابۇ شۈبھە بىز ب
 : ئاساس قىلىدۇ

. ھەدىس ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىن چۈشكەن ۋەھىي ئەمەس. 1



  

شۇنداقال ئۆز نۆۋىتىدە كىشىلەر ھۆكۈم قىلغۇزىدىغان شەرىئەت ھەم 
 ئەمەس .

قىلىش ئالالھقا ئىتائەت قىلىش  ا ئىتائەت. رەسۇلۇلالھق2
ا ئىتائەت قىلىش بىلەن اتارىدىن ئەمەس. بەلكى رەسۇلۇلالھقق

رشىلىق ۋە زىددىيەت بار. ئالالھنىڭ ئىتائىتى ئارىسىدا قارىمۇ ـ قا
ىتائىتىنى بۇزغانلىق بولىدۇ.بۇ ئالالھنىڭ ئ رەسۇلغا ئىتائەت قىلىش

ئالالھقا  ىتائىتىنىڭنەزىرىدە رەسۇلنىڭ ئنوقتىئىڭ ئۇالرنى ئارقىلىق
 شىرىك كەلتۈرۈش بولىدىغانلىقى ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 

بۇ ئىككى مەسىلە ھەققىدە بىز يۇقىرىدا خېلى تەپسىلىي 
توختىلىپ ئۆتكەن بولدۇق. يۇقىرىدا بىز پەيغەمبىرىمىزنىڭ 

 يھەدىسىنىڭ ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن پەيغەمبىرىمىزگە قىلىنغان ۋەھى
نىڭ پەقەتال ۋەھىي بىلەنال سۆزلەيدىغانلىقىنى ھئىكەنلىكىنى، رەسۇلۇلال

ھەققىدە ئالالھنىڭ مۇنۇ  يۇپ ئۆتتۇق. بۇ يەردە رەسۇلۇلالھئوتتۇرىغا  قو

 خن  حن جن ُّ  ئۆتۈش يېتەرلىك بولسا كېرەك:سۆزىنى ئەسكەرتىپ 

بۇ »  :تەرجىمىسى ٤ – ٣النجم:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن من

ھىشى بويىچە خا-مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆزىنىڭ نەپىسى
سۆزلىمەيدۇ. بۇ كىشىنىڭ دېگىنى پەقەت ئالالھتىن ۋەھىي قىلىنغان 

نەجىم ] «ۋەھيىدىن باشقا نەرسە ئەمەستۇر. 
 [ئايەتلەر.-4-3سۈرىسى

ئەنە شۇنىڭدەك بىز قۇرئان ئالالھنىڭ شەرىئىتى بولغىنىغا 
ئوخشاش ھەدىسمۇ ئالالھنىڭ شەرىئىتى دېگەنلەرنى بايان قىلىپ 

ۋە  لىل بولۇشيەنە ھەدىس شەرىئەتشۇناسلىقتا دە ئۆتتۇق. بىز
شەرىئەتشۇناسلىقنىڭ مەنبەسى بولۇش نۇقتىسىدىن قۇرئانى كەرىم 

. بۇ يەردە ئالالھنىڭ ل ئورۇندىدۇر ـ دەپ بايان قىلدۇقبىلەن بىرخى



  

ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە خىتاب قىلىپ ئېيتقان مۇنۇ سۆزىنى بايان 

 حص مس  خس حس جس مخ ُّ قىلىشىمىز كۇپايە قىلىدۇ: 

 جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص

پەرۋەردىگارىڭ » تەرجىمىسى: ٦٥ النساء: َّ  حف جف مغ
نامىدىن قەسەمكى ئۇالر ئارىسىدا يۈز بەرگەن دەتاالشقا سېنى ھۆكۈم 
چىقارغۇزمىغۇچە، ئارقىدىن سەن چىقارغان ھۆكۈمدىن كۆڭۈللىرىدە 

مىن قىلچە غۇم ھېس قىلماي، مۇكەممەل شەكىلدە بويسۇنمىغۇچە مۆئ
                                                              [ئايەت -65سۈرە نسا ] «بواللمايدۇ.

 مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّ  يەنە ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:

 خك حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ

مۆئمىنلەرنىڭ ئارىلىرىدا ھۆكۈم » تەرجىمىسى: ٥١النور:  َّ لك

ۇلى تەرەپكە چاقىرىلغان چىقىرىپ قويسۇن ئۈچۈن ئالالھ ۋە رەس
ۋاقتىدىكى دېيىشكە تېگىشلىك سۆزى: بىز ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائەت 

« دېيىشتىن ئىبارەتتۇر. ئەنە شۇالرال نىجات تاپقۇچىالردۇر. قىلدۇق
 [ئايەت-51سۈرە نۇر ]

ۇزۇرىدىن ئالالھنىڭ ھ ايەتلەر رەسۇلۇلالھنىڭ ھەدىسىنىڭبۇ ئ
ار مەسىلىلەردە رەسۇلۇلالھ د، دىنىغا ئاالقىكەلگەن ۋەھىي ئىكەنلىكى

قانداق ئىشنىڭ ئالالھنىڭ ھۇزۇردىن كەلگەن  ، ياكى قىلغان ھەردېگەن
مايدىغان قۇرئانى كۆرسەتمىلەردۇر. ھەق ئىكەنلىكى ھەققىدە قىل سىغ

يەنە شۇنىڭدەك ئايەتلەر رەسۇلۇلالھقا ھۆكۈم قىلغۇزۇش، چىقارغان 
ىڭ ۋاجىپ ئېگىشن، تەسلىم بولۇپ بوي ھۆكمىگە رازى بولۇش

 رەسۇلۇلالھقا ھۆكۈم قىلغۇزمىغان، رەسۇلۇلالھ، شۇنداقال ئىكەنلىكنى



  

المدىن چىققان ئادەم ئىس ھۆكۈمگە رازى بولمىغان ئادەمنىڭ چىقارغان
 يوقئەسال  نېسىۋىسىنىڭ دىنئىكەنلىكىنى، ئۇ ئادەمنىڭ ئىسالم

  كۆرسىتىدۇ. ىنىئىكەنلىك
 ،ىۋاجىپلىقۇسۇلمانالرغا رەسۇلۇلالھنىڭ ئىتائتىنىڭ م

رەسۇلۇلالھنىڭ ئىتائىتىنىڭ ئالالھنىڭ ئىتائىتى بولىدىغانلىقى ھەققىدە 
ھەقتە ئالالھنىڭ  الدۇق. بۇ يەردە ئۇبىز يۇقىرىدا خېلى كۆپ توخت

 ىل مل خل ُّ  شىمىزنىڭ ئۆزى كۇپايەىنى ئەسلىتىپ ئۆتىمۇنۇ سۆز

النساء:  َّ من خن حن  جن يم ىم مم حمخم جم يل

رگە ئىتائەت قىلىدىكەن ئالالھقا كىمكى پەيغەمبە» تەرجىمىسى:  ٨٠
ئىتائەت قىلغان بولىدۇ. كىمكى ئىتائەتتىن يۈز ئۆرىسە بىز سىزنى 

                                 [ئايەت-80سۈرە نىسا ] «.ئۇالرغا قوغدىغۇچى قىلىپ ئەۋەتمىدۇق
، پەيغەمبەرگە ھۆكۈم ەتلەر كەسكىن ھالدا شۇنى كۆرسىتىدۇكىبۇ ئاي

ئالالھقا ھۆكۈم قىلغۇزماق ۋە  ،زاتقا ئىتائەت قىلماقئۇ زماق قىلغۇ

 مل خل...  ُّ  ئالالھقا ئىتائەت قىلماق دېمەكتۇر. ئالالھ مۇنداق دېگەن:

كىمكى » تەرجىمىسى: ٨٠ النساء:  َّ... حمخم جم يل ىل

 «پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلسا ئالالھقا ئىتائەت قىلغان بولدى.
قااليمىقان تلىرىنى الر قۇرئان كەرىم ئايەئاتالمىش قۇرئانچى
پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلغان ئادەم ئالالھقا »قىلىپ دېيىشىدۇكى: 

ـ ئالالھ ساقلىسۇن ـ بۇالرنىڭ بۇ تۈرلۈك « تۈرگەن بولدىشېرىك كەل
 يوقتۇر . زااللىتىدىن بەك ئەشەددى زااللەت
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رەسۇلۇلالھنىڭ سۆز ۋە » بھىنى ئۇالر مۇنداق ئىپادىلەيدۇ:بۇ شۈ
غان ھەدىسلىرىنىڭ زامان ۋە ماكان جەھەتتە ەرىكەتتىن ئىبارەت بولھ

ماكانغا ماس كېلىدىغان ئومۇمىيلىق سۈپىتى يوق. چۈنكى  ھەممە زامان
رائىتىغا ھەدىسلەر رەسۇلىمىز بىلەن بىللە بولغان ساھابىلەرنىڭ شا

بۇ امالردۇر. ئۆز دەۋرىدە چىقارغان ئەھك ماس رەۋىشتە رەسۇلۇلالھ
، ياشىغان ئورنى، ساھابىلەرنىڭ شارائىتى، ئۇالرنىڭ دەۋرى ئەھكامالر

ۋە خۇسۇسىي ئەھۋالىغا ئاالقىدار مەسىلىلەر ئىدى. ئۇ دەۋر 
، شارائىتى ۋە ئەھۋالى بىلەن قوشۇلۇپ كەلمەسكە كەتتى. ەخسلىرىش

شارائىت ئۆزگەردى. مۇشۇ نۇقتىدىن ئاشۇ زامانغا  ،زامان ئۆزگەردى
كەتلەر بىزنىڭ بۇ زامانىمىزغا ۋە خاس بولغان بۇ سۆز ۋە ھەرى

 « قالدى. پلۇشارائىتىمىزغا ماس كەلمەس بو
ئۆز زامانىدىكى » بۇ شۈبھىگە چېتىلىپ چىقىدىغان يەكۈن:
ڭ ئىتائىتى بىزگە ساھابىالرغا ۋاجىب بولۇپ كەلگەن رەسۇلۇلالھنى

 رۈر بولغان رەسۇلۇلالھنىڭ يوليۇرۇقى. ساھابىالرغا زۆۋاجىپ ئەمەس
  دىن ئىبارەتتۇر.« ر ئەمەس.ىزگە زۆرۈب

 
 :ئۇالرنىڭ يالغانچىلىقى بۇ شۈبھىگە رەددىيە ۋە 

 
 ھەدىس ،يەنىال ھەدىس ۋەھىي ئەمەس نىڭ تېگىبۇ شۈبھى

لغان. بىز بۇ گەپلەرگە ىئەت ئەمەس دېگەننى ئۆزىگە ئاساس قىشەر
مۇۋاپىق رەددىيە بېرىپ ئۆتكەن بولدۇق. لېكىن بۇ شۈبھە 

دىغان ا مەسىلىلەرنىمۇ ئوتتۇرىغا قويىەنە باشقسىرت ي يۇقىرىقىالردىن
سەۋەبلەر ھەققىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان  شەخسى ئۇ بولسىمۇ، ،بولۇپ

 سىي سەۋەبلەرھكامالر مەسىلىسىدۇر. بۇ خىل شەخشەرئىي ئە
قۇرئانى كەرىم ئىلمىدە ھەققىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان مەسىلىلەرنى 



  

( دەپ ئاتىلىدۇ. قۇرئانى رىابۇننۇزۇل )ئايەتنىڭ چۈشۈش سەۋەبلىئەسب
شەخسى  كەرىمدە كەلگەن ئەھكامالرنىڭ زور بىر بۆلۈكى مۇشۇ خىل

سۈرە مۇجادەلەنىڭ  بۇنىڭغاشەكلىدە مەيدانغا كەلگەن.  سەۋەپلەر
سەۋەبلەر  تالىقىنىڭ ئەھكاملىرىغا ئوخشاش شەخسى بېشىدىكى زىھار

لېكىن  .نھەققىدە نازىل بولغان ئەھكامالرنى مىسال كۆرسىتىش مۈمكى
، ئۇالرنىڭ پەيغەمبىرىمىزنىڭ ساھابىلىرىغا الرمئۆلىماالر بۇ ئەھكا

، بىزنىڭ زامانىمىزغا ماس كەلمەس  بولۇپ ئىدى زامانىغا خاس
قالدى ... دېگەندەك سۆزلەرگە قوشۇلمايال قالماي بەلكى ئۇالر 

ىقى شەرىئەتشۇناسلىقتا ھېسابقا ئېلىنىدىغىنى سەۋەپنىڭ خۇسۇسىيل»
دېگەندىن « مىيلىقىدۇر ( ئومۇزىنىڭ )يەنى سۆزنىڭئەمەس لەب

ئىبارەت ئومۇمىي مۇسۇلمانالرغا مەلۇم بولغان مەشھۇر بىر ئاساسىي 
: شەرىئەتنىڭ ېشىمى. بۇنىڭ يقائىدىنى يەكۈنلەپ ئوتتۇرىغا قويغان

ىدۇ. شەخسى ۋەقە سەۋەپلىك مەيدانغا كېلھۆكمى مۇئەييەن بىر 
مەسىلىلەرگە تاكى ئاخىر  خشاشئو ئارقىدىن بۇ ھۆكۈم شۇ تۈردىكى

    دىن ئىبارەتتۇر.-بىردەك تەتبىقلىنىدۇزامانغا قەدەر 
قۇرئانى كەرىمنىڭ ئەھكاملىرى ھەققىدە دېيىلگەن مانا مۇشۇنداق 

ھەدىيسى ھەققىدە ھەم دېگەن سۆزلەرنى ئۆلىماالر پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
ى ئۈچۈن بۇ ، ئالالھنىڭ پەيغەمبىرىگە قىلغان ۋەھيىسى بولغانلىقبولۇپ

قارىغىنى  ان بىلەن ھەدىس ئارىسىنى ئايرىپجەھەتتە ئالىمالر قۇرئ
ھەدىسمۇ ئالالھنىڭ ۋەھىيسىدۇر.  ،يوق. قۇرئانمۇ ئالالھنىڭ ۋەھىيسى

 بىز بۇ تېمىنى يۇقىرىدا خېلى ئوبدان بايان قىلىپ ئۆتتۇق. 
ڭ دەۋرىدىال ئىناۋەتلىك ھەدىسنى رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە ساھابىالرنى

، چوقۇمكى قۇرئانى كەرىم ـ دىسەككېيىن ئەمەلدىن قالغان  ئىدى ،
ھەققىدە ھەم مۇشۇنداق سۆزلەرنى دېيىشكە توغرا كېلىدۇ. چۈنكى 
شەرىئەتشۇناسلىق ۋە دەلىل بولۇش بولماسلىق نۇقتىسىدىن قۇرئان 



  

بىلەن ھەدىس ئارىسىدا بىر تۇتاشلىق مەۋجۇت. ھەر بىر زامان ۋە 
دىن ئىبارەت بولغان مەخلۇقالرغا خىتاب ماكاندىكى جىن ۋە ئىنسانالر

قۇرئان قىلىشتا ھەم بىر تۇتاشلىق مەۋجۇت. ئەكسىچە ھالدا 
ئىتائەت قىلىشقا ئۈندەش ئىسالم ئۈممىتىنى پەيغەمبەرگە كەرىمدىكى 

كەلگەن قۇرئانى كەرىمنىڭ ئايەتلىرى ھەققىدە نېمە دەيمىز؟!   تىمىسىدا

 ام يل ىل مل ُّ  ئالالھ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:

ناماز » تەرجىمىسى: ٥٦النور:  َّ نن من  زن رن مم

ئوقۇڭالر، زاكات بېرىڭالر ۋە پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، )شۇنداق 
 -56سۈرە نۇر ]«قىلساڭالر( رەھىم قىلىنىشىڭالردىن ئۈمىد بار.

 [ئايەت
ەتتىكى بۇ بۇيرۇق ياكى ھەر زامان، ھەر ماكانغا ماس ئايمەزكۈر 

ى ئىناۋەتلىك ۋاقتى ئىنسانالر قىيامەت كۈن، ئۇنىڭ كەلگەن بولىدۇ
ىدا تۇرغىنىغا قەدەر بولغان بولىدۇ. بۇ ئالەملەرنىڭ رەببىنىڭ ھوزۇر

ھەققىدىكى بۇيرۇق بىلەن قوشۇلغان  ھالدا پەيغەمبەرگە ئىتائەت قىلىش
. ئىناۋەتلىك بولىدۇ ھەم قىيامەتكىچە دائىمىي مەۋجۇت ۋە سۆز

اتىل بولۇپ چىقىدۇ. ياكى گېپى ب ئۇالرنىڭ ھەدىس ھەققىدىكى
كېيىن ھەدىس ـ ئۇالرنىڭ دېگىنى بويىچە ـ رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن 

ئۇ ھالدا، ھەدىسكە ئەگەشمەك ۋە  ىدۇ.ئىناۋەتسىز بولىدىغان بول
غا ئىتائەت قىلماق يۇقىرىقىدەكال رەسۇلۇلال ھەدىس ساھىبى

( لغانيىن ئىناۋەتسىز )ئەمەلدىن قاپەيغەمبىرىمىزنىڭ ۋاپاتىدىن كې
ڭ ئۇالرنى ،بولۇپ چىقىدۇ. بۇ ئىش مۇشۇ بويىچە مېڭىپ ئاقىۋەتتە

دە ھەم سۆزنى قۇرئان ھەققى ھەدىس ھەققىدە دېگەنگە ئوخشاش
ەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىكى ھەدىس ريەنى دىيىشىگە ئېلىپ بارىدۇ. )

كىشىلەرگە خاس ئىدى، رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن ئەمەلدىن 



  

قۇرئان ھەم رەسۇلۇلالھنىڭ ەلمەيدۇ دېگەندەك بىزگە ماس ك قالغان،
شۇنچە  ىدۇ.(ە توغرا كېلبولغان دىيىشىك ۋاپاتىدىن كېيىن ئىناۋەتسىز

بۇيرۇيدىغان كۆپ ۋە ھەرخىل شەكىلدە پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئىتائىتىگە 
، شۇنىڭدەك پەيغەمبەرگە ھۆكۈم قىلغۇزۇشقا ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى

ئاالمىتى دەپ كۆرسەتكەن ئايەتلەر، ۋە ئۈندەيدىغان ۋە بۇنى ئىماننىڭ 
پ كۆرسەتكەن ئايەتلەر لگە دەيەنە پەيغەمبىرىمىزنى ياخشى بىر ئۈ

رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە ساھابىلىرىنىڭ دەۋرىنىڭ ، ھېچقانداق مەنىسىز
ئۆتۈشى بىلەن ئۈنۈملۈك قوللىنىش دەۋرى ئۆتۈپ كەتكەن ئايەتلەر 

دەم قىلىدىغان گەپ بولۇپ قالىدۇ. بۇ گەپنى ھېچبىر ئەقلى بار ئا
ەيدۇ، ئۇالر ئەقىللىق، ئاڭلىق بولغانلىقى ئەمەس. ئۇالرمۇ بۇ گەپنى دېم

شىدىغان قۇرئانغىال ئەگىبەلكى ئۆزلىرىنى قۇرئانچىالر )، ئۈچۈن ئەمەس
، يالغۇز قۇرئانال ھەربىر زامان ۋە ماكانغا ماس ( دېگىنى ئۈچۈنئادەملەر

ۇالر ھەدىسنى ئۆرۈش كېلىدۇ ـ دەپ قارىغىنى ئۈچۈن دېمەيدۇ. ئ
( نىڭ ئۆزلىرى زورمۇ ـ زور ۋە بۇ قازما )جوتۇئۈچۈن قولىغا ئالغان 

ۋېلىۋاتقان قۇرئاننى ئۆرۈش ئۈچۈن پ تۇرىيالغاندىن ئۆزلىرىنى تەۋە دە
مەيدۇ. لېكىن ئالالھ ازما بولۇپ قالىدىغانلىقىنى بىلىقولغا ئېلىنغان ق

سىنى لىنىڭ ھەدىيۋە رەسۇ كاپىرالر خالىمىغان تەقدىردىمۇ ئۆز كىتابىنى
 قوغداش ئارقىلىق ئۆز دىنىنى قوغداپ قالغۇچىدۇر. 
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 تەرجىمىسى: ٩الحجر:  َّ  ىن نن من زن رن مم ام



  

ئاندىن ئىبارەت( زىكرىنى نازىل قىلدۇق، بىز ئۇنى چوقۇم بىز بۇ )قۇر»
 [ئايەت-9سۈرە ھىجر ]«قوغدىغۇچىدۇرمىز

الھنىڭ دىنى بولغان ئىسالم قۇرئانى كەرىم ئال شۇنىڭ ئۈچۈن
بىر ھەرىپ  ردىنبىر ھەقىقەت بولۇپ قالدى.بى دىنىدىكى

بىر كەلىمە ئارتۇق كىرىپ  ، ئۆزگەرتىلمىدىكىرگۈزۈلمىدى
ر كەلىمە قىسقارتىپ ئېلىۋېتىلمىدى، لەبزى ۋە مەنىسىدىن بىقالمىدى،

ئۇنى  ، ئالالھۋايەت قىلىنمىدى. ھەدىسكە كەلسەكباشقىچە ھەم رى
، ھەدىسكە بىر نۇقتىدىن ساقالشقا كېپىللىك قىلمىدى. شۇڭالشقا

 مەنىسىنىمۇ دېمىگەن مىالر يەنى رەسۇلۇلالھ لەبزىنىمۇ،ساپال توقۇل
، يەنە بىر نوقتىدىن ھەدىسنىڭ ن بولساتېمىالر ئارىلىشىپ كەتكە

بۇ ).ىۋايەت قىلىندىئەسلى لەبزى ئۇنتۇلۇپ كېتىپ مەنىسى بويىچە ر
 (دېگەن تەقدىردە دىرەسۇلۇلالھ دېتىنال راسىتتېخى بۇ ھەدىسنى 

مىز پەيغەمبىرى ،بولۇشى ىنىڭ ئۇنتۇلغانەتىجىدە ھەدىس لەبزن
ىسىنى كەلتۈرۈپ مەسىل كۆزلىگەن مەناسىغا نىسبەتەن ئۇقۇشماسلىق

ى ۋە مەنىسى لەر ـ بەزىسى لەبزچىقاردى. ھەتتاكى بارلىق ھەدىسى
ئۇنتۇلۇپ  لغانلىقى، بەزىسى ئەسلى لەبزىبىلەن ئويدۇرۇپ چىقىرى

ەن ھەدىسنى مەنىسى بىل مەنا ئويدۇرۇلغانلىقى، تىنكەتكەنلىك
ـ ھەممىسى رەسۇلۇلالھنىڭ غانلىقى سەۋەبلىك ىنرىۋايەت قىل

دەك ھالەتكە غۇمىبول خاتا كۇرۇپ چىقىرىلغان دېسەتىدىن ئويدئۈس
 . كەلدى

ھېچبىر قۇرئاندىن ئۆزگە  ھئالال ،لگىنكىپەرۋىز مۇنداق دەيدۇ: بى
شەيئىنى ساقالشقا كېپىللىق بەرمىدى. شۇڭالشقا ئالالھ ھەدىسلەرنى 

ساقالشقا ھەم كېپىللىك  ،جەملەشكە ھەم بۇيرۇمىدى ،جەملىمىدى
  بەرمىدى.
كىرالەۋېي مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبىرىمىز دۇنيادىن جە ھئابدۇلال



  

نى نەچچە يۈز يىلدىن كېيىن كىشىلەر بۇ ھەزىل چاقچاقالر كېتىپ بىر
ىن مۇناسىۋەتسىز بولغان ئۆز ئىچىدىن ئويدۇرۇپ چىقىرىپ، تۈپت

 پەيغەمبىرىمىزگە چاپالپ قويۇشتى. 
 بۇھەدىس كىتاپلىرىدىن ئىبارەت مەقبۇل ئەھمەد مۇنداق دەيدۇ: 

زىاليمەن نى تاھەدىس سەھىھ يالغان كۈۋەجەپ تۇرغان دېڭىزدىن
شكە پ يېيىزەھەرسىزلەندۈرۈدېمەك زەھەر سېلىنغان تاماقنى 

ئوخشايدۇ. ئەمما ھوشيارلىق ۋە ئىھتىياتچانلىق بۇ تاماقتىن ئەسال 
 ①يېمەسلىكىنى تەقەززا قىلىدۇ.

ا كېپىللىك ئۇالر يەنە مۇنداق دېيىشىدۇ: ئالالھنىڭ قۇرئاننى ساقالشق
بېرىپ ، ھەدىسىنى ساقالشقا كېپىللىك بەرمىگەنلىكى شۇنىڭغا 
روشەن دەلىلكى دىننىڭ ھەدىسكە ئېھتىياجى يوق. ھەدىس دىنىدىن 

كى ھەدىس ئەمەس. شۇنداقال ھەدىس دىن ئۈچۈن زۆزۈر ئەمەس. چۈن
، دىن ئۈچۈن زۆرۈر بولسا ئالالھ ھەدىسنىمۇ دىننىڭ قاتارىدىن بولسا

  ②غدىغاندەك قوغدىغان بوالتتى.قۇرئاننى قو
 

 لىقى:چىنىڭ يالغانالربۇ شۈبھىگە رەددىيە ۋە ئۇ
 

ى ۋە مەنىسى بىلەن نازىل قىلدى. ئالالھ قۇرئاننى ئۆز لەبز
رتىلگەن قۇرئان ئالالھنىڭ كاالمىدۇر. شۇڭالشقا قۇرئان كەرىم ئۆزگە

 ، ئالالھنىڭ قوغداپ ساقلىشىغا سازاۋەربۇرمىالنغان بولۇشتىن كىيا
كەرىمنى  ە شۇنىڭدەك بولغىنى ئۈچۈن قۇرئانبولغان. قۇرئانى كەرىم ئەن

                                                        
 . بەت. 250قۇرئانچىالر دىگەن كىتاپ  ①
ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالر مۇشۇ ساھەگىال مەركەزلىشىپ، بۇنى ئالالھتىن ئۈممەتكە  ②

وليورۇق دەپ ھېسابلىشىدۇ. قۇرئانغىال چىڭ ئېسىلىپ، باشقىنى تەرك قىلىشقا بولغان كەسكىن ي
ھەتتا ئۇالرنىڭ ئىچىدە بەزىلىرى: نېمە ئۈچۈن ئالالھ قۇرئاننى قوغداپ، ھەدىسىنى 



  

ن رىۋايەت قىلىش جايىز بولمايدۇ. ھەدىسكە مەنىسى بىلە
ئالالھنىڭ ئۆز رەسۇلىغا قىلغان ۋەھىيسى.  كەلگىنىمىزدە، ھەدىسمۇ

ئالالھ  ھەدېسنى ھەدىس ئۆز ئىچىگە ئالغان ئەھكام ۋە بەلگىلىمىلەر 
. ئاندىن ئۇنى پەيغەمبەر ەيغەمبىرىگە ۋەھىي قىلغانزىنىڭ پبىلەن ئۆ

ئۆز كاالمى بىلەن ئىپادىلەپ چىققان. ھەدىس ئالالھنىڭ كاالمى 
ۋايەت بولمىغىنى ئۈچۈن ئۆلىماالر ھەدىسنى مەنىسى بويىچە رى

مالر ، بۇ جائىز دېگەن ھۆكۈمنىمۇ ئالىقىلىشنى جائىز دېگەن بولسا
غان تە ئوتتۇرىغا قويىشسىز رەۋقائىدىسىز ياكى چەك ـ چېگرا

، بەلكى ئالىمالر مەنىسى بويىچە ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچى بولماستىن
ن. مەنىسى قائىدە ۋە شەرتلەرنى تۈزۈپ چىقىشقا ئۈچۈن بىر بۆلۈك

بويىچە ھەدىس رىۋايەت قىلغۇچى كىشىدە مۇشۇ قائىدە ۋە شەرتلەر 
جائىز تېپىلمىغان ئەھۋالدا، مەنىسى بىلەن ھەدىس رىۋايەت قىلىش 

 بولمايدۇ. 
مەنىسى بىلەن ھەدىس رىۋايەت قىلغان بۇ شەرىتلەرنىڭ بىرى، 

، ئەرەب تىلىدىكى سۆزلۈكلەرنى ۋە ەم ئەرەبچىنى بىلگەن بولۇشىئاد
، بۇ بىلگەن بولۇشىياخشى رسىتىش دائىرىسىنى سۆزلۈكلەرنىڭ كۆ
ەرق ، پـ بىرى بىلەن بولغان مەنىداشلىق، ئورتاقلىق سۆزلۈكلەرنىڭ بىر

يىتەلەيدىغان بولۇشى الزىم. ئەگەر ە باشقا باغلىنشلىرىنى كۆرۈپ ۋ
ھەدىسنى مەنىسى بىلەن رىۋايەت قىلغۇچى مۇشۇ ئىلىمالرغا ئىگە 
بولسا، ھەدىسنىڭ مەزمۇنىنى سۆزلەپ رىۋايەت قىلىشى جائىز. 

 ەرنى بىلىشى بىلەنچۈنكى ئۇ ئادەم بىز بايان قىلىپ ئۆتكەن مەسىلىل
رنىڭ مەنىسى ھەققىدە خاتالىقتىن ساقلىنااليدۇ. بۇ سۆزلىگەن ھەدىسلە

، ئۇنىڭ باشقىالرغا لمايدىكەنئەگەر ئۇ ئادەمدە بۇ شەرتلەر تېپى

                                                                                                          
 قوغدىمايدۇ؟، بۇ گېپىمىزگە جاۋاب بېرىڭالر، بىز سىلەرگە ماقۇل دەيلى دەيدۇ.



  

مەزمۇنى بويىچە رىۋايەت قىلىپ سۆزلەپ بېرىشى جائىز  ھەدىسنى
 ئەمەس. 
دېگەن سۆز « ىدىئالالھ پەيغەمبىرىنىڭ ھەدىسىنى قوغدىم»
 ئالالھ»دىن مەقسەت ىمىزدە، ئەگەر بۇنىڭىگە كەلگىنمەسىل

دېيىش بولسا بۇ دۇرۇس. بىز « ھەدىسنىڭ لەبزىنى قوغدىمىدى
ەييەن سۆزلۈكلەر بىلەنال رىۋايەت مۇئ نىڭ چوقۇميۇقىرىدا ھەدىس

بەلكى ئۇ مەنىگە دەخلى  .ئەمەس قىلىنغان بولىشى شەرىت
بەرمەيدىغان باشقا سۆزلۈكلەر بىلەن رىۋايەت قىلىنغان تەقدىردىمۇ 

 بولسىال بولىدىغانلىقىنى ڭ سىستېمىالشقان مەنىسىسۆزلۈكلەرنى
غدادى شۇنداق رىۋايەت قىلىدۇ: لبەسۆزلەپ ئۆتتۇق. خەتىپ ئە

( )ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن ىسى ئائىشەمىنلەرنىڭ ئانئمۆ
نى زۇبەيىرگە مۇنداق دېگەن: بىلىشىمچە سەن مەن سۆزلەپ ئورۋە ئىب

قايتا پ بېرىپ يەنە ن ھەدىسنى يازىدىكەنسەن. قايتىبەرگە
: مەن ە ئائىشە ئانىمىزغا. شۇنىڭ بىلەن ئۇرۋ؟!يازىدىكەنسەن

 قايتىپ بېرىپڭاليمەن،ھەدىسىنى سىلىدىن بىرخىل شەكىلدە ئا
دېگەن. ئائىشە  ئاڭاليمەن بۇنىڭدىن باشقىچە ۋارىيانىتتاباشقىالردىن 

، دىگىنىدەپەرق بارلىقىنى ئاڭلىدىڭمۇ ؟  مەنادا : سۆزلىگەنئانىمىز
، دېگەن : ئۇنداق بولسا كېرەك يوقانىمىز، دېگەن. ئائىشە ئ: ياقئورۋە

ئىكەن. خۇالسىلگىنىمىزدە ھەدىس رىۋايىتى شۇ سۆزنىڭ ئۆزى بىلەن 
 نبايا مىغان مەنىداش سۆزلۈكلەر بىلەنئوخشىلەبزى بولسا، ياكى 

 بولسا بۇنىڭدا كېرەك يوق.  قىلىنغان
 ھئالالگەندىن مەقسەت دې« ئالالھ قوغدىمىدى»ئەمما ھەدىسنى 

سۆزلۈكلىرىنىمۇ ۋە مەنىلىرىنىمۇ ھەدىسنى مۇتلەق قوغدىمىدى، 
ئىبارەت بولسا بۇ  ھەدىس زايا بولدى دېگەندىن ،ىمىدىقوغد

، مۇسۇلمان لالھنىڭ ئۈستىدىن، ئالالھنىڭ رەسۇلى ئۈستىدىنئا



  

ئۈممىتىنىڭ ئۈستىدىن يالغان ئېيتقانلىق ۋە سۆز توقۇغانلىق بولىدۇ. 
ئېلىپ ئۈستىگە ھەدىس ئۆلىمالىرى  ىدا تارىختىن بۇيانقمئىسال

 ۋە يۈزسىزلىك قىلغانلىق ەتلەرگە تانغانلىقغان ئاالھىدە كاتتا خىزمقىل
 بولىدۇ.     

ئالالھ ئۆز كىتابىنى قوغداشقا كېپىل بولدى. ئۆز  ،ھەقىقەت شۇكى
كىتابىنى قوغداشقا كىپىل بولۇش ئارقىلىق ئىچكى جەھەتتىن يەنە 

ەمبىرىنىڭ ھەدىسىنى قوغداشقا ھەم كېپىل بولدى. بۇنداق پەيغ
بولۇشىنىڭ سەۋەبى بۇ كىتاب ئۆزىنى بايان قىلىدىغان ھەدىسكە 

 ىهيه مه ُّ  ئېھتىياجلىق ئىدى. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

 ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي

بىز سىزگە قۇرئانى كەرىم دىن ئىبارەت » تەرجىمىسى: ٤٤النحل:  َّ
ى ئىنسانالر ئۈچۈن ئۇالرغا چۈشۈرۈلگەن نەرسىنى بايان بۇ زىكرىن

قىلىپ بېرىشىڭىز ۋە ئىنسانالر تەپەككۇر قىلىپ باقسۇن ئۈچۈن نازىل 
 [ئايەت -44سۈرە نەھل ]«قىلدۇق.

دېمەك ھەدىس قۇرئان ئۈچۈن زۆرۈر. ھەدىس ۋە قۇرئان يەنە 
 دىن ئۈچۈنمۇ زۆرۈردۇر. ئالالھنىڭ كىتابىنى بايان قىلىدىغان ۋە
تەپسىلىي چۈشەندۈرىدىغان ھەدىسىنى قوغداش ئالالھنىڭ كىتابى 

ھەدىس قۇرئانغا مۇھتاج قۇرئاننى قوغداشنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
قۇرئان ھەدىسكە موھتاجدۇر. ئالالھنىڭ ئۆز كىتابى ۋە بولغىنىدەك 

، قۇرئان ئارقىلىق مۇكەللەپ قىلغانپەيغەمبىرىنىڭ ھەدىسىنى ـ ئالالھ 
دا ھېساب ئالىدىغان جانلىقالر بىلسۇن ئۈچۈن ـ ۋە قۇرئان ئاساسى

قوغدىشى ئالالھنىڭ دىنىنى قوغدىغانلىقىنىڭ جۈملىسىدىندۇر. 
شۈبھىسىزكى بۇ دىن قۇرئان ۋە ھەدىسكە موھتاجدۇر. شۇڭالشقا 



  

، ىنىڭ سۈننىتىنىڭ قوغدىلىشى ئۈچۈنئالالھ تەقدىر قىلىپ پەيغەمبىر
ن بولسۇن بىلىم ۋە كېيى بۇ سۈننەت يولىدا مەيلى بۇرۇن ياكى

مىگەن تىرىشچانلىقالرنى ۈلى كۆردا تەڭدىشمەدەنىيەت تارىخى
مە ھەدىسنى قوغداش ۋە ساقالش يولىدا كۆرسەتكەن بۇ ئەلال

. بۇ ئالىم ـ ئۆلىماالر ئالالھنىڭ تەۋفىيقى غانئۆلىماالرنى مەيدانغا چىقار
كاتتا  قەدەر ھىدايىتى ۋە قوللىشى بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا بۇ

خىزمەتنى بېجىرىپ بواللمايتتى. بۇالر ھەدىسىنى قوغداپ قېلىش 
ىھ سەھ، يۈرۈش قائىدە تۈزۈم تۈزۈپ چىققان بولسائۈچۈن بىر 

ىپ ھەدىسلەرنى دەرىجىللىرى ، زەئھەدىسلەرنى دەرىجىللىرى بىلەن
قائىدە ھەم ا ھەدىسلەر ئىچىدىن ئايرىش ئۈچۈن ، ساختا توقۇلمبىلەن

قان. بۇالر ئۆز تېمىسىدا مۆجىزىلىك بولغان تۈزۈملەرنى تۈزۈپ چىقىش
قىلىشقان. بۇنداق مەرىپەت قوراللىرى ۋە ئىلمىي يولالرنى كەشىپ 

باشقا  كى، ياەر ۋە ياكى باشقا مىللەتلەرئەرەبل ئىشالرنى بۇرۇنقى مەيلى
نىڭ ەلسەپىلىرى بار، دىنلىرى بار كىشىلەرئىلگىرىكى مەدەنىيەت ۋە پ
 ئىدى.  ەمەسھېچبىرى ئورۇنلىيالىغان ئ

بۇرۇنقى دىنالرغا ئىتىقاد قىلغۇچىالر ئۆزلىرىنىڭ قوليازمىلىرى ۋە 
دىنىي خاتىرىلىرىنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا قاتتىق ئېھتىياجلىق 

، ھەتتاكى ۇ پەللىگەبولسىمۇ، ئۇالر ئىسالم ئۆلىمالىرى يېتىپ بارغان ب
ەتلەر للئۇ پەللىنىڭ يېنىغىمۇ يېتىپ بارالمىغان ئىدى. بارلىق مى

شۇنىڭغا شاھىدلىق بېرىدۇكى، ھەدىس ئۆلىمالىرى ھەدىس توپالش، 
دىن ر ئىچىھىھنى زەئىپ ۋە يالغان ھەدىسىلە، سەتۈزەش، ئايرىش

ىرىكى ىش... قاتارلىق جەھەتلەردە بۇندىن ئىلگچىقپ ئايرى
ن نەرسىلەرنى مەيدانغا ر قىلىش تۈگۈل ئويالپمۇ باقمىغائۈممەتلە

ياردىمى ۋە  ،ھىدايىتى ،نىڭ تەۋپىقىھشالر ئالالچىقارغان ئىدى. بۇ ئى
پ بېرىلغان بولۇشى كۆرسەتمىسى بولمىغان ئەھۋال ئاستىدا ئېلى



  

ىنى قوغداپ الرنىڭ روياپقا چىقىشى ئالالھنىڭ ئۆز ھەدىسمۇمكىنمۇ؟ بۇ
بەرگەن تەۋپىقىدۇر. ھەدىسىنى قوغداش شۇ ئالىمالرغا  قېلىش ئۈچۈن

ەپسىالتىدا ھەدىسكە ئېھتىياجلىق قۇرئاننىڭ ئۆزىنىڭ بايانى ۋە ت
ئالالھنىڭ دىنى بولغان ئىسالمنىڭ قۇرئان ھەدىسكە  ،بولغىنى ئۈچۈن

بولغان ى ئۆز كىتاب ئىككىلسىگە ئېھتىياجى بولغىنى ئۈچۈن ئالالھنىڭ
 دۇر.  قوغدىغانلىقىقۇرئاننى 

، ۇپ كەتتى، سەھىھ قايسىئۇالرنىڭ ھەدىس قااليمىقان بول
ئېنىق كەلسەك، بۇ بولمايدۇ ـ دېگەن گېپىگە  زەئىپ قايسى بىلگىلى
رەتتۇر. لىقتىن ئىبا. بەلكى كۆرەڭلىك ۋە مەمەدانكاززاپلىق ۋە تۆھمەتتۇر

بىر نەرسە بىلىدىغان، توال -ھەدىس ئۇقۇمى جەھەتتە بىلىمى ئاز
ھەدىس  پۈتكۈلئۇنچە ئەقىللىق سانىلىپ كەتمەيدىغان ئادەملەرنىڭمۇ 

ئۆز ئىچىگە  قىسمىنىبلىرىنىڭ مەلۇم نى ياكى ھەدىس كىتاكىتابلىرى
ىنى بىر رەت زىيارەت بىرەر كىتابخان كىتاپ باردائىرئالغان ھەدىسكە 

ى ۋە ئۇ يازمىالر ھەققىدىكى بەزى ىشى ـ بۇ يازمىالرنىڭ كاتالوگقىل
نىڭ ئۆز ھ، ئالاللالرنى كۆزدىن كەچۈرگەندىن كېيىنماتېرىيا

نى، سەھىھ ھەدىس ىسىنى قوغداپ قالغانلىقىپەيغەمبىرىنىڭ ھەد
مەۋجۇتلۇقىنى،  )ھەدىس توپالملىرىنىڭ( لەرنىڭكىتابلىرى ۋە سۈنەن

، ۇ كىتابالردىن ئالالھنىڭ دۈشمىنى، رەسۇلىنىڭ دۈشمىنىب
مۇسۇلمانالرنىڭ دۈشمىنى بولغان ھەدىس ئىنكار قىلغۇچى كاپىرالرنىڭ 
خاالش خالىماسلىقىدىن قەتئىينەزەر دىن ۋە دۇنيالىقتا ئۆزلىرىگە 

نىڭ ئېلىپ نپەئەتلىك ئوزۇقلۇقنى مۇسۇلمان ئاممىسىمە
 ىلىپ يېتىشى ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر. كېلىۋاتقانلىقىنى ب

 
 
 



  

 

 خاتىمە
 

بۇالر قۇرئانچىالردىن ئىبارەت ھەدىس ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ 
مەزھىپى سۆزلەپ كېلىۋاتقان بىر بۆلۈك شۈبھىلەردۇر. قۇرئانچىالر 

. ئەسىرنىڭ ئاخىرى 19ا مىالدى مەزھىبىنىڭ ھەرىكىتى ھىندىستاند
. ئەسىرنىڭ باشلىرىدا مەيدانغا كەلگەن. ئارقىدىن ھەر تۈرلۈك 20

پائالىيەتلىرى ۋە جەمئىيەتلىرى بىلەن بىرلىكتە ھىندىستاندىن 
مۇستەقىل بولغان پاكىستانغا كۆچكەن. پاكىستاندا پەرۋىزچىلەر نامى 

ەرىكىتىنى ئېلىپ ئاستىدا ئۆزىنىڭ بۇ ۋەيران قىلغۇچ بۇزغۇنچىلىق ھ
بارماقتا. بىز بۇ ئىزدىنىش تېمىمىزدا بۇالر بىرىنچى بولۇپ ئوتتۇرىغا 

، ۆتكەن باشقا ئادەملەردىن ئۆرنەك ئېلىپقويغان ياكى ئىلگىرى ئ
ئاندىن ئۆزلىرى تۈزىتىش كىرگۈزۈپ قوشۇپ بېيىتقان بىر بۆلۈك 

 شۈبھىلەر ھەققىدىكى مۇالھىزىمىز بىلەن كۇپايىلەندۇق. 
نىڭغا بېرىدىغان ربىر شۈبھىنى بايان قىلىپ، ئۇبىز ھە

بەرگەن ىقىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق. ئۇنىڭ يالغانلبىلەن  رەددىيىمىز
بىزگە بىزدە يوق »قارشى تەرەپ ئاساسەن  نىڭرەددىيەلىرىمىز

دىگەنلىكىمىز « نەرسىلەرنى چاپلىدى دەپ باھانە كۆرسەتمىسۇن
، تەۋە دەپ اپالپۆزلىرىنى چيالغاندىن زورلۇق بىلەن ئئۈچۈن 
 ز دەۋالغان قۇرئانى كەرىم بىلەن، بىردىنبىر ئېسىلىدىغىنىمىتۇرىۋالغان

 . سەت قىلدۇقبولۇشىنى مەق
ىدا بۇ مەزھەپ ھەققىدە بىر بۆلۈك ئىزدىنىش داۋامبىز 

. بىز بۇ ھەقىقەتلەرنى تۆۋەندە ئىخچام شەكىلدە ھەقىقەتلەرنى بايقىدۇق
 بايان قىلىپ ئۆتىمىز: 



  

تا ھىندىستاننى مۇستەملىكە قىلغان ئىنگلىزالرنىڭ ئەڭ باش .1
نغا كەلگەن بۇ مەزھەب ئالالھنىڭ، ئالالھنىڭ قولى ئارقىلىق مەيدا

مىنلەرنىڭ دۈشمىنى بولغان كاپىرالرنىڭ ئويۇنلىرىدىن ئ، مۆرەسۇلىنىڭ
قىالرغا بەرىيلەۋىيلەر ۋە باش. بۇ مەزھەپ يەنە قادىيانىييەلەر،بىر ئويۇن

، مۇسۇلمانالرنى بۆلۈش ئۈچۈن بۇ رايوندا يىقىتىش ئوخشاش ئىسالمنى
ئىنگلىزالر ئېلىپ بارغان سان ـ ساناقسىز بۇزغۇنچىلىق 

 ھەرىكەتلىرىنىڭ بىرىدۇر .
تىمىزدا . بۇ ھەرىكەتنىڭ باشچىلىرى ھەققىدە سۆزلىگەن ۋاق2

بۇ ھەرىكەت داھىيلىرىنىڭ ئىنگلىزالر بىلەن ئوتتۇرىغا قويغىنىمىزدەك، 
نىڭ پەردە چلۈك ئاالقىسى بار ئىدى. بۇ ھەرىكەتلەرۈدائىمىي ۋە ك

مەنىۋى ئىنگىلىزالر بۇالرغا ماددى ۋە  ،ئارقىسىدا ئىنگلىزالر بار بولۇپ
 ى ھىندىستانداى. ھەتتاكى بۇالرنىڭ بەزىسياردەملەرنى بېرەتت

تارقىتىدىغان مىسسىئونېرالر ھەرىكىتى بىلەن  ىخرىستىئان دىن
 . ئاالقىسى بار ئادەملەر ئىدى

ھەر قايسى مەزھەپلىرى بىلەن  . بۇ قۇرئانچىالر ھەرىكىتى3
رىكەتتۇر. گەرچە ئۇالر قوشۇلۇپ ئىسالم دىينىدىن تاشقىرى ھە

دەپ تۇرسىمۇ ماھىيەتتە ئىسالم  ،قۇرئانغا تەۋە، ئىسالمى بار ئۆزلىرىنى
. چىقىپ كەتكەن ھەرىكەتتۇر ئاللىقاچانئۈممىتى رامكىسىدىن 

ز قۇرئانغا تەۋە دېگەنلىكى باتىل. چۈنكى بۇ ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى بى
مەزھەپ ھەدىسنى ئىنكار قىلىپ ھەدىسكە كاپىر بولۇش بىلەن بىر 

. ئەسلىدە كاپىر بولغان مەزھەپتۇر ،ۋاقىتتا قۇرئانى كەرىمگە تانغان
قۇرئان بىلەن ھەدىس ئارىسىدا پەرق يوق. قۇرئان ھەدىس ئىككىسىال 

مەنبەسىدىن ئىبارەت بىر  يۋەھى خاتالىقتىن خالىي بولغان ئىالھىي
 مەنبەدىن چىققاندۇر.

، روياپقا ن مەلۇمكى بۇ ئادەملەرنىڭ نىشانى. يۇقىرىقىالردى4



  

چىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىۋاتقان غايىسى، ئىسالمنى يوقىتىپ 
مۇسۇلمانالرنى بۆلۈشتىن ئىبارەتتۇر. ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى قۇرئانغا تەۋە 

ۋە  ن قىلغۇچ پائالىيەتلىرىۋەيرا پ تۇرۇۋېلىشى ئۇالرنىڭدە
دېگەن شوئار « بىز قۇرئانغا تەۋە»بۇزغۇنچىلىق ھەرىكەتلىرىنى 

ىن باشقا نەرسە رىش ئۈچۈن ئۇالر تاقىۋالغان نىقاپتئاستىدا ئېلىپ بې
 ئەمەس. 

بىز بۇ ئىزدىنىشىمىز ئارقىلىق بۇ ھەقىقەتلەرنى ئەڭ ئەۋزەل 
 ىمىز. شەكىلدە يورۇتۇپ بەرگەن بولۇشىمىزنى ئۈمىد قىل

 
بىزگە كۇپايىدۇر. ۋە گە يەتكۈزگۈچى زاتتۇر. ئۇ ئالالھ مەقسەتلەر

 ناھايىتى ياخشى ۋەكىلىدۇر. 
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