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ژۇرنىلىمىز ھەققىدە
ئەسسەالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەنلەر!
ژۇرنىلىمىــز «شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» تەرىپىدىــن تەســىس
قىلىنغــان بولــۇپ ،چەتئەلدىكــى ئۇيغــۇر قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ مەنىــۋى دۇنياســىنى
ـى
ـڭ دىنىنـ
ـق ئۇالرنىـ
ـەندۈرۈش ئارقىلىـ
ـۇندا چۈشـ
ـرا يوسـ
ـى توغـ
ـش ۋە دىنىمىزنـ
بېيىتىـ
ۋە ئانــا تىلىنــى قوغداشــنى مەقســەت قىلىــدۇ.
ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـڭ مەۋجۇتلۇق ئومۇرتقىسـ
ـز مىللىتىمىزنىـ
ـەن تىلىمىـ
ـز بىلـ
دىنىمىـ
ـان
ـۇرالر تۇرۇۋاتقـ
ـاۋاتقان ئۇيغـ
ـدا ياشـ
ـى جايلىرىـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـۈن دۇنيانىـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
شـ
ـا
ـى ۋە ئانـ
ـۈن ،دىنىنـ
ـلىكى ئۈچـ
ـۇپ كەتمەسـ
ـوق بولـ
ـپ يـ
ـىرىدە ئىرىـ
ـڭ تەسـ
مۇھىتنىـ
تىلىنــى قوغــداش ئىنتايىــن مۇھىــم .ئالــاھ تائــاال ئىنســانالرنى تۈرلــۈك مىللــەت
ۋە ئــۇرۇق قىلىــپ يارىتىــش بىلــەن بىرگــە ئۇالرنــى ئۆزىگــە خــاس تىــل ۋە
ـاھ
ـەت ئالـ
ـان مۇھەببـ
ـا بولغـ
ـا تىلغـ
ـۈن ئانـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـان .شـ
ـە قىلغـ
ـە ئىگـ
مەدەنىيەتكـ
ـڭ
ـر ئۇيغۇرنىـ
ـىدىندۇر .ھەربىـ
ـۈكۈرنىڭ جۈملىسـ
ـەمىمىيەتنىڭ ۋە شـ
ـان سـ
ـا بولغـ
تائاالغـ
ـەزگۈرلۈك
ـان سـ
ـا بولغـ
ـا تىلىغـ
ـا ۋە ئانـ
ـۆز دىنىغـ
ـى ،ئـ
ـى ئويلىنىشـ
ـى ياخشـ
ـۇ نۇقتىنـ
بـ
ۋە مۇھەببەتلىــك تۇيغۇلىــرى بىلــەن بــۇ ژۇرنالنــى ئوقۇشــى ،ئائىلىســىدە ســاقالپ
قويۇشــى ،بالىلىرىغــا ئوقۇتۇشــى ۋە قىممەتلىــك ئەســەرلىرى ۋە پىكىر-تەكلىپلىــرى
ـاپ-
ـىچە قولـ
ـن كېلىشـ
ـى ،قولىدىـ
ـۈچ قوشۇشـ
ـا كـ
ـڭ تەرەققىياتىغـ
ـق ژۇرنالنىـ
ئارقىلىـ
ـىيە قىلىنىدۇ.
قۇۋۋەتلىشــى تەۋسـ
بــۇ ژۇرنالنىــڭ نەشــر قىلىنىشــىغا تۈرتكــە بولغــان ســەۋەبلەرنىڭ يەنــە
بىــرى ،ۋەتىنىمىــز ۋە چەتئەللــەردە دىنىــي ســاھەدە ئىلىــم تەھســىل قىلغــان ۋە
ـۈرەك
ـش ۋە يـ
ـان قىلىـ
ـى بايـ
ـلىرىمىزغا ئوي-پىكىرلىرىنـ
ـق قېرىنداشـ
ـان بارلىـ
قىلىۋاتقـ
ـۇنداقال
ـش .شـ
ـرالپ بېرىـ
ـەھنە ھازىـ
ـۈن سـ
ـۈزۈش ئۈچـ
ـە يەتكـ
ـلىرىنى خەلقىمىزگـ
تىۋىشـ
دىنىــي ســاھەدىكىلەرنى ئــۆز ئــارا چۈشــىنىش ۋە چۈشــەندۈرۈش مۇنبىــرى بىلــەن
تەمىنلەشــتىن ئىبــارەت.
ژۇرنىلىمىــزدا ئەقىــدە ،ئەخــاق ،ئىبــادەت ۋە مۇئامىلــە ...قاتارلىــق تېمىــار
ـۇپ بېرىلىدۇ،
ـە يورۇتـ
ـىپى بويىچـ
ـق پىرىنسـ
ـى ۋە ئوتتۇراھاللىـ
ـۈننەتنىڭ يولـ
ـى سـ
ئەھلـ
شــۇنداقال «شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكى»نىــڭ مۇھىــم پائالىيەتلىــرى
ـر _
ـلىرىمىزنىڭ پىكىـ
ـەن قېرىنداشـ
ـەڭ ئوقۇرمـ
ـدۇ .كـ
ـۋاالر بېرىلىـ
ـتۇرۇلىدۇ ،پەتىـ
تونۇشـ
ـز.
ـد قىلىمىـ
ـىنى ئۈمىـ
ـن قوللىشـ
ـىنى ۋە يېقىندىـ
ـپ بېرىشـ
تەكلىـ
ھۆرمەت بىلەن:
—«ئۆلىماالر» ژۇرنىلى تەھرىراتى
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ھەدىسلەرنىڭ بىزگىچە
يېتىپ كېلىش باسقۇچى
د .ئابدۇساالم تەكلىماكان

ھەدىــس -پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆز ،ھال-ھەرىكــەت ۋە ئىــش –
ئىزلىرىنــى ،شــۇنىڭدەك ئــۇ زاتنىــڭ باشــقىالرنىڭ ســۆز ۋە ھــال – ھەرىكىتىگــە
[[[
قارىتــا تۇتقــان پوزىتسىيىســىنى كۆرســىتىدىغان ئومۇمــى بىــر ئاتالغــۇدۇر.
ـىلەرنىڭ
ـۇ ھادىسـ
ـۇپ ئۆتكەن بـ
ـى بولـ
ـۆزلەنگەن ياكـ
ـاۋۋال سـ
ـىر ئـ
ـۆت ئەسـ
ـون تـ
ئـ
ـك تەتقىقات
ـەك ۋە ئاكادېمىـ
ـىدا ئىلمىي ئەمگـ
ـە ئاساسـ
ـەنچلىك مەنبـ
ـاغالم ۋە ئىشـ
ئەڭ سـ
ـە
ـا قىيامەتكىچـ
ـى ،ھەتتـ
ـپ كېلىشـ
ـەدەر يېتىـ
ـە قـ
ـپ ،بۈگۈنگـ
ـە توپلىنىـ
ـى بويىچـ
خىزمىتـ
ئۈزلۈكســىز داۋاملىشىشــى قۇرئــان كەرىمدىــن قالســا ،ئــەڭ بۈيــۈك مۆجىزىلەردىــن
ـابلىنىدۇ.
ـۇپ ھېسـ
ـرى بولـ
بىـ
ھەدىســلەرنىڭ بىزگــە يېتىــپ كېلىشــى تۆۋەندىكىــدەك تــۆت باســقۇچنى ئــۆز
ئىچىگــە ئالىــدۇ:
ـۆزىنى
ـاالمنىڭ سـ
ـقۇچ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـۇ باسـ
ـقۇچى :بـ
ـەت باسـ
ـى ،رىۋايـ
بىرىنچـ
ـاقالش
ـتە سـ
ـۆرۈش ۋە ئەسـ
ـى كـ
ـش – ئىزلىرىنـ
ـەت ۋە ئىـ
ـال – ھەرىكـ
ـاڭالش ،ھـ
ئـ
ـاالم
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـقۇچ پەيغەمبـ
ـۇ باسـ
ـدۇ .بـ
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـق مەزمۇنالرنـ
قاتارلىـ
ـقان.
ـەدەر داۋامالشـ
ـا قـ
ـات بولغانغـ
ۋاپـ
ئىككىنچــى ،كىتابــەت باســقۇچى :بــۇ ،ھەدىســلەرنىڭ قــول يازمــا باســقۇچىنى
ـانغان( ،ماقالىمىــز مانــا
ـائادەت دەۋرىــدە باشـ
مەزمــۇن قىلىــدۇ .بــۇ باســقۇچمۇ سـ
مۇشــۇ باســقۇچنى چىقىــش قىلغــان ئاساســتا قەلەمگــە ئېلىنىــدۇ).
[[[ جامالىددىن قاسىمىينىڭ «قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» ناملىق ئەسىرىدى – 20 ،بەت.
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ئۈچىنچــى ،تەدۋىــن (يەنــى يېزىلغــان ھەدىســلەرنى ئىككــى مۇقــاۋا ئارىســىغا
ـى
ـەر ئىبنـ
ـى ئۆمـ
ـي خەلىپىسـ
ـقۇچ ئەمەۋىـ
ـۇ باسـ
ـقۇچى .بـ
ـتۇرۇش) باسـ
ـپ كىتابالشـ
ئېلىـ
ـلىتىلغان.
ـن باشـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـىھاب ئەززۇھـ
ـى شـ
ـەن ئىبنـ
ـى بىلـ
ـڭ بۇيرۇقـ
ئابدۇلئەزىزنىـ
تۆتىنچــى ،تەســنىف (يەنــى ھەدىــس ھەققىــدە يېزىلغــان كىتاپالرنىــڭ بابالرغــا
ـقۇچ
ـقۇچى .بۇ باسـ
ـش) باسـ
ـەن رەتلىنىـ
ـودالر بىلـ
ـۇل ۋە مېتـ
ـق ئۇسـ
ـۈپ ،پەرقلىـ
بۆلۈنـ
ـەن.
ـىردە گۈللەنگـ
ـى ئەسـ
ـلىنىپ ،ئۈچىنچـ
ـىردە باشـ
ـى ئەسـ
ـە ئىككىنچـ
ھىجرىيـ
ھەدىســلەرنىڭ بىزگــە يېتىــپ كېلىــش باســقۇچىنى ئەنــە ئاشــۇ مەزكــۇر تــۆت
كاتېگورىيــە بويىچــە ئىزاھلىشــقا بولىــدۇ.
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســۆزلىگەن ،ياكــى بىــرەر ئىــش قىلغــان ۋاقىتتــا،
ـاھابە كىرامالر
ـە سـ
ـر قانچـ
ـدە بىـ
ـاز دېگەنـ
ـدا ئـ
ـڭ يېنىـ
ـۇ زاتنىـ
ـدا) ئـ
ـە ئەھۋالـ
(كۆپىنچـ
ـۆزلىرىنى
ـاالمنىڭ سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـمى پەيغەمبـ
ـۆپ قىسـ
ـڭ كـ
ـى .ئۇالرنىـ
ـان بوالتتـ
بولغـ
ياكــى قىلغــان ئىــش – ئىزلىرىنــى ئېســىدە ســاقالپ ،باشــقىالرغا يەتكــۈزۈش
ـدە
ـقا ئاالھىـ
ـپ قالدۇرۇشـ
ـمى يېزىـ
ـر قىسـ
ـاز بىـ
ـا ،ئـ
ـان بولسـ
ـادا قىلغـ
ـى ئـ
مەجبۇرىيىتىنـ
كۆڭــۈل بەرگــەن.
ـلەرنى
ـان ھەدىسـ
ـاالمدىن ئاڭلىغـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـز پەيغەمبـ
ـزدا بىـ
ـى ماقالىمىـ
نۆۋەتتىكـ
شــۇ پېتــى يېزىۋالغــان ســاھابە كىــرام ۋە ئۇالرنىــڭ قــول يازمىلىــرى ھەققىــدە
توختىلىمىــز ،شــۇنىڭ بىلــەن بىرگــە ھىجرىيــە بىرىنچــى ئەســىردىن باشــاپال
ـى،
ـپ كەلگەنلىكىنـ
ـەت بېرىـ
ـدە ئەھمىيـ
ـە ئاالھىـ
ـي خىزمەتكـ
ـۇ ئىلمىـ
ـۇلمانالرنىڭ بـ
مۇسـ
ـاۋۋال
ـىرلەردىن ئـ
ـى ئەسـ
ـى ۋە ئۈچىنچـ
ـە ئىككىنچـ
ـلەرنىڭ ھىجرىيـ
ـق ھەدىسـ
ـۇ ئارقىلىـ
بـ
ـلەرگە
ـۈرۈپ« ،ھەدىسـ
ـەن يەتكۈزۈلگەنلىكىنى ئىلگىرى سـ
ـەت بىلـ
ـا ئاغزاكى رىۋايـ
پەقەتـ
ـت
ـەتىلىرىنى بىتچىـ
ـڭ سەپسـ
ـس ئىنكارچىلىرىنىـ
ـان ھەدىـ
ـدۇ» دەيدىغـ
ـكە بولمايـ
ئىشىنىشـ
قىلىشــقا ۋە بــۇ ھەقىقەتنــى كۈنىمىزدىكــى مۇســۇلمانالرغا ،بولۇپمــۇ شــەرقىي
تۈركىســتانلىق مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمىزغا ئەســلىتىپ ئۆتۈشــكە تىرىشــىمىز.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلەرنى يېزىپ قالدۇرۇشقا بولغان پوزىتسىيىسى
ـلەر
ـۇن ھەدىسـ
ـت نۇرغـ
ـە زىـ
ـدە بىر-بىرىگـ
ـدۇرۇش ھەققىـ
ـپ قالـ
ـلەرنى يېزىـ
ھەدىسـ
رىۋايــەت قىلىنغــان .بۇنىڭغــا مۇناســىۋەتلىك تۆۋەنــدە بىــر ئىككــى ھەدىســنى
ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئۆتىمىــز:
ـەئىد
ـە ئەبۇ سـ
ـۇ ھەقتـ
ـلەر .بـ
ـان ھەدىسـ
ـى قىلىنغـ
ـش مەنئـ
ـس يېزىـ
ـى ،ھەدىـ
بىرىنچـ
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـە پەيغەمبـ
ـر رىۋايەتتـ
ـەن بىـ
ـن كەلگـ
ـۇ ئەنھۇدىـ
ـۇدرى رەزىيەلالھـ
خـ
ـن
ـى مەندىـ
ـاڭالر ،كىمكـ
ـە يازمـ
ـر نەرسـ
ـن بىـ
ـدۇ« :مەندىـ
ـى ئېيتىلىـ
ـداق دېگەنلىكـ
مۇنـ
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ـۇن»[[[.
ـى ئۆچۈرۈۋەتسـ
ـا ،ئۇنـ
ـان بولسـ
ـە يازغـ
ـر نەرسـ
ـقا بىـ
ـن باشـ
ـان كەرىمدىـ
قۇرئـ
بــۇ ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرئــان كەرىمدىــن باشــقا بىــر نەرســىنى
يېزىشــنى چەكلىگەنلىكىنــى ئېنىــق كۆرۈۋاالاليمىــز .شــۇنىڭغا ئوخشــاش يەنــە،
ـان.
ـەت قىلىنغـ
ـس رىۋايـ
ـۇن ھەدىـ
ـدە نۇرغـ
ـى ھەققىـ
ـپ قالدۇرۇلىشـ
ـلەرنىڭ يېزىـ
ھەدىسـ
بــۇ ھەدىســلەر ئىچىدىــن ئابدۇلــاھ ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمادىــن
ـدا
ـەكراتتىكى چېغىـ
ـاالمنىڭ سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـتە پەيغەمبـ
ـر ھەدىسـ
ـان بىـ
ـەت قىلىنغـ
رىۋايـ
مۇنــداق دېگەنلىكــى ئېيتىلىــدۇ« :مــاڭا دۈۋەت بىلــەن قەلــەم كەلتۈرۈڭال،ســىلەرگە
ـۈ
ـاڭال مەڭگـ
ـەل قىلسـ
ـۇنىڭغا ئەمـ
ـى ،شـ
ـپ بېرەيكـ
ـە يېزىـ
ـر نەرسـ
ـۇنداق بىـ
ـەن شـ
مـ
ئېزىــپ كەتمەيســىلە» .بــۇ ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مۇســۇلمانالرنى
ئازغۇنلۇقتىــن مۇھاپىــزەت قىلىدىغــان بىــر يازمــا يېزىــپ بەرمەكچــى بولغانلىقــى
مەلــۇم بولماقتــا.
ھەدىســنىڭ داۋامىــدا يەنــە مۇنــداق بىــر رىۋايــەت زىكىــر قىلىنغــان :ئۆمــەر
ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەزكــۇر ســۆزىنى
ـۈن
ـەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كېســىلى ئېغىرلىشــىپ كەتكەنلىكــى ئۈچـ
ئــاڭالپ« :پەيغەمبـ
شــۇ گەپنــى قىلىۋاتىــدۇ ،ھالبۇكــى بىــزدە ئالالھنىــڭ كاالمــى قۇرئــان كەرىــم
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـەن پەيغەمبـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـدى .شـ
ـك» دېـ
ـە يېتەرلىـ
ـۇ بىزگـ
ـار ،شـ
بـ
ـاالم« :يېنىمدىن
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى ،پەيغەمبـ
ـپ كەتتـ
ـۇرۇڭ كۆپۈيىـ
ـدا ۋاراڭ – چـ
ھۇزۇرىـ
ـەس»
ـرا ئەمـ
ـىڭالر توغـ
ـش قىلىىشـ
ـاالش – تارتىـ
ـدا تـ
ـڭ يېنىمـ
ـڭال ،مېنىـ
ـۇپ كېتىـ
قوپـ
ـدا:
ـان چاغـ
ـپ كېتىدىغـ
ـورۇندىن چىقىـ
ـا سـ
ـۇ ئەنھۇمـ
ـاس رەزىيەلالھـ
ـى ئاببـ
ـدى .ئىبنـ
دېـ
ـق
ـالغۇ بولغانلىـ
ـە توسـ
ـان خەتكـ
ـى بولغـ
ـپ بەرمەكچـ
ـاالم يېزىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
«پەيغەمبـ
[[[
توغــرا بولمىــدى» دەپ چىقىــپ كەتكــەن .
ـى
ـى مەزمۇننـ
ـت ئىككـ
ـە زىـ
ـتە بىر-بىرىگـ
ـس كۆرۈنىشـ
ـى ھەدىـ
ـى ئىككـ
يۇقىرىدىكـ
ـنى
ـى ھەدىسـ
ـۇ ئىككـ
ـاالر بـ
ـك ئۆلىمـ
ـن كۆپچىلىـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـان بولسـ
ـا قويغـ
ئوتتۇرىغـ
ـەر مۇنداق
ـە ئىبنى ھەجـ
ـۇ ھەقتـ
ـدۇ .بـ
ـى ئېيتىـ
ـنىڭ زۆرۈرلىكىنـ
ـتۈرۈپ چۈشىنىشـ
بىرلەشـ
دەيــدۇ« :ھەدىــس يېزىشــنى مەنئــى قىلىــش ،قۇرئــان كەرىــم نازىــل بولىۋاتقــان
مەزگىلــدە ،ھەدىــس بىلــەن قۇرئاننــى بىــرال ماتېرىيالغــا يېزىشــقا قارىتىلغــان،
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـي ئەھۋالنـ
ـا ئومۇمىـ
ـەت بولسـ
رۇخسـ
ـنى
ـس يېزىشـ
ـدۇ»[[[ .ھەدىـ
مەنئىــي قىلغــان ھەدىســتىكى «مەندىــن قۇرئاندىــن باشــقا بىــر نەرســە يازغانــار
ـدۇ.
ـىنى كۆچلەندۈرىـ
ـۇ قارىشـ
ـڭ بـ
ـى ھەجەرنىـ
ـۇن ئىبنـ
ـەن مەزمـ
ـۇن» دېگـ
ئۆچۈرىۋەتسـ

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھايات ۋاقتىدا يېزىپ قالدۇرۇلغان ھەدىسلەر
[[[ ئىمام مۇسلىمنىڭ «صحيح مسلم» ناملىق ئەسىرى–8 ،توم–229 ،بەت.

[[[ ئىمام بۇخارىنىڭ «الجامع الصحيح املخترص» ناملىق ئەسىرى-1 ،توم-39 ،بەت.

[[[ ئىمام ئىبنى ھەجەر ئەلئەسقاالنىنىڭ «فتح الباري رشح صحيح البخاري» ناملىق ئەسىرى-1 ،توم-210 ،بەت.
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ـدە ئوقۇش –
ـەر ئىچىـ
ـى خەلقلـ
ـم ئارىلىدىكـ
ـەرەب يېرىـ
ـى ئـ
ـامىيەتتىن ئىلگىرىكـ
ئىسـ
ـى
ـڭ كېلىشـ
ـام دىنىنىـ
ـدى .ئىسـ
ـك ئىـ
ـۇ چەكلىـ
ـانى تۇلىمـ
ـڭ سـ
ـنى بىلىدىغانالرنىـ
يېزىشـ
ـى
ـى كەلىمىسـ
ـڭ تۇنجـ
ـى ۋەھىينىـ
ـى ئۇچقۇنـ
ـڭ تۇنجـ
ـم نۇرىنىـ
ـان ئىلىـ
ـەن تارقالغـ
بىلـ
ـن
ـلەپتىكى دەۋىردىـ
ـۇلمانالر دەسـ
ـا ،مۇسـ
ـى بولغاچقـ
ـەن بۇيرۇقـ
ـۇ» دېگـ
ـان «ئوقـ
بولغـ
باشــاپال ئوقــۇش – يېزىشــقا ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلــۈپ كەلگــەن .ئۇنىــڭ ئــەڭ
روشــەن ئىپادىســى بەدىــر غازىتىدىــن كېيىــن مەيدانغــا كەلگــەن بولــۇپ ،بەدىــر
غازىتىــدا ئەســىرگە چۈشــكەن مۇشــرىكالرنىڭ ئارىســىدىن ئوقــۇش – يېزىشــنى
بىلگەنلەرگــە ئاالھىــدە ئىمتىيــاز بېرىلگــەن ۋە مەدىنــە ئۆســمۈرلىرىدىن  10بالىغــا
ـۇنداقال
ـان .شـ
ـۇپ قالغـ
ـىرلىكتىن قۇتۇلـ
ـە ئەسـ
ـش بەدىلىگـ
ـنى ئۆگىتىـ
ـۇش – يېزىشـ
ئوقـ
قۇرئــان ۋە ھەدىســتىكى ئىلىمنىــڭ پەزىلىتىگــە مۇناســىۋەتلىك ئايــەت ۋە ھەدىســلەر
ئىســامىيەتنىڭ ئىلىمگــە ۋە ئوقــۇ – ئوقۇتۇشــقا بەرگــەن ئەھمىيىتىنــى ئىســپاتالپ
ـب
ـان تەرغىـ
ـقا بولغـ
ـۇ – ئوقۇتۇشـ
ـدە ئوقـ
ـلەپكى دەۋرىـ
ـامىيەتنىڭ دەسـ
ـدۇ .ئىسـ
بېرىـ
ۋە تەشــۋىقاتى كــۆپ بولغــان بولســىمۇ ،ئــەرەب يېرىم-ئارىلىــدا ۋە پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرىنىڭ ئارىســىدا خــەت يېزىــش ۋە ئوقۇشــنى بىلگــەن
ســاھابىلەرنىڭ ســانى چەكلىــك ئىــدى .ئۇالرنىــڭ كۆپىنچىســى ۋەھىــي كاتىپلىقــى
ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئالغــان ،لېكىــن ھەدىســلەرنى يېزىــپ قالدۇرۇشــقا مەخســۇس
ـەردە
ـلەپكى پەيتلـ
ـى دەسـ
ـەۋەبلەر تۈپەيلـ
ـۇ سـ
ـا بـ
ـدى .مانـ
ـان ئىـ
ـار ئاجرىتىلمىغـ
كاتىبـ
ـق
ـەش ئارقىلىـ
ـۇ چەكلـ
ـەن ۋە بـ
ـنى چەكلىگـ
ـس يېزىشـ
ـاالم ھەدىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
قۇرئــان بىلــەن ھەدىســنىڭ بىر-بىرىگــە ئارلىشــىپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالغــان.
ـېئىر
ـەرەب جەمئىيىتىدە شـ
ـان ئـ
ـاز بولغـ
ـانى ئـ
ـڭ سـ
ـنى بىلگەنلەرنىـ
ـۇش– يېزىشـ
ئوقـ
ـا
ـن ئەۋالدقـ
ـەر ئەۋالدتىـ
ـخ ۋە رىۋايەتلـ
ـانىلەر ،تارىـ
ـەپنامە ۋە ئەپسـ
ـاقالر ،نەسـ
– قوشـ
ئاغزاكــى يەتكۈزىلەتتــى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دەۋرىدىكــى ئەرەبلــەر ئەســتە
ـاالمنىڭ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى .پەيغەمبـ
ـەن تونۇلغانتـ
ـتۈنلىكى بىلـ
ـڭ ئۈسـ
ـۇش قابىلىيىنىـ
تۇتـ
ـى رىۋايەت
ـەن ئاغزاكـ
ـە ئاساسـ
ـىرنىڭ ئاخىرىغىچـ
ـى ئەسـ
ـە بىرىنچـ
ـلىرىمۇ ھىجرىيـ
ھەدىسـ
ئارقىلىــق ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا يەتكۈزۈلگــەن .شۇڭالشــقا ھەدىــس تارىخــى بىلــەن
شــۇغۇلالنغان ئۆلىمــاالر ،ھەدىــس ھەققىــدە تۇنجــى يېزىلغــان يازمىنىــڭ ئەمەۋىــي
خەلىپىســى ئۆمــەر ئىبنــى ئابدۇلئەزىزنىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن مۇھەممــەد ئىبنــى
ـان قىلغـ
ـى بايـ
ـن يېزىلغانىلىقىنـ
ـرى تەرىپىدىـ
ـىھاب ئەززۇھـ
شـ
ـىردىكى
ـان[[[ – 20 .ئەسـ
ـى
ـە بىرىنچـ
ـلەرنىڭ ھىجرىيـ
ـۇرۇپ ،ھەدىسـ
ـلىنىپ تـ
ـا ئاساسـ
ـۇ بايانالرغـ
ـار بـ
شەرقشۇناشـ
ئەســىرنىڭ ئاخىرىغىچــە بولغــان يــۈز يىلغــا يېقىــن جەريانــدا پەقەتــا يېزىلمــاي،
ـە
ـلەرنىڭ جۈملـ
ـدا ھەدىسـ
ـۇ جەريانـ
ـى ،بـ
ـل قىلىنغانلىقـ
ـەن نەقـ
ـەت بىلـ
ـى رىۋايـ
ئاغزاكـ
ۋە كەلىمىلىرىنىــڭ ئۆزگىرىــپ كېتىــش ياكــى ئۇنتۇلــۇپ كېتىشــكە دۇچــار بولــۇش
ـي مەنبە
ـلەرنىڭ دىنىـ
ـەن ھەدىسـ
ـەر بىلـ
ـدەك باھانىلـ
ـى دېگەنـ
ـڭ يۇقىرىقىلىقـ
ئېھتىماللىقىنىـ
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[[[ ئىمام سۇيۇتىنىڭ «تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي» ناملىق ئەسىرى-1 ،توم-119 ،بەت.

ـۇلمانالرنىڭ
ـق مۇسـ
ـۇ ئارقىلىـ
ـار بـ
ـان[[[ .شەرقشۇناسـ
ـا چىقارغـ
ـى يوققـ
ـۇش رولىنـ
بولـ
ئىككىنچــى دەســتۇرى ۋە ئاساســى بولغــان ھەدىســنىڭ رولىنــى مۇســۇلمانالرنىڭ
ھاياتىدىــن ئۆچــۈرۈپ تاشــاش ئارقىلىــق ئىســام دىنىنــى يوقىتىشــنى مەقســەت
قىلغــان.
شەرقشۇناســارنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان بىــر تۈركــۈم مۇســۇلمانالرمۇ ھەدىســنى
ـارەت ئىكەنلىكى
ـامنىڭ قۇرئاندىنال ئىبـ
ـش ۋە ئىسـ
ـن ئايرىۋېتىـ
ـۇلمانالرنىڭ ھاياتىدىـ
مۇسـ
ـى
ـۇلمانالرنىڭ ئىككىنچـ
ـنى مۇسـ
ـق ھەدىسـ
ـۇش ئارقىلىـ
ـا قويـ
ـەتىلىرىنى ئوتتۇرىغـ
سەپسـ
ـەت
ـارنىڭ مەقسـ
ـۇ ئارقىلىق شەرقشۇناسـ
ـۈرۈش ۋە بـ
ـۇش قىممىتىدىن چۈشـ
ـى بولـ
ئاساسـ
– مۇددىئالىرىغــا خىزمــەت قىلىشــنى باشــلىۋەتكەن .ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ رەزىــل
ـىمۇ،
ـان ئەھلى» دەپ ئاتىغان بولسـ
ـۈن ئۆزلىرىنى «قۇرئـ
ـلىرىنى پەردازالش ئۈچـ
قىلمىشـ
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـە قىلغانلىقـ
ـنى غايـ
ـى يوقىتىشـ
ـى قۇرئاننـ
ـۇ قىلمىشـ
ـڭ بـ
ـە ئۇالرنىـ
ئەمەلىيەتتـ
ئۇالرنــى «قۇرئــان دۈشــمىنى» دەپ ئاتىســاق خاتاالشــقان بولمايمىــز .ئۆزلىرىنــى
ـۇر
ـەنچىلىرىنى ئۇيغـ
ـر ۋە چۈشـ
ـۇن پىكىـ
ـڭ ئازغـ
ـار ،ئۆزلىرىنىـ
ـى دېۋالغانـ
ـان ئەھلـ
قۇرئـ
مۇســۇلمانلىرى ئارىســىدا تارقىتىــش ئۈچــۈن نۇرغۇنلىغــان ئىقتىســاد ۋە ئېنىرگىيــە
ـۇلمانلىرىنىڭ
ـۇر مۇسـ
ـى ۋە ئۇيغـ
ـڭ ئىنئامـ
ـن ئالالھنىـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـان بولسـ
ـەرپ قىلغـ
سـ
ـى كۆرۈنەرلىك
ـى تۈپەيلـ
ـىنىڭ قويۇقلىقـ
ـي باغلىنىشـ
ـۈك مەنىۋىـ
ـان كۈچلـ
ـكە بولغـ
ھەدىسـ
ـوق،
ـىرى يـ
ـدە تەسـ
ـۇر جەمئىيىتىـ
ـڭ ئۇيغـ
ـۇنداقتىمۇ ئۇالرنىـ
ـىتەلمىدى .شـ
ـىر كۆرسـ
تەسـ
ـقا ئۆزلىرىنى
ـز ،شۇڭالشـ
ـۈم قىاللمايمىـ
ـدۇ دەپ ھۆكـ
ـىر قىاللمايـ
ـۇ تەسـ
ـن كېيىنمـ
بۇنىڭدىـ
ـرى
ـن بىـ
ـىرلىك پاكىتلىرىدىـ
ـەڭ تەسـ
ـڭ ئـ
ـۇ ئازغۇنالرنىـ
ـان بـ
ـى دېۋالغـ
ـان ئەھلـ
قۇرئـ
بولغــان ،ھەدىســلەرنىڭ پەقەتــا ئاغزاكــى رىۋايــەت قىلىنغانلىقــى ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن
ئاجىــز ياكــى توقۇلمــا بولۇشــىنىڭمۇ ئېھتىماللىــق دائىرىســىدە ئىكەنلىكــى ،شــۇڭا
ھەدىســلەرنى قايرىــپ قويــۇپ ،مۇســۇلماندارچىلىقنى بەرپــا قىلىــش دېگەندىــن
ـدۇق.
ـنى ئويلىـ
ـاۋاب بېرىشـ
ـق جـ
ـز ئارقىلىـ
ـىگە ماقالىمىـ
ـارەت سەپسەتىسـ
ئىبـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دەۋرىــدە ھەدىــس يېزىــش خىزمىتــى باشــاپ بولغــان
بولــۇپ ،بۇالرغــا ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ دىيــەت ۋە
ـى
ـر ئىبنـ
ـى ئەمـ
ـاھ ئىبنـ
ـى ،ئابدۇلـ
ـان رىسالىسـ
ـە ئالغـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـقا مەزمۇنالرنـ
باشـ
ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمانىــڭ «ســەھىپە ســادىقە» ئىســىملىك يازمىســى ،جابىــر
ـابىت
ـى سـ
ـد ئىبنـ
ـى» ،زەيـ
ـەج رىسالىسـ
ـڭ «ھـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـاھ رەزىيەلالھـ
ـى ئابدۇلـ
ئىبنـ
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ «مىــراس رىسالىســى» ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەمــر
ئىبنــى ھــەزم ئەنســارىغا يــازدۇرۇپ بەرگــەن نامــاز ،زاكات ۋە دىيــەت ھەققىدىكــى
رىســالە قاتارلىــق يازمىالرنىــڭ بولغانلىقــى تارىــخ مەنبەلىرىــدە زىكىــر قىلىنغــان.
ـپ
ـقىچە توختىلىـ
ـدە قىسـ
ـدە تۆۋەنـ
ـار ھەققىـ
ـان يازمىـ
ـر قىلىنغـ
ـمى زىكىـ
ـدا ئىسـ
يۇقىرىـ
ئۆتىمىــز:
[[[ مەھمۇد ئەبۇ رەييەنىڭ «أضواء عىل السنة املحمدية» ناملىق ئەسىرى-231 ،بەت.
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دوكتــۇر مۇھەممــەد مۇســتافا ئەئزەمــى  52ســاھابىنىڭ ھەدىــس يازغانلىقىنــى
ـان قىلىـ
بايـ
ـاھابىنىڭ
ـە سـ
ـر نەچچـ
ـۇپ ،بىـ
ـۆزدە تۇتـ
ـى كـ
ـڭ ھەجمىنـ
ـدۇ[[[ .ماقالىىمىزنىـ
يازمىســىنى نومۇنــە شــەكلىدە بايــان قىلىمىــز:

-1ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
ـرى
ـۇ بەكـ
ـى ئەبـ
ـى ۋە خەلىپىسـ
ـى ھەمراھـ
ـاالمنىڭ ھىجرەتتىكـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئەنــەس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنــى بەھرەينگــە ۋالــى قىلىــپ
ـا
ـر يازمـ
ـەن بىـ
ـات بېرىلگـ
ـىلىي مەلۇمـ
ـدە تەپسـ
ـابى ھەققىـ
ـڭ نىسـ
ـدە ،زاكاتنىـ
تەيىنلىگەنـ
بەرگــەن .بــۇ يازمىــدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ زاكات ھەققىدىكــى ھۆكۈملىــرى
بايــان قىلىنغــان[[[ .ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ئەمــر ئىبنــى ئــاس
ـان
ـە ئالغـ
ـۆز ئىچىگـ
ـىنى ئـ
ـاالمنىڭ ھەدىسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـا پەيغەمبـ
ـۇ ئەنھۇغـ
رەزىيەلالھـ
[[[
بىــر مەكتــۇپ يازغانلىقىمــۇ ھەدىــس مەنبەلىرىــدە زىكىــر قىلىنىــدۇ .

 -2ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
ـۇ
ـاب رەزىيەلالھـ
ـى خەتتـ
ـەر ئىبنـ
ـىمۋۇلى ئۆمـ
ـڭ سـ
ـرى ئادالەتنىـ
ـس ئىنكارچىلىـ
ھەدىـ
ـەر
ـى ئۆمـ
ـىدۇ ،ھالبۇكـ
ـى دەۋا قىلىشـ
ـى ئىكەنلىكىنـ
ـقا قارشـ
ـس يېزىشـ
ـڭ ھەدىـ
ئەنھۇنىـ
[[[
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ھەدىســنى يازغــان  .شــۇنداقال زاكاتنــى ئاســاس قىلغــان ۋە
قوشــۇمچە بىــر تۈركــۈم تېمىالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان ھەدىســلەرنى يېزىــپ،
ئۇنــى ۋالىيلىرىغــا ئەۋەتكــەن[[[.

 –3ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كۈيئوغلــى ۋە ئىلىــم – ھېكمــەت ئابىدىســى ئەلــى
ـۇ
ـدى .بـ
ـار ئىـ
ـا بـ
ـر يازمـ
ـاقاليدىغان بىـ
ـدا سـ
ـڭ قىنىـ
ـڭ قىلىچىنىـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
رەزىيەلالھـ
ـار،
ـت بـ
ـر پاكىـ
ـا دائىـ
ـدە يېزىلغانلىقىغـ
ـاالمنىڭ دەۋرىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـڭ پەيغەمبـ
يازمىنىـ
ـڭ
ـزدە ئالالھنىـ
ـڭ« :بىـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـى رەزىيەلالھـ
ـى ،ئەلـ
ـەڭ كۈچلۈكـ
ـڭ ئـ
ـۇ پاكىتالرنىـ
بـ
ۋەھىيدىــن قۇرئــان كەرىمدىــن باشــقا مۇشــۇ ســەھىپە بــار» دېگــەن ســۆزىدۇر.
ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزى بۇخــارى تەرىپىدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان[[[ .ئەلــى رەزىيەلالھــۇ
ئەنھۇنىــڭ يۇقىرىدىكــى ســۆزىدىن ،مەزكــۇر يازمىنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ
ـا.
ـپ تۇرماقتـ
ـى چىقىـ
ـا بېرىلگەنلىكـ
ـۇ ئەنھۇغـ
ـى رەزىيەلالھـ
ـى ۋە ئەلـ
ـدا ئىكەنلىكـ
قولىـ
ســەھىپىدە زاكاتنىــڭ نىســاپ ۋە ئۆلچەملىــرى قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم مەســىلىلەر
[[[ دوكتۇر مەھمۇد مۇستاپا ئەئزەمىينىڭ «دراسات يف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه» ناملىق ئەسىرى-1 ،توم-142-92 ،بەتلەر.
[[[ ئىمام ئىبنى خۇزەيمەنىڭ «صحيح ابن خزمية» ناملىق ئەسىرى-4 ،توم-14 ،بەت.
[[[ ئىمام تابارانىنىڭ «املعجم الكبري» ناملىق ئەسىرى-1 ،توم-63 ،بەت.

[[[ ئىمام مۇسلىمنىڭ «صحيح مسلم» ناملىق ئەسىرى–6 ،توم–140 ،بەت.

[[[ ئىمام ئىبنى زەنجەۋەيھنىڭ «األموال» ناملىق ئەسىرى–26 ،توم–807 ،بەت.
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[[[ ئىمام بۇخارىنىڭ «الجامع الصحيح املخترص» ناملىق ئەسىرى-11 ،توم-111 ،بەت.

ـىنىڭ
ـڭ ئوخشىشـ
ـەھىپىدىكى مەزمۇنالرنىـ
ـۇ سـ
ـەردە بـ
ـەزى رىۋايەتلـ
ـان[[[ .بـ
ـان قىلىغـ
بايـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىلىچىنىــڭ قىنىغــا ئېســىغلىق تۇرىدىغانلىقىمــۇ بايــان
قىلىنغــان[[[ .بــۇ رىۋايــەت بولســا ،مەزكــۇر يازمىنىــڭ ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن قالغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ.

 –4مەيمۇنە بىنتى ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يازمىسى
ـش
ـھى قىلىـ
ـە مەسـ
ـڭ ئۆتۈككـ
ـۇ ئەنھانىـ
ـە رەزىيەلالھـ
ـى مەيمۇنـ
ـڭ ئانىسـ
مۇئمىنلەرنىـ
توغرىســىدىكى ھەدىســنى ئازادگەردىســى ئاتــائ ئىبنــى يەســارغا يېزىــپ بەرگەنلىكــى
ـان[[[.
ـت قىلىنغـ
ـەردە قەيـ
مەنبەلـ

 -5مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
ـان
ـىق دەپ ماختىغـ
ـىلىلىرىگە پىششـ
ـتۇر مەسـ
ـاالم دەۋا – دەسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
مۇئــاز ئىبنــى جەبــەل رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ يېنىــدا يازمــا ھەدىســنىڭ بارلىقــى
مەنبەلــەردە بايــان قىلىنىــدۇ .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇئــاز ئىبنــى جەبــەل
ـا
ـر يازمـ
ـدە بىـ
ـدە زاكات ھەققىـ
ـپ ئەۋەتكەنـ
ـى قىلىـ
ـە ۋالـ
ـى يەمەنگـ
ـۇ ئەنھۇنـ
رەزىيەلالھـ
[[[
بەرگەنلىكــى ھەققىــدە ئىشــەنچىلىك رىۋايەتلــەر بــار .

– 6سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب يازمىسى
ســەمۇرە ئبنــى جۇنــدۇب رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن
ئاڭلىغــان ھەدىســلىرىنى بىــر رىســالىدە توپلىغــان ۋە ئۇنــى ئوغلىغــا ئەۋەتكــەن،
ـن
ـدە تابىئىنالردىـ
ـى ھەققىـ
ـەن كىتابـ
ـى ئەۋەتكـ
ـڭ ئوغلـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـەمۇرە رەزىيەلالھـ
سـ
ـا
ـۇ ئوغۇللىرىغـ
ـۇ ئەنھـ
ـەمۇرە رەزىيەلالھـ
ـدۇ« :سـ
ـداق دەيـ
ـىرىن مۇنـ
ـى سـ
ـان ئىبنـ
بولغـ
[[[
ئەۋەتكــەن يازمىــدا نۇرغــۇن مەلۇماتــار بــار» .

ـۇ ئەنھۇمانىڭ
ـاس رەزىيەلالھـ
ـى ئـ
ـر ئىبنـ
ـى ئەمـ
ـاھ ئىبنـ
 –7ئابدۇلـ
يا ز مىسى
ـاالم
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـى تۈپەيلـ
ـۆپ قىلغانلىقـ
ـەك كـ
ـى بـ
ـەل – ئىبادەتنـ
ئەمـ
ـتىن،
ـن ئاشۇرىۋەتمەسـ
ـتىمۇ ھەددىدىـ
ـادەت قىلىشـ
ـا ئىبـ
ـەن ،ھەتتـ
ـن تەرىپلەنگـ
تەرىپىدىـ
ئــۆز يولىــدا قىلىــش توغرىســىدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن نەســىھەت ئاڭلىغــان
ـى
ـس ھەققىدىكـ
ـڭ ھەدىـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـاس رەزىيەلالھـ
ـى ئـ
ـر ئىبنـ
ـى ئەمـ
ـاھ ئىبنـ
ئابدۇلـ
[[[ ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ «املسند» ناملىق ئەسىرى-2 ،توم-170 ،بەت.
[[[ ئىمام ئەبۇ يەئال «مسند أيب يعىل» ناملىق ئەسىرى-8 ،توم-197 ،بەت.

[[[ ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ «املسند» ناملىق ئەسىرى-44 ،توم-410 ،بەت.

[[[ مۇھەممەد ھەمىدۇلالھنىڭ «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة» ناملىق ئەسىرى-106 ،بەت.
[[[ ئىمام مىززىنىڭ «تهذيب الكامل يف أسامء الرجال» ناملىق ئەسىرى-12 ،توم-132 ،بەت.
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يازمىســى ،ئۇنىــڭ بــۇ يازمىســىنى ســاھابىلەر تەرىپىدىــن يېزىلغــان ئــەڭ چــوڭ
ـر ئىبنى
ـى ئەمـ
ـاھ ئىبنـ
ـەھىپە ئابدۇلـ
ـۇر سـ
ـدۇ .مەزكـ
ـكە بولىـ
ـا دېيىشـ
ـك يازمـ
ھەجىملىـ
ـەھىپىدە
ـۇ سـ
ـۇپ ،بـ
ـان بولـ
ـەت قىلىنغـ
ـە رىۋايـ
ـن يېزىقچـ
ـۇ ئەنھۇدىـ
ـاس رەزىيەلالھـ
ئـ
 200دىــن ئارتــۇق ھەدىــس بــار .ســەھىپىدىكى  202ھەدىــس ئەھمــەد ئىبنــى
ھەنبەلنىــڭ مۇســنەد ئىســىملىك چــوڭ ھەجىملىــك ئەســىرىگە ئېلىنغــان .شــۇنداقال
ـەدە
ـى ماجـ
ـس ،ئىبنـ
ـدا  35ھەدىـ
ـس ،تىرمىزىـ
ـا  81ھەدىـ
ـۇ داۋۇد» تـ
ـۈنەنى ئەبـ
«سـ
[[[
 65ھەدىــس ،نەســەئىيدە  53ھەدىــس يېزىلغــان  .قىسقىســى ،بــۇ ســەھىپىدىكى
ـاد،
ـەھىپىدە جىھـ
ـەن .سـ
ـپ كەلگـ
ـە يېتىـ
ـۈدەل كۈنىمىزگـ
ـى دېگـ
ـلەرنىڭ ھەممىسـ
ھەدىسـ
ـكاھ
ـراس ،نىـ
ـارەت ،مىـ
ـەت ،تاھـ
ـەم ۋە دىيـ
ـق ،تۆلـ
ـېتىق ،قۇربانلىـ
ـودا – سـ
ـەج ،سـ
ھـ
قاتارلىــق مۇســۇلماننىڭ ھاياتىغــا مۇناســىۋەت خىلمۇ-خىــل تېمىــاردا ھەدىســلەر
بــار .ئالىمالرمــۇ ســەھىپىدىكى ھەدىســلەردىن كۆپلــەپ پايدىالنغــان.

 –8جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
ئەنســارالردىن بولغــان جابىــر ئىبنــى ئابدۇلــاھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ تەرىپىدىــن
ـام
ـى ئىمـ
ـۇپ ،يازمىنـ
ـان بولـ
ـا يېزىلغـ
ـر يازمـ
ـان بىـ
ـان قىلغـ
ـى بايـ
ـەج ھۆكۈملىرىنـ
ھـ
[[[
ـدا
ـەت ئەتراپىـ
ـە بـ
ـا ئالتـ
ـان  .يازمـ
ـان قىلغـ
ـىرىدە بايـ
ـق ئەسـ
ـەھىھ ناملىـ
ـلىم سـ
مۇسـ
بولــۇپ ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھــەج قىلىــش جەريانــى ئىنتايىــن تەپىســىلى
ـان[[[.
ـان قىلىنغـ
ـەكىلدە بايـ
شـ

 –9زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مىــراس
ھەققىدىكــى يازمىســى
ـن
ـي كاتىپلىرىدىـ
ـدا ۋەھىـ
ـار قاتارىـ
ـى يازمىـ
ـان تۇنجـ
ـن يېزىلغـ
ـاھابىلەر تەرىپىدىـ
سـ
بولغــان ۋە قۇرئــان كەرىمنــى توپــاش خىزمىتىنــى بەجــا كەلتۈرگــەن زەيــد ئىبنــى
ـپ قالدۇرغان
ـالە يېزىـ
ـر رىسـ
ـقا بىـ
ـراس ھەققىدە قىسـ
ـۇ مىـ
ـۇ ئەنھۇمـ
ـابىت رەزىيەلالھـ
سـ
بولــۇپ ،ئۇنىــڭ بــۇ رىسالىســى ھەققىــدە فەســەۋىي ئىبنــى شــىھاب زۇھرىنىــڭ
مۇنــداق دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنــۇدۇ« :زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ
ـاپ
ـى يوقـ
ـراس ئىلمـ
ـا ،مىـ
ـان بولسـ
ـى بولمىغـ
ـى يازمىسـ
ـراس ھەققىدىكـ
ـڭ مىـ
ئەنھۇنىـ
[[[
كەتكــەن بوالتتــى» .

 –10ئەمر ئىبنى ھەزم ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى
ئەمــر ئىبنــى ھــەزم ئەنســارى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ
[[[ مۇھەممەد سەيفەتتىن ئەللىشنىڭ «عبدالله بن عمرو بن العاص وصحيفته الصادقة» ناملىق ئەسىرى-142 ،بەت.
[[[ ئىمام مۇسلىمنىڭ «صحيح مسلم» ناملىق ئەسىرى–4 ،توم–39 ،بەت.

[[[ ئىمام زەھەبىينىڭ «تذكرة الحفاظ» ناملىق ئەسىرى–1 ،توم–35 ،بەت.
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[[[ ئىمام فەسەۋىينىڭ «املعرفة والتاريخ» ناملىق ئەسىرى–1 ،توم–486 ،بەت.

ـاالم تەرىىپىدىن
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـا پەيغەمبـ
ـۇ يازمـ
ـۇپ ،بـ
ـى بولـ
ـان ۋالىسـ
ـا يوللىغـ
نەجرانغـ
يازدۇرۇلغــان ۋە ئەمــر ئىبنــى ھــەزم ئەنســارىي نەجرانغــا ماڭغانــدا زاكات ۋە باشــقا
ـۇرۇلغان[[[.
ـا تاپشـ
ـا ئۇنىڭغـ
ـۇ يازمـ
ـان بـ
ـە ئالغـ
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
مەزمۇنالرنـ
ـى
ـنىڭ ئەھمىيىتىنـ
ـان ھەدىسـ
ـى بولغـ
ـى ئاساسـ
ـامنىڭ ئىككىنچـ
ـىلىگەندە :ئىسـ
خۇالسـ
ۋە ئىســامدىكى ئورنىنــى خۇنۇكالشــتۇرۇش ،شــۇ ئارقىلىــق ئىســامنى ھەدىســتىن
ئايرىــپ ،تەدرىجىــي ھالــدا قۇرئانغىمــۇ تىــل ئۇزىتىــش ئارقىلىــق ئىســام دىنىنــى
ـۈم
ـر تۈركـ
ـكى بىـ
ـدى .ئەپسۇسـ
ـوپ كەلـ
ـى بـ
ـمەنلىرىنىڭ خىيالـ
ـن دۈشـ
ـش ،دىـ
يوقىتىـ
ـڭ
ـاپ ،ئۇالرنىـ
ـۇل ئوينـ
ـا ئۇسـ
ـمەنلىرىنىڭ دېپىغـ
ـن دۈشـ
ـۇ دىـ
ـە شـ
ـۇلمانالرمۇ ئەنـ
مۇسـ
ـر
ـامنى بىـ
ـە ئىسـ
ـۇنداق پەيتتـ
ـا .دەل شـ
ـپ بارماقتـ
ـە كېتىـ
ـدا پىداكىرانـ
ـۇن يولىـ
ئازغـ
ـان بىر
ـەت قىلغـ
ـنى مەقسـ
ـي قىلىشـ
ـى ئالىـ
ـڭ دىنىنـ
ـان ۋە ئالالھنىـ
ـۇل قىلغـ
ـۈن قوبـ
پۈتـ
ـمەنلىرىنىڭ
ـرى ۋە دىن دۈشـ
ـس ئىنكارچىلىـ
ـاالر ھەدىـ
ـۋادار ئۆلىمـ
ـالىھ ۋە تەقـ
ـۈم سـ
تۈركـ
ـە.
ـدۇرۇپ كەلمەكتـ
ـۇلمانالرنى ئاگاھالنـ
ـن مۇسـ
ـەت – مۇددىئالىرىدىـ
ـل مەقسـ
ـۇ رەزىـ
بـ
ئەنــە شــۇ ئۆلىمــاالر دىــن دۈشــمەنلىرىنىڭ دىنىــي ئەقىــدە ۋە پرىنســىپالرغا
قاراتقــان ھۇجــۇم خاراكتېرلىــك سەپســەتىلىرىگە ئىلمىــي ئاساســار بويىچــە رەددىيــە
بېرىــش ئارقىلىــق ئىســام دىنىنــى قوغــداپ قىلىشــقا ھەرىكــەت قىلماقتــا .شــەرقىي
ـازاب خەلقىمىزنى
ـۇم ۋە ئـ
ـان زۇلـ
ـۈپ باقمىغـ
ـدا كۆرۈلـ
ـانىيەت تارىخىـ
ـتاندا ئىنسـ
تۈركىسـ
چىرمىۋالغــان مۇشــۇ كۈنلــەردە ۋەتىنىمىزنىــڭ ئىچــى ۋە ســىرتىدا ئۆزىنــى ئۆلىمــا
چاغلىۋالغــان بىــر تۈركــۈم ئىنســانالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســلىرىگە
ـۈك
ـەڭ كۈچلـ
ـڭ ئـ
ـان .ئۇالرنىـ
ـقا ئۇرۇنغـ
ـكار قىلىشـ
ـلەرنى ئىنـ
ـپ ،ھەدىسـ
ـل ئۇزىتىـ
تىـ
دەلىللىرىنىــڭ بىــرى ،ھەدىســلەرنىڭ ېيزىلىشــىنىڭ جەرىيانــى بولــۇپ ،ماقالىمىــزدا
ـە
ـۇلدا رەددىيـ
ـي ئۇسـ
ـەتىلىرىگە ئىلمىـ
ـى سەپسـ
ـۇ ھەقتىكـ
ـڭ بـ
ـس ئىنكارچىلىرىنىـ
ھەدىـ
ـا
ـرى بولسـ
ـى ،خاتالىـ
ـڭ ئىنئامـ
ـى ئالالھنىـ
ـڭ توغرىسـ
ـتىم .يازغانلىرىمنىـ
ـكە تىرىشـ
بېرىشـ
ـەددەس
ـڭ مۇقـ
ـۇ ماقالىنىـ
ـاھ بـ
ـۇغ ئالـ
ـىدىندۇر .ئۇلـ
ـەيتاننىڭ ئازدۇرىشـ
ـىم ۋە شـ
نەپسـ
ـۇن
ـىپ قىلسـ
ـىنى نېسـ
ـۇپ قىلىشـ
ـەت بولـ
ـر خىزمـ
ـى بىـ
ـداش يولىدىكـ
ـى قوغـ
دىنىمىزنـ
ۋە ماقالىنــى يازغــان ،ئوقۇغــان ۋە ئەمگىكــى ســىڭگەن پۈتــۈن قېرىنداشــلىرىمىنىڭ
ـۇل
ـدا قوبـ
ـۆز دەرگاھىـ
ـى ئـ
ـى ئەمەللىرىنـ
ـان ياخشـ
ـپ ،قىلغـ
ـۇ قىلىـ
ـى ئەپـ
گۇناھلىرىنـ
ـۇن ...ئامىــن!
قىلسـ

— ئاپتور مارمارا ئۇنىۋېرستېتىدا ھەدىس ئىلىملىرى بويىچە دوكتورانت
بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى :تاھىرجان ئابباس

[[[ ئىمام ھاكىمنىڭ «املستدرك عىل الصحيحني» ناملىق ئەسىرى–1 ،توم–552 ،بەت.
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نەپســىنى پــاك قىلىــش
چۈشەنچىســى
ئوبۇلقاسىم ئەھمىدى
«نەپسىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ»-قۇرئان كەرىم
مۇئمىن-مۇســۇلماننىڭ ئــەڭ يۈكســەك مۇراد-مەقســىتى دۇنيــادا ئادالــەت ۋە
ـى
ـكە ۋە جامالىنـ
ـە كىرىشـ
ـڭ جەننىتىگـ
ـە ئالالھنىـ
ـاش ،ئاخىرەتتـ
ـدە ياشـ
ـات ئىچىـ
باياشـ
ـىنى
ـىل بولۇشـ
ـە دەرھال ھاسـ
ـڭ يەنـ
ـن ئۇنىـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـۇش بولسـ
ـل بولـ
ـكە نائىـ
كۆرۈشـ
ئــارزۇ قىلىۋاتقــان ۋە ئۇنىڭغــا يېتىــش يوللىــرى ئۈســتىدە جىددىــي ئىزدىنىۋاتقــان
ـەرت-
ـت ۋە شـ
ـەتلەر ۋاقىـ
ـۇ مۇراد-مەقسـ
ـۇت .بـ
ـەتلىرى مەۋجـ
ـۇن مۇراد-مەقسـ
نۇرغـ
ـىتىگە يېتىش،
ـۇلمان مۇراد-مەقسـ
ـدۇ .مۇئمىن-مۇسـ
ـپ تۇرىـ
ـۆرە ،ئۆزگىرىـ
ـارائىتقا كـ
شـ
ئۇتــۇق قازىنىــش ،بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشــىش ئۈچــۈن نېمــە قىلىشــى كېــرەك؟
راســتچىلىقى بىلــەن تونۇلغــان بىرســى بىزگــە نېمــە قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ئېيتىــپ
ـى
ـا ئۇنـ
ـە .ئۇنداقتـ
ـز ،ئەلۋەتتـ
ـۇل قىلىمىـ
ـەن قوبـ
ـۇق بىلـ
ـى مەمنۇنلـ
ـز ئۇنـ
ـە ،بىـ
بەرسـ
بىزگــە پۈتــۈن كائىناتنىــڭ ئىگىســى بولغــان ئالــاھ ئــەرش ئەالدىــن ئــون بىــر
قەســەم بىلــەن تەكىتلىگــەن ھالــدا ئېيتىــپ بەرســىچۇ؟! ئالــاھ تائــاال مۇنــداق
ــا ِء َو َمــا بَ َناهَــا.
الس َ
دەيــدۇَ ﴿ :والشَّ ــ ْم ِس َوضُ َحاهَــاَ .والْ َق َمــ ِر إِ َذا ت ََلهَــاَ .وال َّن َهــا ِر إِ َذا َج َّلهَــاَ .واللَّ ْيــلِ إِ َذا يَغْشَ ــاهَاَ .و َّ
ـاب َم ـ ْن د ََّســاهَا﴾
َو ْالَ ْر ِض َو َمــا طَ َحا َهــاَ .ونَ ْفـ ٍ
ـس َو َمــا َس ـ َّواهَاَ .فأَلْ َه َم َهــا ُف ُجو َر َهــا َوتَ ْق َوا َهــاَ .قــدْ أَ ْفلَـ َ
ـح َم ـ ْن َزكَّا َهــاَ .و َقــدْ َخـ َ
ـاي
ـى ئـ
ـكەن چاغدىكـ
ـقا ئەگەشـ
ـەمكى ،قۇياشـ
ـەن قەسـ
ـۇرى بىلـ
ـڭ نـ
ـاش ۋە ئۇنىـ
«قۇيـ
ـنى
ـەمكى ،قۇياشـ
ـەن قەسـ
ـدۈز بىلـ
ـان كۈنـ
ـكارا قىلغـ
ـنى ئاشـ
ـەمكى ،قۇياشـ
ـەن قەسـ
بىلـ
يوشــۇرغان چاغدىكــى كېچــە بىلــەن قەســەمكى ،ئاســمان بىلــەن ۋە ئۇنــى بىنــا
قىلغــان زات بىلــەن قەســەمكى ،زېمىــن بىلــەن ۋە ئۇنــى بىنــا قىلغــان زات بىلــەن
ـى-يامانلىقنى بىلدۈرگەن
ـا ياخشـ
ـان ،ئۇنىڭغـ
ـى ياراتقـ
ـەن ۋە ئۇنـ
ـس بىلـ
ـەمكى ،نەپـ
قەسـ
زات بىلــەن قەســەمكى ،نەپســىنى پــاك قىلغــان ئــادەم چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىــدۇ.
ـاك
ـح َمـ ْن تَـ َزكَّ﴾ «پـ
ـد بولىـ
ـۇم نائۈمىـ
ـادەم چوقـ
ـىتكەن ئـ
ـىنى كەمسـ
نەپسـ
ـدۇ»[[[َ ﴿ .قــدْ أَ ْفلَـ َ
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بولغــان ئــادەم مەقســىتىگە يېتىــدۇ»[[[.
ـىنى
ـاھ نەپسـ
ـەئدىي رەھىمەھۇلـ
ـىر سـ
ـى مۇپەسسـ
ـەن ئايەتنـ
ـح َمـ ْن َزكَّا َهــا﴾ دېگـ
﴿ َقــدْ أَ ْفلَـ َ
ئىللەتلەردىــن تازىلىغــان ،گۇناھالردىــن پــاك قىلغــان ،ئالالھقــا ئىتائــەت قىلىــش
بىلــەن تەرەققىــي قىلدۇرغــان ،مەنپەئەتلىــك ئىلىــم ۋە ياخشــى ئەمەللــەر بىلــەن
يۈكســەلتكەن ئــادەم چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىــدۇ ،دەپ تەپســىر قىلغــان.
ـان ،ئالالھقا
ـىنى ئىللەتلەردىن تازىلىغـ
ـاھ نەپسـ
ـىر رەھىمەھۇلـ
ـى كەسـ
ـىر ئىبنـ
مۇپەسسـ
ـىر
ـىتىگە يېتىدۇ ،دەپ تەپسـ
ـۇم مەقسـ
ـادەم چوقـ
ـان ئـ
ـەن پاك قىلغـ
ـش بىلـ
ـەت قىلىـ
ئىتائـ
ـن
ـاھ ئۇالردىـ
ـر (ئالـ
ـى جۇبەيـ
ـەئىد ئىبنـ
ـە ۋە سـ
ـد ،ئىكرىمـ
ـادە ،مۇجاھىـ
ـان .قەتـ
قىلغـ
ـەت قىلىنغان.
ـى رىۋايـ
ـڭ ئوخشىشـ
ـۇ بۇنىـ
ـۇن) قاتارلىقالردىنمـ
رازى بولسـ
ـان ،ئىللەتلەردىن
ـاھ قىلغـ
ـاھ ئايەتنى «ئالالھ ئىسـ
ـي رەھىمەھۇلـ
ـىر بەغەۋىـ
مۇپەسسـ
ـادەم
ـان ئـ
ـەق قىلغـ
ـقا مۇۋەپپـ
ـەت قىلىشـ
ـان ،ئىتائـ
ـاك قىلغـ
ـن پـ
ـان ،گۇناھالردىـ
تازىلىغـ
ـان.
ـىر قىلغـ
ـىدۇ» دەپ تەپسـ
ـائادەتكە ئېرىشـ
ـدۇ ،بەخىت-سـ
ـۇق قازىنىـ
ـۇم ئۇتـ
چوقـ
نەپســىنى پــاك قىلغــان ئــادەم ئۆزىگــە ،ئائىلىســىگە ،مىللىتىگــە ۋە پۈتــۈن
ـۇم مۇرادىغا
ـادەم چوقـ
ـداق ئـ
ـەت ،بۇنـ
ـدۇ .نىھايـ
ـپ كېلىـ
ـىلىق ئېلىـ
ـانىيەتكە ياخشـ
ئىنسـ
ـىتكەن ۋە
ـنى كەمسـ
ـىچە ،نەپىسـ
ـىدۇ .ئەكسـ
ـدۇ ،بەخىتكە ئېرىشـ
ـۇق قازىنىـ
ـدۇ ،ئۇتـ
يېتىـ
ـۋەت،
ـدۇ .ئاقىـ
ـەت بولىـ
ـى ئاپـ
ـانىيەتكە بااليـ
ـۈن ئىنسـ
ـە ۋە پۈتـ
ـەر ئۆزلىرىگـ
كىرلەتكەنلـ
بۇنــداق ئادەملــەر چوقــۇم نائۈمىــد بولىــدۇ ،ئېغىــر زىيــان تارتىــدۇ .ھەددىدىــن
ئاشــقان ســەمۇد خەلقــى تەلتۆكــۈس ھــاالك بولغانــدەك ،ھــاالك بولىــدۇ .ئالــاھ
ـاف ُع ْق َبا َهــا﴾
ـم ف ََس ـ َّواهَاَ .و َل يَ َخـ ُ
ـم ِب َذنْ ِب ِهـ ْ
ـم َربُّ ُهـ ْ
تائــاال مۇنــداق دەيــدۇَ ﴿ :فكَ َّذبُــو ُه َف َع َق ُرو َهــا َفدَ ْمــدَ َم َعلَ ْي ِهـ ْ
ـى
ـۈردى ،گۇناھـ
ـى ئۆلتـ
ـدى ،تۆگىنـ
ـكار قىلـ
ـاالمنى) ئىنـ
ـالىھ ئەلەيھىسسـ
ـەمۇد سـ
«(سـ
ـاالك
ـى ھـ
ـاھ (ئۇالرنـ
ـدى .ئالـ
ـاالك قىلـ
ـۈس ھـ
ـى تەلتۆكـ
ـاھ ئۇالرنـ
ـن ئالـ
تۈپەيلىدىـ
[[[
قىلغانلىقنىــڭ) ئاقىۋىتىدىــن قورقمايــدۇ» .

نەپسنىڭ قىسقىچە تەپسىرى
ئــەرەب تىلىــدا «النفــس» روھ ،جــان ،نەپــس ،كۆڭــۈل ،قەلىــب ،بــەدەن ۋە
ـۆزىدىن
ـس» سـ
ـار «النفـ
ـەزى تىلشۇناسـ
ـدۇ .بـ
ـەردە كېلىـ
ـەن مەنىلـ
ـى دېگـ
ـۆز ئەينـ
ئـ
جۈملىنىــڭ ســىياقىغا كــۆرە ،بەزىــدە ،بــەدەن ۋە روھنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان
ـدۇ ،دەپ
ـۆزدە تۇتۇلىـ
ـا كـ
ـەت روھـ
ـدە ،پەقـ
ـا ،بەزىـ
ـۆزدە تۇتۇلسـ
ـان كـ
ـل ئىنسـ
كامىـ
[[[ ئەئال سۈرىسى-14 :ئايەت.
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قارىغــان.
نەپــس جانلىــق مەخلۇقاتالرنــى جانســىز مەخلۇقاتالردىــن پەرقلەندۈرىدىغــان
ـە
ـۈپەتكە ئىگـ
ـل سـ
ـۈچ خىـ
ـاندا ئـ
ـەر ئىنسـ
ـۇر .ھـ
ـۇرۇن كۈچتـ
ـۈچ يۇشـ
ھەرىكەتلەندۈرگـ
ـى
ـەت قىلغۇچـ
ـى ماالمـ
ـس ،ئۆزىنـ
ـى نەپـ
ـا بۇيرۇغۇچـ
ـى يامانلىققـ
ـۇ ياكـ
ـس بارمـ
ـر نەپـ
بىـ
نەپــس ،ئــارام تاپقۇچــى نەپســدىن ئىبــارەت ئــۈچ نەپــس بارمــۇ؟ بــۇ ھەقتــە
ئىختىــاپ بــار بولــۇپ ،توغرىســى ،ھــەر ئىنســاندا زات ئېتىبــارى بىلــەن بىــر،
ســۈپەت ئېتىبــارى بىلــەن ئــۈچ نەپــس بــار .ئەپالتــۇن :ئىنســاندا شــەھۋانىي،
ئاســىي ۋە ئاقىــل دەپ ئــۈچ نەپــس بــار ،دەپ قارىغــان.
قۇرئــان كەرىمــدە ،يامانلىققــا بۇيرىغۇچــى نەپــس ،ماالمــەت قىلغۇچــى نەپــس،
ئــارام تاپقۇچــى نەپــس دەپ ئــۈچ نەپــس تىلغــا ئېلىنغــان بولــۇپ ،ئاۋۋالقىســى،
ئىگىســىنى ئەيش-ئىشــرەت ،گۇناھ-مەســىيەت ۋە ئالالھتىــن يىراقلىشىشــقا
ـە
ـۆزىنى ھېكايـ
ـاالمنىڭ سـ
ـۇپ ئەلەيھىسسـ
ـاال يۈسـ
ـاھ تائـ
ـدۇر .ئالـ
ـان نەپسـ
قۇترىتىدىغـ
ـدۇَ ﴿ :و َمــا أُ َبـ ِّر ُئ نَ ْفـ ِ
ـەن ئۆزۈمنى
ـم َر ِّب﴾ «مـ
ـداق دەيـ
ـپ مۇنـ
قىلىـ
ِالســو ِء إِ َّل َمــا َر ِحـ َ
ـي إِنَّ ال َّن ْفـ َ
ـس َلَ َّمــا َر ٌة ب ُّ
ـم
ـدۇ ،رەببىـ
ـۆپ بۇيرۇيـ
ـارغا كـ
ـان ئىشـ
ـەن يامـ
ـەن ھەقىقەتـ
ـس دېگـ
ـەن .نەپـ
ئاقلىمايمـ
[[[
ـى ،بەزىدە
ـنا»  .ئىككىنچىسـ
ـن مۇستەسـ
ـادەم بۇنىڭدىـ
ـاقلىغان) ئـ
ـپ (سـ
ـەت قىلىـ
رەھمـ
ـاھ-
ـى گۇنـ
ـتۇرمايدىغان ،بەلكـ
ـن داۋامالشـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـپ سالسـ
ـىيەت قىلىـ
گۇناھ-مەسـ
ـاھ-
ـان ،گۇنـ
ـپ تۇرىدىغـ
ـىدا ئۆزگىرىـ
ـش ئارىسـ
ـە قىلىـ
ـەن تۆۋبـ
ـش بىلـ
ـىيەت قىلىـ
مەسـ
مەســىيەت قىلىــپ ســالغانلىقى ئۈچــۈن ئۆزىنــى ماالمــەت قىلىــپ ،دەرھــال تۆۋبــە
ـس اللَّ َّوا َمـ ِة﴾ «ئۆزىنى
ـم بِال َّن ْفـ ِ
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـدۇر .ئالـ
ـان نەپسـ
قىلىدىغـ
ـدۇَ ﴿ :و َل أُق ِْسـ ُ
ماالمــەت قىلغۇچــى نەپــس بىلــەن قەســەمكى( ،ســىلەر چوقــۇم تىرىلدۈرۈلىســىلەر،
ـاب ئېلىنىـ
ـۇم ھېسـ
ـىلەردىن چوقـ
سـ
ـەپ،
ـىنى كۆزلـ
ـاھ رىزاسـ
ـى ،ئالـ
ـدۇ)»[[[ .ئۈچىنچىسـ
ئۇنىــڭ ئەمرى-پەرمانلىرىغــا ئىتائــەت قىلىدىغــان ،ھۆكۈملىرىگــە بويســۇنىدىغان،
ـدۇر .بۇ
ـى نەپسـ
ـەك مەرتىۋىدىكـ
ـان يۈكسـ
ـارام تاپىدىغـ
ـەن ئـ
ـش بىلـ
ـاد ئېتىـ
ـى يـ
ئالالھنـ
ـس الْ ُمطْ َم ِئ َّنـ ُة.
ـدا قىلىنىـ
ـداق نىـ
ـا مۇنـ
ـان ۋاقىتتـ
ـن ئايرىلىدىغـ
ـگە تەندىـ
نەپسـ
ـدۇ﴿ :أَيَّ ُت َهــا ال َّن ْفـ ُ
ا ْرجِ ِعــي إِ َل َر ِّبـ ِ
ـەن
ـى نەپس! سـ
ـارام تاپقۇچـ
ـى ئـ
ـك َر ِاض َيـ ًة َم ْر ِض َّيـ ًة .فَا ْد ُخـ ِـي ِف ِع َبــا ِديَ .وا ْد ُخـ ِـي َج َّن ِتــي﴾ «ئـ
رەببىڭدىــن مەمنــۇن ،رەببىــڭ ســەندىن رازى بولغــان ھالــدا ،ئۇنىــڭ دەرگاھىغــا
قايتقىــن( .ياخشــى) بەندىلىرىــم قاتارىغــا قوشــۇلغىن .جەننىتىمگــە كىرگىــن»[[[.
ـن
ـل ۋە روھتىـ
ـەدەن ،ئەقىـ
ـاننى بـ
ـاھ ئىنسـ
ـەن :ئالـ
ـداق دېگـ
ـاالر مۇنـ
ـەزى ئۆلىمـ
بـ
ئىبــارەت ئــۈچ ئېلېمېنىتنىــڭ بېرىكمىســىدىن ياراتقــان بولــۇپ ،ئۇالرنىــڭ ئــەڭ
شــەرەپلىكى ئالــاھ تەرىپىدىــن پۈۋلەنگــەن روھتــۇر .ئالــاھ ئىســامنى بەدەننىــڭ،
[[[ يۈسۈف سۈرىسى-53 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
[[[ قىيامەت سۈرىسى-2 :ئايەت.
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[[[ فەجر سۈرىسى-30،-29،-28،-27 :ئايەتلەر.

ئىماننــى ئەقىلنىــڭ ،ئېھســاننى روھنىــڭ مەنپەئىتىگــە خىزمــەت قىلىدىغــان قىلىــپ
ـانلىقنىڭ
ـاقالش بېجىرىم ئىنسـ
ـى سـ
ـىدا تەڭپۇڭلۇقنـ
ـڭ ئارىسـ
ـۇپ ،بۇالرنىـ
ـەن بولـ
بېكىتكـ
كاپالىتىــدۇر.
ـۇپ،
ـان بولـ
ـەت قىلىنىدىغـ
ـە ،روھ مەقسـ
ـتىن كۆپىنچـ
ـدەك ،نەپسـ
ـدا دېيىلگەنـ
يۇقىرىـ
ئەپالتــون :روھ ئىنســاننىڭ ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ موتــۇرى ۋە جەۋھىرىــدۇر ،دەپ
ـۇغ ۋە
ـەڭ ئۇلـ
ـدە ئـ
ـرى ئىچىـ
ـڭ مەخلۇقاتلىـ
ـدە ،روھ ئالالھنىـ
ـام نەزىرىـ
ـان .ئىسـ
قارىغـ
ـر قانچە
ـى بىـ
ـدە روھنـ
ـان كەرىمـ
ـاال قۇرئـ
ـاھ تائـ
ـۇر .ئالـ
ـك مەخلۇقتـ
ـەڭ ئەھمىيەتلىـ
ئـ
ـۇپ
ـاپ ،ئۆزىگە مەنسـ
ـى ئۇلۇغـ
ـدا ،روھنـ
ـر ئورۇنـ
ـۇپ ،بىـ
ـان بولـ
ـا ئالغـ
ـدا تىلغـ
ئورۇنـ
ـادەم
ـەن (ئـ
ـت ِفيـ ِه ِمـ ْن ُرو ِحــي َف َق ُعــوا لَــهُ َســاجِ ِدينَ﴾ «مـ
ـەنَ ﴿ :فـإِ َذا َسـ َّويْتُهُ َونَ َف ْخـ ُ
ـداق دېگـ
ـپ مۇنـ
قىلىـ
ئەلەيھىسســاالمنى) تولــۇق ياراتقــان ۋە ئۇنىڭغــا روھىمدىــن كىرگۈزگــەن چېغىمــدا،
ســىلەر ئۇنىڭغــا ســەجدە قىلىــڭالر)»[[[ .يەنــە بىــر ئورۇنــدا روھنىــڭ ماھىيىتىنــى
ئۆزىدىــن باشــقا ھېچكىمنىــڭ بىلمەيدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن:
ـڭ
ـەندىن روھنىـ
ـۇالر سـ
﴿ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ريب ومــا أوتيتــم مــن العلــم إال قليـاً﴾ «ئـ
ماھىيىتــى ھەققىــدە سورىشــىدۇ‹ .روھنىــڭ ماھىيىتىنــى رەببىــم بىلىــدۇ› دېگىــن،
ـم بېرىلگـ
ـا ئىلىـ
ـەت ئازغىنـ
ـىلەرگە پەقـ
سـ
ـەن»[[[.
ـى
ـەن روھنـ
ـس بىلـ
ـرى نەپـ
ـاھە ئالىملىـ
ـەر سـ
ـل ۋە ھـ
ـرى ،تىـ
ـخىكا دوختۇرلىـ
پىسـ
ـە،
ـۇالر ھازىرغىچـ
ـن ئـ
ـىمۇ ،لېكىـ
ـان بولسـ
ـل ئىزاھلىغـ
ـۆرە ،ھەرخىـ
ـاھەلىرىگە كـ
ـۆز سـ
ئـ
بــۇ ئىككىســىنىڭ ماھىيىتــى ۋە ئورنــى ھەققىــدە قانائەتلىنەرلىــك بىــر ئىزاھنــى
ئوتتۇرىغــا قويالمىغــان.

نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ھۆكمى
ئىمــام غەزالــى رەھىمەھۇلــاھ :نەپســىنى پــاك قىلىــش بارلىــق مۇئمىــن-
مۇســۇلمانالرغا پــەرز ئەيــن بولــۇپ ،ھەربىــر مۇئمىن-مۇســۇلماننىڭ نەپســىنىڭ
ـان.
ـى زۆرۈر دەپ قارىغـ
ـۇللىرىنى ئۆگىنىشـ
ـش ئۇسـ
ـاك قىلىـ
ـى پـ
ـى ۋە ئۇنـ
ئىللەتلىرىنـ
ـق
ـى ئېنىـ
ـەت بارلىقـ
ـىدە ئىللـ
ـش نەپىسـ
ـاك قىلىـ
ـىنى پـ
ـاالر :نەپسـ
ـانلىق ئۆلىمـ
ـۆپ سـ
كـ
بولغــان كىشــىلەردىن باشقىســىغا پــەرز ئەيــن ئەمــەس ،لېكىــن ئىللــەت بارلىقــى
ـدۇ ،دەپ
ـش زۆرۈر بولىـ
ـى ئۆگىنىـ
ـى داۋاالش يوللىرىنـ
ـۇ ئىللەتنـ
ـىلەرگە شـ
ـق كىشـ
ئېنىـ
قارىغــان.
[[[ ھىجر سۈرىسى-29 :ئايەت.

[[[ ئىسرا سۈرىسى-85 :ئايەت.
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ئىمــام غەززالــى :ئىنســانالر نەپســنىڭ ئىللەتلىرىدىــن خالىــي ئەمــەس ،بەلكــى
ـانالرنىڭ
ـا ئىنسـ
ـان ۋە بۇنىڭغـ
ـدۇر ،دەپ قارىغـ
ـى تەبىئىيـ
ـۇت بولۇشـ
ـڭ مەۋجـ
ئىللەتلەرنىـ
ئەۋزىلــى ۋە شــەرەپلىكى بولغــان پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمىنىڭ كۆكســىنىڭ ئىككــى
قېتىــم يېرىلىــپ ،ئۇنىڭدىــن قــارا بىــر لۇقمىنىــڭ ئېلىــپ تاشــانغانلىقىنى دەلىــل
ـى
ـى بولۇشـ
ـن خالـ
ـس ئىللەتلىرىدىـ
ـاننىڭ نەپـ
ـاالر ئىنسـ
ـانلىق ئۆلىمـ
ـۆپ سـ
ـان .كـ
قىلغـ
ئەســلىدۇر ،دەپ قارىغــان ۋە بۇنىڭغــا ئالــاھ تائاالنىــڭ ﴿فطــرة اللــه التــي فطــر النــاس
عليهــا﴾ يەنــى «ئالالھنىــڭ دىنىغــا (ئەگەشــكىنكى) ئالــاھ ئىنســانالرنى شــۇ دىــن
بىلــەن ياراتقــان»[[[ دېگــەن ســۆزى بىلــەن ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ {كل مولــود
يولــد عــى الفطــرة} يەنــى «ھەرقانــداق بــوۋاق دىــن ئۈســتىگە تۇغۇلىــدۇ»[[[ دېگــەن
ســۆزىنى دەلىــل قىلغــان .كۆرگىنىمىــزدەك ،كــۆپ ســانلىق ئۆلىماالرنىــڭ دەلىلــى
ـى
ـڭ دەلىلىنـ
ـام غەززالىنىـ
ـاھ ئىمـ
ـەن رەھىمەھۇلـ
ـەد ھەسـ
ـەيخ مۇھەممـ
ـۇر .شـ
كۈچلۈكتـ
ـى
ـەس ،بەلكـ
ـا ئەمـ
ـۇت بولىدىغانلىقىغـ
ـڭ مەۋجـ
ـس ئىللەتلىرىنىـ
ـانالردا نەپـ
ـۈن ئىنسـ
پۈتـ
ـاالمنىڭ
ـا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـرى بولىدىغانلىقىغـ
ـۇل قىلىش خاراكتېـ
ـى قوبـ
ئىللەتلەرنـ
كۆكســىنىڭ يېرىلىــپ ،ئۇنىڭدىــن قــارا بىــر لۇقمىنىــڭ ئېلىــپ تاشــانغانلىقىنىمۇ
ـش
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـى ئىللەتلەرنـ
ـەس ،بەلكـ
ـۈن ئەمـ
ـى داۋاالش ئۈچـ
ـۇت ئىللەتنـ
مەۋجـ
ـىنى
ـڭ ئوتتۇرىسـ
ـۇ دەلىللەرنىـ
ـپ ،بـ
ـا قارىتىـ
ـۈن بولغانلىقىغـ
ـەش ئۈچـ
ـى چەكلـ
خاراكتېرىنـ
ماھىرلىــق بىلــەن بىرلەشــتۈرگەن[[[.

نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ئەھمىيىتى
ـى
ـى تۆۋەندىكـ
ـك ئىكەنلىكىنـ
ـۈن ئەھمىيەتلىـ
ـە ئۈچـ
ـنىڭ نېمـ
ـاك قىلىشـ
ـىنى پـ
نەپسـ
ـدۇ:
ـقا بولىـ
ـا يىغىنچاقالشـ
نۇقتىالرغـ
 .1ئالــاھ تائــاال بىــر قېتىمدىــا ئــون بىــر قەســەم قىلىــپ ،نەپىســىنى پــاك
ـڭ
ـىتكەن ئادەمنىـ
ـىنى كەمسـ
ـى ،نەپسـ
ـا يېتىدىغانلىقىنـ
ـۇم مۇرادىغـ
ـڭ چوقـ
ـان ئادەمنىـ
قىلغـ
ـەن.
ـى تەكىتلىگـ
ـد بولىدىغانلىقىنـ
ـۇم نائۈمىـ
چوقـ
ـس
ـى نەپـ
ـدۇر .چۈنكـ
ـەڭ يامىنىـ
ـمەنلىرىنىڭ ئـ
ـى دۈشـ
ـاننىڭ ئىچكـ
ـس ئىنسـ
 .2نەپـ
ئىنســاننى ئالالھتىــن يىراقالشتۇرۇشــقا ئۇرۇنىدىغــان ،ئىنســاننى گۇمراھلىققــا ۋە
دۇنيــا مەنپەئىتىنــى ئاخىــرەت مەنپەئىتىدىــن ئــەال بىلىشــكە چاقىرىدىغــان بولــۇپ،
ـاالم
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـۈن ،پەيغەمبـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـىدۇر .شـ
ـڭ مەنبەسـ
ـق ئىللەتلەرنىـ
ـۇ بارلىـ
ئـ
[[[ رۇم سۈرىسى-30 :ئايەت.

[[[ ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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[[[ ئەلالمە مۇھەممەد ھەسەننىڭ «تزكية النفس» ناملىق كىتابىدىن.

تۈرلــۈك مۇناســىۋەتلەردە ،ھەتتــا جۈمــە خۇتبىلىرىــدە نەپســىنىڭ شــەررىدىن پانــاھ
تىلىگــەن .ئەبــۇ ھۇرەيــرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ:
﴿فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا﴾ دېگــەن ئايەتنــى ئوقــۇپ ،ئاندىــن بــۇ دۇئانــى ئوقۇغانلىقــى
ـى ئالالھ،
ـدۇ{ :اللهــم آت نفــي تقواهــا وزكهــا أنــت خــر مــن زكاهــا أنــت وليهــا وموالهــا} «ئـ
ـان قىلىنىـ
بايـ
ـى
ـەڭ ياخشـ
ـى ئـ
ـەن ئۇنـ
ـن ،سـ
ـاك قىلغىـ
ـى پـ
ـن ۋە ئۇنـ
ـق بەرگىـ
ـىمگە تەقۋالىـ
نەپسـ
[[[
پــاك قىلغۇچىســەن ،ســەن ئۇنىــڭ ئىگىســى ۋە مەدەتكارىســەن» .
 .3نەپســىنى پــاك قىلىــش جەننەتكــە كىرىشــنىڭ كاپالىتىــدۇر .ئالــاھ تائــاال
ـدۇ﴿ :وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى النفــس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي املــأوى﴾ «رەببىنىڭ
ـداق دەيـ
مۇنـ
ئالدىــدا (ســوراققا تارتىلىشــتىن) قورقىدىغــان ،نەپســىنى خاھىشــىغا بېرىلىشــتىن
چەكلىگــەن ئــادەم ،ھەقىقەتــەن ئۇنىــڭ جايــى جەننــەت بولىــدۇ»[[[.
 .4نەپســىنى پــاك قىلىــش ئىنســاننى كامالەتكــە يۈزلەندۈرىــدۇ .ئىنســاننىڭ
ـدە
ـىمۇ ئاالھىـ
ـدەك ،نەپسـ
ـاج بولغانـ
ـكە موھتـ
ـۈل بۆلۈشـ
ـن كۆڭـ
ـەر تەرەپتىـ
ـى ھـ
بەدىنـ
ـە
ـاننى كامالەتكـ
ـۈش ئىنسـ
ـۈل بۆلـ
ـا كۆڭـ
ـدۇ .ئۇنىڭغـ
ـاج بولىـ
ـكە موھتـ
ـۈل بۆلۈشـ
كۆڭـ
يۈزلەندۈرىــدۇ .ســەيىد قۇتــۇپ رەھىمەھۇلــاھ مۇنــداق دېگــەن :ئىنســان قــارا
ـان
ـن يارىتىلغـ
ـە روھتىـ
ـىيەتلىك نۇرانـ
ـەن خاسـ
ـن پۈۋلەنگـ
ـاھ تەرىپىدىـ
ـراق ۋە ئالـ
تۇپـ
قــوش مىجەزلىــك ،قــوش ئىقتىدارلىــق ۋە قــوش يۈلىنىشــلىك مەخلۇقــدۇر .ئىنســان
ياخشــى-يامانلىق ،ھىدايەت-ئازغۇنلــۇق بىلــەن ئوخشــاش قورالالنغــان بولــۇپ،
ـىنى
ـىنىڭ قايسىسـ
ـكە ،ئىككىسـ
ـەرق ئېتىشـ
ـىنى پـ
ـڭ ئوتتۇرىسـ
ـەن يامانلىقنىـ
ـى بىلـ
ياخشـ
ئىــرادە قىلســا ،نەپىســىنى شــۇنىڭغا يۈزلەندۈرۈشــكە قادىــردۇر .بــۇ ،ئىنســان
ـم:
ۋۇجۇدىــدا يۇشــۇرۇنغان كــۈچ بولــۇپ ،قۇرئــان كەرىــم بــۇ كۈچنــى بىــر قېتىـ
﴿ونفــس ومــا ســواها فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا ﴾...يەنــى «روھ بىلــەن ۋە ئۇنــى ياراتقــان،
ـش ئارقىلىق
ـەمكى »...دېيىـ
ـەن قەسـ
ـەن زات بىلـ
ـى-يامانلىقنى بىلدۈرگـ
ـا ياخشـ
ئۇنىڭغـ
ـا
ـى «ئۇنىڭغـ
ـم﴿ :وهدينــاه النجديــن﴾ يەنـ
ـر قېتىـ
ـە بىـ
ـە ،يەنـ
ـەن ئىپادىلىسـ
ـدۈرۈش بىلـ
بىلـ
ياخشــى يــول بىلــەن يامــان يولنــى كۆرســەتمىدۇقمۇ؟»[[[ دېيىــش ئارقىلىــق
كۆرســىتىش بىلــەن ئىپادىلىگــەن .بــۇ كۈچنــى نەپســىنى پــاك قىلىشــقا ۋە ياخشــى
ئىــش قىلىــش ئىقتىدارنــى تەرەققىــي قىلــدۇرۇپ ،يامــان ئىــش قىلىــش رىغبىتىنــى
يېڭىشــقا ئىشــلەتكەن ئــادەم چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىــدۇ .بــۇ كۈچكــە بىپەرۋالىــق
بىلــەن قــاراپ ،ئۇنــى زايــە قىلۋەتكــەن ئــادەم چوقــۇم ئېغىــر زىيــان تارتىــدۇ.
«نەپســىنى پــاك قىلغــان ئــادەم چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىــدۇ .نەپســىنى كەمســىتكەن

[[[ ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

[[[ نازىئات سۈرىسى-41 ،-40 :ئايەتلەر.
[[[ بەلەد سۈرىسى – 10 :ئايەت.
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ئــادەم چوقــۇم نائۈمىــد بولىــدۇ»[[[.

نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ مېۋىلىرى
نەپســىنى پــاك قىلىشــنىڭ نۇرغــۇن مېۋىلىــرى بــار بولــۇپ ،مۇھىملىرىنــى
تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:
 .1دۇنيــادا مۇراد-مەقســىتىگە يېتىــش ،ئۇتــۇق قازىنىــش ،بەخىت-ســائادەتكە
ـان ئادەم
ـىنى پاك قىلغـ
ـح َمـ ْن َزكَّا َهــا﴾ «نەپسـ
ـداق دەيـ
ـاھ مۇنـ
ـىش .ئالـ
ئېرىشـ
ـدۇَ ﴿ :قــدْ أَ ْفلَـ َ
[[[
ـح َم ـ ْن تَـ َزكَّ﴾ «پــاك بولغــان ئــادەم مەقســىتىگە
چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىــدۇ» َ ﴿ .قــدْ أَ ْفلَـ َ
يېتىــدۇ»[[[.
مۇراد-مەقســىتىگە يېتىــش ،ئۇتــۇق قازىنىــش ،بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشــىش
ـداق
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـدۇ .ئالـ
ـىل بولىـ
ـەن ھاسـ
ـىش بىلـ
ـە ئەگىشـ
ـڭ ھىدايتىگـ
ئالالھىنىـ
ــر ُه
اي فَــا َي ِض ُّ
دەيــدۇَ ﴿ :ف َمــنِ اتَّ َب َ
ــع هُــدَ َ
ــل َوال َيشْ ــقَىَ ،و َمــ ْن أَ ْعــ َر َض َعــ ْن ِذكْــرِي فَــإِنَّ لَــهُ َم ِعيشَ ــ ًة ضَ ْنــكاً َونَ ْح ُ ُ
يَ ـ ْو َم الْ ِق َيا َم ـ ِة﴾ «كىمكــى مېنىــڭ ھىدايىتىمگــە ئەگەشســە ،ئــۇ ئازمايــدۇ ۋە شــەقىي
بولمايــدۇ .كىمكــى مېنىــڭ زىكرىمدىــن يــۈز ئۆرۈيدىكــەن ،ئۇنىــڭ ھاياتــى تــار
ـز»[[[.
ـور قوپۇرىمىـ
ـز كـ
ـى بىـ
ـى ئۇنـ
ـەت كۈنـ
ـدۇ ،قىيامـ
ـىز) بولىـ
ـى خاتىرجەمسـ
(يەنـ
ـۈن
ـاش ئۈچـ
ـە ياشـ
ـى بويىچـ
ـەرىئەت كۆرسەتمىسـ
ـە شـ
ـاكالش -ماھىيەتتـ
ـىنى پـ
نەپسـ
نەپســانىي خاھىشــاردىن ئۆزىنــى كونتــرول قىلىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ .شــۇنداق
قىلغــان ئــادەم دۇنيــادا بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشســە ،ئاخىرەتتــە پەرۋەردىگارىنىــڭ
رەھمىتىگــە ســازاۋەر بولىــدۇ.
ـە
ـەر ئاخىرەتتـ
ـان ئادەملـ
ـاك قىلغـ
ـىنى پـ
ـىش .نەپسـ
ـا ئېرىشـ
ـە نىجاتلىققـ
 .2ئاخىرەتتـ
نىجــات تېپىــپ ،مەڭگۈلــۈك جەننەتلــەردە يۇقىــرى مۇكاپاتالرغــا ئېرىشــىدۇ .بــۇ
الصالِ َحـ ِ
ـم
ـات َفأُولَ ِئــكَ لَ ُهـ ُ
ھەقتــە جانابــى ئالــاھ مۇنــداق دەيــدۇَ ﴿ :و َم ـ ْن يَأْتِ ـ ِه ُم ْؤ ِمن ـاً َقــدْ َع ِمـ َـل َّ
ـن
ـى مۇئمىـ
ـات َعــدْ نٍ تَ ْجـرِي ِمـ ْن تَ ْح ِت َهــا ْالَنْ َهــا ُر خَالِ ِديـ َن ِفي َهــا َو َذلِــكَ َجـ َزا ُء َمـ ْن تَـ َز َّك﴾ «كىمكـ
ـات الْ ُعـ َـىَ ،ج َّنـ ُ
الدَّ َر َجـ ُ
بولــۇپ ،ياخشــى ئەمەللەرنــى قىلغــان ھالــدا ئالالھقــا مۇالقــات بولىدىكــەن ،ئــۇ
ـان جەننەتلەر
ـۇ بولغـ
ـي تۇرالغـ
ـەر) دائىمىـ
ـۇ (دەرىجىلـ
ـىدۇ .ئـ
ـە ئېرىشـ
ـرى دەرىجىگـ
يۇقىـ
ـۇ مەڭگۈ
ـەردە ئـ
ـۇ يەرلـ
ـدۇ ،ئـ
ـپ تۇرىـ
ـتەڭالر ئېقىـ
ـتىدىن ئۆسـ
ـڭ ئاسـ
ـۇپ ،ئۇالرنىـ
بولـ
[[[ «فى زىالل قۇرئان»  -6توم -3893 ،بەت.
[[[ شەمس سۈرىسى 10-1 :ئايەتلەر.
[[[ ئەئال سۈرىسى-14 :ئايەت.
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[[[ تاھا سۈرىسى-124 ،-123 :ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.

ـۇر»[[[.
ـان مۇكاپاتتـ
ـە بېرىلىدىغـ
ـان ئادەمگـ
ـاك بولغـ
ـۇ پـ
ـە شـ
ـدۇ ،ئەنـ
قالىـ
 .3نەپســىنى يېڭەلەيدىغــان بولــۇش .نەپــس بىلــەن قەلىــب ئوتتۇرىســىدىكى
كــۈرەش ئانچــە ئاســان كــۈرەش ئەمــەس ،بەلكــى جاپالىــق ،ئــۇزۇن ۋە كەســكىن
ـەر نەپس
ـدۇ .ئەگـ
ـە قىلىـ
ـەرەپ غەلىبـ
ـۈك تـ
ـە كۈچلـ
ـتە ئەلۋەتتـ
ـۇ كۈرەشـ
ـتۇر .بـ
كۈرەشـ
ـنى
ـا ،نەپسـ
ـب غەلىبە قىلسـ
ـدۇ .قەلىـ
ـپ بارىـ
ـە ئېلىـ
ـى جەھەننەمگـ
ـا ،قەلىبنـ
ـە قىلسـ
غەلىبـ
ئالالھنىــڭ رىزاســىغا ،جەننىتىگــە ئېلىــپ بارىــدۇ .ئالالھنىــڭ رىزاســى ۋە جەننىتــى
قەلىبنىــڭ غەلىبىســى بىلــەن ،قەلىبنىــڭ غەلىبىســى نەپســىنى پــاك قىلىــش بىلــەن
قولغــا كېلىــدۇ .ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ﴿ :وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى النفــس
ـان،
ـتىن) قورقىدىغـ
ـوراققا تارتىلىشـ
ـدا (سـ
ـڭ ئالدىـ
عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي املــأوى﴾ «رەببىنىـ
ـى
ـڭ جايـ
ـەن ئۇنىـ
ـادەم ،ھەقىقەتـ
ـەن ئـ
ـتىن چەكلىگـ
ـىغا بېرىلىشـ
ـى خاھىشـ
ـى نەپسـ
ئۆزىنـ
[[[
جەننــەت بولىــدۇ» .
 .4ئەزىــز بولــۇش .نەپــس داۋاملىــق ئەيش-ئىشــرەت ۋە لەززەتلەرگــە كــۆز
تىكىــدۇ ،تائەت-ئىبادەتتىــن ۋە ياخشــى ئىشــارنى قىلىشــتىن ھورۇنلــۇق قىلىــدۇ.
ـۈف
ـىنى يېڭىگەن يۈسـ
ـادەم نەپسـ
ـەن ئـ
ـى يېڭىگـ
ـان ۋە ئۇنـ
ـاك قىلغـ
ـىنى پـ
ـن نەپسـ
لېكىـ
ـەن ئادەم
ـە كىرگـ
ـىنىڭ كەينىگـ
ـدۇ .نەپسـ
ـز بولىـ
ـدەك ئەزىـ
ـز بولغانـ
ـاالم ئەزىـ
ئەلەيھىسسـ
ـاھ مۇنداق
ـدۇ .ئالـ
ـار بولىـ
ـاش خـ
ـەيتانغا ئوخشـ
ـان شـ
ـن قوغالنغـ
ـڭ رەھمىتىدىـ
ئالالھنىـ
ـال لِ ِإلن َْســانِ اكْ ُفـ ْر َفلَـ َّـا كَ َفـ َر َقـ َ
ـدۇ﴿ :إِ ْذ َقـ َ
ـاف اللَّــهَ َر َّب الْ َعالَ ِمـ َنَ ،فـكَانَ َعا ِق َب َت ُهـ َـا أَنَّ ُهـ َـا ِف
دەيـ
ـال إِ ِّن َبـرِي ٌء ِم ْنــكَ إِ ِّن أَ َخـ ُ
ـان
ـن» دېدى .ئىنسـ
ـر بولغىـ
ـانغا« :كاپىـ
ـەيتان ئىنسـ
ـدا شـ
ـۆز ۋاقتىـ
ال َّنــا ِر خَالِدَ يْــنِ ِفي َهــا﴾ «ئـ
ـەن
ـەن ھەقىقەتـ
ـەن ،مـ
ـەندىن ئادا-جۇدامـ
ـەن سـ
ـەيتان< :مـ
ـدا ،شـ
ـان چاغـ
ـر بولغـ
كاپىـ
ئالەملەرنىــڭ رەببــى ئالالھتىــن قورقىمــەن> دېــدى( .شــەيتان بىلــەن ئىنســاننىڭ)
ـش بولـ
ـۈ قىلىـ
ـا مەڭگـ
ـش ،دوزاختـ
ـا كىرىـ
ـە دوزاخقـ
ـى بىرلىكتـ
ئاقىۋىتـ
ـدى»[[[.
 .5ھەقىقەتنــى جاكارالشــتا ماالمەتتىــن قورقمايدىغــان بولــۇش .نەپســىنى پــاك
ـن قورقمايدىغان
ـڭ ماالمىتىدىـ
ـەت قىلغۇچىنىـ
ـتا ماالمـ
ـى جاكارالشـ
ـادەم ھەقىقەتنـ
ـان ئـ
قىلغـ
بولىــدۇ .ھەقىقەتنــى جاكارالشــتا ماالمــەت قىلغۇچىنىــڭ ماالمىتىدىــن قورقماســلىق
ئالالھنىــڭ مۇئمىنگــە بەرگــەن پەزلىــدۇر .ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇَ ﴿ :يــا أَ ُّي َهــا
ــى الْ ُم ْؤ ِم ِنــ َن أَ ِعــ َّز ٍة َع َ
ــم َويُ ِح ُّبونَــهُ أَ ِذلَّــ ٍة َع َ
ــى
ُــم َعــ ْن ِدي ِنــ ِه ف ََســ ْو َ
ف يَــأْ ِت اللَّــهُ ِبقَــ ْو ٍم يُ ِح ُّب ُه ْ
الَّ ِذيــ َن آَ َم ُنــوا َمــ ْن يَ ْرتَــدَّ ِم ْنك ْ
ـى
ـم﴾ «ئـ
الْكَا ِفرِيـ َن ُي َجا ِهــدُ ونَ ِف َسـبِيلِ اللَّـ ِه َو َل َيخَا ُفــونَ لَ ْو َمـ َة َلئِـ ٍـم َذلِــكَ فَضْ ـ ُـل اللَّـ ِه ُي ْؤتِيـ ِه َمـ ْن َيشَ ــا ُء َواللَّــهُ َو ِاسـ ٌـع َعلِيـ ٌ
ـا) ئالالھ
ـڭ ئورنىغـ
ـاھ (ئۇنىـ
ـەن ،ئالـ
ـەد بولىدىكـ
ـى مۇرتـ
ـىلەردىن كىمكـ
ـەر! سـ
مۇئمىنلـ
ئۇالرنــى دوســت تۇتىدىغــان ،ئۇالرمــۇ ئالالھنــى دوســت تۇتىدىغــان ،مۇئمىنلەرگــە
ـەت
ـان ۋە ماالمـ
ـاد قىلىدىغـ
ـدا جىھـ
ـاھ يولىـ
ـىز ،ئالـ
ـا شەپقەتسـ
ـان ،كاپىرالرغـ
كۆيۈنىدىغـ
[[[ تاھا سۈرىسى-76 ،-75 ،-74 :ئايەتلەر.
[[[ نازىئات سۈرىسى-41،-40 :ئايەتلەر.

[[[ ھەشر سۈرىسى-17 ،-16 :ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
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قىلغۇچىنىــڭ ماالمىتىدىــن قورقمايدىغــان بىــر قەۋمنــى كەلتۈرىــدۇ .بــۇ (يەنــى
يۇقىرىدىكــى ســۈپەتلەر بىلــەن ســۈپەتلىنىش) ئالالھنىــڭ پەزلىدۇركــى( ،ئالــاھ)
ـدۇر،
ـى) كەڭـ
ـڭ پەزلـ
ـاھ (نىـ
ـدۇ ،ئالـ
ـىگە بېرىـ
ـان كىشـ
ـن) خالىغـ
ـى (بەندىلىرىدىـ
ئۇنـ
[[[
(ئالــاھ) ھەممىنــى بىلگۈچىــدۇر» .
ـە بولغان
ـڭ رەببىگـ
ـان ئادەمنىـ
ـاك قىلغـ
ـىنى پـ
ـۇش .نەپسـ
ـەنچىگە تولـ
ـى ئىشـ
 .6قەلبـ
ئىشەنچىســى ئاشــىدۇ .مۇســا ئەلەيھىسســاالمنىڭ قەۋمــى كــۆز ئالدىــدا دېڭىزنــى،
ئارقىســىدا پىرئــەۋن ۋە ئۇنىــڭ قوشــۇنىنى كــۆرۈپ :پىرئــەۋن بىلــەن قوشــۇنى
ـۇق
ـاالم تولـ
ـا ئەلەيھىسسـ
ـكەندە ،مۇسـ
ـدى دېيىشـ
ـىۋالىدىغان بولـ
ـۇم يېتىشـ
ـە چوقـ
بىزگـ
ـەن مەن
ـم ھەقىقەتـ
ـەلمەيدۇ .رەببىـ
ـز يېتىشـ
ـەن« :ھەرگىـ
ـداق دېگـ
ـەن مۇنـ
ـەنچ بىلـ
ئىشـ
[[[
بىلــەن بىللــە ،مېنــى (قۇتۇلــۇش يولىغــا) باشــايدۇ»  .ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم
ـاھ
ـاڭا ئالـ
ـەن :مـ
ـداق دېگـ
ـدا مۇنـ
ـان ھالـ
ـەنچىگە تولغـ
ـى ئىشـ
ـانغاندا قەلبـ
ـا تاشـ
ئوتقـ
كۇپايــە ،ئالــاھ نېمىدېگــەن ياخشــى ۋەكىــل .ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ
غارنىــڭ ئالدىغىچــە يېتىــپ كەلگــەن كاپىرالرنــى كــۆرۈپ جىددىيلەشــكەن ۋاقتىــدا،
ـى
ـى ئەبۇبەكرى! ئۈچىنجىسـ
ـەن :ئـ
ـداق دېگـ
ـەن مۇنـ
ـەنچ بىلـ
ـۇق ئىشـ
ـۇلۇلالھ تولـ
رەسـ
ـز بىلەن
ـن ،ئالالھ بىـ
ـەم قىلمىغىـ
ـە؟ غـ
ـڭ نېمـ
ـىگە گۇمانىـ
ـى كىشـ
ـان ئىككـ
ـاھ بولغـ
ئالـ
بىللــە .ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ﴿ :إِ ْذ ُهـ َـا ِف الْ َغــا ِر إِ ْذ يَ ُقـ ُ
ـول لِ َصا ِح ِب ـ ِه َل تَ ْح ـ َزنْ إِنَّ اللَّــهَ َم َع َنــا
ـدى.
ـاردا ئىـ
ـى غـ
ـۇ ئىككىسـ
ـدا ئـ
ـى زامانـ
ـم تَ َر ْو َهــا﴾ «ئەينـ
َفأَنْـ َز َل اللَّــهُ َسـ ِكي َنتَهُ َعلَ ْيـ ِه َوأَيَّــدَ ُه ِب ُج ُنــو ٍد لَـ ْ
ـە»
ـەن بىللـ
ـز بىلـ
ـەن بىـ
ـاھ ھەقىقەتـ
ـن ،ئالـ
ـەم قىلمىغىـ
ـا« :غـ
ـۇلۇلالھ) ھەمراھىغـ
(رەسـ
ـتىلەردىن
ـا (پەرىشـ
ـلىدى ،ئۇنىڭغـ
ـك بېغىشـ
ـە) خاتىرجەملىـ
ـاھ (پەيغەمبىرىگـ
ـى ،ئالـ
دەيتتـ
[[[
ـىلەر كۆرمىدىـ
ـى سـ
ـەردى ،ئۇالرنـ
ـەدەت بـ
ـەن مـ
ـۇنالر بىلـ
ـان) قوشـ
بولغـ
ـڭالر» .
ـى
ـرا يولنـ
ـى ۋە توغـ
ـاننىڭ ئىزدىنىشـ
ـۇرۇش .ئىنسـ
ـتەھكەم تـ
ـدا مۇسـ
ـرا يولـ
 .7توغـ
تېپىشــى قانچــە مۇھىــم بولســا ،توغــرا يولنــى تاپقاندىــن كېيىــن ،ئــۇ يولــدا
ـۈن،
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇر .شـ
ـۇ مۇھىمـ
ـى تېخىمـ
ـتەھكەم تۇرۇشـ
ـە مۇسـ
ـڭ ئاخىرىغىچـ
ھاياتىنىـ
ئىبراھىــم ۋە يەئقــۇب ئەلەيھىسســاالم قاتارلىــق پەيغەمبەرلــەر ئــۆز ئوغۇللىرىغــا
ـپ مۇنداق
ـىيەت قىلىـ
ـنى ۋەسـ
ـتەھكەم تۇرۇشـ
ـرا يولدا مۇسـ
ـە توغـ
ـڭ ئاخىرىغىچـ
ھاياتىنىـ
ـم! ئالالھ
ـى ئوغۇللىرىـ
ـم ُم ْسـلِ ُمونَ ﴾ «ئـ
دېگـ
ـم الدِّ يـ َن َفـ َـا تَ ُوتُـ َّن إِ َّل َوأَنْ ُتـ ْ
ـي إِنَّ اللَّــهَ ْاصطَ َفــى لَكُـ ُ
ـەن﴿ .يَــا بَ ِنـ َّ
ســىلەرگە مۇشــۇ دىنىنــى (يەنــى ئىســام دىنىنــى) تاللىــدى ،پەقــەت مۇســۇلمان
ـەن
ـان بىلـ
ـى ئىمـ
ـۇرۇڭالر ،تاكـ
ـەم تـ
ـڭالردا مەھكـ
ـى ئىمانىـ
ـۈڭالر (يەنـ
ـە ئۆلـ
پىتىڭالرچـ
[[[
كېتىــڭالر)»  .ئالــاھ تائــاال پۈتــۈن مۇئمىنلەرنــى شــۇنىڭغا بۇيــرۇپ مۇنــداق
[[[ مائىدە سۈرىسى-54 :ئايەت.

[[[ شۇئەرا سۈرىسى-62،-61 :ئايەتلەر.

[[[ تەۋبە سۈرىسى-40 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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[[[ بەقەرە سۈرىسى-132 :ئايەت.

ـم ُم ْس ـ ِل ُمونَ ﴾ «ئــى مۇئمىنلــەر!
دېگــەن﴿ :يَــا أَيُّ َهــا الَّ ِذي ـ َن آَ َم ُنــوا اتَّ ُقــوا اللَّــهَ َحـ َّـق تُقَاتِ ـ ِه َو َل تَ ُوتُ ـ َّن إِ َّل َوأَنْ ُتـ ْ
ئالالھقــا اليىــق رەۋىشــتە تەقۋادارلىــق قىلىــڭالر ،پەقــەت مۇســۇلمانلىق ھالىتىــڭالر
بىلەنــا ۋاپــات بولــۇڭالر»[[[.
ـتەھكەم تۇرااليدۇ.
ـە مۇسـ
ـدا ئاداققىچـ
ـرا يولـ
ـەرال توغـ
ـان ئادەملـ
ـاك قىلغـ
ـىنى پـ
نەپسـ
ـلى
ـىدىكى ئەسـ
ـڭ يارىتىلىشـ
ـان ۋە جىنالرنىـ
ـۇرۇش ئىنسـ
ـتەھكەم تـ
ـدا مۇسـ
ـرا يولـ
توغـ
ـاننى
ـىدۇر .ئىنسـ
ـي نامايەندىسـ
ـڭ ھەقىقىـ
ـك ماھىيىتىنىـ
ـارەت بەندىچىلىـ
ـىدىن ئىبـ
غايىسـ
ـۇنىڭ ئۈچۈن ،ئالالھ
ـتۈرىدۇ .شـ
ـە ئېرىشـ
ـەت ۋە غەلىبىلەرگـ
ـە مۇۋەپپەقىيـ
دۇنيا-ئاخىرەتتـ
ـاالملەرنىمۇ
ـارۇن ئەلەيھىسسـ
ـا ۋە ھـ
ـن مۇسـ
ـى ،جۈملىدىـ
ـق پەيغەمبەرلىرىنـ
ـاال بارلىـ
تائـ
ـەنَ ﴿ :قـ َ
ـت َد ْع َوتُكُـ َـا
ـال َقــدْ أُجِ ي َبـ ْ
ـداق دېگـ
ـرۇپ مۇنـ
ـقا بۇيـ
ـتەھكەم تۇرۇشـ
ـدا مۇسـ
ـرا يولـ
توغـ
ـدى ،توغرا
ـەت قىلىنـ
ـى ئىجابـ
ـڭ دۇئاسـ
يم َو َل تَ َّت ِب َعــانِّ َسـب َِيل الَّ ِذيـ َن َل يَ ْعلَ ُمــونَ ﴾ «ئىككىڭالرنىـ
َاسـ َت ِق َ
ف ْ
[[[
ـا ئەگەشـ
ـڭ يولىغـ
ـۇرۇڭالر ،نادانالرنىـ
ـتەھكەم تـ
ـدا مۇسـ
يولـ
ـاال
ـاھ تائـ
ـمەڭالر»  .ئالـ
ـق
ـان بارلىـ
ـان ئېيتقـ
ـە ئىمـ
ـاالمنى ،پەيغەمبىرىگـ
ـەد ئەلەيھىسسـ
ـرى مۇھەممـ
ـە پەيغەمبىـ
يەنـ
ـەنَ ﴿ :فــا ْد ُع
ـداق دېگـ
ـرۇپ مۇنـ
ـقا بۇيـ
ـتەھكەم تۇرۇشـ
ـدا مۇسـ
ـرا يولـ
ـى توغـ
مۇئمىنلەرنـ
ـىدا ئىتتىپاق
ـرا دىن ئاساسـ
ـانالرنى توغـ
ـەد! بارلىق ئىنسـ
ـى مۇھەممـ
َو ْاسـ َت ِق ْم كَـ َـا أُ ِمـ ْر َت﴾ «(ئـ
[[[
ـتەھكەم تۇرغىـ
ـدا مۇسـ
ـرا يولـ
ـە توغـ
ـڭ بويىچـ
ـن ،بۇيرۇلغىنىـ
ـقا) چاقىرغىـ
بولۇشـ
ـن» .
ـرا
ـدەك توغـ
ـېنى بۇيرۇغانـ
ـاھ سـ
ـەد!) ئالـ
ـى مۇھەممـ
ـاب َم َعــكَ ﴾ «(ئـ
َاسـ َت ِق ْم كَـ َـا أُ ِمـ ْر َت َو َمـ ْن تَـ َ
﴿ف ْ
[[[
ـدا بولسـ
ـرا يولـ
ـۇ توغـ
ـان ئېيتقانالرمـ
ـاڭا ئىمـ
ـن ،سـ
ـدا بولغىـ
يولـ
ـۇن» .
ســۇفيان ئىبنــى ئابدۇلــاھ ســەقەفىي رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىغــا كېلىــپ :يارەســۇلۇلالھ ،ئىســامدا ئۆزلىرىدىــن باشــقا
ـدە،
ـىال دېگەنـ
ـەن بولسـ
ـنى دەپ بەرگـ
ـر ئىشـ
ـم بىـ
ـورىمىغىدەك ،مۇھىـ
ـن سـ
ھېچكىمدىـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا مۇنــداق دېگــەن« :ئالالھقــا ئىمــان ئېيتتىــم
دېگىــن ،ئاندىــن توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تۇرغىــن»[[[.

نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى
نەپســىنى پــاك قىلىــش دەپ تەرجىمــە قىلىنغــان «تزكيــة النفــس» دېگــەن ســۆزنىڭ
ـاق
ـڭ پاكىزلىمـ
ـۇپ ،ئۇنىـ
ـەن بولـ
ـۆزلۈكىدىن كەلگـ
ـۇرى «الــزكاة» سـ
ـل تومـ
ـلى پىئىـ
ئەسـ
ۋە يۈكســەلدۈرمەك دەپ ئىككــى مەنىســى بــار.
[[[ ئال ئىمران سۈرىسى-102 :ئايەت.
[[[ سۈرىسى -89 :ئايەت.

[[[ سۈرىسى -15 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

[[[ سۈرىسى -112 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
[[[ ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ـان
ـىپ كېتىدىغـ
ـۇلىغا ئوخشىشـ
ـېلىش ئۇسـ
ـا سـ
ـۇلى بىنـ
ـش ئۇسـ
ـاك قىلىـ
ـىنى پـ
نەپسـ
ـى ئۇل
ـىلەردىن تازىالپ ،ياخشـ
ـىز نەرسـ
ـى كېرەكسـ
ـاۋۋال يەرنـ
ـېلىش ئـ
ـا سـ
ـۇپ ،بىنـ
بولـ
ـتىن ئىبارەت
ـا سېلىشـ
ـپ بىنـ
ـپ كېلىـ
ـى ئېلىـ
ـك ماتىريالالرنـ
ـن كېرەكلىـ
ـرالش؛ ئاندىـ
ھازىـ
ـاۋۋال ئۇنى
ـمۇ ئـ
ـاك قىلىشـ
ـىنى پـ
ـدەك ،نەپسـ
ـە ئالغىنىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـقۇچنى ئـ
ـى باسـ
ئىككـ
ـش،
ـەت قىلىـ
ـش ،ھەسـ
ـق قىلىـ
ـش ،چوڭچىلىـ
ـا قىلىـ
ـۈرۈش ،رىيـ
ـېرىك كەلتـ
ـا شـ
ئالالھقـ
بېخىللىــق قىلىــش قاتارلىقالرغــا ئوخشــىغان ناچار-رەزىــل ئىللەتلەردىــن تازىــاش؛
ـش،
ـاس قىلىـ
ـش ،ئىخـ
ـاد قىلىـ
ـر دەپ ئېتىقـ
ـار ۋە بىـ
ـاھ بـ
ـى ئالـ
ـد يەنـ
ـن تەۋھىـ
ئاندىـ
ســەۋر قىلىــش ،تەۋبــە قىلىــش ،شــۈكۈر قىلىــش ،مۇئامىلىســى ياخشــى بولــۇش
قاتارلىقالرغــا ئوخشــىغان گۈزەل-پەزىلەتلىــك ئەخالقــار بىلــەن يۈكسەلدۈرۈشــتىن
ـدۇ.
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ـقۇچنى ئـ
ـى باسـ
ـارەت ئىككـ
ئىبـ
ـەۋەبلەرنى
ـاۋۋال ئىللەت ۋە سـ
ـاش ئۈچۈن ،ئـ
ـن تازىـ
ـىنى ئىللەتلەردىـ
ـان نەپسـ
ئىنسـ
ـن
ـى داۋاالش مۇمكىـ
ـە ئۇنـ
ـەۋەبلىرىنى بىلمىسـ
ـە ،سـ
ـەلنى سەزمىسـ
ـش زۆرۈر .كېسـ
بىلىـ
ـنىڭ
ـە قىلىشـ
ـەن مۇئامىلـ
ـى بىلـ
ـۈن ،نەپسـ
ـش ئۈچـ
ـىنى يېڭىـ
ـان نەپسـ
ـدۇ .ئىنسـ
بولمايـ
ـم:
ـى الزىـ
ـەل قىلىشـ
ـىغا ئەمـ
ـۈچ ئاساسـ
ـم ئـ
ـى مۇھىـ
تۆۋەندىكـ
 .1نەپســىنى ھەرگىــز ئاقلىماســلىق .ئىنســان خاتالىقالردىــن خالــى ئەمــەس،
شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئۆزىنــى ھەرگىــز ئاقلىماســلىقى الزىــم .مەســۇم پەيغەمبەرلەرمــۇ
ـم إِ ْذ أَنْشَ ـأَك ُْم
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـەس .ئالـ
ـان ئەمـ
ـى ئاقلىغـ
ئۆزلىرىنـ
ـم ِبكُـ ْ
ـدۇُ ﴿ :هـ َو أَ ْعلَـ ُ
ـم بِ َــنِ اتَّ َقــى﴾ «ئالــاھ ســىلەرنى
ـم َفـ َـا تُ َزكُّــوا أَنْف َُس ـك ُْم ُه ـ َو أَ ْعلَـ ُ
ـم أَجِ َّن ـ ٌة ِف بُطُــونِ أُ َّم َهاتِكُـ ْ
ِم ـ َن ْالَ ْر ِض َوإِ ْذ أَنْ ُتـ ْ
زېمىندىــن ياراتقــان ۋە ئاناڭالرنىــڭ قورســاقلىرىدىكى بــاال ۋاقتىڭالردىــن تارتىــپ
ـاھ
ـابلىماڭالر ،ئالـ
ـاك ھېسـ
ـى پـ
ـىلەر ئۆزۈڭالرنـ
ـۈن سـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ ،شـ
ـدان بىلىـ
ئوبـ
[[[
تەقــۋادار بولغــان ئادەمنــى ئوبــدان بىلىــدۇ» .
 .2نەپســى ئۈچــۈن ئىنتىقــام ئالماســلىق .چۈنكــى نەپــس ،زالىــم ۋە جاھىــل
كېلىــدۇ .ئەگــەر ئــۇ ناھەقچىلىققــا ئۇچرىغــان بولســا ،ســەۋر قىلىــش ،يامانلىققــا
ـەن﴿ :وملــن
ـداق دېگـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـم .ئالـ
ـۇرۇش الزىـ
ـل تـ
ـەن تاقابىـ
ـىلىق بىلـ
ياخشـ
ـڭ
ـا( ،ئالالھنىـ
ـەۋر قىلسـ
ـە) سـ
ـى (ئەزىيەتكـ
ـى «كىمكـ
صــر وغفــر إن ذلــك ملــن عــزم األمــور﴾ يەنـ
ـۇپ ئىشـ
ـە مەرغـ
ـا ،بۇ ئەلۋەتتـ
ـام ئالمىسـ
ـۈن) ئىنتىقـ
ـى ئۈچـ
رازىلىقـ
ـاردىندۇر»[[[﴿ .ادفع
ـق
ـلەت ئارقىلىـ
ـى خىسـ
ـى «ياخشـ
ـم﴾ يەنـ
بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي َب ْي َنــكَ َو َب ْي َنــهُ َعــدَ ا َو ٌة كَأَنَّــهُ َو ِ ٌّل َح ِميـ ٌ
(يامــان ئىللەتكــە) تاقابىــل تۇرغىــن( ،شــۇنداق قىلســاڭ) ســەن بىلــەن ئۆزىنىــڭ
ئارىســىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا ســىرداش دوســتۇڭدەك بولــۇپ قالىــدۇ»[[[.
[[[ نەجم سۈرىسى-32 :ئايەت.
[[[ شۇرا -43ئايەت.
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[[[ فۇسسىلەت سۈرىسى -34 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

ـش
ـە قويۋېتىـ
ـۆز مەيلىگـ
ـىنى ئـ
ـلىك .نەپسـ
ـە قويۋەتمەسـ
ـۆز مەيلىگـ
ـىنى ئـ
 .3نەپسـ
ـدەك،
ـاھ ئېيتقانـ
ـىيرىي رەھىمەھۇلـ
ـام بۇسـ
ـدۇ .ئىمـ
ـپ بارىـ
ـە ئېلىـ
ـاننى ھاالكەتكـ
ئىنسـ
ئىنســاننىڭ نەپســى كىچىــك بالىغــا ئوخشــاش بولــۇپ ،ئــۇ نېمىگــە كۆندۈرۈلســە
ـتىن،
ـە قويۋەتمەسـ
ـىنى ئۆز مەيلىگـ
ـان نەپسـ
ـۈن ،ئىنسـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ .شـ
ـۇنىڭغا كۆنىـ
شـ
ـدۈرۈش
ـقا كۆنـ
ـارنى قىلىشـ
ـى ئىشـ
ـقا ،ياخشـ
ـراق تۇرۇشـ
ـاردىن يىـ
ـان ئىشـ
ـى يامـ
ئۇنـ
ۋە نەپســىدىن پات-پــات ئىمتىھــان ئېلىــپ ،ســىناپ تــۇرۇش الزىــم .شــۇنداق
قىاللىغانــدا ،نەپــس ئىنســاننى ئەمــەس ،ئىنســان نەپســىنى باشــقۇرىدىغان بولىــدۇ.
نامــاز بامــدات ئۈچــۈن ،ياســتۇقتىن بېشــىنى كۆتۈرەلمىگــەن ،كىشــىنىڭ ھەققىدىــن
ـس
ـاقلىنالمىغان نەپـ
ـى سـ
ـلىكتىن ئۆزىنـ
ـۆھرەت ۋە شەھۋەتپەرەسـ
ـان ،شـ
ـى يىغالمىغـ
قولىنـ
كېســەل نەپســدۇر[[[.

نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ۋاسىتىلىرى
ئۆلىمــاالر نەپســنى پــاك قىلىشــنىڭ بىــر قانچــە ۋاســىتىلىرىنى بايــان قىلغــان
بولــۇپ ،مۇھىملىرىنــى تۆۋەندىكــى نۇقتىالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:
ـاننىڭ
ـد ئىنسـ
ـش .تەۋھىـ
ـاد قىلىـ
ـر دەپ ئېتىقـ
ـار ۋە بىـ
ـاھ بـ
ـى ئالـ
ـد يەنـ
 .1تەۋھىـ
نەپســىنى پــاك قىلىشــنىڭ مۇھىــم ئاساســىدۇر .تەۋھىــدى مۇكەممــەل بولمىغــان
ـى
ـان تەۋھىدنـ
ـۈن ،ئىنسـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ .شـ
ـاك بولمايـ
ـەل پـ
ـى مەكەممـ
ـاننىڭ نەپسـ
ئىنسـ
ـتۇرىدىغان،
ـىنى كىرلەشـ
ـاننىڭ نەپسـ
ـاد ئىنسـ
ـېرىك ئېتىقـ
ـم .شـ
ـى الزىـ
ـى ئۈگىنىشـ
ياخشـ
ھەتتــا ئىنســاننىڭ بارلىــق ئەمەللىرىنــى بىــكار قىلىۋېتىدىغــان ئــەڭ خەتەرلىــك
ـت
شكْـ َ
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـۇر .ئالـ
ئېتىقادتـ
ـي إِلَ ْيــكَ َوإِ َل الَّ ِذيـ َن ِمـ ْن َق ْبلِــكَ لَـ ِ ْ
ـن أَ ْ َ
ـدۇ﴿ :ولَ َقــدْ أُو ِحـ َ
َاسي ـنَ﴾ «ســاڭا ۋە ســەندىن ئىلگىرىكــى (پەيغەمبەر)لەرگــە:
لَ َي ْح َبطَ ـ َّن َع َملُــكَ َولَ َتكُونَ ـ َّن ِم ـ َن الْخ ِ ِ
<ئەگــەر ســەن ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرســەڭ ،ســېنىڭ ئەمەلىــڭ ئەلۋەتتــە بىــكار
ـى
ـەن ،بەلكـ
ـۇپ قالىسـ
ـن بولـ
ـان تارتقۇچىالردىـ
ـە زىيـ
ـەن ئەلۋەتتـ
ـدۇ ،سـ
ـۇپ كېتىـ
بولـ
ـى
ـن> دەپ ۋەھيـ
ـن بولغىـ
ـۈكۈر قىلغۇچىالردىـ
ـن ۋە شـ
ـادەت قىلغىـ
ـا ئىبـ
ـۇز ئالالھقـ
يالغـ
قىلىنــدى»[[[.
ـە
ـى ھەقىقەتتـ
ـاك قىلغۇچـ
ـىنى پـ
ـاننىڭ نەپسـ
ـش .ئىنسـ
ـا قىلىـ
ـۆپ دۇئـ
ـا كـ
 .2ئالالھقـ
ـادەم
ـان ئـ
ـرادە قىلغـ
ـنى ئىـ
ـاك قىلىشـ
ـىنى پـ
ـۈن ،نەپسـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـاالدۇر .شـ
ـاھ تائـ
ئالـ
ـۇ
ـى ،بولۇپمـ
ـا قىلىشـ
ـۆپ دۇئـ
ـا كـ
ـەپ ،ئالالھقـ
ـنى تىلـ
ـپ بېرىشـ
ـاك قىلىـ
ـىنى پـ
نەپسـ
[[[ ئەلالمە مۇھەممەد ھەسەننىڭ «تزكية النفس» ناملىق كىتابىدىن.
[[[ زۇمەر سۈرىسى-65 :ئايەت.
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ـم{ :اللهــم آت نفــي
ـى الزىـ
ـۆپ ئوقۇشـ
ـى كـ
ـۇ دۇئانـ
ـان بـ
ـاالم ئوقۇغـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـن
ـق بەرگىـ
ـىمگە تەقۋالىـ
ـاھ ،نەپسـ
ـى ئالـ
تقواهــا وزكهــا أنــت خــر مــن زكاهــا أنــت وليهــا وموالهــا} «ئـ
ۋە ئۇنــى پــاك قىلغىــن ،ســەن ئۇنــى ئــەڭ ياخشــى پــاك قىلغۇچىســەن ،ســەن
ئۇنىــڭ ئىگىســى ۋە مەدەتكارىســەن»[[[.
ـەرلەرنىڭ
ـك مۇپەسسـ
ـۇش .كۆپچىلىـ
ـتە ئوقـ
ـلىك رەۋىشـ
ـى تېگىشـ
ـان كەرىمنـ
 .3قۇرئـ
تەپســىرىگە كــۆرە ،بېرىلىــپ ئوقــۇش ،ئەســتايىدىللىق بىلــەن پىكىــر يۈرگــۈزۈش،
ئوقۇغىنىغــا ئەمــەل قىلىــش قۇرئــان كەرىمنــى تېگىشــلىك رەۋىشــتە ئوقۇغانلىــق
بولــۇپ ،قۇرئــان كەرىمنــى مانــا مۇشــۇنداق ئوقــۇش ئىنســاننىڭ نەپســىنى پــاك
ـاب يَ ْتلُونَــهُ َحـ َّـق تِ َل َوتِ ـ ِه أُولَ ِئــكَ يُ ْؤ ِم ُنــونَ ِب ـ ِه﴾
قىلىــدۇ .ئالــاھ مۇنــداق دەيــدۇ﴿ :الَّ ِذي ـ َن آَتَ ْي َنا ُهـ ُ
ـم الْ ِك َتـ َ
ـۇالر
ـە شـ
ـار ،ئەنـ
ـار بـ
ـتە ئوقۇيدىغانـ
ـلىك رەۋىشـ
ـى تېگىشـ
ـان كىتابنـ
ـا قىلغـ
ـز ئاتـ
«بىـ
ـاب َوالْ ِحكْ َم ـ َة﴾ «(مۇھەممــەد
ـم َويُ َعلِّ ُم ُهـ ُ
ـم آيَاتِ ـ ِه َويُ َزكِّي ِهـ ْ
ئۇنىڭغــا ئىشــىنىدۇ»[[[﴿ .يَ ْتلُــو َعلَ ْي ِهـ ْ
ـم الْ ِك َتـ َ
ئەلەيھىسســاالم) ئۇالرغــا قۇرئــان ئايەتلىرىنــى ئوقــۇپ بېرىــدۇ ،ئۇالرنــى پــاك
قىلىــدۇ ،ئۇالرغــا كىتابنــى ۋە ھېكمەتنــى ئۆگىتىــدۇ»[[[.
ـان ئۆزىگە
ـرادە قىلغان ئىنسـ
ـنى ئىـ
ـىنى پاك قىلىشـ
ـاش .نەپسـ
ـە تالـ
ـى ئۈلگـ
 .4ياخشـ
ـاالم ئەڭ
ـۇلمانالرغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـم .مۇئمىن-مۇسـ
ـى الزىـ
ـە تاللېشـ
ـى ئۈلگـ
ياخشـ
ـم ِف َر ُســولِ اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة لِ َمـ ْن كَانَ
ـداق دەيـ
ـاھ مۇنـ
ـدۇر .ئالـ
ـى ئۈلگىـ
ياخشـ
ـدۇ﴿ :لَ َقــدْ كَانَ لَكُـ ْ
َي ْر ُجــو اللَّــهَ َوالْ َي ـ ْو َم ْ َ
ال ِخ ـ َر َو َذكَ ـ َر اللَّــهَ كَ ِث ـ ًرا﴾ «ســىلەرگە ـ ئالالھنــى ،ئاخىــرەت كۈنىنــى ئۈمىــد
قىلغــان ۋە ئالالھنــى كــۆپ يــاد ئەتكەنلەرگــە ـ رەســۇلۇلالھ ئەلۋەتتــە ياخشــى
ئۈلگىـ
ـدۇر»[[[.
 .5نەپســىدىن ھېســاب ئېلىــپ تــۇرۇش .نەپســىدىن ھېســاب ئېلىــپ تــۇرۇش
ـدۇ﴿ :يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه ولتنظــر
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـدۇر .ئالـ
ـن مۇھىمـ
ئىنتايىـ
نفــس مــا قدمــت لغــد﴾ «ئــى مۇئمىنلــەر! ئالالھتىــن قورقــۇڭالر ،ھــەر ئــادەم قىيامــەت
كۈنــى ئۈچــۈن (ياخشــى ئەمەللەردىــن) نېمىلەرنــى تەييارلىغانلىقىغــا قارىســۇن»[[[.
ـدۇ{ :الكيــس مــن دان نفســه وعمــل ملــا بعــد املــوت والعاجــز
ـداق دەيـ
ـاالم مۇنـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
مــن اتبــع نفســه هواهــا ومتنــى عــى اللــه األمــاين} «ئاقىــل ئــۆز نەپســىدىن ھېســاب ئالغــان ۋە
ئۆلۈمدىــن كېيىنكــى كۈنلــەر ئۈچــۈن ئەمــەل قىلغــان كىشــىدۇر .ئاجىــز نەپســى
[[[ ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

[[[ بەقەرە سۈرىسى-121 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
[[[ جۈمئە -2ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
[[[ ئەھزاب سۈرىسى-21 :ئايەت.
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[[[ ھەشر سۈرىسى-18 :ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

خاھىشــىغا بېرىلگــەن ۋە ئالالھتىــن قــۇرۇق ئارزۇالرنــى كۈتكــەن كىشــىدۇر»[[[.
ـى
ـەت كۈنىنـ
ـۈم ۋە قىيامـ
ـۇرۇش .ئۆلـ
ـلەپ تـ
ـى ئەسـ
ـەت كۈنىنـ
ـۈم ۋە قىيامـ
 .6ئۆلـ
ـۇنىڭ
ـابلىنىدۇ .شـ
ـم ئامىللىرىدىن ھېسـ
ـنىڭ مۇھىـ
ـىنى پاك قىلىشـ
ـلەپ تۇرۇش نەپسـ
ئەسـ
ئۈچــۈن ،قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىــس شــەرىپلەردە ئىنســانالرغا ئۆلــۈم ۋە قىيامــەت
كۈنــى كــۆپ ئەســلىتىلگەن .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تۈرلــۈك مۇناســىۋەتلەردە،
بولۇپمــۇ ،ۋاپــات بولغانالرنــى دەپنــە قىلىــش جەريانلىرىــدا ســاھابە كىرامالرغــا
بــۇ توغرىــدا كــۆپ ۋەز-نەســىھەتلەردە بولغــان« .قەلىبلــەر تۆمــۈر داتالشــقاندەك
ـلەپ
ـى ئەسـ
ـۇش ۋە ئۆلۈمنـ
ـى ئوقـ
ـان كەرىمنـ
ـى قۇرئـ
ـۇ داتالرنـ
ـدۇ ،بـ
ـىپ قالىـ
داتلىشـ
[[[
تــۇرۇش چىقىرىۋېتىــدۇ» .
 .7ســەۋر قىلىــش ۋە ئالالھنىــڭ ئايەتلىرىگــە جەزمــەن ئىشــىنىش .ئىنســان
ـەت-
ـەپ ،تائـ
ـن چەكلـ
ـى ھارامالردىـ
ـدۇ ،ئۇنـ
ـىنى يېڭەلەيـ
ـەن نەپسـ
ـش بىلـ
ـەۋر قىلىـ
سـ
ئىبادەتلەرگــە يۈزلەندۈرەلەيــدۇ .نەپســىنى پــاك قىلىــش ســەۋر قىلىشــنى تەقــەززا
ـداق
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ـدۇ .ئالـ
ـرى بېرىلىـ
ـىز ئەجـ
ـا ھېسابسـ
ـەۋر قىلغۇچىالرغـ
ـدۇ .سـ
قىلىـ
دەيــدۇ﴿ :إمنــا يــوىف الصابــرون أجرهــم بغــر حســاب﴾ «پەقــەت ســەۋر قىلغۇچىالرغــا ئۇالرنىــڭ
ئەجــرى ھېسابســىز بېرىلىــدۇ»[[[.
ـلىرىنى
ـەيتاننىڭ ۋەسۋەسـ
ـن شـ
ـىنىش قەلىبلەردىـ
ـەن ئىشـ
ـە جەزمـ
ـڭ ئايەتلىرىگـ
ئالالھنىـ
چىقىرىــپ تاشــايدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ،ســەۋر قىلغــان ۋە ئالالھنىــڭ ئايەتلىرىگــە
جەزمــەن ئىشــەنگەنلەر دىنــدا توغــرا يــول كۆرســىتىدىغان پېشــۋاالردىن ســانالغان.
ئالــاھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ﴿ :وجعلناهــم أمئــة يهــدون بأمرنــا ملــا صــروا وكانــوا بآياتنــا يوقنــون﴾
ـەنگەن
ـەن ئىشـ
ـە جەزمـ
ـڭ ئايەتلىرىمىزگـ
ـان ،بىزنىـ
ـەۋر قىلغـ
ـە) سـ
ـۇالر (كۈلپەتلەرگـ
«ئـ
ـول
ـرا يـ
ـەن توغـ
ـز بىلـ
ـڭ ئەمرىمىـ
ـىلەرنى بىزنىـ
ـىم كىشـ
ـر قىسـ
ـن بىـ
ـدا ،ئۇالردىـ
چاغـ
كۆرســىتىدىغان پېشــۋاالر قىلــدۇق»[[[.
— ئاپتور« :شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى»نىڭ ئەزاسى ،مۇستەقىل ئىسالم
تەتقىقاتچىسى

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى :ئابدۇساالم تەكلىماكان
[[[ ئىمام ئەھمەد ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان.
[[[ «مۇسنەد شىھاب».

[[[ زۇمەر سۈرىسى-10 :ئايەت.

[[[ سەجدە سۈرىسى-24 :ئايەت.
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ئىسالم فىقھىسى
ۋە ئىسالمدىكى
مەزھەپلەر
مۇھەممەد يۈسۈپ

ـۇپ،
ـك بولـ
ـش دېگەنلىـ
ـىنىش ۋە بىلىـ
ـە چۈشـ
ـۆز لۇغەتتـ
ـەن سـ
ـھ) دېگـ
«الفقــه» (فىقـ
ئۇنىــڭ ئىســام ئاتالغۇســىدىكى مەنىســى توغرىســىدا ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ ھەنىفــە
«نەپســنىڭ ھوقــۇق مەجبۇرىيەتلىرىنــى بىلىشــتۇر»[[[ دېگــەن .كېيىنكــى ئۆلىمــاالر
ـق
ـەش ئارقىلىـ
ـەن دەلىللـ
ـرى بىلـ
ـىلىي دەلىللىـ
ـى تەپسـ
ـەرىئەت ئەھكاملىرىنـ
ـا «شـ
بولسـ
[[[
ـەرىئەتنىڭ
ـق شـ
ـرى ئارقىلىـ
ـس دەلىللىـ
ـان ۋە ھەدىـ
ـى قۇرئـ
ـەن .يەنـ
ـتۇر» دېگـ
بېلىشـ
ـۇر.
ـش دېگەنلىكتـ
ـى بىلىـ
ـىلىي ئەھكاملىرىنـ
تەپسـ
ئىســام فىقھىســى _ قۇرئــان ۋە ھەدىســتىن ئېلىنغــان ئەھكامالرنىــڭ توپلىمــى
ـى ناھايىتى
ـڭ ئەھمىيىتـ
ـام فىقھىنىـ
ـدا ئىسـ
ـۇلمانالرنىڭ ھاياتىـ
ـۇپ ،مۇسـ
ـك بولـ
دېگەنلىـ
ـنى
ـۈم چىقىرىشـ
ـىتە ھۆكـ
ـتىن بىۋاسـ
ـان ۋە ھەدىسـ
ـادەم قۇرئـ
ـا ئـ
ـى ھەممىـ
زوردۇر .چۈنكـ
ـە ئالغان
ـۆز ئىچىگـ
ـى ئـ
ـان ئەھكامالرنـ
ـتىن چىقىرىلغـ
ـان ۋە ھەدىسـ
ـن ،قۇرئـ
بىلمىگەنلىكتىـ
ئىســام فىقھىگــە موھتاجــدۇر .ئــاۋام خەلقنىــڭ دىننىــڭ ئەھكاملىرىنــى بىلىشــىنىڭ
ـى
ـام فىقھىسـ
ـادەم ئىسـ
ـۇلمان ئـ
ـتۇر .مۇسـ
ـى ئۆگىنىشـ
ـام فىقھىنـ
ـى ئىسـ
ـر يولـ
بىردىنبىـ
ـا
ـڭ خاتـ
ـدۇ ،نېمىنىـ
ـى قىلىـ
ـدۇ ۋە ئۇنـ
ـى بىلىـ
ـرا ئىكەنلىكىنـ
ـڭ توغـ
ـق نېمىنىـ
ئارقىلىـ
ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ ۋە ئۇنــى قىلمايــدۇ .قىسقىســى ،ئىســام فىقھىســى ئارقىلىــق
قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــلىرىنى بىلىــدۇ ۋە ئەمــەل _ ئىبادەتلىرىنــى ئالــاھ تائــاال
كۆرســەتكەن بويىچــە ئېلىــپ بارااليــدۇ ،ئىســام فىقھىســى ئارقىلىــق ئۇنىــڭ
يــۈرۈش -تۇرۇشــلىرى ۋە بارلىــق ئىشــلىرى سىســتېمىلىق ھالــدا توغــرا شــەكىلدە
داۋام قىلىــدۇ .دىــن ۋە دۇنيالىــق بارلىــق ئىشــلىرىنى ئىســام فىقھىســى سايىســىدا
ئالــاھ تائــاال كۆرســەتكەن بويىچــە ئېلىــپ بارغــان ئــادەم دۇنيــا ۋە ئاخىرەتلىــك
[[[ «البحر املحيط يف أصول الفقه» -1توم -36 ،بەت.
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ياخشــىلىققا ۋە ھەممــە ئىشــتا مۇۋەپپەقىيەتكــە ئېرىشــىدۇ .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم
ـدا
ـى دىنـ
ـا ،ئۇنـ
ـرادە قىلسـ
ـىلىقنى ئىـ
ـە ياخشـ
ـاھ كىمگـ
ـەپ« :ئالـ
ـى ئىپادىلـ
ـۇ مەنىنـ
بـ
[[[
ئالىــم قىلىــدۇ» دېگــەن.
ھــەر قايســى مەزھەپلەرنىــڭ فىقھــى كىتابلىرىغــا مۇراجىئــەت قىلغــان ئــادەم بــۇ
كىتابالرنىــڭ كۆپلىگــەن دىنىــي ئەھكامالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغانلىقىنــى ۋە بــۇ
ـك ئىكەنلىكىنى
ـقا يېتەرلىـ
ـە سېلىشـ
ـى رەتكـ
ـىنىڭ ھاياتىنـ
ـۇلمان كىشـ
ـڭ مۇسـ
ئەھكامالرنىـ
كۆرىــدۇ.

ئىسالم فىقھىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى
ـا
ـا ئوتتۇرىغـ
ـاھابىلىرىنىڭ زامانىدىـ
ـاالم سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـام فىقھىسـ
ئىسـ
چىققــان بولــۇپ ،ئىســام فىقھىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــىغا تۈرتكــە بولغــان ئاساســلىق
ســەۋەب كىشــىلەرنىڭ قۇرئــان ياكــى ھەدىســلەردە ھۆكۈمــى بولمىغــان يېڭىدىــن
مەيدانغــا چىقىــپ تۇرغــان مەســىلىلەر ھەققىــدە شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى بىلىشــكە
بولغــان زور ئېھتىياجىــدۇر.

ئىسالم فىقھىسىنىڭ تۈرلىرى
ـەت
ـمى ،جىنايـ
ـە قىسـ
ـمى ،ئائىلـ
ـە قىسـ
ـمى ،مۇئامىلـ
ـادەت قىسـ
ـى ئىبـ
ـام فىقھىسـ
ئىسـ
ۋە جــازا قىســمى ،جىھــاد ۋە تىنچلىــق قىســمى ،سىياســەت ۋە دىپلوماتىيــە قىســمى
ـە:
ـۇالر تۆۋەندىكىچـ
ـدۇ .ئـ
ـە ئايرىلىـ
ـق تۈرلەرگـ
قاتارلىـ
ئىبــادەت قىســمى ئەمــەل _ ئىبادەتلەرنــى ئورۇنداشــنىڭ قائىــدە _ تەرتىپلىرىنــى
ئــۆز ئىچىگــە ئالىدىغــان بولــۇپ ،نامــاز ،تاھــارەت ،روزا ،زاكات ،ھــەج قاتارلىــق
ئىبادەتلەرنــى بايــان قىلىــپ بېرىــدۇ.
ـېتىم ۋە
ـم _ سـ
ـى ،ئېلىـ
ـال مۇئامىلىسـ
ـۇل _ مـ
ـۇلمانالرنىڭ پـ
ـمى مۇسـ
ـە قىسـ
مۇئامىلـ
ـدۇ.
ـپ بېرىـ
ـان قىلىـ
ـى بايـ
ـىلىلەرنىڭ ئەھكاملىرىنـ
ـق مەسـ
ـارام قاتارلىـ
ھاالل-ھـ
ـراس
ـىيەت ،مىـ
ـاالق ،ۋەسـ
ـە ،تـ
ـش ،نەپىقـ
ـاال ئېمىتىـ
ـش ،بـ
ـمى ئۆيلىنىـ
ـە قىسـ
ئائىلـ
ـدۇ.
ـپ بېرىـ
ـان قىلىـ
ـەتمىلىرىنى بايـ
ـي كۆرسـ
ـىلىلەرنىڭ دىنىـ
ـق مەسـ
قاتارلىـ
[[[ ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ـاش،
ـارا چاپـ
ـە ،قـ
ـا_ پاھىشـ
ـق ،زىنـ
ـق ،ئۇغرىلىـ
ـمى قاتىللىـ
ـازا قىسـ
ـەت ۋە جـ
جىنايـ
ـادىر قىلغۇچىالرنى
ـارنى سـ
ـق قىلمىشـ
ـۇق قاتارلىـ
ـق ،پارىخورلـ
ـق ،بۇزغۇنچىلىـ
ئالدامچىلىـ
جــازاالش ئارقىلىــق تىنچلىقنــى ،تەرتىپنــى ســاقالش ئۇســۇللىرىنى بايــان قىلىــپ
ـدۇ.
بېرىـ
ـىكى
ـقا دۆلەتلەر ئوتتۇرىسـ
ـەن باشـ
ـى بىلـ
ـام دۆلىتـ
ـمى ئىسـ
ـق قىسـ
ـاد ۋە تىنچلىـ
جىھـ
مۇناســىۋەتنى ئالــاھ تائــاال كۆرســەتكەن بويىچــە ئېلىــپ بېرىــش ،تىنچلىــق ۋە
ـى
ـدە -تەرتىپلىرىنـ
ـڭ قائىـ
ـام قاتارلىقالرنىـ
ـىم ۋە توختـ
ـىپلىرى ،كېلىشـ
ـنىڭ پىرىنسـ
ئۇرۇشـ
ـدۇ.
ـپ بېرىـ
ـان قىلىـ
ـى بايـ
ۋە ئەھكاملىرىنـ
ـەت
ـى سىياسـ
ـقى ۋە ئىچكـ
ـڭ تاشـ
ـام دۆلىتىنىـ
ـمى ئىسـ
ـە قىسـ
ـەت ۋە دىپلوماتىيـ
سىياسـ
ـك
ـان دىپلوماتىـ
ـەن بولىدىغـ
ـەر بىلـ
ـەس دۆلەتلـ
ـۇلمان ئەمـ
ـۇنداقال مۇسـ
ـلىرىنى ،شـ
ئىشـ
مۇناســىۋىتىنىڭ چــەك_ چېگرىســى ،قائىــدە ،پىرىنســىپلىرى قاتارلىقالرنــى بەلگىلــەپ
ـدۇر.
ـام قانۇنىـ
ـەل ئىسـ
ـى مۇكەممـ
ـام فىقھىسـ
ـەك ،ئىسـ
ـدۇ .دېمـ
بېرىـ

مەزھەپلەر
ـە،
ـەن مەنىنى ئىپادىلىسـ
ـاي دېگـ
ـان جـ
ـەن بارىدىغـ
ـارى بىلـ
ـەت ئېتىبـ
ـەپ– لۇغـ
مەزھـ
ـق
ـى پەرقلىـ
ـڭ ئىجتىھادتىكـ
ـن ھەربىرىنىـ
ـد ئۆلىماالردىـ
ـىدا« ،مۇجتەھىـ
ـام ئاتالغۇسـ
ئىسـ
چۈشەنچىســى ۋە ئەھــكام ئىســتىنبات قىلىشــتىكى مېتــۇدى»[[[ دېگەنلىكتــۇر .ئەممــا
مەزھەپلىشــىش – ھەربىــر مۇجتەھىــد ئىمامنىــڭ مەزھىپىنــى چۆرىدىگــەن ھالــدا
ـۇر.
ـەن جامائتلىشــىش دېگەنلىكتـ
بارلىققــا كەلگـ
تېخىمــۇ ئوچۇقــراق قىلىــپ ئېيتقانــدا ،مەزھــەپ – ئىســام دىنىدىكــى پىكىــر
ئەركىنلىكىدىــن پايدىالنغــان مۇجتەھىــد ئالىمالرنىــڭ قۇرئانــدا ياكــى ســۈننەتتە
بولمىغــان مــاۋزۇالردا مۇســۇلمانالر دۇچ كەلگــەن قىيىــن مەســىلىلەرنى قۇرئــان ۋە
ـۇل
ـن قوبـ
ـۇلمانالر تەرىپىدىـ
ـەن مۇسـ
ـى بىلـ
ـەل قىلىشـ
ـۇن ھـ
ـا ئۇيغـ
ـۈننەتنىڭ روھىغـ
سـ
ـەن
ـا كەلگـ
ـن مەيدانغـ
ـر ۋە تەتبىقالردىـ
ـقان پىكىـ
ـىدا ئومۇمالشـ
ـڭ ئارىسـ
ـپ ئۇالرنىـ
قىلىنىـ
جامائەتلىشــىش دېگەنلىكتــۇر.

مەزھەپنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبى
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مەزھەپلەرنىــڭ پەيــدا بولۇشــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن،
ســاھابىالر زامانىــدا كۆرۈلۈشــكە باشــلىغان.
مەزھەپلەرنىڭ كۆپ بولۇش سەۋەبلىرى
ئىســام دىنىــدا مەزھەپلەرنىــڭ كۆپىيىــپ كېتىشــىگە تۈرتكــە بولغــان ئامىلــار
تۆۋەندىكىچــە:
ـەت
ـە دااللـ
ـل مەنىلەرگـ
ـۆپ خىـ
ـۆزلەرنىڭ كـ
ـە سـ
ـى كۆپىنچـ
ـەرەب تىلىدىكـ
 .1ئـ
قىلىشــى ۋە ســۆزلۈك مەنىلىرىنىــڭ مۇجمەللىكــى ياكــى ئومــۇم ۋە خاســلىق
ئوتتۇرىســىدىكى ئېنىقســىزلىقى ياكــى ھەقىقىــي مەنىســى بىلــەن مەجازىــي (باشــقا
بىــر) مەنــە ئوتتۇرىســىدا ئىپادىلىنىشــىگە ئوخشــىغان ...مەســىلەن :ئــەرەب
تىلىدىكى«قۇرۇئ»ســۆزى ئايالالرنىــڭ ھەيزدارلىــق ھالىتىگــە دالــەت قىلغىنىــدەك،
ئۇالرنىــڭ ھەيزدىــن پاكالنغانلىــق ھالىتىنىمــۇ كۆرســىتىدۇ« .ئەمــر» ســۆزى بــەزى
ئۇرۇنالردا«پــەرز» گــە دااللــەت قىلســا ،يەنــە بــەزى ئۇرۇنــدا «ۋاجىــب» ياكــى
«مۇســتەھەب (ياخشــى كۆرۈلگــەن)» ئىشــارغا دااللــەت قىلىــدۇ .شــۇنىڭدەك
«نەھيــى» ســۆزى بــەزى ئۇرۇنــدا بىــر ئىشــنىڭ ھاراملىقىنــى كۆرسەتســە ،يەنــە
بــەزى ئۇرۇنــدا يەنــە بىــر ئىشــنىڭ مەكرۇھلىقىنــى كۆرســىتىدۇ.
قۇرئــان كەرىمدىكــى﴿ :دىنــدا زورالش يــوق﴾[[[ دېگــەن ئايەتنىــڭ مەنىســى
«كىشــىلەرنى دىنغــا كىرىشــكە زورلىمــاڭالر» دېگــەن مەنىدىكــى چەكلەشــنى
ـى
ـەن مەنىدىكـ
ـدۇق» دېگـ
ـكە زورلىمىـ
ـا كىرىشـ
ـىلەرنى دىنغـ
ـى «كىشـ
ـدۇ؟ ياكـ
ئىپادىلەمـ
ئەمەلىــي ئەھۋالدىــن خــەۋەر بېرىشــنىمۇ؟ ئىســام ئۆلىمالىــرى بۇنىڭغــا ئوخشــاش
ئايەتلەرنىــڭ ھەقىقىــي دااللىتــى ۋە مەقســەت قىلىنغــان مەنىســىنى چۈشىنىشــتە بىــر
ـى
ـاھابىالرنىڭمۇ چۈشىنىشـ
ـا سـ
ـان .ھەتتـ
ـپ چىققـ
ـەر كېلىـ
ـن مەزھەپلـ
ـل بولمىغانلىقتىـ
خىـ
بىــر خىــل بولمىغــان.
 .2ھەدىسلەرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى:
ـقىلىرىغا
ـىمۇ ،باشـ
ـان بولسـ
ـپ بارغـ
ـا يېتىـ
ـەزى ئۆلىماالرغـ
ـلەر بـ
ـەزى ھەدىسـ
( )1بـ
يېتىــپ بارالمىغانلىقــى .چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســاھابىلىرى ئىســام
دىنىنــى پۈتــۈن دۇنيــا ئىنســانلىرىغا يەتكــۈزۈش يولىــدا ،يۇرتلىرىدىــن ئايرىلىــپ
ـەن
ـڭ بىلگـ
ـىلەرگە ئۆزىنىـ
ـرى كىشـ
ـن ھەربىـ
ـن ،ئۇالردىـ
ـاپ كەتكەنلىكتىـ
ـە تارقـ
قىتئەلەرگـ
ۋە ئاڭلىغانلىرىنىــا يەتكۈزەتتــى.
( )2ئۆلىماالردىــن بىرەرســىگە ھەدىــس يېتىــپ كەلگــەن بولســىمۇ ،ئۇنىــڭ
[[[ بەقەرە سۈرىسى -256 :ئايەت.
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ـى
ـەت بەرمىگەنلىكـ
ـا ئەھمىيـ
ـن ئۇنىڭغـ
ـپ كەلگەنلىكىدىـ
ـەن يېتىـ
ـول بىلـ
ـىز يـ
ئىشەنچسـ
ـا
ـپ ئۇنىڭغـ
ـپ كېلىـ
ـەن يېتىـ
ـول بىلـ
ـەنچلىك يـ
ـس ئىشـ
ـۇ ھەدىـ
ـە شـ
ـقا بىرىگـ
ۋە باشـ
كــۆرە ئىــش كۆرگەنلىكــى.
ـەن
ـپ كەلگـ
ـەن يېتىـ
ـول بىلـ
ـەنچلىك يـ
ـس ئىشـ
ـىگە ھەدىـ
ـن بىرەرسـ
( )3ئۆلىماالردىـ
ـەرتلىرىگە
ـەن شـ
ـۈن بەلگىلىگـ
ـش ئۈچـ
ـە قىلىـ
ـلەرگە مۇئامىلـ
ـڭ ھەدىسـ
ـىمۇ ،ئۇنىـ
بولسـ
ـا
ـدا ئىراقتـ
ـڭ زامانىـ
ـۇ ھەنىفەنىـ
ـەزەم ئەبـ
ـام ئـ
ـىلەن :ئىمـ
ـى .مەسـ
ـرا كەلمىگەنلىكـ
توغـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ نامىدىــن يالغــان ھەدىســلەرنى ئويــدۇرۇپ چىقىــش
ـڭ
ـۇ ھەنىپىنىـ
ـەزەم ئەبـ
ـام ئـ
ـۈن ئىمـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدى .شـ
ـان ئىـ
ـە چىققـ
ـى ئەۋجىگـ
دولقۇنـ
ھەدىــس قوبــۇل قىلىــش شــەرتى ئىنتايىــن ئېغىــر ۋە ئىنچىكــە بولغــان .ئەممــا
ـى
ـەد ئىبنـ
ـى ئەھمـ
ـۈن ،ئىمامـ
ـى ئۈچـ
ـىچە بولغانلىقـ
ـڭ ئەكسـ
ـۋال بۇنىـ
ـدە ئەھـ
مەدىنىـ
ھەنبەلنىــڭ ھەدىــس قوبــۇل قىلىــش شــەرتى ئېغىــر ئەمــەس ئىــدى.

ئىسالم دۇنياسىدىكى مەزھەپلەر
ـى
ـي (يەنـ
ـرى ،ئېتىقادىـ
ـۇپ ،بىـ
ـەپ بولـ
ـۈك مەزھـ
ـى تۈرلـ
ـىدا ئىككـ
ـام دۇنياسـ
ئىسـ
ئېتىقادقــا مۇناســىۋەتلىك) مەزھەپلــەر ،يەنــە بىــرى ئەمەلىــي (يەنــى ئەمــەل–
ـەردۇر.
ـىۋەتلىك) مەزھەپلـ
ـە مۇناسـ
ئىبادەتلەرگـ
ئېتىقادىــي مەزھەپلــەر :ئەھلــى ســۈننە ،شــىئە ،مۇتەزىلــە ،خاۋارىــخ ،رافىــزە،
ئىســمائىلىيە ،باھائىيــە ،ئابازىيــە ،جىبىرىيــە ،قەدەرىيــە قاتارلىــق مەزھەپلــەردۇر.

ئەھلى سۈننە مەزھىپىنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى نوپۇز دائىرىسى
دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ مۇتلــەق كــۆپ ســانلىقى ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە
ـار،
ـۇلمانلىرى ،تۇنگانـ
ـتان مۇسـ
ـي تۈركىسـ
ـتان ۋە غەربىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـىدۇ .شـ
ئەگىشـ
ـۇنداقال ئافرىقا،
ـە ،شـ
ـە ،ھىندونوزىيـ
ـتان ،تۈركىيـ
ـتان ،پاكىسـ
ـان ،ھىندىسـ
ـىيە ،بالقـ
روسـ
ـۇرۇن
ـەن بـ
ـۇلمانالر ،ئومۇمـ
ـانلىق مۇسـ
ـۆپ سـ
ـى كـ
ـا دۆلەتلىرىدىكـ
ـەرەب ۋە ياۋروپـ
ئـ
ئوســمانىيالر خەلىپىلىكــى (ياكــى ئوســمان ئىمپېرىيىســى) ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان
ـىدۇ.ئەمما
ـە ئەگىشـ
ـۈننە مەزھىپىگـ
ـى سـ
ـى ئەھلـ
ـۇلمانالرنىڭ ھەممىسـ
ـى مۇسـ
دۆلەتلەردىكـ
ـى
ـىئە مەزبىدىكـ
ـەردە شـ
ـق دۆلەتلـ
ـراق قاتارلىـ
ـن ۋە ئىـ
ـان ،بەھرەيـ
ـران ،ئەزەربەيجـ
ئىـ
مۇســۇلمانالر كــۆپ ســانلىقنى ئىگىلەيــدۇ .دېمــەك دۇنيــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ يــۈزدە
ـىئە
ـۇلمانالر شـ
ـەنت مۇسـ
ـە 15 ،پىرسـ
ـە ئەگەشسـ
ـۈننە مەزھىبىگـ
ـى سـ
ـەنتى ئەھلـ
 85پىرسـ
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ـدۇ.
ـكىل قىلىـ
ـى تەشـ
مەزھىبىنـ

ئىسالم دۇنياسىدىكى ئېتىقادىي مەزھەپلەرنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرى
ئىســام دۇنياســىدا ھازىرغىچــە داۋام قىلىــپ كەلگــەن ئىككــى چــوڭ ئېتىقادىــي
ـدۇر.
ـىئە مەزھىپىـ
ـرى ،شـ
ـە بىـ
ـى ،يەنـ
ـۈننە مەزھىپـ
ـى سـ
ـرى ،ئەھلـ
ـار .بىـ
ـەپ بـ
مەزھـ
ـەپ
ـن تۈگـ
ـىي جەھەتتىـ
ـەر ئاساسـ
ـقا مەزھەپلـ
ـن باشـ
ـى مەزھەبتىـ
ـۇ ئىككـ
ـزدە بـ
كۈنىمىـ
كەتتــى ،ياكــى ئەگەشــكۈچىلىرىنىڭ ســان جەھەتتىكــى ئېغىرلىقــى قالمىــدى.

شىئە مەزھەب ئېتىقادچىلىرىنىڭ كۈنىمىزدىكى ئىستاسكىلىق مەلۇماتى
ـانغاندا ،دۇنيادا
ـا ئاساسـ
ـتىكىلىق مەلۇماتالرغـ
ـپ بېرىلغان ستاسـ
ـدا ئېلىـ
ـى زامانـ
يېقىنقـ
 120-150مىليــون ئەتراپىــدا شــىئە بارلىقــى مەلــۇم .بــۇ مەلۇماتقــا ئاساســانغاندا
ـكىل
ـەنتىنى تەشـ
ـۈزدە  12پىرسـ
ـەن يـ
ـۇلمانلىرىنىڭ تەخمىنـ
ـي مۇسـ
ـىئىلەرنىڭ ئومۇمىـ
شـ
ـز.
ـى كۆرۈۋاالاليمىـ
قىلىدىغانلىقىنـ
شــىئەلەرنىڭ ئاساســلىق مەركىزىنــى تەشــكىل قىلىدىغــان دۆلەتلــەر ئىــران،
ئەزەربەيجــان ،بەھرەيــن ۋە ئىــراق بولــۇپ ،باشــقا دۆلەتلەردىكــى شــىئىلەر
قىســمەنلىكىنى ئىگىلەيــدۇ .شــىئەلەر ئــۆز ئىچىــدە يەنــە بىــر قانچــە مەزھەبلەرگــە
بۆلۈنســىمۇ ،لېكىــن ئۇالرنىــڭ ئاساســلىقى ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپىــدۇر.

ئون ئىككى ئىمام مەزھىپى
ـى،
ـاالمنىڭ كۈيئوغلـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـى ئاۋۋىلـ
ـام مەزھىپـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ئـ
ـى
ـەد ئىبنـ
ـرى مۇھەممـ
ـاپ ،ئاخىـ
ـن باشـ
ـۇ تالىبتىـ
ـى ئەبـ
ـى ئىبنـ
ـە ئەلـ
ـى خەلىپـ
تۆتىنچـ
ـۇالردا
ـدۇ .ئـ
ـۆزدە تۇتىـ
ـى كـ
ـى 11ئىمامنـ
ـىگىچە جەمـ
ـەن كىشـ
ـكەرى دېگـ
ـەين ئەسـ
ھۈسـ
ئىمــام ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىــزى فاتىمــە
رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن بولغــان پەرزەنتلىــرى ئىچىدىنــا چىقىــدۇ .ئــۇالر :ھەســەن،
ھۈســەين ،زەينىــل ئابىدىــن ،مۇھەممــەد باقىــر ،جەفــەر ســادىق ،مۇســا كازىــم،
ئەلــى رىــزا ،مۇھەممــەد ئىبنــى ئەلــى ھــادى ،ھەســەن ئەســكەرى ،مۇھەممــەد
مەھــدى قاتارلىقــاردۇر .ئۇالرنىــڭ ئــون بىرىنچــى ئىمامــى ھۈســەين ئەســكەرى
ھىجرىيەنىــڭ -260يىلــى ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن ،ئۇنىــڭ ئوغلــى مۇھەممــەد
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ئاتىســىنىڭ ئىزىدىــن ئىمــام بولۇشــقا تېگىشــلىك ئىــدى .لېكىــن ئــۇ چۈشىنىشســىز
ـى
ـون ئىككىنچـ
ـىئەلەر ئـ
ـى شـ
ـۇ ۋاقىتتىكـ
ـن ،شـ
ـن كېيىـ
ـاپ كەتكەندىـ
ـەكىلدە يوقـ
ـر شـ
بىـ
ئىمــام مۇھەممەدنــى ئۆلمىــدى ،ئــۇ چوقــۇم مۇناســىپ بىــر زامانــدا «ئىمــام
مەھــدى» بولــۇپ ،ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ ۋە دۇنيــادا ئادالەتنــى بەرپــا قىلىــدۇ ،دەپ
ـدە
ـام مەزھىپىـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـىئەلەرنىڭ ئـ
ـارەن شـ
ـۇنىڭدىن ئېتىبـ
ـان .شـ
ـان قىلغـ
ئېـ
ـدۇ.
ـڭ چىقىشــىنى كۈتىـ
ـەد مەھدىنىـ
ـۇالر مۇھەممـ
ـۇپ ،ئـ
ـقان بولـ
ـق ئاخىرالشـ
ئىماملىـ
ـى،
ـە مەزھىپـ
ـى ،ئىمامىيـ
ـام مەزھىپـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـى ئـ
ـۇ پىرقىسـ
ـىئەلەرنىڭ بـ
شـ
ـى دەپ
ـام مەزھىپـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـڭ ئـ
ـدۇ .ئۇالرنىـ
ـۇ ئاتىلىـ
ـى دەپمـ
ـە مەزھىپـ
جەئفەرىيـ
ـقانلىقى ،ئىمامىيە
ـەن ئاخىرالشـ
ـام بىلـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـڭ ئـ
ـۇالردا ئىماملىقنىـ
ـى ئـ
ئاتىلىشـ
دەپ ئاتىلىشــى ئۇالرنىــڭ ئىمــام تىكلەشــنىڭ پەرزلىكىگــە ئېتىقــاد قىلىدىغانلىقــى ۋە
ـۇدرەت
ـدە قـ
ـادىقنىڭ دەۋرىـ
ـەر سـ
ـام جەئفـ
ـىئەلەرنىڭ ئىمـ
ـى شـ
ـە دەپ ئاتىلىشـ
جەئفەرىيـ
ـڭ
ـا ئۇالرنىـ
ـدى .ئەممـ
ـەۋەبتىن ئىـ
ـى سـ
ـقۇچقا كۆتۈرۈلگەنلىكـ
ـر باسـ
ـى بىـ
ـپ يېڭـ
تېپىـ
ـۇر.
ـن پەرقلىقتـ
ـرى بىر-بىرىدىـ
ـىلىلىرىدىكى مەزھەپلىـ
ـي مەسـ
فىقھىـ
شــىئەلەر ئۆزلىرىنىــڭ ئىماملىرىنــى پەيغەمبــەر دەرىجىســىگىچە ،ھەتتــا بەزىــدە
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىنمۇ يۇقىــرى مەرتىبىلەرگــە كۆتىرىــدۇ .ئۇالرنىــڭ
ئىماملىرىنــى چوڭ-كىچىــك ھــەر قانــداق بىــر گۇناھتىــن پــاك كىشــىلەر بولــۇپ،
ـتىن بۇرۇن
ـا يارىتىلىشـ
ـۇالر دۇنيـ
ـدۇ ،ئـ
ـىش بولمايـ
ـش ،خاتالىشـ
ـۇپ قېلىـ
ـۇالردا ئۇنتـ
ئـ
ـەن
ـن تىكلەنگـ
ـاال تەرىپىدىـ
ـاھ تائـ
ـۇالر ئالـ
ـان ،ئـ
ـپ بولغـ
ـۈرەتتە يارىتىلىـ
ـۇق سـ
نۇرلـ
ئىمامــار بولــۇپ ،كارامەتلــەر پەقــەت شــۇالرنىڭال قولىدىــن كېلىــدۇ ،دەپ ئېتىقــاد
قىلىــدۇ.
ـتان،
ـراق ،ھىندىسـ
ـران ،ئىـ
ـر ئىـ
ـى ھازىـ
ـام مەزھىپـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـىئەلەرنىڭ ئـ
شـ
ـدۇ.
ـۆپ تېپىلىـ
ـەردە كـ
ـق دۆلەتلـ
ـتان قاتارلىـ
ـۈرىيە ۋە ئافغانىسـ
سـ
مىالدىيىنىــڭ -1500يىلــى ئىرانــدا پادىشــاھلىق تەختىگــە ئولتۇرغــان شــاھ
ـمىي
ـڭ رەسـ
ـى ئىراننىـ
ـام مەزھىپىنـ
ـى ئىمـ
ـون ئىككـ
ـىئەلەرنىڭ ئـ
ـەفەۋى شـ
ـمائىل سـ
ئىسـ
ـدا دەۋر
ـە ئىرانـ
ـەپ ھازىرغىچـ
ـۇ مەزھـ
ـرى بـ
ـن بېـ
ـپ بەلگىلىگەندىـ
ـى قىلىـ
ـەت دىنـ
دۆلـ
[[[
ســۈرۈپ كەلمەكتــە .

ئەھلى سۈننە مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا دەۋر سۈرۈۋاتقان فىقھى مەزھەپلەر
[[[ مىسىر ۋەقىپ ئىشلىرى مىنىستىرلىقىنىڭ «ئىسالمىي ئىشالر ئالىي كېڭىشى» تەرىپىدىن ھازىرالنغان «ئومۇمىي ئىسالم
ئېنسىكلوپېدىيىسى»دىن ئېلىندى.
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ئەھلــى ســۈننە مۇســۇلمانلىرى ئارىســىدا دەۋر ســۈرۈۋاتقان فىقھــى مەزھەپلــەر
تۆۋەندىكىلــەر:
ھەنەفىي مەزھىپى
مالىكىي مەزھىپى
شافىئىي مەزھىپى
ھەنبەلىي مەزھىپى

بىرىنچى :ھەنەفىي مەزھىپى
ھەنەفىــي مەزھىپى-ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغــان مۇســۇلمانالر
ـڭ
ـۆت مەزھەپنىـ
ـھۇر تـ
ـان مەشـ
ـۇل قىلىنغـ
ـپ قوبـ
ـراپ قىلىنىـ
ـردەك ئېتىـ
ـىدا بىـ
ئارىسـ
ـەزەم (ئەڭ
ـام ئـ
ـى ئىمـ
ـى ۋە قۇرغۇچىسـ
ـڭ پېشىۋاسـ
ـي مەزھىپىنىـ
ـىدۇر .ھەنەفىـ
بىرىنچىسـ
ـڭ
ـۇپ ،ھىجرىيەنىـ
ـان بولـ
ـى نۇئمـ
ـابت ئوغلـ
ـمى – سـ
ـۇق ئىسـ
ـڭ تولـ
ـوڭ ئىمام)نىـ
چـ
-80يىلــى (699م) ھازىرقــى ئىراقنىــڭ كۇفــە شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن .ئــۇ
ئەمەۋىلــەر بىلــەن ئابباســىيالردىن ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ خەلىپىلىــك زامانىــدا
ـەن
ـيارلىقى بىلـ
ـى ۋە ھۇشـ
ـەزەم تەقۋالىقـ
ـام ئـ
ـم .ئىمـ
ـد ئالىـ
ـا مۇجتەھىـ
ـىغان ،كاتتـ
ياشـ
ـى
ـتچىللىقى ۋە توغرىلىقـ
ـلىرىدىمۇ راسـ
ـارەت ئىشـ
ـۇپ ،تىجـ
ـى بولـ
ـان كىشـ
ـق چىقارغـ
داڭـ
بىلــەن تونۇلغــان زات ئىــدى.
ـى
ـجىدتىكى تالىبالرنـ
ـن ،مەسـ
ـن كېيىـ
ـڭ ۋاپاتىدىـ
ـتازى ھەممادنىـ
ـەزەم ئۇسـ
ـام ئـ
ئىمـ
ئوقۇتــۇش ۋەزىپىســىنى ئــۆز ئۈســتىگە ئالغــان .ئــۇ تالىبالرغــا ئىنتايىــن مېھرىبــان
ـەل
ـەزى كەمبەغـ
ـىغان بـ
ـۈپكە ئوخشـ
ـۇ يۈسـ
ـام ئەبـ
ـا ئىمـ
ـدى .ھەتتـ
ـان ئىـ
ۋە كۆيۈمچـ
تالىبالرنىــڭ مەئىشــەت يولىدىكــى پۈتــۈن چىقىملىرىنــى ئــۆزى كۆتــۈرۈپ ئۇالرنــى
ئوقــۇش بىلەنــا شۇغۇللىنىشــقا ئۈندەيتتــى.
ئىمــام ئــەزەم تالىبالرنــى ئوقۇتــۇش بىلــەن بىــر ۋاقىتتــا تىجــارەت ئىشــىنىمۇ
ـاتىدىغان دۇكىنى
ـەك سـ
ـام ۋە يېپـ
ـدە خـ
ـەھىرى مەركىزىـ
ـە شـ
ـۇپ ،كۇفـ
ـاتمىغان بولـ
ئاقسـ
ـىۋىدار
ـۇ نېسـ
ـىدىن ئۇنىمـ
ـدۇرۇپ پايدىسـ
ـېرىكى ماڭـ
ـڭ شـ
ـى ئۆزىنىـ
ـدى .ئۇنـ
ـار ئىـ
بـ
قىالتتىكــەن .ئىمــام ئەزەمنىــڭ كۆپلىگــەن ئەســەرلىرى بولــۇپ ،ئــەڭ مەشــھۇرلىرى
ـدۇر.
ـەن كىتابلىرىـ
ـھ» دېگـ
ـى ئەلفىقـ
ـج فـ
ـەل مەخارىـ
ـەر»« ،ئـ
ـۇل ئەكبـ
ـەل فىقھـ
«ئـ
ئىمــام ئــەزەم ھىجرىيەنىــڭ -150يىلــى ( -767يىلــى  -14ئىيــۇن كۈنــى)
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 70يېشــىدا باغــداد شــەھىرىدە ئالەمدىــن ئۆتكــەن بولــۇپ ،باغــداد شــەھىرىنىڭ
ـە
ـتانلىقىغا دەپنـ
ـرزان قەبرىسـ
ـەرقىدىكى خىـ
ـىنىڭ شـ
ـە دەرياسـ
ـى ،دىجلـ
ـە رايونـ
ئەئزەمىيـ
قىلىنغــان.

ئىمام ئەزەمنىڭ ئىسالم فىقھىشۇناسلىقىدىكى مەرتىۋىسى
ـى
ـڭ پېشۋاسـ
ـي مەزھەپنىـ
ـۆت فىقھىـ
ـھۇر تـ
ـىدىكى مەشـ
ـام دۇنياسـ
ـەزەم ئىسـ
ـام ئـ
ئىمـ
ـىدۇر.
ـڭ قۇرغۇچىسـ
ـي مەزھىپىنىـ
ۋە ھەنەفىـ
ئىمــام شــافىئىينىڭ ئۇســتازى ۋەكىــئ ئىبنــى جــەرراھ ئىمــام ئەزەمنــى تەرىپلــەپ
مۇنــداق دېگــەن« :ئىمــام ئەزەمدىــن ئالىمــراق ۋە ئۇنىڭــدەك ياخشــى نامــاز
ئوقۇيدىغــان بىرىنــى كۆرگىنىــم يــوق»[[[.
ـى
ـپ« :فىقھـ
ـان قىلىـ
ـىنى بايـ
ـي مەرتىبىسـ
ـڭ ئىلمىـ
ـام ئەزەمنىـ
ـافىئىي ئىمـ
ـام شـ
ئىمـ
[[[
ـەن.
ـەن ئىكـ
ـز» دېگـ
ـە موھتاجمىـ
ـام ئەزەمگـ
ـز ئىمـ
ـدا ھەممىمىـ
ئىلمىـ
ئاتاقلىــق تىلشــۇناس ۋە فەقىــھ ئالىــم نــەزر ئىبنــى شــەمىل مۇنــداق دېگــەن
ئىكــەن« :كىشــىلەر ھەممىســى ئۇيقــۇدا ئىــدى ،ئىمــام ئــەزەم ئۆزىنىــڭ ماھارىتــى
بىلــەن ئۇالرنــى ئويغاتتــى»[[[.
ـدەك
ـام ئەزەمـ
ـدە ئىمـ
ـى ئىلمىـ
ـەن« :فىقھـ
ـداق دېگـ
ـارەك مۇنـ
ـى مۇبـ
ـە ئىبنـ
ئەلالمـ
كامالىغــا يەتكــەن بىرىنــى كۆرمىدىــم ،تەقۋادارلىقتىمــۇ ئۇنىڭــدەك بىرىنــى
كۆرمىدىــم»[[[.

ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ فىقھىي مەسىلىلىرىنى توپلىغانالر
ـاگىرتلىرىدىن 40
ـڭ شـ
ـام ئەزەمنىـ
ـىلىلىرىنى ئىمـ
ـي مەسـ
ـڭ فىقھىـ
ـي مەزھىپىنىـ
ھەنەفىـ
ـھۇرلىرى تۆۋەندىكى
ـڭ مەشـ
ـۇپ ،ئۇالرنىـ
ـان بولـ
ـپ قالدۇرغـ
ـم يېزىـ
ـرەك ئالىـ
ـن كۆپـ
تىـ
ئۈچ كىشــىدۇر:
 .1ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپ ،تولــۇق ئىســمى -ئىبراھىــم ئوغلــى ياقــۇب ئــەل
[[[ «تاريخ بغداد» -13توم -345بەت.
[[[ «تاريخ بغداد»-3توم -323بەت.

[[[ «تهذيب التهذيب» -5بەت -604بەت.
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[[[ «ترتيب املدارك» -3توم -300بەت.

ـۇ
ـەن .ئـ
ـا كەلگـ
ـەھىرىدە دۇنياغـ
ـە شـ
ـى (731م) كۇفـ
ـڭ -113يىلـ
ـارى ھىجرىيەنىـ
ئەنسـ
ـام ئەزەمنىڭ
ـپ ،ئىمـ
ـەن يۈزلىنىـ
ـش بىلـ
ـق قىزىقىـ
ـە قاتتىـ
ـي ئىلىملەرگـ
ـن دىنىـ
كىچىكىدىـ
قولىــدا  17يىــل مۇنتىزىــم ئوقــۇپ يېتىشــكەن مۇجتەھىــد ئالىــم .ئابباســىيالر
خەلىپىلىرىدىــن خەلىپــە مەھدىنىــڭ زامانىــدا باغداتتــا ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپ قــازى
بولغــان .كېيىنچــە دۇنياغــا مەشــھۇر خەلىپــە ھــارۇن ئــەل رەشــىدنىڭ زامانىــدا
ئۇنىــڭ مەنســىبى تېخىمــۇ ئۆســتۈرۈلۈپ قــازى قــۇزات (قازىــار قازىســى) بولــۇپ
تەيىنلەنگــەن[[[.
ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپنىڭ قازىلىــق دەۋرى ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ گۈللىنىشــى ۋە
كــەڭ تارقىلىشــى ئۈچــۈن ئاالھىــدە رول ئوينىغــان .ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپ ئىمــام
ئەزەمنىــڭ بىرىنچــى شــاگىرتى بولــۇپ ،كاتتــا ئۆلىماالردىــن بولــۇپ يېتىشــكەن
ئىــدى ،ئــۇ نۇرغۇنلىغــان كىتابالرنــى يېزىــپ قالدۇرغــان ،ئۇنىــڭ «ئۇســۇلى
فىقھــى» (قانۇنشۇناســلىق پىرىنســىپى)نى تۇنجــى بولــۇپ ئوتتۇرىغــا قويغانلىقــى
ـەت قىلىنغـ
رىۋايـ
ـى)،
ـل كۈنـ
ـى (799م  -21ئاپرىـ
ـڭ -182يىلـ
ـۇ ھىجرىيەنىـ
ـان[[[ .ئـ
 69يېشــىدا باغداتتــا ئالەمدىــن ئۆتكــەن ،جىنــازا نامىزىنــى مەشــھۇر ئابباســىيالر
خەلىپىســى ھــارۇن رەشــىد ئــۆزى ئوقۇغــان.
ـىيبانىي
ـەل شـ
ـەد ئـ
ـى مۇھەممـ
ـەن ئوغلـ
ـمى ھەسـ
ـۇق ئىسـ
ـەد ،تولـ
ـام مۇھەممـ
 .2ئىمـ
ـام مۇھەممەد
ـا كەلگەن .ئىمـ
ـا دۇنياغـ
ـى (749م) ئىراقتـ
ـڭ -132يىلـ
ـۇپ ،ھىجرىيەنىـ
بولـ
ئىلىمــدە كامــال تاپقــان مۇجتەھىــد ئالىمالردىــن بولــۇپ ،ئىمــام ئەبــۇ يۇســۇفتىن
ـام
ـۇ ئىمـ
ـدى .ئـ
ـن ئىـ
ـھۇر ئۆلىمالىرىدىـ
ـەڭ مەشـ
ـڭ ئـ
ـۇ زاماننىـ
ـۇ شـ
ـمايتتى .ئـ
قېلىشـ
ـام
ـن ئىمـ
ـن كېيىـ
ـڭ ۋاپاتىدىـ
ـام ئەزەمنىـ
ـۇپ ،ئىمـ
ـاگىرتى بولـ
ـى شـ
ـڭ ئىككىنچـ
ئەزەمنىـ
ـەن.
ـن ئۆتكـ
ـى (803م) ئالەمدىـ
ـان .ھىجرىيەنىڭ-187يىلـ
ـۈپتە ئوقۇغـ
ـۇ يۈسـ
ئەبـ
ـڭ
ـى ئىراقنىـ
ـى (727م) ھازىرقـ
ـل ھىجرىيەنىڭ-108يىلـ
ـەر ئەلھۇزەيـ
ـام زۇفـ
 .3ئىمـ
ـن
ـا مۇجتەھىدالردىـ
ـى كاتتـ
ـي مەزھىپىدىكـ
ـەن .ھەنەفىـ
ـا كەلگـ
ـەھىرىدە دۇنياغـ
ـە شـ
كۇفـ
بولــۇپ ،ئىمــام ئەزەمنىــڭ ئاالھىــدە ھۆرمىتىگــە ســازاۋەر بولغــان ،خېلــى كــۆپ
ـى
ـڭ  -157يىلـ
ـەر ھىجرىيەنىـ
ـام زۇفـ
ـىدۇر .ئىمـ
ـان كىشـ
ـىپ چىقارغـ
ـىلىلەرنى يېشـ
مەسـ
ـدە
ـي مەزھىپىـ
ـەن .ھەنەفىـ
ـن ئۆتكـ
ـدا ئالەمدىـ
ـار ئەتراپىـ
ـەن  47ياشـ
(774م) تەخمىنـ
ـش كۆرۈلۈپ
ـە ئىـ
ـى بويىچـ
ـڭ رەيـ
ـام زۇفەرنىـ
ـىلىدە ئىمـ
ـىلىلەردىن  17مەسـ
ـم مەسـ
مۇھىـ
[[[ قازىلىــق مەنســىپى ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپتىن ئىلگىرىمــۇ بــار ئىــدى ،بۇرۇنمــۇ قــازى دېگــەن نــام بىلــەن ئاتالغــان

ـازى
ـا قـ
ـان .ئەممـ
ـدە قــازى بولغـ
ـاپ دەۋرىـ
ـى خەتتـ
ـەر ئىبنـ
ـى ئۆمـ
ـەن كىشـ
ـازى دېگـ
ـۇرەيھ قـ
ـدى .شـ
ـۆپ ئىـ
ـىلەر كـ
كىشـ
قــۇززات دېگــەن ئۇنــۋان تۇنجــى قېتىــم ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپكە بېرىلگــەن.
ـى
ـاۋزۇدا تۇنجـ
ـۇ مـ
ـەر بـ
ـار .بەزىلـ
ـاپ بـ
ـۇق ئىختىـ
ـى توغرۇلـ
ـان كىشـ
ـەر يازغـ
ـى ئەسـ
ـدە تۈنجـ
ـۇلى فىقھى»ھەققىـ
[[[ «ئۇسـ

ـا
ـدۇ .ئەممـ
ـۈپ دەپ قارايـ
ـۇ يۈسـ
ـام ئەبـ
ـەر ئىمـ
ـە بەزىلـ
ـە ،يەنـ
ـادىق دېسـ
ـەر سـ
ـام جەئفـ
ـى ئىمـ
ـان كىشـ
ـەر يازغـ
ـم ئەسـ
قېتىـ
ـدە
ـىرى ئىكەنلىكىـ
ـق ئەسـ
ـالە» ناملىـ
ـافىئىنىڭ «رىسـ
ـام شـ
ـەرنىڭ ئىمـ
ـى ئەسـ
ـى تۈنجـ
ـۇ ماۋزۇدىكـ
ـاالر بـ
ـانلىق ئۆلىمـ
ـۆپ سـ
كـ
ئىتتىپا قتۇ ر .
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ـە[[[.
كەلمەكتـ

ئىككىنچى :مالىكىي مەزھىپى
مالىكىــي مەزھىپــى -ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغــان مۇســۇلمانالر
ـڭ
ـۆت مەزھەپنىـ
ـھۇر تـ
ـان مەشـ
ـۇل قىلىنغـ
ـپ قوبـ
ـراپ قىلىنىـ
ـردەك ئېتىـ
ـىدا بىـ
ئارىسـ
ـۇق
ـۇپ ،تولـ
ـك بولـ
ـام مالىـ
ـى ئىمـ
ـڭ قۇرغۇچىسـ
ـي مەزھىپىنىـ
ـىدۇر .مالىكىـ
ئىككىنچىسـ
ئىســمى مالىــك ئىبنــى ئەنــەس ئىبنــى مالىكتــۇر.
ـەھىرىدە دۇنياغا
ـەۋۋەرە شـ
ـە مۇنـ
ـى (715م) مەدىنـ
ـك ھىجرىيەنىڭ-93يىلـ
ـام مالىـ
ئىمـ
كەلگــەن .ئــۇ ھەدىسشۇناســلىق ۋە فىقھىشۇناســلىقتا كامالەتكــە يەتكــەن مۇجتەھىــد
ئالىــم بولــۇپ ،كۆپلىگــەن دىنىــي ئەســەرلەرنى يازغــان .ئــەڭ مەشــھۇر ئەســىرى
«ئــەل مۇۋەتتــە» دۇر .ئىمــام مالىــك ھىجرىيەنىــڭ -179يىلــى (795م) مەدىنــە
مۇنــەۋۋەرە شــەھىرىدە  84يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن.
ـاز (مەككە،
ـا كېلىپ ھىجـ
ـەھىرىدە مەيدانغـ
ـەۋۋەرە شـ
ـە مۇنـ
ـى مەدىنـ
ـي مەزھىپـ
مالىكىـ
ـەش،
ـرى ،ماراكـ
ـا دۆلەتلىـ
ـىر ،ئافرىقـ
ـار) ،مىسـ
ـى جايـ
ـڭ ئەتراپىدىكـ
ـە ۋە بۇالرنىـ
مەدىنـ
ـدا
ـى زامانـ
ـەن .ھازىرقـ
ـپ يەتكـ
ـە بېرىـ
ـق رايونالرغىچـ
ـپانىيە) قاتارلىـ
ـۇس (ئىسـ
ئەندەلـ
مالىكــى مەزھىپىنىــڭ ئــەڭ نوپۇزلــۇق رايونلىــرى ئافرىقــا دۆلەتلىــرى ،ماراكــەش،
ـاز،
ـراق ،ھىجـ
ـۇپ ،ئىـ
ـەر بولـ
ـق دۆلەتلـ
ـۇدان قاتارلىـ
ـە ،سـ
ـە ،لىۋىيـ
ـس ،ئالجىرىيـ
تۇنىـ
ـدۇ.
ـاندا تېپىلىـ
ـاز سـ
ـۈرىيەلەردىمۇ ئـ
ـتىن ۋە سـ
پەلەسـ

ئۈچىنچى :شافىئىي مەزھىپى
شــافىئىي مەزھىپــى -ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغــان مۇســۇلمانالر
ـڭ
ـۆت مەزھەپنىـ
ـھۇر تـ
ـان مەشـ
ـۇل قىلىنغـ
ـپ قوبـ
ـراپ قىلىنىـ
ـردەك ئېتىـ
ـىدا بىـ
ئارىسـ
ـۇق
ـۇپ ،تولـ
ـافىئىي بولـ
ـام شـ
ـى ئىمـ
ـڭ قۇرغۇچىسـ
ـافىئىي مەزھىپىنىـ
ـىدۇر .شـ
ئۈچىنچىسـ
ـافىئىيدۇر.
ـەل شـ
ـس ئـ
ـى ئىدرىـ
ـەد ئىبنـ
ـاھ مۇھەممـ
ـۇ ئابدۇلـ
ـمى ئەبـ
ئىسـ
ئىمــام شــافىئىي ھىجرىيەنىــڭ -150يىلــى (767م) ھازىرقــى پەلەســتىننىڭ غــەززە
ـەن.
ـە كەلگـ
ـەن مەككىگـ
ـى بىلـ
ـىدا ئاتىسـ
ـى يېشـ
ـەن ۋە ئىككـ
ـا كەلگـ
ـدا دۇنياغـ
رايونىـ
ـى،
ـەرەب تىلـ
ـان .ئـ
ـى ئوقۇغـ
ـس ئىلىملىرىنـ
ـى ۋە ھەدىـ
ـا فىقھـ
ـام مالىكتـ
ـە ئىمـ
كېيىنچـ
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ـەن
ـس ۋە فىقھــى ئىلىملىرىــدە كامالەتكــە يەتكـ
ـان ،ھەدىـ
ـى ،قۇرئـ
ئــەرەب ئەدەبىياتـ
ـېئىرالرنى
ـەرلەرنى ۋە شـ
ـي ئەسـ
ـك دىنىـ
ـان قىممەتلىـ
ـدا نۇرغۇنلىغـ
ـافىئىي ھاياتىـ
ـام شـ
ئىمـ
ـڭ
ـام ئەزەمنىـ
ـپ ئىمـ
ـا بېرىـ
ـە ئىراققـ
ـۇ يەنـ
ـدۇر .ئـ
ـد ئالىمـ
ـان مۇجتەھىـ
ـپ قالدۇرغـ
يېزىـ
ـان ۋە
ـرەت قىلغـ
ـىرغا ھىجـ
ـە مىسـ
ـەن .كېيىنچـ
ـى ئۆگەنگـ
ـى ئىلىملەرنـ
ـاگىرتلىرىدا فىقھـ
شـ
ـان.
ـات بولغـ
ـىردا ۋاپـ
ـى (819م) مىسـ
ـڭ -202يىلـ
ھىجرىيەنىـ
ـى
ـۇپ ،ئىراقتىكـ
ـى بولـ
ـى مەزھىپـ
ـى» ئىككـ
ـا» ۋە «يېڭـ
ـافىئىينىڭ «كونـ
ـام شـ
ئىمـ
ۋاقتىــدا كونــا مەزھىپــى ،مىســىرغا قايتىــپ كەلگەندىــن كېيىــن يېڭــى مەزھىپــى
ئوتتۇرىغــا چىققــان.
شــافىئىي مەزھىپــى ھازىــر مىســىر ،پەلەســتىن ،كــۇردالر ياشــايدىغان رايونــار،
ئىــران ،ھىندۇنۇزىيــە ،پاكىســتان ۋە لىــۋان قاتارلىــق جايــاردا ئــورۇن ئالماقتــا.

تۆتىنچى :ھەنبەلىي مەزھىپى
ھەنبەلىــي مەزھىپى-ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغــان مۇســۇلمانالر
ـڭ
ـۆت مەزھەپنىـ
ـھۇر تـ
ـان مەشـ
ـۇل قىلىنغـ
ـپ قوبـ
ـراپ قىلىنىـ
ـردەك ئېتىـ
ـىدا بىـ
ئارىسـ
ـەل
ـى ھەنبـ
ـەد ئىبنـ
ـام ئەھمـ
ـى ئىمـ
ـڭ قۇرغۇچىسـ
ـي مەزھىپىنىـ
ـىدۇر .ھەنبەلىـ
تۆتىنچىسـ
بولــۇپ ،تولــۇق ئىســمى ئەھمــەد ئىبنــى مۇھەممــەد ئىبنــى ھەنبــەل ئــەل
شــەيبانىيدۇر .ئىمــام ئەھمــەد ئىبنــى ھەنبــەل ھىجرىيەنىــڭ  -163يىلــى (780م)
ھازىرقــى تۈركمەنىســتاننىڭ مــەرۋە دېگــەن يېرىــدە دۇنياغــا كەلگــەن .باغــدات،
ـم
ـەھەرلىرىدە ئىلىـ
ـە شـ
ـرە ۋە كۇفـ
ـۋان) ،بەسـ
ـۈرىيە ۋە لېـ
ـام (سـ
ـەن ،شـ
ـە ،يەمـ
مەككـ
تەھســىل قىلغــان مۇجتەھىــد ئالىــم .ئىمــام شــافىئىي باغدادتــا بولغــان چاغلىرىــدا
ئۇنىڭــدا فىقھــى ئىلىملىرىنــى ئوقۇغــان .كۆپلىگــەن دىنىــي ئەســەرلەرنى يازغــان.
باغداتتىكــى ئابباســىيالر خەلىپىســى مەئمــۇن مۇتەزىلــە مەزھىپىنىــڭ «قۇرئــان
ـى
ـۈن ئۆلىماالرنـ
ـن ،پۈتـ
ـن كېيىـ
ـۇل قىلغاندىـ
ـى قوبـ
ـان پىكىرىنـ
ـۇر» دەيدىغـ
مەخلۇقتـ
بــۇ پىكىرنــى قوبــۇل قىلىشــقا زورلىغانــدا ،ئىمــام ئەھمــەد بــۇ پىكىرنــى قوبــۇل
قىلمىغــان .شــۇ ســەۋەبلىك  28ئــاي تۈرمىــدە ياتقــان ھەمــدە كــۆپ ئــازاب –
ئوقۇبەتلەرنــى تارتقــان .ئــۇ ھىجرىيەنىــڭ -271يىلــى (855م) ھازىرقــى ئىراقنىــڭ
پايتەختــى باغــداد شــەھىرىدە ئالەمدىــن ئۆتكــەن.
ـورۇن
ـەي ئـ
ـدا پۈتۈنلـ
ـدە رايونىـ
ـتانىنىڭ نەجـ
ـەئۇدى ئەرەبىسـ
ـى سـ
ـي ھازىرقـ
ھەنبەلىـ
ـۋان
ـۈرىيە ۋە لىـ
ـتىن ،سـ
ـدۇ .پەلەسـ
ـاندا تېپىلىـ
ـۆپ سـ
ـۇ كـ
ـۇپ ،ھىجازدىمـ
ـان بولـ
ئالغـ
ـي
ـەپ ھەنبەلىـ
ـوڭ مەزھـ
ـەڭ چـ
ـى ئـ
ـن كېيىنكـ
ـافىئىي مەزھىپىدىـ
ـەردە شـ
ـق دۆلەتلـ
قاتارلىـ
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ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
مەزھىپـ

شىئەلەردە دەۋر سۈرۈۋاتقان مەشھۇر فىقھى مەزھەپلەر
ـە ۋە جەئفەرىيەدىن
ـەر زەيدىيـ
ـى مەزھەپلـ
ـھۇر فىقھىـ
ـۈرىۋاتقان مەشـ
ـىئەلەردە دەۋر سـ
شـ
ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ مەزھەپتۇر.
زەيدىيــە مەزھىپــى -تۆتىنچــى خەلىپــە ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ
ئەنھۇنىــڭ چەۋرىلىرىدىــن زەيــد ئىبنــى ئەلــى ئىبنــى زەينىــل ئابىدىــن دېگــەن
كىشــىنىڭ ئەگەشــكۈچىلىرى بولــۇپ ،بــۇ كىشــى ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە بىلــەن
زامانــداش ئىــدى.
ـھۇر
ـى مەشـ
ـۈننە مەزھىپىدىكـ
ـى سـ
ـلىرى ئەھلـ
ـي قاراشـ
ـڭ فىقھىـ
ـە مەزھىپىنىـ
زەيدىيـ
تــۆت مەزھەپنىــڭ فىقھىــي قاراشــلىرىغا ئــەڭ يېقىنــدۇر .ئېتىقادىــي قاراشــلىرى
مۇتەزىلــە مەزھىپىنــى ئاســاس قىلىــدۇ .ھەتتــا مۇتەزىلــە مەزھىپــى ئىمــام زەيدنــى
ـە -8
ـەپ مىالدىيـ
ـۇ مەزھـ
ـاباليدۇ .بـ
ـى ھېسـ
ـى ئىمامـ
ـي جەھەتتىكـ
ـڭ پىكرىـ
ئۆزلىرىنىـ
ئەســىردە مەيدانغــا چىققــان بولــۇپ ،ھازىــر يەمــەن جۇمھۇرىيىتــى تېررىتورىيەســىدە
دەۋر ســۈرمەكتە.
ـم ئىمام
ـا ئالىـ
ـى ۋە كاتتـ
ـوڭ ئىمامـ
ـڭ  –6چـ
ـى بەيتنىـ
ـى – ئەھلـ
ـە مەزھىپـ
جەئفەرىيـ
ـۇ
ـۇپ ،بـ
ـرى بولـ
ـڭ مۇرىدلىـ
ـۇ ئەنھۇنىـ
ـادىق رەزىيەلالھـ
ـەد سـ
ـى مۇھەممـ
ـەر ئىبنـ
جەئفـ
ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـوڭ ئىمامـ
ـەڭ چـ
ـە ئـ
ـىلىلىرى بويىچـ
ـي مەسـ
ـىئەلەرنىڭ فىقھىـ
ـى شـ
كىشـ
ـەھىرىدە
ـەۋۋەرە شـ
ـە مۇنـ
ـك مەدىنـ
ـام مالىـ
ـەھىرىدە ،ئىمـ
ـە شـ
ـە كۇفـ
ـۇ ھەنىفـ
ـام ئەبـ
ئىمـ
ئىمــام جەئفــەر ســادىق رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن كۆپلىگــەن فىقھىــي مەســىلىلەرنى
ـەن.
ئۆگەنگـ
جەئفەرىيــە مەزھىپــى ھازىــر ئىــران ،ئىــراق ،ئەزەربەيجــان ،بەھرەيــن ،لىــۋان،
تاجىكىســتان ،پاكىســتان ،ھىندىســتان ۋە ئافغانىســتان قاتارلىــق دۆلەتلــەردە دەۋر
ســۈرمەكتە.

ئەھلى سۈننە مەزھىپى ئىچىدە مۇنقەرز بولغان فىقھىي مەزھەپلىرى
ئەھلــى ســۈننە مەزھىپــى ئىچىــدە تۈگــەپ كەتكــەن فىقھىــي مەزھەپلىــرى
تۆۋەندىكىلــەر:
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 .1ئىمــام لەيــس ئىبنــى ســەئىد (93-174ھ712-791/م) نىــڭ مەزھىپــى.
بــۇ مەزھــەپ مىســىردا مەيدانغــا چىققــان بولــۇپ ،ئىمــام شــافىئىينىڭ مەزھىپــى
ئومۇمالشــقانغا قــەدەر داۋام قىلغــان.
ـۇ مەزھەپ
ـى .بـ
ـڭ مەزھىپـ
ـي (199-269ھ883 -815/م) نىـ
ـام داۋۇد زاھىرىـ
 .2ئىمـ
ـى بولغان
ـلىقىنىڭ  -4ئاساسـ
ـام قانۇنشۇناسـ
ـۇپ ،ئىسـ
ـەن بولـ
ـا كەلگـ
ـا مەيدانغـ
باغدادتـ
قىياســنى ئېتىــراپ قىلمايتتــى ،ئــۇزۇن مــۇددەت داۋام قىلىــپ كېيىنچــە يوقىلىــپ
تۆ گە شكە ن .
 .3ئىمــام ئابدۇراھمــان ئەۋزائىــي (88-157ھ774 -707/م) نىــڭ مەزھىپــى.
بــۇ مەزھــەپ ســۈرىيىدە مەيدانغــا چىققــان بولــۇپ ســۈرىيە ،لىــۋان ،ئىســپانىيە
ـپانىيىدە
ـافىئىينىڭ ،ئىسـ
ـۈرىيىدە ئىمام شـ
ـقان .كېيىنچە ،سـ
ـاردا ئومۇمالشـ
ـق جايـ
قاتارلىـ
ـىدىغانالر
ـۇ مەزھەپكە ئەگىشـ
ـىدە ،بـ
ـى نەتىجىسـ
ـى ئومۇملىشىشـ
ـڭ مەزھىپـ
ـام مالىكنىـ
ئىمـ
تەدرىجــى تۈگــەپ كەتكــەن.

دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇلمان ھەنەفىي مەزھىپىگە ئەگىشىدۇ؟
غەيــرى رەســمىي ئىستاســتىكىالرغا ئاساســانغاندا ،ئوتتــۇرا ئاســىيادىكى تۈركىــي
جۈمھۇرىيەتلــەر ،شــەرقىي تۈركىســتان ،ئافغانىســتان ،پاكىســتان ،ھىندىســتان،
تاتارىســتان قاتارلىــق جايالردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ھەممىســى ،تۈركىيــە ،مىســىر،
لىــۋان ،ســۈرىيە ،ئېئوردانىيــە ۋە ئىــراق قاتارلىــق دۆلەتلەردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ
كــۆپ ســانلىقى ھەنەفىــي مەزھىپىگــە ئەگىشــىدىكەن .مىســىر ،لىــۋان ،ســۈرىيە،
ئېئوردانىيــە ،ئافغانىســتان ۋە ئىــراق قاتارلىــق دۆلەتلەردىكــى مەھكىمــە شــەرئىيلەر
ھازىرمــۇ ئىمــام ئەزەمنىــڭ مەزھىپــى بويىچــە ئىــش كۆرمەكتــە ئىكــەن .ئومۇمــەن
ئوســمانىيالر خەلىپىلىكــى (ياكــى ئوســمان ئىمپېرىيىســى) ھۆكۈمرانلىــق قىلغــان
ـا
ـۇپ ،دۇنيـ
ـان بولـ
ـورۇن ئالغـ
ـى ئـ
ـڭ مەزھىپـ
ـام ئەزەمنىـ
ـىدە ئىمـ
ـڭ ھەممىسـ
جايالرنىـ
مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئۈچتىــن بىرىنىــڭ كۆپرەكــى ھەنەفىــي مەزھىپىگــە ئەگىشــىدىكەن.
جەنۇبىــي ئامېرىكىدىمــۇ  25مىليوندىــن كۆپــرەك مۇســۇلمان ھەنەفىــي مەزھىپىگــە
ئەگىشــىدىكەن[[[.

مەزھەپكە ئەگىشىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
[[[ «املدخل يف الفقه» ناملىق ئەسەردىن .
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مەزھەپكە ئەگىشىش زۆرۈرمۇ؟
ـد
ـە تەقلىـ
ـاش قارىغۇالرچـ
ـە ئوخشـ
ـقا دىنالردىكىگـ
ـۇلمانالرنى باشـ
ـي مۇسـ
ـام دىنىـ
ئىسـ
ـۆكىدۇ.
ـق سـ
ـى قاتتىـ
ـى ناھايىتـ
ـى تەقلىدچىلىكنـ
ـدۇ ،بەلكـ
ـەببۇس قىلمايـ
ـقا تەشـ
قىلىشـ
چۈنكــى ئىســام دىنــى كىشــىلەرنى ئالــدى بىلــەن ئەقىــل ئىشلىتىشــكە ،ئۆزىنىــڭ
ـدۇ.
ـكە چاقىرىـ
ـا ئەگىشىشـ
ـرا يولغـ
ـپ ،توغـ
ـى بىلىـ
ـدا – زىيىنىنـ
پايـ
ـۇ﴾
ـڭ ﴿ئوقـ
ـى ۋەھيىنىـ
ـاالمغا تۇنجـ
ـەد ئەلەيھىسسـ
ـى مۇھەممـ
ـز ھەزرىتـ
پەيغەمبىرىمىـ
([[[) دېگــەن بۇيــرۇق بىلــەن باشــانغانلىقى ،يەنــە قۇرئــان كەرىمنىــڭ ﴿بىلگىنكــى،
ـدى
ـىلەرنى ئالـ
ـى كىشـ
ـەن چاقىرىقـ
ـۇر﴾([[[) دېگـ
ـاھ يوقتـ
ـي ئىـ
ـقا ھەقىقىـ
ـن باشـ
ئالالھتىـ
بىلــەن ئۆزلىرىنىــڭ ياراتقۇچىســىنى تونــۇش ئۈچــۈن ئوقۇشــقا ،ئاندىــن پايدىلىــق
ئىلىملەرنــى ئۆگىنىشــكە چاقىرىشــتا قاتتىــق تەلــەب قويۇلغانلىقىنــى ئىپادىلىســە،
ـى
ـرا – خاتانـ
ـتىن ،توغـ
ـل ئىشلەتمەسـ
ـرىكلىرىنىڭ ئەقىـ
ـەرەب مۇشـ
ـى ئـ
ـى ۋاقىتتىكـ
ئەينـ
ئايرىماســتىن ،ھــەدەپ ئاتا-بوۋىلىرىنــى قارىغۇالرچــە تەقلىــد قىلىشــتەك بېكىنمــە
روھىــي ھالىتىنــى ســۆكۈپ ﴿ئۇالرغــا ئالــاھ چۈشــۈرگەن ھۆكۈمگــە ،پەيغەمبــەر
ـڭ
ـا – بوۋىلىرىمىزنىـ
ـۇالر« :ئاتـ
ـە ،ئـ
ـىڭالر دېيىلسـ
ـە ئەگىشـ
ـان ھۆكۈمگـ
ـان قىلغـ
بايـ
([[[)
ـاد
ـر ۋە ئېتىقـ
ـڭ پىكىـ
ـام دىنىنىـ
ـى ئىسـ
دېگەنلىكـ
ـدۇ﴾
ـە» دەيـ
ـە كۇپايـ
ـى بىزگـ
دىنـ
ـتەك
ـكە چاقىرىشـ
ـش كۆرۈشـ
ـپ ئىـ
ـى قوللىنىـ
ـش ،ئەقىلنـ
ـەببۇس قىلىـ
ـى تەشـ
ئەركىنلىكىنـ
ئەۋزەللىكىنىــڭ ۋە ھەققانىيلىقىنىــڭ ئايرىــم بىــر دەلىلىــدۇر.
ئەممــا قۇرئــان كەرىــم كاپىرالرنــى تەقلىــد قىلىشــنى ســۆككەن بولســىمۇ،
ـد
ـى تەقلىـ
ـىلىلەردە ،ئۆلىماالرنـ
ـەن مەسـ
ـتەقىل بىلەلمىگـ
ـرى مۇسـ
ـۇلمانالرنىڭ ئۆزلىـ
مۇسـ
قىلىشــىنى چەكلىگــەن ئەمــەس.

ئىسالم مەزھەپلىرىنى تەقلىد قىلىشنىڭ ھۆكمى
ـي
ـەك ،ئېتىقادىـ
ـىگە كەلسـ
ـش مەسىلىسـ
ـد قىلىـ
ـى تەقلىـ
ـام مەزھەپلىرىنـ
ـدى ،ئىسـ
ئەمـ
ـۈننە
ـى سـ
ـى ئەھلـ
ـىش زۆرۈردۇر .چۈنكـ
ـە ئەگىشـ
ـۈننە مەزھىپىگـ
ـى سـ
ـىلىلەردە ئەھلـ
مەسـ
ـدا
ـان ھالـ
ـاس قىلغـ
ـنى ئاسـ
ـۇق ئەگىشىشـ
ـا تولـ
ـاالمنىڭ يولىغـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
— پەيغەمبـ
بارلىققــا كەلگــەن ،ئېتىقــادى ئــەڭ ســاغالم مەزھەپتــۇر .شــۇ ســەۋەبتىنمۇ دۇنيــا
[[[ قۇرئان كەرىمدىن ئەڭ دەسلەپ چۈشكەن ۋەھيى ئەلەق سۈرىسىنىڭ بېشىدىن مۇنۇ  5ئايەتتۇر« :ياراتقان پەرۋەردىگارىڭنىڭ
ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن .ئۇ ئىنساننى لەختە قاندىن ياراتتى .ئوقۇغىن ،پەرۋەردىگارىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر .ئۇ قەلەم بىلەن خەت
يېزىشنى ئۆگەتتى .ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى».
[[[ مۇھەممەد سۈرىسى  -19ئايەت.
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[[[ مائىدە سۈرىسى  -104ئايەت.

مۇســۇلمانلىرىنىڭ مۇتلــەق كــۆپ ســانلىقى بــۇ مەزھەپكــە ئەگىشــىدۇ .چۈنكــى
ئىنســاننىڭ ئېتىقــادى توغــرا ۋە ســاغالم بولمىســا ،ئۇنىــڭ قىلغــان ئەمــەل –
ئىبادەتلىــرى پايــدا بەرمەيــدۇ.
ئەممــا ئەمــەل – ئىبادەتلەرگــە مۇناســىۋەتلىك فىقھىــي مەزھەپلەرگــە ئەگىشــىش
مەسىلىســىدە ئۆلىمــاالر مۇنــداق قارايــدۇ:
 .1ئىســام ئۆلىمالىرىنىــڭ كــۆپ ســانلىقىنىڭ ئىتتىپاقــى بويىچــە ،قۇرئــان ۋە
ـز
ـتىن ئاجىـ
ـى بىلىشـ
ـەرىئەت ئەھكاملىرىنـ
ـىنىپ ،شـ
ـۇپ ،چۈشـ
ـرى ئوقـ
ـنى ئۆزلىـ
ھەدىسـ
ـر مەزھەپنى
ـەن بىـ
ـىلىلىرىدە ،مۇئەييـ
ـادەت مەسـ
ـەل – ئىبـ
ـڭ ئەمـ
ـاۋام خەلقنىـ
ـەن ئـ
كەلگـ
تەقلىــد قىلىشــى (ئەگىشىشــى) جائىــز بولۇپــا قالماســتىن ،بەلكــى ئــۇالر ئۈچــۈن
ياخشــىدۇر .چۈنكــى ئــاۋام خەلقمــۇ ئالــاھ تائــاال چۈشــۈرگەن شــەرىئەت بويىچــە
ـەرىئەت
ـۈن شـ
ـۆرۈش ئۈچـ
ـش كـ
ـە ئىـ
ـەرىئەت بويىچـ
ـان .شـ
ـكە چاقىرىلغـ
ـش كۆرۈشـ
ئىـ
ئەھكاملىرىنــى ئۆگىنىــش شــەرت .ئۇالرنىــڭ شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى ئۆگىنىشــىنىڭ
بىــرال يولــى بىلگەنلەرنــى تەقلىــد قىلىشــتۇر .ئالــاھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە
ـان.
ـر قىلغـ
ـكە ئەمـ
ـوراپ ئۆگىنىشـ
ـن سـ
ـان ئۆلىماالردىـ
ـىلەرنى بىلىدىغـ
ـان كىشـ
بىلمەيدىغـ
[[[
ـوراڭالر﴾ .
ـن سـ
ـم ئەھلىلىرىدىـ
ـەڭالر ،ئىلىـ
ـەر بىلمىسـ
﴿ئەگـ
 .2شــەرىئەت ئەھكاملىرىنىــڭ دەلىللىرىنــى ئــۆز ئىجتىھــادى بىلــەن كۈچلــۈك
ـر
ـەن بىـ
ـڭ مۇئەييـ
ـەن ئۆلىمانىـ
ـە يەتمىگـ
ـان مەرتىبىگـ
ـپ دەپ ئايرىيااليدىغـ
ـى زەئىـ
ياكـ
مەزھەپنــى تەقلىــد قىلىــش ياكــى قىلماســلىقى ئىختىيــاردۇر .يەنــى خالىســا بىــرەر
مەزھەپكــە ئەگىشــىدۇ ،خالىســا ئــۆزى بىلگەنچــە ئىــش كۆرىــدۇ.
ـن
ـپ ،ئۇالردىـ
ـۈرۈپ چىقىـ
ـى تەكشـ
ـەرىئەت دەلىللىرىنـ
ـەن شـ
ـادى بىلـ
ـۆز ئىجتىھـ
 .3ئـ
دىنىــي مەســىلىلەرنىڭ ھۆكۈملىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويــۇش سەۋىيىســىگە يەتكــەن
كىشــىنىڭ كۈچــى يەتمىگــەن بــەزى مەســىلىلەردىال باشــقا بىرىنــى تەقلىــد قىلىشــى
جائىــزدۇر .ئەممــا ئۆزىنىــڭ كۈچــى يېتىدىغــان مەســىلىلەردە باشــقىالرنى تەقلىــد
قىلىشــى جائىــز ئەمــەس.
ئاۋامنىــڭ بىــرەر مەســىلىدە رۇخســەت ياكــى ئوڭايلىــق ئىــزدەپ ئۆلىماالرنىــڭ
ـۇب بولغان
ـۆزى مەنسـ
ـى ئـ
ـەس .چۈنكـ
ـرا ئەمـ
ـى توغـ
ـىدىن چېپىشـ
ـەتلىرى ئارقىسـ
رۇخسـ
ـۆزىنى
ـۈش ئۆلىماالرنىڭ سـ
ـزدەپ ئۆتـ
ـەت ئىـ
ـە رۇخسـ
ـر مەزھەپكـ
ـقا بىـ
ـن باشـ
مەزھىپىدىـ
شــەرىئەت دەلىللىرىدىــن ئۈســتۈن بىلگەنلىــك ۋە دىنىــي مەســىلىلەرنى ئويۇنچــۇق
ـابلىنىدۇ.
ـۇپ ھېسـ
ـك بولـ
ـدا كۆرگەنلىـ
ئورنىـ
[[[ نەھل سۈرىسى-43 :ئايەت.
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مەزھەپ چۈشەنجىسى
ئىســام دۇنياســىدا بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنىــپ قوبــۇل قىلىنغــان ھەنەفىــي،
ـى ۋە
ـڭ ھەقلىقـ
ـۆت مەزھەپنىـ
ـھۇر تـ
ـق مەشـ
ـي قاتارلىـ
ـي ۋە ھەنبەلىـ
ـافىئىي ،مالىكىـ
شـ
ـى بۇالرنىڭ
ـتۇر .چۈنكـ
ـۇ ئوخشاشـ
ـە جەھەتتىمـ
ـۇالر مەرتىبـ
ـوق .بـ
ـەك يـ
ـدا شـ
توغرىلىقىـ
ـەر
ـڭ ھـ
ـۇ مەزھەپلەرنىـ
ـۇپ ،بـ
ـۈننەت بولـ
ـم ۋە سـ
ـان كەرىـ
ـى قۇرئـ
ـىنىڭ مەنبىئـ
ھەممىسـ
ـزدۇر.
ـىش جائىـ
ـىغا ئەگىشـ
قايسىسـ
ئەممــا مەزھــەپ رەيىنــى دىننىــڭ رەيــى دەپ قــاراپ ،باشــقىالرنىڭ تۇتقــان
يولــى ئــۆزى ئەگەشــكەن مەزھەپنىــڭ رەيىدىــن ئــەۋزەل ئىكەنلىكىنــى بىلىــپ
ـە
ـم ئەھلىگـ
ـمۇ ئىلىـ
ـۇبلۇق قىلىشـ
ـە تەئەسسـ
ـە قارىغۇالرچـ
ـڭ مەزھىپىگـ
ـۇرۇپ ،ئۆزىنىـ
تـ
ياراشــمايدىغان بىــر ئىــش .چۈنكــى مەزھەپنىــڭ رەيــى شــۇ مەزھەپنىــڭ دىــن
روھىدىــن چۈشــەنگەنلىرى ۋە بىلگەنلىــرى خــاالس .شــۇنىمۇ بىلىــش كېرەككــى،
ـى
ـاردۇر .چۈنكـ
ـۆز قاراشـ
ـان كـ
ـى بولغـ
ـا ئېھتىمالـ
ـرا ۋە خاتاغـ
ـى توغـ
ـڭ رەيـ
مەزھەپنىـ
پەيغەمبەرلەردىــن باشــقا ھېچقانــداق ئىنســان خاتالىقالردىــن خالىــي ئەمــەس.
مۇجتەھىــدالر دىنىــي مەســىلىلەردە ئىجتىھــاد قىلىــپ توغرىســىنى تاپقــان بولســا
بىــر ھەسســە ســاۋابقا ،ئەگــەر خاتاالشــقان بولســا ئىككــى ھەسســە ســاۋابقا
ئېرىشــىدىغانلىقى ئىســام دىنىــدا قــارار قىلىنغــان بىــر ھەقىقەتتــۇر.

— ئاپتور :مۇستەقىل ئىسالم تەتقىقاتچىسى ،مول-ھوسۇللۇق يازغۇچى

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى :ئەختەمجان ھەسەن
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مۇسۇلمانالرنىڭ ئىلىم-پەن
مۇۋەپپەقىيەتلىرى

ئابدۇرېھىم دۆلەت

مۇقەددىمە
مۇســۇلمانالرنىڭ ئــۇزۇن دەۋرلىــك مەدەنىيــەت تەرەققىيــات تارىخىدىكــى ئىلىم-پــەن
ـلىكى
ـى كۈندە بىلمەسـ
ـى ،بۈگۈنكـ
ـۇمۇل مۇۋەپپەقىيەتلىرىنـ
ـەن ئالەمشـ
ـا كەلتۈرگـ
ـىدە قولغـ
ساھەسـ
ياكــى ئۇنتــۇپ قېلىشــى تولىمــۇ ئېچىنارلىــق بىــر ئەھۋالــدۇر .ھازىــر ئىلىم-پــەن تىلغــا
ئېلىنســا دەرھــال ئېســىمىزگە غــەرپ كېلىــدۇ ،ئىســام دۇنياســى تىلغــا ئېلىنســا ئېســىمىزگە
ـي ئىلىملەرال
ـەت دىنىـ
ـدا پەقـ
ـەت تارىخىـ
ـام ئىلىم-مەرىپـ
ـدۇ .ئىسـ
ـەر كېلىـ
ـي ئىلىملـ
ـا دىنىـ
پەقەتـ
مەۋجــۇت بولغانــدەك ،ئالىــم ئاتالغــان كىشــىلەرنىڭ ھەممىســى پەقــەت دىنىــي ئىلىملــەر
بىلەنــا شــۇغۇللىنىپ ،شــۇ ســاھەدىال ئەســەرلەر ئىجــاد قىلغانــدەك ،تەبىئىــي پــەن ساھەســى
مۇســۇلمانالر تەرىپىدىــن ئەزەلدىــن ســەل قارىلىــپ كەلگەنــدەك ،دۇنيــا ئىلىم-پــەن تارىخىغــا
ـا
ـۇلمان خەلقلىرىگىـ
ـرى مۇسـ
ـۇ ،غەيـ
ـر تۇيغـ
ـدەك بىـ
ـى بولمىغانـ
ـداق ھەسسىسـ
ـامنىڭ ھېچقانـ
ئىسـ
ئەمــەس ،ئــەڭ مەســخىرىلىكى بىــز مۇســۇلمانالرنىڭ ئېڭىمىزغىمــۇ شــۇنداق تەبىئىــي بىــر
رەۋىشــتە ئۆزلىشــىپ كەتكــەن .تۈركىيەلىــك بۈيــۈك بىلىــم تارىخچىســى ئۇســتاز فۇئــات
ـا
ـدە قولغـ
ـا ئىلىم-پەنـ
ـۇلمانالرنىڭ تارىختـ
ـدە مۇسـ
ـى كۈنـ
ـدۇ < :بۈگۈنكـ
ـداق دەيـ
ـەزگىن مۇنـ
سـ
كەلتۈرگــەن مۇۋەپپەقىيەتلىرىگــە مۇســۇلمانالرنى ئىشــەندۈرۈش ،غەرپلىكلەرنــى ئىشەندۈرۈشــتىن
ـن
ـۈز يىلدىـ
ـە يـ
ـان يەتتـ
ـىرگىچە بولغـ
ـى -15ئەسـ
ـىردىن تاكـ
ـادى -8ئەسـ
ـڭ مىـ
ـن> .بىزنىـ
قىيىـ
ئارتــۇق بىــر ئــۇزۇن مــۇددەت ئىچىــدە ،مۇســۇلمانالرنىڭ ئاســترونومىيە ،خىمىيــە ،فىزىــكا،
جۇغراپىيــە ،خەرىتىچىلىــك ،ماتېماتىــكا ،مىمارچىلىــق قاتارلىــق ســاھەلەردە يەتكــەن يۈكســەك
ســەۋىيە ۋە يېتىشــكەن دۇنياۋىــي ســەۋىيەدىكى ئالىمالردىــن ئاساســەن دېگىــدەك خەۋىرىمىــز
ـڭ ئىپادىلەيدىغان
ـىر> ئۇقۇمىنىـ
ـۇرا ئەسـ
ـى < ئوتتـ
ـەرپ تارىخچىلىقىدىكـ
ـى غـ
ـز ئۇ دەۋرنـ
ـوق .بىـ
يـ
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مەنىســى بىلــەن قاراڭغــۇ بىــر جاھالــەت دەۋرى دەپ چۈشــىنىمىز .ھالبۇكــى ،غــەرب دۇنياســى
ئۈچــۈن زۇلمــەت دەۋر ھېســابالنغان بــۇ ئوتتــۇرا ئەســىر ،مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن ئەكســىچە
ئىلىم-مەرىپەتنىــڭ بارلىــق ســاھەلىرىدە مىسلىســىز نەتىجىلــەر ياراتقــان بىــر ئالتــۇن دەۋر
ئىــدى .ھازىــر بىــز <ئۇچۇشــنى تۇنجــى قېتىــم مۇســۇلمانالر ســىناق قىلغــان ،ئامېرىكىنــى
ـان،
ـاد قىلغـ
ـۇلمانالر ئىجـ
ـى مۇسـ
ـان ،تىرىگونومېتىرىيەنـ
ـۇلمانالر بايقىغـ
ـۇرۇن مۇسـ
ـن بـ
كولومبودىـ
ـا قويغان،
ـۇلمانالر ئوتتۇرىغـ
ـارنى مۇسـ
ـلەپكى قاراشـ
ـەڭ دەسـ
ـى ئـ
ـى ھەققىدىكـ
ـوم ئېنىرگىيەسـ
ئاتـ
جەمىيەتشۇناســلىققا مۇســۇلمانالر ئاســاس ســالغان ،يــەر شــارىنىڭ يۇمىالقلىقىنــى ئــەڭ ئــاۋال
مۇســۇلمانالر بايقىغــان دېســەك ،بەلكــى ھەممىمىــز ھەيــران قالىمىــز .ئەممــا بۇالرنىــڭ
ھەممىســى بىزنىــڭ خەۋىرىمىــز يــوق پاكىتــاردۇر.
تېمىغــا نىســبەتەن زىيــادە قىســقا تۆۋەندىكــى بــۇ ماقالىــدە ،ئىســام ئىلىم-پــەن
تارىخىدىكــى بــەزى ئاچقۇچلــۇق ئالىمالرنــى چۆرىــدەپ تــۇرۇپ ،بىزگــە نىســبەتەن قاراڭغــۇ
قالغــان بــۇ ئــۇزۇن دەۋرگــە ئــازراق بولســىمۇ چىــراق تۇتۇشــقا تىرىشــىمىز.

فىزىكا
مۇســۇلمانالر ئالىمــار فىزىــكا ساھەســىدە نۇرغۇنلىغــان تېئورىمــا ۋە قانۇنالرنــى ئوتتۇرىغــا
قويغــان .بــۇ يــەردە ئــەڭ ۋەكىللىــك دەپ قارىلىدىغــان ئىبــن ھەيســەم ھەققىــدە قىســقىچە
توختىلىمىــز .خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پروفېسســورى ،ئىلىم-پــەن تارىخچىلىقىنىــڭ بوۋىســى
جــورج ســارتون ئىبــن ھەيســەمگە < پۈتــۈن دەۋرلەرنىــڭ ئــەڭ بۈيــۈك ئوپتىكچىســى> دەپ
باھــا بېرىــدۇ .ئىبــن ھەيســەم -965يىلــى ئىراقنىــڭ بەســرە شــەھرىدە دۇنياغــا كېلىــپ،
-1039يىلــى مىســىرنىڭ قاھىــرە شــەھىرىدە ۋاپــات بولغــان .ئىبــن ھەيســەم ماتېماتىــكا،
ئاســترونومىيە ،ئوپتىــكا ساھەســىدە نۇرغــۇن ئەســەرلەرنى قالدۇرغــان بولســىمۇ ،ھەقىقىــي
مۇۋەپپەقىيىتــى ئوپتىــكا ساھەســىدە بولغــان .ئىبــن ھەيســەمنىڭ ئېلىــپ بارغــان نۇرغــۇن
تەجرىبىلىــرى ۋە تەتقىقاتلىــرى بىلــەن ئوپتىــكا ئىلمىنىــڭ پىرىنســىپ-قائىدىلىرى خېلــى
سىســتېمىلىق ھالغــا كەلگــەن .ئــۇ نۇرنىــڭ يانتــۇ يېيىلىشــى ،ســايىلەر ،قاراڭغــۇ ئــۆي،
نۇرنىــڭ قايتىشــى ،سۇنۇشــى ،ھەسەن-ھۈســەننىڭ شەكىللىنىشــى دېگەنــدەك نــۇر بىلــەن
ئاالقىــدار ھادىســىلەرنى كونــا بىلىملــەر ۋە ئۆزىنىــڭ تەجرىبىلىرىگــە تايىنىــپ ماتېماتىكىلىــق
ئۇســۇل بىلــەن ئىزاھلىغــان.
ئىبــن ھەيســەم غەربتــە ( )alhazenئىســمى بىلــەن مەشــھۇر بولغــان .ئــۇ تەجرىبىلــەردە
كۆپۈنكــى ،پېتىنقــى ئەينەكلەرنــى ئىشــلەتكەن ،ئوقــۇش كۆزەينىكىنــى ئــەڭ بــۇرۇن كەشــپ
قىلغــان .گېرمــان شەرقشۇناســى ســىگرىد خانــك ( )Sigrid hunkeئۆزىنىــڭ < ياۋروپانــى
يورۇتقــان ئىســام قۇياشــى> ناملىــق كىتابىــدا ئىبــن ھەيســەمگە مۇنــداق باھــا بېرىــدۇ<:
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ـك
ـڭ ئوپتىـ
ـۇر .ئۇنىـ
ـن بۈيۈكتـ
ـىرى ئىنتايىـ
ـەتكەن تەسـ
ـە كۆرسـ
ـڭ غەربكـ
ـق ئالىمنىـ
ـۇ تاالنتلىـ
بـ
ـم ئورۇندا
ـادا ھاكىـ
ـەدەر ياۋروپـ
ـە قـ
ـى دەۋرلەرگـ
ـى يېڭـ
ـرى تاكـ
ـى نەزەرىيەلىـ
ـى ھەققىدىكـ
فىزىكىسـ
ـو
ـى ۋىتېللـ
ـان ئالىمـ
ـن ،گېرمـ
ـون ()roger baconدىـ
ـر باكـ
ـى روجـ
ـز ئالىمـ
ـدى .ئىنگىلىـ
تۇرغانىـ
( )witelloغىچــە بولغــان دەۋردىكــى ئوپتىــكا ئىلمــى  alhazenيەنــى ئىبــن ھەيســەمنىڭ
نەزەرىيىلىرىگــە تايىنىــدۇ .گالىلېــي تېلىســكوپىنىڭ كەينىــدە ئالخازېــن ( ئىبــن ھەيســەم) نىــڭ
كۆلەڭگىســى بــاردۇر>.
ـاپ
ـزار> دۇر .كىتـ
ـۇل مىنـ
ـىرى < كىتابـ
ـت ئەسـ
ـىدىكى گىگانـ
ـكا تېمىسـ
ـەمنىڭ ئوپتىـ
ـن ھەيسـ
ئىبـ
-12ئەســىرنىڭ ئاخىرلىرىــدا التىنچىگــە تەرجىمــە قىلىنغــان دەپ قارىلىــدۇ .مەزكــۇر كىتــاب
ـاپ يەتتە
ـەتكەن .كىتـ
ـىر كۆرسـ
ـە تەسـ
ـكارت ،باكونالرغىچـ
ـوپ دېـ
ـر ،پەيالسـ
ـم كېپلىـ
ـھۇر ئالىـ
مەشـ
بۆلۈمدىــن تەركىــپ تاپقــان بولــۇپ ،كــۆرۈش مەسىلىســى ،نۇرنىــڭ مەنبەســى ،يېيىلىشــى،
ـتىكى
ـەر ،كۆرۈشـ
ـەزگۈدىكى پەرقلـ
ـى ،سـ
ـڭ قۇرۇلمىسـ
ـى ،كۆزنىـ
ـى ،قايتىشـ
ـڭ سۇنۇشـ
رەڭ ،نۇرنىـ
نۇقســانالر قاتارلىــق تېمىالرنــى تەتقىــق قىلغانــدۇر.

خىمىيە
ئــەڭ دەســلەپتە مۇســۇلمانالر خىمىيــە ( )kimyaدىــن بــۇرۇن ســىميا ( )simyaبىلــەن
شــۇغۇلالنغان .بۇنىــڭ ئاساســلىق مەقســەتلىرىنىڭ بىــرى مېتالالرنــى ئالتۇنغــا ئايالنــدۇرۇش
ـمىي مەنىدىكى
ـۇ رەسـ
ـدى .بـ
ـاش ئىـ
ـىر ياسـ
ـى ئىكسـ
ـلىكنىڭ دورىسـ
ـرى ئۆلمەسـ
ـە بىـ
ـا ،يەنـ
بولسـ
بىلىــم بولمىغاچقــا ،كېيىــن بۇنــى ئىســام ئالىملىرىمــۇ ســېھىر بىلــەن بىــر تۈرگــە قويــۇپ،
ســىميا بىلــەن شۇغۇللىنىشــنى چەكلىگــەن ئىــدى.
ـدۇر.
ـن ھەييانـ
ـر ئىبـ
ـا جابىـ
ـۇ مۇسـ
ـم ئەبـ
ـۇلمان ئالىـ
ـەن مۇسـ
ـى دەپ بىلىنگـ
ـڭ ئاتىسـ
خىمىيەنىـ
ـى كۇفەدىكى
ـپ-815 ،يىلـ
ـا كېلىـ
ـەھرىدە دۇنياغـ
ـاننىڭ تۇس شـ
ـى خوراسـ
ـادى -721يىلـ
ـۇ مىـ
ئـ
البوراتورىيىســىدە ۋاپــات بولــدى .ئــۇ نەزەرىيــە ۋە تەتبىقــات ئىككىــا تەرەپتىــن ھازىرقــى
ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـڭ قۇرغۇچىسـ
ـە ئىلمىنىـ
ـان خىمىيـ
زامـ
*جابىر ئىبنى ھەييان تۇنجى خىمىيە تەجرىبىخانىسىنى قۇرغان.
*مەخسۇس تەجرىبە ئەسۋابلىرىنى ئىجات قىلغان.
*ھــەر خىــل كىســاتاالرنى كەشــپ قىلغــان .ئېلېمېنتــار ھەققىدىكــى ئــەڭ دەســلەپكى
بايقاشــارنى قولغــا كەلتۈرگــەن.
*پاراشوك شەكلىدىكى زەھەرنى ئىشلەپ چىققان.
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ـىردە
ـۇرا ئەسـ
ـت ( < )bertholtئوتتـ
ـى بېرتولـ
ـەن تارىخچىسـ
ـۇناس ،ئىلىم-پـ
ـۇز شەرقشـ
فرانسـ
خىمىيــە> ناملىــق كىتابىــدا جابىــر ئىبنــى ھەييانغــا مۇنــداق باھــا بېرىــدۇ < :ئارســتوتېلنىڭ
لوگىكىدىكــى ئورنــى قانــداق بولســا ،جابىــر ئىبنــى ھەيياننىــڭ خىمىيەدىكــى ئورنــى
شــۇنداقتۇر>.
جابىــر ئىبنــى ھەيياننــى ئــەڭ تەپســىلى تونۇتقــان كىشــى دوكتــۇر فۇئــات ســەزگىندۇر.
فۇئــات ســەزگىن جابىــر ئىبنــى ھەيياننىــڭ خىمىيەدىــا ئەمــەس ،تىبابــەت ،فىزىــكا،
ئاســترونومىيە ،پەلســەپە ساھەســىدىمۇ نۇرغــۇن ئەســەرلەرنى مىــراس قالدۇرغــان ،دۇنيــا
تارىخىــدا ئــاز كۆرۈلىدىغــان بىلىــم ئادىمــى ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ .جابىــر ئىبنــى
ھەييــان ئابباســىالر خەلىپىســى ھــارۇن رەشــىد دەۋرىــدە باغداتقــا كېلىــدۇ ۋە شــۇ چاغدىكــى
مەشــھۇر بــاش ۋەزىــر يەھيــا ئىبنــى بەرمەكنىــڭ كېســىلىنى داۋاالپ ئېتىبارغــا ئېرىشــىدۇ ۋە
ـى
ـى يوقىتىشـ
ـڭ ئېتىبارىنـ
ـن بەرمەكنىـ
ـا ئىبـ
ـن يەھيـ
ـدۇ .كېيىـ
ـە تەيىنلىنىـ
ـڭ كىمياگەرلىكىگـ
ئوردىنىـ
بىلــەن ئۆزىنىــڭ بىخەتەرلىكىدىــن ئەنســىرەپ ئوردىدىــن قېچىــپ چىقىــدۇ ۋە كۇفەگــە قايتىــپ
ئۆزىنىــڭ البوراتورىيەســىدە تەتقىقاتىنــى داۋام قىلىــدۇ.
جابىــر ئىبنــى ھەييــان مۇنــداق دەيــدۇ < :ئالــاھ بىزگــە بىــر قاتــار فىزىكىلىــق
قانۇنىيەتلەرنــى بەرگەنــدۇر .بىــز بــۇالر ئارقىلىــق ،ئۆســۈملۈك ،ھايــۋان ،ھەتتــا ئىنســاننىمۇ
ياســاپ چىقالىشــىمىز مۇمكىــن .ئالــاھ ئىنســانغا شــۇنداق ئىقتىــدار بەرگەنكــى ،ئىنســان
بۇنىــڭ بىلــەن كائىناتتىكــى پۈتــۈن ســىر پەردىلىرىنــى ئېچىشــقا قادىــردۇر>.
ئۇنىــڭ ئاتومنىــڭ پارچىلىنىشــى ھەققىدىكــى ســۆزلىرىمۇ كىشــىنىڭ دىققىتىنــى قوزغايــدۇ
ۋە ھەيــران قالدۇرىــدۇ < :مــاددا بىــر زىــچ ئېنىرگىيــەدۇر ،شۇڭالشــقا يۇنــان فىزىكلىرىنىــڭ
ـى
ـا كېلىدىغانلىقـ
ـر ھالغـ
ـەس بىـ
ـدا بۆلۈنمـ
ـەڭ ئاخىرىـ
ـۈپ ئـ
ـرار بۆلۈنـ
ـرار ،تەكـ
ـڭ تەكـ
ماددىالرنىـ
ـى ھەققىدىكى
ـن تۈزۈلىدىغانلىقـ
ـىزلىغان تەركىبلەردىـ
ـان سانسـ
ـە پارچىالنمايدىغـ
ـڭ يەنـ
ۋە ماددىالرنىـ
دەۋاســى خاتــادۇر .ئــۇالر پارچىالنمايــدۇ دېگــەن ئــەڭ كىچىــك بىرلىــك بولغــان ئاتــوم
يەنــە پارچىلىنىــدۇ ۋە بــۇ پارچىلىنىــش بىلــەن غايــەت زور ئېنىرگىيــە ھاســىل بولىــدۇ .بــۇ
ـەن
ـى بىلـ
ـەكىلدە پارچىلىنىشـ
ـۇ شـ
ـڭ بـ
ـۇن -زەررىنىـ
ـاھ ساقلىسـ
ـر ئېنىرگىيەكى-ئالـ
ـۇنداق بىـ
شـ
پۈتــۈن باغــدات شــەھرىنى كۇمپەيكــۇم قىلىۋېتەلەيــدۇ .بــۇ ئالالھتائاالنىــڭ قۇدرىتىنىــڭ
ئاالمەتلىرىدىنــدۇر>.
ئۇنىڭدىــن كېيىــن كەلگــەن ئەبــۇ بەكــرى رازى ،ئىبــن ســىنا ،فارابــى قاتارلىقــار جابىــر
ئىبنــى ھەيياننىــڭ ئەســەرلىرىدىن ئــوزۇق ۋە ئىلھــام ئالغــان.

ماتېماتىكا
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گەرچــە ئىســام دۇنياســىدا ماتېماتىــكا پەيــدا بولــۇپ تەرەققىــي قىلىشــتىن بــۇرۇن،
قەدىمقــى يۇنانــدا ماتېماتىــكا مەلــۇم دەرىجىــدە ئىلگىرىلەشــنى قولغــا كەلتۈرگــەن بولســىمۇ،
مەلــۇم مەزگىلدىــن كېيىــن ماتېماتىكىلىــق ئىزدىنىشــلەر ئاساســەن توختــاپ قالغــان .ئۇالرنىــڭ
ـر
ـز بىـ
ـدە بىـ
ـدى .تۆۋەنـ
ـوق ئىـ
ـى يـ
ـۆل ئۇقۇمـ
ـى> دا نـ
ـانالر سىستېمىسـ
ـىدىكى < سـ
ماتېماتىكىسـ
قانچــە ماتېماتىــكا ئالىمىنىــڭ بــۇ ســاھەدىكى تۆھپىلىرىنــى بايــان قىلىمىــز.

خارەزمى
ـا
ـى باغداتتـ
ـەن-850 ،يىلـ
ـا كەلگـ
ـەھرىدە دۇنياغـ
ـۋە شـ
ـڭ ھىـ
ـى خارەزمنىـ
ـى -780يىلـ
خارەزمـ
ۋاپــات بولغــان .خارەزمىنــى تىلغــا ئالمــاي تــۇرۇپ ،ماتېماتىــكا ،ئارىفمېتىــكا ،ئالگورىــزم،
ئالگېبراالرنىــڭ تارىخىنــى يېزىشــنىڭ مۇمكىــن بولمايدىغانلىقــى شــەرق ،غــەرب ئالىملىــرى
ـان ماتېماتىكىلىق
ـەل قىلغـ
ـۇ ھـ
ـەردە ئـ
ـۇ يـ
ـەن بـ
ـۇر .مـ
ـر پاكىتتـ
ـان بىـ
ـراپ قىلىدىغـ
ـاق ئېتىـ
ئورتـ
ـىنەلەيدىغان ،خارەزمىنىڭ
ـوڭاي چۈشـ
ـادەم ئـ
ـە ئـ
ـاي ھەممـ
ـىالتلىرىغا چوڭقۇرلىمـ
ـىلىلەرنىڭ تەپسـ
مەسـ
تۆھپىســى ھېســابلىنىدىغان بىــر قانچــە نۇقتىنــى بايــان قىلىــش بىلــەن كۇپايىلىنىمــەن.
*ئەســلىدىكى ھىندىســتان رەقەملىــرى خارەزمىنىــڭ سىستېمىالشتۇرىشــى بىلــەن ئــەرەب
رەقەملىــرى نامىــدا ماتېماتىكىــدا قوللىنىلىشــقا باشــلىغان.
*نۆلنــى خارەزمــى كەشــپ قىلغــان (.نۆلنىــڭ ماتېماتىكىــدا قانچىلىــك مۇھىملىقىنــى
تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتــەپ سەۋىيەســىگە ئىگــە ئادەملەرمــۇ بىلىــدۇ .بۈگــۈن ئــەڭ ئــاددى
ھېسابالشــارنىمۇ نۆلســىز قىلىــش مۇمكىــن ئەمــەس)
ـتېما
ـۇ سىسـ
ـدە بـ
ـەت دائىرىلىرىـ
ـەن دۆلـ
ـۇنىڭ بىلـ
ـان .شـ
ـۈزۈپ چىققـ
ـىنى تـ
ـانالر سىستېمىسـ
*سـ
رەســمىي قوللىنىلىشــقا باشــلىغان .مۇســۇلمان ماتېماتىكچىــار بــۇ سىســتېمىغا تايىنىــپ ،تــۆت
ـلىغان.
ـنى باشـ
ـك ھېسابالشـ
ئەمەللىـ
*ئالگېبرانى بەرپا قىلغان.
*بەيتۇل ھېكمەتنىڭ مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن.
ـۇز
ـۇپ تەلەپپـ
ـى بۇزۇلـ
ـمىنىڭ التىنچىدىكـ
ـڭ ئىسـ
ـلىدە خارەزمىنىـ
ـى ئەسـ
ـم ئاتالغۇسـ
*ئالگورىزىـ
ـەن.
ـىدىن كەلگـ
قىلىنىشـ
* ئۇنىڭ < ئەلجەبىر ۋەل مۇقابەلە> ئالگېبرانىڭ ئۇلتاش كىتابىدۇر.
*بۇ كىتاپتا تۇنجى قېتىم ئىككىنچى دەرىجىلىك تەڭلىمىلەرنى يەشكەن.
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*ئونلۇق سانالر سىستېمىسىنى بەرپا قىلغان.
*كەسىرلەرنى ئىجاد قىلغان.
خارەزمىنىــڭ يەنــە جۇغراپىيــە ھەققىدىمــۇ مۇھىــم تەكشۈرۈشــلىرى ۋە ئەســەرلىرى بــار
بولــۇپ ،بــۇ يــەردە پەقــەت ماتېماتىــكا ساھەســىدىكى نەتىجىلىرىنــى تىلغــا ئېلىــش بىلــەن
كۇپايىلىنىمىــز.

ئەبۇل ۋەفا بۇزجانى
بۇزجانىنىــڭ ھاياتــى ھەققىــدە قولىمىــزدا تەپســىلى مەلۇماتــار يــوق .پەقــەت مەۋجــۇت
مەنبەلەرگــە ئاساســانغاندا ،بۇزجانــى -940يىلــى ھېــرات ۋە نىشــاپۇر ئارىســىدىكى بۇزجــان
كەنتىــدە تۇغۇلغــان-998 ،يىلــى باغداتتــا ۋاپــات بولغــان .بۇزجانــى ماتېماتىــكا تارىخىــدا
ترېگونومېتىرىيەنىــڭ قۇرغۇچىســى دەپ ئېتىــراپ قىلىنىــدۇ .ئىلىم-پــەن تارىخچىســى فلوريــان
كاجــورى ( < )florian cajoriماتېماتىــكا تارىخــى> ناملىــق ئەســىرىدە بۇزجانــى ھەققىــدە
مۇنــداق دەيــدۇ < :بۇزجانــى شۈبھىســىزكى خارەزمىنىــڭ ماتېماتىــكا ۋە گېئومېتىرىيەدىكــى
بايقاشــلىرىنى زور دەرىجىــدە تەرەققــى قىلدۇرغــان ،بولۇپمــۇ گېئومېتىرىيــە بىلــەن ئالگېبــرا
ئارىســىدىكى مۇناســىۋەتلەرگە ئاالھىــدە كۆڭــۈل بۆلگــەن .شــۇنىڭ بىلــەن ئالگېبرالىــق
ـاب ۋە
ـىئال ھېسـ
ـكەن .دىففېرېنسـ
ـەن مۇۋەپپەقىيەتلىك يەشـ
ـار بىلـ
ـك يولـ
ـى گىئومېتىرىـ
تەڭلىمىلەرنـ
ـان
ـاب ئىنسـ
ـىئال ھېسـ
ـا قىلغان .مەلۇمكى ،دىففېرېنسـ
ـىنى بەرپـ
ـڭ ئاساسـ
ـك گېئومېتىرىيەنىـ
ئانالىتىـ
ئەقلــى بايقىغــان ئىنتايىــن مۇھىــم بايقاشــارنىڭ بىــرى بولــۇپ ،ھازىرقــى زامــان بىلىــم-
ـەرلىرىنى
ـقا بەتتانىڭ ئەسـ
ـن باشـ
ـەكىللەندۈرگەندۇر .بۇنىڭدىـ
ـى شـ
ـڭ ھۇلىنـ
ـكا تەرەققىياتىنىـ
تېخنىـ
شــەرھىلەپ ئۇنىڭدىكــى چۈشىنىكســىز قىســىمالرنى ئايدىڭالتقــان>.
بۇزجانىنىڭ ۋەكىللىك ئەسىرى < كىتابۇل كامىل> دۇر.

بەتتانى
-859يىلــى ھەرراننىــڭ بەتتــان يېزىســىدا تۇغۇلغــان بولــۇپ ،ئەســلى ئىســمى مۇھەممــەد
ئىبنــى جابىــر ئىبنــى ســىنان ئەرراقىــدۇر .ئەبــۇ ئابدۇلــا ياكــى بەتتانــى دېگــەن نامــى
بىلــەن مەشــھۇر-929 .يىلــى ۋاپــات بولغــان.
ـەردە
ـۇ يـ
ـدۇر .بـ
ـترونوم ۋە ماتېماتىكىچىـ
ـم ئاسـ
ـەڭ مۇھىـ
ـى ئـ
ـەن تارىخىدىكـ
ـى ئىلىم-پـ
بەتتانـ
پەقــەت ماتېماتىــكا ساھەســىدىكى مۇۋەپپەقىيتىنىــا تىلغــا ئالىمــەن .بەتتانــى ماتېماتىكىــدا
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ـى
ـىدۇر .بەتتانـ
ـان كىشـ
ـى قولالنغـ
ـۇس ئۇقۇملىرىنـ
ـىنۇس ،تانگېنـ
ـىنۇس ،كوسـ
ـم سـ
ـى قېتىـ
تۇنجـ
ـن
ـرى ئۇنىڭدىـ
ـۇ ئەمگەكلىـ
ـڭ بـ
ـان .ۋە بۇنىـ
ـىزىپ چىققـ
ـى سـ
ـۇس جەدۋەللىرىنـ
ـىنۇس ،تانگېنـ
سـ
كېيىــن كەلگــەن يەنــە بىــر بۈيــۈك ماتېماتىــك بۇزجانىغــا ئاســاس ســالغان .ســىنۇس ۋە
كوســىنۇس ترېگونومېتىرىيەنىــڭ ئىككــى ئاســاس ئۇقۇمىــدۇر.

ئۆمەر ھەييام
ئۇيغــۇرالردا شــائىرلىقى بىلــەن تونۇلغــان ئۆمــەر ھەييــام ئەســلىدە بۈيــۈك ماتېماتىكتــۇر.
ھاياتــى ھەققىدىكــى مەلۇماتــار يېتەرلىــك ئەمــەس .كــۆپ ســانلىق تارىخچىــار تەرىپىدىــن
تۇغۇلغــان ۋاقتــى  1038-1048يىللىــرى ئارىســىدا ،ۋاپاتــى بولســا – 1123-1132يىللىــرى
ئارىســىدا دەپ قارىلىــدۇ .نېشــاپۇرنىڭ يېقىنلىرىــدا تۇغۇلغــان بولــۇپ ،شــۇ يــەردە ۋاپــات
بولغــان ،قەبرىســىنى ھېلىھــەم مىڭالرچــە ئىنســان زىيــارەت قىلىــدۇ.
ـۇلتانى
ـەلجۇق سـ
ـۈك سـ
ـۇپ ،بۈيـ
ـىغان بولـ
ـدە ياشـ
ـەلجۇقالر دەۋرىـ
ـۈك سـ
ـام بۈيـ
ـەر ھەييـ
ئۆمـ
مەلىكشــاھنىڭ چاقىرىشــى بىلــەن ئوردىغــا بېرىــپ ،بىــر كالىنــدار تــۈزۈپ بەرگــەن .بــۇ
كالىنــدار ئىرانــدا ھازىرمــۇ قوللىنىلماقتــا.
ـا
ـى ئوتتۇرىغـ
ـق تەڭلىمىلەرنـ
ـل پەرقلىـ
ـۈچ خىـ
ـون ئـ
ـك ئـ
ـى دەرىجىلىـ
ـام ئۈچىنچـ
ـەر ھەييـ
*ئۆمـ
قو يغا ن .
*تەڭلىمىلەردىكــى نامەلــۇم ســانالرنى < شــەيئى > دەپ ئاتىغــان ،بــۇ ئۇقــۇم ھازىــر
ماتېماتىكىــدا قوللىنىلىۋاتقــان  Xكــە ئايالنغــان.
*ئىككى ئەزالىقنى يېيىشنى تۇنجى بايقىغان ۋە قولالنغان كىشى ئۆمەر ھەييامدۇر.
*پاســكال ئۈچبۇلۇڭــى دېگــەن نــام بىلــەن مەشــھۇر بولغــان بــۇ ماتېماتىكىلىــق بايقــاش
ئەســلىدە ئۆمــەر ھەييامغــا تــەۋەدۇر.
ـەڭ
ـى ئـ
ـرى ئىچىدىكـ
ـكا كىتابلىـ
ـىر ماتېماتىـ
ـۇرا ئەسـ
ـى> ئوتتـ
ـر رىسالەسـ
ـان < جەبىـ
ـۇ يازغـ
*ئـ
ـدۇر.
ـڭ بىرىـ
ـلىك كىتابالرنىـ
ـى چۈشىنىشـ
ـەك ،تۈزۈلۈشـ
ئۆرنـ
*ئــۇ يەنــە < ئېۋكېلدنىــڭ كىتابىدىكــى قىيىــن مەســىلىلەرگە شــەرھ> ناملىــق بىــر كىتــاب
يازغــان.

نەسرۇددىن تۇسى
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ـى
ـان .تۇسـ
ـات بولغـ
ـا ۋاپـ
ـى باغداتتـ
ـان-1274 ،يىلـ
ـەھرىدە تۇغۇلغـ
ـۇس شـ
ـى تـ
-1201يىلـ
ـۇپ،
ـم بولـ
ـر ئالىـ
ـۈك بىـ
ـكەن يېتـ
ـەۋىيەدە يېتىشـ
ـەك سـ
ـدە يۈكسـ
ـى تۈرلىرىـ
ـەر قايسـ
ـڭ ھـ
بىلىمنىـ
ـدۇ.
ـدا گەۋدىلىنىـ
ـترونومىيە ۋە ماتېماتىكىـ
ـى ئاسـ
ـلىق تۆھپىسـ
ـەڭ ئاساسـ
ئـ
بەتتانــى ھۇلىنــى بەرپــا قىلغــان ،بۇزجانــى مۇســتەھكەملەپ سىستېمىالشــتۇرغان
ترېگونومېتىرىيــە تۇســى تەرىپىدىــن ھەقىقىــي مەنىدىكــى مۇســتەقىل پەنگــە ئايالندۇرۇلــدى.
ئۇنىــڭ ترېگونومېتىرىيىگــە ئاالقىــدار كىتابــى ھازىرمــۇ قوللىنىلىۋاتقــان بــەزى فورمۇلىالرنــى
ـە
ـر مۇددەتكىچـ
ـۇزۇن بىـ
ـىردە ئـ
ـۇرا ئەسـ
ـى ئوتتـ
ـۇر كىتابـ
ـڭ مەزكـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـە ئالىـ
ـۆز ئىچىگـ
ئـ
قولالنمــا كىتــاب بولــۇپ پايدىلىنىلغــان ئىــدى .تۇســىنىڭ ماتېماتىــكا كىتابىنىــڭ ئىســمىمۇ <
ئەلجەبىــر ۋەل مۇقابەلــە> دۇر.
ـەۋەبىدىن
ـارى سـ
ـەھىپە ئېتىبـ
ـۇپ ،سـ
ـۆپ بولـ
ـى كـ
ـار ناھايىتـ
ـىدىكى ئالىمـ
ـكا ساھەسـ
ماتېماتىـ
ـدۇق.
ـەن كۇپايىلەنـ
ـتۇرۇش بىلـ
ـى تونۇشـ
ـر قانچەيلەننـ
ـك بىـ
ـەڭ ۋەكىللىـ
ـەت ئـ
پەقـ

تېبابەت
ـرى مۇنداق
ـەين نەسـ
ـەييىد ھۈسـ
ـورى سـ
ـىتى پروفېسسـ
ـىنگتون ئۇنىۋېرسـ
ـورج ۋاشـ
ـكا جـ
ئامېرىـ
ـرى
ـق تارماقلىـ
ـەللىكلەر قاتارلىـ
ـقى كېسـ
ـك ،تاشـ
ـڭ دورىگەرلىـ
ـى ۋە ئۇنىـ
ـام تېبابىتـ
ـدۇ< :ئىسـ
دەيـ
مەنىۋىــي ئۇرۇقىنــى ئىســامدىن ئالغــان ھەمــدە يۇنــان ،ھىندىســتان تېبابىتىنىــڭ مۇنبــەت
ـان>.
ـى قىلغـ
ـپ تەرەققـ
ـن ئوزۇقلىنىـ
تۇپرىقىدىـ
بىلىشــىمىز كېرەككــى ،ئىســام مەدەنىيــەت تارىخىــدا تېبابــەت ئىلمىــي ئىنتايىــن قارشــى
ـدە
ـۆز نۆۋىتىـ
ـاالر ئـ
ـي ئۆلىمـ
ـۇن دىنىـ
ـدى .نۇرغـ
ـم ئىـ
ـر ئىلىـ
ـۆيۈلگەن بىـ
ـەڭ سـ
ـان ۋە ئـ
ئېلىنغـ
ـان.
ـىنى تاپقـ
ـۆز ئىپادىسـ
ـۇ ئـ
ـڭ تارىخىمىزدىمـ
ـۋال بىزنىـ
ـۇ ئەھـ
ـدى .بـ
ـم ئىـ
ـپ ،ھەكىـ
ـە تېۋىـ
يەنـ
ھەدىــس شــەرىفلەردە داۋالىنىــش ،كېســەللىك ھەققىــدە يۈزلىگــەن ھەدىســلەر بــار بولــۇپ< ،
ـۇم جەۋزىنىڭ
ـن قەييـ
ـم ئىبـ
ـھۇر ئالىـ
ـەكىللەنگەن .مەشـ
ـۇ شـ
ـەن ئاتالغۇمـ
ـى> دېگـ
ـەر تېبابىتـ
پەيغەمبـ
< پەيغەمبــەر تېبابىتــى> دېگــەن ئەســىرى مۇشــۇ تېمىدىكــى مەشــھۇر ئەســەرلەرنىڭ بىرىــدۇر.
( مەزكــۇر ئەســەرنىڭ ئۇيغۇرچــە تەرجىمىســىمۇ بــار) تېبابــەت تىلغــا ئېلىنغىنىــدا ،كاللىمىزغــا
دەماللىققــا ئۇيغــۇر تېبابىتىمىــز كېلىــدۇ ،ھەرگىزمــۇ ئوپېراتســىيە قىلىــش ،ئوكــۇل ئــۇرۇش،
ـا
ـدۇ .ئەممـ
ـار كەلمەيـ
ـۇق ئۇقۇمـ
ـىغا تەئەللـ
ـەرب مېدىتسىناسـ
ـدەك غـ
ـى دېگەنـ
ـەدەن ئاناتومىيىسـ
بـ
ئەســلى پاكىتــار بۇنــداق ئەمــەس.
ـق
ـى> ناملىـ
ـەرەب مەدەنىيەتـ
ـلېر ( < )jaques rislerئـ
ـۇس رىسـ
ـۇناس جاكيـ
ـھۇر شەرقشـ
مەشـ
ئەســىرىدە مۇنــداق دەيــدۇ < :مۇســۇلمانالر تەخمىنــەن بــەش ئەســىردىن ئــۇزۇن بىــر
مۇددەتتــە ،دۇنيــا تېبابىتىنىــڭ ئــەڭ يۈكســەك پەللىســىدە تــۇردى .ھەزرىتــى مۇھەممەدتىــن
كەلگــەن تېبابەتكــە ئاالقىــدار ھەدىســلەر 300گــە يېقىــن-622 .يىلىدىــن -661يىلىغىچــە
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بولغــان خۇلەفائــى راشــىدىنالر زامانىــدا ھەكىملــەر تېڭىقچىلىــق ،داغــاش ،قــان ئېلىــش،
ـۆزلىرى
ـۇ سـ
ـڭ مۇنـ
ـە ئۇنىـ
ـى .يەنـ
ـى بىلەتتـ
ـق تېخنىكىالرنـ
ـۇش) قاتارلىـ
ـا قويـ
ـەت (لوڭقـ
ھىجامـ
مۇســۇلمانالر تېبابىتىنىــڭ بىــز چۈشــەنگەن مەنىدىكــى نوقــۇل < تېۋىپلىــق> ال ئەمەســلىكىنى
ـەۋرلىك،
ـى ئاچقان .سـ
ـان يولنـ
ـار ئاچمىغـ
ـى يۇنانلىقـ
ـۇلمانالر قەدىمقـ
ـدۇ < :مۇسـ
ـىتىپ بېرىـ
كۆرسـ
بوشاشــماس ،ئەســتايىدىل ئىزدەنگۈچىلــەر بولغانلىقتىــن ،تېببىــي كۆزىتىشــلىرىنى توپلىغــان.
ئــۇ دەۋرلەردىــن باشــاپ ،تېبابــەت رەســمىي تەجرىبىۋىــي ماھىيــەت ئالغــان .ئەلــى ئىبنــى
ئاببــاس ئۆزىنىــڭ تەتقىقاتلىرىنــى بۇرۇنقــى كىتابالردىــن ئەمــەس ،بەلكــى دوختۇرخانىالردىــن
توپلىغىنىنــى تىلغــا ئالىــدۇ .شــۇ دەۋردىــن باشــاپ ،مەدرىســلەرگە ئىلىم-پــەن بۆلۈملىــرى،
تېبابــەت فاكۇلتېتلىــرى ،البوراتورىيەلــەر قوشــۇلغان> .ئارتــۇر پېللگرىنــو مۇنــداق دەيــدۇ< :
ـىز
ـىدە ئىنكار قىلغۇسـ
ـەت ساھەسـ
ـۇ تېبابـ
ـۇلمانالر بولۇپمـ
ـە ،مۇسـ
ـىر بويىچـ
ـۇرا ئەسـ
ـۈن ئوتتـ
پۈتـ
ئۈســتۈن ئورۇنــدا ئىــدى .مۇســۇلمان ھەكىملــەر كېســەللىك مەنبەســى ،جەريانــى ،كىلىنىــك
كۆزىتىــش ھەتتــا ئوپېراتســىيە ســاھەلىرىدىمۇ زور نەتىجىلەرنــى قولغــا كەلتۈرگــەن ئىــدى>.
مەســىلەن :ئىســپانىيەدە ياشــاپ ئۆتكــەن ئىبــن زۇھــر ( )1091-1162تېبابەتكــە <ئىلمىــي
تەپەككــۇر پرىنســىپلىرى> نــى ئېلىــپ كىرگــەن .ئــۇ مۇنــداق مۇھىــم مەســىلىنى بايقىغــان:
< ئىنســان بەدىنــى ئۆزىنــى ئــۆزى ساقايتىشــقا قادىــردۇر> ( .ئىممۇنىتېــت ئۇقۇمــى) نەپــەس
يوللىــرى ئوپېراتسىيەســى ھەققىــدە ماقالىلــەر يازغــان .كېســەلگە قــان تومــۇرى ياكــى باشــقا
ـى
ـقازاندىكى ياكـ
ـان .ئاشـ
ـا قويغـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـدۇرۇش مۇمكىنچىلىكىنـ
ـن ئوزۇقالنـ
ـۈنئىي يولالردىـ
سـ
بەدەننىــڭ مەلــۇم ئەزاســىدىكى راكنىــڭ باشــقا ئەزاغــا يۆتكىلىــش ئېھتىماللىقىنىمــۇ تىلغــا
ئالغــان.
تېبابــەت ئىســام جۇغراپىيەســى ئىچىــدە باشــقا تەبىئىــي پەنلەرگــە سېلىشــتۇرغاندا ،ئــەڭ
تەرەققىــي قىلغــان بىــر پــەن ھېســابلىنىدۇ .بــۇ تۇپــراق ئىچىدىكــى باغــدات ،ئەندەلــۇس (
ھازىرقــى ئىســپانىيە ) ،تۈركىســتان ،ۋە ئانادولــۇدا ھازىرقــى زامــان مەنىســىدىكى زامانىــۋى
دوختۇرخانىــار قۇرۇلغــان .ئامېرىكىنىــڭ مەشــھۇر مەدەنىيــەت تارىخچىســى ۋىــل ديۇرانتنىــڭ
زور ھەجملىــك ئەســىرى < دۇنيــا مەدەنىيــەت تارىخــى > دا مۇنــداق دەيــدۇ < :تارىختىكــى
تۇنجــى ئامبوالتورىيــە ۋە دورىخانىالرنــى مۇســۇلمانالر قۇرغــان .ئوتتــۇرا ئەســىردىكى تۇنجــى
ـان.
ـەرلەرنى يازغـ
ـا ئەسـ
ـدار كاتتـ
ـە ئاالقىـ
ـان .دورىگەرلىككـ
ـۇالر قۇرغـ
ـى ئـ
ـك مەكتىۋىنـ
دورىگەرلىـ
ـەللىرى
ـرۋا كېسـ
ـا نېـ
ـان .ھەتتـ
ـا قۇرۇلغـ
ـۆت دوختۇرخانـ
ـۇز تـ
ـدە ئوتتـ
ـام ئالىمىـ
ـۇ دەۋردە ئىسـ
ئـ
ئۈچــۈن ناھايىتــى ئىنســانچىل داۋاالش ئۇســۇللىرى تەدبىقلىغــان-931 .يىلــى باغداتتــا 860
ھەكىــم بــار ئىــدى ،ھــەر بىــر دوختۇرخانىــدا بىــر بــاش ھەكىــم بوالتتــى .ھــەر ســەھەر
بىمارالرنــى بىر-بىرلــەپ يوقــاپ ھــال ئەھۋاللىشــاتتى .بــاش ھەكىمگــە شــاگىرت ھەكىــم،
ياردەمچــى ،كېســەل باققۇچىــار ( ھازىرقــى مەنىدىكــى سىســتېرا) ھەمــرا بوالتتــى .بــاش
ھەكىملــەر بــوش ۋاقىتلىرىــدا تەتقىقــات ،ئىزدىنىــش بىلــەن شــۇغۇللىناتتى .ئىلىمىــي يىغىنــار
بوالتتــى .كېســەللەر تامامــەن ھەقســىز داۋالىناتتــى>..
تۆۋەنــدە بىــز ئــەڭ ۋەكىللىــك دەپ تونۇلغــان بىــر قانچــە تېبابــەت ئالىمىنــى قىســقىچە
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تونۇشــتۇرىمىز:

مۇھەممەد ئىبنى زەكەرىيا رازى
ـام تارىخىدىكى
ـم ئىسـ
ـۇ بەلكىـ
ـھۇر .ئـ
ـەن مەشـ
ـام بىلـ
ـەن نـ
ـرى رازى دېگـ
ـۇ بەكـ
ـۇ زات ئەبـ
بـ
ئــەڭ دەســلەپكى كىلىنىــك ھەكىــم بولســا كېــرەك-865 .يىلــى ئىراننىــڭ رەي ( ھازىرقــى
تېھــران) شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن ۋە ئۆمرىنىــڭ يېرىمىنــى شــۇ يــەردە ئۆتكۈزگــەن .رازى
ـقا
ـەن تونۇشتۇرۇشـ
ـىالتى بىلـ
ـى تەپسـ
ـدار بىلىم-مەرىپەتلەرنـ
ـە ئاالقىـ
ـان تېبابەتكـ
ـا قويغـ
ئوتتۇرىغـ
مەزكــۇر ماقالــە يــار بەرمەيــدۇ .رازى يەنــە ئىســام تارىخىدىكــى ئــەڭ مەشــھۇر پەيالســوپالر
قاتارىدىــن ئــورۇن ئالغــان .ئــۇ تېبابەتنــى ئەلــى ئىبنــى رەبباندىــن ئۆگەنگــەن دېيىلىــدۇ.
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى ھەققىــدە ئىزدەنگــەن برۇنــى رازىنىــڭ  184پارچــە ئەســىرىنىڭ بارلىقىنــى
تىلغــا ئالىــدۇ .ئەممــا ئۇنىــڭ بىزگــە ئۇلىشــالىغان ئەســەرلىرى كــۆپ ئەمــەس < .ئەلھــاۋى>
ـام تېبابىتىدىكى
ـەر ئىسـ
ـۇ ئەسـ
ـۇنداقال بـ
ـىرىدۇر ،شـ
ـۈك ئەسـ
ـىدىكى يېتـ
ـەت ساھەسـ
ـڭ تېبابـ
ئۇنىـ
ئــەڭ زور ھەجملىــك ئەســەر ھېســابلىنىدۇ .رازى ئەســلىدە ئــاۋال رەي شــەھرىدە كېيىــن
باغداتتىكــى چــوڭ دوختۇرخانىــدا ئەمەلىــي كېســەل داۋالىغــان .بولۇپمــۇ باغداتتىكــى ئــەڭ
ـڭ
ـىرى ئۆزىنىـ
ـك ئەسـ
ـۇ ۋەكىللىـ
ـڭ بـ
ـقا ئۇنىـ
ـان .شۇڭالشـ
ـلىقى بولغـ
ـڭ باشـ
ـوڭ دوڭتۇرخانىنىـ
چـ
ـدۇر .يەنى
ـۈرۈپ يېزىلغانـ
ـلىرىنى بىرىكتـ
ـىتە كۆزىتىشـ
ـەللەرنى بىۋاسـ
ـرى ۋە كېسـ
داۋاالش تەجرىبىلىـ
ـر
ـان بىـ
ـەل داۋالىغـ
ـي كېسـ
ـى ئەمەلىـ
ـەس ،بەلكـ
ـان ئەمـ
ـا يازغـ
ـەت كىتابىـ
ـر تېبابـ
ـۇل بىـ
ـۇ نوقـ
ئـ
دوختــۇردۇر.

ئىبنى سىنا
ئىبــن ســىنا مۇســۇلمان ئالىملىــرى ئىچىــدە ئۇيغۇرالرغــا ئــەڭ تونۇشــلۇق ئىســىمالردىن
بىرىــدۇر .ئىبــن ســىنا بەلكىــم ئىنســانالر تارىخــى شــاھىد بولغــان ئــەڭ زېــرەك ،ئــەڭ
ـۇ
ـىچە ئـ
ـەردە كۆرسىتىلىشـ
ـن .مەنبەلـ
ـى مۇمكىـ
ـرى بولۇشـ
ـانالرنىڭ بىـ
ـۇلدار ئىنسـ
ـدار ،ھوسـ
ئۈنۈمـ
ئــون يېشــىدىال قۇرئاننــى يــادالپ بولغــان ،ئــون ئالتــە يېشــىغىچە ئاساســەن دېگىــدەك شــۇ
ـن
ـۇ -980يىلىدىـ
ـەن .ئـ
ـەل ئىگەللىگـ
ـى مۇپەسسـ
ـەن تارماقلىرىنـ
ـم -پـ
ـق ئىلىـ
ـى بارلىـ
دەۋردىكـ
-1037يىلغىچــە بولغــان قىســقىغىنا  57يىللىــق ئۆمرىــدە ئۇزۇن-قىســقا بولــۇپ جەمــى
 250پارچــە كىتــاب يازغــان .ھەتتــا ئۇنىــڭ بــەزى كىتابلىرىنــى ئــات ئۈســتىدە كېتىۋېتىــپ
يازغانلىقىمــۇ رىۋايــەت قىلىنىــدۇ.
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ـلۇق <
ـە تونۇشـ
ـىرى ھەممىمىزگـ
ـھۇر ئەسـ
ـەڭ مەشـ
ـت ئـ
ـە ئائىـ
ـڭ تېبابەتكـ
ـىزكى ،ئۇنىـ
شۈبھىسـ
ـان
ـەن تونۇلغـ
ـى بىلـ
ـېنا نامـ
ـە ئاۋېيسـ
ـرى) دۇر .غەربتـ
ـەت قانۇنلىـ
ـب> (تېبابـ
ـت تىـ
ـۇن فىـ
ئەلقانـ
ـلىك
ـە دەرسـ
ـۈز يىلالرچـ
ـادا يـ
ـىر ياۋروپـ
ـۇرا ئەسـ
ـىرى ئوتتـ
ـۈك ئەسـ
ـۇر بۈيـ
ـىنانىڭ مەزكـ
ـن سـ
ئىبـ
قىلىنغــان ۋە كــۆپ نەشــر قىلىنغــان تېبابــەت كىتابىــدۇر .ئۇنىــڭ بــۇ ئەســىرىنى ئىســام

تېبابىتىنىــڭ چوققىســى دېيىشــكە بولىــدۇ .ئىبــن ســىنا نوقــۇل بــەدەن كېســەللىكلىرىنىال
ئەمــەس ،بەلكــى روھىــي كېســەللىكلەرگىمۇ دىققىتىنــى قاراتقــان ،ئــۇ خامۇشــلۇق كېســىلىگە
ناھايىتــى ئەتراپلىــق ئېنىقلىمــا بەرگــەن( .مەزكــۇر ئەســەر ئۇيغۇرچــە نەشــر قىلىنغــان).

ئاسترونومىيە
ســەييىد ھۈســەين نەســىر مۇنــداق دەيــدۇ< :مۇســۇلمانالر ئاســترونومىيەدە ئىــران،
ھىنــدى مەنبەلىــك بىلىملەرگــە تايىنىــش بىلــەن بىرگــە ،يۇنــان ئاســترونومى پتولېمىيغىمــۇ
ياخشــى ۋارىســلىق قىلغــان ،ئەنئەنىســىنى داۋامالشــتۇرغان ئىــدى .ئوتتــۇرا ئەســىردە ئىســام
ئاسترونومىيەســى ئۆزىنىــڭ تارىختىكــى ئــەڭ پــارالق دەۋرىنــى ياراتقــان>.
ئابباســىيالر دەۋرىدىكــى ئاســترونوم مۇھەممــەد ئىبــن فــەززارى ئىســام ئاسترونومىيىســىدە
ـدە < بەيتۇلھېكمەت>
ـۇن دەۋرىـ
ـى مەئمـ
ـىيالر خەلىپىسـ
ـاد قىلدى .ئابباسـ
ـتۇرالبنى ئىجـ
ـى ئۇسـ
تۇنجـ
نىــڭ قۇرۇلۇشــى بىلــەن پــارالق دەۋرگــە كىرگــەن تەرجىمىچىلىــك ھەرىكىتىــدە يۇنانلىــق
پتولېمىينىــڭ مەشــھۇر ئاســترونومىيە كىتابــى <ئالماگېســت> ( )Almagestئەرەبچىگــە تەرجىمــە
قىلىنغــان .بــۇ ئىســام جۇغراپىيەســىدىكى ئاســترونومىيە ئىلمىنىــڭ كېيىنكــى تەرەققىياتىغــا
ئاســاس ســالغان ۋە چوڭقــۇر تەســىر كۆرســەتكەن .بۇالردىــن كېيىــن بەتتانــى كەلگــەن.
ـپ
ـلەرنى ئېلىـ
ـرا ئۆلچەشـ
ـەڭ توغـ
ـق ،ئـ
ـەڭ ئېنىـ
ـى ئـ
ـترونومىيە تارىخىدىكـ
ـام ئاسـ
ـى ئىسـ
بەتتانـ
بارغــان ئاســترونومدۇر .بەتتانــى قۇياشــتىن ئــەڭ يىــراق نۇقتىنىــڭ داۋاملىــق يىراقلىشــىپ
ـڭ < يۇلتۇزالر
ـان .ئۇنىـ
ـى بايقىغـ
ـش كۈچىنـ
ـنىڭ تارتىـ
ـەن قۇياشـ
ـڭ بىلـ
ـى ۋە بۇنىـ
مېڭىۋاتقانلىقىنـ
ئىلمــى ھەققىــدە> ناملىــق كىتابــى غــەرب دۇنياســىدا ئۇزاققىچــە مۇشــۇ ســاھەنىڭ ئانــا
ـى
ـل ئالغىنىنـ
ـن نەقىـ
ـەردە بەتتانىدىـ
ـۇن يەرلـ
ـۇ نۇرغـ
ـەن .كوپېرنىكمـ
ـۇپ كەلگـ
ـن بولـ
كىتابلىرىدىـ
ۋە ئۇنىڭغــا تەشــەككۈرىنى بىلــدۈرۈپ ئۆتىــدۇ.
بەتتانــى رەققــە شــەھرىدە بىــر رەســەتخانا قۇرغــان بولــۇپ ،بــۇ رەســەتخانا
-887-918يىللىــرى ئارىســىدا مۇھىــم كۆزىتىشــلەرنى ئېلىــپ بارغــان .قۇيــاش ،ئــاي
تۇتۇلۇشــىنى كۆزەتكــەن ،پەســىللەرنىڭ مۇددىتىنــى ناھايىتــى يۇقىــرى دەرىجىدىكــى ئېنىقلىــق
ـاش يىلىنىڭ
ـرى قۇيـ
ـڭ بىـ
ـھۇر مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىـ
ـەڭ مەشـ
ـڭ ئـ
ـان .ئۇنىـ
ـابالپ چىققـ
ـەن ھېسـ
بىلـ
 365كــۈن بــەش ســائەت قىرىــق ئالتــە مىنــۇت يىگىرمــە تــۆت ســېكۇنت بولىدىغانلىقىنــى
ـە ئۆتكەن
ـى ھازىرغىچـ
ـىمۇ بەتتانىنـ
ـەن ساھەسـ
ـان ئىلىم-پـ
ـى زامـ
ـدۇر .ھازىرقـ
ـەپ چىققانلىقىـ
ئۆلچـ
ئــەڭ بۈيــۈك يىگىرمــە ئاســترونومنىڭ بىــرى دەپ ئېتىــراپ قىلغــان .ئــاي شــارىدىكى بىــر
ـمى )-Albategnius
ـى ئىسـ
ـڭ غەربتىكـ
ـدۇر( .بەتتانىنىـ
ـمى بېرىلگەنـ
ـڭ ئىسـ
ـە بەتتانىنىـ
ئورەككـ
ـەيئىلەرنىڭ
ـانالرنىڭ شـ
ـى) ئىنسـ
ـۇزالر ئىلمـ
ـۇم (يۇلتـ
ـى نۇجـ
ـدۇ < :ئىلمـ
ـداق دەيـ
ـى مۇنـ
بەتتانـ
قانۇنىيىتىنــى بىلىــش ئېھتىياجىدىــن تۇغۇلغــان ،ئىنســانالر بــۇ ئىلىــم بىلــەن ئالالھنىــڭ
ـى
ـى ،قۇدرىتىنـ
ـۇر ھېكمەتلىرىنـ
ـى ،چوڭقـ
ـىز ئۇلۇغلۇقىنـ
ـڭ تەڭداشسـ
ـقا ،ئۇنىـ
ـى ئىسپاتالشـ
بىرلىكىنـ
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ۋە ئالالھنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ مۇكەممەللىكىنــى بىلىشــكە مۇۋەپپــەق بولىــدۇ>.
ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئابدۇراخمــان ســۇفى ،ئەبــۇل ۋەفــا بۇزجانــى ،ئەندەلۇســتا ياشــىغان
ـى ،ئۇلۇغبېك
ـرۇددىن تۇسـ
ـەن نەسـ
ـپ ئۆتكـ
ـا ئېلىـ
ـتا تىلغـ
ـى ،باشـ
ـدى ،زەرقالـ
ـىم مەجرىـ
ئەبۇلقاسـ
ـارالق
ـەڭ پـ
ـىدىكى ئـ
ـام ئاسترونومىيەسـ
ـار ئىسـ
ـچى قاتارلىقـ
ـى قۇشـ
ـى ئەلـ
ـڭ ئوقۇغۇچىسـ
ۋە ئۇنىـ
ـى
ـى ،فەرغانـ
ـان برۇنـ
ـۇ رەيھـ
ـار ،ئەبـ
ـا ئاكا-ئۇكىـ
ـى مۇسـ
ـى ،بەنـ
ـۇ تۇسـ
ـىماالردۇر .بولۇپمـ
سـ
ـترونومالردۇر.
ـۈك ئاسـ
ـەڭ بۈيـ
ـى ئـ
ـار تارىختىكـ
قاتارلىقـ
ئىســام ئاسترونومىيەســىدە يەنــە ناھايىتــى مۇھىــم تەكشــۈرۈش ،كۆزىتىــش ئەســۋابلىرىمۇ
ـى
ـە زور تۆھپىلەرنـ
ـترونومىيە ئىلمىگـ
ـەتخانىالرمۇ ئاسـ
ـان رەسـ
ـۇنداقال قۇرۇلغـ
ـان .شـ
ـاپ چىقىلغـ
ياسـ
قوشــقان.
ـىدا قۇرۇلغان
ـام دۇنياسـ
ـى ئىسـ
ـىيە رەسەتخانىسـ
ـان شەمماسـ
ـدە قۇرۇلغـ
ـۇن دەۋرىـ
ـە مەئمـ
خەلىپـ
تۇنجــى رەســەتخانا ھېســابلىنىدۇ .مەزكــۇر رەســەتخانا قۇرۇلــۇپ ئــۇزۇن ئۆتمــەي مەئمــۇن
ـالغان .باغدات
ـىنى سـ
ـى رەسەتخانىسـ
ـتىگە ئىككىنچـ
ـى ئۈسـ
ـيۇن تېغـ
ـى قەسـ
ـام دىيارىدىكـ
ـە شـ
يەنـ
رەسەتخانىســى شــۇ چاغدىكــى باغــدات ھۆكۈمــدارى بۇۋەيھىلەردىــن شــەرەفۇددەۋلە تەرىپىدىــن
-982يىلــى بەرپــا قىلىنغــان بولــۇپ ،بــۇ رەســەتخانىدا ئابدۇراخمــان ســۇفى ،ئەبــۇ ســەھل
كۇفــى ،بۇزجانــى قاتارلىــق بۈيــۈك ماتېماتىــك ۋە ئاســترونومالر خىزمــەت قىلغــان .ھەمــەدان
رەسەتخانىســى -1025يىلــى ئىبــن ســىنانىڭ تەلىپــى بىلــەن ئىســپاھان ئەمىــرى ئەالئۇددەۋلــە
تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان بولــۇپ ،رەســەتخانىدا ئىبــن ســىنا ۋە ئۇنىــڭ شــاگىرتى جۇزجانــى
خىزمــەت قىلغــان .بــۇ يــەردە تۇنجــى قېتىــم مىكرومېتىرغــا ئوخشــاپ كېتىدىغــان ئۈســكۈنە
ئىشــلىتىلگەن .مەلىكشــاھ رەسەتخانىســى بۈيــۈك ســەلجۇق ئىمپېرىيىســى ســۇلتانى مەلىكشــاھ
ـام
ـەر ھەييـ
ـەردە ئۆمـ
ـۇ يـ
ـۇپ ،بـ
ـان بولـ
ـا قۇرۇلغـ
ـپاھان يېقىنلىرىغـ
ـى ئىسـ
ـن -1075يىلـ
تەرىپىدىـ
قاتارلىــق كىشــىلەر ئىشــلىگەن ،ئۆمــەر ھەييــام ســۇلتاننىڭ تەلىپــى بويىچــە بىــر كالېنــدار
تۈزگــەن بولــۇپ ،توغرىلىــق دەرىجىســى ھازىــر قوللىنىلىۋاتقــان گرىگورىيــان كالېندارىدىــن
ـڭ گرىگورىياننىڭ
ـڭ كالېندارىنىـ
ـەر ھەييامنىـ
ـەردە ئۆمـ
ـۇ يـ
ـە ،بـ
ـدۇر .ئەلۋەتتـ
ـرى ۋە ئىنچىكىـ
يۇقىـ
خەرىتىســىدىن ئالتــە يــۈز بــۇرۇن ئىكەنلىكىنــى ئۇنۇتماســلىق الزىــم .مەراغــا رەسەتخانىســى
ـى
ـرۇددىن تۇسـ
ـۈك ئالىم نەسـ
ـى بۈيـ
ـۇپ ،ئۇنـ
ـان بولـ
ـن قۇرۇلغـ
ـۇ تەرىپىدىـ
ـى ھوالكـ
-1259يىلـ
ـكا
ـترونومىيە ،ماتېماتىـ
ـتىن ،ئاسـ
ـۇپ قالماسـ
ـا بولـ
ـش ئۆيىـ
ـر كۆزىتىـ
ـەت بىـ
ـۇ پەقـ
ـقۇرغان ،ئـ
باشـ
قاتارلىــق دەرســلەر ئوقۇتۇلىدىغــان مەكتەپمــۇ بولغــان 400 ،مىــڭ پارچــە كىتاپقــا ئىگــە
كۈتۈپخانىســى بــار ئىــدى ۋە بــۇ رەســەتخانا  60يىــل ســاغالم خىزمــەت قىلغــان.
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تىمــۇر ئىمپېراتورلۇقــى ھۆكۈمدارلىرىدىــن ئۇلۇغبېكنىــڭ رەسەتخانىســى (ســەمەرقەند
ـەڭ زامانىۋى
ـۇپ ،ئـ
ـان بولـ
ـەمەرقەندتە قۇرۇلغـ
ـى سـ
ـدۇ) -1420يىلـ
ـۇ ئاتىلىـ
ـى دەپمـ
رەسەتخانىسـ
ھېســابلىنىدۇ .ئۆزىنىــڭ بىۋاســىتە كۆزىتىشــلىرىنىڭ مەلۇماتلىرىنــى خۇالســىلەپ ئىشــلىگەن
ئۇلۇغبېــك جەدۋىلــى (زىججــۇل ئۇلۇغبېــك) غەربتــە تەرجىمــە قىلىنىــپ پايدىلىنىلغــان .يەنــە
ـى
ـڭ ھەممىسـ
ـار .يۇقىرىقىالرنىـ
ـار بـ
ـى قاتارلىقـ
ـتانبۇل رەسەتخانىسـ
ـان ئىسـ
ـى قۇرۇلغـ
-1575يىلـ
دۆلــەت قۇرغــان رەســەتخانىالر بولــۇپ-840-869 ،يىللىــرى ئارىســىدا خىزمــەت قىلغــان

بەنــى مۇســا ئاكا-ئۇكىالرنىــڭ رەسەتخانىســىنى ئــۇالر ئــۆز سەرمايىســى بىلــەن ئۆيىــدە
ـىغا
ـىي رەسەتخانىسـ
ـان بەتتانىنىڭ شەخسـ
ـەت قىلغـ
ـىدا خىزمـ
ـرى ئارىسـ
ـان-887-918 .يىللىـ
قۇرغـ
ئوخشــاش خۇسۇســىيالر قۇرغــان رەســەتخانىالرمۇ بولغــان.
ئۇلۇغبېكنىــڭ ئەســەرلىرى ئاساســەن رۇســىيەگە توشــۇپ كېتىلگــەن بولــۇپ ،مەشــھۇر
رۇســىيەلىك شەرقشــۇناس بارتولــد <ئىســام مەدەنىيەتــى تارىخــى> ناملىــق كىتابىــدا مۇنــداق
يازىــدۇ <:ئىلىــم تەلــەپ قىلمــاق ھــەر بىــر ئــەر ۋە ئايــال مۇســۇلمانغا پــەرزدۇر> دېگــەن
ـپاتلىرىدۇر .ئۇلۇغبېك
ـنىڭ ئىسـ
ـۇ ھەدىسـ
ـلىرى بـ
ـارا مەدرىسـ
ـەمەرقەند ،بۇخـ
ـىلغان سـ
ـس ئېسـ
ھەدىـ
قۇرغــان رەســەتخانا بۈيــۈك نەتىجىلەرنــى ياراتقــان .بــۇ رەســەتخانىدا قولغــا كەلتۈرۈلگــەن
نەتىجىلــەر تاكــى تېلىســكوپ ئىجــاد قىلىنغىچــە بولغــان مەزگىــل ئىچىــدە ،ئــۆز ساھەســىنىڭ
ئــەڭ نوپۇزلــۇق بىلىــم ســەمەرەلىرى ئىــدى> .ئەمەلىيەتتىمــۇ ،ئۇلۇغبېكنىــڭ بــەش ئەســىر
بۇرۇنقــى ھېسابالشــلىرىنىڭ بۈگۈنكــى بىلــەن شــۇنچە يېقىــن چىقىشــى بىلىــم ساھەســىنى
ھەيــران قالدۇرغــان.
ۋىــل ديۇرانــت يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان كىتابىــدا مۇنــداق دەيــدۇ < :برۇنــى دۇنيانىــڭ
يۇمىالقلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇپــا قالماســتىن ،ھەممــە نەرســىنى يــەر مەركىزىگــە تارتىدىغــان
ـاش
ـم قۇيـ
ـر قېتىـ
ـدا بىـ
ـدا ،يىلـ
ـۆز ئوقىـ
ـى ئـ
ـڭ ھەركۈنـ
ـان .يەرنىـ
ـۇ بايقىغـ
ـۈچ بارلىقىنىمـ
ـر كـ
بىـ
ـا
ـى ئوتتۇرىغـ
ـپاتالش مۇمكىنچىلىكىنـ
ـپ ئىسـ
ـن چىقىـ
ـۈر نۇقتىدىـ
ـى تەتـ
ـدا ئايلىنىدىغانلىقىنـ
ئەتراپىـ
ـان>.
قويغـ
ـانالر تارىخىدىكى
ـۇ ئىنسـ
ـتۇرۇش زۆرۈر .برۇنىنىمـ
ـقىچە تونۇشـ
ـى قىسـ
ـدە برۇنىنـ
ـى كەلگەنـ
نۆۋىتـ
ـاراش مۇمكىـ
ـرى دەپ قـ
ـڭ بىـ
ـۇلدار ئالىمالرنىـ
ـچان ،ھوسـ
ـرەك ،تىرىشـ
ـەڭ زېـ
ئـ
ـن .برۇنى -973
يىلــى خارەزمــدە تۇغۇلغــان .ۋاپــات بولغــان ۋاقتــى ئېنىــق ئەمــەس ،ئادەتتــە -1051يىلــى
دەپ قارىلىــدۇ .ئــۇ ھاياتــى بويىچــە  180پارچىدىــن ئارتــۇق ئەســەر قالدۇرغــان بولــۇپ،
ـى
ـە پارچىسـ
ـاران يىگىرمـ
ـەرلەردىن ئـ
ـۇ ئەسـ
ـكى ،بـ
ـدۇ .ئەپسۇسـ
ـەھىپىگە يېتىـ
ـڭ سـ
ـى  13مىـ
جەمـ
بىزگــە يېتىــپ كەلگــەن .ئــۇ ھــەم ئاســترونوم ،ھــەم ماتېماتىــك ،ھــەم جۇغراپىيەشــۇناس،
ھــەم تارىخچىــدۇر .ئوتتــۇز يېشــىدا يەرشــارىنىڭ ئايالنمىســىنى كىچىككىنــە خاتالىــق پەرقــى
بىلــەن ھېســابالپ چىققــان .ئەنگىلىيــەدە چىقىدىغــان «بۈگۈنكــى تارىــخ» ()history today
ژۇرنىلىــدا چىققــان بىــر ماقالىــدە برۇنىنــى نەزەرىيــە جەھەتتىــن ئامېرىــكا قىتئەســىنى تۇنجــى
بايقىغــان ئــادەم دەپ مۇئەييەنلەشــتۈرگەن.

جۇغراپىيە ۋە خەرىتىچىلىك
ـل
ـۇ خىـ
ـلىغان .بـ
ـكە باشـ
ـى كېڭىيىشـ
ـام جۇغراپىيىسـ
ـاپال ،ئىسـ
ـىردىن باشـ
ـە  -1ئەسـ
ھىجىرىيـ
ئەھــۋال جۇغراپىيــە ،خەرىتىچىلىكنىــڭ تەرەققىياتىنىــڭ ئوبيېكتىــپ شــارائىتىنى ھازىرلىغــان.
مۇســۇلمانالر غەربتــە ئەندەلۇســتىن شــەرقتە تاكــى ھىندىســتانغىچە بولغــان كەڭــرى زېمىنــدا
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ئەركىــن سەير-ســاياھەت قىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە بولغــان.
ـىنى
ـارىنىڭ خەرىتىسـ
ـى مەئمۇن يەرشـ
ـىيالر خەلىپىسـ
ـا ئابباسـ
ـرى ئەتراپىدىـ
ـادى -830يىللىـ
مىـ
ســىزدۇرغان .بــۇ خەرىتــە كېيىــن ياۋروپــادا ســىزىلغان خەرىتىلەرنىــڭ ئۆرنــەك نۇسخىســى
بولــۇپ قالغــان-11 .ئەســىرنىڭ دەســلىپىدە ئىســام دۇنياســىدا ماتېماتىكىلىــق جۇغراپىيــە
ـانغان.
ـە برۇنىدىن باشـ
ـۇ يەنـ
ـىزكى ،بـ
ـلىغان .شۈبھىسـ
ـقا باشـ
ـا قىلىنىشـ
ـى بەرپـ
ـڭ ئاساسـ
ئىلمىنىـ
برۇنــى غەزنەۋىلەرنىــڭ پايتەختــى غەزنــە شــەھىرى بىلــەن باغداتنىــڭ ئارىســىدىكى يەرلەرنىــڭ
مېردىئــان ۋە پاراللىــل دەرىجىلىرىنــى ئاســترونومىيەلىك كۆزىتىــش ،مۇســاپە ئۆلچــەش ۋە
ـتىن
ـى ئارىدىكى ئاتمىشـ
ـان .ئىككـ
ـەپ چىققـ
ـپ بەلگىلـ
ـىپلىرىنى قوللىنىـ
ـڭ پىرىنسـ
ترېگونومېتىرىيەنىـ
ـەن
ـەر بىلـ
ـەن قىممەتلـ
ـى ئۆلچەنگـ
ـڭ ھازىرقـ
ـانلىق مەلۇماتلىرىنىـ
ـەن سـ
ـڭ ئۆلچەنگـ
ـۇق يەرنىـ
ئارتـ
بولغــان پەرقــى ئــاران  6-45مىنــۇت ئارىلىقىــدا بولــۇپ چىققــان.
دېڭىزچىلىقتــا ئــەڭ دەســلەپ كومپاســنى ئىشــلەتكەنلەر مۇســۇلمانالردۇر .كومپــاس غەربكــە
مۇســۇلمانالرنىڭ قولــى ئارقىلىــق يەتكــەن .دوكتــور ســىگرىد يۇقىرىدىكــى كىتابىــدا مۇنــداق
دەيــدۇ< بىــزدە ئامالفــى فالۋىئــو گيويــا ( )Amalfi Flavio gioiaكومپاســنىڭ ئىجادچىســى
دەپ تونۇلىــدۇ ،ئەممــا ئــۇ كومپاســنى مۇســۇلمانالردىن ئۆگەنگــەن ،ئەســلىدە ئەھلــى
ســەلب ئۇرۇشــى جەريانىــدا ئەھلــى ســەلبدىن پېتــرۇس كومپاســقا ئاالقىــدار مەلۇماتالرنــى
مۇســۇلمانالردىن ئىگەللــەپ فرانســىيىگە ئېلىــپ بارغــان>.
ـى
ـىمۇ دۇنيادىكـ
ـا خەرىتىسـ
ـى دۇنيـ
ـقىرىنىڭ دىۋاندىكـ
ـۇد قەشـ
ـز مەھمـ
ـۇغ بوۋىمىـ
ـڭ ئۇلـ
بىزنىـ
ئــەڭ قەدىمقــى خەرىتىلەردىــن بىــرى بولــۇپ ،دۇنيانىــڭ يۇمىالقلىقىنــى ئىپادىلىگــەن ،تۇنجــى
قېتىــم ياپونىيەنــى خەرىتىگــە چۈشــۈرگەنلىكى بىلــەن ئاالھىــدە مەشــھۇر.
ـات
ـقىچە مەلۇمـ
ـدە قىسـ
ـس ھەققىـ
ـرى رەئىـ
ـى پىـ
ـى ۋە خەرىتىچـ
ـۈك جۇغراپىيەچـ
ـدا بۈيـ
ئاخىرىـ
بېر ىمىز .
ـۇدا
ـى گېلىبولـ
ـۇپ-1465 ،يىلـ
ـەي بولـ
ـن پىرىبـ
ـمى مۇھىيددىـ
ـلى ئىسـ
ـنىڭ ئەسـ
ـرى رەئىسـ
پىـ
تۇغۇلغــان-1554 .يىلــى قاھىــرەدە ئىتائەتســىزلىك جىنايىتــى بىلــەن تۆھمــەت قىلىنىــپ
ـۇرا
ـىپ ئوتتـ
ـىغا ئەگىشـ
ـاپ تاغىسـ
ـن باشـ
ـق ۋاقىتلىرىدىـ
ـەن .بالىلىـ
ـپ ئۆلتۈرۈلگـ
ـى ئېلىنىـ
كاللىسـ
ـوڭ بولغـ
ـۇلۇپ چـ
ـەپەرلىرىگە قوشـ
ـق سـ
ـز قاراقچىلىـ
ـى دېڭىـ
دېڭىزدىكـ
ـى
ـى تاغىسـ
ـان-1511 .يىلـ
ئۆلگەندىــن كېيىــن ،گېلىبولــۇدا دېڭىزچىلىقتىــن ۋاز كېچىــپ بــۇرۇن توپلىغــان مەلۇماتلىرىغــا
ئاساســەن خەرىتــە سىزىشــقا كىرىشــكەن-1513 .يىلــى ئۆزىنىــڭ تۇنجــى دۇنيــا خەرىتىســىنى
ـان-1525 .
ـىرىنى تاماملىغـ
ـۈك ئەسـ
ـق بۈيـ
ـە> ناملىـ
ـۇل بەھرىيـ
ـى < كىتابـ
ـىزغان-1521 .يىلـ
سـ
يىلــى بــۇ كىتابنــى يەنىمــۇ تۈزىتىــپ ،بــاش ۋەزىــر ئىبراھىــم پاشــانىڭ ۋاسىتىســى بىلــەن
ـىزىپ،
ـىنى سـ
ـا خەرىتىسـ
ـى  -2دۇنيـ
ـان-1528 .يىلـ
ـم قىلغـ
ـۇاليمانغا تەقدىـ
ـۇلتان سـ
ـى سـ
قانۇنـ
بۇنىمــۇ ســۇلتان ســۇاليمانغا تەقدىــم قىلغــان-1513 .يىلــى ســىزىلغان خەرىتىســى -1928
ـكا،
ـۇپ ئامېرىـ
ـمى بولـ
ـر قىسـ
ـڭ بىـ
ـۈن خەرىتىنىـ
ـۇ پۈتـ
ـان .بـ
ـن تېپىلغـ
ـى مۇزىيېدىـ
ـى توپكاپـ
يىلـ
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ـى -1818
ـۇب تېخـ
ـى قۇتـ
ـى جەنۇبـ
ـدى .ھالبۇكـ
ـەتكەن ئىـ
ـى كۆرسـ
ـى قۇتۇبنـ
ـا ۋە جەنۇبـ
ئافرىقـ
يىلــى بايقالغــان ئىــدى.
كىتابــۇل بەھرىيــە ناملىــق كىتابىــدا بولســا چوڭ-كىچىــك  200پارچىگــە يېقىــن خەرىتــە
ســىزىلغان بولــۇپ ،بــۇ ھەقتىكــى تەتقىقاتــار ھازىرغىچــە داۋاملىشــىۋاتىدۇ-2013 .يىلــى
بىرلەشــكەن دۆلەتلــەر تەشــكىالتى يۇنېســكو پىــرى رەئىــس خەرىتىســىنىڭ  500يىللىــق
مۇناســىۋىتى بىلــەن مەخســۇس ئىلمىــي مۇھاكىمــە يىغىنــى ئۆتكۈزگــەن.

جەمئىيەتشۇناسلىق
ئىلىم-پــەن تارىخــى دېگىنىمىــزدە كاللىمىزغــا باشــتا يۇقىرىــدا بايانــى ئۆتكــەن تەبىئىــي
پەنلــەر كېلىشــى مۇمكىــن .شۇڭالشــقا جەمئىيەتشۇناســلىقنى قىســقىچە ســۆزلەپ ئۆتۈشــنى
توغــرا كــۆردۈم .ئادەتتــە جەمئىيەتشۇناســلىق تارىخىــدا فرانســىيە مۇتەپەككــۇرى ئاۋگۇســت
ـا
ـدۇ .ئەممـ
ـان دەپ قارىلىـ
ـىرى يازغـ
ـلىق ئەسـ
ـتېمىلىق جەمىيەتشۇناسـ
ـم سىسـ
ـى قېتىـ
ـت تۇنجـ
كومـ
ـتا
ـىنىڭ -1332يىلى تۇنىسـ
ـلەپكى ئاساسچىسـ
ـۇ پەننىڭ دەسـ
ـاردا بـ
ـى تەتقىقاتـ
ـى يىلالردىكـ
يېقىنقـ
تۇغۇلغــان بۈيــۈك ئىســام ئالىمــى ۋە تارىخچىســى ئىبنــى خەلــدۇن ئىكەنلىكــى ئوتتۇرىغــا
ـڭ
ـۇر پەننىـ
ـدا مەزكـ
ـلىق كىتابلىرىـ
ـان جەمىيەتشۇناسـ
ـىر قىلىنغـ
ـە نەشـ
ـر غەربتـ
ـدۇ .ھازىـ
قويۇلۇۋاتىـ
تارىخىنــى ســۆزلىگەندە ئىبــن خەلدۇننــى تىلغــا ئالىــدۇ ۋە يۈكســەك باھــا بېرىــدۇ .ھازىــر
ئىبــن خەلدۇننىــڭ ئەســەرلىرى ھەققىــدە مىڭلىغــان ئاكادېمىــك تەتقىقــات ماقالــە ،ئەســەرلەر
بــار ھەمــدە داۋاملىــق يېزىلماقتــا.
ـەر>
ـەدە ۋەل خەبـ
ـۇل مۇبتـ
ـەر ۋە دىيۋانـ
ـۇل ئىبـ
ـڭ < كىتابـ
ـۆھرىتى ئۇنىـ
ـڭ شـ
ـن خەلدۇننىـ
ئىبـ
ناملىــق تارىــخ كىتابىغــا يازغــان مۇقەددىمىســىدىن كەلگــەن .ئىلىــم ساھەســىدە مۇقەددىمــە
ئىســمى بىلــەن مەشــھۇردۇر .ئىبــن خەلدۇننــى تارىــخ پەيالســوپى ،جەمىيەتشــۇناس دېگــەن
نامغــا ئىگــە قىلغىنــى دەل مەزكــۇر مۇقەددىمىــدۇر .ئىبــن خەلــدۇن < مۇقەددىمــە> ســىدە
مەدەنىيــەت ،دۆلــەت ،مىللەتلەرنىــڭ تۇغۇلۇشــى ،يۈكسىلىشــى قاتارلىــق ھادىســىلەرنى
سىســتېمىلىق چۈشــەندۈرىدۇ .بولۇپمــۇ ئىســام مىللەتلىــرى ھەققىــدە ئاالھىــدە چوڭقــۇر
مۇالھىزىلىرىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ.
يازغانلىرىــم ئەمەلىيەتتــە دېڭىزدىــن تامچىــدۇر .ئۇچۇشــنى ئەمەلىــي ســىناق قىلغــان ئىبــن
ـان
ـى قىلغـ
ـۆرەك ئوپېراتسىيەسـ
ـم بـ
ـى قېتىـ
ـەۋەرى ،تۇنجـ
ـار ،دىنـ
ـن بەيتـ
ـك ئىبـ
ـاس ،بوتانىـ
فىرنـ
ـن
ـىغان ئىبـ
ـىردە ياشـ
ـان -10ئەسـ
ـى داۋالىغـ
ـى جۇزامنـ
ـەل يەنـ
ـاق كېسـ
ـۇق ئـ
ـى ،يۇقۇملـ
زەھرابـ
ـڭ
ـا كوجايۈرەكنىـ
ـىلەن :ئابدۇلـ
ـدى .مەسـ
ـن بولمىـ
ـش مۇمكىـ
ـا ئېلىـ
ـى تىلغـ
ـار قاتارلىقالرنـ
جەسسـ
< ئىســام بىلىــم تارىخــى> دېگــەن كىتابىــدا جەمئىــي  95نەپــەر ئالىمنــى بايــان قىلغــان
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بولــۇپ ،مــەن پەقــەت ئــون نەچچــە ئالىمنىــا تىلغــا ئالدىــم .دوكتــۇر فۇئــات ســەزگىننىڭ
< ئەرەپچــە ئىلمىــي مىراســار تارىخــى> ناملىــق  27گىگانــت ئەســىرىنىڭ  20تومغــا يېقىنــى
تەبىئىــي پــەن ھەققىــدە توختالغــان.
ـى
ـۇن دەۋرنـ
ـر ئالتـ
ـق بىـ
ـدا  800يىللىـ
ـەت تارىخىـ
ـم -مەرىپـ
ـانالرنىڭ ئىلىـ
ـكى ،ئىنسـ
ئەپسۇسـ
ـى يوقىتىپ
ـى يېتەكچىلىك ئورنىنـ
ـاپ ،بىلىمدىكـ
ـىرلەردىن باشـ
ـى -16ئەسـ
ـام دۇنياسـ
ياراتقان ئىسـ
قويۇشــقا باشــلىغان ،غــەرب دۇنياســى ئاستا-ئاســتا ئۈســتۈن ئورۇنغــا چىقىشــقا باشــلىغان.
ئىســام دۇنياســىنىڭ تەبىئىــي پەندىكــى چۆكۈشــىنىڭ ســەۋەبلىرى ئــۆز ئالدىغــا چــوڭ بىــر
ـن
ـۈزۈش مۇمكىـ
ـە يۈرگـ
ـدا مۇھاكىمـ
ـۇ تېمىـ
ـدە بـ
ـك ماقالىـ
ـۇ كىچىـ
ـا ،بـ
ـا بولغاچقـ
ـتەقىل تېمـ
مۇسـ
بولمىــدى .قانداقــا بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر ،رەت قىلغىلــى بولمايدىغــان پاكىــت شــۇكى،
ـىي-
ـاد ،سىياسـ
ـىپ ،ئىقتىسـ
ـىغا ئەگىشـ
ـتۈنلۈكىنىڭ ئاجىزلىشىشـ
ـى ئۈسـ
ـۇلمانالر ئىلىم-پەندىكـ
مۇسـ
ـۇلمانالر
ـۈن مۇسـ
ـا بۈگـ
ـى .مانـ
ـۈز تۇتتـ
ـكە يـ
ـەي چۆكۈشـ
ـۇ پەيدىنپـ
ـۈچ جەھەتلەردىمـ
ـي كـ
ھەربىـ
ـا
ـش خاتـ
ـى دېيىـ
ـىتىلىق نەتىجىسـ
ـى ۋاسـ
ـىتە ياكـ
ـنىڭ بىۋاسـ
ـۇ چۆكۈشـ
ـى مۇشـ
ـاۋاتقان خارلىقنـ
ياشـ
ـپ
ـەن ئېلىـ
ـى ئىلىم-پـ
ـەڭ مۇھىمـ
ـەس ،ئـ
ـا ئەمـ
ـۇلمانالر ئىلىم-پەندىنـ
ـى ،مۇسـ
ـەس .چۈنكـ
ئەمـ
كېلىدىغــان كۈچتىــن مەھــرۇم قالــدى ،بۇنىــڭ مۇقــەررەر نەتىجىســى ســۈپىتىدە كۈچســىزلىك
ئېلىــپ كەلگــەن ئاقىۋەتلەرگــە دۇچــار بولۇشــتىن قۇتۇاللمىــدى.

خاتىمە
گەرچــە مۇســۇلمانالر تارىختــا ئەنــە شــۇنداق شــانلىق ســەھىپىلەرنى يازغــان ،مىسلىســىز
ئالتــۇن دەۋر ياراتقــان بولســىمۇ ،بۈگۈنكــى رېئاللىــق مۇســۇلمانالرنىڭ ئەنــە شــۇ ئەنئەنىگــە
اليىقىــدا ۋارىســلىق قىاللمىغانلىقىنــى كۆرســىتىپ تۇرۇپتــۇ .مەســىلىنىڭ تېخىمــۇ ئېچىنىشــلىق
ـۇ پاجىئەلىك
ـۇلمانالرنىڭ بـ
ـەم مۇسـ
ـتىن ،بەلكى ھېلىھـ
ـۆزى بولماسـ
ـڭ ئـ
ـبۇ رېئاللىقنىـ
ـى ئۇشـ
تەرىپـ
ـلىكى،
ـا يۈزلەنمەسـ
ـلىقى ،ئۇنىڭغـ
ـراپ قىلماسـ
ـلىكى ،ئېتىـ
ـۇپ يەتمەسـ
ـن تونـ
ـى ماھىيىتىدىـ
رېئاللىقنـ
قــۇالق يوپۇرىشــى ،كۆرمەســكە سېلىشــىدۇر .ئاجىزلىقلىرىنىــڭ تىلغــا ئېلىنىشــىدىن قورقــۇش
تېخىمــۇ قورقۇنچلــۇق ئاجىزلىقتۇركــى ،بــۇ ئاجىزلىقنــى ئەبەدىيلەشــتۈرىدۇ .بۈگۈنكــى دەۋر
ئىلىم-پــەن جۇغراپىيىســىدىكى ئــەڭ قاقــاس رايــون مۇســۇلمانالر ياشــاۋاتقان جۇغراپىيــەدۇر.
نوپۇســى ســەككىز مىليــون ئەتراپىــدا كېلىدىغــان ئىســرائىلىيەنىڭ ئىككــى يــۈز مىليوندىــن
ـەك
ـىدا يۈكسـ
ـىنىڭ ئارقىسـ
ـۇپ تۇرالىشـ
ـى قورقۇتـ
ـىدا ئۇالرنـ
ـۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىسـ
ـۇق مۇسـ
ئارتـ
ـىنى ۋە ئۆكتەملىكىنى
ـتۈن بولۇشـ
ـڭ ئۈسـ
ـەدەر خورىكىنىـ
ـڭ ئۇ قـ
ـار .ئۇالرنىـ
ـى بـ
ـەن كۈچـ
ئىلىم-پـ
ئــۇالر ئىگــە بولغــان ئاتــوم بومبىســى قاتارلىــق يۇقىــرى تېخنىكىلىــق قوراللىــرى بىلــەن،
مۇســۇلمانالرنىڭ ئاجىــز ۋە چارىســىز ھالىنــى ئۇالرنىــڭ قوراللىرىنىــڭ ئاددىــي ۋە قاالقلىقــى
بىلــەن باغلىماســلىق مۇمكىنمــۇ؟ ئەگــەر ھازىــر مۇســۇلمانالر بىلــەن غەيــرى مۇســۇلمانالرنىڭ
60

ئىلىم-پــەن نەتىجىلىرىگــە مۇناســىۋەتلىك ســانلىق مەلۇماتالرنــى سېلىشــتۇرىدىغان بولســاق
ـەردە
ـۇ يـ
ـز .بـ
ـار بولىمىـ
ـە دۇچـ
ـر مەنزىرىگـ
ـدەك بىـ
ـپ كەتكىـ
ـە كىرىـ
ـن يەرگـ
ـادەم ئۇيالغىنىدىـ
ئـ
ئــۇ سېلىشــتۇرمىالرغا ھاجــەت بولمىســا كېــرەك.
ئەمــدى ســۆزىمىزنىڭ دائىرىســىنى ســەل تارايتىــپ ،ئۇيغــۇر مۇســۇلمانالرنىڭ ئىلىــم-
پــەن پوزىتسىيىســى ھەققىــدە توختىلىدىغــان بولســاق ،ھالىمىزنــى يۇقىرىقــى كارتىنىدىــن
جىــق پەرقلىنىــپ كەتمەيــدۇ دېيىــش مۇمكىــن .بولۇپمــۇ ئېتىــراپ قىلمــاي بولمايدۇكــى،
بــۇ ئەھــۋال ئۇيغــۇر جەمىيىتىنىــڭ دىنــدارالر قاتلىمىــدا تېخىمــۇ گەۋدىلىــك .تەبىئىــي پــەن
ـي مەجبۇرىيەت
ـنىڭمۇ بىر دىنىـ
ـەردە ئوقۇتۇشـ
ـي پەنلـ
ـى تەبىئىـ
ـش ،بالىلىرىمىزنـ
ـش ،ئۆگىتىـ
ئۆگىنىـ
ئىكەنلىكىنــى ھەقىقىــي تونــۇپ يەتكەنلــەر ئىنتايىــن ئــاز ســاندا ،ھەتتــا ئەھلــى ئۆلىمــاالر
ئىچىدىنمــۇ بۇنىڭغــا تەشــۋىق ،تەۋســىيەدە بولىدىغانــار كــۆپ ئەمــەس .بالىالرنــى ياخشــى
ـلىرىمىز
ـىز قېرىنداشـ
ـەنگەن ساناقسـ
ـا ئوقۇتۇش دەپ چۈشـ
ـي ئىلىملەردىـ
ـەت دىنىـ
ـنى پەقـ
ئوقۇتۇشـ
بــار .بــۇ ھەقتــە توختالســاق ســۆزىمىز بــەك ئۇزىــراپ كېتىشــى مۇمكىــن .ئەممــا كــۆزى
ئوچــۇق كىشــىلەر ئۈچــۈن پاكىــت شــۇنچىلىك ئايدىــڭ ۋە ئوچۇقتــۇر.
ـى نوقۇل
ـان ئۇنـ
ـر زامـ
ـدا ھېچبىـ
ـەرز قىلغانـ
ـنى پـ
ـم ئىگەللەشـ
ـە ئىلىـ
ـام بىزگـ
ـى ،ئىسـ
ۋەھالەنكـ
دىنىــي ئىلىملــەر بىلەنــا چەكلىگىنــى يــوق .ھەتتــا مۇئەييــەن دەۋر ۋە مۇئەييــەن جەمىيەتتــە
ـە
ـەرز ئەينگـ
ـا پـ
ـە ،ھەتتـ
ـش پەرزگـ
ـى ئۆگىنىـ
ـي پەنلەرنـ
ـىدىن تەبىئىـ
ـار يۈزىسـ
ـىز ئېھتىياجـ
تەخىرسـ
ئايلىنىــدۇ .بۈگۈنكــى دەۋرىمىــز مېنىڭچــە تەبىئىــي پەننــى ئىگەللــەش مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن
پەرزگــە ئايالنغــان بىــر دەۋردۇر .نۆۋەتتــە ئىنســانىيەت تارىخىــدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن بىــر
ـك
ـەنگەن ،يېتەرلىـ
ـي ئىشـ
ـا ھەقىقىـ
ـۆز دىنىغـ
ـڭ ئـ
ـان ئۇيغۇرالرنىـ
ـتىدا قالغـ
ـق ئاسـ
ـۇم ۋە خارلىـ
زۇلـ
چۈشــەنگەن ،اليىقىــدا ئەمــەل قىلغــان ،شــۇنداقال زۆرۈر تەبىئىــي پەنلــەر بىلــەن قورالالنغــان
ـەپ
ـەت تەلـ
ـان ،قانۇنىيـ
ـەززا قىلغـ
ـق تەقـ
ـان ،رېئاللىـ
ـام بۇيرۇغـ
ـى ،ئىسـ
ـى يېتىشتۈرىشـ
ئەۋالدلىرىنـ
[[[
ـۇر.
ـر مەجبۇرىيەتتـ
ـان بىـ
قىلغـ
— ئاپتور :ئىسالم تارىخى دوكتورانتى
بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى :ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى
[[[ پايدىالنمىالر
ئىسالمدا بىلىم ۋە تېخنىكا .فۇئان سەزگىن تۈركىيە بىلىملەر ئاكادېمىيسى نەشرىياتى نەشرى.
ئىسالم ئىلىم-پەن تارىخى ھەققىدە لېكسىيەلەر .فۇئات سەزگىن .تىماش نەشرىياتى ئۈچىنچى نەشرى
ئىسالمدا ئىلىم-پەن تارىخى .ئابدۇلال كوجايۈرەك كۆك تورۇس نەشرىياتى نەشرى.
ئىسالمدا ئىلىم-پەن ۋە مەدەنىيەت .سەييىد ھۈسەين نەسر ئىنسان نەشرىياتى نەشرى.
ئىسالم ۋە ئىلىم-پەن .سەييىد ھۈسەين نەسرى .ئىنسان نەشرىياتى نەشرى.
تۈركىيە دىيانەت ئىسالم ئېنسكلوپېدىيەسى
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ئۆزىمىزگە خاس مەدرىسە
بەرپا قىاليلى
ئاتاۋۇلال سەئىد

ـا
ـچىت بىنـ
ـوڭ مەسـ
ـارادا چـ
ـى بۇخـ
ـەمەرقەنىتتە-714 ،يىلـ
ـى سـ
ـە -713يىلـ
مىالدىيـ
ـە
ـلىغان .ئەنـ
ـقا باشـ
ـز تارتىشـ
ـام يىلتىـ
ـدا ئىسـ
ـتان يۇرتلىرىـ
ـەن تۈركىسـ
ـى بىلـ
قىلىنىشـ
شــۇ ۋاقىتالردىــن باشــاپ غەربىــي ۋە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ئارىســىدىكى
مىللىــي بىرلىــك ،ئۇرۇق-تۇغقانچىلىــق ،كۈچلــۈك ئىقتىســادىي ئاالقــە ،تىجــارەت
ـام
ـۇ ئىسـ
ـىدە ۋەتىنىمىزدىمـ
ـىۋەتلەر تۈرتكىسـ
ـۇق مۇناسـ
ـۈك قويـ
ـەر تۈرلـ
ـق ھـ
قاتارلىـ
نــۇر چېچىشــقا باشــلىغان .گەرچــە كــەڭ كۆلەمــدە ئىســامغا كىرىــش ســۇلتان
ســۇتۇق بۇغراغاندىــن باشــانغان بولســىمۇ ،خەلقىمىــز ئارىســىدا خېلــى بۇرۇنــا
ـارائىت
ـا ئالغۇدەك شـ
ـى قولغـ
ـاپ ،تەخىتنـ
ـى قولـ
ـۇتۇق بۇغراغاننـ
ـپ ،سـ
ـام تارقىلىـ
ئىسـ
ھازىرالنغــان .تارىخــى رىۋايەتلــەردە ھىجرىيــە -3ئەســىردىال قەشــقەر ،باالســاغۇن
ـا ئېلىنىـ
ـى تىلغـ
ـۇپ بولغانلىقـ
ـۇلمان بولـ
ـڭ مۇسـ
ـن كۆپىنىـ
ـڭ يېرىمىدىـ
خەلقلىرىنىـ
ـدۇ[[[.
ئەســلىدىال ئەقىللىــق ،زىــرەك ،ئىلىم-مەرىپەتكــە ھېرىســمەن ،مەدەنىيەتلىــك
تۈركىســتان خەلقلىــرى ئىلىم-مەرىپەتكــە ،ئوقۇ-ئوقۇتۇشــقا تەرغىــب قىلىدىغــان
ـت
ـقا ۋاقىـ
ـلىۋەتكەن .قىسـ
ـى باشـ
ـي ھاياتىنـ
ـاق ئىلمىـ
ـىدە قاينـ
ـڭ تۈرتكىسـ
ـى دىننىـ
يېڭـ
ئىچىــدە ھــەر تۈرلــۈك ئىلىملــەردە كاتتــا ئالىمــار يېتىشــىپ چىققــان .دىنىــي
ـتازى
ـڭ ئۇسـ
ـام بۇخارىنىـ
ـىردىال ئىمـ
ـە -2ئەسـ
ـاق ،ھىجرىيـ
ـپ ئېيتسـ
ـى ئېلىـ
ئىلىملەرنـ
ـي (ھىجرىيـ
ـا بۇخارىـ
ـۇ زەكەرىيـ
ـى ئەبـ
ـەت ئالىمـ
ـۇناس ۋە قىرائـ
ھەدىسشـ
ـى
ـە -217يىلـ
ـەن .بۇخارادا
ـى كەزگـ
ـۆپ يۇرتالرنـ
ـدا كـ
ـش يولىـ
ـەپ قىلىـ
ـم تەلـ
ـان) ،ئىلىـ
ـات بولغـ
ۋاپـ
[[[
ـي ،
ـدان بۇخارىـ
ـى ھەمـ
ـەد ئىبنـ
ـان ئەھمـ
ـدا قىلغـ
ـى پەيـ
ـش كەيپىياتـ
ـي گۈللىنىـ
ئىلىمـ
ھەدىسشــۇناس ،فىقھىشــۇناس ئەبــۇ ھەفىــس كەبىــر[[[ ...قاتارلىــق بىــر تۈركــۈم
كاتتــا ئۆلىمــاالر يىتىشــىپ چىقىــپ ،تۈركىســتان رايونــى قىســقا ۋاقىــت ئىچىدىــا
[[[ مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا «شەرقىي تۈركىستان تارىخى» -131بەت.
[[[ ئىمام بۇخارىنىڭ ئۇستازلىرىنىڭ بىرى (ھىجرىيە -217يىلى ۋاپات بولغان)
[[[ ئىمام مۇھەممەتنىڭ شاگىرتى (ھىجرىيە -217يىلى ۋاپات بولغان)
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ـان .ھىجرىيە
ـە ئايالنغـ
ـم مەركەزلىرىگـ
ـي ئىلىـ
ـمايدىغان دىنىـ
ـن قېلىشـ
ـەرەب رايونلىرىدىـ
ئـ
-2ئەســىرنىڭ ئاخىرلىــرى بۇخــارادا «ئەبــۇ ھەفىــس مەدرىسىســى» بىنــا قىلىنغــان
ـى
ـە -348يىلـ
ـدى .ھىجرىيـ
ـە ئىـ
ـى مەدرىسـ
ـىدىكى تۇنجـ
ـام دۇنياسـ
ـۇ ئىسـ
ـۇپ ،بـ
بولـ
ـي بەكر
ـام ئەبىـ
ـى»« ،ئىمـ
ـن مەدرىسىسـ
ـوالر تىكىـ
ـان «كـ
ـا قىلغـ
ـان بىنـ
ـر قىدىرخـ
ئەمىـ
ئىبنــى پــەزل مەدرىسىســى»« ،جوبــار مەدرىسىســى»« ،ئارســانخان مەدرىسىســى»
قاتارلىــق مەدرىســىلەر تەســىس قىلىنىــپ[[[ ،ئىلىــم -مەرىپــەت جــۇش ئــۇرۇپ
ـن،
ـن كېيىـ
ـۇلمان بولغاندىـ
ـان مۇسـ
ـۇتۇق بۇغراخـ
ـۇلتان سـ
ـلىغان .سـ
ـقا باشـ
راۋاجلىنىشـ
ـىپ چىققان.
ـاالر يىتىشـ
ـپ ،كاتتا ئۆلىمـ
ـي قىلىـ
ـۇ تەرەققىـ
ـي مائارىپىمـ
ـڭ دىنىـ
ۋەتىنىمىزنىـ
ـۇ دەۋرنىڭ
ـىنىڭ شـ
ـاجىيە مەدرىسىسـ
ـدە قۇرۇلغان سـ
ـان دەۋرىـ
ـۇتۇق بۇغراخـ
ـۇلتان سـ
سـ
ئىلىــم ئوچىقىغــا ئايالنغانلىقــى مەلــۇم[[[ .ئىمــام ســۇيۇتىي مەھمــۇد كاشــىغەرىنىڭ
ئۇســتازى كاشــىغەرلىك ھۈســەين ئىبىنــى خەلــەپ (ھىجرىيــە -484يىلــاردا ۋاپــات
ـاب يازغانلىقىنى،
ـۇق كىتـ
ـن ئارتـ
ـق 120پارچىدىـ
ـڭ «املقنــع يف تفســر القــرآن» قاتارلىـ
بولغان)نىـ
ئالالھتىــن قورقــۇپ كــۆپ يــاش تۆكىدىغــان ،ۋەز-نەســىھەتكە ماھىــر ،ھەقتــە
چىــڭ تۇرىدىغانلىقىنــى ،ئالالھتىــن باشقىســىدىن قورقمايدىغــان كىشــى ئىكەنلىكىنــى
ـان قىلغـ
بايـ
ـەردە
ـي ئىلىملـ
ـىرلەرگىچە دىنىـ
ـە -8ئەسـ
ـى ھىجرىيـ
ـتان رايونـ
ـان[[[ .تۈركىسـ
ـس
ـۇ لەيـ
ـەن .ئەبـ
ـاقالپ كەلگـ
ـى سـ
ـق ئورنىنـ
ـامچى رايونىلىـ
ـىنىڭ باشـ
ـام دۇنياسـ
ئىسـ
ـي
ـەل ئۇتابىـ
ـي ،ئـ
ـان ،مەرغىينانىـ
ـي ،قازىخـ
ـە ھۇلۋانىـ
ـۇل ئەئىممـ
ـەمەرقەندىي ،شەمسـ
سـ
قاتارلىــق ئالىمالرنىــڭ پەتىۋالىــرى ئىســام دۇنياســىنىڭ ھــەر قايســى جايلىرىغــا
تارقالغــان ۋە ئالىمــار تەرىپىدىــن ئىتــراپ قىلىنغــان .تۈركىســتان خەلقــى دىنىــي
ـى
ـۇلمانالرغىمۇ يېتەكچـ
ـقا مۇسـ
ـاي ،باشـ
ـا قالمـ
ـن چىقىپـ
ـۆز ھاجىتىدىـ
ـە ئـ
ـم جەھەتتـ
ئىلىـ
ـان .ھىجرىيــە -10ئەســىرلەردىن كېيىــن ئىلىــم جەھەتتــە بىــر ئــاز چىكىنگــەن
بولغـ
ـى
ـڭ ئىھتىياجىنـ
ـتۇرۇپ ،ئۆزىنىـ
ـلىرىنى داۋامالشـ
ـي مەدرىسـ
ـا ئەنئەنىۋىـ
ـىمۇ ،يەنىـ
بولسـ
ئــۆزى قامــداپ كەلگــەن .ۋەتىنىمىزدىكــى مەدرىســىلەر ئوقۇتــۇش پىروگراممىســى
جەھەتتــە بۇخــارا مەدرىســىگە ئەگەشســىمۇ ،پەتىــۋا ئىشــلىرىدا ھەنەفىــي مەزھىپنــى
ـاكان ۋە
ـى زامان-مـ
ـان ،يەنـ
ـپ بارغـ
ـش ئېلىـ
ـتەقىل ئىـ
ـتا مۇسـ
ـان ئاساسـ
ـا قىلغـ
تۇتقـ
ـۇ
ـەن .بـ
ـپ كەلگـ
ـۋا بېرىـ
ـا پەتىـ
ـۆز ئالدىغـ
ـپ ،ئـ
ـش قىلىـ
ـى چىقىـ
ـۇرت ئاالھىدىلىكىنـ
يـ
ئۇســۇل تاكــى ۋەتىنىمىــز خىتايــار تەرىپىدىــن ئىشــغال قىلىنغىچــە داۋامالشــقان.
ئابدۇقادىــر دامولــام دەۋرىــدە «ئۇســۇلى جەدىــد» قاتارلىــق بــەزى مەســىلىلەردە
ـىلىلەردە
ـە مەسـ
ـىمۇ ،كۆپىنچـ
ـان بولسـ
ـۇر بولغـ
ـكە مەجبـ
ـن كەلتۈرۈشـ
ـى بۇخارادىـ
پەتىۋانـ
پەتىــۋا يەنىــا ئــۆز ئالىملىرىمىزدىــن چىققــان .بــۇ مەدرىســىە ۋە ئۇنىــڭ تەســىرى
تــا ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىمغىچــە داۋامالشــقان .ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىــم
چەتئەللەرنــى كۆرگــەن ،خەلقئارالىــق ۋەزىيەتلەرنــى چۈشــىنىدىغان ۋە خەلقئارادىكــى
دىنىــي ئىســاھاتالردىن ،يېڭــى كىتابالردىــن خــەۋەردار دانــا ،زىــرەك ،يىراقنــى
كــۆرەر ئىســتىداتلىق ئىلىــم ئىگىســى بولــۇپ ،خەلقئارادىكــى يېڭــى ئىســاھاتالر،
[[[ نەدۋە مەھمۇد ئابباس «ما ۋەرائۇننەھر شەھەرلىرىنىڭ مەدەنىيەت تارىخى ھەققىدە تەتقىقات» -462بەت.
[[[ ھاجى نۇر ھاجى« :قەدىمكى ئۇيغۇرالر ۋە قاراخانىيالر» -394بەت.
[[[ سۇيۇتىي« :تەپسىرشۇناسالر تەرجىمىھالى» -45بەت.
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ـىنى
ـۆز ئەنئەنىسـ
ـا ئـ
ـىمۇ ،ئەممـ
ـان بولسـ
ـدا پايدىالنغـ
ـن ۋاقتى-ۋاقتىـ
ـى كىتابالردىـ
يېڭـ
ۋە قەدىمدىــن بىــرى داۋاملىشــىپ خەلقىمىزنىــڭ ھاياتىغــا ســىڭىپ كەتكــەن دىنىــي
يولىنــى تاشــاپ ،باشــقىالرغا پۈتۈنلــەي قۇيــرۇق بولىدىغــان ،باشــقا مىللــەت
ئۆلىمالىرىنــى كۆككــە كۆتــۈرۈپ ،تالىپالرنــى تەدرىجــى ئــۆز ئۇســتازلىرىدىن يــات
ـقا
ـا تايىنىشـ
ـەن پەتىۋاغـ
ـىرتتىن كىرگـ
ـتا سـ
ـە ئىشـ
ـكە ،ھەممـ
ـوڭ بىلىشـ
ـى چـ
ئۆلىماالرنـ
ـىچە ،ئابدۇلھەكىم
ـۆزلەپ بىرىشـ
ـتازىمنىڭ سـ
ـان .ئۇسـ
ـى تۇتمىغـ
ـان يولنـ
ـپ بارىدىغـ
ئېلىـ
مەخســۇم ھاجىــم دەرىســخانىغا كىرســە ھەممــە ئوقۇغۇچىــار ئۆزىمىزنىــڭ ئــۆرپ-
ـۇم
ـەن .بىر كۈنى مەخسـ
ـى بىلدۈرىدىكـ
ـۇرۇپ ،ھۆرمىتىنـ
ـن تـ
ـە ئورنىدىـ
ـز بويىچـ
ئادىتىمىـ
ھاجىــم دەرســخانىغا كىرســە ،بىــر قىســىم يېڭــى تالىپچاقــار قىمىرالپمــۇ قويمــاي،
ۋەئەلەيكــۇم ئەسســاالم! دەپ قويۇپــا ئولتۇرغــۇدەك ،شــۇنىڭ بىلــەن ئابدۇلھەكىــم
ـۇ
ـار ،بـ
ـۇن تاالقـ
ـۇ خوتـ
ـۇ :ھـ
ـپ كېتىپتـ
ـەپ كايىـ
ـى ئۆرلـ
ـڭ جۇدۇنـ
ـۇم ھاجىمنىـ
مەخسـ
ـەرك ھۆرمەتلىك
ـتازغا تـ
ـى ،ئۇسـ
ـالىھالرنىڭ مەدرىسىسـ
ـەس ،سەلەپ-سـ
ـاتراچخانا ئەمـ
سـ
ـۇنداق تەلەپپۇز
ـۆزنى شـ
ـەن سـ
ـش دېگـ
ـاق تېپىـ
ـم رونـ
ـۇم ھاجىـ
ـاق (مەخسـ
ـپ رەۋنـ
قىلىـ
قىلىدىكەنمىــش) تاپالمايســەن.
ـى كىتابالر
ـىم يېڭـ
ـەن بىر قىسـ
ـن كىرگـ
ـەردە چەتئەلدىـ
ـەن تەرەپلـ
ـاردا خوتـ
ـۇ ۋاقىتـ
شـ
ـان
ـدا بولغـ
ـاراش پەيـ
ـان قـ
ـەت دەيدىغـ
ـۇرۇش بىدئـ
ـن تـ
ـقىالرغا ئورنىدىـ
ـىرىدە باشـ
تەسـ
ئىكــەن .يەنــە بىــر تالىــپ دەرســخانىغا ئەبــۇ بەكــر جابىــر ئــەل جەزائىرىنىــڭ
«مۇئمىنالرنىــڭ ئەقىدىســى» ناملىــق كىتابىنــى ئېلىــپ كىرىــپ ،مەخســۇم ھاجىمغــا
ـاڭا
ـپ ،مـ
ـى ئەكىلىـ
ـڭ كىتابىنـ
ـڭ تالىپىمنىـ
ـم :مىنىـ
ـۇم ھاجىـ
ـدە ،مەخسـ
ـە بەرگەنـ
رەددىيـ
رەددىيــە بىرەمســەن! دەپ كايىغــان ۋە مەســىلىنى چۈشــەندۈرۈپ قويغــان ئىكــەن.
ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىمدىــن كېيىــن ،خىتــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ دىنىــي مائارىپنــى
ـتىمىلىق
ـى ،سېسـ
ـەپ ۋاپات بولۇشـ
ـتازالرنىڭ بىر-بىرلـ
ـقەدەم ئۇسـ
ـى ،پىشـ
ـا چەكلىشـ
قايتـ
ـى
ـڭ دىنىي سەۋىيىسـ
ـىدە ئۆلىماالرنىـ
ـى نەتىجىسـ
ـىنىڭ يوقىلىشـ
ـپ تەربىيىسـ
ـي مائارىـ
دىنىـ
ـدى،
ـكان بولمىـ
ـورۇنلىرىغا ئىمـ
ـۆھبەت سـ
ـي سـ
ـدەك ئىلىمىـ
ـى .بۇرۇنقىـ
ـەپ كەتتـ
تۆۋەنلـ
ئۆز-ئــارا پىكىــر ئالماشــتۇرۇش ،مۇنازىرە-مۇالھىــزە قىلىشــار ئاساســەن يوقنىــڭ
ئورنىــدا بولــۇپ قالــدى .ئەســلىدىنال ئىلمىــي ئاساســىي ئاجىــز ،ئىجتىمائىيچانلىقــى
تــۆۋەن ،مۇنازىــرە ئىممۇنىتــى يوقنىــڭ ئورنىــدا بولغــان داموللىچاقــار ئاساســلىق
ـۇل قىلغان،
ـى قوبـ
ـار پىكىرلىرىنـ
ـىرتنىڭ ئىلغـ
ـەۋەبتىن سـ
ـۇ سـ
ـدى .شـ
ـەھنىنى ئىگەللىـ
سـ
ئۆزىمىــزدە ئەســلىدە بارىنــى خىمىر-تــۇرۇچ قىلغــان ،ئەنئەنىۋىــي مەدرىســلىمىزگە
ۋارىســلىق قىلغــان بىــر يېڭىچــە گۈللىنىــش ئېقىمــى مەيداغــا كېلەلمىــدى .يېڭــى
ـۇرۇپ
ـىدا تـ
ـالالش نۇقتىسـ
ـاش ۋە شـ
ـا تالـ
ـەن پەتىۋاالرغـ
ـىرتتىن كىرگـ
ـا ۋە سـ
كىتابالرغـ
اليىقىــدا مۇئامىلــە قىاللمىــدۇق .پەقــەت ئەرەبچىــا بولســا ھەتتــا گېزىت-ژۇرنــال
بولغــان تەقدىردىمــۇ ئۇســتاز تۇتــۇپ دەرســلىك قىلىــۋەردۇق .كىتابتــا ئالغــا
ســۈرۈلگەن مەزمۇنــار ۋەتىنىمىزدىكــى پىشــقەدەم ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ ســىنزورىدىن
ـە
ـزدە ھـ
ـەر بىـ
ـات پىكىرلـ
ـۇن ،يـ
ـان يوچـ
ـازار تاپالمىغـ
ـەردە بـ
ـدى .چەتئەللـ
ئۆتكۈزۈلمىـ
دەپ خالتــا كوچىــاردا تۆكمــە قىلىنــدى .نۇرغــۇن ئاقكۆڭــۈل ،ســاددا ياشــلىرىمىز
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ـار
ـى تالىپـ
ـى .يېڭـ
ـپ كەتتـ
ـا ئايلىنىـ
ـڭ قۇربانىغـ
ـى پىكىرلەرنىـ
ـۇنداق ئەپقاچتـ
ـە شـ
ئەنـ
ـان
ـى بولمايدىغـ
ـە قىلغىلـ
ـۇش مۇرەسسـ
ـىدىكى تۇقۇنـ
ـتازالر ئارىسـ
ـقەدەم ئۇسـ
ـەن پىشـ
بىلـ
دەرىجىگــە بېرىــپ يەتتــى .تالىپــار بىلــەن ئۇســتازالر ئارىســىدىكى ســۈر-ھەيۋە
ـم-
ـەس ،ھېچكىـ
ـوڭ ئەمـ
ـن چـ
ـم – ھېچكىمدىـ
ـاندى ،ھېچكىـ
ـپ تاشـ
ـرى يىرتىـ
پەردىلىـ
ـقەدەم
ـەكىللەندى .نەتىجىدە پىشـ
ـەت شـ
ـتاق ھالـ
ـمەيدىغان بىر باشباشـ
ـە ئەگەشـ
ھېچكىمگـ
ئۇســتازالرنىڭ خەلــق ئارىســىدىكى ئابرويــى ۋە ھەيۋىســى ســۇندۇرۇلدى ،خەلقنىــڭ
ئۇســتازالرغا بولغــان ئىشەنچىســى تــەۋرەپ قالــدى .دەل شــۇ چاغــدا دۇنيادىكــى
خىلمۇ-خىــل دىنىــي ئېقىــم ،مەزھــەپ ،تەشــكىالتالرنىڭ تەشــۋىقاتلىرى بىزگــە
ـاۋاتقان
ـتىدا ياشـ
ـان ،زۇلۇم ئاسـ
ـرۇم قالغـ
ـن مەھـ
ـزدەك ئەركىنلىكتىـ
ـى .بىـ
ـۇدەك ئاقتـ
سـ
خەلققــە ياراشــمايدىغان نۇرغــۇن ئىشــار يــۈز بــەردى .نۇرغــۇن قېرىنداشــلىرىمىز
پەقــەت كىچىككىنــە بىــر ئىختىالپىــي مەســىلىلەر تۈپەيلــى خىتاينىــڭ مەڭگۈلــۈك
قامــاق جازالىرىغــا مەھكــۇم بولــدى .ئــۆز خەلقىنىــڭ جــان تىكىــپ قوغدىشــىدىن،
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـۈر خەلقـ
ـر ئۆمـ
ـان ،بىـ
ـى يوقالغـ
ـان ،ھەيۋىسـ
ـپ قالغـ
ـىدىن ئايرىلىـ
ھىمايىسـ
جاپــا تارتىــپ ئۆتكــەن بــۇ ســۆيۈملۈك ئۇســتازالر ناھايىتــى ئاســانال خىتايالرنىــڭ
ئولجىســىغا ئايلىنىــپ قالــدى .ئەقلى-ھوشــى جايىدىــراق بولغــان بىــر قىســىملىرى
ھــەر قانچــە خورالنســىمۇ ،بېشــىغا ھــەر قانچــە ئېغىــر كــۈن كەلســىمۇ ،ئۆزىنىــڭ
ـە
ـى .يەنـ
ـا كەتتـ
ـڭ دەرگاھىغـ
ـەن ئالالھنىـ
ـەۋر بىلـ
ـاي ،سـ
ـاالھىيىتىنى يوقاتمـ
ـلى سـ
ئەسـ
ئــاز بىــر قىســىملىرى ئــۆز خەلقــى ۋە تالىپلىــرى تەرىپىدىــن كەلگــەن زەربىدىــن
قىيــداپ ،خىتايالرنىــڭ يالغــان تەشــۋىقاتلىرىغا ئىشــىنىپ ئۆمرىنىــڭ ئاخىرىــدا
ھۆكۈمەتپــەرەس دېگــەن ســەلبىي نــام بىلــەن ھاياتىنــى ئاخىرالشــتۇردى .ئەگــەر
ـپ،
ـە چىقىرىـ
ـۈن ۋە خۇالسـ
ـىمىزدىن يەكـ
ـان ،ئۆتمۈشـ
ـرەت ئالىدىغـ
ـن ئىبـ
ـز تارىختىـ
بىـ
كەلگۈســىمىزنى نۇرالندۇرۇشــنى ئىســتەيدىغانالردىن بولىدىغــان بولســاق ،ئەلۋەتتــە
ـى يولىمىزغا
ـن كېيىنكـ
ـىھەت ۋە بۇندىـ
ـك ۋەز-نەسـ
ـە يېتەرلىـ
ـىلەر بىزگـ
ـى ھادىسـ
يۇقىرىقـ
چىــراق بوالاليــدۇ.
ـا
ـي ئېقىمالرغـ
ـل دىنىـ
ـق ،ھەرخىـ
ـان تەپرىقىچىلىـ
ـدا بولغـ
ـدا پەيـ
ـى زامانـ
ـە يېقىنقـ
گەرچـ
ـدە
ـە يېرىـ
ـىنىڭ ھەممـ
ـام دۇنياسـ
ـەس ،ئىسـ
ـا ئەمـ
ـۇر مىللىتىدىـ
ـز ئۇيغـ
ـۈش بىـ
بۆلۈنـ
يــۈز بەرگــەن ئومۇمىــي ئەھــۋال بولســىمۇ ،لېكىــن ۋەھشــىي زالىمنىــڭ تاپىنــى
ئاســتىدا ئەركىــن نەپــەس ئېلىشــقىمۇ مۇيەسســەر بواللمىغــان بىــز ئۇيغــۇر خەلقــى
بــۇ تەپرىــق ۋە ئىختىالپالرنىــڭ زىيىنىنــى ھەقدادىغــا يەتكــۈزۈپ تارتتــۇق .مانــا
ھازىــر خەلقىمىــز ،يۇرتىمىــز ،ئۇرۇق-تۇغقــان ...ھەممە-ھەممىدىــن ئايرىلــدۇق.
ئالــاھ ۋەتىنىمىزنــى ئــازات قىلغىلــى ،ۋەتىنىمىزگــە قايتقىلــى نىســىپ قىلســۇن!
ۋەتەندىغــۇ شــارائىت چەكلىمىســى ســەۋەبلىك بــەزى ئىشــارغا ئىمــكان بولمىــدى
ـىردا
ـدۇ .مىسـ
ـپ كەتمەيـ
ـە پەرقلىنىـ
ـن ئانچـ
ـۋال ۋەتەندىكىدىـ
ـۇ ئەھـ
ـى ،چەتئەلدىمـ
دەيلـ
ئوقۇغــان ئۆلىمــاالر ئىمامنــى مىســىردىن تۇتــۇپ ،خەلقنــى مىىســر ئۆلىمالىرىنىــڭ
كەينىدىــن يۈگۈرتســە ،ســەئۇدىيدا ئوقۇغانــار ســەئۇدىي ئۆلىمالىرىنىــڭ ئىســمىنى
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خەلقىمىزگــە كۈنــدە ئوتتــۇز ئــۈچ قېتىــم تەكرارلىتىــپ ،خەلقىمىزنىــڭ كاللىســىغا
ســەئۇدىي ئۆلىمالىرىنىــڭ كاللىســىدىكى چەمبەرنــى تاقــاش بىلــەن ئــاۋارە« .پىــر
ـى
ـش چەتئەلدىكـ
ـا تايىنىـ
ـورت پەتىۋا»الرغـ
ـۇش« ،ئىمپـ
ـن» بولـ
ـۇرت بىزدىـ
ـن ،مـ
ياتتىـ
ئۇيغــۇر ئەھلــى ئىلىملىرىدىمــۇ ئوخشــاش داۋام قىلماقتــا.
«يــات مىللــەت ئۆلىمالىــرى» «ئــۆز ئۆلىمالىرىمىــز» دەپ ئايرىــش بەزىلەرگــە
شــەرىئەتكە خىالپتــەك ،شــەرىئەتكە خىــاپ مىللەتچىلىكتــەك تۇيۇلۇشــى مۇمكىــن.
ـىم «يېڭى
ـر قىسـ
ـن بىـ
ـە .لېكىـ
ـز ئەلۋەتتـ
ـۇل قىلىمىـ
ـا قوبـ
ـدە بولسـ
ـەق كىمـ
ـرا ،ھـ
توغـ
ـرى
ـن بىـ
ـى تارىختىـ
ـەس ،بەلكـ
ـى ئەمـ
ـە يېڭـ
ـاراش»الر ئەمىلىيەتتـ
ـى قـ
ـۋا»« ،يېڭـ
پەتىـ
چاينىلىــپ ،مەززىســى قالمىغــان ئايىغــى چىقمايدىغــان ئىختىالپالردىــن ئىبــارەت.
ـۇ
ـان بـ
ـتىمال قىلىنغـ
ـن سۈيئىسـ
ـەن ،دىـ
ـۇپ كەتكـ
ـتۈن بولـ
ـەق ئاستىن-ئۈسـ
ھەق-ناھـ
دەۋردە پىرنــى ياتتىــن تۇتــۇش ،ياتقــا قۇيــرۇق بولــۇش ئاقىالنىلىــك ئەمــەس.
ـەر
ـدۇ .پەيغەمبـ
ـى بىلىـ
ـى ياخشـ
ـۆز خەلقىنـ
ـى ،ئـ
ـىغان يۇرتنـ
ـۆزى ياشـ
ـم ئـ
ـەم ھەركىـ
ھـ
ـەرىئەتتە
ـەن .شـ
ـايالپ بەرگـ
ـلىق سـ
ـن باشـ
ـۆز ئىچىدىـ
ـە ئـ
ـەر قەۋمگـ
ـاالممۇ ھـ
ئەلەيھىسسـ
ھۆكۈملــەردە ئۆرپ-ئادەتمــۇ قاتارغــا ئېلىنىــدۇ .بــەزى قېرىنداشــلىرىمىز ئەزھــەر،
ـڭ
ـىلىلەرنى يۇرتۇڭنىـ
ـۇ مەسـ
ـا ،بـ
ـىلىلەرنى سورىسـ
ـەزى مەسـ
ـن بـ
ـەئۇدىي مۇپتىلىرىدىـ
سـ
ـان
ـىلىلەركەن دەپ قايتۇرغـ
ـان مەسـ
ـى بىلىدىغـ
ـۇالر ياخشـ
ـۇ شـ
ـورا! بـ
ـن سـ
ئۆلىمالىرىدىـ
ـۇش.
ـن بولـ
ـر خەقتىـ
ـن ،پىـ
ـۇرت بىزدىـ
ـش مـ
ـك ئىـ
ـەڭ خەتەرلىـ
ـان .ئـ
ـارمۇ بولغـ
ئىشـ
تارىخىمىزغــا قارايدىغــان بولســاق ،بىــز بۇنىــڭ زىيىنىنــى كــۆپ تارتقــان خەلــق.
ـا
ـۆز ئالدىغـ
ـڭ ئـ
ـەر دۆلەتنىـ
ـاق ،ھـ
ـان بولسـ
ـە قارايدىغـ
ـام دۆلەتلىرىگـ
ـى ئىسـ
ھازىرقـ
ـڭ
ـەت مۇفتىلىرىنىـ
ـەر دۆلـ
ـى ،ھـ
ـى بارلىقىنـ
ـى ،پىروگراممىسـ
ـپ ئەندىزىسـ
ـي مائارىـ
دىنىـ
ـڭ
ـەر دۆلەتنىـ
ـز .ھـ
ـى كۆرىمىـ
ـن پەرقلىنىدىغانلىقىنـ
ـڭ بىر-بىرىدىـ
ـەن پەتىۋالىرىنىـ
بەرگـ
ـدۇ .دىنىي
ـەت قىلىـ
ـۈن خىزمـ
ـى ئۈچـ
ـى ،بىخەتەرلىكـ
ـڭ ئەمىنلىكـ
ـۇ دۆلەتنىـ
ـى شـ
مائارىپـ
ـان ،جان
ـڭ تۇرىدىغـ
ـە چىـ
ـەس .ھەقتـ
ـنا ئەمـ
ـن مۇستەسـ
ـۇ بۇنىڭدىـ
ـۇ ،پەتىۋامـ
مائارىپمـ
ـا
ـدى .ھەتتـ
ـا قالـ
ـاالر تارىختـ
ـان ئۆلىمـ
ـۋا بەرمەيدىغـ
ـاپ پەتىـ
ـەرىئەتكە خـ
ـىمۇ شـ
كەتسـ
بىــر قىســىم كۈچلــۈك دىنىــي ئارقــا كۆرۈنۈشــكە ئىگــە دۆلەتلەرگــە قارايدىغــان
بولســاقمۇ دىننــى سۈيئىســتىمال قىلىــش دىننىــڭ ئەقىــدە قىســمىغىچە ســىڭىپ
كىرگەنلىكىنــى كۆرىمىــز .ھەتتــا ئۇالرنىــڭ ئۆلىمالىــرى تەكىتلــەپ «دۆلىتىمىزنــى
دۈشــمەن تۇتقانلىــق تەۋھىدنــى دۈشــمەن تۇتقانلىــق ،ئۇنىڭغــا قارشــى ســۆز-
چۆچــەك تارقاتقانلىــق ئىســامغا قارشــى ئىغــۋا تارقاتقانلىــق» دېگــەن ئىدىيەلىــرى
دىننىــڭ ئەقىــدە قىســمىنى سۇيىئىســتىمال قىلغانلىقتىــن باشــقا نەرســە ئەمــەس.
توغــرا ،ئىســام دىنىمىــز باشــلىققا ئىتائــەت قىلىشــنى تەۋســىيە قىلىــدۇ .ئۇنىڭغــا
ناھــەق قارشــى چىقىشــنى چەكلەيــدۇ .لېكىــن دۆلەتنىــڭ بىــر قىســىم بولمىغــۇر
ـۇلمان
ـدۇ .مۇسـ
ـق بولمايـ
ـى چىققانلىـ
ـامغا قارشـ
ـق ئىسـ
ـى چىققانلىـ
ـە قارشـ
تۈزۈملىرىگـ
ـار
ـى چىققانـ
ـەۋەبلەردىن قارشـ
ـدەك سـ
ـىزلىقى دېگەنـ
ـى ،ئىقتىدارسـ
ـاھنىڭ زالىملىقـ
پادىشـ
ئىمامنىــڭ ئىتائىتىدىــن چىققانــار (يەنــى باغىيــار) دەپ قارالمايــدۇ .بۇنــداق
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ـلىكى
ـادەم بەرمەسـ
ـۇ يـ
ـى چىققۇچىالرغىمـ
ـاھقىمۇ ،قارشـ
ـۇلمانالرنىڭ پادىشـ
ـدا مۇسـ
ئەھۋالـ
ـك،
ـاردەم بەرگەنلىـ
ـا يـ
ـك زۇلۇمغـ
ـاردەم بەرگەنلىـ
ـاھقا يـ
ـى پادىشـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـم بولىـ
الزىـ
قارشــى چىققۇچىالرغــا يــاردەم بەرگەنلىــك پادىشــاھقا قارىشــى چىقىشــقا يــاردەم
بەرگەنلىــك بولىــدۇ )[[[(.بۈگۈنكىــدەك مۇســۇلمانالر نۇرغــۇن دۆلەتلەرگــە بۆلۈنــۈپ
ـش
ـمەنلىك قىلىـ
ـە دۈشـ
ـنى تەۋھىدكـ
ـمەنلىك قىلىشـ
ـە دۈشـ
ـر دۆلەتكـ
ـدا بىـ
ـەن زامانـ
كەتكـ
دەرىجىســىگە كۆتــۈرۈش دىننــى سۇيىئىســتىمال قىلغانلىــق .ئەگــەر «مەلــۇم بىــر
دۆلەتكــە قارشــى چىققانلىــق ،تەۋھىدكــە قارشــى چىققانلىــق» لېكىــن بــۇ ھۆكــۈم
ـى
ـا ،ھېلىقـ
ـان بولسـ
ـۈم بولىدىغـ
ـاق ھۆكـ
ـۇلمانالرغا ئورتـ
ـق مۇسـ
ـى بارلىـ
ـۇ دۇنيادىكـ
بـ
دۆلەتنــى ياخشــى كۆرمەيدىغــان مۇســۇلمانالر تەۋھىدنــى ياخشــى كۆرمەيدىغانــار،
ـۇپ
ـار بولـ
ـەپ قىلغانـ
ـىدىن گـ
ـڭ ئارقىسـ
ـام دىنىنىـ
ـار ئىسـ
ـەپ قىلغانـ
ـىدىن گـ
ئارقىسـ
ـۇنداق
ـدۇ .ئەگەر شـ
ـان بولمايـ
ـدە ئىمـ
ـان ئادەمـ
ـى چىققـ
ـە قارىشـ
ـدۇ-دە ،تەۋھىدكـ
چىقىـ
بولىدىغــان بولســا ،باشــقا ئەللەردىكــى ھېلىقــى دۆلەتنــى ياخشــى كۆرمەيدىغــان،
ئارقىســىدىن گــەپ قىلىدىغانالرنىــڭ ئىمانىــدا مەســىلە بــار دېگــەن گــەپ .ئەممــا
سىياســىي تــۈس ئالغــان ،رايــون خاراكتېرلىــك ئاالھىدىلىككــە ئىگــە بــۇ «ئىمــان
ئاساســى» گەرچــە شــۇ دۆلــەت پۇقرالىرىغــا قارىتىلغــان تەقدىردىمــۇ ،لېكىــن
ـان
ـە قىلىۋېرىدىغـ
ـا تەرجىمـ
ـۋاال بولسـ
ـا ،پەتىـ
ـا بولسـ
ـكەرتىلمىگەن .كىتابـ
ـۋادا ئەسـ
پەتىـ
ـە
ـك ئاالھىدىلىككـ
ـون خاراكتېرلىـ
ـدەك رايـ
ـلىرىمىز يۇقىرىقىـ
ـار قېرىنداشـ
«خىزمەت»خۇمـ
ئىگــە پەتىۋاالرنــى تەرجىمــە قىلغاندىمــۇ ،پەش-چېكىتلىرىگىچــە ســادىقلىق بىلــەن
ـڭ
ـن چىققاننىـ
ـەيخلىرىنىڭ ئاغزىدىـ
ـەل شـ
ـات ئـ
ـى يـ
ـدۇ-دە ،بىزدىكـ
ـە قىلىۋېتىـ
تەرجىمـ
ـى
ـار بۇنـ
ـەزى تالىپـ
ـان بـ
ـرى دەپ قارايدىغـ
ـي ھۆكۈملىـ
ـەرىئەتنىڭ قەتئىـ
ـىنى شـ
ھەممىسـ
تــارازا قىلىــپ باشــقىالرنىڭ ئىمانىنــى ئۆلچەشــكە باشــايدۇ.
ـۈن دۇنياغا
ـۈرۈپ پۈتـ
ـى كۆپتـ
ـك ئىختىالپالرنـ
ـىم كىچىـ
ـر قىسـ
ـى بىـ
ـڭ دىندىكـ
بۇالرنىـ
ـكىالتى» قاتارلىقالرنى
ـار تەشـ
ـۇلمان قېرىنداشـ
ـى»« ،مۇسـ
ـغ جامائىتـ
ـان «تەبلىـ
تارقالغـ
ئەقىدىســدە كۇپــرى بــار ئازغــۇن جامائــەت دېگــەن پەتىــۋا ئارقىلىــق كىشــىلەرنى
ـەن
ـەد ھەسـ
ـك ،مۇھەممـ
ـر نايـ
ـىدىكى زاكىـ
ـام دۇنياسـ
ـى ،ئىسـ
ـكە ئۇرۇنۇشـ
ئۈركۈتۈشـ
ـھۇر
ـە مەشـ
ـىرگە ئىگـ
ـدەك زور تەسـ
ـا دېگەنـ
ـەن بەننـ
ـەئراۋىي ،ھەسـ
ـىي ،شـ
دەدو ،نابولسـ
ـىۋىتى
ـە بىلەن مۇناسـ
ـلىرى؛ تۈركىيـ
ـۋا بېرىشـ
ـى دەپ پەتىـ
ـۇن ،بىدئەتچـ
ـى ئازغـ
ئالىمالرنـ
ـي
ـەن دىنىـ
ـى دېگـ
ـىرىك دۆلىتـ
ـى شـ
ـى ۋە تۈركىيەنـ
ـمانىيالر خەلىپىلىكـ
ـا ،ئوسـ
يامانالشسـ
پەتىــۋا بىلــەن سۆكۈشــكە باشلىشــى ،ۋە بــەزى دۆلەتلىــك پەتىــۋا ئورگانالرنىــڭ
تۈركىيەنىــڭ ئەرتۇغــرۇل ،تىرىلىــش ...قاتارلىــق فىلىملىرىنــى كــۆرۈش ھــارام دەپ
ـڭ
ـۆز دۆلىتىنىـ
ـڭ ئـ
ـۋا ئورگانلىرىنىـ
ـەزى پەتىـ
ـا بـ
ـى؛ ھەتتـ
ـۋا چىقىرىشـ
ـدە پەتىـ
ئاالھىـ
تۈركىيــە بىلــەن بولغــان مۇناســىۋىتىگە قــاراپ تــۇرۇپ ،مۇھەممــەد فاتىھنىــڭ
ئىســتانبۇلنى پەتىــھ قىلىــش مەسىلىســىنى سىياســىي مۇناســىۋەتنىڭ ئۆزگىرىشــىگە
ـىدىكى
ـى توغرىسـ
ـھ قىلىنىشـ
ـتانبۇلنىڭ پەتىـ
ـى ،ئىسـ
ـىۋالغان» دەپ ئاتىشـ
ـاراپ «بېسـ
قـ
[[[
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ـى دەپ پەتىۋا
ـىۋالغان تاجاۋۇزچـ
ـتانبۇلنى بېسـ
ـە ئىسـ
ـەس ،تۈركىيـ
ـەھىھ ئەمـ
ـس سـ
ھەدىـ
ـىلەرگە
ـلىغان بەزى كىشـ
ـپ تۈرمىگە تاشـ
ـەت ئارتىـ
ـىي جىنايـ
ـەت سىياسـ
ـلىرى؛ دۆلـ
بېرىشـ
دەررۇ «ئەقىدســى بــۇزۇق»« ،ئازغــۇن» دېگەنــدەك قالپاقالرنــى تەييــار قىلىشــى؛
ـەلەپىيلەر تونىغا
ـەن سـ
ـلەر كۆرۈلگـ
ـى سۈركىلىشـ
ـەت ياكـ
ـىي زىددىيـ
ـارا سىياسـ
ـەر ئـ
دۆلەتلـ
ئورىنىۋالغــان بىــر قىســىم شــەيخلەرنىڭ تېلېۋىــزور قاناللىرىــدا تۈركىيەگــە قارشــى
ئىســامىي تەشــۋىقاتالرنى باشلىشــى قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى دىننــى سۇيىئىســتىمال
قىلغانلىــق .ئازغــۇن ،بىدئەتچــى دېگــەن دىنىــي قالپاقــار ئارقىلىــق مۇرتلىرىنــى
باشــقىالرغا ئەگىشــىپ كېتىشــتىن توســقانلىقتىن ئىبــارەت .بــۇ پەتىۋاالرنىــڭ بىزگــە
كۆرســىتىدىغان تەســىرى شــۇكى ،ســەلەپىي ئېقىمىدىكىلەرنىــڭ قارىشــىدا ئازغــۇن،
بىدئەتچىلەرنىــڭ كىتابلىرىنــى ئوقۇشــقا ،نەقىــل ئېلىشــقا ،چۈشــەندۈرگەندىن كېيىــن
قــول ئۈزمىگەنلــەر بىلــەن مۇناســىۋەتنى ساقالشــقا بولمايــدۇ .ھەتتاكــى مەشــھۇر
بىــر «ســەلەپىي» شــەيخ ئېيتقانــدەك «ئۇالرنىــڭ چىرايىغــا قاراشــمۇ ئىنســاننىڭ
ـارا
ـەلەپىيلەرنىڭ قـ
ـش سـ
ـىز ئاتالمىـ
ـەر سـ
ـن» .ئەگـ
ـى مۇمكىـ
ـىنى بۇلغىۋېتىشـ
ئەقىدىسـ
ـىڭىز،
ـراق بولسـ
ـقا ئامـ
ـى ئوقۇشـ
ـڭ كىتابلىرىنـ
ـان ئالىمالرنىـ
ـۈپ قالغـ
ـە چۈشـ
تېزىملىكىگـ
ـداق
ـىڭىز قانـ
ـى ئوقۇشـ
ـڭ كىتابلىرىنـ
ـىزنىڭ كىمنىـ
ـىز .سـ
ـۇن ھېسابلىنىسـ
ـىزمۇ ئازغـ
سـ
ئــادەم ئىكەنلىكىڭىزنــى بەلگىلەيــدۇ.
ئۇالرنىــڭ بىدئــەت نامــى ئاســتىدا بېرىلگــەن «نامايىــش قىلىــش پەيغەمبــەر
ـەت»،
ـان بىدئـ
ـدا بولغـ
ـن پەيـ
ـان ،كېيىـ
ـدە بولمىغـ
ـاھابىلەر دەۋرىـ
ـاالم ۋە سـ
ئەلەيھىسسـ
ـەن» پەتىۋالىرىنىڭ
ـەس دېگـ
ـۇش توغرا ئەمـ
ـەزا بولـ
ـە ئـ
ـەت ،پارتىيەلەرگـ
ـي جامائـ
«دىنىـ
ھەممىىســى دۆلــەت بىخەتەرلىكىنــى چىقىــش قىلىــپ بىرىلگــەن رايــون خاراكتېرلىــك
ـى
ـنىڭ ھاجىتـ
ـۆپ توختىلىشـ
ـە كـ
ـۇ ھەقتـ
ـۆپ .بـ
ـەك كـ
ـالالر بـ
ـداق مىسـ
ـۋاالر .بۇنـ
پەتىـ
[[[
ـوق.
يـ
بەزىلــەر توۋالۋاتقــان «بىــز پەقــەت كىتــاب ،ســۈننەتكە ئەگەشــكەندىال
ـەن
ـدۇ» دېگـ
ـۈپ كېتىـ
ـك تۈزۈلـ
ـىمىز ئاپتوماتىـ
ـە ئىشـ
ـۇندىال ھەممـ
ـەلەيمىز ،شـ
بىرلىشـ
ـۈننەتكە
ـاب ،سـ
ـوئار .كىتـ
ـۇغ شـ
ـى ئۇلـ
ـوق ،ناھايىتـ
ـى يـ
ـداق خاتاسـ
ـوئارنىڭ ھېچقانـ
شـ
ئەگىشــىش تارىختىــن بېــرى ھــەر بىــر مۇســۇلماننىڭ ھايــات پىرىنســىپى بولــۇپ
كېلىۋاتقانلىقىمــۇ ئايدىــن روشــەن ھەقىقــەت .لېكىــن شــۇ شــوئار بىلــەن تــەڭ
ئىختىــاپ ۋە تاالش-تارتىشــارنىڭ داۋام قىلىــپ كېلىۋاتقانلىقىمــۇ بىــر رېئاللىــق.
ـۇ؟ ناۋادا
ـىپ باقمىدىمـ
ـۈننەتكە ئەگىشـ
ـك كىتاب ،سـ
ـۇلمانالر ھازىرغىچىلىـ
ـا مۇسـ
ئۇنداقتـ
ـەپ،
ـار تۈگـ
ـۈن ئىختىالپـ
ـە ئۈچـ
ـا نېمـ
ـا ،ئۇنداقتـ
ـتى» بولسـ
ـى «ئەگەشـ
ـڭ جاۋابـ
بۇنىـ
ئىشــار قىلىپىغــا چۈشــۈپ كەتمىــدى ،ئەگــەر «يــاق» بولســا ،ئۇنداقتــا «كىتــاب
ۋە ســۈننەتكە ئەگەشــمىگەن بــۇ مۇســۇلمانالر»نىڭ ھەممىســىنىڭ ئىمانىــدا چاتــاق
ـىلىمىز ھەل
ـەك ھەممە مەسـ
ـۈننەتكە ئەگەشسـ
ـاب ۋە سـ
ـەك« ،كىتـ
ـدۇ .دېمـ
ـان بولىـ
بولغـ
ـتراكت
ـداق ئابىسـ
ـەر قانـ
ـۇپ ،ھـ
ـوئار بولـ
ـتىراكىت شـ
ـوئار ،ئابىسـ
ـەن شـ
ـى» دېگـ
بوالتتـ
68

[[[

ئەسكەرتىش :يۇقىرىقى پەتىۋاالر كىتاب ۋە تورالردا مەشھۇر بولغانلىقى ئۈچۈن مەنبەسى بېرىلمىدى.

ـان
ـۈپ ياتقـ
ـقۇچالر كۆمۈلـ
ـەدەم باسـ
ـت قـ
ـەن كونكىرىـ
ـتىدا تۈمەنلىگـ
ـڭ ئاسـ
ئۇقۇمالرنىـ
ـا .دېمەك،
ـر تېمـ
ـوڭ بىـ
ـى چـ
ـە ناھايىتـ
ـدە يەنـ
ـۆز نۆۋىتىـ
ـەدەم ئـ
ـر قـ
ـەر بىـ
ـدۇ .ھـ
بولىـ
بــۇ شــوئارنىڭ ئىجراســى ئەلۋەتتــە ئىنچىكــە كونكىرتالشــتۇرۇش ۋە ســەۋرچانلىق
بىلــەن قەدەممۇ-قــەدەم نىشانســېرى ســىجىل داۋام قىلىشــقا ئېھتىياجلىــق بولىــدۇ.
ئەلۋەتتــە بــۇ جەريانــار بىزدىــن غايــەت زور ســەۋرچانلىق ،مېھىر-مۇھەببــەت،
ئىخــاس ۋە ھېكمــەت تەلــەپ قىلىــدۇ .گەپنىــڭ ئوچۇقىنــى قىلغانــدا ،قانداقــا
ـىدىن
ـي بولۇشـ
ـى دۇنياۋىـ
ـي ياكـ
ـىلىنىڭ دىنىـ
ـا ،مەسـ
ـا قويۇلسـ
ـىلە ئوتتۇرىغـ
ـر مەسـ
بىـ
ـڭ
ـي ئىختىالپالرنىـ
ـار دىنىـ
ـۇئارنى توۋالۋاتقانـ
ـۇ شـ
ـا بـ
ـى يۇمۇۋېلىپـ
ـەزەر كۆزىنـ
قەتئىينـ
ســەۋەبلىرىنى ،مۇســۇلمانالرنىڭ تارىخىنــى بىلمىگەنلــەردۇر.
دىنىــي ئىختىالپالرنىــڭ ئاساســلىق ســەۋەبلىرى ئۇســۇلۇل فىقھــى (ھۆكــۈم
چىقىرىــش قائىدىلىــرى) ،فىقھىــي قائىدىلــەر ،ئــەرەب تىلــى قائىدىلىــرى ،مەقبــۇل
ـدۇ)
ـپ كېتىـ
ـە كىرىـ
ـى ئىچىگـ
ـۇلۇل فىقھـ
ـۇ ئۇسـ
ـە بـ
ـەرتلىرى (ئەمەلىيەتتـ
ـنىڭ شـ
ھەدىسـ
جەھەتلەردىكــى ئىختىالپقــا بېرىــپ تاقىلىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ ئىختىالپالرنىــڭ
ـۇرۇپ
ـى چېنىقتـ
ـى ،ئەقلىنـ
ـل ئىشلىتىشـ
ـۇلمانالرنىڭ ئەقىـ
ـۇ مۇسـ
ـي .بـ
ـى تەبىئىـ
بولۇشـ
يېڭــى مەســىلىلەرنى شــەرىئەت روھــى ئاســتىدا ھــەل قىلىشــى ئۈچــۈن بېرىلگــەن
ـاپ بولغانلىقى
ـى ئىختىـ
ـدە جەھەتتىكـ
ـۇل قائىـ
ـار ھـ
ـۇ ئىختىالپـ
ـى .بـ
ـش مەيدانـ
چېنىقىـ
ئۈچــۈن قائىدىگــە ئاساســلىنىپ كۈچلەندۈرۈشــكە توغــرا كېلىــدۇ .ئىختىالپلىــق
مەســىلىدە ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ ھەنەفىيلەرنىــڭ قارىشــى
ـۈك
ـى كۈچلـ
ـافىئىيلەرنىڭ قارىشـ
ـاڭ شـ
ـىگە ئاساسالنسـ
ـافىئىيالرنىڭ قائىدىسـ
ـۈك ،شـ
كۈچلـ
ـىلە.
ـىلەرگە ئايدىڭ مەسـ
ـار كىشـ
ـرى بـ
ـن خەۋىـ
ـۇل ئىلمىدىـ
ـۇ ئۇسـ
ـدۇ .بـ
ـۇپ چىقىـ
بولـ
بۇنىڭغــا بىــر ئىككــى مىســال بەرســەم  ،ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ ئۇســۇلۇل فىقھــى
قائىدىســىدە «الزيــادة عــى النــص نســخ»[[[ يەنــى قۇرئــان ياكــى مۇتەۋاتىــر ھەدىســنىڭ
ھۆكۈمىگــە يېڭــى ھۆكــۈم قوشــۇش ئايــەت ۋە مۇتەۋاتىــر ھەدىســنىڭ ھۆكۈمىنــى
قىســمەن ئەمەلدىــن قالدۇرغانلىــق بولىــدۇ .مەســىلەن ،ئالــاھ تائــاال« :ئىــي
ـڭالردا،
ـۇپ) تۇرغىنىـ
ـى بولـ
ـاز (ئوقۇماقچـ
ـۇپ) نامـ
ـىز بولـ
ـىلەر تاھارەتسـ
ـەر! (سـ
مۆمىنلـ
يۈزۈڭالرنــى يۇيــۇڭالر ،قولۇڭالرنــى جەينىكىــڭالر بىلــەن قوشــۇپ يۇيــۇڭالر،
[[[
ـۇڭالر»
ـۇپ يۇيـ
ـۇقۇڭالر بىلەن قوشـ
ـى ئوشـ
ـڭالر ،پۇتۇڭالرنـ
ـىھ قىلىـ
ـىڭالرغا مەسـ
بېشـ
ـىل
ـار ھاسـ
ـى ئىشـ
ـارەت .يۇقىرىقـ
ـن ئىبـ
ـرى يۇقىرىقىالردىـ
ـڭ پەرزلىـ
ـدى .تاھارەتنىـ
دېـ
ـلىرى
ـقا ئىشـ
ـن باشـ
ـڭ ئۇنىڭدىـ
ـدۇ .تاھارەتنىـ
ـان بولىـ
ـىل بولغـ
ـارەت ھاسـ
ـا تاھـ
بولسـ
ـۇپ
ـەن قوشـ
ـۈننەتلىرى بىلـ
ـى سـ
ـاالم تاھارەتنـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـۈننەت ،چۈنكـ
سـ
ـڭالر
ـىھ قىلىـ
ـىڭالرغا مەسـ
ـۇڭالر ،بېشـ
ـى يۇيـ
ـۇت ،يۈزۈڭالرنـ
ـول ،پـ
ـە قـ
ـان .ئايەتتـ
ئالغـ
دېســە ئۇنىڭغــا يەنــە پاالنــى ئىشــنىمۇ قوشمىســاڭ تاھارىتىــڭ تاھــارەت بولمايــدۇ
ـڭ
ـدۇ .قۇرئاننىـ
ـق بولىـ
ـن قالدۇرغانلىـ
ـمەن ئەمەلدىـ
ـى قىسـ
ـڭ ھۆكۈمىنـ
ـش قۇرئاننىـ
دېيىـ
ـاش
ـە ،ئوخشـ
ـقا توغرا كەلسـ
ـۈم قوشۇشـ
ـە ھۆكـ
ـە يەنـ
ـر ھۆكۈمگـ
ـى بىـ
ـۇم ئايىتىدىكـ
مەلـ
[[[ «أصول الرسخيس» -2توم-84~82 ،بەت ۋە باشقا ئۇسۇلۇل فىقھى كىتابلىرىغا مۇراجىئەت قىلىڭ.

[[[
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ـول
ـەنچىلىك يـ
ـي ئىشـ
ـامدىن قەتئىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى پەيغەمبـ
ـەت ياكـ
ـى ئايـ
دەرىجىدىكـ
بىلــەن ئىســپاتالنغان مۇتەۋاتىــر ھەدىــس ئارقىلىــق قوشۇشــىمىز الزىــم .مۇتەۋاتىــر
بولمىغــان ھەدىســلەر بىلــەن ئايەتلەردىكــى ھۆكۈمگــە تــەڭ دەرىجىدىكــى ھۆكــۈم
ـقا
ـپ ئىسپاتالشـ
ـان ۋاجىـ
ـۆۋەن بولغـ
ـە تـ
ـر دەرىجـ
ـن بىـ
ـدۇ .ئۇنىڭدىـ
ـقا بولمايـ
ئىسپاتالشـ
بولىــدۇ .يەنــە بىــر مىســال ،ئالــاھ تائــاال( « :نامــازدا) قۇرئاندىــن ئۆزەڭالرغــا
ـى ئوقـ
ـوالي بولغاننـ
قـ
ـڭ
ـش نامازنىـ
ـەت قىلىـ
ـۈن قىرائـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدى .شـ
ـۇڭالر»[[[ دېـ
پەرزلىرىنىــڭ بىــرى .پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم« :ســۈرە پاتىھــە ئوقۇلمىغــان نامــاز
ـان
ـۈبھە بولمىغـ
ـى شـ
ـق ياكـ
ـەنتمۇ خاتالىـ
ـر پىرسـ
ـەت بىـ
ـدى .ئايـ
ـدۇ» دېـ
ـاز بولمايـ
نامـ
ـدۇ
ـاڭ بولىـ
ـە ئوقۇسـ
ـن نېمـ
ـەت قۇرئاندىـ
ـپاتالنغان .ئايـ
ـەن ئىسـ
ـل بىلـ
ـر دەلىـ
مۇتەۋاتىـ
دەيــدۇ .بۇنىڭغــا پاالنــى ئايەتنــى ئوقۇمىســاڭ بولمايــدۇ دەپ قوشــۇش ئايەتنىــڭ
ـەت ئارقىلىق
ـەت ئايـ
ـدۇ .بۇنى پەقـ
ـق بولىـ
ـن قالدۇرغانلىـ
ـمەن ئەمەلدىـ
ـى قىسـ
ھۆكۈمىنـ
ـس مۇتەۋاتىر
ـى ھەدىـ
ـدۇ .يۇقىرىقـ
ـى بولىـ
ـا قىلغىلـ
ـس ئارقىلىقـ
ـر ھەدىـ
ـى مۇتەۋاتىـ
ياكـ
ـا قۇرئاندن
ـۈن نامازغـ
ـش ئۈچـ
ـەل قىلىـ
ـە ئەمـ
ـى دەلىلگـ
ـەر ئىككـ
ـەس .ھـ
ـدە ئەمـ
دەرىجىـ
ـى
ـۈرە پاتىھەنـ
ـدۇ .سـ
ـادا تاپمايـ
ـاز ئـ
ـان نامـ
ـەت ئوقۇلمىغـ
ـەرز ،ئايـ
ـۇش پـ
ـەت ئوقـ
ئايـ
ئوقــۇش بولســا ۋاجىــپ ،ئوقۇلمــاي قالســا ســەجدە ســەھۋى قىلىۋەتســە بولىــدۇ.
ـدۇ
ـكار بولىـ
ـا گۇناھـ
ـا ئوقۇمىسـ
ـم .قايتـ
ـۇش الزىـ
ـا ئوقـ
ـى قايتـ
ـا نامازنـ
ـەجدە قىلمىسـ
سـ
دەيمىــز .يۇقىرىقــى ھەدىســنى «نامــاز كامىــل بولمايــدۇ» دەپ چۈشــىنىمىز دەپ
ـۇپ،
ـىلە بولـ
ـار مەسـ
ـاپ بـ
ـىدا ئىختىـ
ـەر ئارىسـ
ـىلىلەر مەزھەپلـ
ـى مەسـ
ـدۇ .يۇقىرىقـ
قارايـ
ـە
ـى بويىچـ
ـى قائىدىسـ
ـۇلۇل فىقھـ
ـۈن ئۇسـ
ـدۈرۈش ئۈچـ
ـنى كۈچلەنـ
ـر قاراشـ
ـۇم بىـ
مەلـ
كۈچلەنــدۈرۈش الزىــم بولىــدۇ .ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ
ھەنەفىيلەرنىــڭ قارىشــى كۈچلــۈك .شــافىئىي مەزھىپىنىــڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ
ـرى
ـن بېـ
ـۈز يىلدىـ
ـە يـ
ـڭ نەچچـ
ـدۇ .مىـ
ـۇپ چىقىـ
ـۈك بولـ
ـى كۈچلـ
ـافىئىيالرنىڭ قارىشـ
شـ
كۈچلەنــدۈرۈپ ئاخىرىغــا چىقىــپ بواللمىغــان ئۇســۇلۇل فىقھــى قائىدىلىرىنــى بىــر
ـۇلدا
ـقا ئۇسـ
ـدۇ .باشـ
ـن كەلمەيـ
ـڭ قولىدىـ
ـى ئادەمنىـ
ـر ئىككـ
ـدۈرۈش بىـ
ـە كۈچلەنـ
بىرىگـ
كۈچلەندۈرســەڭ توغــرا ئۇســۇلدا كۈچلەندۈرگــەن بولمايســەن .باشــقا قائىدىلەرگــە
ـىدىكى
ـەر ئارىسـ
ـى مەزھەپلـ
ـدۇ .قىسقىسـ
ـراپ كېتىـ
ـەك ئۇزىـ
ـەپ بـ
ـەك گـ
ـال سۆزلىسـ
مىسـ
ئىختىــاپ ئۇســۇل-قائىدە ئىختىالپىدىــن ئىبــارەت .شــۇنىڭ ئۈچــۈن مۇســۇلمانالر
ـي مەزھىپىنى،
ـەر ھەنەفىـ
ـە ھەنەفىيلـ
ـۇل-قائىدىلەر بويىچـ
ـۇ ئۇسـ
ـرى مۇشـ
ـن بېـ
تارىختىـ
شــافىئىيلەر شــافىئىي مەزھىپىنــى كۈچلەنــدۈرۈپ كەلگــەن .بىــرەر مەســىلىنى ۋايىغــا
يەتكــۈزۈپ ،تەتقىــق قىلىــپ ،كۈچلەنــدۈرۈش تــۆت ،بــەش بــەت ماقالــە بىلــەن
پۈتىدىغــان ئىــش ئەمــەس .ئىمامغــا ئىقتىــدا قىلغــان كىشــىنىڭ ئىچىــدە ئايــەت
ئوقــۇش ئوقۇماســلىق مەسىلىســىگە قارىســىڭىز ،مۇشــۇ بىــر مەســىلە ھەققىدىــا
ـۈز بەتلىـ
ـە يـ
ـرى ئالتـ
ـڭ بىـ
ـۇ كىتابالرنىـ
ـان .شـ
ـاب يېزىلغـ
ـە كىتـ
ـە پارچـ
نەچچـ
ـك «دفــع
ـۇن.
ـالالر نۇرغـ
ـداق مىسـ
ـۇر .بۇنـ
ـق كىتابتـ
األوهــام عــن مســألة القـراءة خلــف اإلمــام» ناملىـ
[[[ سۈرە مۇزەممىل -20ئايەت.
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ـاھەدە
ـەر سـ
ـرى ھـ
ـان ،كىتابلىـ
ـاب يازغـ
ـن كىتـ
ـە يېقىـ
ـۈز پارچىگـ
ـۇز يـ
ـدە توققـ
ئۆمرىـ
مۇســۇلمانالرنىڭ مۇھىــم دەرســلىكى بولــۇپ كەلگــەن ،كىتابلىرىنىــڭ كۆپلىكــى
جەھەتتــە ئىنســانىيەت تارىخىدىكــى مۆجىزىلەرنىــڭ بىــرى جەاللىددىــن ســۇيۇتىي
ئۆزىنــى مۇســتەقىل مۇجتەھىــد ،باشــقىالر بىــر ئىلىمــدە مۇجتەھىدلىــك ماقامىغــا
يەتكــەن بولســا ،مــەن ئــۈچ خىــل ئىلىمــدە مۇجتەھىــد مۇتلەقلىــق درىجىســىگە
يەتتىــم ،تاجۇسســۈبكىيدىن كېيىــن مەنــدەك بىــر ئالىــم كېلىــپ باقمىــدى دەپ
ســورۇنالردا ئۆزىنىــڭ مۇجتەھىــد ئىكەنلىكىنــى جاكارلىغــان .ئۆلىمــاالر مۇنازىرىگــە
چاقىرســا :مــەن پەقــەت ئۆزۈمگــە ئوخشــاش مۇجتەھىــد بىلەنــا مۇنازىرىلىشــىمەن.
ـەر
ـاالر ئەگـ
ـان .ئۆلىمـ
ـوق دەپ رەت قىلغـ
ـد يـ
ـقا مۇجتەھىـ
ـن باشـ
ـىردە مەندىـ
ـۇ ئەسـ
بـ
ســەن مۇجتەھىــد مۇتلــەق بولســاڭ مۇجتەھىدلــەر قائىدىســى بويىچــە كۈچلــۈك
قاراشــنى تېپىــپ چىــق! دەپ ئىمــام شــافىئىيدىن ئىككــى خىــل رىۋايــەت كەلگــەن
ئــون ســەككىز مەســىلىنى يېزىــپ ئەۋەتكــەن .ئىمــام ســۇيۇتىي ســوئالالرنىڭ بىــر
قىســمىغا زەركەشــىي دېگەنــدەك كېيىنكــى ئالىمالرنىــڭ ســۆزلىرى بىلــەن جــاۋاپ
بىرىــپ ،قالغىنىنــى رىۋايەتلــەر ئارىســىنى كۈچلەنــدۈرۈش جاھىــل ياكــى پاســىقنىڭ
ـەت
ـل رىۋايـ
ـن ھەرخىـ
ـد ئىمامالردىـ
ـان [[[.مۇجتەھىـ
ـپ قايتۇرغـ
ـۆزرە ئېيتىـ
ـى دەپ ئـ
ئىشـ
كەلگــەن مەســىلىلەر ئارىســىنى نەقلىــي دەلىللــەر ۋە ئۇســۇلۇل فىقھــى ئىلمــى
ـە
ـى ئەمەلىيەتكـ
ـى ئىلمىنـ
ـا فىقھـ
ـەس .ئەممـ
ـش ئەمـ
ـان ئىـ
ـدۈرۈش ئاسـ
ـە كۈچلەنـ
بويىچـ
تەتبىقــاش قائىدىلىــرى بويىچــە كۈچلەنــدۈرۈش مۇمكىــن .ئىلىــم ،تەقۋالىــق
كۆتۈرۈلگــەن بــۇ ئاخىرقــى زامانــدا ئــەڭ ئاســان نــام چىقىرىــش ئىختىالپلىــق
مەســىلىلەر ئارىســىنى كۈچلەنــدۈرۈش بولــۇپ قالــدى .ئاۋام–خەلقمــۇ ھــەر چــوڭ
مەســىلىلەردە مــاۋۇ قــاراش كۈچلــۈك دەپ كۈچلەندۈرىۋېرىدىغــان بولــۇپ قالــدى.
ـۈپ
ـىلىلەر كۈچلەندۈرۈلـ
ـۇن مەسـ
ـى نۇرغـ
ـەر كۈنـ
ـدا ھـ
ـام رايونلىرىـ
ـى ئىسـ
ـەر قايسـ
ھـ
كىتابــار يېزىلىــدۇ .لېكىــن ئــۇ كىتابــار نەگــە بارىــدۇ؟ ئىشــكاپالرغا بارىــدۇ.
قائىدىســىز كۈچلەنــدۈرۈش ســەۋەبىدىن بىــر مەســىلىنى بــەش ئۆلىمــا بــەش خىــل
كۈچلەندۈرىــدۇ .شــۇ ســەۋەپتىن زامانىمىــزدا ئىختىــاپ ئىلگىرىكىدىــن كۈچەيســە
ـەر
ـي دەلىللـ
ـىنى نەقلىـ
ـىلىلەر ئارىسـ
ـق مەسـ
ـوق .ئىختىالپلىـ
ـى يـ
ـى ،ئازلىغىنـ
كۈچەيدىكـ
ـقا
ـتىن باشـ
ـەن دېيىشـ
ـە قايتىمـ
ـل ئىلگىرىگـ
ـڭ يىـ
ـش مىـ
ـەن دېيىـ
ـق كۈچلەندۈرىمـ
ئارقىلىـ
ـا
ـدە ئىختىالپىغـ
ـۇل –قائىـ
ـە ئۇسـ
ـاش نەتىجـ
ـە ئوخشـ
ـاڭمۇ يەنـ
ـەس .قايتسـ
ـە ئەمـ
نەرسـ
بېرىــپ تاقىلىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن خەلقىمىزنــى ئايىغــى چىقمــاس ئىختىالپالرنىــڭ
ئارقىســىدىن يۈگۈرۈتــۈپ ،ھالســىرىتىپ يۈرمــەي بىــز قەدىمدىــن بېــرى ئەمــەل
ـق
ـى ،تەتقىـ
ـارنىڭ تەكشۈرۈشـ
ـۇناس ،فىقھىشۇناسـ
ـاالي ھەدىسشـ
ـان ،تـ
ـپ كېلىۋاتقـ
قىلىـ
قىلىشــى ،ماقۇللىشــىدىن ئۆتكــەن ،خەلقىمىــز ھاياتىغــا چوڭقــۇر ســىڭگەن ھەنەفىــي
ـن
ـي مەزھىپىدىـ
ـپ ،ھەنەفىـ
ـن پايدىلىنىـ
ـقا مەزھەپلەردىـ
ـپ ،باشـ
ـاس قىلىـ
ـى ئاسـ
مەزھىپىنـ
چىقىشــقا تېگىشــلىك مەســىلىلەردە ئۇســۇلى تەتبىــق (فىقھــى ئىلمىنــى ئەمەلىيەتكــە
تەتبىقــاش) قائىدىلىــرى بويىچــە باشــقا مەزھــەپ قاراشــلىرىنى تۇتــۇپ ،يېڭــى
[[[
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ـق
ـى خەلقئارالىـ
ـپ ياكـ
ـاد قىلىـ
ـز ئىجتىھـ
ـە ئۆزىمىـ
ـەر بويىچـ
ـى قائىدىلـ
ـىلىلەردە فىقھـ
مەسـ
ـە
ـاس مەدرىسـ
ـە خـ
ـلىنىپ ئۆزىمىزگـ
ـلىرىغا ئاساسـ
ـڭ قاراشـ
ـات ئورۇنلىرىنىـ
ـى تەتقىقـ
فىقھـ
يەنــى دىنىــي ئېقىــم شەكىللەندۈرۈشــىمىز الزىــم.
ئەقىــدە مەســىلىلىرىدىمۇ غەرەزلىــك پەيــدا قىلىنغــان ھــەر خىــل ئېقىمالرنىــڭ
كەينىگــە كىرىــپ مىــڭ يىلدىــن ئارتــۇق ئىســامىي تارىخقــا ئىگــە مۇســۇلمان
خەلقىمىزنــى قايتــا ئىمــان ئېيتقۇزىمــەن دەپ يۈرمــەي ،خاتــا كەتكــەن يەرلىرىنــى
ـان
ـلىق قىلغـ
ـە ۋارىسـ
ـان ئەنئەنىمىزگـ
ـىپ كېلىۋاتقـ
ـرى داۋاملىشـ
ـن بېـ
ـپ ،قەدىمدىـ
تۈزىتىـ
ـىمىز
ـەكىلدە يېتەكلىشـ
ـان شـ
ـاۋاپ بېرەلەيدىغـ
ـدا جـ
ـاھ ئالدىـ
ـى ئالـ
ـتا خەلقىمىزنـ
ئاساسـ
الزىــم.
ـا
ـەت .تاتارالرغـ
ـر مىللـ
ـان بىـ
ـن قالغـ
ـا كېيىـ
ـە خېلىـ
ـات جەھەتتـ
ـي تەتقىقـ
ـز دىنىـ
بىـ
ـى ،ئەقىدە،
ـى قىلىپ ،فىقھـ
ـان ئىختىالپنـ
ـۇرۇن قىلىدىغـ
ـۈز يىل بـ
ـاق يـ
ـان بولسـ
قارايدىغـ
تەســەۋۋۇپ جەھەتلــەردە ئۆزىگــە خــاس مەدرىســە شــەكىللەندۈرگەن .شــىھابۇددىن
مەرجانىــي ،ئابدۇننەســير قورســاۋىي قاتارلىقــار يېقىنقــى زاماندىكــى مەشــھۇر تاتــار
ئالىملىــرى بولــۇپ ،نۇرغــۇن باشــقا مىللــەت ئالىملىــرى شــاگىرتلىرىنى ئۇالرنىــڭ
ـرى
ـڭ كىتابلىـ
ـان .ئۇالرنىـ
ـىيەت قىلغـ
ـكە ۋەسـ
ـقا ،تەھقىقلەشـ
ـق قىلىشـ
ـى تەتقىـ
كىتابلىرىنـ
ئــەرەب ۋە باشــقا مىللــەت ئالىملىــرى تەرىپىدىــن نەشــىر قىلىنىــپ تارقىتىلغــان ۋە
ـەن.
ـا بېرىلگـ
ـرى باھـ
ـدە يۇقىـ
ئاالھىـ
ـر
ـەر بىـ
ـڭ ھـ
ـۇپ ،بۇنىـ
ـرى بولـ
ـىلىلەرنىڭ بىـ
ـل مەسـ
ـەڭ زىـ
ـى ئـ
ـدە مەسىلىسـ
ئەقىـ
ـدە
ـدۇ .ئەقىـ
ـرا كېلىـ
ـكە توغـ
ـەت بېرىشـ
ـدە ئەھمىيـ
ـەدەر ئاالھىـ
ـا قـ
ـك نۇقتىلىرىغـ
كىچىـ
ـپ ،قىلنى
ـىگە كۆتۈرۈۋېلىـ
ـك دەرىجىسـ
ـىلىلەرنى قەتئىيلىـ
ـق مەسـ
ـىدە ئىختىالپلىـ
مەسىلىسـ
پىــل كۆرســىتىپ ،ھەممــە كىشــىنى كاپىــر ،ئازغۇنغــا چىقىرىدىغــان ئاشــقۇنلۇقتىن
ســاقلىنىش ئۈچــۈن نەۋاقىــزۇل ئىمــان (ئىماندىــن چىقىرىدىغــان ئىشــار) ،ئەھلــى
ســۈننەت ۋەلجامائــەت ئۇقۇمىنىــڭ دائىرىســى ،تارىختىكــى ۋە ھازىرقــى ئەھلــى
ســۈننەت مەزھەپلىــرى ۋە ئازغــۇن مەزھەپلــەر ،ۋەســىلە مەسىلىســى ،مازار-ماشــايىخ
ـۋەر
ـي مۆتىـ
ـىلە قەدىمىـ
ـر مەسـ
ـەر بىـ
ـىۋەتلىك ھـ
ـە مۇناسـ
ـق ئەقىدىگـ
ـى قاتارلىـ
مەسىلىسـ
ـىلىلەرگە
ـاخچە مەسـ
ـتا شـ
ـان ئاساسـ
ـەت قىلغـ
ـا مۇراجىئـ
ـرى ۋە ئالىملىرىغـ
ـدە كىتابلىـ
ئەقىـ
قــەدەر مەخســۇس تەتقىــق قىلىنىشــى ،تەپســىلىي بايــان قىلىنىشــى كېــرەك دەپ
ئوياليمــەن.
يەنــە ئــەڭ مۇھىــم مەســىلىلەرنىڭ بىــرى تەســەۋۋۇپ مەسىلىســى .تەســەۋۋۇپ
بىــز ئۇيغۇرالرغىــا ئەمــەس پۈتــۈن ئىســام ئۈممىتىگــە كــەڭ تارقالغــان .تارىخقــا
قارايدىغــان بولســاق تەســەۋۋۇپ بىلــەن ئاالقىســى بولمىغــان ئالىمنــى تاپقىلــى
بولمايــدۇ .فىقھــى ۋە ئەقىدىــدە قايســى مەزھــەپ بولســۇن تارىختىكــى ھەممــە
ئالىمنىــڭ تەســەۋۋۇپ بىلــەن يىراق-يېقىندىــن باغلىنىشــلىقى بولغــان .يــا ئــۆزى
ـر
ـۇم بىـ
ـى مەلـ
ـان ياكـ
ـاگىرت بولغـ
ـا شـ
ـوپى ئالىمالرغـ
ـى سـ
ـەن ياكـ
ـەۋۋۇپقا كىرگـ
تەسـ
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ســوپىنى ماختىغــان .تەســەۋۋۇپنىڭ ھەممىســى ئازغۇنلــۇق دەپ قــاراش تارىختىكــى
ـاراش .توغرا،
ـەك بىر قـ
ـى يەڭگىلتـ
ـان ناھايىتـ
ـا چىقىرىدىغـ
ـى ئازغۇنغـ
ـۇن ئالىمالرنـ
نۇرغـ
ســوپىالرنىڭ ئازغۇنلىرىمــۇ كــۆپ ،شــۇنداقال توغــرا يولدىكىلىرىمــۇ ئــاز ئەمــەس.
ـپ
ـقا تەرغىـ
ـوپى بولۇشـ
ـپ سـ
ـول بىرىـ
ـوپىالرغا قـ
ـىلەرنى سـ
ـەپ كىشـ
ـى گـ
ـۇ يەردىكـ
بـ
ـدۇرۇش
ـن ئاگاھالنـ
ـوپىالرنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىدىـ
ـىم سـ
ـر قىسـ
ـى بىـ
ـەس ،بەلكـ
ـش ئەمـ
قىلىـ
بىلــەن بىرگــە تەســەۋۋۇپ كىتابلىرىدىــن پايدىلىنىــش ،ئالىمالرغــا باھــا بىرىــش
ـەدەر
ـا قـ
ـۇم ھاجىمغـ
ـم مەخسـ
ـرى ئابدۇلھەكىـ
ـەۋۋۇپ كىتابلىـ
ـى تەسـ
ـدۇر .چۈنكـ
مەسىلىسـ
ئۇيغــۇرالر ئارىســىدا دەرســلىك قىلىنغــان.
ـە
ـان يەنـ
ـان قىلىۋاتقـ
ـى قااليمىقـ
ـۇر جەمئىيىتىنـ
ـن ئۇيغـ
ـىنى جۈملىدىـ
ـام دۇنياسـ
ئىسـ
ـان
ـلىرىمىزغا تايانغـ
ـي مىراسـ
ـىلىدىمۇ قەدىمىـ
ـۇ مەسـ
ـى .بـ
ـەت مەسىلىسـ
ـش بىدئـ
ـر ئىـ
بىـ
ھالــدا بىدئەتنىــڭ تەبىــرى ،بىدئــەت ئىشــار ۋە بىدئەتچىلەرگــە بولغــان مۇئامىلــە
ـىش
ـقا تىرىشـ
ـۇزۇپ چىقىشـ
ـاراش تۇرغـ
ـرا قـ
ـپ توغـ
ـق قىلىـ
ـىلىي تەتقىـ
ـدە تەپسـ
ھەققىـ
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـا بولغانلىقـ
ـەڭ تېمـ
ـەك كـ
ـى بـ
ـش دائىرىسـ
ـى چېتىلىـ
ـەت تېمىسـ
ـم .بىدئـ
الزىـ
ـىتىدۇ.
ـىر كۆرسـ
ـۇر تەسـ
ـا چوڭقـ
ـلىرىغا ،ئىتىپاقلىقىغـ
ـە ،قاراشـ
ـۇلمانالرنىڭ ئىدىيـ
مۇسـ
ـا
ـوق ،تۇقۇلمـ
ـىلە يـ
ـوڭ مەسـ
ـاھەدە چـ
ـۇ سـ
ـەك ،بـ
ـىگە كەلسـ
ـىھەت ساھەسـ
ۋەز-نەسـ
ھەدىســلەردىن ،خاتــا چۈشــەنچە پەيــدا قىلىــش ئىھتىمالــى بولغــان ســۆزلەرنى
ـىل ئەخالققا
ـا ،ئىسـ
ـىلەرنى تەقۋالىققـ
ـىرلىك ،كىشـ
ـتا تەسـ
ـاقالنغان ئاساسـ
ـتىن سـ
ئىشلىتىشـ
ئۈندەيدىغــان مەزمۇنــار سۆزلەنســە بولىــدۇ.
ھازىرقــى ئىســام دۇنياســىغا قارايدىغــان بولســاق ،ئەقىــدە ،فىقھــى ،بىدئــەت،
تەســەۋۋۇپ ،پىكىــر ســاھەلىرىدە بىزنىــڭ ئــۆز ئەينــى تەقلىــد قىلىشــىمىزغا،
ـۇنىڭ
ـەس .شـ
ـۇت ئەمـ
ـم مەۋجـ
ـرەر ئېقىـ
ـۇدەك بىـ
ـىمىزغا يارىغـ
ـر تۇتۇشـ
ـن پىـ
ئۇالردىـ
ئۈچــۈن بىــز بــۇ ســاھەلەرنىڭ ھەممىســىدە ئۆزىمىزگــە خــاس مەدرىســە (ئېقىــم)
شەكىللەندۈرۈشــىمىز ،باشــقىالرغا قۇيــرۇق بولىدىغــان ئىشــنى تاشلىشــىمىز الزىــم.
ئۇيغــۇر ئەھلــى ئىلىملىــرى ئــۆز ئــارا ھەمكارلىشــىپ ،يۇقىرىقــى ســاھەلەردە
ئەتراپلىــق ئىزدىنىــپ ئۆزىمىزگــە خــاس مەدرىســە (ئېقىــم) شــەكىللەندۈرەلىگەندە،
ـورت
ـدا ئىمپـ
ـي ھالـ
ـدۇ ۋە تەدرىجىـ
ـقان بولىـ
ـلىرى قېلىپالشـ
ـي ئىشـ
ـڭ دىنىـ
مىللىتىمىزنىـ
ـنى
ـتە ئېسىلىشـ
ـۈننەتكە بىۋاسـ
ـاب ،سـ
ـۇپ ،كىتـ
ـن قۇتۇلـ
ـورت پەتىۋاالردىـ
ـا ،ئىمپـ
ئۆلىمـ
ئەمەلگــە ئاشــۇرغىلى بولىــدۇ .فىقھىــدە ھەنەفىــي مەزھىپىنــى ئاســاس قىلســاق،
ئەقىدىــدە قەدىمىــي كىتابالرغــا تايانســاق قانداقســىگە كىتــاب ،ســۈننەتكە بىۋاســتە
ـى
ـي مەزھىپـ
ـۇنكى ،ھەنەفىـ
ـىڭىزدە بولسـ
ـن .ئېسـ
ـىڭىز مۇمكىـ
ـز دېيىشـ
ـىلغان بولىمىـ
ئېسـ
ـدە،
ـىدا قائىـ
ـس ئاساسـ
ـان ،ھەدىـ
ـى قۇرئـ
ـەس ،بەلكـ
ـى ئەمـ
ـڭال مەزھىپـ
ـۇ ھەنىفەنىـ
ئەبـ
ـچانلىقلىرىنىڭ
ـكەن ئۈممەتنىڭ ئەقلىي تىرىشـ
ـا ئەگەشـ
ـقان ،ئۇنىڭغـ
ـىپلىرى قېلىپالشـ
پىرىنسـ
ـەن
ـاردىن ئۆتكـ
ـش ،ماقۇلالشـ
ـق قىلىـ
ـۈرۈپ ،تەتقىـ
ـەملەنگەن ،تەكشـ
ـى مۇجەسسـ
مىۋىسـ
ـى
ـىز .چۈنكـ
ـكەن بولىسـ
ـا ئەگەشـ
ـەس ،ئىلىمغـ
ـە ئەمـ
ـۇ ھەنىفىگـ
ـىز ئەبـ
ـم .سـ
ـر ئىلىـ
بىـ
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ـاگىرتلىرىنىڭ
ـاي ،شـ
ـەل قىلىنمـ
ـۆزلىرى ئەمـ
ـڭ سـ
ـۇ ھەنىفەنىـ
ـدە ئەبـ
ـي مەزھىپىـ
ھەنەفىـ
ياكــى كېيىنكــى ئالىمالرنىــڭ ســۆزلىرى ئەمــەل قىلىنىدىغــان نۇرغــۇن مەســىلىلەر
بــار .ھەنەفىــي مەزھىپــى شەكىللىنىشــتىال شــۇرا (كېڭــەش) ئارقىلىــق شــەكىللەنگەن
مەزھــەب .ھەنەفىــي مەزھىپىــدە ئەمــەل قىلىنىدىغــان قــاراش تەرجىــھ ئۆلىمالىــرى
ـەر خىل
ـىنپ ھـ
ـەل چۈشـ
ـىلىلەرنى مۇكەممـ
ـاخچە مەسـ
ـۇل-قائىدىلەرنى ۋە شـ
ـى ئۇسـ
(يەنـ
ـۇ
ـىز شـ
ـىدۇر .سـ
ـان ئالىمالر)نىڭ قارىشـ
ـى كۈچلەندۈرەلەيدىغـ
ـىدىن بىرىنـ
ـار ئارىسـ
قاراشـ
ـىڭىز
ـنى كۈچلەندۈرسـ
ـە بىرەر قاراشـ
ـۇل-قائىدىلەر بويىچـ
ـىڭىز ۋە ئۇسـ
ـە يەتسـ
دەرىجىگـ
ۋە باشــقىالرنى قايىــل قىاللىســىڭىز ســىزنىڭ گىپىڭىــز گــەپ بولىــدۇ .مەســىلەن،
ـى
ـامى ئىبنـ
ـڭ شەيخۇلئىسـ
ـمانىيە دۆلىتىنىـ
ـي ئوسـ
ـىھابۇددىن مەرجانىـ
ـى شـ
ـار ئالىمـ
تاتـ
ـار
ـا ئالىمـ
ـۇن كاتتـ
ـق نۇرغـ
ـن قاتارلىـ
ـى ئابىدىـ
ـان ،ئىبنـ
ـا قويغـ
ـا ئوتتۇرىغـ
ـال باشـ
كامـ
قوبــۇل قىلغــان «مۇجتەھىدلــەر تەبىقــە قارىشــى»نى تەنقىدلــەپ ئاغدۇرۇۋەتكــەن،
ـان.
ـى قوللىغـ
ـڭ پىكىرىنـ
ـەر مەرجانىينىـ
كېيىنكىلـ
فىقھــى جەھەتتــە دۇنيادىكــى مۇتلــەق كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر ئاساســلىق
تــۆت مەزھەپنىــڭ بىرىنــى تۇتــۇپ ماڭىــدۇ .مۇســۇلمان دۆلەتلىرىمــۇ مۇشــۇ
مەزھەپلەرنىــڭ بىرىنــى دۆلــەت مەزھىپــى قىلىــپ كېلىۋاتىــدۇ .ئــاز بىــر قىســىم
مۇســۇلمانالر «تالالنمــا فىقھــى» تۇتــۇپ ،بۈگــۈن بىــر ئۆلىمانىــڭ ،ئەتــە بىــر
ئۆلىمانىــڭ پەتىۋاســىنى تۇتــۇپ مېڭىۋاتىــدۇ .ئەممــا ئۇيغــۇر ئۆلىمالىرىدىــن ئــاز
ـان
ـۆزى بىلىدىغـ
ـاھەدە ئـ
ـى سـ
ـى فىقھـ
ـدا ،كۆپىنچىسـ
ـابقا ئالمىغانـ
ـىمىنى ھېسـ
ـر قىسـ
بىـ
ـۆز
ـش ۋە ئـ
ـە قىلىـ
ـى تەرجىمـ
ـڭ پەتىۋالىرىنـ
ـۇم ئۆلىماالرنىـ
ـان مەلـ
ـى كۆرىدىغـ
ۋە ياخشـ
ـڭ
ـە پەتىۋاالرنىـ
ـۇر تەرجىمـ
ـا مەزكـ
ـاۋارە .ئەممـ
ـەن ئـ
ـاش بىلـ
ـەپ تەتبىقـ
ـى يۆتكـ
ئەينـ
ـڭ ئەمەلىي
ـقانلىقى ۋە ئۇيغۇرالرنىـ
ـك ماسالشـ
ـەن قانچىلىـ
ـى بىلـ
ـۇر جەمئىيىتـ
ـال ئۇيغـ
رېئـ
ئېھتىياجىدىــن چىقالىغان-چىقالمىغانلىقــى بىلــەن ھېسابلىشــىدىغان ئــادەم يــوق.
ـتان ئۆلىماالر
ـەرقىي تۈركىسـ
ـڭ «شـ
ـي ئالىملىرىنىـ
ـۇر دىنىـ
ـىم ئۇيغـ
ـۆپ قىسـ
ـر كـ
ھازىـ
ـلىك
ـقا تېگىشـ
ـى ئالقىشالشـ
ـا كەلگەنلىكـ
ـتەلنىڭ ئەتىراپىغـ
ـر ئۈسـ
ـدا بىـ
ـى» نامىـ
بىرلىكـ
ـىل
ـك ھاسـ
ـىلىلەردە بىرلىـ
ـى مەسـ
ـۇالر يۇقىرىقـ
ـەر شـ
ـەت .ئەگـ
ـر مۇۋەپپەقىيـ
ـوڭ بىـ
چـ
قىلىــپ ،ھازىرىمىزنــى ئۆتمۈشــىمىزگە ئۇاليدىغــان ،باشــقىالرغا قۇيــرۇق بولمــاي
ـم
ـە ،ئېقىـ
ـي مەدرىسـ
ـاس دىنىـ
ـا خـ
ـىدىغان ئۇيغۇرغـ
ـۈننەتكە ئەگىشـ
ـاب ،سـ
ـتە كىتـ
بىۋاسـ
ـىپ ئۆتكەن
ـى بېسـ
ـر قەدەمنـ
ـە زور بىـ
ـي جەھەتتـ
ـۇرالر دىنىـ
ـەكىللەندۈرەلىگەندە ،ئۇيغـ
شـ
بولىــدۇ .ئىككــى جۇمھۇرىيــەت دەۋرىــدە جىھــاد تەرغىباتلىــرى بىلــەن خەلقىمىزنــى
دۈشــمەنگە قارشــى ســەپەرۋەرلىككە كەلتۈرەلىگــەن دىنىمىــز ۋە دىنىــي ئالىملىرىمىــز
نۆۋىتــى كەلگەنــدە يەنــە ئــۆز رولىنــى جارىــي قىلدۇرااليــدۇ .نــاۋادا ئۇنــداق
ـى!» دەپ
ـش قىاليلـ
ـر ئىـ
ـى بىـ
ـمەنگە قارشـ
ـڭالر ،دۈشـ
ـا كېلىـ
ـۇ ياققـ
ـەن «بـ
بولمايدىكـ
ـاي
ـزدەپ باقـ
ـن ئىـ
ـوراي»« ،گوگىلدىـ
ـۋا سـ
ـەيختىن پەتىـ
ـى شـ
ـا «پاالنـ
ـق قىلسـ
چاقىرىـ
ـۇلمان دەپ
ـەن مۇسـ
ـى مـ
ـان ،ئۆزىنـ
ـمۇ؟» دەيدىغـ
ـى ئەمەسـ
ـمۇ ياكـ
ـىش دۇرۇسـ
قاتنىشـ
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ـال تەھدىتنى
ـى رېئـ
ـۆز ئالدىدىكـ
ـۈپ ،كـ
ـە بۆلۈنـ
ـي پىرقىلەرگـ
ـل دىنىـ
ـەر خىـ
ـۇرۇپ ھـ
تـ
تاشــاپ قويــۇپ ،بىر-بىرىنىــڭ ئىمانىغــا باھــا بېرىــش بىلــەن ئــاۋارە بولىدىغــان
ـدۇ.
ـۈز بېرىـ
ـار يـ
ئىشـ
ـداق
ـەن ھېچقانـ
ـق بىلـ
ـاۋام خەلـ
ـڭ ئـ
ـي ئىختىالپالرنىـ
ـۇنكى ،دىنىـ
ـىڭىزدە بولسـ
ئېسـ
مۇناســىۋىتى يــوق .دىنىــي ئىختىــاپ پەقــەت دىنىــي ئەھلــى ئىلىملــەر ئارىســىدا
يــۈز بېرىــدۇ ۋە ئىلمىــي يــول بىلــەن ھــەل قىلىنىــدۇ ياكــى ھەممىســى ئــۆزى
ـەنگەن
ـۆزى ئىشـ
ـەت ئـ
ـق پەقـ
ـدۇ .خەلـ
ـۇپ مېڭىۋېرىـ
ـى تۇتـ
ـان يولنـ
ـرا دەپ قارىغـ
توغـ
ۋە قايىــل بولغــان ئۆلىماغــا ئەگىشــىدۇ .دېمــەك ،دىنىــي ئىختىالپــا ئۆلىمــاالر
ـڭ
ـى ۋە بىر-بىرىنىـ
ـەل قىلىنغىنـ
ـۇپ ھـ
ـا قويۇلـ
ـدا ئوتتۇرىغـ
ـار ئالدىـ
ـىدا ،كىتابـ
ئارىسـ
ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى
ـۈزۈك.
ـى تـ
ـى داۋام ئەتكىنـ
ـۆز يولىنـ
ـتا ئـ
ـان ئاساسـ
ـەت قىلغـ
ـلىرىغا ھۆرمـ
ـۆز قاراشـ
كـ
ئــاۋام خەلــق ئارىســىغا ئۆلىماالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئىختىالپالرنــى ســۆرەپ كىرىــش
ئــەل جامائەتنــى گاڭگىرىتىــپ قويىــدۇ .ئۇالرنــى ھېــچ كىشــىگە ئىشــىنەلمەيدىغان
ھالغــا ئەكىلىــپ قويىــدۇ.
«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» ئەزالىرىنــى گۇرۇپپىالرغــا بۆلــۈپ
ناھايتــى ياخشــى تەرتىپكــە ســېلىۋاتىدۇ .ئــۇالر يەنــە بىرلىــك نامىدىــن «فىقھــى
ـىس
ـق ھەيئەتلەرنى تەسـ
ـى» قاتارلىـ
ـات ھەيئىتـ
ـدە تەتقىقـ
ـى»« ،ئەقىـ
ـات ھەيئىتـ
تەتقىقـ
ـم
ـنى مۇھىـ
ـم شەكىللەندۈرۈشـ
ـي ئېقىـ
ـى دىنىـ
ـە يەنـ
ـاس مەدرىسـ
ـە خـ
ـپ ،ئۆزىمىزگـ
قىلىـ
خىزمــەت قاتارىغــا كىرگۈزۈشــى الزىــم .ھەيئــەت ئەزالىــرى بىلىــم سەۋىيىســىنى
ئۆستۈرۈشــكە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىشــى ،مەلــۇم شەخســلەرنى ئايرىــپ ،ئــۆز
ـرى
ئاالھىدىلىكىگــە قارىتــا مۇتەخەسسىسلەشتۈرۈشــى ،خەلقئارالىــق تەتقىقــات مەركەزلىـ
ـۇپ
ـپ بولـ
ـدا ۋاقىـ
ـن ۋاقتىـ
ـات نەتىجىلىرىدىـ
ـار تەتقىقـ
ـپ ئىلغـ
ـە ئورنىتىـ
ـەن ئاالقـ
بىلـ
تۇرۇشــى الزىــم.
ـداق دەپتۇ،
ـم مۇنـ
ـۇ ئالىـ
ـان« ،ئـ
ـىپى بولمىغـ
ـى ۋە پىرىنسـ
ـم مەنھىجـ
ـە ،مۇقىـ
مېنىڭچـ
بــۇ ئالىــم مۇنــداق دەپتــۇ» دەپ مېڭىۋىرىدىغــان ئۆلىمانىــڭ بۈگۈنكىــدەك ھــەر
ـار
ـەپ ۋە ئېقىمـ
ـان ،مەزھـ
ـپ تۇرىدىغـ
ـار چىقىـ
ـى ئېقىمـ
ـۋىقات ،يېڭـ
ـى تەشـ
ـى يېڭـ
كۈنـ
ـۆز
ـۇلمانالرنى ئـ
ـمەنلىرى مۇسـ
ـن دۈشـ
ـان ،دىـ
ـاد قىلىنىدىغـ
ـك ئىجـ
ـەتلىك ،غەرەزلىـ
مەقسـ
ـان
ـە تولغـ
ـان ،پىتنىگـ
ـقا ئۇرۇنۇۋاتقـ
ـن يىراقالشتۇرۇشـ
ـقا ،دىنىدىـ
ـن قىلىشىشـ
ـارا قىرغىـ
ئـ
زامانــدا باشــقىالرغا توغــرا يــول كۆرســەتمەك تۈگــۈل ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمانلىقىنى
ـار
ـاۋۋال ئالىمـ
ـۈن ئـ
ـۇنىڭ ئۈچـ
ـدۇ .شـ
ـا توختايـ
ـىمۇ قىيىنغـ
ـاقالپ قااللىشـ
ـاغالم سـ
سـ
ـي
ـقا دىنىـ
ـى باشـ
ـى ،خەلقئارادىكـ
ـىپ شەكىللەندۈرۈشـ
ـەج ،پىرىنسـ
ـم مەنھـ
ـە مۇقىـ
ئۆزىگـ
ئالىمالرنىــڭ ئەســەرلىرىدىن پايدىلىنىشــى ،ئەممــا ئۇالرغــا ئــەل بولــۇپ ،ئىرىــپ
كەتمەســلىكى الزىــم .يەنــى باشــقا ئۆلىماالرنىــڭ مەيلــى فىقھىــي ياكــى پىكرىــي
ئەســەرلىرى بولســۇن ۋاقتى-ۋاقتىــدا ئۇچرىشــىپ ،شــۇالردىن پايدىلىنىــپ ئۇيغــۇر
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مۇســۇلمانلىرىغا زۆرۈر بولغــان ،بىرلىــك ۋە باراۋەرلىككــە ئۈندەيدىغــان تېمىــاردا
ئىزدىنىــش ۋە تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش ئارقىلىــق مىللىتىمىزنىــڭ بېشــىنى بىــر
ئارىغــا ئەكىلىشــى كېــرەك .شــۇ نەرســە ئايدىــڭ بولســۇنكى ،بىزنىــڭ مەســىلىمىز
پەقــەت ئــۆز ئىچىمىزدىــن چىققــان ،داننــى ســاماندىن ئايرىشــنى بىلىدىغــان،
ـم ۋە
ـان ئالىـ
ـتىگە قويااليدىغـ
ـڭ ئۈسـ
ـى ھەممىنىـ
ـۇلمانلىرىنىڭ مەنپەئەتىنـ
ـۇر مۇسـ
ئۇيغـ
ـۇش
ـش ۋە ئۇرۇنـ
ـل ئىزدىنىـ
ـۇ خىـ
ـاۋادا بـ
ـدۇ .نـ
ـەل بولىـ
ـا ھـ
ـۇرالر ئارقىلىقـ
مۇتەپەككـ
ـداق دەپتۇ
ـۇ ،بۇ مۇنـ
ـداق دەپتـ
ـم مۇنـ
ـۇ ئالىـ
ـدەك ئـ
ـا بۇرۇنقىـ
ـاي ،يەنىـ
ـى تۇتمـ
يولىنـ
ـەپ-
ـەن ئەپلـ
ـۋاالر بىلـ
ـە پەتىـ
ـەر ۋە تەرجىمـ
ـەش پىكىرلـ
ـە ،نېمكـ
ـۇن ئىدىيـ
دەپ ،ئاققـ
ســەپلەپ جامائەتنــى كولدۇرلىتىــپ ئۆتىدىغــان بولســاق ،مۇھاجىرەتتىكــى ئازغىنــە
خەلقىمىزنىمــۇ قوغــداپ قااللىشــىمىز تەســكە توختايــدۇ .ئەمەلىيەتتــە ۋەتىنىمىزدىكــى
ـاق ،ئۇالر
ـان بولسـ
ـاراپ باقىدىغـ
ـا قـ
ـڭ تارىخىغـ
ـۋەر ئۆلىمالىرىمىزنىـ
ـار ،مۆتىـ
ـى بـ
ۋەزنـ
ـى
ـڭ بىرلىكىنـ
ـاۋۋال خەلقىمىزنىـ
ـەڭ ئـ
ـىلىلەردە ئـ
ـار مەسـ
ـاراش بـ
ـل قـ
ـە خىـ
ـر نەچچـ
بىـ
ـي
ـىمۇ ،ئومۇمىـ
ـار بولسـ
ـا دۇچـ
ـىمۇ ،ئازابقـ
ـدە ياتسـ
ـۇپ ،تۈرمىـ
ـدا قويـ
ـى ئورۇنـ
ئاساسـ
خەلقنىــڭ مەنپەئەتىنــى قوغــداپ ،ئــۆز مەيدانىدىــن يانمىغانلىقىنــى كۆرىمىــز.
ـى
ـلىق ناھايىتـ
ـىپى بولماسـ
ـى ،پىرىنسـ
ـم مەنھىجـ
ـىزلىكى ،مۇقىـ
ـڭ مەزھەپسـ
ئۆلىماالرنىـ
ـەرىيلەر
ـي ،مۇھەممەد زاھىد كەۋسـ
ـزان بۇتىـ
ـە ئەلالمە رامىـ
ـۋال .بۇ ھەقتـ
ـك ئەھـ
خەتەرلىـ
مەخســۇس كىتابالرنــى يازغــان .كەۋســەرىي كىتابىنىــڭ ئىســمىنى «مەزھەپســىزلىك
دىنســىزلىقنىڭ كۆۋرۈكــى» دەپ ئاتىغــان .مەنھــەج ،پىرىنســىپ ئىنســاننى ئېزىــپ
كېتىشــتىن ســاقاليدىغان مۇســتەھكەم قورغانــدۇر.
بۈگۈنكىــدەك ئۇيغــۇر ئۆلىمالىرىنىــڭ كــۆپ قىســمى بىــر تەشــكىالت ئەتراپىغــا
ئۇيۇشــقان ياخشــى بىــر باشلىنىشــتا ،ھــەر بىــر ئۇيغــۇر قېرىندىشــىمىزنىڭ بــۇ
تەشــكىالتنى قولــاپ قۇۋۋەتلىشــى ،بــۇ تەشــكىالتنىڭ ئۇلىنــى كوالشــقا ،يېقىتىشــقا
ـىنى
ـېرى سەۋىيىسـ
ـم .ئۆلىماالرمۇ كۈنسـ
ـى الزىـ
ـاردىن ساقلىنىشـ
ـان ئىشـ
ـەۋەپ بولىدىغـ
سـ
ـى،
ـكە قارىتىشـ
ـرا يىتەكلەشـ
ـى توغـ
ـى مىللەتنـ
ـۈن كۈچىنـ
ـپ ،پۈتـ
ـتۈرۈپ ،ئىزدىنىـ
ئۆسـ
ـا
ـەر ئاقمـ
ـپ – كېتـ
ـال ،كېلىـ
ـپ ،غىل-پـ
ـاس قىلىـ
ـى ئاسـ
ـاردا ئومۇمىيلىقنـ
پىكىر-قاراشـ
ـى
ـە قىلىشـ
ـاالپىتىنى مۇداپىئـ
ـرازى ۋە سـ
ـڭ ئوبـ
ـۇرۇپ ،ئۆزىنىـ
ـراق تـ
ـن يىـ
پىكىرلەردىـ
ـۇالرنىڭ
ـدۇ ،خەلقمۇ شـ
ـد ئاتا قىالاليـ
ـەنچ ۋە ئۈمىـ
ـە ئىشـ
ـۇالر خەلققـ
ـۇندىال ئـ
زۆرۈر .شـ
ـۇلمانالرنىڭ
ـن مۇسـ
ـەكىللىنىدۇ-دە ،ئاندىـ
ـۇپ شـ
ـۈچ بولـ
ـر كـ
ـۇپ بىـ
ـا ئۇيۇشـ
ئەتراپىغـ
ـدۇ.
ـدا بولىـ
ـى پەيـ
ـى ۋە ھەيۋىسـ
كۈچـ
— ئاپتــور :مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە «مەســجىدىل ھــەرەم شــەرىئەت فاكۇلتېتى»نــى
پۈتتۈرگــەن ،مۇســتەقىل تەتقىقاتچــى
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ئۆلىماالرنىڭ ئورنى،
ۋەزىپىلىرى ۋە ئەخالقى
ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى

ـەرىئەتنىڭ ھامىيلىرى،
ـرى ،شـ
ـڭ مۇتەۋەللىيلىـ
ـي ۋەھىينىـ
ـاالر ئىالھىـ
ـي ئۆلىمـ
رەببانىـ
ـان
ـئىلى بولغـ
ـانىيەتنىڭ مەشـ
ـۇالر ئىنسـ
ـدۇ .ئـ
ـرى ۋە يېتەكچىلىرىـ
ـڭ يۇلتۇزلىـ
ئۇممەتنىـ
ـى ئۆلىماالرنىڭ
ـام دىنـ
ـەۋەبتىن ئىسـ
ـۇ سـ
ـلىرىدۇر .شـ
ـار ۋارىسـ
ـڭ ئىزباسـ
پەيغەمبەرنىـ
ـۈن
ـى ئۈچـ
ـڭ ھۆرمىتـ
ـى ئىلىمنىـ
ـەن .ئۇالردىكـ
ـرى كۆتۈرۈگـ
ـى يۇقىـ
ـر قىممىتىنـ
قەدىـ
[[[
ـان.
ـپ قىلغـ
ـە ۋاجىـ
ـنى ئۇممەتكـ
ـى قەدىرلەشـ
ئۇالرنـ
ئالــاھ تائــاال مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا كەلگــەن ۋەھيىنــى يەتكــۈزۈش
مەســئۇلىيىتىنى ئۆلىماالرغــا يۈكلىگــەن ۋە ئۇالرغــا ئامانــەت قالدۇرغــان .قۇرئــان
ـلىرىدا
ـان ۋە بىلمىگەن ئىشـ
ـقا بۇيرۇغـ
ـەت قىلىشـ
ـا ئىتائـ
ـى ئۆلىماالرغـ
ـم ئۈممەتنـ
كەرىـ
ئۆلىماالردىــن سوراشــنى پــەرز قىلغــان.
بىلىم-مەرىپــەت پەيغەمبــەر ۋارىســلىرى بولغــان ئۆلىماالرنىــڭ جىھادىــدۇر ،ئــۇ
ـى
ـا قارشـ
ـۇر« :ئۇالرغـ
ـن مەنپەئەتلىكتـ
ـان جىھاتتىـ
ـق بولىدىغـ
ـول ئارقىلىـ
ـل ۋە قـ
تىـ
[[[
ـن» .
ـاد قىلغىـ
ـا جىھـ
ـق كاتتـ
ـان ئارقىلىـ
قۇرئـ
ئالــاھ يولىدىكــى جىھادنىــڭ تۈرلىــرى ھەرخىــل بولىــدۇ .مەســىلەن ،باتىلغــا
قارشــى تــۇرۇپ ھەقىقەتنــى نامايــان قىلىــش ،ئىنســانالرنىڭ قەلبىنــى پــاكالش،
تەلىم-تەربىيەنــى قانــات يايــدۇرۇش ۋە ھەقىقەتنــى كۆزلىگــەن ئاساســتا ئىــش-
ـىتىش ۋە
ـت كۆرسـ
ـش ،پاكىـ
ـارەت .دەۋەت قىلىـ
ـن ئىبـ
ـش قاتارلىقالردىـ
ـەت قىلىـ
ھەرىكـ
[[[ رەسۇلۇلالھ« :چوڭلىرىمىزنى ھۆرمەتلىمىگەن ،كېچىكلەرنى ئىززەتلىمىگەن ۋە ئالىمنىڭ ھۆرمىتىنى قىلمىغان كىشى بىزدىن
ئەمەس دېگەن»( .ئىمام ئەھمەد ۋە تەبرانى رىۋايىتى).
[[[ فۇرقان سۈرىسى-52،ئايەت.
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ـمەنلىرى
ـى بۈيۈكتۇر ۋە دۈشـ
ـڭ مەنپەئەتـ
ـارەت جىھادنىـ
ـتىن ئىبـ
ـپ بېرىشـ
ـان قىلىـ
بايـ
كــۆپ بولغانلىقتىــن قىلىــچ ئارقىلىــق بولىدىغــان جىھاتتىــن مۇھىمــدۇر .پاكىــت ۋە
ھۆججەتنىــڭ كۈچــى بولمىســا ،ئالــاھ يولىــدا ئېلىــپ بېرىلغــان جىھــاد ھىدايــەت
ۋە ئىســاھ قىلىشــتىن ئىبــارەت مەقســەتلىرىنى ئىشــقا ئاشــۇرالمايدۇ .شــۇڭا دەۋەت
قىلىــش ،نەپســىنى ئىســاھ قىلىــش ۋە ۋەھيــى ئارقىلىــق مۇنازىرىلىشــىش قىلىــچ
ئارقىلىــق بولىدىغــان جىھاتتىــن بــۇرۇن بولىــدۇ ۋە مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ.
جەمئىيەتتــە ئازغــۇن ئېقىــم ۋە خاتــا ئىدىيەلــەر قانچــە كــۆپ تارالغــان بولســا،
ـۇ
ـر ،تېخىمـ
ـۇ ئېغىـ
ـى تېخىمـ
ـش ۋەزىپىسـ
ـۈرەش قىلىـ
ـى كـ
ـا قارشـ
ـڭ ئۇالرغـ
ئۆلىماالرنىـ
ـمەننىڭ
ـى دۈشـ
ـە ۋە تاجاۋۇزچـ
ـا ئىدىيەلىرىگـ
ـڭ خاتـ
ـۇن ئېقىمالرنىـ
ـدۇ .ئازغـ
ـۆپ بولىـ
كـ
كاشىغەرى
ـلىرى ۋە ئابدۇراھامن
ـانلىرىنى
جامالنىشـ
ئۆزگەرمەس
ـىپال ئاساسـ
ـڭ پىرىنسـ
ـا ،قۇرئاننىـ
ـە ھۇجۇملىرىغـ
ئىدىيـ
ـدۇ.
ـرا كېلىـ
ـقا توغـ
ـل تۇرۇشـ
ـىچە تاقابىـ
ـڭ يېتىشـ
ـق كۈچنىـ
ـۇش ئارقىلىـ
ـا قويـ
ئوتتۇرىغـ
ـدۇ.
ـتىگە ئااللمايـ
ـقىالر ئۈسـ
ـن باشـ
ـى ئۆلىماالردىـ
ـى جىھادنـ
ـۇ تۈردىكـ
ـا بـ
مانـ
ـم ِب ـ ِه جِ َهــادًا كَ ِب ـ ًرا» «قۇرئــان ئارقىلىــق ئۇالرغــا قارشــى
قۇرئــان كەرىمــدە « َو َجا ِهدْ ُهـ ْ
بارلىــق كۈچــۈڭ بىلــەن كــۈرەش قىلغىــن»[[[ دەپ ئاالھىــدە تىلغــا ئېلىنغــان بــۇ
ـاھات
ـي ئىسـ
ـا ئىجتىمائىـ
ـۈرەش بولسـ
ـۇ كـ
ـارەت .بـ
ـىدىن ئىبـ
ـات كۈرىشـ
ـۈرەش ،ھايـ
كـ
ـش ،تەقۋالىقنى
ـا قىلىـ
ـدۇرۇش ،ئادالەتنى بەرپـ
ـات يايـ
ـىلىقنى قانـ
ـش ،ياخشـ
ـپ بېرىـ
ئېلىـ
ـى
ـامنىڭ كۆرسەتمىسـ
ـەن ئىسـ
ـانالر بىلـ
ـقا ئىنسـ
ـىش ۋە باشـ
ـكە تىرىشـ
ـا كەلتۈرۈشـ
قولغـ
ـتۇر.
ـى كۈرەشـ
ـات مەيدانلىرىدىكـ
ـارەت ھايـ
ـتىن ئىبـ
ـىۋەت ئورنىتىشـ
ـە مۇناسـ
بويىچـ
قۇرئــان ئارقىلىــق بولىدىغــان كــۈرەش «ئىلمىــي نەزەرىيــە كۈرىشــى ،ئەمەلىــي
ـۈرەش
ـۈك كـ
ـى تۈرلـ
ـدۇ .ئىككىنچـ
ـۈك بولىـ
ـى تۈرلـ
ـى» دەپ ئىككـ
ـاش كۈرىشـ
تەدبىقـ
بىرىنچــى تۈرلــۈك كۈرەشــنىڭ مېۋىســى ســانىلىدۇ ،چۈنكــى ياراملىــق ئەركەكلــەر
رەببانىــي ئۆلىماالرنىــڭ قولــى ئارقىلىــق تەربىيىلىنىــدۇ.
ـۈرەش
ـق كـ
ـۈچ ئارقىلىـ
ـش كـ
ـۈرەش قىلىـ
ـق كـ
ـت ئارقىلىـ
ـاردا پاكىـ
ـە ۋاقىتـ
كۆپىنچـ
قىلىشــتىن قىيىــن بولىــدۇ ،چۈنكــى ئەقىلنــى بويســۇندۇرۇش ۋە قايىــل قىلىــش
بەدەننــى بويسۇندۇرۇشــتىن قىيىنــدۇر.
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىزباســارلىرى بولغــان ئۆلىمــاالر رەســۇلۇلالھنىڭ
يولىــدا مېڭىــپ ،ئۇنىــڭ بارلىــق ســۈننەتلىرىنى تىرىلدۈرۈشــى ،كىشــىلەرنىڭ دىنــى
ـى ۋە
ـادا قىلىشـ
ـىنى ئـ
ـاش ۋەزىپىسـ
ـىدا يېڭىـ
ـى ئاساسـ
ـي ۋەھيـ
ـەنچىلىرىنى ئىالھىـ
چۈشـ
ـم.
ـى الزىـ
ـپ بېرىشـ
ـەل قىلىـ
ـىدىن ھـ
ـەرىئەت نۇقتىسـ
ـى شـ
ـۈك قىيىنچىلىقلىرىنـ
ـەر تۈرلـ
ھـ
[[[ فۇرقان سۈرىسى-52 ،ئايەت
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ئىسالمدا ئۆلىماالرنىڭ ئورنى ۋە نوپۇزى ھاكىمالرنىڭكىدىن يۇقىرىدۇر
ـىلەردىن
ـە ۋە سـ
ـا ،پەيغەمبەرگـ
ـەر ئالالھقـ
ـى مۆمىنلـ
ـدە« :ئـ
ـان كەرىمـ
ـاھ قۇرئـ
ئالـ
[[[
ـڭالر» دېگـ
ـەت قىلىـ
ـئۇلالرغا ئىتائـ
ـتىدىكى مەسـ
ـش ئۈسـ
ـان ئىـ
بولغـ
ـەت
ـۇ ئايـ
ـەن  .بـ
ـش
ـى ئىـ
ـان .ئايەتتىكـ
ـقا بۇيرۇغـ
ـەت قىلىشـ
ـئۇلالرغا ئىتائـ
ـان مەسـ
ـۇلمانالردىن بولغـ
مۇسـ
ـا،
ـار بولسـ
ـىدىكى ھاكىمـ
ـش ساھەسـ
ـرا قىلىـ
ـەت ۋە ئىجـ
ـئۇلالر سىياسـ
ـتىدىكى مەسـ
ئۈسـ
ـن
ـد ئۆلىماالردىـ
ـىدە مۇجتەھىـ
ـىتىش ساھەسـ
ـول كۆرسـ
ـش ۋە يـ
ـۋا بېرىـ
ـاد ،پەتىـ
ئىجتىھـ
ئىبا ر ە تتۇ ر .
ھاكىمــار مۇجتەھىــد ئۆلىماالرنىــڭ ئىجتىھــادى ۋە ئىزدىنىشــىگە ئەگىشىشــى،
ـاالر
ـى ئۆلىمـ
ـم .چۈنكـ
ـى الزىـ
ـرا قىلىشـ
ـى ئىجـ
ـان ھۆكۈملەرنـ
ـۇالر چىقارغـ
ـۇنداقال ئـ
شـ
يولباشــچى ۋە يېتەكچــى ،ھاكىمــار بولســا ئەگەشــكۈچى ۋە ئىجــرا قىلغۇچىــدۇر.
بۇنىــڭ دەلىلــى شــۇكى« :مۆمىنلەرگــە ئائىــت ئامانلىقنىــڭ ياكــى قورقۇنچىنىــڭ
ـە
ـى پەيغەمبەرگـ
ـەر ئۇنـ
ـدۇ .ئەگـ
ـى تارقىتىۋېتىـ
ـە ،ئۇنـ
ـا يەتسـ
ـرى ئۇالرغـ
ـرەر خەۋىـ
بىـ
ـۇم
ـا مەلـ
ـۈن ئاالاليدىغانالرغـ
ـان ۋە يەكـ
ـۈم چىقىرااليدىغـ
ـى ھۆكـ
ـڭ ئىچىدىكـ
ۋە ئۇالرنىـ
[[[
ـى» .
ـە بىلىۋاالتتـ
ـن ئەلۋەتتـ
ـى ئۇالردىـ
ـي ئەھۋالىنـ
ـڭ ھەقىقىـ
ـۇ خەۋەرنىـ
ـا ،شـ
قىلسـ
بىلىم-مەرىپەتتىنمــۇ ئــەۋزەل نەرســە يوقتــۇر ،پادىشــاھالر كىشــىلەرگە ھاكىــم
بولســا ،ئۆلىمــاالر پادىشــاھالرغا ھاكىمــدۇر .بۇرۇنقــى ئىســام جەمئىيەتلىرىــدە
ھاكىمــار سىياســەت ۋە دۇنيــا ئىشــلىرىدا ئۆلىماالرنىــڭ مەســلىھەتى بىلــەن ئىــش
قىالتتــى ،ئۆلىمــاالر ھاكىمالرنــى توغــرا يولغــا يۈزلەنــدۈرۈپ يــول كۆرســىتىپ
تۇراتتــى .ئۆلىمــاالر يېتەكچــى ،ھاكىمــار ئەگەشــكۈچى ئىــدى .بــۇ ئۆلىماالرنىــڭ
تەبىئىــي ھوقۇقــى ۋە ئەمەلىــي نوپۇزىــدۇر .چۈنكــى قۇرئــان كەرىــم ئۆلىماالرغــا
ھاكىمالردىــن يۇقىــرى ھوقــۇق بەرگــەن .ئۆلىمــاالر يېتەكلەيــدۇ ،ھاكىمــار ۋە
ســۇلتانالر ئۆلىماالرنىــڭ يــول كۆرسىتىشــى ئاساســىدا ئىــش ئېلىــپ بارىــدۇ.
مۇتەپەككــۇر مۇھەممــەد بەشــىر ئىبراھىمىــي ئۆلىمــاالر ھەققىــدە« :ئۆلىمــاالر
پادىشــاھالر ئۈســتىدىن پادىشــاھ ئىــدى ،پادىشــاھالرنى كۆزىتىــپ تۇراتتــى ،باتىــل
ۋە ناھەقچىلىــق بولســا رەت قىالتتــى ،دىننىــڭ كۆرسەتمىســىگە زىــت ئىــش قىلســا،
ســۈكۈت قىلمايتتــى ۋە ســەل قارىمايتتــى ،ئالالھنــى رەنجىتىدىغــان ئىشــاردا
پادىشــاھالرنىڭ رازىلىقىنــى ئىزدىمەيتتــى» دېگــەن[[[.
[[[ نىسا سۈرىسى-59 ،ئايەت.

[[[ نىسا سۈرىسى-83 ،ئايەت.

[[[ مۇھەممەد بەشىر ئىبراھىم ئەسەرلىرى- 4 ،توم – 112 ،بەت.
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ـى تۇتۇپ
ـڭ يولىنـ
ـەن ،ئۇالرنىـ
ـى كۆتۈرگـ
ـڭ قەدرىنـ
ـەن ،ئۆلىماالرنىـ
ـا ئاساسـ
بۇنىڭغـ
ـەت ياكى
ـۇرغان مىللـ
ـا تاپشـ
ـىنى ئۆلىماالرغـ
ـەش ۋەزىپىسـ
ـى يېتەكلـ
ـان ۋە جەمئىيەتنـ
ماڭغـ
ـان تارتمايدۇ.
ـدۇ ۋە زىيـ
ـپ كەتمەيـ
ـەت ئېزىـ
ئۈممـ
ئەمەلىيەتچــان ئۆلىماالرنىــڭ يۇقىــرى مەرتىۋىســىنى ھېــچ بىــر ئىنســان ئىنــكار
ـڭ
ـك ئۆلىماالرنىـ
ـان ۋە بىلىم-مەرىپەتلىـ
ـان ئېيتقـ
ـىلەردىن ئىمـ
ـاھ سـ
ـدۇ« :ئالـ
قىاللمايـ
ئورنىنــى يۇقىــرى كۆتۈرىــدۇ»[[[.
ـمان-
ـاالم« :ئاسـ
ـەد ئەلەيھىسسـ
ـىدا مۇھەممـ
ـى توغرىسـ
ـڭ قەدرى-قىممىتـ
ئۆلىماالرنىـ
زېمىندىكــى ھــەر قانــداق نەرســە ،ھەتتــا ســۇدىكى يىالنمــۇ ئالىمنىــڭ گۇناھىنىــڭ
ـبەتەن
ـا نىسـ
ـى ئابىدغـ
ـڭ مۇتتەقـ
ـدۇ ،ئالىمنىـ
ـتىغپار ئېيتىـ
ـەپ ئىسـ
ـىنى تىلـ
كەچۈرۈلۈشـ
پەزىلىتــى ئاينىــڭ يۇلتۇزالرغــا قارىتــا ئارتۇقچىلىقىغــا ئوخشــايدۇ .ئۆلىماالربولســا
پەيغەمبەرلەرنىــڭ ئىزباســارىدۇر» دېگــەن[[[.
رەســۇلۇلالھ يەنــە« :كىمكــى بىلىم-مەرىپــەت ئېلىــش ئۈچــۈن ئاتالنســا،
ئــۇ قايتقانغــا قــەدەر ،ئۇنىــڭ ئىش-ھەرىكەتلىــرى ئالالھنىــڭ يولىــدا (كــۈرەش)
ھېســابلىنىدۇ» دېگــەن[[[.
ـپ،
ـۇپ كېتىـ
ـەن بولـ
ـادەت بىلـ
ـە ئىبـ
ـىلەر نەپلـ
ـەك كىشـ
ـر بۆلـ
ـك« :بىـ
ـام مالىـ
ئىمـ
ـى قىلىچ
ـە» قارشـ
ـام ئۈممىتىگـ
ـىدە «ئىسـ
ـۇش نەتىجىسـ
ـاپ قويـ
ـى تاشـ
بىلىم-مەرىپەتنـ
ـنى
ـا ئىشـ
ـداق خاتـ
ـا ،مۇنـ
ـان بولسـ
ـەت ئالغـ
ـۇالر بىلىم-مەرىپـ
ـەر ئـ
ـەن .ئەگـ
كۆتۈرگـ
[[[
ـەن .
ـدى» دېگـ
ـاس ئىـ
قىلمـ
ئۆلىمــاالر ئىنســانالرنىڭ مەنىــۋى دوختۇرلىرىــدۇر .چۈنكــى ئــۇالر قەلبنىــڭ
ـاز بولمايدۇ.
ـەللىرىدىن ئـ
ـڭ كېسـ
ـەللىرى بەدەننىـ
ـڭ كېسـ
ـدۇ ،قەلبنىـ
ـەللىرىنى داۋااليـ
كېسـ
بىلىمســىزلىك كېســەل بولســا ،بىلىم-مەرىپــەت شــىپادۇر.
ـەت
ـۇلىغا مۇھەببـ
ـڭ رەسـ
ـاھ ۋە ئالالھنىـ
ـۇلمانالر ئالـ
ـە« :مۇسـ
ـى تەيمىيـ
ـام ئىبنـ
ئىمـ
باغلىغاندىــن كېيىــن مۇســۇلمانالرغا ،بولۇپمــۇ پەيغەمبەرلەرنىــڭ ۋارىســلىرى بولغــان
ئۆلىماالرغــا مۇھەببــەت باغلىشــى الزىــم .ئالــاھ ئۇالرنــى يۇلتۇزنىــڭ ئورنىــدا
قىلغــان .بۇرۇنقــى ئۈممەتنىــڭ ئۆلىمالىــرى ئــەڭ ناچــار ئىنســانالر ئىــدى .ئــەڭ
ئۇلــۇغ پەيغەمبەرنىــڭ ۋارىســلىرى بولغــان مۇســۇلمان ئۆلىمــاالر مۇســۇلمانالرنىڭ
ـۈننىتىنى
ـارلىرى ۋە ئۇنىڭ سـ
ـڭ ئىزباسـ
ـۇالر پەيغەمبەرنىـ
ـى ئـ
ـىدۇر ،چۈنكـ
ـەڭ ياخشىسـ
ئـ
[[[ مۇجادىلە سۈرىسى-11 ،ئايەت.

[[[ تىرمىزى ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان.
[[[ تىرمىزى رىۋايىتى.

[[[ ئىبنى قەييىم «مىفتاھ دارۇ سائادە» -1،توم-392 ،بەت.
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ـتەھكەم
ـى مۇسـ
ـق مەۋجۇتلۇقىنـ
ـۇالر ئارقىلىـ
ـم شـ
ـان كەرىـ
ـەردۇر .قۇرئـ
گۈللەندۈرگۈچىلـ
ســاقالپ تۇرىــدۇ ،ئۇالرمــۇ قۇرئــان ئارقىلىــق مەۋجۇتلۇقىنــى ســاقالپ تۇرىــدۇ»
دېگــەن[[[.

ئۆلىماالرنىڭ ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرى
 .1ئۆلىماالرنىــڭ ئــەڭ مۇھىــم مەســئۇلىيىتى ئالالھنىــڭ يولىغــا دەۋەت قىلىــش،
ئىنســانالرنى توغــرا يولغــا يۈزلەنــدۈرۈش ،ئۇالرنىــڭ قەلبىنــى پــاكالش ۋە ئــاڭ
ـرى
ـۆزلەش ،ئىش-ھەرىكەتلىـ
ـى سـ
ـەن ھەقىقەتنـ
ـى بىلـ
ـتۈرۈش ،تىلـ
ـىنى ئۆسـ
سەۋىيىسـ
ـەن
ـى بىلـ
ـۈن كۈچـ
ـدا پۈتـ
ـەت يولىـ
ـش ۋە ھەقىقـ
ـا چىقىرىـ
ـى رېئاللىققـ
ـەن ھەقىقەتنـ
بىلـ
جىھــاد قىلىشــتىن ئىبــارەت.
 .2ئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســى پەقەتــا تەبلىــغ قىلىــش ،بايــان قىلىــپ بېرىــش
ۋە يــول كۆرســىتىپ قويــۇش بىلەنــا چەكلىنىــپ قالمايــدۇ ،بەلكــى ئۇالرنىــڭ
ـاھ
ـە ئىسـ
ـى بۇيىچـ
ـەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىسـ
ـى شـ
ـى ئىالھـ
ـى جەمئىيەتنـ
ـى ۋەزىپىسـ
ھەقىقـ
ـا
ـك ھاياتتـ
ـەرىئەتنى كۈندىلىـ
ـى شـ
ـە ئىالھـ
ـۇ ۋەزىپـ
ـتۇر .بـ
ـە سېلىشـ
ـش ۋە تەرتىپكـ
قىلىـ
تەتبىقــاش ،ھىمايــە قىلىــش ۋە ھەقىقەتنــى باتىلدىــن ئۈســتۈن قىلىــش ،ياخشــى
ـدۇ.
ـا بولىـ
ـىدا بەرپـ
ـۇش ئاساسـ
ـە قويـ
ـارغا چەكلىمـ
ـار ئىشـ
ـەش ۋە ناچـ
ـارغا يېتەكلـ
ئىشـ
قۇرئــان كەرىــم بــۇ توغرىســىدا« :ســىلەرنىڭ ئــاراڭالردا ياخشــى ئىشــارغا دەۋەت
قىلىدىغــان ،ياخشــى ئىشــارغا بۇيــرۇپ ،يامــان ئىشــارنى مەنئــى قىلىدىغــان بىــر
ـكۈچىلەردۇر» دېگـ
ـىتىگە ئېرىشـ
ـۇالر مەقسـ
ـە شـ
ـۇن؛ ئەنـ
ـەر بولسـ
ـۈم ئادەملـ
تۈركـ
ـەن[[[.
 .3ئۆلىمــاالر ئىســامغا زىــت بولغــان ئىدىيــە ئېقىملىرىغــا تاقابىــل تۇرۇشــى
كېــرەك .ئىســامنىڭ پۈتــۈن ئىنســانىيەتنى ئــەڭ توغــرا يېتەكلىيەلەيدىغانلىقىغــا
ـىدە توغرا
ـش نەتىجىسـ
ـلۇق قىلىـ
ـى سۇسـ
ـقۇنلۇق ياكـ
ـاالر ،ئاشـ
ـار ئۆلىمـ
ـى بـ
ئىشەنچىسـ
ـەت
ـپ ،مىللـ
ـان قىلىـ
ـق بايـ
ـى ئېنىـ
ـرا يولنـ
ـا توغـ
ـان ئېقىمالرغـ
ـپ كېتىۋاتقـ
ـن ئېزىـ
يولدىـ
ۋە ئۈممەتنــى زۇلــۇم ،بۇزغۇنچىلىــق ،رادىكاللىــق ،دىنســىزلىق ۋە ئەخالقســىزلىقتىن
ـىدا:
ـۇ توغرىسـ
ـۇلۇلالھ بـ
ـرەك .رەسـ
ـى كېـ
ـان شەكىللەندۈرۈشـ
ـان قورغـ
ـە قىلىدىغـ
ھىمايـ
«بــۇ بىلىــم (يەنــى قۇرئان-ســۈننەت بىلىمى)نــى ھــەر ئەۋالدتىــن ئىشــەنچىلىك
(يەنــى تەقــۋا ۋە دىيانەتلىــك) كىشــىلەر كۆتــۈرۈپ ماڭىــدۇ .ئــۇالر بــۇ بىلىمدىــن
ـىز
ـڭ دەۋالىرىنى ۋە بىلىمسـ
ـان دەۋاگەرلەرنىـ
ـەنچىلىرىنى ،يالغـ
ـا چۈشـ
ـقۇنالرنىڭ خاتـ
ئاشـ
[[[ ئىبنى تەيمىيە «بۈيۈك ئىمامالرنى ئەيىبلىمەسلىك توغرىسىدا»–11 ،بەت.
[[[ ئال ئىمران سۈرىسى-104 ،ئايەت.
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نادانالرنىــڭ خاتــا ئىزاھاتلىرىنــى يىراقالشــتۇرىدۇ» دېگــەن[[[.
ـى ،كىملىكىنى،
ـرا يولىنـ
ـى ،توغـ
ـڭ ئەقلىنـ
ـام جەمئىيەتلىرىنىـ
ـاالر ئىسـ
ـەك ،ئۆلىمـ
دېمـ
ۋىجدانىنــى ،ئىززەت-ھۆرمىتىنــى ،ئادالىتىنــى ،ئەركىنلىكىنــى ۋە باشــقا ئىجتىمائىــي
ـىدۇر
ـڭ ۋەزىپىسـ
ـا بۇالرئۆلىماالرنىـ
ـدۇر .مانـ
ـان قورغانـ
ـلىرىنى قوغدايدىغـ
قىممەت-قاراشـ
ـۇر.
ـي ئامانەتتـ
ـەن ئىالھىـ
ـا يۈكلەنگـ
ۋە ئۇالرغـ
 .4بىلىم-مەرىپەتنــى يەتكــۈزۈش ۋە قانــات يايــدۇرۇش .قۇرئــان كەرىــم بــۇ
ـارنى
ـى ئىشـ
ـەڭ ياخشـ
ـان ،ئـ
ـى دەۋەت قىلغـ
ـەڭ ياخشـ
ـا ئـ
ـڭ يولىغـ
ـدا« :ئالالھنىـ
توغرىـ
ئېلىــپ بارغــان ۋە ئۆزىنىــڭ مۇســۇلمان بولغانلىقىنــى جــاكارالپ پەخىرلەنگــەن
ئادەمدىنمــۇ ياخشــى ئــادەم بارمــۇ؟»[[[ .رەســۇلۇلالھ« :كىــم بىلىم-مەرىپــەت
ئۆگەتســە ،مۇئەللىمگــە شــۇ بىلىم-مەرىپــەت بىلــەن ئەمــەل قىلغــان ئادەمنىــڭ
ســاۋابىدەك ئوخشــاش ســاۋاب بولىــدۇ» دېگــەن[[[.
 .5ياخشــى ئىشــارغا يېتەكلــەش ،يامــان ئىشــاردىن چەكلــەش پــەرزدۇر .بــۇ
مۇســۇلمانالرنىڭ ياخشــىلىقىنىڭ ئىپادىســى ۋە غەلىبە-نۇســرەتكە ئېرىشىشــنىڭ
ســەۋەبىدۇر .چۈنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ياخشــىلىقى ئىنســانىيەتنىڭ ياخشــىلىقى
ـان
ـرۇش ۋە يامـ
ـارغا بۇيـ
ـى ئىشـ
ـدۇ .ياخشـ
ـان بولىـ
ـتا نامايـ
ـەت قىلىشـ
ـۈن خىزمـ
ئۈچـ
ئىشــاردىن چەكلــەش ئىجتىمائىــي ۋە سىياســىي ئىســاھات ھەرىكىتىدىــن ئىبــارەت.
ـدۇ.
ـاش تارتالمايـ
ـىدىن بـ
ـاھات ۋەزىپىسـ
ـي ئىسـ
ـۇ ئىجتىمائىـ
ـۇلمان بـ
ـداق مۇسـ
ھەرقانـ
چۈنكــى رەســۇلۇلالھ ھــەر بىــر مۇســۇلماننى ئىقتىــدارى ۋە ئىمكانىيىتــى ئىچىــدە
بــۇ مەســئۇلىيەتنى ئىجــرا قىلىشــقا چاقىرىــق قىلغــان .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــەر بىــر
ـەت
ـكە ئايلىنىدۇ .سىياسـ
ـىي شەخسـ
ـەن سىياسـ
ـرى بىلـ
ـۇلمانلىق خاراكتېـ
ـۇلمان مۇسـ
مۇسـ
بىلــەن شــۇغۇللىنىش ئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســىدۇر .قۇرئــان كەرىــم ئىجتىمائىــي ۋە
سىياســىي ئىســاھات توغرىســىدا(« :ئــى مۇھەممــەد ئۈممىتــى!) ســىلەر ئىنســانالر
مەنپەئىتــى ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغــان ،ياخشــىلىققا بۇيــرۇپ يامانلىقتىــن
توســىدىغان ،ئالالھغــا ئىمــان ئېيتىدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئۈممەتســىلەر» دېگــەن[[[.
ـم
ـان كەرىـ
ـى قۇرئـ
ـلىق .چۈنكـ
ـەل قارىماسـ
ـكە سـ
ـى يەتكۈزۈشـ
ـەن ھەقىقەتنـ
 .6بىلگـ
ـاھ
ـاالر ئالـ
ـان .ئۆلىمـ
ـق ئاگاھالندۇرغـ
ـتىن قاتتىـ
ـۇرۇپ يوشۇرۇشـ
ـپ تـ
ـى بىلىـ
ھەقىقەتنـ
ئۆزلىرىگــە ئاتــا قىلغــان بىلىم-مەرىپەتنــى قانــداق ئىشــلەتكەنلىكىدىن ،شــۇنداقال
ـدۇ.
ـوراققا تارتىلىـ
ـئۇلىيىتىدىن سـ
ـى مەسـ
ـانىيەت ئالدىدىكـ
ـى ۋە ئىنسـ
ـۆز جەمئىيىتـ
ئـ
[[[ ئىمام بەيھەقى رىۋايىتى.

[[[ فۇسسىلەت سۈرىسى-33 ،ئايەت.
[[[ ئىبنى ماجە ۋە تەبرانى رىۋايىتى.

[[[ ئال ئىمران سۈرىسى-104 ،ئايەت.

82

 .7ئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســى مىللــەت ۋە ئۈممەتنــى بىرلەشــتۈرۈش ،تۈرلــۈك
ئېقىمالرنــى ئىتتىپاقالشتۇرۇشــتۇر.
ئۆلىماالرنىــڭ دائىملىــق ۋەزىپىســى قەلبلەرنــى ئىمــان بىلــەن تىرىلــدۈرۈش،
ـىگە قارىتا
ـڭ ۋەدىسـ
ـش ،ئالالھنىـ
ـى تارقىتىـ
ـق روھىنـ
ـدا ئۈمىدۋارلىـ
ـۇلمانالر ھاياتىـ
مۇسـ
ئىشــەنچىنى ئاشــۇرۇش ،ھەقىقىــي ياخشــىلىقنىڭ ،پەرۋەردىگارىنــى توغــرا تونۇغــان
ـىلىق
ـڭ ياخشـ
ـڭ ئەھۋالىنىـ
ـۇ ئۈممەتنىـ
ـەش ۋە بـ
ـى تەكىتلـ
ـە بولىدىغانلىقىنـ
ـۇ ئۈممەتتـ
بـ
تەرەپكــە قــاراپ چوقــۇم ئۆزگىرىدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــش الزىــم.
 .8ئۈممەتنىــڭ كېســىلىگە توغــرا دىئاگنــوز قويــۇش ۋە داۋالىنىــش يوللىرىنــى
كۆرســىتىپ بېرىــش
ـا،
ـى بولسـ
ـۇر ئۆلىماالرنىڭ ۋەزىپىسـ
ـۈرۈش مۇتەپەككـ
ـەللىرىنى تەكشـ
ـڭ كېسـ
ئۈممەتنىـ
ـىدۇر ،چۈنكى
ـڭ ۋەزىپىسـ
ـي ئۆلىماالرنىـ
ـار مۇرەببىـ
ـاش ئىلغـ
ـى قوزغـ
ـش ھەرىكىتـ
ئويغىنىـ
ـە يارىمايدۇ.
ـۇ ۋەزىپىگـ
ـرى بـ
ـەت ئىگىلىـ
ـان بىلىم-مەرىپـ
ـە بولمىغـ
ـا ئىگـ
ۋىجدانىغـ
دېمــەك ،رەببانىــي ئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســى بۈگۈنكىــدەك مۇرەككــەپ ئىدىيــە
ـتىن
ـپ بېرىشـ
ـى تېپىـ
ـش يوللىرىنـ
ـە چىقىـ
ـى ئۈممەتكـ
ـەت ياكـ
ـا مىللـ
ـلىرىگە قارىتـ
كىرزىسـ
ـۈن
ـش ئۈچـ
ـى قىلىـ
ـى ياخشـ
ـڭ خىزمىتىنـ
ـى ئۈممەتنىـ
ـەت ياكـ
ـاالر مىللـ
ـارەت .ئۆلىمـ
ئىبـ
كىالسســىك شــەرىئەت بىلىملىرىدىــن ســىرت ،شــەرىئەتنىڭ مەقســەتلىرى ،شــەرئى
ـەنچىگە
ـىدە مەلۇم چۈشـ
ـن ئۆز ساھەسـ
ـى دەۋر بىلىملىرىدىـ
ـرى ۋە يېڭـ
ـەت بىلىملىـ
سىياسـ
ـم.
ـى الزىـ
ـە بولۇشـ
ئىگـ
ـلىق قىممەت-
ـلىرى ۋە ئاساسـ
ـىپال ئاساسـ
ـەرىئەتنىڭ پىرىنسـ
ـاالر شـ
ـۇنداقال ،ئۆلىمـ
شـ
ـىپلىرىدا
ـەرىئەتنىڭ ئۆزگەرمەيدىغان پىرىنسـ
ـى ،شـ
ـۇرۇش چۈشەنچىسـ
ـڭ تـ
ـلىرىدا چىـ
قاراشـ
ـىم
ـىلىلەردە ئەۋرىشـ
ـادى مەسـ
ـان ئىجتىھـ
ـۇل قىلىدىغـ
ـنى قوبـ
ـلىك ،ئۆزگىرىشـ
تەۋرەنمەسـ
ـتىن
ـدا يادالشـ
ـە قىلغانـ
ـەن مۇئامىلـ
ـم بىلـ
ـان كەرىـ
ـى ،قۇرئـ
ـۇش چۈشەنچىسـ
ـول تۇتـ
يـ
بەكــرەك قۇرئــان پىرىنســىپلىرىنى چۈشىنىشــكە كۆڭــۈل بۆلــۈش چۈشەنچىســى،
قۇرئاننىــڭ ئالــى مەقســەتلىرى چۈشەنچىســى ،شــەرىئەت چۈشەنچىســى بىلــەن
ـا
ـۈننەتنىڭ ئالدىغـ
ـارنى سـ
ـەرز ئىشـ
ـى ،پـ
ـتۈرۈش چۈشەنچىسـ
ـى بىرلەشـ
ـي ھاياتنـ
ئەمەلىـ
ـىز
ـى ئىختىالپسـ
ـىلىدىن ياكـ
ـاق مەسـ
ـىلىنى تارمـ
ـلىق مەسـ
ـى ،ئاساسـ
ـۇش چۈشەنچىسـ
قويـ
مەســىلىلەرنى ئىختىالپلىــق مەســىلىدىن ئىلگىــرى ئوتتۇرىغــا قويــۇش چۈشەنچىســى،
مىللــەت ياكــى ئۈممەتنىــڭ مەنپەئەتىنــى ،شــەخس ياكــى بىــرەر جامائەتنىــڭ
مەنپەئەتىنىــڭ ئالدىــدا قويــۇش چۈشەنچىســى ،ئىشــارنى شــەرىئەتنىڭ مەقســىتىگە
ـش
ـە قىلىـ
ـە رېئايـ
ـەرىئەتتىكى مەنپەئەتكـ
ـى ،شـ
ـش چۈشەنچىسـ
ـەرەپ قىلىـ
ـر تـ
ـاپ بىـ
باغـ
چۈشەنچىســى ،ئىشــارنى ئاقىۋىتىگــە باغــاپ بىــر تــەرەپ قىلىــش چۈشــەنچىلىرى
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قاتارلىــق زۆرۈر چۈشــەنچىلەرگە ئىگــە بولۇشــى كېــرەك.
 .9گۈللەنــدۈرۈش خاراكتېرىگــە ئىگــە ئوتتۇرھاللىــق يولىنــى ئاســاس قىلىــپ
مېڭىــش
ئىســام دىنــى بارلىــق ئىنســانىيەت ئۈچــۈن رەھمــەت ۋە ھىدايەتتــۇر ،ئىســام
ـىرت
ـۇلمانالردىن سـ
ـن مۇسـ
ـۇ دىـ
ـىدۇر .بـ
ـش خەرىتىسـ
ـى ۋە گۈللىنىـ
ـش يولـ
ـى چىقىـ
دىنـ
ـق
ـن بارلىـ
ـۇ دىـ
ـى بـ
ـىدۇر ،چۈنكـ
ـش چارىسـ
ـەل قىلىـ
ـۇ ھـ
ـانىيەت ئۈچۈنمـ
ـق ئىنسـ
بارلىـ
ـدۇر.
ـەن دىنـ
ـاپ بېرىلگـ
ـانالرغا تالـ
ـن ئىنسـ
ـاھ تەرىپىدىـ
ـان ئالـ
ـانالرنى ياراتقـ
ئىنسـ
بــۇ دىننىــڭ گۈزەللىكىنــى ۋە ئۇنىــڭ بارلىــق ئىنســانىيەتنىڭ ســائادىتى ئۈچــۈن
ـۈزەل ئەخالق،
ـۇر ئىمان ،گـ
ـەنچە ،چوڭقـ
ـرا چۈشـ
ـۈن توغـ
ـۇش ئۈچـ
ـى تونۇتـ
كەلگەنلىكىنـ
ياخشــى ئىش-ھەرىكــەت ،پايدىلىــق ئىلىم-مەرىپــەت ،ياخشــىلىقتا ھەمكارلىشــىش،
ـەملىگەن جانلىق ۋە
ـدە مۇجەسسـ
ـى ئۆزىـ
ـۇش ئەخالقىنـ
ـاق بولـ
ـەڭ قورسـ
ـە كـ
بىر-بىرىگـ
ـاج.
ـە موھتـ
ـر ئۈممەتكـ
ـك بىـ
ئۈلگىلىـ
ئىســام دىنــى ئەقىــدە ،ئىبــادەت ،شــەرىئەت ،ئەخــاق ،سىياســەت ،ئىقتىســاد،
ئۇقۇم-چۈشــەنچە ۋە ئىجتىمائىــي ئاالقــە ســاھەلىرىدىمۇ ئوتتۇرھاللىققــا ئىگــە
بىــر دىنــدۇر .ئوتتۇرھاللىــق ئىســامنىڭ بۈيــۈك خۇسۇســىيىتىدۇر ،ئوتتۇرھاللىــق
ئادالەتتــۇر ،توغــرا يولــدۇر ۋە بىرلىشــىش مەركىزىــدۇر.
 .10قۇرئــان كەرىمدىكــى ئىســامنىڭ ئەقىــدە ۋە قىممەت-قــاراش ئاساســلىرىنى
ئېچىــپ بېرىــش
قۇرئاننىــڭ بۈيــۈك مەقســەتلىرى ۋە قىممەت-قــاراش قۇرۇلمىســى «ئالالھنــى
بىــر دەپ ئېتىقــاد قىلىش(تەۋھىــد) ،ئىنســاننىڭ نەپســىنى پاكلىشــى ۋە دۇنيانــى
گۈللەنــدۈرۈش» تىــن ئىبــارەت .بــۇ ئــۈچ ئاســاس ئىنســان ئىســتىلىنى توغــرا
ـەڭ
ـن تـ
ـۋى جەھەتتىـ
ـى ماددى-مەنىـ
ـانىيەت مەدەنىيىتىنـ
ـان ،ئىنسـ
ـا يۈزلەندۈرىدىغـ
يولغـ
ـى بىلەن
ـڭ ھىدايىتـ
ـى ۋەھيىنىـ
ـە ئىالھـ
ـانىيەت مەدەنىيىتىگـ
ـان ۋە ئىنسـ
ـۇرۇپ چىقىدىغـ
قـ
يــول كۆرســىتىدىغان ئاساســلىق ئۆلچەملەردىــن ئىبــارەت.

ئۆلىماالرنىڭ ئەخالقى
ئۆلىمــاالر ئــۆزى ۋە باشــقىالرنى ئىســاھ قىلىــش ئۈچــۈن نىشــانى ئېنىــق
ـى،
ـلىق بېرىشـ
ـدا بەرداشـ
ـق ئالدىـ
ـى ،قىيىنچىلىـ
ـتۈن بولۇشـ
ـى ئۈسـ
ـى ،ھىممىتـ
بولۇشـ
ھەمكارلىشــىپ پائالىيــەت ئېلىــپ بېرىشــى ۋە كىشــىلەر بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــتا
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ـۈزەل
ـدەك گـ
ـاھابىلەرنىڭ ئەخالقىـ
ـز ۋە سـ
ـدە پەيغەمبىرىمىـ
ـم ،ھەمـ
ـى الزىـ
ـە بولۇشـ
ئۈلگـ
ئەخالقلىــق بولۇشــى كېــرەك.
ئىســام دىنــى چاقىرغــان ھــەر قانــداق پەزىلەتلىــك ئەخــاق ئۆلىماالرغىمــۇ
ۋاجىپتــۇر ،شــۇنداقال ،ئىســام دىنــى چەكلىگــەن ھــەر قانــداق ناچــار ئەخــاق
ـا،
ـەل بولسـ
ـار كېسـ
ـان ئىشـ
ـى يامـ
ـۇر .چۈنكـ
ـۇ قەبىھتـ
ـبەتەن تېخىمـ
ـا نىسـ
ئۆلىماالرغـ
ئۆلىمــاالر دورىســىدۇر .ئەممــا ئۆلىماالربۇزۇلســا ،كېســەلنىڭ دورىســىنى نەدىــن
تاپقۇلــۇق؟

ئۆلىماالرنىڭ ئەڭ مۇھىم دەپ قارالغان بىر قىسىم سۈپەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
ـش-
ـق ئىـ
ـۇش ۋە بارلىـ
ـەمىمىي بولـ
ـىدە سـ
ـەن ۋەدىسـ
ـا بەرگـ
ـاس .ئالالھقـ
 .1ئىخـ
ـتۇر.
ـى كۆزلەپ قىلىشـ
ـڭ رازىلىقىنـ
ـەت ئالالھنىـ
ـى پەقـ
ھەرىكەتلىرىنـ
 .2بىلىــش ۋە ئەمــەل قىلىــش .ئۆلىمانىــڭ ســۆزى بىلــەن ئىش-ھەرىكىتىنىــڭ
ـىدۇر.
ـڭ بەلگىسـ
ـتچىل ئىكەنلىكىنىـ
ـڭ راسـ
ـلىقى ئۇنىـ
ـۇپ قالماسـ
ـت بولـ
ـە زىـ
بىر-بىرىگـ
باشــقىالرنى ياخشــى ئىشــارغا بۇيــرۇپ ئــۆزى ئەمــەل قىلماســلىق ،باشــقىالرنى
ـى
ـڭ ئوبرازىنـ
ـش ،ئۆلىمانىـ
ـارنى قىلىـ
ـان ئىشـ
ـۆزى يامـ
ـۇپ ،ئـ
ـاردىن توسـ
ـان ئىشـ
يامـ
خۇنۇكلەشــتۈرىدۇ ۋە كىشــىلەر ئارىســىدىكى ئىشــەنچ ،ئابرۇيىنــى يوقىتىــپ قويىــدۇ.
ـان
ـكارا دېيەلەيدىغـ
ـى ئاشـ
ـكىن ھەقىقەتلەرنـ
ـاالردا كەسـ
ـۇش .ئۆلىمـ
ـەر بولـ
 .3قەيسـ
ۋە راســت ســۆزلىيەلەيدىغان قەيســەرلىكنىڭ بولۇشــى ،ھەمــدە پەقەتــا ھەقىقەتنىــڭ
ـۇلۇلالھ:
ـى كېرەك .رەسـ
ـە تېپىلىشـ
ـان غايـ
ـەت قىلىدىغـ
ـىنى مەقسـ
ـتۈنلۈككە ئېرىشىشـ
ئۈسـ
[[[
«زالىــم ســۇلتاننىڭ ئالدىــدا ھــەق گــەپ قىلغانلىقنــى ئۇلــۇغ جىھاتتــۇر» دەپ
ـەن
ـەت بىلـ
ـاالمەت ۋە غەنىمـ
ـە سـ
ـكەر كۆپىنچـ
ـى ئەسـ
ـەڭ مەيدانىدىكـ
ـەن .جـ
ـا بەرگـ
باھـ
قايتىــپ كېلىشــى مۇمكىــن ،بىــراق زالىمغــا قارشــى تــۇرۇش ئۈچــۈن ھەقىقەتنــى
جــاكارالپ ئىنقىــاپ ئوتــى ئاچقــان ئىنســان كۆپىنچــە ســاق قالمايــدۇ .شــۇنىڭ
ـاد دەپ
ـەك جىھـ
ـەڭ يۈكسـ
ـزدا ئـ
ـۇش دىنىمىـ
ـا قويـ
ـل ئوتتۇرىغـ
ـى دادىـ
ـۈن ھەقىقەتنـ
ئۈچـ
ھېســابالنغان.
ـان
ـەن قاپالنغـ
ـەر بىلـ
ـى گۈللـ
ـۇش .دەۋەت يولـ
ـاق بولـ
ـەڭ قورسـ
ـەۋرچان ۋە كـ
 .4سـ
ـۇپ ماڭغان
ـى تۇتـ
ـى دەۋەت يولىنـ
ـدۇر .ئىالھـ
ـك يولـ
ـى تىكەنلىـ
ـتىن بەلكـ
ـول بولماسـ
يـ
ـىم
ـر قىىسـ
ـدە بىـ
ـاالر بەزىـ
ـىدۇ .ئۆلىمـ
ـەن ئۇچرىشـ
ـانالر بىلـ
ـۈك ئىنسـ
ـاالر تۈرلـ
ئۆلىمـ
تەربىيــە كۆرمىگــەن ئەخالقســىزالرنىڭ كەمسىتىشــىگە ئۇچــراپ قالىــدۇ .بەزىــدە
[[[ نەسەئى رىۋايىتى.
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ـاي
ـم قىاللمـ
ـلىرىنى ھەزىـ
ـى كۆز-قاراشـ
ـىنەلمىگەن ياكـ
ـەتلىرىنى چۈشـ
ـڭ مەقسـ
ئۆلىماالرنىـ
ـانالر
ـىم ئىنسـ
ـر قىسـ
ـەزى بىـ
ـە بـ
ـدۇ .يەنـ
ـى چىقىـ
ـار قارشـ
ـىم نادانـ
ـر قىسـ
ـان بىـ
قالغـ
ـلىرىدىنمۇ
ـرا قاراشـ
ـۈن ،ئۇالرنىڭ توغـ
ـۈش ئۈچـ
ـى تۆكـ
ـڭ يۈزىنـ
ـۇس ئۆلىماالرنىـ
مەخسـ
گەپ-ســۆز تاپىــدۇ ،دەۋىتىگــە توســقۇنلۇق قىلىــدۇ ،مەســخىرە قىلىــدۇ ،قۇســۇر
ئىزدەپــا يۈرىــدۇ .ھەســەتخورالر ۋە مەنپەئەتپەرەســلەر ئۆلىمــاالر ھەققىــدە يالغــان
گەپ-ســۆزلەرنى توقــۇپ چىقىــش ئارقىلىــق ئۆزلىرىنىــڭ بازىرىنــى چىقىرىشــنى
كۆزلەيــدۇ .بــۇ قارانىيــەت كىشــىلەرنىڭ مەقســىتى ئۆلىماالرنىــڭ جەمئىيەتتىكــى
تەســىرىنى ئازايتىــش ھــەم ئۆلىمــاالر بىلــەن خەلــق ئاممىســىنىڭ ئارىســىدىكى
مۇناســىۋەتنى ئۈزۈۋېتىشــتۇر.
ـا،
ـى تۇتۇۋالمىسـ
ـپ ئۆزىنـ
ـەۋر قىلىـ
ـە سـ
ـڭ ئەزىيەتلىرىگـ
ـاالر ئۇالرنىـ
ـەر ئۆلىمـ
ئەگـ
ســەلبىي تەســىرگە ئۇچــراپ كېتىــپ نورمــال تەپەككــۇر قىاللمايــدۇ ،ھەمــدە
ـاالر
ـەر ئۆلىمـ
ـدۇ .ئەگـ
ـۈپ قالىـ
ـا چۈشـ
ـىپ ئورۇنغـ
ـتا پاسسـ
ـرا قىلىشـ
ـىنى ئىجـ
ۋەزىپىسـ
ئــۇ قارانىيەتلەرنىــڭ ئەزىيەتلىرىگــە ســەۋر قىاللىســا دەۋىتىنــى داۋامالشــتۇرااليدۇ؛
جۇشــقۇن روھ ۋە خاتىرجــەم كۆڭــۈل بىلــەن قــەدەم باســااليدۇ .چۈنكــى غەلىبــە
نۇســرەت ئاخىرقــى ھېســاپتا ســەۋر قىلغۇچىالرغــا مەنســۇپتۇر« :ســاڭا يەتكــەن
ـارنىڭ
ـم ئىشـ
ـلىك مۇھىـ
ـقا تېگىشـ
ـەن قىلىشـ
ـۇ ھەقىقەتـ
ـن ،بـ
ـەۋر قىلغىـ
ـە سـ
كۈلپەتلەرگـ
ـەر
ـان ئادەملـ
ـگاھ قىلمىغـ
ـورال ۋە پاناھـ
ـوزۇق ،قـ
ـەۋرنى ئـ
ـۇڭا ،سـ
ـدۇر»[[[ .شـ
قاتارىدىنـ
پەيغەمبەرنىــڭ ئىزىنــى بېســىپ ماڭالمايــدۇ.
ـۇق يۇلتۇزغا
ـاالر نۇرلـ
ـي ئۆلىمـ
ـۇش .رەببانىـ
ـى) بولـ
ـش قىلغۇچـ
ـي (پەرۋىـ
 .5رەببانىـ
ـۇق
ـا قاراڭغۇلـ
ـب بولسـ
ـۇالر غايىـ
ـدۇ ،ئـ
ـىتىپ بېرىـ
ـول كۆرسـ
ـىلەرگە يـ
ـاش كىشـ
ئوخشـ
ـدۇ.
ـتە قورقىـ
ـى رەۋىشـ
ـن ھەقىقـ
ـاالر ئالالھتىـ
ـي ئۆلىمـ
ـدۇ .رەببانىـ
ـى قاپاليـ
ـە يەرنـ
ھەممـ
ـش
ـر ئىـ
ـداق بىـ
ـقا ھەرقانـ
ـى باشـ
ـۇن ياكـ
ـەت بولسـ
ـۇش بىلىم-مەرىپـ
ـن قورقـ
ئالالھتىـ
ـز
ـر ئېغىـ
ـەر بىـ
ـدا ھـ
ـن قورققانـ
ـا ئالالھتىـ
ـى ئۆلىمـ
ـىدۇر .چۈنكـ
ـڭ ئاساسـ
ـۇن ئۇنىـ
بولسـ
گــەپ -ســۆزىگە ئىگــە بولــۇپ تــۇرۇپ ،ھەمــدە مەســئۇلىيىتىنى بىلىــپ تــۇرۇپ
ســۆزلەيدىغان بولىــدۇ .شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئالــاھ «ئۆلىماالرنــى ئالالھدىــن بــەك
قورقىــدۇ»[[[ دەپ ســۈپەتلىگەن.
 .6ئىززەت-ئابرۇيىنــى قوغــداش ۋە كەمتــەر بولــۇش .ئۆلىمــاالر پەيغەمبەردىــن
مىــراس ئالغــان بىلىم-مەرىپىتــى بىلــەن ئىززەتلىكتــۇر ،ئەگــەر ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ
بــۇ ئىــززەت -ئابرۇيىنــى قوغــداپ ماڭســا ،زالىــم ۋە مۇتەكەببىرالرنىــڭ ھىيلــە-
[[[ لوقمان سۈرىسى-17 ،ئايەت.
[[[ فاتىر سۈرىسى-28 ،ئايەت.
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ـااللمايدۇ.
ـان سـ
ـا زىيـ
ـرى ئۇالرغـ
مىكىرلىـ
ـار
ـى خـ
ـۇ ئۆزىنـ
ـۇ ھەرگىزمـ
ـدۇر .ئـ
ـڭ تاجىـ
ـا ئۆلىماالرنىـ
ـۈپىتى بولسـ
ـك سـ
كەمتەرلىـ
تۇتۇشــنى كۆرســەتمەيدۇ .بەلكــى ئۆلىماالرنىــڭ ئىنســاپلىق بولۇشــىنى ،بىلگــەن
بىلىم-مەرىپىتــى دائىرىســىدە توختىشــىنى ۋە ئــۆز كەســپى بولمىغــان ئىشــارغا
ـڭ
ـىمۇ – ئۆزىنىـ
ـا بولسـ
ـە كاتتـ
ـا – قانچـ
ـەر ئۆلىمـ
ـىتىدۇ .كەمتـ
ـلىقىنى كۆرسـ
ئارىالشماسـ
ئىلمىنىــڭ ئازلىقىنــى بىلىــدۇ .ئۆزىنــى تونۇغــان ئۆلىمــا باشــقىالرنىڭ قەدرىنــى
ـپ
ـەن مەغرۇرلىنىـ
ـى بىلـ
ـم سەۋىيىسـ
ـدۇ ۋە بىلىـ
ـق قىلمايـ
ـا چوڭچىلىـ
ـدۇ ،ئۇالرغـ
تونۇيـ
كەتمەيــدۇ.
كەمتــەر بولــۇش ئالالھنــى ،ئالالھنىــڭ گــۈزەل ســۈپەتلىرىنى بىلگەنلىكتىــن،
ـپ چىقىدىغان
ـن كېلىـ
ـى تونۇغانلىقتىـ
ـان تەرەپلىرىنـ
ـڭ نۇقسـ
ـى ۋە ئۆزىنىـ
ـۇنداقال ئۆزىنـ
شـ
گــۈزەل ئەخالقتــۇر.
 .7ئۈمىــدۋار بولــۇش ۋە ئالالھنىــڭ يــاردەم بېرىدىغانلىقىغــا ئىشــەنچ باغــاش.
ئۆلىمــاالردا تېپىلىشــقا تېگىشــلىك ئــەڭ مۇھىــم ســۈپەتلەرنىڭ بىــرى يۈكســەك
ئۈمىدۋارلىقتــۇر .شــۇڭا ئالالھنىــڭ كۈچىگــە ئېســىلغان ئۆلىمــاالردا تەۋرەنمــەس
كۈچ-قــۇۋۋەت ھاســىل بولىــدۇ .ئۆلىمــاالردا ئۈمىدســىزلىك كۆرۈلســە ،جەمئىيەتتــە
بــۇ خىــل كەيپىيــات تېخىمــۇ ئــەۋج ئالىــدۇ ،قايســىبىر جەمئىيەتتــە ئۈمىدســىزلىك
ـايدۇ.
ـقا باشـ
ـىدىن ئايرىلىپ قېلىشـ
ـام كۆرسەتمىسـ
ـەت ئىسـ
ـۇ جەمئىيـ
ـا ،ئـ
ـدا بولسـ
پەيـ
ئۈمىدســىزلىككە غالىــب كېلىشــنىڭ چارىســى ئالــاھ بىلــەن مۇناســىۋەتنى
كۈچلەنــدۈرۈش ،پەيغەمبەرلەرنىــڭ بولۇپمــۇ مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئىــش-
ئىزلىرىغــا تەكــرار قــاراپ چىقىــش ،ئۈمىدســىزلىكنىڭ مۇســۇلمانالرنىڭ ســۈپىتى
ئەمەســلىكىگە ئىشــەنچ قىلىــش ،ئىســام تارىخىنىــڭ تۈنۈگۈنكــى ۋە بۈگۈنكــى
ئەھۋالىغــا توغــرا نــەزەر يۈرگــۈزۈش ،ئىســامنىڭ ئۆزلۈكســىز تارقىلىۋاتقانلىقــى
ـە
ـي قانۇنىيەتلىرىگـ
ـڭ ئىجتىمائىـ
ـۇش ۋە ئالالھنىـ
ـك بولـ
ـش ،ھىممەتلىـ
ـدە ئويلىنىـ
ھەققىـ
رىئايــە قىلىــش الزىــم.
— ئاپتــور« :شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» ئىســام تەتقىقــات
گۇرۇپپىســىنىڭ ئەزاســى
بۇ ماقالىنىڭ مۇھەررىرى :ئابدۇرېھىم دۆلەت

87

ئىختىالپ ۋە
ئۇنىڭ ئەدەبلىرى
ئابدۇكېرىم ھۈسەيىن

ـڭ
ـا ئۈممەتنىـ
ـەن نۇقتـ
ـەت بېرىلگـ
ـەڭ ئەھمىيـ
ـىال ئـ
ـۇلمانلىقتىن قالسـ
ـزدا مۇسـ
دىنىمىـ
ـىۋەتنى كۈچەيتىشكە
ـلىق مۇناسـ
ـىدىكى قېرىنداشـ
ـۇلمانالر ئارىسـ
ـام مۇسـ
بىرلىكىدۇر .ئىسـ
ئەھمىيــەت بېرىــپ ،ئارىغــا ســوغۇقچىلىق ســالىدىغان ،قېرىنداشــلىق تۇيغۇلىرىنــى
ـۇنداقال
ـان .شـ
ـپ ماڭغـ
ـەل قىلىـ
ـدا ھـ
ـى ۋاقتىـ
ـق ئىش-ھەرىكەتلەرنـ
ـان بارلىـ
زېدىلەيدىغـ
ـان تۇنجى
ـن قىلىنغـ
ـتۈرگەندىن كېيىـ
ـا يەرلەشـ
ـۇلمانالر ئېڭىغـ
ـى مۇسـ
ـڭ بىرلىكىنـ
ئالالھنىـ
ـام
ـەۋەب ئىسـ
ـۇق سـ
ـۇ يادرولـ
ـان .بـ
ـۇرۇش بولغـ
ـقا ئاشـ
ـى ئىشـ
ـۆز بىرلىكىنـ
ـش سـ
ئىـ
ـقا،
ـا تارقىلىشـ
ـۈن دۇنياغـ
ـپ پۈتـ
ـن ھالقىـ
ـم ئارىلىدىـ
ـەرەب يېرىـ
ـە ئـ
ـى كىچىككىنـ
دىنىنـ
قەلبلەرنــى ئىســام نــۇرى بىلــەن يورۇتــۇپ ئىنســانالرنى بەخت-ســائادەت تەمىنــى
ـان.
ـەر قىلغـ
ـقا مۇيەسسـ
تېتىشـ
يېقىندىــن بېــرى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە ئىختىــاپ ســۆزى ناھايىتــى كــۆپ تىلغــا
ئېلىنىۋاتىــدۇ .تۈرلــۈك ســورۇن ،مۇنبــەر ياكــى ئىجتىمائىــي ئاالقــە ۋاســتىلىرىدا
ئىختىــاپ قىلىشماســلىق ھەققىدىكــى تۈرلــۈك شــوئار ،تەۋســىيە ،چاقىرىقالرنــى
ئــاڭالپ تۇرۇۋاتىمىــز .بــۇ چاقىرىقــار توغــرا بولســىمۇ ،ئەممــا ھــەر كىمنىــڭ
ـن،
ـق بولغانلىقتىـ
ـى پەرقلىـ
ـلىق ئۆلچىمـ
ـاپ قىلىشماسـ
ـىش ،ئىختىـ
ـى ئىتتىپاقلىشـ
ئېڭىدىكـ
ـۇ كۈچىيىپ
ـاپ تېخىمـ
ـى ئىختىـ
ـتىن ،ئارىدىكـ
ـمايال قالماسـ
ـە ئاشـ
ـىش ئەمەلگـ
ئىتتىپاقلىشـ
ـى
ـەم ياكـ
ـۇم ئۆلچـ
ـڭ مەلـ
ـار ئىختىالپنىـ
ـۇ ئەھۋالـ
ـۇت .بـ
ـار مەۋجـ
ـان ئەھۋالـ
كېتىۋاتقـ
ئەخالقىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇشــنىڭ زۆرۈرلۈكىنــى تەقــەززا قىلماقتــا.
ـا
ـۇرۇپ ئېنىقلىمـ
ـەزەردە تـ
ـامىي نۇقتىئىنـ
ـا ئىسـ
ـاپ ئۇقۇمىغـ
ـە ئىختىـ
ـۇر ماقالـ
مەزكـ
ـماڭالر،
ـڭ) :ئىختىالپ قىلىشـ
ـاھ تائاالنىـ
ـدا ئالـ
ـداق قىلغانـ
ـە ،قانـ
ـەن بىرگـ
ـش بىلـ
بېرىـ
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ـۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالر
ـىلەر ،كـ
ـۇپ قالىسـ
ـتىن) قورقـ
ـەن ئۇچرىشىشـ
ـمەن بىلـ
ـا( ،دۈشـ
بولمىسـ
[[[
كېتىــپ قالىــدۇ( دېگــەن ئايىتىگــە تولــۇق ئەمــەل قىلغــان ھالــدا ئىختىالپنــى
ـى
ـىتىگە يەتكىلـ
ـىش مەقسـ
ـپ ،ئىتتىپاقلىشـ
ـەرەپ قىلىـ
ـر تـ
ـەن بىـ
ـى بىلـ
ئەدەب-قائىدىسـ
بولىــدۇ؟ قانــداق قىلغانــدا ئىختىــاپ ،يەنــى پەرقلىــق پىكىرلەرنــى ئــەڭ ياخشــى
شــەكىلدە ئوتتۇرىغــا قويــۇپ ئىجابىــي نەتىجىگــە ئېرىشــكىلى بولىــدۇ؟ دېگــەن
ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ.

ئىختىالپ ئۇقۇمىغا ئېنىقلىما
ئىختىــاپ كەلىمىســى ســۆز ئىســتىمالىمىزغا ئەرەبچىدىــن كىرگــەن «اختلــف،
يختلــف ،اختالفا»دېگــەن ســۆزدىن كەلگــەن بولــۇپ ،ئىتتىپاقلىشىشــنىڭ ئەكســىچە
ســۆز ۋە ھەرىكەتتــە باشــقىالرغا قارشــى يــول تۇتۇشــنى بىلدۈرىــدۇ .ئۇيغــۇر
تىلىنىــڭ ئىزاھلىــق لۇغىتىگــە قارايدىغــان بولســاق ئىختىالپنىــڭ قارىمۇ-قارشــىلىق،
كېلىشمەســلىك ،زىددىيــەت ،نىــزا ،ئىختىــاپ تۇغۇلمــاق ياكــى پەيــدا بولمــاق
دېگــەن ســۆزلەر بىلــەن ئىپادىلەنگەنلىكىنــى كۆرىمىــز.
جۇرجانىــي ئۆزىنىــڭ «تەئرىفــات» ناملىــق ئەســىرىدە ئىختىالپنــى ھەقىقەتنــى
ـى تەرەپ
ـۈن ئىككـ
ـش ئۈچـ
ـوق قىلىـ
ـى يـ
ـى باتىلنـ
ـۇش ياكـ
ـا قويـ
ـۈرۈپ ئوتتۇرىغـ
تەكشـ
ئارىســىدا شــەكىللەنگەن تاالش-تارتىــش ،دەپ تونۇشــتۇرغان .يەنــە بىــر قىســىم
ـە،
ـىلىقنى بىلدۈرسـ
ـى قارشـ
ـان ھالەتتىكـ
ـە تايانغـ
ـۆزى دەلىلگـ
ـاپ» سـ
ـار «ئىختىـ
ئالىمـ
دەلىلگــە تايانمىغــان قارىغۇالرچــە ھالەتتىكــى قارشــىلىق «خــاف» ســۆزى بىلــەن
ـدۇ ،دەپ
ـى بىلدۈرىـ
ـەن مەنىلەرنـ
ـۇش دېگـ
ـە قوپـ
ـش ،ئۆكتـ
ـق قىلىـ
ـپ خىالپلىـ
ئىپادىلىنىـ
ـدۇ،
ـە بىلدۈرىـ
ـاش مەنـ
ـش ئوخشـ
ـق قىلىـ
ـەن خىالپلىـ
ـاپ بىلـ
ـەن .ئىختىـ
ـا بەرگـ
ئېنىقلىمـ
ـان.
ـۇ بولغـ
ـان ئالىمالرمـ
دەپ قارىغـ
تىــل ،ئېــرق ،رەڭلىرىمىزنىــڭ پەرقلىــق بولۇشــى ئالالھنىــڭ مۆجىزىســى
بولغانــدەك ،ئەقىل-ئىــدراك ۋە ئۇنىــڭ سەمەرىســى بولمىــش پىكىــر ،كــۆز-
ـانىدۇر.
ـڭ قۇدرەت-مۆجىزىلىرىنىڭ نىشـ
ـىمۇ ،ئالالھنىـ
ـق بولۇشـ
ـلىرىمىزنىڭ پەرقلىـ
قاراشـ
ـى
ـا ،كائىناتنـ
ـان بولسـ
ـىز يارىتىلغـ
ـدەك پەرقسـ
ـا قۇيغانـ
ـر قېلىپتـ
ـانالر بىـ
ـق ئىنسـ
بارلىـ
ـۇ
ـى .بـ
ـمىغان بوالتتـ
ـقا ئاشـ
ـى ئىشـ
ـنىتىش غايىسـ
ـى ياشـ
ـدۈرۈش ،مەۋجۇداتالرنـ
گۈللەنـ
ھېكمــەت ســەۋەبىدىن ئالــاھ تائــاال ھەربىــر ئىنســانغا مەلــۇم ئارتۇقچىلىــق ۋە
قابىلىيــەت ئاتــا قىلغــان بولۇشــى مۇمكىــن .ئالــاھ تائــاال پەرقلىــق ئەقلىــي ۋە
جىســمانىي كۈچ-قــۇۋۋەت ئاتــا قىلغــان بولغاچقــا ،ئىنســانالر ئارىســىدىكى كــۆز-
[[[ ئەنفال سۈرىسى -46 :ئايەت.
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قاراشــارنىڭ ئوخشىماســلىقى تەبىئىــي .بــۇ نۇقتىدىــن ئىســام دىنىمىــز ئۈممــەت
بىرلىكىنــى زىيانغــا ئۇچراتمايدىغــان بارلىــق ئىختىالپالرنــى ئــۆز قوينىغــا ئالىــدۇ.
ـش
ـە كېلىـ
ـەردە بىرلىككـ
ـىي قائىدىلـ
ـىلىلەر ۋە ئاساسـ
ـىپال مەسـ
ـى پىرىنسـ
ـم بولغىنـ
مۇھىـ
ـاق
ـقا تارمـ
ـن باشـ
ـۇپ ،ئۇنىڭدىـ
ـى بولـ
ـدا ئۇچرىشىشـ
ـر نۇقتىـ
ـەۋۋۇرالرنىڭ بىـ
ۋە تەسـ
مەســىلىلەردە يۇقىرىقىالرغــا زىــت بولمىســىال ئەدەب-قائىــدە ئىچىــدە بولغــان
ـەدەپ-
ـمىغان ،ئـ
ـن ئاشـ
ـى ،چېكىدىـ
ـۇنداق ئېيتااليمىزكـ
ـوق .شـ
ـىلە يـ
ـا مەسـ
ئىختىالپتـ
قائىــدە دائىرىســىدە بولغــان ئىختىــاپ پايدىلىــق ۋە ئىجابىــي ھادىســىدۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىكى ئىختىالپ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋە ســاھابىلەر زامانىــدا دەۋرىمىزدىكىــدەك ئىختىــاپ
بولمىغــان .چۈنكــى ســاھابىلەر ھەرقانــداق بىــر مەســىلىگە دۇچ كەلســە ،پەيغەمبــەر
ـىلىلىرىنى
ـاالم ئۇالرنىڭ بارلىق مەسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـى .پەيغەمبـ
ـاالمنى ئىزدەيتتـ
ئەلەيھىسسـ
ـىتەتتى.
ـى كۆرسـ
ـرا يولنـ
ـى ۋە توغـ
ـر قىالتتـ
ـا چارە-تەدبىـ
ـپ ،قىيىنچىلىقلىرىغـ
ـەل قىلىـ
ھـ
ـش ئىمكانىيىتى
ـاالمغا ئېيتىـ
ـاھابىلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـە ،سـ
ـار دېيىلسـ
ـاپ بـ
ئىختىـ
ـۇالر ئايەت-
ـۇپ ،ئـ
ـۇد بولـ
ـىلىلىرى مەۋجـ
ـان مەسـ
ـاردا ئۇچرىغـ
ـراق جايـ
ـان يىـ
بولمىغـ
ـل
ـى دەلىـ
ـان ياكـ
ـەل قىلغـ
ـە ئەمـ
ـى بويىچـ
ـەن چۈشەنچىسـ
ـى يەتكـ
ـلەرگە قۇدرىتـ
ھەدىسـ
تېپىلمىغانــدا ئىجتىھــاد قىلغــان .مەدىنىگــە قايتقاندىــن كېيىــن مەزكــۇر مەســىلىنى
ۋە ئۇنىڭغــا قارىتــا تۇتقــان مۇئامىلىســىنى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ئېيتقــان.
ـىنى
ـكار پوزىتسىيىسـ
ـى ئىنـ
ـاش ياكـ
ـبەتەن قولـ
ـا نىسـ
ـاالم بۇنىڭغـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـتىقالنغان
ـاالمنىڭ تەسـ
ـىدە بولغانلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسـ
ـاش پوزىتسىيىسـ
ـان .قولـ
تۇتقـ
ـبەتەن
ـىدە بولغانلىرىغا نىسـ
ـكار پوزىتسىيىسـ
ـا ،ئىنـ
ـان بولسـ
ـن بولغـ
ـۈننەتلىرى قاتارىدىـ
سـ
توغــرا ھۆكۈمنــى بايــان قىلىــپ بەرگــەن ۋە كۆرســەتمە ســۈننەتلىرى قاتارىدىــن
ـان.
بولغـ
ـىل
ـەن زاتۇسساالسـ
ـدۇ« :مـ
ـداق دەيـ
ـۇ مۇنـ
ـۇ ئەنھـ
ـاس رەزىيەلالھـ
ـى ئـ
ـر ئىبنـ
ئەمـ
ـۈپ
ـام ئۆلـ
ـۇل قىلسـ
ـم ،غۇسـ
ـۇپ قالدىـ
ـام بولـ
ـدە ئېھتىـ
ـر كېچىـ
ـوغۇق بىـ
ـدا ،سـ
غازىتىـ
كېتىشــىمدىن ئەنســىرەپ تەيەممــۇم قىلىــپ ھەمراھلىرىمغــا ئىمــام بولــۇپ بامــدات
ـەللەمگە
ـى ۋە سـ
ـەللەلالھۇ ئەلەيھـ
ـەر سـ
ـنى پەيغەمبـ
ـۇ ئىشـ
ـۇالر بـ
ـۇدۇم ،ئـ
ـى ئوقـ
نامىزىنـ
ـۇپ ھالەتتە
ـەن جۇنـ
ـر! سـ
ـى ئەمـ
ـن :ئـ
ـاالم مەندىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدە ،پەيغەمبـ
يەتكۈزگەنـ
ھەمراھلىرىڭغــا ئىمــام بولــۇپ نامــاز ئوقۇدۇڭمــۇ؟ دەپ ســورىدى ،مــەن غۇســۇل
ـڭ« :ئۆزۈڭالرنى
ـاھ تائاالنىـ
ـم ۋە ئالـ
ـەۋەبنى دەپ بەردىـ
ـان سـ
ـالغۇ بولغـ
ـقا توسـ
قىلىشـ
[[[
ئۆلتۈرمــەڭالر ،ئالــاھ چوقــۇم ســىلەرگە رەھىــم – شــەپقەت قىلغۇچىــدۇر»
[[[ نىسا سۈرىسى -29 :ئايەت.
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ـەللەم
ـى ۋەسـ
ـەللەلالھۇ ئەلەيھـ
ـەر سـ
ـم .پەيغەمبـ
ـم ،دېدىـ
ـان ئىدىـ
ـى ئاڭلىغـ
دېگەنلىكىنـ
ـدى»[[[.
ـە دېمىـ
ـر نەرسـ
ـى ۋە بىـ
ـۈپ كەتتـ
ـاڭالپ كۈلـ
ـۆزۈمنى ئـ
سـ
ئىمــام بۇخارىــي ۋە ئىمــام مۇســلىمالر رىۋايــەت قىلغــان ھەدىســتە ،ئەھــزاب
غازىتــى كۈنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم« :بەنــى قۇرەيزەگــە بارمــاي تــۇرۇپ
ھېچكىــم ئەســىر نامىــزى ئوقۇمىســۇن» دېــدى .ئۇالرنىــڭ بىــر قىســمى يولدىكــى
ۋاقىتتــا ئەســىر ۋاقتــى بولــۇپ قالــدى .بەزىلــەر« :بەنــى قۇرەيــزە (دائىرىســى)
ـز»
ـەر« :ئوقۇيمىـ
ـە بەزىلـ
ـا ،يەنـ
ـەن بولسـ
ـز» دېگـ
ـاز ئوقۇمايمىـ
ـە نامـ
ـە كەلمىگۈچـ
گـ
دېــدى .ئارىمىــزدا ھېچكىــم ئۇنىڭغــا رەددىيــە بەرمىــدى .ئــۇ ئىــش پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالمغا ئېيتىلغانــدا ،ئۇالرنىــڭ ھېچقايسىســىنى ئەيىبلىمىــدى[[[.
ـان
ـاالم ھېچقاچـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـدەك ،پەيغەمبـ
ـان بولغىنىـ
ـلەردىن ئايـ
ـى ھەدىسـ
يۇقىرىقـ
ئىجتىھــاد قىلغۇچىنىــڭ ئىجتىھادىنــى ئەيىبلىمىگــەن ۋە دەلىــل بولمىغــان شــارائىتتا
ـق
ـادالر ئارقىلىـ
ـان ئىجتىھـ
ـت بولمىغـ
ـەتلىرىگە زىـ
ـەرىئەت مەقسـ
ـقا ،شـ
ـاد قىلىشـ
ئىجتىھـ
دۇنيالىــق مەنپەئەتىنــى قوغداشــقا بۇيرۇغــان .بــۇ تۈردىكــى ئىختىالپــار دەلىللــەر
كۆرســىتىدىغان بارلىــق ئېھتىماللىقــار بىلــەن تونۇشــۇش ،پىكىــر غىدىقــاش،
تۈرلــۈك پەرەزلەرگــە يــول ئېچىــش ،بىــر مەســىلىگە نىســبەتەن بىــر قانچــە ھــەل
ـۇن
ـا ئۇيغـ
ـان ۋە رېئاللىققـ
ـڭ ئاسـ
ـق دىننىـ
ـۇش ئارقىلىـ
ـا قويـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـش چارىسـ
قىلىـ
ـاق،
ـا قارايدىغان بولسـ
ـنىڭ مەزمۇنىغـ
ـى ھەدىسـ
ـان .ئىككىنچـ
ـان قىلغـ
ـى نامايـ
ئىكەنلىكىنـ
ســاھابىلەر ھەدىســتىن ئىككــى خىــل چۈشــەنچە ئېلىــپ ،بىــر قىســمى ھەدىســنىڭ
ـىر
ـن كېيىن ئەسـ
ـپ بارغاندىـ
ـە يېتىـ
ـى قۇرەيزەگـ
ـپ بەنـ
ـەل قىلىـ
ـىگە ئەمـ
ـي مەنىسـ
زاھىرىـ
ـز
ـان تېـ
ـى بولغـ
ـس ئىپادىلىمەكچـ
ـمى ھەدىـ
ـر قىسـ
ـە بىـ
ـا ،يەنـ
ـان بولسـ
ـزى ئوقۇغـ
نامىـ
ـاي يولدا
ـپ بواللمـ
ـدا بېرىـ
ـپ ،ۋاقتىـ
ـەل قىلىـ
ـە ئەمـ
ـى مەنىگـ
ـارەت ئىچكـ
ـتىن ئىبـ
بېرىشـ
ـەر
ـان .پەيغەمبـ
ـى ئوقۇۋالغـ
ـىر نامىزىنـ
ـۈن ،ئەسـ
ـى ئۈچـ
ـپ قالغانلىقـ
ـى كېلىـ
ـاز ۋاقتـ
نامـ
ـان.
ـكار قىلمىغـ
ـى ئىنـ
ـان ئەمەللىرىنـ
ـڭ قىلغـ
ـى تەرەپنىـ
ـەر ئىككـ
ـاالم ھـ
ئەلەيھىسسـ

ساھابىلەر ۋە سەلەپ-سالىھالر دەۋرىدىكى ئىختىالپ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋاپــات بولغاندىــن كېيىــن ،نۇرغــۇن زېمىنــار دارۇل
ـى
ـھ ،دىننـ
ـاھابىلەر فەتىـ
ـدى .سـ
ـەررەپ بولـ
ـقا مۇشـ
ـە قېتىلىشـ
ـى ئىچىگـ
ـام چېگرىسـ
ئىسـ
ـۇ
ـپ شـ
ـەپەر قىلىـ
ـا سـ
ـم ۋە يۇرتالرغـ
ـق ئىقلىـ
ـدا پەرقلىـ
ـش يولىـ
ـۈزۈش ۋە تارقىتىـ
يەتكـ
يەرلــەردە تــۇرۇپ قالــدى .مەككــە ۋە مەدىنىدىكــى شــارائىت ۋە ئۆرپ-ئادەتلــەر
[[[ «مۇسنەد ئىمام ئەھمەد»  -17845نۇمۇرلۇق ھەدىس.

[[[ «سەھىھ بۇخارى» -946نۇمۇرلۇق ھەدىس« /سەھىھ مۇسلىم»  69ۋە-1770نۇمۇرلۇق ھەدىسلەر.
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بىلــەن ئــۇ ئىقلىمالردىكــى شەرت-شــارائىت ۋە ئۆرپ-ئادەتلــەر ئوخشــىمايتتى .بــۇ
ســەۋەبتىن ئــۇالر پىرىنســىپال ۋە ئاساســىي مەســىلىلەر ،شــۇنداقال دەلىلــى ئېنىــق
ـىلىلەرگە
ـى مەسـ
ـان يېڭـ
ـىمۇ ،يولۇققـ
ـان بولسـ
ـش قىلمىغـ
ـىلىلەردە ئۆزگىرىـ
ـان مەسـ
بولغـ
نىســبەتەن قۇرئــان ۋە ھەدىســنىڭ روھــى ۋە مەۋجــۇت مەســىلىلەرنى چۈشــىنىش
ئىقتىدارىنىــڭ يېتىشــىچە ،قۇرئــان ۋە ســۈننەتتە بېكىتىلگــەن چەكتىــن ھالقىمىغــان
ئاساســتا ،ئىجتىھــاد قىلىشــقا باشــلىدى .بــۇ ئىجتىھادىــي ھەرىكەتلــەر فىقھىــي
ـلىپىدە مەدىنە
ـۇالر دەسـ
ـدى .بـ
ـلىرى ئىـ
ـى ئاساسـ
ـىنىڭ تۇنجـ
ـڭ شەكىللىنىشـ
مەزھەپلىرىنىـ
مەدرەسەســى ،مەككــە مەدرەسەســى ،بەســرە مەدرەسەســى ،كۇفــە مەدرەسەســى ۋە
شــام مەدرەسەســى دېگــەن نامــار بىلــەن ئاتالــدى ،ئارقىدىــن ھەممىگــە مەشــھۇر
فىقھىــي مەزھەپلــەر شــەكىللەندى .يۇقىرىــدا ئېيتقىنىمىــزدەك ئــۇالر پىرىنســىپال ۋە
ئاساســىي مەســىلە ھېســابالنغان ئەقىدە-ئېتىقــاد مەســىلىلىرىدە ۋە كــۆپ قىســىم
ـىلىلىرىدە
ـي مەسـ
ـاق فىقھىـ
ـەزى تارمـ
ـۇپ ،بـ
ـتا بولـ
ـردەك قاراشـ
ـىلىلەردە بىـ
ـي مەسـ
فىقھىـ
پەرقلىــق قاراشــاردا بولغــان .شــۇنداق بولۇشــىغا قارىمــاي ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا
كۈنىمىزدىكىــدەك بىر-بىرىنــى ئەيىبلەيدىغــان ،ئازغۇنغــا چىقىرىدىغــان ئەھۋالــار
كۆرۈلمىگــەن .ئەكســىچە مەشــھۇر فىقھىــي مەزھــەپ ئىماملىرىنىــڭ بىر-بىرىگــە
بولغــان ھۆرمەت-ئېھتىرامــى ۋە ئىززەت-تەۋازۇســى تارىــخ بەتلىرىنــى تۆۋەندىكــى
ئالتــۇن قــۇرالر بىلــەن ھەللىگــەن:
ـەئد مۇنداق
ـى سـ
ـس ئىبنـ
ـام لەيـ
ـا ئىمـ
ـىرلىق كاتتـ
ـدە ،مىسـ
ـڭ رىۋايىتىـ
ـازى ئىيازنىـ
قـ
دەيــدۇ :مەدىنىــدە ئىمــام مالىكقــا ئۇچرىشــىپ قېلىــپ ،ئۇنىڭغــا :پېشــانەڭدىكى
ـەن
ـە بىلـ
ـۇ ھەنىفـ
ـام ئەبـ
ـۇ :ئىمـ
ـم ،ئـ
ـۇ؟ دېدىـ
ـۈرتۈۋاتقىنىڭنى كۆرۈۋاتىمەنغـ
ـى سـ
تەرنـ
تەرلەشــتۇق ،ئــۇ ھەقىقەتــەن بىــر فەقىــھ ،ئــەي مىســىرلىق! دېــدى .ئارقىدىــن
ـۆزلىرى نېمىدېگەن
ـان سـ
ـدە ئېيتقـ
ـڭ ھەققىڭـ
ـىپ :ئۇنىـ
ـە ئۇچرىشـ
ـۇ ھەنىفەگـ
ـام ئەبـ
ئىمـ
ـەل
ـتچىللىق ۋە مۇكەممـ
ـەمكى! راسـ
ـەن قەسـ
ـاھ بىلـ
ـۇ زات :ئالـ
ـم ،ئـ
ـە! دېدىـ
گۈزەل-ھـ
باھاالشــتا ئۇنىڭدىنمــۇ ھازىــر جــاۋاب بىرىگــە ئۇچرىشــىپ باقمىدىــم ،دەپ ئىمــام
ـدى[[[.
ـى تەرىپلىـ
مالىكنـ
ـە
ـس كەلسـ
ـر ھەدىـ
ـن بىـ
ـام مالىكتىـ
ـدە« :ئىمـ
ـك ھەققىـ
ـام مالىـ
ـافىئىي ئىمـ
ـام شـ
ئىمـ
ـك
ـۇزدۇر .مالىـ
ـر يۇلتـ
ـۇ بىـ
ـە ئـ
ـەر كەلسـ
ـاۋادا ئەسـ
ـن ،نـ
ـاپ تۇرغىـ
ـى باغـ
قوللىرىڭنـ
ـن ئالـ
ـى ئۇنىڭدىـ
ـز ئىلىمنـ
ـم ،بىـ
ـڭ مۇئەللىمىـ
ـەس مېنىـ
ـى ئەنـ
ئىبنـ
ـەن.
ـدۇق»[[[ دېگـ
يۇنــۇس ســەدەفىي ئىمــام شــافىئىي ھەققىــدە مۇنــداق دېگــەن« :شــافىئىيدىنمۇ
ئاقىــل بىرىنــى كــۆرۈپ باقمىدىــم .بىــر كۈنــى ئۇنىــڭ بىلــەن بىــر مەســىلە
[[[ «االنتقاء يف فضائل األمئة الثالثة الفقهاء»  -16بەت.

[[[ «عمدة القاري» -1جىلد -149 ،بەت« /ترتيب املدارك»  -3جىلد -179 ،بەت.
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ھەققىــدە مۇنازىرىلىشــىپ قالــدۇق ۋە ئايرىلىــپ كەتتــۇق .ئــۇ مېنــى ئۇچرىتىــپ
ـاقمۇ،
ـەن بولسـ
ـە كېلەلمىگـ
ـىلىدە بىرلىككـ
ـا! مەسـ
ـۇ مۇسـ
ـەي ئەبـ
ـى ۋە ئـ
ـى تۇتتـ
قولۇمنـ
[[[
ـام
ـن ئىمـ
ـۇ ۋەقەدىـ
ـدى»  .بـ
ـۇ؟! دېـ
ـدا داۋام قىلىۋېرىدىغـ
ـۆز يولىـ
ـلىقىمىز ئـ
قېرىنداشـ
شــافىئىينىڭ قېرىنداشــلىقنى ئىختىالپتىــن ئۈســتۈن كۆرىدىغانلىقــى ،شــەخس بىلــەن
مەســىلىنى ئارىالشــتۇرىۋالمايدىغان پىرىنســىپىنى بىلىۋاالاليمىــز.
ئىمــام شــافىئىي ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە ھەققىــدە« :بارلىــق ئىنســانالر فىقھىــدا
ئەبــۇ ھەنىفەگــە مۇھتاجــدۇر»[[[ دېگــەن بولســا ،ئىمــام ئەھمــەد ئىبنــى ھەنبــەل
ـىلىقالرنى
ـق ياخشـ
ـافىئىيدا بارلىـ
ـام شـ
ـاال ئىمـ
ـاھ تائـ
ـدە« :ئالـ
ـافىئىي ھەققىـ
ـام شـ
ئىمـ
[[[
جەملىگــەن» دېگــەن.
يۇقىرىقىالردىــن شــۇ ئېنىــق بولىدۇكــى ،ســاھابىلەر ۋە سەلەپ-ســالىھالر
ئىمكانىيەتنىــڭ يېتىشــىچە ئىختىالپتىــن ســاقالنغان .ئىختىــاپ پەيــدا بولۇشــتىن
ســاقلىنالمىغاندا بولســا ،ھازىرقىــدەك ئــاق تاغلىق-قــارا تاغلىــق بولــۇپ ،بىــر-
ـڭ
ـۇالر ئىختىالپنىـ
ـى ئـ
ـەن .چۈنكـ
ـار كۆرۈلمىگـ
ـان ئەھۋالـ
ـا چىقىرىدىغـ
ـى ئازغۇنغـ
بىرىنـ
ـاپ
ـىلىلەرگە ئىنسـ
ـە توختىتىلىدىغانلىقىنى ،مەسـ
ـى چەكتـ
ـى ،قايسـ
ـداق قىلىنىدىغانلىقىنـ
قانـ
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــنىڭ قانــداق بولىدىغانلىقىنــى بىلگــەن .شــۇنىڭ بىلــەن
ـر،
ـا ،كىبىـ
ـۇق ،تەمەننـ
ـەۋەس ،ئۆزمەپتۇنلـ
ـى ھاۋايى-ھـ
ـڭ تەقۋادارلىقـ
ـە ،ئۇالرنىـ
بىرگـ
باشــقىالرنى كۆزگــە ئىلماســلىق قاتارلىــق ناچــار خۇلقالرنىــڭ شەكىللىنىشــىگە يــول
قويمىغــان ۋە ئۆزىنــى ھەردائىــم تەكشــۈرۈپ ،ئۆزىدىــن ھېســاب ئېلىــپ تۇرغــان.
ـپ
ـن ئايرىلىـ
ـڭ ئەخالقىدىـ
ـاقمۇ ،ئۇنىـ
ـكەن بولسـ
ـە ئېرىشـ
ـز ئىلىم-مەرىپەتكـ
ـا بىـ
ئەممـ
ـنى
ـدۇق؛ ئىختىالپلىشىشـ
ـاننى يوقۇتۇپ قويـ
ـتۇق ،غايە-نىشـ
ـىتىگە ئېرىشـ
ـدۇق؛ ۋاسـ
قالـ
ـنى يوقۇتۇپ
ـەل قىلىشـ
ـا ئەمـ
ـى ۋە ئۇنىڭغـ
ـڭ ئەدەب-ئەخالقىنـ
ـا ئۇنىـ
ـدۇق ،ئەممـ
ئۆگەنـ
قويــدۇق.

ئىختىالپ ئەخالقىنى يېتىلدۈرۈش
تارىخىمىزنــى ۋاراقاليدىغــان بولســاق ،ئىختىــاپ ھەققىــدە ناھايىتــى گــۈزەل
ئىبارىلــەر ۋە نەزەرىيەلەرنــى ،سەلەپ-ســالىھالرنىڭ بــۇ نەزەرىيەلەرنــى مۇكەممــەل
ـۇرغانلىقىنى
ـقا ئاشـ
ـى ئىشـ
ـدە ئىتتىپاقلىقنـ
ـى ،نەتىجىـ
ـا تەدبىقلىغانلىقىنـ
ـەكىلدە ھاياتىغـ
شـ
كۆرەلەيمىــز .ئىختىالپالرنــى توغــرا بىــر تــەرەپ قىلىــش ئەخالقــى شــۇ قــەدەر
[[[ « تاريخ دمشق» -51جىلد-302 ،بەت.

[[[ «الجواهر املضية يف طبقات الحنفية»  -1جىلد -456 ،بەت.
[[[ «املجموع»  -1جىلد -40 ،بەت.
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مۇھىمكــى ،ئــۇ بىــر ھاكىــم ،يولباشــچى ،رەھبــەر ئۈچــۈن قــول ئاســتىدىكى
پەرقلىــق پىكىــر ئىگىلىرىنىــڭ ھوقۇقىنــى قوغــداش ھېسابالنســا ،بىــر ئالىــم
ـداش،
ـى قوغـ
ـڭ ھوقۇقىنـ
ـداش ،جامائىتىنىـ
ـى قوغـ
ـڭ ھوقۇقىنـ
ـۈن ئوقۇغۇچىلىرىنىـ
ئۈچـ
ئۇالرغــا ئادىــل مۇئامىلىــدە بولــۇش ،ســوئال ۋە ئېتىرازلىرىغــا ياخشــى گۇمــان
بىلــەن مۇئامىلــە قىلىــش ھېســابلىنىدۇ .شــۇنداقال بىــر ئاتــا ئۈچــۈن بالىلىرىنىــڭ
ســۆزلىرىنى ســەۋرچانلىق بىلــەن ئــاڭالپ ،ئۇالرغــا مــاس تەربىيــە قىلىــش بولــۇپ
ھېســابلىنىدۇ .بۇالرنىــڭ ھەممىســى دىنىمىزنىــڭ تەشەببۇســى ۋە كۆرســەتمىلىرىدۇر.
ـم
ـا مۇاليىـ
ـەن ئۇالرغـ
ـەن سـ
ـى بىلـ
ـڭ رەھمىتـ
ـدۇ) :ئالالھنىـ
ـداق دەيـ
ـاال مۇنـ
ـاھ تائـ
ئالـ
بولــدۇڭ؛ ئەگــەر قوپــال ،باغــرى قاتتىــق بولغــان بولســاڭ ،ئــۇالر چۆرەڭدىــن
ـتا
ـن ،ئىشـ
ـرەت تىلىگىـ
ـۈن مەغپىـ
ـۇالر ئۈچـ
ـل ،ئـ
ـۇ قىـ
ـى ئەپـ
ـى؛ ئۇالرنـ
ـاپ كېتەتتـ
تارقـ
ئــۇالر بىلــەن كېڭەشــكىن؛ (كېڭەشــكەندىن كېيىــن) بىــر ئىشــقا بــەل باغلىســاڭ،
ئالالھقــا تەۋەككــۈل قىلغىــن .ئالــاھ ھەقىقەتــەن تەۋەككــۈل قىلغۇچىالرنــى دوســت
تۇتىـ
ـلۇبتا
ـام دىنىغا) ھېكمەتلىك ئۇسـ
ـى ئىسـ
ـا (يەنـ
ـڭ يولىغـ
ـدۇ[[[»« .پەرۋەردىگارىڭنىـ
ياخشــى ۋەز ـ نەســىھەت بىلــەن دەۋەت قىلغىــن ،ئــۇالر (يەنــى مۇخالىپەتچىلىــك
ـەن
ـڭ ھەقىقەتـ
ـكىن .پەرۋەردىگارىـ
ـتە مۇنازىرىلەشـ
ـق رەۋىشـ
ـەن چىرايلىـ
ـار) بىلـ
قىلغۇچىـ
ئۇنىــڭ يولىدىــن ئازغانالرنــى ئوبــدان بىلىــدۇ ،ھىدايــەت تاپقۇچىالرنىمــۇ ئوبــدان
بىلىــدۇ[[[» .يىغىــپ ئېيتقانــدا ،تۈرلۈك-تۈمــەن رەڭلــەر ،پەرقلــەر بىلــەن تولغــان
ـز.
ـۇپ تۇرىمىـ
ـق بولـ
ـر ئېھتىياجلىـ
ـدە بىـ
ـا قەدەمـ
ـاپ ئەخالقىغـ
ـزدا ئىختىـ
ـۇ ھاياتىمىـ
بـ
ـۇ ئېنىقكى،
ـۇق .شـ
ـۇپ چىقتـ
ـقىچە تونۇشـ
ـەن قىسـ
ـى بىلـ
ـاپ ئۇقۇمـ
ـدا ئىختىـ
يۇقىرىـ
ـم ۋە
ـان كەرىـ
ـدۇ .قۇرئـ
ـدا تۇرىـ
ـى ئورۇنـ
ـلىق بىرلەمچـ
ـاپ قىلىشماسـ
ـك ۋە ئىختىـ
بىرلىـ
ـۇن
ـى نۇرغـ
ـلىق ھەققىدىكـ
ـاپ قىلىشماسـ
ـق ۋە ئىختىـ
ـەرىپلەردىكى ئىتتىپاقلىـ
ھەدىس-شـ
ئايــەت ۋە ھەدىســلەر بۇنىڭغــا شــاھىد بولــۇپ تۇرۇپتــۇ .ئەمــدى ئىختىــاپ يــۈز
بېرىــپ قالســا ،ئۇنــى توغــرا ھــەل قىلىــش ئۈچــۈن ئۆزىمىــزدە ھازىــر قىلىشــقا
ـز.
ـە توختىلىمىـ
ـەن ھەقتـ
ـى؟ دېگـ
ـەر قايسـ
ـاق ۋە ئۆلچەملـ
ـلىك ئەخـ
تېگىشـ
بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــاۋۋال يوللــۇق ۋە يولســىز ئىختىالپنىــڭ ئۆلچىمىنــى
ـقا
ـاپ قىلىشـ
ـىلىنىڭ ئىختىـ
ـدا مەسـ
ـداق بولغانـ
ـدۇ .بۇنـ
ـرا كېلىـ
ـىمىزغا توغـ
بېكىتىۋېلىشـ
ـبەتەن
ـز-دە ،ئەرزىمەيدىغانالرغا نىسـ
ـى بىلىۋالىمىـ
ـى ئەرزىمەيدىغانلىقىنـ
ـان ياكـ
ئەرزىيدىغـ
ئالــاھ تائاالنىــڭ) :نادانــار ئۇالرغــا (ياقتۇرمايدىغــان) ســۆز قىلســا ،ئــۇالر:
«ســىلەرگە ئامانلىــق تىلەيمىــز» دەيــدۇ (يەنــى گۇنــاھ بولمايدىغــان ســۆزلەرنى
قىلىــدۇ)[[[ دېگــەن ســۆزىنىڭ روھــى بويىچــە ۋاقىــت ۋە زېھىــن ئىســراپچىلىقىدىن
[[[ ئال ئىمران سۈرىسى -15 :ئايەت.
[[[ نەھل سۈرىسى -125 :ئايەت.

[[[ فۇرقان سۈرىسى -63 :ئايەت.
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ســاقلىنىپ قاالاليمىــز.

ئىختىالپ ئۆلچىمى ۋە ئەخالقى
ئىختىالپتا تۆۋەندىكى ئىككى شەرت تېپىلغاندا يوللۇق ئىشقا ئايلىنىدۇ:
ـان
ـقا يارايدىغـ
ـەت قىلىشـ
ـڭ ھۆججـ
ـى تەرەپنىـ
ـەر ئىككـ
ـقۇچى ھـ
ـاپ قىلىشـ
 .1ئىختىـ
ـۇش.
ـى بولـ
دەلىلـ
ـا
ـا ئېتىبارغـ
ـدۇ ۋە ئەسـ
ـاقىت قىلىنىـ
ـن سـ
ـە نەزەردىـ
ـداق نەرسـ
ـوق ھەرقانـ
ـى يـ
دەلىلـ
ئېلىنما يد ۇ .
ـپ
ـقا ئېلىـ
ـان ئىشـ
ـن بولمايدىغـ
ـى مۇمكىـ
ـا ياكـ
ـۇش باتىلغـ
ـى تۇتـ
ـى مەزھەپنـ
 .2قارشـ
بارماســلىقى كېرەك.
ـدۇ
ـى بىلدۈرىـ
ـل ئىكەنلىكىنـ
ـتىنال باتىـ
ـش باشـ
ـۇر ئىـ
ـا ،مەزكـ
ـۇنداق بولسـ
ـاۋادا شـ
نـ
ـدۇ.
ـى بولمايـ
ـۆزلەش ھەققـ
ـى سـ
ـڭ ئۇنـ
ۋە ھېچكىمنىـ
بــۇ ئىككــى شــەرت تېپىلغــان ئىختىــاپ ئەقلىــي ۋە ئىجتىھادىــي نەزەرىيەنىــڭ
ـي بولىـ
ـپ ۋە ئىلمىـ
ـەۋەبلىرى ئوبيېكتىـ
ـدا سـ
ـە ھالـ
ـۇپ ،كۆپىنچـ
ـۇلى بولـ
مەھسـ
ـدۇ[[[.
ـابلىنىپ ،ئىختىالپ
ـاپ ھېسـ
ـۇق ئىختىـ
ـاپ يوللـ
ـان ئىختىـ
ـەرتلەر تېپىلغـ
ـى شـ
يۇقىرىقـ
ـى ئەڭ
ـان زىياننـ
ـپ چىقىدىغـ
ـن كېلىـ
ـدۇ ۋە ئىختىالپتىـ
ـە قىلىنىـ
ـە مۇئامىلـ
ـى بويىچـ
ئەخالقـ
ـدە
ـىتىدۇ .نەتىجىـ
ـچانلىق كۆرسـ
ـەر تىرىشـ
ـۈن ،تەرەپلـ
ـۈرۈش ئۈچـ
ـە چۈشـ
ـۆۋەن چەككـ
تـ
ـەپ
ـز تەكىتلـ
ـدە ئالىملىرىمىـ
ـار مابەينىـ
ـىدۇ .تارىخـ
ـە ئاشـ
ـق ئەمەلگـ
ـك ،ئىتتىپاقلىـ
بىرلىـ
ـن:
ـاش مۇمكىـ
ـە يىغىنچاقـ
ـى تۈرلەرگـ
ـى تۆۋەندىكـ
ـاپ ئەخالقىنـ
ـان ئىختىـ
كېلىۋاتقـ

ـەم
ـى ئۆلچـ
ـام مەنبەلىرىنـ
ـتا ئىسـ
ـەرەپ قىلىشـ
ـر تـ
ـى بىـ
1 .ئىختىالپنـ
قىلىش

ـم ۋە ھەدىس
ـان كەرىـ
ـۇرۇن قۇرئـ
ـتىن بـ
ـنى قىلىشـ
ـۇلمانالر ھەرقانداق ئىشـ
ـز مۇسـ
بىـ
شــەرىپنىڭ روھىغــا ئۇيغــۇن ياكــى ئۇيغــۇن ئەمەســلىكىنى سۈرۈشــتۈرىمىز .بىــز
ـۇلۇلالھنىڭ
ـەم ئالالھنىڭ كاالمى ۋە رەسـ
ـى ھەقىقەت ۋە ئۆلچـ
ـۇلمانالرنىڭ نەزىرىدىكـ
مۇسـ
ـز.
ـە قىلمايمىـ
ـپ مۇئامىلـ
ـن ئايرىـ
ـىنى بىر-بىرىدىـ
ـڭ ھېچقايسىسـ
ـۈننىتىدۇر .ئۇالرنىـ
سـ
[[[ تاھا جابىر ئەلۋانىنىڭ «أدب االختالف يف اإلسالم» ناملىق ئەسىرى-106 ،بەت.
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ئالــاھ تائــاال بــۇ ھەقتــە كۆرســەتمە بېرىــپ مۇنــداق دەيــدۇ) :ئــى مۆمىنلــەر!
ئالالھقــا ،پەيغەمبەرگــە ۋە ئۆزۈڭالردىــن بولغــان ئىــش ئۈســتىدىكىلەرگە ئىتائــەت
ـدا
ـۇ توغرىـ
ـاڭالر ،بـ
ـىپ قالسـ
ـاپ قىلىشـ
ـەيئىدە ئىختىـ
ـر شـ
ـىلەر بىـ
ـەر سـ
ـڭالر ،ئەگـ
قىلىـ
ئالالھقــا ۋە پەيغەمبەرگــە مۇراجىئــەت قىلىــڭالر ،بــۇ (يەنــى ئالالھنىــڭ كىتابىغــا ۋە
ـە
ـۇر ،نەتىجـ
ـۈن پايدىلىقتـ
ـىلەر ئۈچـ
ـش) سـ
ـەت قىلىـ
ـۈننىتىگە مۇراجىئـ
ـڭ سـ
پەيغەمبىرىنىـ
[[[
ـدۇر .
ـەن گۈزەلـ
ـارى بىلـ
ئېتىبـ

2 .ئىختىــاپ قىلىشــقۇچى ئىككــى تــەرەپ ئۆزئــارا تاپا-تەنــە،
ماالمــەت قىلىشماســلىق

ھېچكىــم ئۆزىنــى قارشــى تەرەپتىــن ئىمانــدا راســتچىل ،ئىلىمــدە چوڭقــۇر،
ئەقىلــدە كۈچلــۈك دەپ ئېيتالمايــدۇ ،كىشــىلەرنىڭ چۈشــەنچىلىرى ۋەھىــي ئەمــەس.
مەلــۇم ھەرىكــەت ياكــى فىقھىــي مەدرەسەســىگە مۇراجىئــەت قىلىشــقا ۋە تەۋەلىــك
بىلدۈرۈشــكە بولســىمۇ ،ئەممــا ئــۇالر ئىســامنىڭ ئــۆزى ئەمــەس.
ـا،
ـلىق قىلسـ
ـكە بىرىنى باشـ
ـى يۈرۈشـ
ـۇن ياكـ
ـرەر قوشـ
ـاالم بىـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
ـىيە
ـنى تەۋسـ
ـىلىق قىلىشـ
ـۇلمانالرغا ياخشـ
ـان مۇسـ
ـە ماڭغـ
ـى ،بىللـ
ـا تەقۋادارلىقنـ
ئۇنىڭغـ
قىالتتــى .ئارقىدىــن مۇنــداق دەيتتــى(« :مەلــۇم) ســېپىل ئەھلىنــى مۇھاســىرىگە
ئالســاڭ ،ئــۇالر ئۆزلىرىگــە ئالالھنىــڭ ۋە پەيغەمبىرىنىــڭ ئەھدىســىنى بېرىشــىڭنى
ـڭ
ـەي ئۆزۈڭنىـ
ـىنى بەرمـ
ـۇلىنىڭ ئەھدىسـ
ـڭ ۋە رەسـ
ـا ئالالھنىـ
ـا ،ئۇالرغـ
ـرادە قىلسـ
ئىـ
ـۆزۈڭالر ۋە ھەمراھلىرىڭالرنىــڭ
ۋە ھەمراھلىرىڭنىــڭ ئەھدىســىنى بەرگىــن .چۈنكــى ئـ
ـاندۇر.
ـتىن ئاسـ
ـىنى بۇزۇشـ
ـۇلىنىڭ ئەھدىسـ
ـڭ ۋە رەسـ
ـۇڭالر ئالالھنىـ
ـىنى بۇزۇشـ
ئەھدىسـ
(مەلــۇم) ســېپىل ئەھلىنــى مۇھاســىرىگە ئالغىنىڭــدا ئــۇالر ئۆزلىرىنــى ئالالھنىــڭ
ـۈرمەي،
ـڭ ھۆكمىگە چۈشـ
ـى ئالالھنىـ
ـا ،ئۇالرنـ
ـرادە قىلسـ
ـۈڭنى ئىـ
ـە چۈشۈرۈشـ
ھۆكمىگـ
ـڭ ھۆكمىنى
ـدە ئالالھنىـ
ـۇالر ھەققىـ
ـەن ئـ
ـۈرگىن .چۈنكى سـ
ـە چۈشـ
ـڭ ھۆكمىگـ
ئۆزۈڭنىـ
توغــرا بەردىڭمۇ-بەرمىدىڭمــۇ بىلمەيســەن»[[[.
يۇقىرىقــى ھەدىســتە ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر قوشــۇنغا قومانــدان قىلىــپ
ـۈرمىگىن.
ـە چۈشـ
ـۇلىنىڭ ھۆكمىگـ
ـاھ ۋە رەسـ
ـىلەرنى ئالـ
ـىلىرىگە« :كىشـ
ـان كىشـ
تاللىغـ
چۈنكــى ،ئالالھنىــڭ ۋە رەســۇلىنىڭ ھۆكمىنــى توغــرا بېرەلىدىڭمۇ-بېرەلمىدىڭمــۇ
بىلمەيســەن» دەۋاتىــدۇ .دېمــەك ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆزى تاللىغــان
ـى
ـبەتەن قارشـ
ـىلىلەرگە نىسـ
ـەردە ،ئىجتىھادىي مەسـ
ـان يـ
ـۇنداق دەۋاتقـ
ـاھابىلىرىگە شـ
سـ
ـام
ـە ئىمـ
ـۇ ھەقتـ
ـىزلىق .بـ
ـش ئەخالقسـ
ـەت قىلىـ
ـە ،ماالمـ
ـاش ،تاپا-تەنـ
ـى قارىـ
تەرەپنـ
[[[ نىسا سۈرىسى-59 :ئايەت.

[[[ مۇسلىم سۈرىسى-1731 :ھەدىس.
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ـۆزۈم توغرىدۇر،
ـدۇ« :سـ
ـەتمە بوالاليـ
ـە كۆرسـ
ـۆزلىرى بىزگـ
ـى سـ
ـافىئىينىڭ تۆۋەندىكـ
شـ
خاتالىــق ئېھتىمالــى بــاردۇر .مــاڭا مۇخالىپالرنىــڭ ســۆزى خاتــادۇر ،توغرىلىــق
ئېھتىمالــى بــاردۇر».

3 .ئىنساپلىق بولۇش

ـۆز
ـقىالرنى ئـ
ـۇ باشـ
ـدۇ .ئـ
ـەپ قىلىنمايـ
ـا تەلـ
ـاپ ئەخالقىدىـ
ـەت ئىختىـ
ـاپ پەقـ
ئىنسـ
ئورنىغــا قويــۇپ مۇئامىلــە قىلىشــنى تەقــەززا قىلىدىغــان ئېســىل ئەخــاق بولــۇپ،
ـا تەتبىقلىنىدۇ
ـق ھاياتقـ
ـەر ئارقىلىـ
ـاپ تۆۋەندىكىلـ
ـەت .ئىنسـ
ـر زۆرۈرىيـ
ـۇ بىـ
ـاپ ئـ
ئىنسـ
ـدۇ:
ۋە ئۆلچىنىـ
)1پاكىــت بىلــەن بېكىتىلگــەن ھۆكــۈم پاكىــت ئارقىلىــق بىــكار قىلىنىــدۇ.
مەســىلەن:
ئىســام ئاساســلىرى ئۇنىڭــدا ئىســپاتالنغان بىــر كىشــىنى ئىســامدىن چىقىرىــش
ـدۇ.
ـن بولىـ
ـا مۇمكىـ
ـت بولغاندىـ
ـق پاكىـ
ـش ئېنىـ
ـۈم بېرىـ
ـا ھۆكـ
ـڭ كاپىرلىقىغـ
ۋە ئۇنىـ
ئادىللىــق ،گۇناھســىزلىق ،ياخشــىلىق قاتارلىــق ھەق-ھوقۇقــار ئېنىــق پاكىــت
بولمىســا تارتىۋېلىنمايــدۇ.
)2ئىمانــى بــار دەپ ھۆكــۈم قىلىــپ خاتالىشــىش ،كاپىــر دەپ ھۆكــۈم قىلىــپ
خاتالىشىشــتىن يېنىكتــۇر .مەســىلەن:
بىراۋنــى تاشــقى كۆرۈنۈشــىگە قــاراپ ،ھەتتــا مۇناپىقــار قاتارىــدا بولغــان
تەقدىردىمــۇ ،مۇســۇلمان دەپ ھۆكــۈم قىلىشــىڭىز ،ئەمەلىيەتتــە ئۇنــداق ئەمــەس
ـى.
ـتىن ياخشـ
ـى كاپىرغا چىقىرىشـ
ـش ياكـ
ـۈم قىلىـ
ـەن ھۆكـ
ـانلىق بىلـ
ـىنى ئالدىراقسـ
كىشـ
چۈنكــى بۇنــداق قىلغانــدا ،پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ« :بىــراۋ بىــر كىشــىنى
ـاي
ـداق بولمـ
ـى ئۇنـ
ـۇ كىشـ
ـە ،ئـ
ـمىنى» دېسـ
ـڭ دۈشـ
ـى «ئالالھنىـ
ـە ،ياكـ
ـر دېسـ
كاپىـ
[[[
قالســا( ،دېگــەن ســۆزى) ئۇنىــڭ ئۆزىگــە قايتىــدۇ» دېگــەن ھەدىســىدىكى
ســۈپەتلەرگە چۈشــۈپ قېلىشــتىن ســاقالنغىلى بولىــدۇ.
)3ئىجتىھــاد مەســىلىلىرىدە بىر-بىرىنــى تاشالشماســلىق ۋە گۇناھــكار دەپ
قارىماســلىق:
ئىبنــى تەيمىيــە رەھىمەھۇلــاھ بــۇ ھەقتــە مۇنــداق دېگــەن« :ئەھلــى ســۈننە
ـاد
ـىلىلەردە ئىجتىھـ
ـق مەسـ
ـتىن) بارلىـ
ـى ئايرىماسـ
ـاس ۋە تارماقنـ
ـەر (ئاسـ
مەزھىپىدىكىلـ
ـكە بىلىم-قۇدرىتى
ـى بىلىشـ
ـڭ مۇرادىنـ
ـدۇ .ئالالھنىـ
ـكار دەپ قارىمايـ
ـى گۇناھـ
قىلغانالرنـ
يەتكــەن كىشــى شــۇ ئىشــنىڭ ئەھلىــدۇر ،بــۇ ئىجتىھــادى ئارقىلىــق گۇناھــكار
[[[ مۇسلىم -61 :ھەدىس.
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بولمايــدۇ ،بەلكــى بىــر ياكــى ئىككــى ئەجىــر ئارىســىدا بولىــدۇ .ئىجتىھــاد
مەســىلىلىرىدە گۇناھــكار بولــۇش ،مۇئمىنلــەر ئارىســىدا تاشلىشــىش بولمايــدۇ»[[[.
)4مەلــۇم شەخســنى كۆرســىتىپ تــۇرۇپ كاپىــر دېيىــش ياكــى لەنەتلەشــتىن
ســاقلىنىش .مەســىلەن:
ـىمۇ،
ـەن بولسـ
ـبەت بەرگـ
ـا نىسـ
ـۆزلىرىنى كۇپرىغـ
ـڭ سـ
ـەد جەھمىيلەرنىـ
ـام ئەھمـ
ئىمـ
ئەممــا ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى مەئمــۇن بولســۇن ياكــى باشــقىلىرى بولســۇن
ھېچقايسىســىنى كۆرســىتىپ تــۇرۇپ كاپىرغــا چىقارمىغــان.
ئەجەبلىنەرلىكــى شــۇكى ،بــەزى كىشــىلەر ھــارام يېيىشــتىن ،ھــاراق ئىچىشــتىن،
ئۇياتســىزلىقالرغا قاراشــتىن ئۆزىنــى تارتىدۇ-يــۇ ،باشــقىالرنىڭ يۈز-ئابرويىغــا
چېقىلىــش ،ئــۇالر ھەققىدە-ئۆلــۈك بولســۇن تىرىــك بولســۇن-توغرا بولمايدىغــان
ســۆزلەرنى قىلىشــتىن ئۆزىنــى تارتالمايــدۇ.
قارشــى تــەرەپ پاســىق ،كاپىــر ۋە بىدئەتچــى بولغــان تەقدىردىمــۇ ،ئۇنىــڭ
ـن
ـىدىندۇر .ئۆلىماالردىـ
ـاپ جۈملىسـ
ـش ئىنسـ
ـۇل قىلىـ
ـى قوبـ
ـرا تەرەپلىرىنـ
ـەق ۋە توغـ
ھـ
بىــرى مۇنــداق دېگــەن« :رەقىبىگــە ئېتىــراز بىلدۈرۈشــتە ئىنســاپ قىلمىغانالرنىــڭ
بايانــى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ ،ئىســپاتى يورۇتۇلمايــدۇ»[[[.
ـدە
ـۈز بەرگەنـ
ـاپ يـ
ـىلىدە ئىختىـ
ـداق مەسـ
ـقا ھەرقانـ
ـى باشـ
ـىلە ياكـ
ـي مەسـ
)5دىنىـ
ـۆز
ـوراش ،ئـ
ـلىھەت سـ
ـن مەسـ
ـش ،ئۇالردىـ
ـەت قىلىـ
ـا مۇراجىئـ
ـاھەنىڭ ئالىملىرىغـ
ـۇ سـ
شـ
ـاپ
ـلىكىمۇ ئىنسـ
ـۋا بەرمەسـ
ـلىق ۋە پەتىـ
ـول تىقماسـ
ـىلىگە قـ
ـەن مەسـ
ـىمچىلىق بىلـ
بېشـ
ۋە ئەخالقنىــڭ جۈملىســىدىندۇر .چۈنكــى ،دۇنيــادا يــۈز بېرىۋاتقــان مەســىلىلەرنىڭ
كۆپىنچىســى خــۇددى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئېيتقانــدەك ئۆزىنــى بىلمەســلىك،
بىلمىگــەن ئىشــقا ئارىلىشىۋېلىشــتىن كېلىــپ چىقىــدۇ« :ئىــش ئــۆز ئەھلىدىــن
باشــقىالرغا تاپشــۇرۇلغاندا قىيامەتنــى كۈتكىــن»[[[.

4 .ســەۋرچانلىق ،دوســتانىلىق ۋە پەم-پاراســەت ئۇســلۇبىنى
قوللىنىــش ،ئېغىرچىلىقالرنــى كۆتــۈرۈش ۋە يامانلىققــا ياخشــىلىق
ئارقىلىــق جــاۋاب بېرىــش

ئىختىــاپ ۋە مۇنازىرىلــەردە ياخشــى ســۆز قىلىــش ،راســتچىللىق ،ئادىللىــق،
دوســتانىلىق ،ســۆز ۋە ھەرىكەتتــە ياخشــىلىق قىلىــش قاتارلىقــار ئاداۋەتلەرنــى
ـاھ تائاال
ـابلىنىدۇ .ئالـ
ـتەر ھېسـ
ـىل ئەڭگۈشـ
ـتۇرىدىغان ئېسـ
ـى يېقىنالشـ
ـۇپ قەلبلەرنـ
يۇيـ
ـى
ـدۇ ،ياخشـ
ـاراۋەر بولمايـ
ـش بـ
ـان ئىـ
ـەن يامـ
ـش بىلـ
ـى ئىـ
ـەن« :ياخشـ
ـداق دېگـ
مۇنـ
خىســلەت ئارقىلىــق (يامــان خىســلەتكە) تاقابىــل تۇرغىــن( ،شــۇنداق قىلســاڭ)
[[[ «مجموع الفتاوى» -13جىلد-125 ،بەت.
[[[ «نكت القرآن» -2جىلد-113 ،بەت.
[[[ «سەھىھ بۇخارى» -59ھەدىس.
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ـتۇڭدەك
ـىرداش دوسـ
ـا سـ
ـادەم گويـ
ـار ئـ
ـاداۋەت بـ
ـىدا ئـ
ـڭ ئارىسـ
ـەن ئۆزىنىـ
ـەن بىلـ
سـ
بولــۇپ قالىــدۇ»[[[.
ـەن دىنغا
ـى بىلـ
ـى ،مۇاليىملىقـ
ـەۋرچانلىقى ،رەھىمدىللىكـ
ـاالم سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
پەيغەمبـ
دۈشــمەنلىك قىلىدىغــان نۇرغــۇن كىشــىلەرنىڭ قەلبىنــى ئىســامغا مايىــل قىلغــان.
بــۇ ئۇســلۇب ســەۋەبىدىن ئۇالرنىــڭ قېتىــپ كەتكــەن قەلبلىــرى يۇمشــاپ ،ھــەق
تائاالنىــڭ كاالمىغــا قەلبىنــى ئاچقــان .ئالــاھ تائــاال بــۇ ھەقتــە پەيغەمبىرىمىزنــى
ـم
ـا مۇاليىـ
ـەن ئۇالرغـ
ـەن سـ
ـى بىلـ
ـڭ رەھمىتـ
ـەن« :ئالالھنىـ
ـداق دېگـ
ـەپ مۇنـ
تەرىپلـ
بولــدۇڭ؛ ئەگــەر قوپــال ،باغــرى قاتتىــق بولغــان بولســاڭ ،ئــۇالر چۆرەڭدىــن
تارقــاپ كېتەتتــى»[[[.

5 .مۇتەئەسسىپلىك قىلماسلىق

ـە
ـۈن جاھىلالرچـ
ـە ئۈچـ
ـى پارتىيـ
ـە ياكـ
ـەت ،تائىپـ
ـەت ،جامائـ
ـەپ ،تەرىقـ
ـۇم مەزھـ
مەلـ
تەرەببازلىــق ،مۇتەئەسســىپلىك قىلىــش توغــرا ئەمــەس .چۈنكــى مۇتەئەسســىپلىك
ئەمالىقتــۇر .مۇتەئەسســىپ كىشــى ھــەق بىلــەن ناھەقنــى ،راســتچىللىق بىلــەن
ـەر دائىم
ـدە ھـ
ـڭ نەزىرىـ
ـدۇ .ئۇنىـ
ـنى پەرقلەندۈرەلمەيـ
ـەن تاشـ
ـەر بىلـ
ـى ،گۆھـ
باتىللىقنـ
ئــۆز تەرىپىدىكىلەرنىــڭال ئىشــى توغــرا بولىــدۇ .تەبىئىيكــى بــۇ خىــل ئىللەتلىــك
روھىــي ھالــەت ئــۆز تەرىپىــدە بولمىغانالرنــى كەمسىتىشــكە ئېلىــپ بارىــدۇ.
ئەلىــي رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇتەئەسســىپلىك قىلماســلىق ھەققىــدە« :ياخشــى
كۆرگەنلىرىڭنــى بوشــراق ياخشــى كــۆر ،بىــر كۈنلــەر دۈشــمىنىڭ بولــۇپ قېلىشــى
مۇمكىــن .دۈشــمەنلىرىڭنى بوشــراق دۈشــمەن كۆركــى ،بىــر كۈنلــەر ياخشــى
كۆرگىنىــڭ بولــۇپ قېلىشــى مۇمكىــن»[[[ دېگــەن.
ـاۋاب
ـداق جـ
ـورالغاندا مۇنـ
ـدا سـ
ـىپلىك توغرىـ
ـن مۇتەئەسسـ
ـام بەزدەۋىيدىـ
فەخرۇلئىسـ
ـز ئەمەس.
ـىپلىك جائىـ
ـب ،مۇتەئەسسـ
ـۇرۇش ۋاجىـ
ـتەھكەم تـ
ـە مۇسـ
ـەن« :مەزھەپتـ
بەرگـ
ـرا ،ھەق
ـى توغـ
ـش ۋە ئۇنـ
ـەل قىلىـ
ـە ئەمـ
ـۆز مەزھىپىگـ
ـەن ئـ
ـۇرۇش دېگـ
ـتەھكەم تـ
مۇسـ
ـىزلىك
ـە رەھىمسـ
ـقا مەزھەپتىكىلەرگـ
ـق ۋە باشـ
ـىپىلىك نادانلىـ
ـتۇر .مۇتەئەسسـ
دەپ قاراشـ
قىلىشــتۇر .مۇتەئەسســىپلىك قارشــى تەرەپنىــڭ كەمتۈكلۈكىنــى ئىســپاتلىيالمايدۇ ۋە
جائىــز ئەمــەس .مۇســۇلمانالرنىڭ ئىماملىــرى ھەقنــى ئىزدىگــەن ۋە توغــرا يــول
ـتىدە بولغـ
ئۈسـ
ـان»[[[.
[[[ فۇسسىلەت سۈرىسى -34 :ئايەت.

[[[ ئال ئىمران سۈرىسى -159 :ئايەت.

[[[ ئىبنى ئەبۇ شەيبە مەۋقۇف ھالەتتە (-35869نۇمۇر) ،بۇخارىي «ئەدەبۇل مۇفرەد»تە (-1321نۇمۇر) ،بەيھەقىي «شۇئەبۇل
ئىمان»دا (-6168نۇمۇر) كەلتۈرگەن.
[[[ ئىبنى ئابىدىننىڭ «العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى الحامدية» -2جىلد-333 ،بەت.
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يۇقىرىقىــار ئىختىــاپ يــۈز بەرگەنــدە رىئايــە قىلىشــقا تېگىشــلىك ئــەدەب-
ـوگ
ـا دېئالـ
ـىگە قارىتـ
ـڭ سەۋىيىسـ
ـان ئوبيېكتنىـ
ـرە قىلىۋاتقـ
ـۇپ ،مۇنازىـ
ـار بولـ
ئەخالقـ
ئېلىــپ بېرىــش ،بىرلىككــە كېلىنگــەن نۇقتىالرنــى ئــاۋۋال ئىشــقا كىرىشــتۈرۈش،
ئوچۇق-ئاشــكارىلىقنى تەشــەببۇس قىلىــپ ئىختىالپنــى يوشــۇرۇپ ئولتۇرماســتىن
ۋاقتىــدا ھــەل قىلىــش ،تەرەپلــەر ئارىســىدا ئــاۋۋال مۇناســىۋەت باغالشــنى ئىشــقا
ئاشــۇرۇپ توغــرا چۈشەنمەســلىكلەرنى تۈگىتىــش ،ئىجابىــي تەنقىدنــى قولــاش ۋە
پىكىرلەرنــى ســوغۇققانلىق بىلــەن ئوتتۇرىغــا قويــۇش ،مەلــۇم يامانلىقنــى ئىنــكار
ـلىق،
ـى ئارىالشتۇرىۋالماسـ
ـەن تېمىنـ
ـەخس بىلـ
ـش ،شـ
ـەت قىلىـ
ـلۇبقا دىققـ
ـدا ئۇسـ
قىلغانـ
ئوخشــاش پىكىــردە بولمىغانالرنــى دۈشــمەن قاتارىغــا قويماســلىق ۋە ئۇالرنىــڭ
يۈز-ئابرويىنــى تۆكــۈپ سېسىتماســلىق ،ئىختىــاپ بىــر تــەرەپ قىلىــش ھەققىــدە
يېزىلغــان كىتاب-ماتېريالالردىــن پايدىلىنىــپ رېئاللىققــا مــاس ئۇســۇلالرنى تېپىــپ
ـان
ـاردەم بېرىدىغـ
ـقا يـ
ـەن قۇتۇلۇشـ
ـان بىلـ
ـاز زىيـ
ـن ئـ
ـۇ ئىختىالپتىـ
ـش قاتارلىقالرمـ
چىقىـ
ئۇســۇلالردۇر.
خۇالســىلىگەندە ،بۈگۈنكــى بارلىــق كۆڭۈلســىزلىكلەرنى دىننــى توغــرا
ـلىك ۋە
ـۇپ يەتمەسـ
ـۇق تونـ
ـانلىرىنى تولـ
ـەت ،نىشـ
ـڭ غايە-مەقسـ
ـلىك ،دىننىـ
چۈشەنمەسـ
ـلىرىنى ئۆلچەم
ـەت قاراشـ
ـڭ قىممـ
ـتا دىننىـ
ـەرەپ قىلىشـ
ـر تـ
ـارنى بىـ
ـىمىغان قاراشـ
ئوخشـ
ـىر بۇرۇن
ـۆت ئەسـ
ـون تـ
ـى ،ئـ
ـز .چۈنكـ
ـان ،دەپ ئېيتااليمىـ
ـپ چىققـ
ـلىقتىن كېلىـ
قىلماسـ
ـر
ـتۇرۇپ بىـ
ـى ئىتتىپاقالشـ
ـەرەب قەبىلىلىرىنـ
ـى ئـ
ـەن ھالەتتىكـ
ـپ كەتكـ
ـدەك چېچىلىـ
قۇمـ
بايــراق ئاســتىغا توپلىيالىغــان ،دۇنياغــا ئۈلگــە ئۈممــەت بەرپــا قىلىــپ ،دۇنيانــى
ـچ
ـى ،ھېـ
ـۇ پېتـ
ـرى شـ
ـەم ،يوليورۇقلىـ
ـاراش ،ئۆلچـ
ـەت قـ
ـڭ قىممـ
ـەن دىننىـ
ئۆزگەرتەلىگـ
ـرا
ـا توغـ
ـى ھاياتىمىزغـ
ـىلە دىننـ
ـى ،مەسـ
ـن كۆرۈۋاالاليمىزكـ
ـوق .بۇنىڭدىـ
ـى يـ
ئۆزگەرگىنـ
تەتبىقلىيالمىغــان ئۆزىمىــزدە .دېمــەك ،دىنىــي پىكرىمىزدىكــى يوقالغــان تەرتىــپ
ۋە رامكىالرنــى تېپىــپ چىقىــپ ،ئەســلىگە كەلتــۈرۈش بىزنىــڭ بــۇ كىرزىســاردىن
قۇتۇلۇشــىمىزنىڭ ئاساســىدۇر.

— ئاپتور :ئىستانبۇل ئۇنىۋېرستېتى ئىالھىيەت پەنلىرى ماگىستىر ئاسپىرانتى

بۇ ماقالىنىڭ مۇھەررىرى :ئوبۇلقاسىم ئەھمەدى
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جەمئىيەت ۋە شەخس ھاياتىدا
ئاۋۋاللىق چۈشەنچىسى
مۇھەممەد نۇر ھەمدان

تەرجىمە قىلغۇچى :ئەختەمجان ھەسەن

ئاۋۋاللىــق چۈشەنچىســى يېڭــى زامــان فىقھىــي ئاتالغۇلىرىنىــڭ بىــرى بولــۇپ،
دەۋەتچىلــەر ۋە فەقىھلــەر دەۋەت ،فىقھىــي ،پەتىــۋا ،تەبلىــغ ۋە شــەرىئەت
ئەھكاملىرىنــى جامائەتچىلىككــە يەتكۈزۈشــتە ئەھمىيــەت بېرىشــى زۆرۈر نۇقتىالرنىــڭ
بىــرى .ئاۋۋاللىق-زامان-مــاكان ئۆزگىرىشــىنى كــۆزدە تۇتقــان ھالــدا بارلىــق
ـا
ـۈن ئوتتۇرىغـ
ـۇرۇش ئۈچـ
ـقا ئاشـ
ـى ئىشـ
ـىلەرنىڭ مەنپەئەتىنـ
ـى كىشـ
ـان ۋە ماكاندىكـ
زامـ
قويۇلغــان .پايدا-زىيــان توقۇنۇشــۇپ قالغانــدا ئــاۋۋال قايســىنى قىلىــش الزىــم؟
ئالدىغــا چىقىرىشــقا قايســى ئــەڭ ھەقلىــق؟ دېگــەن ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىلىــدۇ.
تېمىمىــزدا مەزكــۇر ئاتالغۇنىــڭ تەبىــرى ،پەيــدا بولــۇش تارىخــى ،ھاياتىمىزدىكــى
ـار
ـى قاتارلىقـ
ـق تەرتىپـ
ـڭ مۇھىملىـ
ـەخس ۋە جەمئىيەتنىـ
ـى ،شـ
ـڭ بۇزۇلۇشـ
تەڭپۇڭلۇقىنىـ
بىلــەن تونۇشــۇپ چىقىمىــز.

 _1ئاۋۋاللىق فىقھىسى ئاتالغۇسى:
ـى
ـەت قاتارلىقالرنـ
ـاراش ،ئىش-ھەرىكـ
ـەت قـ
ـكام ،قىممـ
ـى – ئەھـ
ـق فىقھىسـ
ئاۋۋاللىـ
ئادىللىــق بىلــەن ئــۆز ئورنىغــا قويغاندىــن كېيىــن ،ئۇالرنــى ۋەھىــي نــۇرى ۋە
ســاغالم ئەقىلنىــڭ يېتەكلىشــىگە تايانغــان توغــرا ،شــەرئىي ئۆلچەملەرگــە بىنائــەن
ـدا
ـداق بولغانـ
ـدۇ .بۇنـ
ـنى بىلدۈرىـ
ـا قويۇشـ
ـە ئوتتۇرىغـ
ـى بويىچـ
ـق دەرىجىسـ
مۇھىملىـ
ـا
ـن قىلىنىپـ
ـرى ئالدىـ
ـەڭ مۇھىملىـ
ـە ئـ
ـى بويىچـ
ـى ،ۋەزنـ
ـەت دەرىجىسـ
ـار ئەھمىيـ
ئىشـ
قالماســتىن ،بەلكــى ئالدىــن قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــار ئالدىــن ،كېيىــن قىلىشــقا
ـە
ـە مۇئامىلـ
ـە چوڭچـ
ـە ،كىچىككـ
ـا كىچىكچـ
ـدۇ .چوڭغـ
ـن قىلىنىـ
ـار كېيىـ
ـلىك ئىشـ
تېگىشـ
ـە
ـەن مۇئامىلـ
ـەم بىلـ
ـرا ئۆلچـ
ـق ،توغـ
ـا اليىـ
ـۆز ئورنىغـ
ـىگە ئـ
ـە نەرسـ
ـاي ،ھەممـ
قىلىنمـ
ـدۇ.
قىلىنىـ
101

ئاۋۋاللىــق فىقھىســى دەۋەتچــى ياكــى فەقىھنىــڭ ئــۆز جەمئىيىتىنىــڭ ئەھۋالــى،
ئېھتىياجلىرىنــى تونۇشــىغا ئاساســلىنىدىغان بولــۇپ ،خەلقىنىــڭ مەســىلىلىرىنى شــۇ
ئاســاس بويىچــە ھــەل قىلىــدۇ .فەقىــھ ئــۆز جامائەتچىلىكىنىــڭ ئــەۋالدى بولغــاچ
ئىشــارنى جامائەتچىلىــك ئىچىدىكــى مۇھىملىــق دەرىجىســى بويىچــە بىردىنبىردىــن
قىلىشــنى بىلىشــى كېــرەك .نــاۋادا شــەھىرىدە مەكتەپكــە ئېھتىيــاج بولســا ،فەقىــھ
ياكــى دەۋەتچىنىــڭ مەكتــەپ سېلىشــنىڭ ئەھمىيىتــى ھەققىــدە ســۆزلەش ۋە بــۇ
ئىشــنى باشــقا ئىشــارنىڭ ئالدىــدا قىلىــش مەجبۇرىيىتــى بــار؛ نــاۋادا يــول
ـقا
ـاپ قويۇشـ
ـى ئوڭشـ
ـاش ۋە يولالرنـ
ـول ياسـ
ـىلەرنى يـ
ـا كىشـ
ـاج بولسـ
ـقا ئېھتىيـ
ياساشـ
ـار؛
ـى بـ
ـۇش مەجبۇرىيىتـ
ـا قويـ
ـارنىڭ ئالدىغـ
ـقا ئىشـ
ـنى باشـ
ـۇ ئىشـ
ـۇرۇش ۋە بـ
قىزىقتـ
ـا،
ـان بولسـ
ـا بولغـ
ـكە مۇپتىـ
ـن ئاشۇرىۋېتىشـ
ـقۇنلۇق ۋە چېكىدىـ
ـەت ئاشـ
ـاۋادا جەمئىيـ
نـ
ـى
ـن ئىكەنلىكـ
ـوالي دىـ
ـاق ۋە قـ
ـەڭ قورسـ
ـان ،كـ
ـول تۇتىدىغـ
ـۇرا يـ
ـامنىڭ ئوتتـ
ئىسـ
ھەققىــدە سۆزلىشــى كېــرەك؛ نــاۋادا زۇلــۇم ،ئىســتىبدادلىق ،زوراۋانلىــق ئاينىــپ
ـى
ـۇرۇپ ،ئادالەتنـ
ـى تـ
ـا قارشـ
ـتىبدادلىق ۋە زوراۋانلىققـ
ـۇم ،ئىسـ
ـا ،زۇلـ
ـەن بولسـ
كەتكـ
بەرپــا قىلىــش ھەققىــدە ســۆزلەش كېــرەك.

 _2ئاۋۋاللىق فىقھىسى ئاتالغۇسىنىڭ بارلىققا كېلىشى:
«ئاۋۋاللىــق فىقھىســى» ئاتالغۇســى زامانىمىــزدا بارلىققــا كەلگــەن ۋە ئاساســلىقى
ئەلالمــە يۈســۈف قەرداۋىــي «ئــاۋۋال نېمــە قىلىــش كېــرەك» ناملىــق مەشــھۇر
ـان
ـۇ قۇرئـ
ـۇ ئاتالغـ
ـراق بـ
ـىمۇ ،بىـ
ـان بولسـ
ـا قويغـ
ـى ئوتتۇرىغـ
ـۇ ئاتالغۇنـ
ـدا بـ
كىتابىـ
ـاج
ـۈننەتلىرىدىمۇ كەلگـ
ـاالمنىڭ سـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـم ۋە پەيغەمبـ
كەرىـ
ـم ِسـقَايَ َة الْ َحـ ِّ
ـەن﴿ :أَ َج َعلْ ُتـ ْ
َو ِعـ َـا َر َة الْ َم ْســجِ ِد الْ َح ـ َر ِام كَ َم ـ ْن آَ َم ـ َن بِاللَّ ـ ِه َوالْ َي ـ ْو ِم ْ َ
ال ِخ ـ ِر َو َجا َهــدَ ِف َس ـبِيلِ اللَّ ـ ِه َل يَ ْس ـ َت ُوونَ ِع ْنــدَ اللَّ ـ ِه َواللَّــهُ َل يَ ْه ـ ِدي
الْ َق ـ ْو َم الظَّالِ ِم ـ َن﴾ «ســىلەر ھاجىالرنــى ســۇ بىلــەن تەمىنلەشــنى ،مەســجىدى ھەرەمنــى
ـدا
ـڭ يولىـ
ـان ۋە ئالالھنىـ
ـان ئېيتقـ
ـە ئىمـ
ـرەت كۈنىگـ
ـا ،ئاخىـ
ـنى ئالالھقـ
ـاۋات قىلىشـ
ئـ
جىھــاد قىلغانالرنىــڭ (ئىمانىغــا) ئوخشــاش ھېسابالمســىلەر؟ ئالالھنىــڭ نەزىرىــدە
ـەت قىلمايـ
ـى ھىدايـ
ـم قەۋمنـ
ـاھ زالىـ
ـەس .ئالـ
ـاش ئەمـ
ـۇالر ئوخشـ
ئـ
ـۇر
ـدۇ» [[[.مەزكـ
ئايــەت مۇئمىنلەرگــە ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا ئەمەللەرنىــڭ ۋاجىبلىقــى ئوخشــاش
بولســىمۇ ،لېكىــن پەزىلــەت جەھەتتــە پەرقلىــق بولىدىغانلىقــى ،شــۇڭا ئالالھقــا ۋە
ـا
ـى ،ھاجىالرغـ
ـە بولىدىغانلىقـ
ـرى دەرىجـ
ـەڭ يۇقىـ
ـش ئـ
ـان ئېيتىـ
ـە ئىمـ
ـرەت كۈنىگـ
ئاخىـ
يېمەك-ئىچمــەك بېرىــش ۋە مەســجىدى ھەرەمنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى قىلىــش ئالالھنىــڭ
دەرگاھىــدا پەزىلىتــى ئۇلــۇغ ۋە ئەھمىيەتلىــك ئىــش بولســىمۇ ،ئىمانغــا بــاراۋەر
ـش
ـم قىلىـ
ـۇل چىقىـ
ـا پـ
ـش ۋە جىھادقـ
ـاد قىلىـ
ـدا جىھـ
ـاھ يولىـ
ـى؛ ئالـ
بواللمايدىغانلىقـ
مەســجىدى ھەرەمنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى قىلىــش ۋە ھاجىالرغــا ئۇسســۇزلۇق بېرىشــنىڭ
ئالدىــدا تۇرىدىغانلىقىنــى بىلدۈرگــەن.
[[[ تەۋبە سۈرىسى-19 :ئايەت.

102

ـى،
ـدە بولمايدىغانلىقـ
ـر دەرىجىـ
ـڭ بىـ
ـدا ئەمەللەرنىـ
ـڭ دەرگاھىـ
ـلەردە ئالالھنىـ
ھەدىسـ
ـاخچىلىرى
ـى ،ئىمان شـ
ـدا تۇرىدىغانلىقـ
ـڭ ئالدىـ
ـقا ئەمەللەرنىـ
ـە باشـ
ـەر يەنـ
ـەزى ئەمەللـ
بـ
ـەردە بولىدىغانلىقى
ـق مەرتىۋىلـ
ـى پەرقلىـ
ـدە ئەمەس ،بەلكـ
ـر مەرتىۋىـ
ـڭ بىـ
ۋە ۋاجىبالرنىـ
ھەققىــدە بايانــار كەلگــەن« :ئىمــان يەتمىــش نەچچــە (ياكــى ئاتمىــش نەچچــە)
شــاخچىدۇر .ئۇنىــڭ ئەۋزىلــى «بىــر ئالالھتىــن باشــقا ئىــاھ يــوق» دېيىــش،
ئــەڭ ئەقەللىيســى يولدىــن ئــازار بېرىدىغــان نەرســىلەرنى نېــرى قىلىۋېتىشــتۇر،
ـر شاخچىسـ
ـڭ بىـ
ـۇ ئىماننىـ
ھايامـ
ـاخچىلىرىنىڭ
ـان شـ
ـتە ئىمـ
ـۇر ھەدىسـ
ـىدۇر» [[[.مەزكـ
ھەممىســى ئىمــان دەرىجىلىرىدىــن بولســىمۇ ،لېكىــن بىــر مەرتىۋىــدە ئەمەســلىكى
ـەن
ـوق» دېگـ
ـاھ يـ
ـقا ئىـ
ـن باشـ
ـر ئالالھتىـ
ـى «بىـ
ـەڭ يۇقىرىسـ
ـان .ئـ
ـان قىلىنغـ
بايـ
شــاھادەت بولســا ،ئــازار يەتكۈزىدىغــان نەرســىلەرنى يولدىــن نېــرى قىلىۋېتىــش،
ھايــا ،راســتچىللىق ،ئامانەتدارلىــق ،ئادىللىــق ،ئىپپەتلىــك ۋە ســەۋرچان بولــۇش،
ئاتا-ئانىغــا ياخشــىلىق قىلىــش ،بارلىــق دىنىــي ئىشــارنى ئۇلۇغــاش قاتارلىقــار
ـاش ئەمەس.
ـى ئوخشـ
ـە مەرتىۋىسـ
ـەن بىرگـ
ـۇش بىلـ
ـىدا بولـ
ـاخچىلىرى ئارىسـ
ـان شـ
ئىمـ
ـى
ـاالمدىن« -قايسـ
ـەر ئەلەيھىسسـ
ـىچە ،پەيغەمبـ
ـان قىلىنىشـ
ـلەردە بايـ
ـەھىھ ھەدىسـ
سـ
ـە
ـڭ پەيغەمبىرىگـ
ـا ۋە ئۇنىـ
ـورالغاندا«- :ئالالھقـ
ـك؟» دەپ سـ
ـەڭ پەزىلەتلىـ
ـەل ئـ
ئەمـ
ـدا
ـاھ يولىـ
ـدە« :ئالـ
ـىچۇ؟» دېيىلگەنـ
ـن قالسـ
ـەن«- .ئۇنىڭدىـ
ـش» دېگـ
ـان ئېيتىـ
ئىمـ
ـس قىلىنغان
ـدە« :خالىـ
ـىچۇ؟» دېيىلگەنـ
ـەن«- .ئۇنىڭدىن قالسـ
ـش» دېگـ
ـاد قىلىـ
جىھـ
ھــەج» دەپ جــاۋاب بەرگــەن .نــاۋادا بىــر كىشــى مۇســۇلمانالر ســېپىدە ئــۇرۇش
ـدا
ـاھ يولىـ
ـا ،ئالـ
ـان بولسـ
ـان ئېيتمىغـ
ـە ئىمـ
ـا ۋە پەيغەمبىرىگـ
ـۇرۇپ ئالالھقـ
ـپ تـ
قىلىـ
ـار
ـى بـ
ـقا ئېھتىياجـ
ـاد قىلىشـ
ـڭ جىھـ
ـاۋادا جەمئىيىتىنىـ
ـابالنمايدۇ؛ نـ
ـان ھېسـ
ـاد قىلغـ
جىھـ
ـدۇ.
ـان بولىـ
ـى بۇزغـ
ـق ئۆلچىمىنـ
ـا ،ئاۋۋاللىـ
ـان بولسـ
ـەج قىلغـ
ـۇق ھـ
تۇرۇقلـ
ئاۋۋاللىــق كىشــىگە قارىتــا پەرقلىــق بولىــدۇ« .بىــر كىشــى پەيغەمبــەر
ـەر
ـورىغاندا ،پەيغەمبـ
ـەت سـ
ـقا رۇخسـ
ـاد قىلىشـ
ـپ ،جىھـ
ـىغا كېلىـ
ـاالمنىڭ قېشـ
ئەلەيھىسسـ
ئەلەيھىسســاالم«- :ئاتا-ئانــاڭ ھاياتمــۇ؟» دېگــەن .ئــۇ«- :ھەئــە» دېگەنــدە،
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم« :شــۇ ئىككىســىگە (خىزمــەت قىلىــش ئارقىلىــق) جىھــاد
ـۇپ،
ـەتمە بولـ
ـم كۆرسـ
ـىدىكى مۇھىـ
ـق فىقھىسـ
ـۇ ئاۋۋاللىـ
ـا بـ
ـەن .مانـ
ـن» دېگـ
قىلغىـ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىــڭ ئەھۋالىنــى ســورىدى ۋە ئۇنىڭغــا ئىشــلىرىنىڭ
مۇھىملىــق دەرىجىســى بويىچــە جــاۋاب بــەردى .دېمــەك ،ئاتا-ئانىغــا ياخشــىلىق
قىلىــش ،پــەرز كۇپايــە بولغــان جىھادنىــڭ ئالدىغــا قويۇلغــان .بىــراق ،جىھــاد
ـى
ـقا ئېھتىياجـ
ـەت ئېلىشـ
ـن رۇخسـ
ـى ئېرىدىـ
ـال كىشـ
ـا ئايـ
ـان ۋاقىتتـ
ـن بولغـ
ـەرز ئەيـ
پـ
بولمايــدۇ .نــاۋادا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېشــىغا باشــقا بىــرى كېلىــپ شــۇ
ـن
ـاد ،ئارقىدىـ
ـان ،جىھـ
ـدەك ئىمـ
ـان قىلىنغانـ
ـتە بايـ
ـا ،ھەدىسـ
ـورىغان بولسـ
ـوئالنى سـ
سـ
ھــەج كەلگەنــدەك ئەمەللەرنىــڭ ئاۋۋاللىــق تەرتىپــى بويىچــە باشــقا بىــر جاۋابنــى
[[[ «سەھىھ بۇخارى»  -9ھەدىس« ،سەھىھ مۇسلىم»  -35ھەدىس.

103

بەرگــەن بوالتتــى.
بــۇ ھەدىســتە دەۋەتچــى ياكــى فەقىــھ ســوئال ســورىغۇچىنىڭ ئەھۋالــى بىلــەن
تونۇشــۇپ بولغاندىــن كېيىــن ،مۇھىملىــق دەرىجىســى ۋە ئېھتىياجىغــا ئاساســەن
جــاۋاب بېرىشــى كېرەكلىكىگــە كۆرســەتمە بېرىلگــەن .بەزىلەرنىــڭ پۇل-مېلىنــى
ـى
ـاد قىلىشـ
ـدا جىھـ
ـاھ يولىـ
ـڭ ئالـ
ـە بەزىلەرنىـ
ـا ،يەنـ
ـەۋزەل بولسـ
ـى ئـ
ـەدىقە قىلىشـ
سـ
ـۇش
ـى تونـ
ـڭ ئېھتىياجىنـ
ـۇنىڭدەك ،جەمئىيەتنىـ
ـدۇر .شـ
ـىدىن ئەۋزەلـ
ـق نۇقتىسـ
ئاۋۋاللىـ
ـەدىقىنىڭ
ـىدە سـ
ـار مەھەللىسـ
ـىلەن :بايـ
ـم .مەسـ
ـۆزلەش الزىـ
ـەن سـ
ـۇنىڭغا ئاساسـ
ۋە شـ
پەزىلىتــى ،بۇزۇپ-چېچىــش ۋە ئىســراپچىلىقنىڭ ھاراملىقــى ھەققىــدە ســۆز قىلســا،
ـق
ـىمۇ ،ئاۋۋاللىـ
ـم بولسـ
ـۇن مۇھىـ
ـى مەزمـ
ـە يۇقىرىقـ
ـدە گەرچـ
ـق مەزگىللىرىـ
قېيىنچىلىـ
ـرات
ـەر نامـ
ـدۇ .ئەگـ
ـرەك بولىـ
ـش كېـ
ـۆز قىلىـ
ـدە سـ
ـش ھەققىـ
ـەۋر قىلىـ
ـىدىن سـ
نۇقتىسـ
ـرەك
ـۆزلەش كېـ
ـدە سـ
ـى ھەققىـ
ـڭ پەزىلىتـ
ـەۋر ۋە ئۇنىـ
ـدا ،سـ
ـۆز قىلغانـ
ـدە سـ
مەھەللىـ
ـق
ـىمۇ ،ئاۋۋاللىـ
ـم بولسـ
ـۇن مۇھىـ
ـى مەزمـ
ـدە يۇقىرىقـ
ـاتچىلىق مەزگىلىـ
ـا ،باياشـ
بولسـ
نۇقتىســىدىن شــۈكۈر ھەققىــدە ســۆزلەش كېــرەك بولىــدۇ .دېمــەك ئاۋۋاللىــق
شــەخس ،رايــون ،جەمئىيــەت ۋە دۆلەتلەرگــە قارىتــا پەرقلىــق بولىــدۇ.

 _31.رېئال ھاياتىمىزدا ئاۋۋاللىق چۈشەنچىسىنىڭ بۇزۇلۇشى:
ـي
ـي ۋە تەربىيىۋىـ
ـىي ،دىنىـ
ـادىي ،سىياسـ
ـي ،ئىقتىسـ
ـڭ ئىجتىمائىـ
ـال ھاياتىمىزنىـ
رېئـ
ئۆلچەملىرىگــە ئاۋۋاللىــق فىقھىســى نۇقتىســىدىن نــەزەر ســالىدىغان بولســاق،
ـۇش
ـىنىڭ بۇزۇلـ
ـق چۈشەنچىسـ
ـز .ئاۋۋاللىـ
ـى بايقايمىـ
ـۇش بارلىقىنـ
ـى زور بۇزۇلـ
ناھايىتـ
ـچىت
ـدەك ،بەزىلەر مەسـ
ـا ئالغانـ
ـدا تىلغـ
ـي كىتابىـ
ـە قەرداۋىـ
ـرى ئەلالمـ
ـەكىللىرىدىن بىـ
شـ
ـە
ـپ ھىدايەتكـ
ـىلىق ئۆگىتىـ
ـپ ،ياخشـ
ـەت بېرىـ
ـقا ئەھمىيـ
ـچىت سېلىشـ
ـە مەسـ
ـار يەرگـ
بـ
ـەل
ـقا سـ
ـەپ سېلىشـ
ـان مەكتـ
ـە قىلىدىغـ
ـەرىئىتىنى ھىمايـ
ـڭ شـ
ـان ۋە ئالالھنىـ
يېتەكلەيدىغـ
ـۈپ
ـا چۈشـ
ـۈن دوئىلغـ
ـىلىلەر ئۈچـ
ـق مەسـ
ـى ئىختىالپلىـ
ـاق ياكـ
ـەر تارمـ
ـدۇ .بەزىلـ
قارايـ
جــەڭگاھ قۇرىدۇ-يــۇ ،ئىســامنىڭ ئاساســلىق ۋە جىددىــي مەســىلىلىرىگە كۆڭــۈل
ـتىخاندا
ـۇ؟ داسـ
ـول قولغىمـ
ـا تاقامدۇق-سـ
ـوڭ قولغـ
ـائەتنى ئـ
ـىلەن :سـ
ـدۇ .مەسـ
بۆلمەيـ
ئولتــۇرۇپ تامــاق يېيىــش ۋە ئۈســتەلدە ئولتــۇرۇپ تامــاق يېيىــش كاپىرالرغــا
ئوخشــىغانلىق بولــۇپ قاالمدۇ-يــوق؟ دېگەنگــە ئوخشــاش تىرىشــچانلىق ،ۋاقىــت،
ئېنىرگىيــە ئىســراپ قىلىــپ جامائەتچىلىكنــى بۆلگەندىــن ســىرت ،باشــقا جىددىــي
ـنى
ـتە ئىزدىنىشـ
ـان رەۋىشـ
ـق بولمىغـ
ـە اليىـ
ـي ھەجىمىگـ
ـبەتەن ھەقىقىـ
ـىلىلەرگە نىسـ
مەسـ
ـدۇ.
ـى قىلىۋالىـ
ـوڭ غېمـ
ـەڭ چـ
ئـ
ـۇم-
ـۇالش ،خۇلـ
ـىنى ئـ
ـق رىشتىسـ
ـش ،تۇققاندارچىلىـ
ـىلىق قىلىـ
ـا ياخشـ
ئاتا-ئانىغـ
خوشــنىالرغا ياخشــىلىق قىلىــش ،ئاجىــز ،يېتىــم ،مىســكىنلەرگە كۆڭــۈل بۆلۈشــكە
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ـەت
ـبىھلەرگە ئەھمىيـ
ـك زىكرى-تەسـ
ـا ،كۈندىلىـ
ـي پەرىز-ۋاجىبالرغـ
ـاش ئىجتىمائىـ
ئوخشـ
بەرگەنچىلىــك ئەھمىيــەت بەرمەســلىك؛ يۇرتىنىــڭ ئەۋالدلىــرى الگىــرالردا كىيىــم-
ـۇلمانالر بىر-بىرى
ـش؛ مۇسـ
ـەج قىلىـ
ـە ھـ
ـا نەپلـ
ـىز تۇرسـ
ـىز ،يېمەك-ئىچمەكسـ
كېچەكسـ
ـىۋېلىش؛
ـىلىلەرگە كىرىشـ
ـاق ئىختىالپلىق مەسـ
ـا تارمـ
ـىپ ،ئۇرۇشىۋاتسـ
ـەن دۈشمەنلىشـ
بىلـ
دىنــدا مۇھىــم مەســىلە بولســىمۇ ،بىــراق مۇســۇلمانالرنىڭ نۆۋەتتىكــى رىئاللىقــى،
ـاش
ـتىدا ناماز ،زىكرىگە ئوخشـ
ـۋال ئاسـ
ـرەك بولغان ئەھـ
ـش كېـ
ـاھ قىلىـ
ـى ئىسـ
ئەھۋالىنـ
يەككــە ئىبادەتلەرگــە كۆڭــۈل بۆلــۈپ ،چۈشــەنچە ،ئــاڭ يېتىلــدۈرۈش كۈرىشــى،
ـەۋر،
ـارا سـ
ـا ،ئۆز-ئـ
ـىلىق ۋە تەقۋادارلىققـ
ـش ،ياخشـ
ـاھ قىلىـ
ـىنى ئىسـ
ـىلەر ئارىسـ
كىشـ
ـرى،
ـان ھەقلىـ
ـەن ئىنسـ
ـەش ،ئومۇمـ
ـق ،كېڭـ
ـقا ۋە ئادىللىـ
ـىيە قىلىشـ
ـى تەۋسـ
مەرھەمەتنـ
خۇسۇســەن ئاجىزالرنىــڭ ھەق-ھوقۇقلىرىنــى قوغداشــقا ئوخشــىغان ئىجتىمائىــي
ئىبادەتلەرنــى تاشــاپ قويــۇش قاتارلىقــار ئاۋۋاللىــق چۈشەنچىســى بۇزۇلغانلىقنىــڭ
ئىپادىســىدۇر.

 _4شەخس ۋە جەمئىيەت ھاياتىدىكى ئاۋۋاللىق:
ـقا
ـڭ باشـ
ـام دىننىـ
ـدا ئىسـ
ـە) قىلغانـ
ـا خۇالسـ
ـتىقرا (يىغمـ
ـەرىئىتىنى ئىسـ
ـام شـ
ئىسـ
ـۇ
ـز .بـ
ـى بايقايمىـ
ـەت بەرگەنلىكىنـ
ـدە ئەھمىيـ
ـا ئاالھىـ
ـدا ئئاۋۋاللىققـ
ـارغا قارىغانـ
ئىشـ
ـا
ـان كىتابالرغـ
ـدە يېزىلغـ
ـق» ھەققىـ
ـى «ئاۋۋاللىـ
ـان كىشـ
ـى بولغـ
ـە چوڭقۇرلىماقچـ
ھەقتـ
مۇراجىئــەت قىلىشــى الزىــم .بىــز تۆۋەنــدە بــۇ ھەقتىكــى بــەزى قائىدىلەرنــى
قىســقىچە بايــان قىلىــپ ئۆتىمىــز:
1.ســۈپەت ســاندىن ئــاۋۋال :ئىســام دىنــى ئىشــارنىڭ ســۈپەتلىك ،پۇختــا
ـدۇ.
ـى دەپ قارايـ
ـن ياخشـ
ـۆپ بولغاندىـ
ـانى كـ
ـوڭ ،سـ
ـى چـ
ـىنى ھەجىمـ
ـپ بېرىلىشـ
ئېلىـ
رەســۇلۇلالھ« :ھەقىقەتــەن ،ئالــاھ بىرىڭالرنىــڭ ئىــش قىلغانــدا پۇختــا قىلىشــىنى
ـدۇ» دېگـ
ـى كۆرىـ
ياخشـ
ـىنى
ـەن ئىپادىسـ
ـۈپەتنىڭ مۇھىملىقى بەدىر غازىتىدا روشـ
ـەن [[[.سـ
كۆرســەتكەن .بــۇ غازاتتــا مۇســۇلمانالر ســانىنىڭ ئازلىقىغــا قارىمــاي ،ھەقتــە ۋە
ـان
ـۆپ بولغـ
ـن كـ
ـە ئۆزلىرىدىـ
ـان جەھەتتـ
ـۈن ،سـ
ـى ئۈچـ
ـڭ تۇرغانلىقـ
ـىپىدا چىـ
پىرىنسـ
ـاننىڭ كۆپلىكى
ـە سـ
ـدا «غەلىبـ
ـن غازىتىـ
ـا ،ھۇنەيىـ
ـان بولسـ
ـۇپ قىلغـ
ـرىكالرنى مەغلـ
مۇشـ
ئارقىلىــق قولغــا كېلىــدۇ» دېگــەن خاتــا قــاراش تۈپەيلــى جەڭنىــڭ دەســلىپىدە
تاالپەتكــە ئۇچرىغــان ئىــدى .شــۇڭا مۇســۇلمانالر ئىشــنىڭ ســانى ۋە ھەجمىگــە
ـۇئ
ـۇلماننىڭ خۇشـ
ـى كېرەك .مۇسـ
ـەت بېرىشـ
ـە ئەھمىىيـ
ـۈپىتى ۋە الياقىتىگـ
ـدا سـ
قارىغانـ
ـق
ـىز ،بىپەرۋالىـ
ـزى خۇشۇئسـ
ـەت نامىـ
ـى رەكئـ
ـان ئىككـ
ـۇپ ئوقۇغـ
ـۈل قويـ
ـەن كۆڭـ
بىلـ
ـر
ـى بىـ
ـدۇ .قۇرئاندىكـ
ـەۋزەل بولىـ
ـن ئـ
ـك نامازدىـ
ـە رەكئەتلىـ
ـان يىگىرمـ
ـەن ئوقۇغـ
بىلـ
ئايەتنــى چۈشــىنىپ ئوقــۇپ ،ئەمەلىــي ھاياتقــا تەدبىقــاش چۈشەنمەســتىن نۇرغــۇن
ـى.
ـن ياخشـ
ـى يادلىغاندىـ
ئايەتنـ
[[[ ئىمام بەيھەقىي «شعب االميان» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان -4931 ،ھەدىس.
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ـابلىنىدۇ.
ـى ھېسـ
ـارنىڭ مۇقەددىمىسـ
ـن ئاۋۋاللىقى :ئىلىم ئىشـ
ـڭ ئەمەلدىـ
2.ئىلىمنىـ
ئىنســان ئــاۋۋال ئۆگىنىــپ ،ئاندىــن ئۆگەنگىننــى باشــقىالرغا يەتكۈزۈشــى كېــرەك.
ـادان
ـېلىۋاتقان نـ
ـان سـ
ـا زىيـ
ـەن دىنغـ
ـان بىلـ
ـەن گۇمـ
ـەن دېگـ
ـش قىلىۋاتىمـ
ـى ئىـ
ياخشـ
ـى
ـىزلىكى تۈپەيلـ
ـىنى بىلىمسـ
ـان ئىشـ
ـان يامـ
ـۇالر قىلىۋاتقـ
ـۇن .ئـ
ـىزلەر نۇرغـ
ۋە بىلىمسـ
ـدۇ.
ـش دەپ ئوياليـ
ـى ئىـ
ياخشـ
قازىــار ئــۈچ تۈرلــۈك بولىــدۇ :بىــرى جەننەتتــە ،قالغــان ئىككىســى دوزاقتــا
ـڭ
ـدۇ .دەۋەتچىنىـ
ـا بولىـ
ـازى دوزاقتـ
ـان قـ
ـۈم قىلغـ
ـەن ھۆكـ
ـىزلىك بىلـ
ـدۇ ،بىلىمسـ
بولىـ
دەۋەت ئەھكاملىرىنــى بىلمــەي تــۇرۇپ ،دەۋەت يولىغــا مېڭىشــى جائىــز بولمايــدۇ.
دەۋەتچىنىــڭ بىــر ئايەتنــى ئۆگىنىــپ ،ئۇنــى ياخشــى چۈشىنىشــى بىلىمســىزلىك
بىلــەن ئــون ئايەتنــى باشــقىالرغا يەتكۈزگەندىــن ياخشــى .تېــز تەربىيەلــەش
كۇرســىنى پۈتتۈرگــەن نۇرغۇنلىغــان دەۋەتچــى ،قازىــار مۇســۇلمانالرنىڭ قېنىنىــڭ
ـە
ـان .يەنـ
ـەۋەب بولغـ
ـىغا سـ
ـران بولۇشـ
ـڭ خانىۋەيـ
ـال -مۈلكىنىـ
ـى ۋە مـ
ـۇدە ئېقىشـ
بىھـ
نۇرغۇنلىغــان نــادان دەۋەتچىلــەر مۇســۇلمان ياشــارنىڭ ئاشــقۇنلۇق ۋە زوراۋانلىــق
ـالىھ
ـار سـ
ـاق ،خاۋارىجـ
ـان بولسـ
ـان .قارايدىغـ
ـەۋەب بولغـ
ـىگە سـ
ـپ كېتىشـ
ـا كىرىـ
يولىغـ
ـاھابىلەر،
ـى سـ
ـىزلىكى تۈپەيلـ
ـى ،بىلىمىسـ
ـىمۇ ،نادانلىقـ
ـان بولسـ
ـۆپ قىلغـ
ـى كـ
ئەمەلنـ
فەقىھلــەر ۋە كاتتــا مۇپەسســىرلەرگە قارشــى يــول تۇتقانلىقــى ئۈچــۈن ئىزىــپ
كەتكــەن .بىلىمســىزلىك بىلــەن قىلغــان كــۆپ ئەمــەل ئۇالرنــى ئېزىــپ كېتىشــتىن
ســاقالپ قااللمىغــان.
ـىنىش،
ـى چۈشـ
ـى :قۇرئاننـ
ـبەتەن ئاۋۋاللىقـ
ـقا نىسـ
ـۇل يادىالشـ
ـنىڭ نوقـ
3.چۈشىنىشـ
ئۇنــى تەدبىقــاش ،ئايەتلىرىنــى تەپســىرلەپ ،مەنىلىرىنــى ۋە مەقســەتلىرىنى ياخشــى
ئۆزلەشــتۈرۈش ھەربىــر مۇســۇلماندىن تەلــەپ قىلىنىــدۇ .خۇسۇســەن ،قۇرئاننــى
ـۇ
ـكە تېخىمـ
ـى چۈشىنىشـ
ـا قۇرئاننـ
ـەن ۋاقىتتـ
ـتىلەر كۆپەيگـ
ـي ۋاسـ
ـاقاليدىغان زامانىۋىـ
سـ
ـا
ـان يادلىغۇچىغـ
ـم .قۇرئـ
ـادالش الزىـ
ـى يـ
ـرا ،قۇرئاننـ
ـم .توغـ
ـش الزىـ
ـەت بېرىـ
ئەھمىيـ
ـدۇ.
ـاپائەت قىلىنىـ
ـى شـ
ـەت كۈنـ
ـىگە قىيامـ
ـان كىشـ
ـان يادلىغـ
ـدۇ؛ قۇرئـ
ـاۋاپ بېرىلىـ
سـ
ئەممــا چۈشــۈنۈپ ،بىلىــپ يــادالش تىخىمــۇ مۇھىــم .قۇرئــان كۇرســلىرى يــاش
ئەۋالدالرغــا قۇرئاننــى يادلىتىــش بىلــەن بىرگــەن قۇرئاننــى چۈشەندۈرۈشــى،
مەنىلىرىنــى ،مەقســەتلىرىنى بىلدۈرۈشــى ،قۇرئاننــى ئەمەلىــي ھاياتىغــا تەدبىقــاش
ئۇســۇلىنى ئۆگىتىشــى الزىــم .چۈنكــى ئۈممەتنىــڭ ئۆلىماالرغــا ،فۇقەھاالرغــا
ۋە يېتىلگــەن دەۋەتچىلەرگــە بولغــان ئېھتىياجــى قارىيالرغــا بولغــان ئېھتىياجىدىــن
كۈچلــۈك.
4.تەتقىــق قىلىــش ۋە پىالنلىــق ئىــش قىلىشــنىڭ ئاۋۋاللىقــى :پىالنلىــق ۋە
ـدۇ.
ـقا بولمايـ
ـش قىلىشـ
ـە ئىـ
ـىز ،قارىغۇالرچـ
ـم .پىالنسـ
ـش الزىـ
ـش قىلىـ
ـكىللىك ئىـ
تەشـ
ـان ۋە
ـۇ پىـ
ـام دەۋىتىمـ
ـدى .ئىسـ
ـك ئىـ
ـق ۋە رەتلىـ
ـى پىالنلىـ
ـۇلۇلالھنىڭ ھاياتـ
رەسـ
ـى
ـە ئىككـ
ـە ۋە مەدىنـ
ـڭ مەككـ
ـام دەۋىتىنىـ
ـان .ئىسـ
ـتىگە قۇرۇلغـ
ـە ئۈسـ
ـا تۈزۈلمـ
پۇختـ
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ـڭ
ـىپ ھۆكۈملەرنىـ
ـاس ،مۇناسـ
ـقۇچالرغا خـ
ـى باسـ
ـى ۋە ھەرقايسـ
ـقۇچقا بۆلۈنگەنلىكـ
باسـ
بولغانلىقــى دەۋەتنىــڭ پىالنلىــق ،سىســتېملىق ۋە پۇختــا ئېلىــپ بېرىلغانلىقىنــى
ـتىن
ـەڭ مەيدانىغا كىرىشـ
ـى جـ
ـش ياكـ
ـك قىلىـ
ـقا يېتەكچىلىـ
ـر ئىشـ
ـر بىـ
ـدۇ .لىدىـ
بىلدۈرىـ
بــۇرۇن ،ئىشــارنى ئىنچىكــە پىالنــاپ ،قابىــل كىشــلەرنىڭ مەســلىھەتىنى ئېلىشــى،
ـق
ـتايىدىل تەتقىـ
ـى ئەسـ
ـۈك نۇقتىلىرىنـ
ـق ،كۈچلـ
ـڭ ئاجىزلىـ
ـى تەرەپنىـ
ـۆزى ۋە قارشـ
ئـ
ـرەك.
ـى كېـ
قىلىشـ
 5.ئىزچىــل داۋامالشــتۇرۇش ئۈزۈلــۈپ قالغاندىــن ئــاۋۋال :پەيغەمبــەر
ئەلەيھىسســاالم« :داۋامالشــقان ئــاز ئەمــەل ئۈزۈلــۈپ قالغــان كــۆپ ئەمەلدىــن
ياخشــىدۇر» دېگــەن [[[.شــۇڭا دۈشــەنبە ۋە پەيشــەنبە كۈنلىــرى روزا تۇتۇشــنى
داۋامالشــتۇرۇش ،بىــر ئــاي ئۈزۈلدۈرمــەي روزا تۇتــۇپ ئاخىرىــدا ئاجىــز كېلىــپ
ـتۇرۇش
ـنى داۋامالشـ
ـاز ئوقۇشـ
ـەت نامـ
ـى رەكئـ
ـام ئىككـ
ـەر ئاخشـ
ـتىن ،ھـ
ـا تاشالشـ
بىراقـ
ـى.
ـتىن ياخشـ
ـاپ قويۇشـ
ـاپ تاشـ
ـىدىن باشـ
ـدا تۇرۇپ ئەتىسـ
ـە قىيامـ
ـر كېچـ
ـۈن بىـ
پۈتـ
چۈنكــى ئــاز بولســىمۇ داۋاملىشــىپ تۇرغــان ئەمــەل ئالالھقــا ئــەڭ ســۆيۈملۈك
ئەمەللــەر قاتارىدىنــدۇر.
ـدا
ـا پايـ
ـنىڭ ئۆزىگىـ
ـق :شەخسـ
ـتا ئاۋۋاللىـ
ـان ئىشـ
ـدا يەتكۈزىدىغـ
ـە پايـ
6.ئۆزىگـ
تېگىدىغــان ئىشــتىن ،مۇســۇلمانالر پايــدا ئالىدىغــان ئىشــنى قىلىشــى ئــاۋۋال دۇر.
كىشــىلەرنىڭ ئارســىنى ئىســاھ قىلىــش نەپلــە نامــاز ۋە رامىزاندىــن ياخشــى.
رەســۇلۇلالھ«- :نامــاز ،روزا ۋە ســەدىقىدىنمۇ ئــەۋزەل ئىشــنى دەپ بېرەيمــۇ؟-
دېگەنــدە ،ســاھابىلەر«- :بولىــدۇ ،يــا رەســۇلۇلالھ» دېــدى .رەســۇلۇلالھ-:
ـىنى بۇزۇش
ـىلەرنىڭ ئارسـ
ـدى ۋە «كىشـ
ـۇش» دېـ
ـۈزەپ قويـ
ـىنى تـ
ـىلەرنىڭ ئارسـ
«كىشـ
[[[
بولســاھاالك قىلغۇچىــدۇر» دېــدى .رەســۇلۇلالھ كىشــىلەرنىڭ ئارســىنى ئىســاھ
قىلىشــنى نامــاز ،روزا تۇتــۇش ۋە ســەدىقە بېرىشــتىن ئۈســتۈن قويغــان .چۈنكــى،
ئىســاھات بارلىــق مۇســۇلمانالرغا پايدىلىــق ،ئەممــا نەپلــە ئىبــادەت بولســا ،شــۇ
نەپلــە ئىبادەتنــى ئورۇندىغــان كىشــىگىال پايــدا يەتكۈزىــدۇ .يەنــە بىــر ھەدىســتە
«ئالىمنىــڭ ئابىددىــن ئۈســتۈنلۈكى ،مېنىــڭ ســىلەرنىڭ ئــەڭ تۆۋىنىڭالردىــن
ـتۈنلۈكىمگە ئوخشـ
ئۈسـ
ـۇن
ـن نۇرغـ
ـڭ ئىلىمىدىـ
ـى ،ئالىمنىـ
ـەن .چۈنكـ
ـايدۇ»[[[ دېيىلگـ
ـەن بولىدۇ.
ـا بەھرىمـ
ـن ئۆزىـ
ـڭ ئىبادىتىدىـ
ـا ئابىدنىـ
ـدۇ .ئەممـ
ـەن بولىـ
ـى بەھرىمـ
كىشـ
ـەت
ـدە ئەھمىيـ
ـقا ئاالھىـ
ـان ئىشـ
ـى بولغـ
ـە پايدىسـ
ـي خەلققـ
ـۇلمانالر ئومۇمىـ
ـۇڭا مۇسـ
شـ
ـى
ـا پايدىسـ
ـى ئۆزىگىـ
ـۇ خىزمەتلەرنـ
ـى ،بـ
ـى قىلىشـ
ـۇلمانالرنىڭ خىزمىتىنـ
ـپ مۇسـ
بېرىـ
بولىدىغــان نەپلــە ئىبادەتلەردىــن ئــەۋزەل بىلىشــى كېــرەك.

[[[ «سەھىھ بۇخارى» -6465ھەدىس« ،سەھىھ مۇسلىم»  -783ھەدىس.

[[[ ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان-4919 ،ھەدىس ،تىرمىزى رىۋايەت قىلغان- 2509 ،ھەدىس ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان
-4توم -444،بەت.
[[[ ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە «ھەسەن ھەدىس» دەپ باھالىغان.
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 .71.پىتنــە زامانىــدا ئەمەلنىــڭ مۇھىملىقــى :جەمئىيــەت پىتنــە ۋە سىياســىي
ـىنى
ـڭ ئارسـ
ـەن باتىلنىـ
ـەق بىلـ
ـىلەرگە ھـ
ـدە كىشـ
ـان مەزگىلـ
ـۈز بېرىۋاتقـ
ـۇش يـ
داۋالغـ
ئايرىــپ بېرىدىغــان ،توغرا-خاتانــى تونۇتىدىغــان ئالىمالرغــا ،فەقىھلەرگــە ۋە
دەۋەتچىلەرگــە موھتــاج .پىتنــە زامانىدىكــى ئەمــەل ھەقىقــي جىھــاد ھىســابلىنىدۇ.
[[[
ـرەك»
ـش كېـ
ـە ئېلىـ
ـى چەتكـ
ـدا ئۆزىنـ
ـە زامانىـ
ـان «پىتنـ
ـا قويۇلغـ
ـتە ئوتتۇرىغـ
ھەدىسـ
دېگــەن مەســلىگە كەلســەك ،ئۇنىڭــدا ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى توغر-خاتــا
مەسلىســى ئارلىشــىپ كەتكەنلىكتىــن ،قايســى تەرەپنىــڭ ھــەق قايســى تەرەپنىــڭ
ـان .ئىككى
ـۆزدە تۇتۇلغـ
ـۋال كـ
ـەن ئەھـ
ـە يەتكـ
ـان دەرىجىگـ
ـى بولمايدىغـ
ـەق بىلگىلـ
ناھـ
تــەرەپ ئارســىدىكى توغرا-خاتانــى ئايرىــش مۇمكىــن بولغــان ۋاقىتتــا مۇئمىندىــن
ـە
ـەق تەرەپكـ
ـۇرۇش ،ھـ
ـە تـ
ـەق تەرەپتـ
ـەدەر ھـ
ـا قـ
ـەڭ ئاخىرىغـ
ـش ۋە ئـ
ـەل قىلىـ
ئەمـ
يــاردەم بېرىــش تەلــەپ قىلىنىــدۇ .ھەقكــە يــاردەم بېرىشــكە قادىــر بواللمىغانــدا،
مۇنكەرنــى قەلبــى بىلــەن ئىنــكار قىلىــش ۋاجىــب بولىــدۇ.
 .8پەرىز ئەيىن پەرىز كۇپايىدىن ئاۋۋال.
ـي
ـاۋۋال :ئومۇمىـ
ـن ئـ
ـنىڭ ھەق-ھوقۇقىدىـ
ـى شەخىسـ
ـڭ ھەق-ھوقۇقـ
 .9جامائەتنىـ
ـنىڭ
ـى بىلەن شەخىسـ
ـڭ مەنپەئەتـ
ـاۋۋال .جەمئىيەتنىـ
ـن ئـ
ـىي مەنپەئەتتىـ
ـەت شەخسـ
مەنپەئـ
ـۇت
ـى نابـ
ـنىڭ مەنپەئەتىنـ
ـى شەخىسـ
ـڭ مەنپەئەتـ
ـقاندا ،جەمئىيەتنىـ
ـى توقۇنۇشـ
مەنپەئەتـ
ـڭ ۋە كوللىكتىپنىڭ
ـى ،جەمئىيەتنىـ
ـدۇ .چۈنكـ
ـا قويۇلىـ
ـەن ئالدىغـ
ـەرتى بىلـ
ـلىق شـ
قىلماسـ
ھەق-ھوقۇقلىــرى قوغدالغاندىــا ،شەخىســنىڭ مەنپەئەتــى قوغدىلىــدۇ ۋە كاپالەتكــە
ـدۇ.
ـە بولىـ
ئىگـ
ـان
ـش زۆرۈر بولغـ
ـە قىلىـ
ـرى رىئايـ
ـار ۋە دەۋەت مەركەزلىـ
ـي ئورگانـ
ـۇالر دىنىـ
ـا بـ
مانـ
ئىشــارنىڭ ئاۋۋاللىــق پىرىنىســىپى بولــۇپ ،بىــرال ۋاقىتتــا بىــر قانچىلىغــان پەرىــز
ۋە ۋاجىــب ئەمەللــەر ئوتتۇرىغــا چىققانــدا ،شــۇ بويىچــە ئەمــەل قىلىــش الزىــم.
دەۋەتچىلــەر ۋە فەقىھلــەر دەۋەتتــە بــۇ قائىدىلەرنــى ياخشــى چۈشــىنىپ ،توغــرا
ـمان ۋە
ـى ،ئاسـ
ـە ئەمەلىيلىشىشـ
ـاھاتنىڭ جەمئىيەتتـ
ـۇ ،ئىسـ
ـا بـ
ـرەك .مانـ
ـى كېـ
تەدبىقلىشـ
[[[
ـۇر.
ـان ھېكمەتتـ
ـەپ قىلىنغـ
ـن تەلـ
ـۈن ئۆلىماالردىـ
ـى ئۈچـ
ـۇل كۆرۈلۈشـ
ـدا قوبـ
زېمىنـ
— تەرجىمــە قىلغۇچــى :ئىســتانبۇل ئۇنىۋېرســتېتىدا ئىالھىيــەت پەنلىــرى
ماگىســتىر ئاســپىرانت

بۇ ماقالىنىڭ مۇھەرىرى :ئابدۇلئەھەد ھاپىز
[[[ ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.

[[[ بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى ئىسالم فىقھىسى بويىچە دوكتور ئاسپىرانتى ،زەھرا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى .ماقالە «املقاربات»
پەسىللىك ژورنىلىنىڭ -2020يىللىق -7سانىدىن تەرجىمە قىلىندى.
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شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ۋە
ئېلىــپ بارغــان بىــر قىســىم پائالىيەتلىــرى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العاملــن والصــاة والســام عــى خاتــم املرســلني املبعــوث رحمــة للعاملــن وعــى آلــه
وأصحابــه أجمعــن .أمــا بعــد...
«شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى» قانداق ئورگان؟!
بۈگــۈن مۇســۇلمانالر تارىختىكــى ئــەڭ زۇلمەتلىــك ۋە كىرىزىســقا پاتقــان بىــر
دەۋردە تۇرماقتــا .ئەھــۋال بۇنــداق ئىكــەن ،ئۆلىماالرنىــڭ بۈگۈنكــى ۋەزىپىســى
باشــقا ھــەر قانــداق چاغدىكىدىــن ئۇلــۇغ ،تېخىمــۇ مۇھىــم ۋە تەخىرســىزدۇر.
پۈتــۈن ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان ھايات-ماماتلىــق خىرىســار ۋە مۇھاجىرەتتىكــى
ـۇر
ـدا ،ئۇيغـ
ـە ئالغانـ
ـى نەزەرگـ
ـي تەھلىكىلەرنـ
ـي ۋە مىللىـ
ـەن دىنىـ
ـۇرالر دۇچ كەلگـ
ئۇيغـ
ـى
ـئەللىك رولـ
ـۈك ۋە مەشـ
ـك ،كۆۋرۈكلـ
ـا يېتەكچىلىـ
ـە قارىتـ
ـۆز خەلقىگـ
ـڭ ئـ
ئۆلىمالىرىنىـ
غايــەت دەرىجىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە.
يۇقىرىقىــدەك ئېغىــر ۋە شــەرەپلىك تارىخىــي مەجبۇرىيــەت ۋە بۇرچنــى ھېــس
ـرى
ـتان ئۆلىمالىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۈم شـ
ـر تۈركـ
ـادىق بىـ
ـە سـ
ـى ۋە مىللىتىگـ
ـان؛ دىنـ
قىلغـ
ئۆزلىكىدىــن تەشــكىللىنىپ- 2016 ،يىلــى  -1ئاينىــڭ - 15كۈنــى ئىســتانبۇلدا
يىغىــن چاقىــردى ۋە ئــۇدا ئــۈچ كــۈن مۇزاكىــرە ۋە مۇھاكىمــە قىلىــش ئارقىلىــق
ئۆزىگــە چۈشــكەن دىنىــي ۋە مىللىــي مەجبۇرىيەتلەرنــى ئــادا قىلىــش مەقســىتىدە
«شــەرقى تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكى»نــى قــۇرۇپ چىقتــى.
بىرلىكىمىــز قۇرۇلغــان قىســقىغىنە تــۆت يىلدىــن بۇيــان ئــۆز خەلقىگــە يېقىــن
ـە-
ـۇنداقال ئائىلـ
ـىلىلەر ،شـ
ـي مەسـ
ـي ۋە ئىجتىمائىـ
ـەن دىنىـ
ـۇالر دۇچ كەلگـ
ـۇرۇپ ،ئـ
تـ
ـىتىش،
ـول كۆرسـ
ـا يـ
ـىلىلەردە ئۇالرغـ
ـق مەسـ
ـە ...قاتارلىـ
ـارا مۇئامىلـ
ـۆز ئـ
ـكاھ ۋە ئـ
نىـ
مەســلىھەت بېرىــش ،ســۈلھى قىلىــش ئارقىلىــق خەلقىمىزنىــڭ مۇراجىئەتگاھىغــا ۋە
مۇھاجىــرەت ھاياتىغــا مەنــە قوشــۇۋاتقان ئىشــەنچلىك بىــر ئورگانغــا ئايالنــدى.
«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» ئىلىم-مەرىپــەت ،دەۋەت ۋە پەتىــۋا
ـتەقىل
ـىز ۋە مۇسـ
ـان تەرەپسـ
ـدە بولىدىغـ
ـڭ خىزمىتىـ
ـاھەلەردە خەلقىمىزنىـ
ـق ...سـ
قاتارلىـ
بىرجەمئىيــەت .جەمئىيىتىمىــز يۇقىرىقىالردىــن باشــقا يەنــە ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرى
ئىچىــدە يېڭىدىــن پەيــدا بولغــان دىنــى مەســىلىلەرگە قارىتــا تەتقىقــات ئېلىــپ
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ـس
ـق خالىـ
ـرى ئارقىلىـ
ـۈن ئىمكانىيەتلىـ
ـۈن پۈتـ
ـى ئۈچـ
ـڭ ھۆرلۈكـ
ـدۇ .ۋەتىنىمىزنىـ
بارىـ
ـتان
ـەن تۈركىسـ
ـاالر ،خۇسۇسـ
ـۈن ئۆلىمـ
ـى پۈتـ
ـىدۇ .دۇنيادىكـ
ـقا تىرشـ
ـەت قىلىشـ
خىزمـ
ئۆلىمالىــرى ئوتتۇرىســىدا پىكىــر ئورتاقلىقــى تۇرغۇزۇشــقا تىرىشــىدۇ ،شــۇنداقال
ۋەتــەن ئىچــى ۋە ســىرتىدىكى ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ بىردىنبىــر ئىشــەنچىلىك
ـان
ـى تۇتقـ
ـڭ يولىنـ
ـۈننە ۋەلجامائەنىـ
ـى سـ
ـدۇ .ئەھلـ
ـقا كۈچەيـ
ـى بولۇشـ
ـي ئورگىنـ
دىنىـ
بارلىــق دەۋەتچــى ،ئىلمىــي خىزمــەت قىلغۇچــى شــەخس ۋە جەمئىيەتلــەر بىلــەن
ھەمكارلىــق ئورنىتىــدۇ.

«ئۆلىماالر بىرلىكى»نىڭ مەركىزى:
«بىرلىك»نىــڭ ھازىرقــى مەركىــزى تۈركىيەنىــڭ ئىســتانبۇل شــەھرىدە بولــۇپ،
ـئۇللىرىنىڭ
ـتىدا جەمىئيەت مەسـ
ـۋال ئاسـ
ـدە بىر ئەھـ
ـى ئاالھىـ
ـدا ۋە ياكـ
ـاج بولغانـ
ئېھتىيـ
ـدۇ.
ـى ئىچىلىـ
ـى شۆبىسـ
ـدۇ ياكـ
ـى ئۆزگەرتىلىـ
ـڭ ئورنـ
ـەن مەركەزنىـ
ـى بىلـ
ـارار ئېلىشـ
قـ

قۇرۇغۇچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەيدانى:
بىرلىكنىــڭ قۇرۇغۇچىلىــرى شــەرقىي تۈركىســتانلىق «ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائــە»
ـدۇ،
ـچ قىلىـ
ـى تايانـ
ـۈننەتنى ئاساسـ
ـان ۋە سـ
ـۇپ ،قۇرئـ
ـاالر بولـ
ـان ئۆلىمـ
ـى تۇتقـ
يولىنـ
ـدۇ.
ـەببۇس قىلىـ
ـى تەشـ
ـردە ئوتتۇراھاللىقنـ
ـي پىكىـ
ـۇنداقال دىنىـ
شـ
ـراپ قىلىدۇ
ـاق ئىتىـ
ـەب ئىماملىرىنى ئورتـ
ـۆت مەزھـ
ـھۇر تـ
ـىلىلەردە مەشـ
ـي مەسـ
پىقھىـ
ـىلەش
ـۈم خۇالسـ
ـارەت ھۆكـ
ـتىن ئىبـ
ـا ۋە قىياسـ
ـس ،ئىجمـ
ـان ،ھەدىـ
ـڭ قۇرئـ
ۋە ئۇالرنىـ
ـە
ـى ئۆزلىرىگـ
ـاھابىلەر ۋە تابىئىنالرنـ
ـز ،سـ
ـۇنداقال پەيغەمبىرىمىـ
ـىدۇ .شـ
ـا ئەگىشـ
يوللىرىغـ
ـۇق ئىكەنلىكىگە
ـە ئوچـ
ـەت كۈنىگىچـ
ـىنىڭ قىيامـ
ـاد دەرۋازىسـ
ـدۇ ۋە ئېجتىھـ
ـە تۇتىـ
ئۈلگـ
ئىشىنىد ۇ .

قۇرۇلۇش مەقسىتى:
 .1شــەرقىي تۈركىســتانغا مۇناســىۋەتلىك مەســىلىلەر ،جۈملىدىــن خەلقئارالىــق
ئىســامى مەســىلىلەر ھەققىــدە شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ۋە ئۆلىمالىرىنىــڭ
مەۋقەســىنى بايــان قىلىــش ۋە ئورتــاق پىكىــر بىرلىكــى ھاســىل قىلىــش.
 .2شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىســامىي كىملىكىنــى قوغــداش ۋە ئۇنــى ئىســام
دۇنياســىغا تونۇتــۇش ،شــۇنداقال ئورنىنــى مۇســتەھكەملەش.
110

ـەل
ـى ھـ
ـاھە قىيىنچىلىقالرنـ
ـەر سـ
ـەن ھـ
ـى دۇچ كەلگـ
ـتان خەلقـ
ـەرقىي تۈركىسـ
 .3شـ
قىلىــش ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش.
ـىدىكى
ـۇرالر ۋە زىيالىيالر ئوتتۇرىسـ
ـتانلىق ئۆلىماالر ،مۇتەپەككـ
ـەرقىي تۈركىسـ
 .4شـ
ـش.
ـىۋەتنى كۈچەيتىـ
مۇناسـ
 .5ئىسالم دىنىنى ھەقىقىي ماھىيىتى بويىچە ئۇيغۇر خەلقىگە يەتكۈزۈش.
 .6ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائــە ئەقىدىســىگە زىــت بولغــان ئېقىمــار ۋە خاتــا
چۈشــەنچىلەرگە تۈزىتىــش بېرىــش.
 .7شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ ھــەق  -ھوقۇقــى ،دىنىــي كىملىكىنــى
ســاقالش.
ـرى ۋە
ـۇلمان ئۆلىمالىـ
ـى مۇسـ
ـڭ خەلقئارادىكـ
ـتان ئۆلىمالىرىنىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
 .8شـ
ئۇالرنىــڭ تەشــكىالتلىرى بىلــەن بولغــان ئاالقىســىنى كۈچەيتىــش.

خىزمەت دائىرىسى:
بىرلىكىمىزنىڭ خىزمەت تەقسىماتى تۆۋەندىكىچە:
ـى ئەتتىگەندىن
ـەنبە كۈنـ
ـەر پەيشـ
ـى :ھـ
ـلەھەت گۇرۇپپىسـ
ـەرئى مەسـ
ـۋا ۋە شـ
 -1پەتىـ
ـەش ئۆلىمادىن
ـەڭ ئاز بـ
ـى مەركىزىدە ئـ
ـاالر بىرلىكـ
ـۈن ئۆلىمـ
ـر كـ
ـۇق بىـ
ـە تولـ
كەچكىچـ
تەركىــپ تاپقــان بــۇ گــۇرۇپ خەلقىمىزنىــڭ يۈزتۇرانــە ياكــى تېلېفــۇن ئارقىلىــق
ســورىغان ســوئاللىرىغا جــاۋاپ بېرىــدۇ .شــۇنداقال ،ئــەر -ئايالــار ئوتتۇرىنــى
ئىســاھ قىلىــدۇ .تىجــارەت ۋە مۇئامىلــە ئىشــلىرىدىكى تاالش-تارتشــىالرنى ھــەل
ـدۇ.
ـۈلھى قىلىـ
ـدۇ ۋە سـ
قىلىـ
 -2دەۋەت گۇرۇپىســى :دەۋەت گۇرۇپپىســى  20گــە يېقىــن ئۆلىمادىــن تەشــكىل
قىلىنغــان بولــۇپ ،مۇھاجىرەتتىكــى بارلىــق شــەرقىي تۈركىســتانلىقالرنىڭ دىنــى
جەھەتتىكــى ئىھتىياجلىرىنــى قامــداش ئۈچــۈن ئىســتانبۇلنىڭ ســەپاكۆي رايۇنىــدا
ـۇ،
ـقا ،زەيتىنبۇرنـ
ـتىن باشـ
ـپ بېرىشـ
ـى ئېلىـ
ـغ دەرسـ
ـم تەبلىـ
ـر قېتىـ
ـدە بىـ
ـەر ھەپتىـ
ھـ
ـا يۈزتۇرانە
ـقان ئۇيغۇرالرغـ
ـاردا ئولتۇراقالشـ
ـق رايۇنـ
ـا قاتارلىـ
ـەلىم پاشـ
ـەپاكۆي ۋە سـ
سـ
ـۇب
ـبۇك ،يۇتىيـ
ـزور ،فېيسـ
ـدۇ .تېلېۋېـ
ـپ بارىـ
ـغ ،دەۋەت ئېلىـ
ـىھەت ۋە تەبلىـ
ۋەز-نەسـ
ـى
ـس ۋە تەبلىغلەرنـ
ـي دەرىـ
ـدا دىنىـ
ـك ھالـ
ـتىلىرىدا قەرەللىـ
ـۋىقات ۋاسـ
ـق تەشـ
قاتارلىـ
تارقىتىــدۇ.
ـان
ـەردە ئوقۇۋاتقـ
ـي بىلىملـ
ـتېتالردا دىنىـ
ـى :ئۇنىۋېرسـ
ـە گۇرۇپىسـ
ـم تەربىيـ
 -3تەلىـ
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ـلىرى
ـان كۇرسـ
ـى قۇرئـ
ـش ،تۈركىيەدىكـ
ـن دەرس بېرىـ
ـەرئى پەنلەردىـ
ـا شـ
ئوقۇغۇچىالرغـ
ـان ئىلىم ۋە
ـۇتۇق بۇغراخـ
ـارالش ،سـ
ـى تەييـ
ـلۇق پروگراممىسـ
ـىلەرگە ئوقۇشـ
ۋە مەدرىسـ
ـان
ـدا ئوقۇۋاتقـ
ـى رايۇنلىرىـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـدا تۈركىيەنىـ
ـڭ ھەمكارلىقىـ
ـەت ۋەقپىنىـ
مەدەنىيـ
ـۇش
ـە قۇشـ
ـىگە ھەسسـ
ـن يېتىلىشـ
ـى جەھەتتىـ
ـى ۋە مىللـ
ـڭ دىنـ
ـۇر ئۇقۇغۇچىالرنىـ
ئۇيغـ
ـدۇ.
ـى قىلىـ
ـق خىزمەتلەرنـ
قاتارلىـ
ـۇپ،
ـا بولـ
ـن ئۆلىمـ
ـە يېقىـ
ـىدا  20گـ
ـات گۇرۇپىسـ
ـى :تەتقىقـ
ـات گۇرۇپىسـ
 -4تەتقىقـ
بــۇ گــۇرۇپ شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ئىســامىي كىملىكىنــى قوغــداش ۋە ئۇنىــڭ
دۇنيادىكــى ئورنىنــى مۇســتەھكەملەش ئۈچــۈن مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتالرنــى ئېلىــپ
ـى
ـە پروگراممىسـ
ـي تەلىم-تەربىيـ
ـي ۋە مىللىـ
ـۈن دىنىـ
ـلىرى ئۈچـ
ـۇر ياشـ
ـش ،ئۇيغـ
بېرىـ
ـىلىلەر ھەققىدە
ـى مەسـ
ـان يىڭـ
ـز دۈچ كېلىۋاتقـ
ـۇنۇش ۋە خەلقىمىـ
ـە سـ
ـارالپ خەلىققـ
تەييـ
ـپ بارىدۇ.
ـى ئېلىـ
ـم خىزمەتلەرنـ
ـىم مۇھىـ
ـر قىسـ
ـق بىـ
ـش قاتارلىـ
ـپ بېرىـ
ـات ئېلىـ
تەتقىقـ
ـتان ئۆلىماالر
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇرۇپ شـ
ـۇ گـ
ـى :بـ
ـۋىقات گۇرۇپپىسـ
ـە ۋە تەشـ
 -5مېدىيـ
بىرلىكىگــە قاراشــلىق http:// ،/http://http//www.olimalartv.com
 olimalar.orgۋە ئۆلىمــاالر بىرلىكىنــڭ فېيســبۇك بېتــى ...قاتارلىــق ئىجتىمائــى
ـىدە
ـۋىقات ساھاسـ
ـىي تەشـ
ـى ،ئىلىمىي ۋە سىياسـ
ـپ دىنـ
ـتىلىرىدىن پايدىلىنىـ
ـۇر ۋاسـ
ئۇچـ
ـدۇ.
ـەت قىلىـ
خىزمـ
 -6بايانــات گۇرۇپىســى :شــەرقىي تۈركىســتاندا يــۈز بېرىۋاتقــان زۇلــۇم ۋە
قىرغىنىچىالرغــا قارىتــا بايانــات ئېــان قىلىــش ئارقىلىــق بــۇ زۇلۇمنــى ئىســام
دۇنياســى ۋە خەلقئاراغــا يەتكــۈزۈش .بەزىبىــر ئىنچىكــە ۋە مۇھىــم مەســىلىلەردە
ـدۇ.
ـى قىلىـ
ـق خىزمەتلەرنـ
ـش قاتارلىـ
ـان قىلىـ
ـات ئېـ
ـن بايانـ
ـى نامىدىـ
ـاالر بىرلىكـ
ئۆلىمـ
« -7شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» ئىشخانىســىدا قىلىنىۋاتقــان
خىزمەتلــەر :ئىســتانبۇلنىڭ ســەپاكۆي رايۇنىغــا جايالشــقان «شــەرقىي تۈركىســتان
ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» مەركىزىــدە ئىســتانبۇلدىكى ئــەزاالر ھــەر ئايــدا بىــر قېتىــم
ـۇلمانلىرى
ـى ئۇيغۇر مۇسـ
ـان ياكـ
ـم دەپ قارالغـ
ـە مۇھىـ
ـى ۋەزىيەتتـ
ـىپ ،ھازىرقـ
ئۇچىرىشـ
ـتانبۇلدىكى
ـۇنداقال ئىسـ
ـرە ئېلىپ بارىدۇ .شـ
ـىلىلەردە بەس-مۇنازىـ
ـان مەسـ
دۈچ كېلىۋاتقـ
ـەت قىلىنغان
ـەش مەقسـ
ـدە تەربىيەلـ
ـان ،ئاالھىـ
ـتېتالردا ئوقۇۋاتقـ
ـى ئۇنىۋېرسـ
ـەر قايسـ
ھـ
ـۇس
ـپ مەخسـ
ـتاز چاقىرىتىـ
ـدە ئۇسـ
ـم ئاالھىـ
ـر قېتىـ
ـدا بىـ
ـا ئايـ
ـەر ئوقۇغۇچىغـ
 40نەپـ
دەرس ۋە لىكســىيەلەر ئورۇنالشــتۇرىدۇ.
ھــەر شــەنبە كۈنــى ئىســتانبۇلدا ئوقۇۋاتقــان بىــر قانچــە قىــز ئوقۇغۇچىغــا
ـۈز-
ـوئاللىرىغا يـ
ـڭ سـ
ـى خەلقىمىزنىـ
ـەنبە كۈنـ
ـەر پەيشـ
ـدۇ ،ھـ
ـتىن دەرس بېرىلىـ
ھەدىسـ
تۇرانــە جــاۋاپ بېرىــش ۋە شــەرئىي مەســلەھەت كۆرســۈتۈش قاتارلىــق خىزمەتلــەر
ئېلىــپ بېرىلىــدۇ.
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«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكى»نىــڭ  – 6قېتىملىــق شــۇرا يىغىنــى – 2020
يىلــى -1ئاينىــڭ -6كۈنىدىــن  – 9كۈنىگىچــە تۈركىيەنىــڭ ئاالنيــا شــەھىرىدە ئېچىلــدى.
شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى قۇرۇلغاندىــن بېــرى ،يىلــدا ئىككــى قېتىــم
ـۈزۈپ
ـن ئۆتكـ
ـوڭ يىغىـ
ـدا چـ
ـى نامىـ
ـۇرا يىغىنـ
ـى» شـ
ـاالر بىرلىكـ
ـتان ئۆلىمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
«شـ
ـى
ـۇرا يىغىنـ
ـق شـ
ـڭ  – 6قېتىملىـ
ـاالر بىرلىكىنىـ
ـتان ئۆلىمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇپ ،شـ
ـان بولـ
كىلىۋاتقـ
 – 2020يىلــى -1ئاينىــڭ -6كۈنىدىــن  – 9كۈنىگىچــە تۈركىيەنىــڭ ئاالنيــا شــەھىرىدە
ـەرقىي
ـرەك شـ
ـن كۆپـ
ـىرتىدىن  70تىـ
ـى ۋە سـ
ـە ئىچـ
ـا تۈركىيـ
ـى يىغىنغـ
ـۇ قېتىمقـ
ـدى .بـ
ئېچىلـ
تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى ئەزاســى ئىشــتىراك قىلــدى .يىغىننىــڭ -1كۈنىــدە بىرلىــك
ئىچىدىكــى ھەرقايســى گۇرۇپپىالرنىــڭ مەســئۇللىرى ئۆتكــەن بىــر يىــل ئىچىــدە ئېلىــپ
بېرىلغــان خىزمەتلــەر ھەققىــدە دوكالت بــەردى .شــەرقىي تۈركىســتان خەلقىنىــڭ بۈگۈنكــى
دىنىــي ۋە سىياســىي ۋەزىيىتــى ،خەلقىمىزنىــڭ تەقدىرىگــە مۇناســىۋەتلىك مۇھىــم مەســىلىلەر،
شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنىڭ يېتەكچــى ئىدىيەســى ،تەشــكىالت ۋە مەنســۇبىيەت قاتارلىــق
تېمىــاردا جىــددى مۇزاكىــرە ئېلىــپ بېرىلــدى.
 -2كۈنىــدە ،شــەرقىي تۈركىســتان دەۋاســىنىڭ تېخىمــۇ جانلىنىشــى ئۈچــۈن «شــەرقىي
تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» يەنــە نېمىلەرنــى قىلىشــى كېــرەك؟ شــەرقىي تۈركىســتان
ـى
ـا ئەكەلگىلـ
ـپ ھالغـ
ـۇ ئاكتىـ
ـدا تېخىمـ
ـداق قىلغانـ
ـىدا قانـ
ـەرەب دۇنياسـ
ـام ۋە ئـ
ـىنى ئىسـ
دەۋاسـ
بولىــدۇ؟ ئىزباســار ئۆلىماالرنــى يېتىشــتۈرۈش ئۈچــۈن نېمىلەرنــى قىلىــش كېــرەك؟ دېگــەن
تېمىــاردا جىــددى مۇزاكىــرە ئېلىــپ بېرىلــدى .كېيىــن يىغىــن ئىشــتىراكچىلىرى ئايرىــم –
ئايرىــم گۇرۇپپىالرغــا بۆلۈنــۈپ ،شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ ئالدىمىزدىكــى
ـر
ـڭ بىـ
ـۇ تەكلىپلەرنىـ
ـدى ۋە بـ
ـا قويۇلـ
ـەر ئوتتۇرىغـ
ـانى ۋە تەكلىپلـ
ـەت نىشـ
ـق خىزمـ
ـر يىللىـ
بىـ
قىســمى رەھبەرلىــك تەرىپىدىــن قوبــۇل قىلىنىــپ ،خىزمــەت كۈنتەرتىپىگــە كىرگۈزۈلــدى.
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 -2018يىلــى -8ئاينىــڭ -8كۈنــى ،شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى
ـزى
ـىراجىدىن ئەزىـ
ـتاز سـ
ـى ئۇسـ
ـن رەئىسـ
ـاھيار ۋە مۇئاۋىـ
ـاھ شـ
ـۇر ئاتائۇلـ
ـى دوكتـ
رەئىسـ
ـارەت قىلدى.
ـىنى زىيـ
ـلىرى باشقارمىسـ
ـەت ئىشـ
ـە دىيانـ
ـەت تۈركىيـ
ـر ھەيئـ
ـچىلىقىدىكى بىـ
باشـ

زىيــارەت جەريانىــدا ،دىيانــەت ئىشــلىرى باشقارمىســىنىڭ مۇئاۋىــن رەئىســى
دوكتــۇر ســەلىم ئارگــون ،دىيانــەت ئىشــلىرى باشقارمىســى رادىئــو تىلېۋىزىيــە
ـۇئات
ـئۇلى سـ
ـى مەسـ
ـە بۆلۈمـ
ـم تەربىيـ
ـادار ،تەلىـ
ـتاپا چۇھـ
ـلىقى مۇسـ
ـى باشـ
بۆلۈمـ
ئوقۇيــان ،تۈركىيــە دىيانــەت ۋەخپىنىــڭ بــاش مۇدىــرى مۇھەممــەد ســاۋاش
پــوالت ،ســتراتېگىيە ۋە تەتقىقــات بۆلۈمــى مۇدىــرى زەلىھــا ســاغالم خانىــم
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قاتارلىــق مەســئۇلالرنى ئايرىم-ئايرىــم زىيــارەت قىلــدى.
زىيــارەت جەريانىــدا يەنــە شــەرقىي تۈركســىتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى
تونۇشــتۇرۇلغاندىن كېيىــن ،شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ۋەزىيىتــى ھەققىــدە
مەلۇمــات بېرىلــدى .زىيــارەت جەريانىــدا يەنــە ،تۈركىيــەدە ئوقۇۋاتقــان ئۇيغــۇر
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى ،خەلقئارالىــق ئىمــام خاتىــپ تولــۇق ئوتتــۇرا
مەكتەپلىــرى ۋە تۈركىيەنىــڭ ھەرقايســى ئۇنىۋېرســتىتلىرىنىڭ ئىســام بىلىملىــرى
فاكۇلتېتىــدا ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچىالرغــا ياتــاق ۋە ئوقــۇش يــاردەم پۇلــى تەلــەپ
ـان
ـۇش ئارزۇســى بولغـ
ـەدە ئوقـ
ـى تۈركىيـ
ـى جايلىرىدىكـ
ـڭ ھەرقايسـ
ـش ،دۇنيانىـ
قىلىـ
ئۇيغــۇر پەرزەنتلىرىنــى خەلقئارالىــق ئىمــام خاتىــپ مەكتەپلىرىگــە قۇبــۇل قىلىــش
ئىشــلىرىدا ھەمكارلىشــىش ،تۈركىيــە دىيانــەت ئىشــلىرى باشقارمىســى نەشــرىياتى ۋە
دىيانــەت رادىئــو تىلىۋىزىيەســى بىلــەن دەۋەت ۋە تەشــۋىقات ســاھەلىرىدە ئــۆز-
ـرە
ـدە مۇزاكىـ
ـىلىلەر ھەققىـ
ـۈك مەسـ
ـە تۈرلـ
ـر قانچـ
ـارەت بىـ
ـتىن ئىبـ
ـارا ھەمكارلىشىشـ
ئـ
ئېلىــپ بېرىلــدى.

 -2019يىلــى -1ئاينىــڭ -7كۈنــى مااليســىيا زىيارىتىنــى باشــلىغان «شــەرقىي
تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى»« ،شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق
ـرى-2019 ،
ـى» ۋەكىللىـ
ـتان جەمئىىيىتـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـتىرالىيە شـ
ـى»« ،ئاۋۇسـ
جەمئىيىتـ
ـىدا
ـلىقىنى ئىشخانىسـ
ـلىرى باشـ
ـەت ئىشـ
ـىيا دىيانـ
ـى ،مااليسـ
ـڭ -8كۈنـ
ـى -10ئاينىـ
يىلـ
زىيــارەت قىلــدى.
زىيــارەت جەريانىــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ۋەزىيىتــى ۋە شــەرقىي
ـق
ـي قىرغىنچىلىـ
ـىم ۋە ئىرقىـ
ـى بېسـ
ـان دىنـ
ـمانالر دۈچ كىلىۋاتقـ
ـتاندىكى مۇسۇلــ
تۈركىسـ
ھەققىــدە تەپســىلى مەلۇمــات بــەردى.
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مااليســىيا زىيارىتىنــى داۋامالشــتۇرۇۋاتقان «شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر
ـرى
ـى» ۋەكىللىـ
ـق جەمئىيىتـ
ـپ ۋە ھەمكارلىـ
ـتان مائارىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى»« ،شـ
بىرلىكـ
ـتېتى،
ـام ئۇنىۋېرسـ
ـق ئىسـ
ـىيا خەلقئارالىـ
ـى ،مااليسـ
ـڭ -9كۈنـ
ـى -1ئاينىـ
-2019يىلـ
ئىسالمىيالشــتۇرۇش مەركىــزى رەئىســى پروفېسســور دوكتــۇر ئەكمــەل ھۇزەيرىنــى
ئىشخانىســىدا زىيــارەت قىلــدى.
زىيــارەت جەريانىــدا شــەرقىي تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى ۋەزىيىتــى ۋە شــەرقىي
ـي قىرغىنچىلىق
ـىم ۋە ئىرقىـ
ـى بېسـ
ـان دىنـ
ـمانالر دۈچ كىلىۋاتقـ
ـتاندىكى مۇسۇلــ
تۈركىسـ
ھەققىــدە تەپســىلى مەلۇمــات بىرىلــدى .شــۇنىڭدەك ،خەلىقئارالىــق ئىســام
ـە
ـان ۋە مەركەزگـ
ـى ئاڭلىتىلىدىغـ
ـتان ۋەزىيىتـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـىدە شـ
ـتېتى جامىسـ
ئۇنىۋېرسـ
ـان
ـە ئوقۇلىدىغـ
ـدە خۇتبـ
ـتان ھەققىـ
ـەرقى تۈركسـ
ـى شـ
ـە كۈنـ
ـەردە جۈمـ
ـلىق جامىلـ
قاراشـ
بولــدى.
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ئۆلىماالر بىرلىكى ئۇستاز جۇببەلى ئەھمەدنى زىيارەت قىلدى
ـر ھەيئەت
ـكىللەنگەن بىـ
ـن تەشـ
ـاالر بىرلىكىدىـ
ـتان ئۆلىمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـۇن شـ
 -01ئىيـ
ـارەت قىلدى.
ـدا زىيـ
ـى ئىشخانىسـ
ـى ئەھمەدنـ
ـتاز جۇببەلـ
ـى ئۇسـ
ـم ،دەۋەتچـ
ـھۇر ئالىـ
مەشـ
زىيارەتتــە ،خىتــاي رېجىمنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتاندا ئېلىــپ بېرىۋاتقــان ئىنســان
ـتۇرۇش
ـى باسـ
ـان سىياسـ
ـن چىققـ
ـان قېلىپىدىـ
ـە ،ئىنسـ
ـى چەكلىمـ
ـان دىنـ
ـن چىققـ
قېلىپىدىـ
ۋە قىرغىنچىلىقــار تونۇشــتۇرۇلدى ھەمــدە ئۇســتاز جۇببەلــى ئەھمەدكــە شــەرقىي
تۈركىســتاننىڭ ھازىرقــى مەۋجــۇت ۋەزىيــەت ئەھۋالــى بايــان قىلىنغــان «شــەرقىي
تۈركىســتان قــان يىغالۋاتىــدۇ» ناملىــق كىتــاب ھەدىيــە قىلىنــدى.
ـپ
ـتىدىن ئېلىـ
ـى ئۈسـ
ـتان خەلقـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـڭ شـ
ـاي رېجىمنىـ
ـە خىتـ
ـە يەنـ
زىيارەتتـ
بېرىۋاتقــان دىنــى چەكلىمــە ،ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان باســتۇرۇش سىياســىتىگە
قانــداق قارشــى تــۇرۇش ،قانــداق توختۇتــۇش ھەمــدە تۈركىيــە بىلــەن خىتــاي
مۇناســىۋىتىنىڭ قويۇقلىشىشــىغا ئەگىشــىپ تۈركىيىدىكــى سىياســىي پائالىيەتچىلەرنىــڭ
پائالىيىتىگــە تەســىر كۆرســىتىش خەۋپــى ھەققىدىمــۇ پىكىــر ئالماشــتۇرۇلدى.

شەرقىي تۈركىستان ھەيئىتى كۈۋەيت مىللىي مەجلىسىنى زىيارەت قىلدى
ـىراجىددىن
ـتاز سـ
ـى ئۇسـ
ـن رەئىسـ
ـى» مۇئاۋىـ
ـاالر بىرلىكـ
ـتان ئۆلىمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
«شـ
ـى
ـپ جەمئىيىتى رەئىسـ
ـى» ۋە مائارىـ
ـكىالتالر بىرلىكـ
ـتان تەشـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـزى« ،شـ
ئەزىـ
ھىدايەتۇلــاھ ئوغۇزخــان ،ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ دەۋەت گۇرۇپپىســى ئەزالىرىــدن
ـان
ـكىل قىلغـ
ـن تەشـ
ـام قاتارلىقالردىـ
ـان دامولـ
ـەنى ۋە مەھمۇتجـ
ـاھ كۈسـ
ـتاز ھەبىبۇلـ
ئۇسـ
بىــر ھەيئــەت ،بۈگــۈن كۈۋەيــت مىللىــي مەجلىســى ئەزاســى ۋە كۈۋەيــت «ئۈممــەت
پرىنســىپلىرىنى قوغــداش جەمئىيىتــى» بــاش كاتىپــى دوكتــۇر مۇھەممــەد ھايــف
ئەلمۇتەيرىنــى مەجلىســتىكى خىزمــەت ئىشخانىســىدا زىيــارەت قىلــدى.
دوكتــۇر مۇھەممــەد ھايــف ئەلمۇتەيــرى كۈۋەيــت مىللــەت مەجلىســىدە شــەرقىي
تۈركىســتان مەسىلىســىنى بىــر قانچــە قېتىــم كۈنتەرتىپكــە ئېلىــپ كەلگــەن كىشــى
بولــۇپ ،ھەيئــەت ئۇنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنى قوللىغانلىقــى ۋە زالمىغــا
قارشــى مەزلۇمنىــڭ يېنىــدا بولغانلىقــى ئۈچــۈن رەھمىتىنــى بىلــدۈردى.
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«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» قاتــار زىيارىتــى ھەيئىتــى ،قاتــار زىيارىتــى
ـدە  45مىنۇتلۇق
ـىتان ھەققىـ
ـەرقىي تۈركسـ
ـدا شـ
ـش قانىلىـ
ـتە تارقىتىـ
ـر بىۋاسـ
ـدا ئەلجەزىـ
جەريانىـ
ـدى.
ـا قىلىنـ
ـر پروگراممـ
بىـ
بــۇ پروگراممىــدا مەھمۇدجــان دامولــام ۋە ھېبىبۇلــاھ كۈســەنىي شــەرقىي تۈركىســتان
مەسىلىســىنى ئاڭالتتــى.
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قاتار ئۇنىۋېرستېتى ۋىجدان مەدەنىيەت مەركىزىدىكى ياشالر بىلەن ئۇچرىشىپ ،ئىجتىمائى ئۇچۇر
ۋاستىلىرى ۋە مىديادا شەرقىي تۈركىستان دەۋاسىنى ياڭرىتىش دولقىنى قوزغاش ھەققىدە مۇزاكىرە
يىغىنى ئېلىپ بېرىلدى.
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«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» ھەيئىتــى گولالندىيەدىكــى «ياۋرۇپــا
شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ جەمئىيىتــى» رەھبەرلىــرى بىلــەن ئۇچراشــتى.
«شــەرقىي تۈركســىتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» رەئىســى دوتســېنت دوكتــۇر
ـڭ -10كۈنى،
ـەت -2018يىلى-9ئاينىـ
ـر ھەيئـ
ـچىلىقىدىكى بىـ
ـاھيار باشـ
ـاھ شـ
ئاتاۋۇلـ
ـەت
ـى»دە جەمئىيىـ
ـپ جەمئىيىتـ
ـتان مائارىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـا شـ
ـى «ياۋرۇپـ
گولالندىيەدىكـ
ـىش
ـتى .ئۇچرىشـ
ـرى بىلەن ئۇچراشـ
ـۇر جامائەتلىـ
ـى ئۇيغـ
ـئۇللىرى ۋە گولالندىيەدىكـ
مەسـ
جەريانىــدا رەئىــس دوتســېنت دوكتــۇر ئاتاۋۇلــاھ شــاھيار «شــەرقىي تۈركىســتان
ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» نېمــە ئۈچــۈن تەســىس قىلىنــدى؟ دېگــەن تېمىــدا ســۆز
ـى
ـەۋەبتىن قۇرۇلغانلىقـ
ـە سـ
ـقۇچى ،نېمـ
ـۇش باسـ
ـڭ قۇرۇلـ
ـاالر بىرلىكىنىـ
ـپ ،ئ ۆلىمـ
قىلىـ
ـاھيار
ـۇر شـ
ـدى .دوكتـ
ـدە توختالـ
ـرى ھەققىـ
ـان خىزمەتلىـ
ـپ بېرىۋاتقـ
ـى ئېلىـ
ۋە ھازىرقـ
ـتەقىل
ـڭ بىتەرەپ ،مۇسـ
ـاالر بىرلىكى»نىـ
ـتان ئۆلىمـ
ـەرقىي تۈركىسـ
ـە« :شـ
ـۆزىدە يەنـ
سـ
بىــر تەشــكىالت ئىكەنلىكــى تەكىتلــەپ ئۆتتــى .شــاھيار ســۆزىدە يەنــە ئۆلىمــاالر
بىرلىكــى ھەيئىتىنىــڭ ياۋروپادىكــى ئۇيغــۇر قېرىنداشــار بىلــەن تونۇشــۇش ۋە
بۇالرغــا قارىتــا دىنــى خىزمەتنــى قانــداق ۋە قايســى شــەكىلدە ئېلىــپ بېرىــش
ھەققىــدە مۇزاكىرىلىشــىش ئۈچــۈن كەلگەنلىكىنــى ئەســكەرتىپ ئۆتتــى .ئاخىرىــدا
«شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى» پەتىــۋا بۆلۈمىنىــڭ مەســئۇلى دوكتــۇر
ـرى
ـان خىزمەتلىـ
ـڭ قىلىۋاتقـ
ـلىھەت بۆلۈمىنىـ
ـەرئى مەسـ
ـڭ پەتىۋا-شـ
ـان بۇغدانىـ
ئالىمجـ
ۋە خىزمــەت مېتودىنــى تونۇشــتۇرۇپ ئۆتتــى .ئۇچرىشــىش گولالندىيــە «ياۋرۇپــا
ـتان ئۆلىماالر
ـەرقىي تۈركىسـ
ـى ۋە شـ
ـى» ئەزاسـ
ـپ جەمئىيىتـ
ـتان مائارىـ
ـەرقىي تۈركىسـ
شـ
ـە
ـڭ گولالندىيـ
ـاالر بىرلىكىنىـ
ـى ئۆلىمـ
ـان قاراجىمنـ
ـتاز ئابدۇراخمـ
ـى ئۇسـ
ـى ئەزاسـ
بىرلىكـ
ۋەكىلــى قىلىــپ بېكىتىلگەنلىكىنــى ئېــان قىلىــش بىلــەن ئاخىرالشــتى.
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