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ژۇرنىلىمىز ھەققىدە 

ئەسسەالمۇ ئەلەيكۇم ھۆرمەتلىك ئوقۇرمەنلەر!

ــن تەســىس  ــاالر بىرلىكــى« تەرىپىدى ــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىم ــز »ش ژۇرنىلىمى
ــىنى  ــۋى دۇنياس ــلىرىمىزنىڭ مەنى ــۇر قېرىنداش ــى ئۇيغ ــۇپ، چەتئەلدىك ــان بول قىلىنغ
بېيىتىــش ۋە دىنىمىزنــى توغــرا يوســۇندا چۈشــەندۈرۈش ئارقىلىــق ئۇالرنىــڭ دىنىنــى 

ۋە ئانــا تىلىنــى قوغداشــنى مەقســەت قىلىــدۇ. 

 دىنىمىــز بىلــەن تىلىمىــز مىللىتىمىزنىــڭ مەۋجۇتلۇق ئومۇرتقىســى ھېســابلىنىدۇ. 
شــۇنىڭ ئۈچــۈن دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىــدا ياشــاۋاتقان ئۇيغــۇرالر تۇرۇۋاتقــان 
مۇھىتنىــڭ تەســىرىدە ئىرىــپ يــوق بولــۇپ كەتمەســلىكى ئۈچــۈن، دىنىنــى ۋە ئانــا 
ــەت  ــۈك مىلل ــاال ئىنســانالرنى تۈرل ــالھ تائ ــم. ئال ــن مۇھى ــى قوغــداش ئىنتايى تىلىن
ــل ۋە  ــاس تى ــە خ ــى ئۆزىگ ــە ئۇالرن ــەن بىرگ ــش بىل ــپ يارىتى ــۇرۇق قىلى ۋە ئ
مەدەنىيەتكــە ئىگــە قىلغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئانــا تىلغــا بولغــان مۇھەببــەت ئالــالھ 
تائاالغــا بولغــان ســەمىمىيەتنىڭ ۋە شــۈكۈرنىڭ جۈملىســىدىندۇر. ھەربىــر ئۇيغۇرنىــڭ 
بــۇ نۇقتىنــى ياخشــى ئويلىنىشــى، ئــۆز دىنىغــا ۋە ئانــا تىلىغــا بولغــان ســەزگۈرلۈك 
ۋە مۇھەببەتلىــك تۇيغۇلىــرى بىلــەن بــۇ ژۇرنالنــى ئوقۇشــى، ئائىلىســىدە ســاقالپ 
ــرى  ــەرلىرى ۋە پىكىر-تەكلىپلى ــك ئەس ــى ۋە قىممەتلى ــا ئوقۇتۇش ــى، بالىلىرىغ قويۇش
ئارقىلىــق ژۇرنالنىــڭ تەرەققىياتىغــا كــۈچ قوشۇشــى، قولىدىــن كېلىشــىچە قولــالپ-

قۇۋۋەتلىشــى تەۋســىيە قىلىنىدۇ.

ــە  ــەۋەبلەرنىڭ يەن ــان س ــە بولغ ــىغا تۈرتك ــر قىلىنىش ــڭ نەش ــۇ ژۇرنالنى  ب
ــان ۋە  ــىل قىلغ ــم تەھس ــاھەدە ئىلى ــي س ــەردە دىنى ــز ۋە چەتئەلل ــرى، ۋەتىنىمى بى
قىلىۋاتقــان بارلىــق قېرىنداشــلىرىمىزغا ئوي-پىكىرلىرىنــى بايــان قىلىــش ۋە يــۈرەك 
تىۋىشــلىرىنى خەلقىمىزگــە يەتكــۈزۈش ئۈچــۈن ســەھنە ھازىــرالپ بېرىــش. شــۇنداقال 
ــەن  ــرى بىل ــەندۈرۈش مۇنبى ــىنىش ۋە چۈش ــارا چۈش ــۆز ئ ــاھەدىكىلەرنى ئ ــي س دىنى

ــارەت.  ــتىن ئىب تەمىنلەش

ــالر  ــق تېمى ــە... قاتارلى ــادەت ۋە مۇئامىل ــدە، ئەخــالق، ئىب ــزدا ئەقى ژۇرنىلىمى
ئەھلــى ســۈننەتنىڭ يولــى ۋە ئوتتۇراھاللىــق پىرىنســىپى بويىچــە يورۇتــۇپ بېرىلىدۇ، 
ــرى  ــم پائالىيەتلى ــڭ مۇھى ــاالر بىرلىكى«نى ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ــۇنداقال »ش ش
تونۇشــتۇرۇلىدۇ، پەتىــۋاالر بېرىلىــدۇ. كــەڭ ئوقۇرمــەن قېرىنداشــلىرىمىزنىڭ پىكىــر _ 

تەكلىــپ بېرىشــىنى ۋە يېقىندىــن قوللىشــىنى ئۈمىــد قىلىمىــز. 

 ھۆرمەت بىلەن:

»ئۆلىماالر« ژۇرنىلى تەھرىراتى	 
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ــش –  ــەت ۋە ئى ــۆز، ھال-ھەرىك ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس ــس- پەيغەمب ھەدى
ــە  ــال – ھەرىكىتىگ ــۆز ۋە ھ ــقىالرنىڭ س ــڭ باش ــۇ زاتنى ــۇنىڭدەك ئ ــى، ش ئىزلىرىن

ــۇدۇر.]1] ــر ئاتالغ ــى بى ــىتىدىغان ئومۇم ــىنى كۆرس ــان پوزىتسىيىس ــا تۇتق قارىت

ئــون تــۆت ئەســىر ئــاۋۋال ســۆزلەنگەن ياكــى بولــۇپ ئۆتكەن بــۇ ھادىســىلەرنىڭ 
ئەڭ ســاغالم ۋە ئىشــەنچلىك مەنبــە ئاساســىدا ئىلمىي ئەمگــەك ۋە ئاكادېمىــك تەتقىقات 
خىزمىتــى بويىچــە توپلىنىــپ، بۈگۈنگــە قــەدەر يېتىــپ كېلىشــى، ھەتتــا قىيامەتكىچــە 
ئۈزلۈكســىز داۋاملىشىشــى قۇرئــان كەرىمدىــن قالســا، ئــەڭ بۈيــۈك مۆجىزىلەردىــن 

بىــرى بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ. 

ــۆز  ــقۇچنى ئ ــۆت باس ــدەك ت ــى تۆۋەندىكى ــپ كېلىش ــە يېتى ــلەرنىڭ بىزگ ھەدىس
ــدۇ:  ــە ئالى ئىچىگ

بىرىنچــى، رىۋايــەت باســقۇچى: بــۇ باســقۇچ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزىنى 
ئــاڭالش، ھــال – ھەرىكــەت ۋە ئىــش – ئىزلىرىنــى كــۆرۈش ۋە ئەســتە ســاقالش 
قاتارلىــق مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ باســقۇچ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 

ۋاپــات بولغانغــا قــەدەر داۋامالشــقان. 

ــقۇچىنى  ــا باس ــول يازم ــلەرنىڭ ق ــۇ، ھەدىس ــقۇچى: ب ــەت باس ــى، كىتاب ئىككىنچ
مەزمــۇن قىلىــدۇ. بــۇ باســقۇچمۇ ســائادەت دەۋرىــدە باشــالنغان، )ماقالىمىــز مانــا 

ــدۇ(. ــە ئېلىنى ــتا قەلەمگ ــان ئاساس ــش قىلغ ــقۇچنى چىقى مۇشــۇ باس

]1] جامالىددىن قاسىمىينىڭ »قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث« ناملىق ئەسىرىدى، 20 – بەت.

ھەدىسلەرنىڭ بىزگىچە 
يېتىپ كېلىش باسقۇچى

د. ئابدۇساالم تەكلىماكان
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ــىغا  ــاۋا ئارىس ــى مۇق ــلەرنى ئىكك ــان ھەدىس ــى يېزىلغ ــن )يەن ــى، تەدۋى ئۈچىنچ
ئېلىــپ كىتابالشــتۇرۇش( باســقۇچى. بــۇ باســقۇچ ئەمەۋىــي خەلىپىســى ئۆمــەر ئىبنــى 
ئابدۇلئەزىزنىــڭ بۇيرۇقــى بىلــەن ئىبنــى شــىھاب ئەززۇھــرى تەرىپىدىــن باشــلىتىلغان. 

ــا  ــڭ بابالرغ ــان كىتاپالرنى ــدە يېزىلغ ــى ھەدىــس ھەققى  تۆتىنچــى، تەســنىف )يەن
بۆلۈنــۈپ، پەرقلىــق ئۇســۇل ۋە مېتــودالر بىلــەن رەتلىنىــش( باســقۇچى. بۇ باســقۇچ 

ھىجرىيــە ئىككىنچــى ئەســىردە باشــلىنىپ، ئۈچىنچــى ئەســىردە گۈللەنگــەن.

ــۆت  ــۇر ت ــۇ مەزك ــە ئاش ــقۇچىنى ئەن ــش باس ــپ كېلى ــە يېتى ــلەرنىڭ بىزگ ھەدىس
ــدۇ.  ــقا بولى ــە ئىزاھلىش ــە بويىچ كاتېگورىي

ــا،  ــان ۋاقىتت ــش قىلغ ــرەر ئى ــى بى ــۆزلىگەن، ياك ــاالم س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
)كۆپىنچــە ئەھۋالــدا( ئــۇ زاتنىــڭ يېنىــدا ئــاز دېگەنــدە بىــر قانچــە ســاھابە كىرامالر 
بولغــان بوالتتــى. ئۇالرنىــڭ كــۆپ قىســمى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزلىرىنى 
ــۈزۈش  ــقىالرغا يەتك ــاقالپ، باش ــىدە س ــى ئېس ــش – ئىزلىرىن ــان ئى ــى قىلغ ياك
مەجبۇرىيىتىنــى ئــادا قىلغــان بولســا، ئــاز بىــر قىســمى يېزىــپ قالدۇرۇشــقا ئاالھىــدە 

كۆڭــۈل بەرگــەن. 

نۆۋەتتىكــى ماقالىمىــزدا بىــز پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن ئاڭلىغــان ھەدىســلەرنى 
ــدە  ــرى ھەققى ــول يازمىلى ــڭ ق ــرام ۋە ئۇالرنى ــاھابە كى ــان س ــى يېزىۋالغ ــۇ پېت ش
ــالپال  ــىردىن باش ــى ئەس ــە بىرىنچ ــە ھىجرىي ــەن بىرگ ــۇنىڭ بىل ــز، ش توختىلىمى
مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ ئىلمىــي خىزمەتكــە ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىــپ كەلگەنلىكىنــى، 
بــۇ ئارقىلىــق ھەدىســلەرنىڭ ھىجرىيــە ئىككىنچــى ۋە ئۈچىنچــى ئەســىرلەردىن ئــاۋۋال 
پەقەتــال ئاغزاكى رىۋايــەت بىلــەن يەتكۈزۈلگەنلىكىنى ئىلگىرى ســۈرۈپ، »ھەدىســلەرگە 
ئىشىنىشــكە بولمايــدۇ« دەيدىغــان ھەدىــس ئىنكارچىلىرىنىــڭ سەپســەتىلىرىنى بىتچىــت 
ــەرقىي  ــۇ ش ــۇلمانالرغا، بولۇپم ــى مۇس ــى كۈنىمىزدىك ــۇ ھەقىقەتن ــقا ۋە ب قىلىش

ــىمىز. ــكە تىرىش ــلىتىپ ئۆتۈش ــلىرىمىزغا ئەس ــۇلمان قېرىنداش ــتانلىق مۇس تۈركىس

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلەرنى يېزىپ قالدۇرۇشقا بولغان پوزىتسىيىسى

ھەدىســلەرنى يېزىــپ قالــدۇرۇش ھەققىــدە بىر-بىرىگــە زىــت نۇرغــۇن ھەدىســلەر 
ــنى  ــى ھەدىس ــر ئىكك ــدە بى ــىۋەتلىك تۆۋەن ــا مۇناس ــان. بۇنىڭغ ــەت قىلىنغ رىۋاي

ــز:  ــۇپ ئۆتىمى ــا قوي ئوتتۇرىغ

بىرىنچــى، ھەدىــس يېزىــش مەنئــى قىلىنغــان ھەدىســلەر. بــۇ ھەقتــە ئەبۇ ســەئىد 
خــۇدرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن كەلگــەن بىــر رىۋايەتتــە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
مۇنــداق دېگەنلىكــى ئېيتىلىــدۇ: »مەندىــن بىــر نەرســە يازمــاڭالر، كىمكــى مەندىــن 
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قۇرئــان كەرىمدىــن باشــقا بىــر نەرســە يازغــان بولســا، ئۇنــى ئۆچۈرۈۋەتســۇن«]1]. 
ــر نەرســىنى  ــن باشــقا بى ــان كەرىمدى ــەر ئەلەيھىسســاالم قۇرئ ــۇ ھەدىســتە پەيغەمب ب
ــە،  ــاش يەن ــۇنىڭغا ئوخش ــز. ش ــق كۆرۈۋاالاليمى ــى ئېنى ــنى چەكلىگەنلىكىن يېزىش
ھەدىســلەرنىڭ يېزىــپ قالدۇرۇلىشــى ھەققىــدە نۇرغــۇن ھەدىــس رىۋايــەت قىلىنغــان. 
ــن  ــۇ ئەنھۇمادى ــاس رەزىيەلالھ ــى ئابب ــالھ ئىبن ــن ئابدۇل ــلەر ئىچىدى ــۇ ھەدىس ب
رىۋايــەت قىلىنغــان بىــر ھەدىســتە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســەكراتتىكى چېغىــدا 
ــىلەرگە  ــەم كەلتۈرۈڭال،س ــەن قەل ــاڭا دۈۋەت بىل ــدۇ: »م ــى ئېيتىلى ــداق دېگەنلىك مۇن
مــەن شــۇنداق بىــر نەرســە يېزىــپ بېرەيكــى، شــۇنىڭغا ئەمــەل قىلســاڭال مەڭگــۈ 
ــۇلمانالرنى  ــاالمنىڭ مۇس ــەر ئەلەيھىسس ــتە پەيغەمب ــۇ ھەدىس ــىلە«. ب ــپ كەتمەيس ئېزى
ــى  ــى بولغانلىق ــپ بەرمەكچ ــا يېزى ــر يازم ــان بى ــزەت قىلىدىغ ــن مۇھاپى ئازغۇنلۇقتى

مەلــۇم بولماقتــا.

ــەر  ــان: ئۆم ــر قىلىنغ ــەت زىكى ــر رىۋاي ــداق بى ــە مۇن ــدا يەن ــنىڭ داۋامى ھەدىس
ئىبنــى خەتتــاپ رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەزكــۇر ســۆزىنى 
ئــاڭالپ: »پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كېســىلى ئېغىرلىشــىپ كەتكەنلىكــى ئۈچــۈن 
ــم  ــان كەرى ــى قۇرئ ــڭ كاالم ــزدە ئالالھنى ــى بى ــدۇ، ھالبۇك ــى قىلىۋاتى ــۇ گەپن ش
بــار، شــۇ بىزگــە يېتەرلىــك« دېــدى. شــۇنىڭ بىلــەن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ھۇزۇرىــدا ۋاراڭ – چــۇرۇڭ كۆپۈيىــپ كەتتــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »يېنىمدىن 
قوپــۇپ كېتىــڭال، مېنىــڭ يېنىمــدا تــاالش – تارتىــش قىلىىشــىڭالر توغــرا ئەمــەس« 
دېــدى. ئىبنــى ئاببــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــا ســورۇندىن چىقىــپ كېتىدىغــان چاغــدا: 
»پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم يېزىــپ بەرمەكچــى بولغــان خەتكــە توســالغۇ بولغانلىــق 

توغــرا بولمىــدى« دەپ چىقىــپ كەتكــەن]2]. 

يۇقىرىدىكــى ئىككــى ھەدىــس كۆرۈنىشــتە بىر-بىرىگــە زىــت ئىككــى مەزمۇننــى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان بولســىمۇ، لېكىــن كۆپچىلىــك ئۆلىمــاالر بــۇ ئىككــى ھەدىســنى 
بىرلەشــتۈرۈپ چۈشىنىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى ئېيتىــدۇ. بــۇ ھەقتــە ئىبنى ھەجــەر مۇنداق 
ــان  ــل بولىۋاتق ــم نازى ــان كەرى ــش، قۇرئ ــى قىلى ــنى مەنئ ــس يېزىش ــدۇ: »ھەدى دەي
ــان،  ــقا قارىتىلغ ــا يېزىش ــرال ماتېرىيالغ ــى بى ــەن قۇرئانن ــس بىل ــدە، ھەدى مەزگىل
رۇخســەت بولســا ئومۇمىــي ئەھۋالنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ«]]]. ھەدىــس يېزىشــنى 
ــالر  ــە يازغان ــر نەرس ــقا بى ــن باش ــن قۇرئاندى ــتىكى »مەندى ــان ھەدىس ــي قىلغ مەنئى
ئۆچۈرىۋەتســۇن« دېگــەن مەزمــۇن ئىبنــى ھەجەرنىــڭ بــۇ قارىشــىنى كۆچلەندۈرىــدۇ. 

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

]]] ئىمام بۇخارىنىڭ »الجامع الصحيح املخترص« ناملىق ئەسىرى، 1-توم، 9]-بەت.

]]] ئىمام ئىبنى ھەجەر ئەلئەسقاالنىنىڭ »فتح الباري رشح صحيح البخاري« ناملىق ئەسىرى، 1-توم، 210-بەت. 



8

ئىســالمىيەتتىن ئىلگىرىكــى ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىكــى خەلقلــەر ئىچىــدە ئوقۇش – 
يېزىشــنى بىلىدىغانالرنىــڭ ســانى تۇلىمــۇ چەكلىــك ئىــدى. ئىســالم دىنىنىــڭ كېلىشــى 
بىلــەن تارقالغــان ئىلىــم نۇرىنىــڭ تۇنجــى ئۇچقۇنــى ۋەھىينىــڭ تۇنجــى كەلىمىســى 
بولغــان »ئوقــۇ« دېگــەن بۇيرۇقــى بولغاچقــا، مۇســۇلمانالر دەســلەپتىكى دەۋىردىــن 
ــەڭ  ــڭ ئ ــۈپ كەلگــەن. ئۇنى ــدە كۆڭــۈل بۆل باشــالپال ئوقــۇش – يېزىشــقا ئاالھى
ــر  ــۇپ، بەدى ــەن بول ــا كەلگ ــن مەيدانغ ــن كېيى ــر غازىتىدى ــى بەدى ــەن ئىپادىس روش
ــنى  ــۇش – يېزىش ــىدىن ئوق ــرىكالرنىڭ ئارىس ــكەن مۇش ــىرگە چۈش ــدا ئەس غازىتى
ــا  ــمۈرلىرىدىن 10 بالىغ ــە ئۆس ــەن ۋە مەدىن ــاز بېرىلگ ــدە ئىمتىي ــە ئاالھى بىلگەنلەرگ
ئوقــۇش – يېزىشــنى ئۆگىتىــش بەدىلىگــە ئەســىرلىكتىن قۇتۇلــۇپ قالغــان. شــۇنداقال 
قۇرئــان ۋە ھەدىســتىكى ئىلىمنىــڭ پەزىلىتىگــە مۇناســىۋەتلىك ئايــەت ۋە ھەدىســلەر 
ــپاتالپ  ــى ئىس ــەن ئەھمىيىتىن ــقا بەرگ ــۇ – ئوقۇتۇش ــە ۋە ئوق ئىســالمىيەتنىڭ ئىلىمگ
بېرىــدۇ. ئىســالمىيەتنىڭ دەســلەپكى دەۋرىــدە ئوقــۇ – ئوقۇتۇشــقا بولغــان تەرغىــب 
ــەر  ــدا ۋە پەيغەمب ــەرەب يېرىم-ئارىلى ــىمۇ، ئ ــان بولس ــۆپ بولغ ــۋىقاتى ك ۋە تەش
ــەن  ــنى بىلگ ــش ۋە ئوقۇش ــەت يېزى ــىدا خ ــاھابىلىرىنىڭ ئارىس ــاالمنىڭ س ئەلەيھىسس
ــى  ــي كاتىپلىق ــى ۋەھى ــڭ كۆپىنچىس ــدى. ئۇالرنى ــك ئى ــانى چەكلى ــاھابىلەرنىڭ س س
ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئالغــان، لېكىــن ھەدىســلەرنى يېزىــپ قالدۇرۇشــقا مەخســۇس 
كاتىبــالر ئاجرىتىلمىغــان ئىــدى. مانــا بــۇ ســەۋەبلەر تۈپەيلــى دەســلەپكى پەيتلــەردە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھەدىــس يېزىشــنى چەكلىگــەن ۋە بــۇ چەكلــەش ئارقىلىــق 

قۇرئــان بىلــەن ھەدىســنىڭ بىر-بىرىگــە ئارلىشــىپ كېتىشــىنىڭ ئالدىنــى ئالغــان.

ئوقــۇش– يېزىشــنى بىلگەنلەرنىــڭ ســانى ئــاز بولغــان ئــەرەب جەمئىيىتىدە شــېئىر 
– قوشــاقالر، نەســەپنامە ۋە ئەپســانىلەر، تارىــخ ۋە رىۋايەتلــەر ئەۋالدتىــن ئەۋالدقــا 
ــتە  ــەر ئەس ــى ئەرەبل ــاالم دەۋرىدىك ــەر ئەلەيھىسس ــى. پەيغەمب ــى يەتكۈزىلەتت ئاغزاك
تۇتــۇش قابىلىيىنىــڭ ئۈســتۈنلىكى بىلــەن تونۇلغانتــى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ھەدىســلىرىمۇ ھىجرىيــە بىرىنچــى ئەســىرنىڭ ئاخىرىغىچــە ئاساســەن ئاغزاكــى رىۋايەت 
ــەن  ــا يەتكۈزۈلگــەن. شۇڭالشــقا ھەدىــس تارىخــى بىل ــن ئەۋالدق ــق ئەۋالدتى ئارقىلى
ــي  ــڭ ئەمەۋى ــان يازمىنى ــدە تۇنجــى يېزىلغ ــس ھەققى ــاالر، ھەدى شــۇغۇلالنغان ئۆلىم
ــى  ــەد ئىبن ــەن مۇھەمم ــى بىل ــڭ بۇيرۇق ــى ئابدۇلئەزىزنى ــەر ئىبن ــى ئۆم خەلىپىس
شــىھاب ئەززۇھــرى تەرىپىدىــن يېزىلغانىلىقىنــى بايــان قىلغــان]1]. 20 – ئەســىردىكى 
شەرقشۇناشــالر بــۇ بايانالرغــا ئاساســلىنىپ تــۇرۇپ، ھەدىســلەرنىڭ ھىجرىيــە بىرىنچــى 
ــاي،  ــال يېزىلم ــدا پەقەت ــن جەريان ــا يېقى ــۈز يىلغ ــان ي ــە بولغ ــىرنىڭ ئاخىرىغىچ ئەس
ئاغزاكــى رىۋايــەت بىلــەن نەقــل قىلىنغانلىقــى، بــۇ جەريانــدا ھەدىســلەرنىڭ جۈملــە 
ــۇش  ــار بول ــكە دۇچ ــۇپ كېتىش ــى ئۇنتۇل ــش ياك ــپ كېتى ــڭ ئۆزگىرى ۋە كەلىمىلىرىنى
ئېھتىماللىقىنىــڭ يۇقىرىقىلىقــى دېگەنــدەك باھانىلــەر بىلــەن ھەدىســلەرنىڭ دىنىــي مەنبە 

]1] ئىمام سۇيۇتىنىڭ »تدريب الراوي يف رشح تقريب النواوي« ناملىق ئەسىرى، 1-توم، 119-بەت.
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بولــۇش رولىنــى يوققــا چىقارغــان]1]. شەرقشۇناســالر بــۇ ئارقىلىــق مۇســۇلمانالرنىڭ 
ــۇلمانالرنىڭ  ــى مۇس ــنىڭ رولىن ــان ھەدىس ــى بولغ ــتۇرى ۋە ئاساس ــى دەس ئىككىنچ
ــەت  ــنى مەقس ــى يوقىتىش ــالم دىنىن ــق ئىس ــالش ئارقىلى ــۈرۈپ تاش ــن ئۆچ ھاياتىدى

قىلغــان.

ــر تۈركــۈم مۇســۇلمانالرمۇ ھەدىســنى  شەرقشۇناســالرنىڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان بى
مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىدىــن ئايرىۋېتىــش ۋە ئىســالمنىڭ قۇرئاندىنال ئىبــارەت ئىكەنلىكى 
سەپســەتىلىرىنى ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئارقىلىــق ھەدىســنى مۇســۇلمانالرنىڭ ئىككىنچــى 
ئاساســى بولــۇش قىممىتىدىن چۈشــۈرۈش ۋە بــۇ ئارقىلىق شەرقشۇناســالرنىڭ مەقســەت 
– مۇددىئالىرىغــا خىزمــەت قىلىشــنى باشــلىۋەتكەن. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ رەزىــل 
قىلمىشــلىرىنى پەردازالش ئۈچــۈن ئۆزلىرىنى »قۇرئــان ئەھلى« دەپ ئاتىغان بولســىمۇ، 
ئەمەلىيەتتــە ئۇالرنىــڭ بــۇ قىلمىشــى قۇرئاننــى يوقىتىشــنى غايــە قىلغانلىقــى ئۈچــۈن 
ــى  ــز. ئۆزلىرىن ــقان بولمايمى ــاق خاتاالش ــمىنى« دەپ ئاتىس ــان دۈش ــى »قۇرئ ئۇالرن
قۇرئــان ئەھلــى دېۋالغانــالر، ئۆزلىرىنىــڭ ئازغــۇن پىكىــر ۋە چۈشــەنچىلىرىنى ئۇيغــۇر 
ــە  ــاد ۋە ئېنىرگىي ــان ئىقتىس ــۈن نۇرغۇنلىغ ــش ئۈچ ــىدا تارقىتى ــۇلمانلىرى ئارىس مۇس
ســەرپ قىلغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئالالھنىــڭ ئىنئامــى ۋە ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ 
ھەدىســكە بولغــان كۈچلــۈك مەنىۋىــي باغلىنىشــىنىڭ قويۇقلىقــى تۈپەيلــى كۆرۈنەرلىك 
تەســىر كۆرســىتەلمىدى. شــۇنداقتىمۇ ئۇالرنىــڭ ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە تەســىرى يــوق، 
بۇنىڭدىــن كېيىنمــۇ تەســىر قىاللمايــدۇ دەپ ھۆكــۈم قىاللمايمىــز، شۇڭالشــقا ئۆزلىرىنى 
قۇرئــان ئەھلــى دېۋالغــان بــۇ ئازغۇنالرنىــڭ ئــەڭ تەســىرلىك پاكىتلىرىدىــن بىــرى 
بولغــان، ھەدىســلەرنىڭ پەقەتــال ئاغزاكــى رىۋايــەت قىلىنغانلىقــى، شــۇنىڭ ئۈچــۈن 
ــۇڭا  ــى، ش ــىدە ئىكەنلىك ــق دائىرىس ــىنىڭمۇ ئېھتىماللى ــا بولۇش ــى توقۇلم ــز ياك ئاجى
ــن  ــش دېگەندى ــا قىلى ــۇلماندارچىلىقنى بەرپ ــۇپ، مۇس ــپ قوي ــلەرنى قايرى ھەدىس

ئىبــارەت سەپسەتىســىگە ماقالىمىــز ئارقىلىــق جــاۋاب بېرىشــنى ئويلىــدۇق.

ــەر ئەلەيھىسســاالم دەۋرىــدە ھەدىــس يېزىــش خىزمىتــى باشــالپ بولغــان  پەيغەمب
ــەت ۋە  ــڭ دىي ــۇ ئەنھۇنى ــپ رەزىيەلالھ ــۇ تالى ــى ئەب ــى ئىبن ــا ئەل ــۇپ، بۇالرغ بول
باشــقا مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان رىسالىســى، ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــر ئىبنــى 
ــر  ــى، جابى ــىملىك يازمىس ــادىقە« ئىس ــەھىپە س ــڭ »س ــۇ ئەنھۇمانى ــاس رەزىيەلالھ ئ
ئىبنــى ئابدۇلــالھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ »ھــەج رىسالىســى«، زەيــد ئىبنــى ســابىت 
ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئەمــر  ــراس رىسالىســى«، پەيغەمب رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ »مى
ــى  ــەت ھەققىدىك ــاز، زاكات ۋە دىي ــەن نام ــازدۇرۇپ بەرگ ــارىغا ي ــەزم ئەنس ــى ھ ئىبن
ــان.  ــر قىلىنغ ــدە زىكى ــخ مەنبەلىرى ــى تارى ــڭ بولغانلىق ــق يازمىالرنى ــالە قاتارلى رىس
يۇقىرىــدا ئىســمى زىكىــر قىلىنغــان يازمىــالر ھەققىــدە تۆۋەنــدە قىســقىچە توختىلىــپ 

ئۆتىمىــز:

]1] مەھمۇد ئەبۇ رەييەنىڭ »أضواء عىل السنة املحمدية« ناملىق ئەسىرى، 1]2-بەت.
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ــى  ــس يازغانلىقىن ــاھابىنىڭ ھەدى ــى 52 س ــتافا ئەئزەم ــەد مۇس ــۇر مۇھەمم دوكت
بايــان قىلىــدۇ]1]. ماقالىىمىزنىــڭ ھەجمىنــى كــۆزدە تۇتــۇپ، بىــر نەچچــە ســاھابىنىڭ 

ــز: ــان قىلىمى ــە شــەكلىدە باي يازمىســىنى نومۇن

1-ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھىجرەتتىكــى ھەمراھــى ۋە خەلىپىســى ئەبــۇ بەكــرى 
ــپ  ــى قىلى ــە ۋال ــى بەھرەينگ ــۇ ئەنھۇن ــەس رەزىيەلالھ ــۇ ئەن ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
تەيىنلىگەنــدە، زاكاتنىــڭ نىســابى ھەققىــدە تەپســىلىي مەلۇمــات بېرىلگــەن بىــر يازمــا 
بەرگــەن. بــۇ يازمىــدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ زاكات ھەققىدىكــى ھۆكۈملىــرى 
ــاس  ــى ئ ــر ئىبن ــڭ ئەم ــۇ ئەنھۇنى ــرى رەزىيەلالھ ــۇ بەك ــان]2]. ئەب ــان قىلىنغ باي
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھەدىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان 

ــدۇ]]]. ــر قىلىنى ــدە زىكى ــس مەنبەلىرى ــۇ ھەدى ــۇپ يازغانلىقىم ــر مەكت بى

2- ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

ھەدىــس ئىنكارچىلىــرى ئادالەتنىــڭ ســىمۋۇلى ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاب رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھۇنىــڭ ھەدىــس يېزىشــقا قارشــى ئىكەنلىكىنــى دەۋا قىلىشــىدۇ، ھالبۇكــى ئۆمــەر 
ــان ۋە  ــاس قىلغ ــى ئاس ــۇنداقال زاكاتن ــان]4]. ش ــنى يازغ ــۇ ھەدىس ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
ــپ،  ــلەرنى يېزى ــان ھەدىس ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــۈم تېمىالرن ــر تۈرك ــۇمچە بى قوش

ــا ئەۋەتكــەن]5]. ــى ۋالىيلىرىغ ئۇن

]– ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىپ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كۈيئوغلــى ۋە ئىلىــم – ھېكمــەت ئابىدىســى ئەلــى 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ قىلىچىنىــڭ قىنىــدا ســاقاليدىغان بىــر يازمــا بــار ئىــدى. بــۇ 
يازمىنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋرىــدە يېزىلغانلىقىغــا دائىــر پاكىــت بــار، 
بــۇ پاكىتالرنىــڭ ئــەڭ كۈچلۈكــى، ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ: »بىــزدە ئالالھنىــڭ 
ــۆزىدۇر.  ــەن س ــار« دېگ ــەھىپە ب ــۇ س ــقا مۇش ــن باش ــان كەرىمدى ــن قۇرئ ۋەھىيدى
ئۇنىــڭ بــۇ ســۆزى بۇخــارى تەرىپىدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان]6]. ئەلــى رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھۇنىــڭ يۇقىرىدىكــى ســۆزىدىن، مەزكــۇر يازمىنىــڭ پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
قولىــدا ئىكەنلىكــى ۋە ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا بېرىلگەنلىكــى چىقىــپ تۇرماقتــا. 
ــىلىلەر  ــۈم مەس ــر تۈرك ــق بى ــرى قاتارلى ــاپ ۋە ئۆلچەملى ــڭ نىس ــەھىپىدە زاكاتنى س

]1] دوكتۇر مەھمۇد مۇستاپا ئەئزەمىينىڭ »دراسات يف الحديث النبوي وتاريخ تدوينه« ناملىق ئەسىرى، 1-توم، 92-142-بەتلەر.

]]] ئىمام ئىبنى خۇزەيمەنىڭ »صحيح ابن خزمية« ناملىق ئەسىرى، 4-توم، 14-بەت.

]]] ئىمام تابارانىنىڭ »املعجم الكبري« ناملىق ئەسىرى، 1-توم، ]6-بەت.

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

]]] ئىمام ئىبنى زەنجەۋەيھنىڭ »األموال« ناملىق ئەسىرى، 26–توم، 807–بەت.

]]] ئىمام بۇخارىنىڭ »الجامع الصحيح املخترص« ناملىق ئەسىرى، 11-توم، 111-بەت.
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بايــان قىلىغــان]1]. بــەزى رىۋايەتلــەردە بــۇ ســەھىپىدىكى مەزمۇنالرنىــڭ ئوخشىشــىنىڭ 
ــان  ــۇ باي ــىغلىق تۇرىدىغانلىقىم ــا ئېس ــڭ قىنىغ ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قىلىچىنى پەيغەمب
قىلىنغــان]2]. بــۇ رىۋايــەت بولســا، مەزكــۇر يازمىنىــڭ ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا 

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن قالغانلىقىنــى ئىپادىلەيــدۇ.

4– مەيمۇنە بىنتى ھارىس رەزىيەلالھۇ ئەنھانىڭ يازمىسى

مۇئمىنلەرنىــڭ ئانىســى مەيمۇنــە رەزىيەلالھــۇ ئەنھانىــڭ ئۆتۈككــە مەســھى قىلىــش 
توغرىســىدىكى ھەدىســنى ئازادگەردىســى ئاتــائ ئىبنــى يەســارغا يېزىــپ بەرگەنلىكــى 

مەنبەلــەردە قەيــت قىلىنغــان]]].

5- مۇئاز ئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم دەۋا – دەســتۇر مەســىلىلىرىگە پىششــىق دەپ ماختىغــان 
ــى  ــنىڭ بارلىق ــا ھەدىس ــدا يازم ــڭ يېنى ــۇ ئەنھۇنى ــەل رەزىيەلالھ ــى جەب ــاز ئىبن مۇئ
ــەل  ــى جەب ــاز ئىبن ــاالم مۇئ ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ. پەيغەمب ــان قىلىنى ــەردە باي مەنبەل
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنــى يەمەنگــە ۋالــى قىلىــپ ئەۋەتكەنــدە زاكات ھەققىــدە بىــر يازمــا 

ــار]4]. ــەر ب ــەنچىلىك رىۋايەتل ــدە ئىش ــى ھەققى بەرگەنلىك

6 –سەمۇرە ئىبنى جۇندۇب يازمىسى

ــاالمدىن  ــەر ئەلەيھىسس ــۇ پەيغەمب ــۇ ئەنھ ــدۇب رەزىيەلالھ ــى جۇن ــەمۇرە ئبن س
ــەن،  ــا ئەۋەتك ــى ئوغلىغ ــان ۋە ئۇن ــالىدە توپلىغ ــر رىس ــلىرىنى بى ــان ھەدىس ئاڭلىغ
ســەمۇرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ئوغلــى ئەۋەتكــەن كىتابــى ھەققىــدە تابىئىنالردىــن 
بولغــان ئىبنــى ســىرىن مۇنــداق دەيــدۇ: »ســەمۇرە رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئوغۇللىرىغــا 

ــار«]5]. ــالر ب ــۇن مەلۇمات ــدا نۇرغ ــەن يازمى ئەۋەتك

7– ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمانىڭ 
مىسى ز يا

ئەمــەل – ئىبادەتنــى بــەك كــۆپ قىلغانلىقــى تۈپەيلــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
تەرىپىدىــن تەرىپلەنگــەن، ھەتتــا ئىبــادەت قىلىشــتىمۇ ھەددىدىــن ئاشۇرىۋەتمەســتىن، 
ئــۆز يولىــدا قىلىــش توغرىســىدا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن نەســىھەت ئاڭلىغــان 
ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ھەدىــس ھەققىدىكــى 

]1] 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، 2]1-بەت.
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ــوڭ  ــەڭ چ ــان ئ ــن يېزىلغ ــاھابىلەر تەرىپىدى ــىنى س ــۇ يازمىس ــڭ ب ــى، ئۇنى يازمىس
ھەجىملىــك يازمــا دېيىشــكە بولىــدۇ. مەزكــۇر ســەھىپە ئابدۇلــالھ ئىبنــى ئەمــر ئىبنى 
ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن يېزىقچــە رىۋايــەت قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ ســەھىپىدە 
ــى  ــەد ئىبن ــس ئەھم ــەھىپىدىكى 202 ھەدى ــار. س ــس ب ــۇق ھەدى ــن ئارت 200 دى
ــۇنداقال  ــان. ش ــىرىگە ئېلىنغ ــك ئەس ــوڭ ھەجىملى ــىملىك چ ــنەد ئىس ــڭ مۇس ھەنبەلنى
»ســۈنەنى ئەبــۇ داۋۇد« تــا 81 ھەدىــس، تىرمىزىــدا 5] ھەدىــس، ئىبنــى ماجــەدە 
ــەھىپىدىكى  ــۇ س ــى، ب ــان]1]. قىسقىس ــس يېزىلغ ــەئىيدە ]5 ھەدى ــس، نەس 65 ھەدى
ھەدىســلەرنىڭ ھەممىســى دېگــۈدەل كۈنىمىزگــە يېتىــپ كەلگــەن. ســەھىپىدە جىھــاد، 
ھــەج، ســودا – ســېتىق، قۇربانلىــق، تۆلــەم ۋە دىيــەت، تاھــارەت، مىــراس، نىــكاھ 
ــلەر  ــالردا ھەدىس ــل تېمى ــىۋەت خىلمۇ-خى ــا مۇناس ــۇلماننىڭ ھاياتىغ ــق مۇس قاتارلى

ــەپ پايدىالنغــان. ــار. ئالىمالرمــۇ ســەھىپىدىكى ھەدىســلەردىن كۆپل ب

8– جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

ــن  ــۇ تەرىپىدى ــالھ رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــى ئابدۇل ــر ئىبن ــان جابى ئەنســارالردىن بولغ
ھــەج ھۆكۈملىرىنــى بايــان قىلغــان بىــر يازمــا يېزىلغــان بولــۇپ، يازمىنــى ئىمــام 
مۇســلىم ســەھىھ ناملىــق ئەســىرىدە بايــان قىلغــان]2]. يازمــا ئالتــە بــەت ئەتراپىــدا 
ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھــەج قىلىــش جەريانــى ئىنتايىــن تەپىســىلى  بولــۇپ، پەيغەمب

شــەكىلدە بايــان قىلىنغــان]]].

9– زەيــد ئىبنــى ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مىــراس 
ھەققىدىكــى يازمىســى

ســاھابىلەر تەرىپىدىــن يېزىلغــان تۇنجــى يازمىــالر قاتارىــدا ۋەھىــي كاتىپلىرىدىــن 
بولغــان ۋە قۇرئــان كەرىمنــى توپــالش خىزمىتىنــى بەجــا كەلتۈرگــەن زەيــد ئىبنــى 
ســابىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇمــۇ مىــراس ھەققىدە قىســقا بىــر رىســالە يېزىــپ قالدۇرغان 
ــڭ  ــىھاب زۇھرىنى ــى ش ــەۋىي ئىبن ــدە فەس ــى ھەققى ــۇ رىسالىس ــڭ ب ــۇپ، ئۇنى بول
ــۇ  ــابىت رەزىيەلالھ ــى س ــد ئىبن ــۇدۇ: »زەي ــەت قىلىن ــى رىۋاي ــداق دېگەنلىك مۇن
ئەنھۇنىــڭ مىــراس ھەققىدىكــى يازمىســى بولمىغــان بولســا، مىــراس ئىلمــى يوقــاپ 

كەتكــەن بوالتتــى«]4].

10– ئەمر ئىبنى ھەزم ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يازمىسى

ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ  ــۇ پەيغەمب ــى ھــەزم ئەنســارى رەزىيەلالھــۇ ئەنھ ــر ئىبن ئەم

]1] مۇھەممەد سەيفەتتىن ئەللىشنىڭ »عبدالله بن عمرو بن العاص وصحيفته الصادقة« ناملىق ئەسىرى، 142-بەت.

]]] ئىمام مۇسلىمنىڭ »صحيح مسلم« ناملىق ئەسىرى، 4–توم، 9]–بەت.

]]] ئىمام زەھەبىينىڭ »تذكرة الحفاظ« ناملىق ئەسىرى، 1–توم، 5]–بەت.

]]] ئىمام فەسەۋىينىڭ »املعرفة والتاريخ« ناملىق ئەسىرى، 1–توم، 486–بەت.
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نەجرانغــا يوللىغــان ۋالىســى بولــۇپ، بــۇ يازمــا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تەرىىپىدىن 
يازدۇرۇلغــان ۋە ئەمــر ئىبنــى ھــەزم ئەنســارىي نەجرانغــا ماڭغانــدا زاكات ۋە باشــقا 

مەزمۇنالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغــان بــۇ يازمــا ئۇنىڭغــا تاپشــۇرۇلغان]1].

خۇالســىلىگەندە: ئىســالمنىڭ ئىككىنچــى ئاساســى بولغــان ھەدىســنىڭ ئەھمىيىتىنــى 
ــتىن  ــالمنى ھەدىس ــق ئىس ــۇ ئارقىلى ــتۇرۇش، ش ــى خۇنۇكالش ــالمدىكى ئورنىن ۋە ئىس
ئايرىــپ، تەدرىجىــي ھالــدا قۇرئانغىمــۇ تىــل ئۇزىتىــش ئارقىلىــق ئىســالم دىنىنــى 
يوقىتىــش، دىــن دۈشــمەنلىرىنىڭ خىيالــى بــوپ كەلــدى. ئەپسۇســكى بىــر تۈركــۈم 
مۇســۇلمانالرمۇ ئەنــە شــۇ دىــن دۈشــمەنلىرىنىڭ دېپىغــا ئۇســۇل ئوينــاپ، ئۇالرنىــڭ 
ئازغــۇن يولىــدا پىداكىرانــە كېتىــپ بارماقتــا. دەل شــۇنداق پەيتتــە ئىســالمنى بىــر 
پۈتــۈن قوبــۇل قىلغــان ۋە ئالالھنىــڭ دىنىنــى ئالىــي قىلىشــنى مەقســەت قىلغــان بىر 
تۈركــۈم ســالىھ ۋە تەقــۋادار ئۆلىمــاالر ھەدىــس ئىنكارچىلىــرى ۋە دىن دۈشــمەنلىرىنىڭ 
بــۇ رەزىــل مەقســەت – مۇددىئالىرىدىــن مۇســۇلمانالرنى ئاگاھالنــدۇرۇپ كەلمەكتــە. 
ــىپالرغا  ــدە ۋە پرىنس ــي ئەقى ــمەنلىرىنىڭ دىنى ــن دۈش ــاالر دى ــۇ ئۆلىم ــە ش ئەن
قاراتقــان ھۇجــۇم خاراكتېرلىــك سەپســەتىلىرىگە ئىلمىــي ئاساســالر بويىچــە رەددىيــە 
بېرىــش ئارقىلىــق ئىســالم دىنىنــى قوغــداپ قىلىشــقا ھەرىكــەت قىلماقتــا. شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ئىنســانىيەت تارىخىــدا كۆرۈلــۈپ باقمىغــان زۇلــۇم ۋە ئــازاب خەلقىمىزنى 
ــا  ــى ئۆلىم ــىرتىدا ئۆزىن ــى ۋە س ــڭ ئىچ ــەردە ۋەتىنىمىزنى ــۇ كۈنل ــان مۇش چىرمىۋالغ
ــلىرىگە  ــاالمنىڭ ھەدىس ــەر ئەلەيھىسس ــانالر پەيغەمب ــۈم ئىنس ــر تۈرك ــان بى چاغلىۋالغ
تىــل ئۇزىتىــپ، ھەدىســلەرنى ئىنــكار قىلىشــقا ئۇرۇنغــان. ئۇالرنىــڭ ئــەڭ كۈچلــۈك 
ــزدا  ــۇپ، ماقالىمى ــى بول ــىنىڭ جەرىيان ــلەرنىڭ ېيزىلىش ــرى، ھەدىس ــڭ بى دەلىللىرىنى
ھەدىــس ئىنكارچىلىرىنىــڭ بــۇ ھەقتىكــى سەپســەتىلىرىگە ئىلمىــي ئۇســۇلدا رەددىيــە 
بېرىشــكە تىرىشــتىم. يازغانلىرىمنىــڭ توغرىســى ئالالھنىــڭ ئىنئامــى، خاتالىــرى بولســا 
نەپســىم ۋە شــەيتاننىڭ ئازدۇرىشــىدىندۇر. ئۇلــۇغ ئالــالھ بــۇ ماقالىنىــڭ مۇقــەددەس 
دىنىمىزنــى قوغــداش يولىدىكــى بىــر خىزمــەت بولــۇپ قىلىشــىنى نېســىپ قىلســۇن 
ــلىرىمىنىڭ  ــۈن قېرىنداش ــان ۋە ئەمگىكــى ســىڭگەن پۈت ــان، ئوقۇغ ــى يازغ ۋە ماقالىن
گۇناھلىرىنــى ئەپــۇ قىلىــپ، قىلغــان ياخشــى ئەمەللىرىنــى ئــۆز دەرگاھىــدا قوبــۇل 

قىلســۇن... ئامىــن!

— ئاپتور مارمارا ئۇنىۋېرستېتىدا ھەدىس ئىلىملىرى بويىچە دوكتورانت 

]1] ئىمام ھاكىمنىڭ »املستدرك عىل الصحيحني« ناملىق ئەسىرى، 1–توم، 552–بەت.

 بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: تاھىرجان ئابباس
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»نەپسىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا يېتىدۇ«-قۇرئان كەرىم

ــەت ۋە  ــادا ئادال ــىتى دۇني ــەك مۇراد-مەقس ــەڭ يۈكس ــۇلماننىڭ ئ  مۇئمىن-مۇس

باياشــات ئىچىــدە ياشــاش، ئاخىرەتتــە ئالالھنىــڭ جەننىتىگــە كىرىشــكە ۋە جامالىنــى 
كۆرۈشــكە نائىــل بولــۇش بولســىمۇ، لېكىــن ئۇنىــڭ يەنــە دەرھال ھاســىل بولۇشــىنى 
ــان  ــي ئىزدىنىۋاتق ــرى ئۈســتىدە جىددى ــش يوللى ــا يېتى ــان ۋە ئۇنىڭغ ــارزۇ قىلىۋاتق ئ
نۇرغــۇن مۇراد-مەقســەتلىرى مەۋجــۇت. بــۇ مۇراد-مەقســەتلەر ۋاقىــت ۋە شــەرت-
شــارائىتقا كــۆرە، ئۆزگىرىــپ تۇرىــدۇ. مۇئمىن-مۇســۇلمان مۇراد-مەقســىتىگە يېتىش، 
ئۇتــۇق قازىنىــش، بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشــىش ئۈچــۈن نېمــە قىلىشــى كېــرەك؟ 
راســتچىلىقى بىلــەن تونۇلغــان بىرســى بىزگــە نېمــە قىلىشــى كېرەكلىكىنــى ئېيتىــپ 
بەرســە، بىــز ئۇنــى مەمنۇنلــۇق بىلــەن قوبــۇل قىلىمىــز، ئەلۋەتتــە. ئۇنداقتــا ئۇنــى 
ــر  ــون بى ــن ئ ــەرش ئەالدى ــالھ ئ ــان ئال ــڭ ئىگىســى بولغ ــۈن كائىناتنى ــە پۈت بىزگ
ــداق  ــاال مۇن ــالھ تائ ــىچۇ؟! ئال ــپ بەرس ــدا ئېيتى ــەن ھال ــەن تەكىتلىگ ــەم بىل قەس
ــا.  ــا بََناَه ــاَمِء َوَم ــاَها. َوالسَّ ــِل إَِذا يَْغَش ــا. َواللَّْي َه ــاِر إَِذا َجالَّ ــا. َوالنََّه ــِر إَِذا تاََلَه ــا. َوالَْقَم ــْمِس َوُضَحاَه ــدۇ: ﴿َوالشَّ دەي
ــاَها﴾  ــْن َدسَّ ــاَب َم ــْد َخ ــا. َوَق ــْن َزكَّاَه ــَح َم ــْد أَْفلَ ــا. َق ــا َوتَْقَواَه ــا ُفُجوَرَه اَها. َفأَلَْهَمَه ــوَّ ــا َس ــٍس َوَم ــا. َونَْف ــا طََحاَه َواأْلَْرِض َوَم

»قۇيــاش ۋە ئۇنىــڭ نــۇرى بىلــەن قەســەمكى، قۇياشــقا ئەگەشــكەن چاغدىكــى ئــاي 
بىلــەن قەســەمكى، قۇياشــنى ئاشــكارا قىلغــان كۈنــدۈز بىلــەن قەســەمكى، قۇياشــنى 
ــا  ــى بىن ــەن ۋە ئۇن ــمان بىل ــەمكى، ئاس ــەن قەس ــە بىل ــى كېچ ــۇرغان چاغدىك يوش
قىلغــان زات بىلــەن قەســەمكى، زېمىــن بىلــەن ۋە ئۇنــى بىنــا قىلغــان زات بىلــەن 
قەســەمكى، نەپــس بىلــەن ۋە ئۇنــى ياراتقــان، ئۇنىڭغــا ياخشــى-يامانلىقنى بىلدۈرگەن 
ــدۇ.  ــا يېتى ــۇم مۇرادىغ ــادەم چوق ــان ئ ــاك قىلغ ــىنى پ ــەمكى، نەپس ــەن قەس زات بىل
نەپســىنى كەمســىتكەن ئــادەم چوقــۇم نائۈمىــد بولىــدۇ«]1]. ﴿َقــْد أَْفلَــَح َمــْن تـَـَزكَّ﴾ »پــاك 

]1] ئەئال سۈرىسى: 1-10 ئايەتلەر.

ــاك قىلىــش  نەپســىنى پ
ــى چۈشەنچىس

ئ وبۇلقاسىم ئەھمىدى
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ــادەم مەقســىتىگە يېتىــدۇ«]1].  بولغــان ئ

 ﴿َقــْد أَْفلَــَح َمــْن َزكَّاَهــا﴾ دېگــەن ئايەتنــى مۇپەسســىر ســەئدىي رەھىمەھۇلــالھ نەپســىنى 

ــش  ــەت قىلى ــا ئىتائ ــان، ئالالھق ــاك قىلغ ــن پ ــان، گۇناھالردى ــن تازىلىغ ئىللەتلەردى
ــەن  ــەر بىل ــى ئەمەلل ــم ۋە ياخش ــك ئىلى ــان، مەنپەئەتلى ــي قىلدۇرغ ــەن تەرەققى بىل

ــان.  ــىر قىلغ ــدۇ، دەپ تەپس ــا يېتى ــۇم مۇرادىغ ــادەم چوق ــەلتكەن ئ يۈكس

 مۇپەسســىر ئىبنــى كەســىر رەھىمەھۇلــالھ نەپســىنى ئىللەتلەردىن تازىلىغــان، ئالالھقا 
ئىتائــەت قىلىــش بىلــەن پاك قىلغــان ئــادەم چوقــۇم مەقســىتىگە يېتىدۇ، دەپ تەپســىر 
قىلغــان. قەتــادە، مۇجاھىــد، ئىكرىمــە ۋە ســەئىد ئىبنــى جۇبەيــر )ئالــالھ ئۇالردىــن 

رازى بولســۇن( قاتارلىقالردىنمــۇ بۇنىــڭ ئوخشىشــى رىۋايــەت قىلىنغان.

 مۇپەسســىر بەغەۋىــي رەھىمەھۇلــالھ ئايەتنى »ئالالھ ئىســالھ قىلغــان، ئىللەتلەردىن 

تازىلىغــان، گۇناھالردىــن پــاك قىلغــان، ئىتائــەت قىلىشــقا مۇۋەپپــەق قىلغــان ئــادەم 
چوقــۇم ئۇتــۇق قازىنىــدۇ، بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشــىدۇ« دەپ تەپســىر قىلغــان.

ــۈن  ــە ۋە پۈت ــىگە، مىللىتىگ ــە، ئائىلىس ــادەم ئۆزىگ ــان ئ ــاك قىلغ ــىنى پ  نەپس
ئىنســانىيەتكە ياخشــىلىق ئېلىــپ كېلىــدۇ. نىھايــەت، بۇنــداق ئــادەم چوقــۇم مۇرادىغا 
يېتىــدۇ، ئۇتــۇق قازىنىــدۇ، بەخىتكە ئېرىشــىدۇ. ئەكســىچە، نەپىســنى كەمســىتكەن ۋە 
كىرلەتكەنلــەر ئۆزلىرىگــە ۋە پۈتــۈن ئىنســانىيەتكە بااليــى ئاپــەت بولىــدۇ. ئاقىــۋەت، 
ــن  ــدۇ. ھەددىدى ــان تارتى ــر زىي ــدۇ، ئېغى ــد بولى ــۇم نائۈمى ــەر چوق ــداق ئادەمل بۇن
ــالھ  ــدۇ. ئال ــدەك، ھــاالك بولى ــى تەلتۆكــۈس ھــاالك بولغان ئاشــقان ســەمۇد خەلق
اَها. َوَل يََخــاُف ُعْقَباَهــا﴾  ــْم َفَســوَّ ــْم ِبَذنِْبِه ــْم َربُُّه ــَدَم َعلَْيِه ــا َفَدْم ــوُه َفَعَقُروَه بُ ــدۇ: ﴿َفكَذَّ ــداق دەي ــاال مۇن تائ
»)ســەمۇد ســالىھ ئەلەيھىسســاالمنى( ئىنــكار قىلــدى، تۆگىنــى ئۆلتــۈردى، گۇناھــى 
تۈپەيلىدىــن ئالــالھ ئۇالرنــى تەلتۆكــۈس ھــاالك قىلــدى. ئالــالھ )ئۇالرنــى ھــاالك 

قىلغانلىقنىــڭ( ئاقىۋىتىدىــن قورقمايــدۇ«]2]. 

 نەپسنىڭ قىسقىچە تەپسىرى

ــەدەن ۋە  ــب، ب ــۈل، قەلى ــس، كۆڭ ــان، نەپ ــس« روھ، ج ــدا »النف ــەرەب تىلى  ئ
ئــۆز ئەينــى دېگــەن مەنىلــەردە كېلىــدۇ. بــەزى تىلشۇناســالر »النفــس« ســۆزىدىن 
ــان  ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــەدەن ۋە روھن ــدە، ب ــۆرە، بەزى ــىياقىغا ك ــڭ س جۈملىنى
كامىــل ئىنســان كــۆزدە تۇتۇلســا، بەزىــدە، پەقــەت روھــال كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ، دەپ 

]1] ئەئال سۈرىسى: 14-ئايەت.

]]] شەمس سۈرىسى: ]1-15 ئايەتلەر.
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ــان.  قارىغ

ــان  ــن پەرقلەندۈرىدىغ ــىز مەخلۇقاتالردى ــى جانس ــق مەخلۇقاتالرن ــس جانلى  نەپ
ھەرىكەتلەندۈرگــۈچ يۇشــۇرۇن كۈچتــۇر. ھــەر ئىنســاندا ئــۈچ خىــل ســۈپەتكە ئىگــە 
بىــر نەپــس بارمــۇ ياكــى يامانلىققــا بۇيرۇغۇچــى نەپــس، ئۆزىنــى ماالمــەت قىلغۇچــى 
ــە  ــۇ ھەقت ــۇ؟ ب ــس بارم ــۈچ نەپ ــارەت ئ ــدىن ئىب ــى نەپس ــارام تاپقۇچ ــس، ئ نەپ
ــر،  ــەن بى ــارى بىل ــاندا زات ئېتىب ــەر ئىنس ــى، ھ ــۇپ، توغرىس ــار بول ــالپ ب ئىختى
ــەھۋانىي،  ــاندا ش ــۇن: ئىنس ــار. ئەپالت ــس ب ــۈچ نەپ ــەن ئ ــارى بىل ــۈپەت ئېتىب س

ــان.  ــار، دەپ قارىغ ــس ب ــۈچ نەپ ــل دەپ ئ ــىي ۋە ئاقى ئاس

ــا بۇيرىغۇچــى نەپــس، ماالمــەت قىلغۇچــى نەپــس،  ــان كەرىمــدە، يامانلىقق  قۇرئ
ــۇپ، ئاۋۋالقىســى،  ــان بول ــا ئېلىنغ ــۈچ نەپــس تىلغ ــارام تاپقۇچــى نەپــس دەپ ئ ئ
يىراقلىشىشــقا  ئالالھتىــن  ۋە  گۇناھ-مەســىيەت  ئەيش-ئىشــرەت،  ئىگىســىنى 
قۇترىتىدىغــان نەپســدۇر. ئالــالھ تائــاال يۈســۇپ ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۆزىنى ھېكايــە 
﴾ »مــەن ئۆزۈمنى  ــوِء إِلَّ َمــا َرِحــَم َريبِّ ــاَرٌة ِبالسُّ قىلىــپ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوَمــا أُبَــرُِّئ نَْفــِي إِنَّ النَّْفــَس أَلَمَّ
ئاقلىمايمــەن. نەپــس دېگــەن ھەقىقەتــەن يامــان ئىشــالرغا كــۆپ بۇيرۇيــدۇ، رەببىــم 
رەھمــەت قىلىــپ )ســاقلىغان( ئــادەم بۇنىڭدىــن مۇستەســنا«]1]. ئىككىنچىســى، بەزىدە 
گۇناھ-مەســىيەت قىلىــپ سالســىمۇ، لېكىــن داۋامالشــتۇرمايدىغان، بەلكــى گۇنــاھ-
مەســىيەت قىلىــش بىلــەن تۆۋبــە قىلىــش ئارىســىدا ئۆزگىرىــپ تۇرىدىغــان، گۇنــاھ-
ــە  ــپ، دەرھــال تۆۋب ــەت قىلى ــى ماالم ــپ ســالغانلىقى ئۈچــۈن ئۆزىن مەســىيەت قىلى
اَمــِة﴾ »ئۆزىنى  قىلىدىغــان نەپســدۇر. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َوَل أُْقِســُم ِبالنَّْفــِس اللَّوَّ
ــىلەر،  ــۇم تىرىلدۈرۈلىس ــىلەر چوق ــەمكى، )س ــەن قەس ــس بىل ــى نەپ ــەت قىلغۇچ ماالم
ســىلەردىن چوقــۇم ھېســاب ئېلىنىــدۇ(«]2]. ئۈچىنچىســى، ئالــالھ رىزاســىنى كۆزلــەپ، 
ــۇنىدىغان،  ــە بويس ــان، ھۆكۈملىرىگ ــەت قىلىدىغ ــا ئىتائ ــڭ ئەمرى-پەرمانلىرىغ ئۇنى
ئالالھنــى يــاد ئېتىــش بىلــەن ئــارام تاپىدىغــان يۈكســەك مەرتىۋىدىكــى نەپســدۇر. بۇ 
نەپســگە تەندىــن ئايرىلىدىغــان ۋاقىتتــا مۇنــداق نىــدا قىلىنىــدۇ: ﴿أَيَُّتَهــا النَّْفــُس الُْمطَْمِئنَّــُة. 
اْرِجِعــي إَِل َربِّــِك َراِضَيــًة َمرِْضيَّــًة. َفاْدُخــِي يِف ِعَبــاِدي. َواْدُخــِي َجنَِّتــي﴾ »ئــى ئــارام تاپقۇچــى نەپس! ســەن 

ــا  ــڭ دەرگاھىغ ــدا، ئۇنى ــان ھال ــەندىن رازى بولغ ــڭ س ــۇن، رەببى ــن مەمن رەببىڭدى
قايتقىــن. )ياخشــى( بەندىلىرىــم قاتارىغــا قوشــۇلغىن. جەننىتىمگــە كىرگىــن«]]]. 

 بــەزى ئۆلىمــاالر مۇنــداق دېگــەن: ئالــالھ ئىنســاننى بــەدەن، ئەقىــل ۋە روھتىــن 
ــەڭ  ــڭ ئ ــۇپ، ئۇالرنى ــان بول ــىدىن ياراتق ــڭ بېرىكمىس ــۈچ ئېلېمېنىتنى ــارەت ئ ئىب
شــەرەپلىكى ئالــالھ تەرىپىدىــن پۈۋلەنگــەن روھتــۇر. ئالــالھ ئىســالمنى بەدەننىــڭ، 

]1] يۈسۈف سۈرىسى: ]5-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]]] قىيامەت سۈرىسى: 2-ئايەت.

]]] فەجر سۈرىسى: 27-،28-،29-،0]-ئايەتلەر.
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ــپ  ــان قىلى ــەت قىلىدىغ ــە خىزم ــڭ مەنپەئىتىگ ــاننى روھنى ــڭ، ئېھس ــى ئەقىلنى ئىمانن
بېكىتكــەن بولــۇپ، بۇالرنىــڭ ئارىســىدا تەڭپۇڭلۇقنــى ســاقالش بېجىرىم ئىنســانلىقنىڭ 

كاپالىتىــدۇر. 

 يۇقىرىــدا دېيىلگەنــدەك، نەپســتىن كۆپىنچــە، روھ مەقســەت قىلىنىدىغــان بولــۇپ، 
ــدۇر، دەپ  ــۇرى ۋە جەۋھىرى ــۈچ موت ــاننىڭ ھەرىكەتلەندۈرگ ــون: روھ ئىنس ئەپالت
قارىغــان. ئىســالم نەزىرىــدە، روھ ئالالھنىــڭ مەخلۇقاتلىــرى ئىچىــدە ئــەڭ ئۇلــۇغ ۋە 
ئــەڭ ئەھمىيەتلىــك مەخلۇقتــۇر. ئالــالھ تائــاال قۇرئــان كەرىمــدە روھنــى بىــر قانچە 
ئورۇنــدا تىلغــا ئالغــان بولــۇپ، بىــر ئورۇنــدا، روھنــى ئۇلۇغــالپ، ئۆزىگە مەنســۇپ 
يُْتُه َونََفْخــُت ِفيــِه ِمــْن ُروِحــي َفَقُعــوا لَــُه َســاِجِديَن﴾ »مــەن )ئــادەم  قىلىــپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َفــإَِذا َســوَّ
ــن كىرگۈزگــەن چېغىمــدا،  ــا روھىمدى ــان ۋە ئۇنىڭغ ــۇق ياراتق ئەلەيھىسســاالمنى( تول
ــى  ــڭ ماھىيىتىن ــدا روھنى ــر ئورۇن ــە بى ــڭالر(«]1]. يەن ــا ســەجدە قىلى ســىلەر ئۇنىڭغ
ــەن:  ــداق دېگ ــپ مۇن ــان قىلى ــى باي ــڭ بىلمەيدىغانلىقىن ــقا ھېچكىمنى ــن باش ئۆزىدى
﴿ويســألونك عــن الــروح قــل الــروح مــن أمــر ريب ومــا أوتيتــم مــن العلــم إل قليــالً﴾ »ئــۇالر ســەندىن روھنىــڭ 

ــن،  ــدۇ‹ دېگى ــم بىلى ــى رەببى ــڭ ماھىيىتىن ــىدۇ. ›روھنى ــدە سورىش ــى ھەققى ماھىيىت
ســىلەرگە پەقــەت ئازغىنــا ئىلىــم بېرىلگــەن«]2]. 

 پىســخىكا دوختۇرلىــرى، تىــل ۋە ھــەر ســاھە ئالىملىــرى نەپــس بىلــەن روھنــى 
ئــۆز ســاھەلىرىگە كــۆرە، ھەرخىــل ئىزاھلىغــان بولســىمۇ، لېكىــن ئــۇالر ھازىرغىچــە، 
ــى  ــر ئىزاھن ــك بى ــدە قانائەتلىنەرلى ــى ھەققى ــى ۋە ئورن ــىنىڭ ماھىيىت ــۇ ئىككىس ب

ــان.  ــا قويالمىغ ئوتتۇرىغ

 نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ھۆكمى

ــن- ــق مۇئمى ــش بارلى ــاك قىلى ــىنى پ ــالھ: نەپس ــى رەھىمەھۇل ــام غەزال  ئىم
ــىنىڭ  ــۇلماننىڭ نەپس ــر مۇئمىن-مۇس ــۇپ، ھەربى ــن بول ــەرز ئەي ــۇلمانالرغا پ مۇس
ئىللەتلىرىنــى ۋە ئۇنــى پــاك قىلىــش ئۇســۇللىرىنى ئۆگىنىشــى زۆرۈر دەپ قارىغــان. 
كــۆپ ســانلىق ئۆلىمــاالر: نەپســىنى پــاك قىلىــش نەپىســىدە ئىللــەت بارلىقــى ئېنىــق 
ــى  ــەت بارلىق ــن ئىلل ــەس، لېكى ــن ئەم ــەرز ئەي ــىغا پ ــىلەردىن باشقىس ــان كىش بولغ
ئېنىــق كىشــىلەرگە شــۇ ئىللەتنــى داۋاالش يوللىرىنــى ئۆگىنىــش زۆرۈر بولىــدۇ، دەپ 

ــان. قارىغ

]1] ھىجر سۈرىسى: 29-ئايەت.

]]] ئىسرا سۈرىسى: 85-ئايەت. 
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ــى  ــەس، بەلك ــي ئەم ــن خالى ــنىڭ ئىللەتلىرىدى ــانالر نەپس ــى: ئىنس ــام غەززال  ئىم
ئىللەتلەرنىــڭ مەۋجــۇت بولۇشــى تەبىئىيــدۇر، دەپ قارىغــان ۋە بۇنىڭغــا ئىنســانالرنىڭ 
ــەر ئەلەيھىسســاالمىنىڭ كۆكســىنىڭ ئىككــى  ئەۋزىلــى ۋە شــەرەپلىكى بولغــان پەيغەمب
ــل  ــالنغانلىقىنى دەلى ــپ تاش ــڭ ئېلى ــر لۇقمىنى ــارا بى ــن ق ــپ، ئۇنىڭدى ــم يېرىلى قېتى
قىلغــان. كــۆپ ســانلىق ئۆلىمــاالر ئىنســاننىڭ نەپــس ئىللەتلىرىدىــن خالــى بولۇشــى 
ــاس  ــر الن ــي فط ــه الت ــرة الل ــڭ ﴿فط ــالھ تائاالنى ــا ئال ــان ۋە بۇنىڭغ ــلىدۇر، دەپ قارىغ ئەس
ــن  ــۇ دى ــانالرنى ش ــالھ ئىنس ــكىنكى( ئال ــا )ئەگەش ــڭ دىنىغ ــى »ئالالھنى عليهــا﴾ يەن

بىلــەن ياراتقــان«]1] دېگــەن ســۆزى بىلــەن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ }كل مولــود 
ــەن  ــدۇ«]2] دېگ ــتىگە تۇغۇلى ــن ئۈس ــوۋاق دى ــداق ب ــى »ھەرقان يولــد عــىل الفطــرة{ يەن

ــى  ــڭ دەلىل ــانلىق ئۆلىماالرنى ــۆپ س ــزدەك، ك ــان. كۆرگىنىمى ــل قىلغ ــۆزىنى دەلى س
كۈچلۈكتــۇر. شــەيخ مۇھەممــەد ھەســەن رەھىمەھۇلــالھ ئىمــام غەززالىنىــڭ دەلىلىنــى 
پۈتــۈن ئىنســانالردا نەپــس ئىللەتلىرىنىــڭ مەۋجــۇت بولىدىغانلىقىغــا ئەمــەس، بەلكــى 
ئىللەتلەرنــى قوبــۇل قىلىش خاراكتېــرى بولىدىغانلىقىغــا ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ــالنغانلىقىنىمۇ  ــپ تاش ــڭ ئېلى ــر لۇقمىنى ــارا بى ــن ق ــپ، ئۇنىڭدى ــىنىڭ يېرىلى كۆكس
مەۋجــۇت ئىللەتنــى داۋاالش ئۈچــۈن ئەمــەس، بەلكــى ئىللەتلەرنــى قوبــۇل قىلىــش 
خاراكتېرىنــى چەكلــەش ئۈچــۈن بولغانلىقىغــا قارىتىــپ، بــۇ دەلىللەرنىــڭ ئوتتۇرىســىنى 

ــەن بىرلەشــتۈرگەن]]].  ــق بىل ماھىرلى

 نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ئەھمىيىتى

 نەپســىنى پــاك قىلىشــنىڭ نېمــە ئۈچــۈن ئەھمىيەتلىــك ئىكەنلىكىنــى تۆۋەندىكــى 
نۇقتىالرغــا يىغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:

ــاك  ــپ، نەپىســىنى پ ــر قەســەم قىلى ــون بى ــال ئ ــر قېتىمدى ــاال بى ــالھ تائ  1. ئال

قىلغــان ئادەمنىــڭ چوقــۇم مۇرادىغــا يېتىدىغانلىقىنــى، نەپســىنى كەمســىتكەن ئادەمنىــڭ 
چوقــۇم نائۈمىــد بولىدىغانلىقىنــى تەكىتلىگــەن.

 2. نەپــس ئىنســاننىڭ ئىچكــى دۈشــمەنلىرىنىڭ ئــەڭ يامىنىــدۇر. چۈنكــى نەپــس 

ــا ۋە  ــاننى گۇمراھلىقق ــان، ئىنس ــقا ئۇرۇنىدىغ ــن يىراقالشتۇرۇش ــاننى ئالالھتى ئىنس
ــۇپ،  ــان بول ــكە چاقىرىدىغ ــەال بىلىش ــن ئ ــرەت مەنپەئىتىدى ــى ئاخى ــا مەنپەئىتىن دۇني
ئــۇ بارلىــق ئىللەتلەرنىــڭ مەنبەســىدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 

]1] رۇم سۈرىسى: 0]-ئايەت.

]]] ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.

]]] ئەلالمە مۇھەممەد ھەسەننىڭ »تزكية النفس« ناملىق كىتابىدىن.
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تۈرلــۈك مۇناســىۋەتلەردە، ھەتتــا جۈمــە خۇتبىلىرىــدە نەپســىنىڭ شــەررىدىن پانــاھ 
ــاالمنىڭ:  ــەر ئەلەيھىسس ــن پەيغەمب ــۇ ئەنھۇدى ــرە رەزىيەلالھ ــۇ ھۇرەي ــەن. ئەب تىلىگ
﴿فألهمهــا فجورهــا وتقواهــا﴾ دېگــەن ئايەتنــى ئوقــۇپ، ئاندىــن بــۇ دۇئانــى ئوقۇغانلىقــى 

بايــان قىلىنىــدۇ: }اللهــم آت نفــي تقواهــا وزكهــا أنــت خــري مــن زكاهــا أنــت وليهــا ومولهــا{ »ئــى ئالالھ، 
نەپســىمگە تەقۋالىــق بەرگىــن ۋە ئۇنــى پــاك قىلغىــن، ســەن ئۇنــى ئــەڭ ياخشــى 

ــڭ ئىگىســى ۋە مەدەتكارىســەن«]1].  ــاك قىلغۇچىســەن، ســەن ئۇنى پ

ــاال  ــالھ تائ ــدۇر. ئال ــنىڭ كاپالىتى ــە كىرىش ــش جەننەتك ــاك قىلى ــىنى پ  ]. نەپس

مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿وأمــا مــن خــاف مقــام ربــه ونهــى النفــس عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي املــأوى﴾ »رەببىنىڭ 
ــتىن  ــىغا بېرىلىش ــىنى خاھىش ــان، نەپس ــتىن( قورقىدىغ ــوراققا تارتىلىش ــدا )س ئالدى

ــدۇ«]2].  ــەت بولى ــى جەنن ــڭ جاي ــەن ئۇنى ــادەم، ھەقىقەت ــەن ئ چەكلىگ

ــاننىڭ  ــدۇ. ئىنس ــە يۈزلەندۈرى ــاننى كامالەتك ــش ئىنس ــاك قىلى ــىنى پ  4. نەپس

بەدىنــى ھــەر تەرەپتىــن كۆڭــۈل بۆلۈشــكە موھتــاج بولغانــدەك، نەپســىمۇ ئاالھىــدە 
كۆڭــۈل بۆلۈشــكە موھتــاج بولىــدۇ. ئۇنىڭغــا كۆڭــۈل بۆلــۈش ئىنســاننى كامالەتكــە 
ــارا  ــان ق ــەن: ئىنس ــداق دېگ ــالھ مۇن ــۇپ رەھىمەھۇل ــەيىد قۇت ــدۇ. س يۈزلەندۈرى
تۇپــراق ۋە ئالــالھ تەرىپىدىــن پۈۋلەنگــەن خاســىيەتلىك نۇرانــە روھتىــن يارىتىلغــان 
قــوش مىجەزلىــك، قــوش ئىقتىدارلىــق ۋە قــوش يۈلىنىشــلىك مەخلۇقــدۇر. ئىنســان 
ــۇپ،  ــان بول ــاش قورالالنغ ــەن ئوخش ــۇق بىل ــى-يامانلىق، ھىدايەت-ئازغۇنل ياخش
ياخشــى بىلــەن يامانلىقنىــڭ ئوتتۇرىســىنى پــەرق ئېتىشــكە، ئىككىســىنىڭ قايسىســىنى 
ــان  ــۇ، ئىنس ــردۇر. ب ــكە قادى ــۇنىڭغا يۈزلەندۈرۈش ــىنى ش ــا، نەپىس ــرادە قىلس ئى
ۋۇجۇدىــدا يۇشــۇرۇنغان كــۈچ بولــۇپ، قۇرئــان كەرىــم بــۇ كۈچنــى بىــر قېتىــم: 
ــان،  ــى ياراتق ــەن ۋە ئۇن ــى »روھ بىل ــا...﴾ يەن ــا وتقواه ــا فجوره ــواها فألهمه ــا س ــس وم ﴿ونف

ئۇنىڭغــا ياخشــى-يامانلىقنى بىلدۈرگــەن زات بىلــەن قەســەمكى...« دېيىــش ئارقىلىق 
بىلــدۈرۈش بىلــەن ئىپادىلىســە، يەنــە بىــر قېتىــم: ﴿وهدينــاه النجديــن﴾ يەنــى »ئۇنىڭغــا 
ــق  ــش ئارقىلى ــەتمىدۇقمۇ؟«]]] دېيى ــى كۆرس ــان يولن ــەن يام ــول بىل ــى ي ياخش
كۆرســىتىش بىلــەن ئىپادىلىگــەن. بــۇ كۈچنــى نەپســىنى پــاك قىلىشــقا ۋە ياخشــى 
ــى  ــش رىغبىتىن ــش قىلى ــان ئى ــدۇرۇپ، يام ــي قىل ــى تەرەققى ــش ئىقتىدارن ــش قىلى ئى
ــق  ــە بىپەرۋالى ــۇ كۈچك ــدۇ. ب ــا يېتى ــۇم مۇرادىغ ــادەم چوق ــلەتكەن ئ ــقا ئىش يېڭىش
ــدۇ.  ــان تارتى ــر زىي ــۇم ئېغى ــادەم چوق ــەن ئ ــە قىلۋەتك ــى زاي ــاراپ، ئۇن ــەن ق بىل
ــدۇ. نەپســىنى كەمســىتكەن  ــا يېتى ــۇم مۇرادىغ ــادەم چوق ــان ئ ــاك قىلغ »نەپســىنى پ

]1] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

]]] نازىئات سۈرىسى: 40-، 41-ئايەتلەر.

]]] بەلەد سۈرىسى: 10 – ئايەت.
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ــدۇ«]1].  ــد بولى ــۇم نائۈمى ــادەم چوق ئ

 نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ مېۋىلىرى

ــى  ــۇپ، مۇھىملىرىن ــار بول ــرى ب ــۇن مېۋىلى ــنىڭ نۇرغ ــاك قىلىش ــىنى پ  نەپس
ــدۇ:  ــقا بولى ــا يىغىنچاقالش ــى نۇقتىالرغ تۆۋەندىك

ــائادەتكە  ــش، بەخىت-س ــۇق قازىنى ــش، ئۇت ــىتىگە يېتى ــادا مۇراد-مەقس  1. دۇني

ئېرىشــىش. ئالــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿َقــْد أَْفلَــَح َمــْن َزكَّاَهــا﴾ »نەپســىنى پاك قىلغــان ئادەم 
ــادەم مەقســىتىگە  ــاك بولغــان ئ ــَح َمــْن تَــَزكَّ﴾ »پ ــا يېتىــدۇ«]2]. ﴿َقــْد أَْفلَ چوقــۇم مۇرادىغ

يېتىــدۇ«]]]. 

ــىش  ــائادەتكە ئېرىش ــش، بەخىت-س ــۇق قازىنى ــش، ئۇت ــىتىگە يېتى  مۇراد-مەقس

ئالالھىنىــڭ ھىدايتىگــە ئەگىشــىش بىلــەن ھاســىل بولىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق 
ــُرُُه  ــكاً َونَْح ــًة َضْن ــُه َمِعيَش ــإِنَّ لَ ــِري َف ــْن ِذكْ ــرََض َع ــْن أَْع ــَقى، َوَم ــلُّ َول يَْش ــال يَِض ــَداَي َف ــَع ُه ــِن اتََّب ــدۇ: ﴿َفَم دەي
ــەقىي  ــدۇ ۋە ش ــۇ ئازماي ــە، ئ ــە ئەگەشس ــڭ ھىدايىتىمگ ــى مېنى ــِة﴾ »كىمك ــْوَم الِْقَياَم يَ

ــار  ــى ت ــڭ ھايات ــەن، ئۇنى ــۈز ئۆرۈيدىك ــن ي ــڭ زىكرىمدى ــى مېنى ــدۇ. كىمك بولماي
)يەنــى خاتىرجەمســىز( بولىــدۇ، قىيامــەت كۈنــى ئۇنــى بىــز كــور قوپۇرىمىــز«]4]. 

 نەپســىنى پــاكالش- ماھىيەتتــە شــەرىئەت كۆرسەتمىســى بويىچــە ياشــاش ئۈچــۈن 
ــۇنداق  ــدۇ. ش ــەت قىلى ــنى مەقس ــرول قىلىش ــى كونت ــالردىن ئۆزىن ــانىي خاھىش نەپس
ــڭ  ــە پەرۋەردىگارىنى ــادا بەخىت-ســائادەتكە ئېرىشســە، ئاخىرەتت ــادەم دۇني ــان ئ قىلغ

رەھمىتىگــە ســازاۋەر بولىــدۇ.

 2. ئاخىرەتتــە نىجاتلىققــا ئېرىشــىش. نەپســىنى پــاك قىلغــان ئادەملــەر ئاخىرەتتــە 

ــۇ  ــىدۇ. ب ــا ئېرىش ــرى مۇكاپاتالرغ ــەردە يۇقى ــۈك جەننەتل ــپ، مەڭگۈل ــات تېپى نىج
ــُم  ــَك لَُه ــاِت َفأُولَِئ الَِح ــَل الصَّ ــْد َعِم ــاً َق ــِه ُمْؤِمن ــْن يَأْتِ ــدۇ: ﴿َوَم ــداق دەي ــالھ مۇن ــى ئال ــە جاناب ھەقت
﴾ »كىمكــى مۇئمىــن  َرَجــاُت الُْعــىَل، َجنَّــاُت َعــْدٍن تَْجــِري ِمــْن تَْحِتَهــا اأْلَنَْهــاُر َخالِِديــَن ِفيَهــا َوَذلِــَك َجــزَاُء َمــْن تـَـَزكَّ الدَّ

ــۇ  ــەن، ئ ــات بولىدىك ــا مۇالق ــدا ئالالھق ــان ھال ــى قىلغ ــۇپ، ياخشــى ئەمەللەرن بول
يۇقىــرى دەرىجىگــە ئېرىشــىدۇ. ئــۇ )دەرىجىلــەر( دائىمىــي تۇرالغــۇ بولغــان جەننەتلەر 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئاســتىدىن ئۆســتەڭالر ئېقىــپ تۇرىــدۇ، ئــۇ يەرلــەردە ئــۇ مەڭگۈ 

]1] »فى زىالل قۇرئان« 6- توم، ]89]- بەت.

]]] شەمس سۈرىسى: 1-10 ئايەتلەر.

]]] ئەئال سۈرىسى: 14-ئايەت.

]]] تاھا سۈرىسى: ]12-، 124-ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.



21

قالىــدۇ، ئەنــە شــۇ پــاك بولغــان ئادەمگــە بېرىلىدىغــان مۇكاپاتتــۇر«]1]. 

ــىدىكى  ــب ئوتتۇرىس ــەن قەلى ــس بىل ــۇش. نەپ ــان بول ــىنى يېڭەلەيدىغ  ]. نەپس

كــۈرەش ئانچــە ئاســان كــۈرەش ئەمــەس، بەلكــى جاپالىــق، ئــۇزۇن ۋە كەســكىن 
كۈرەشــتۇر. بــۇ كۈرەشــتە ئەلۋەتتــە كۈچلــۈك تــەرەپ غەلىبــە قىلىــدۇ. ئەگــەر نەپس 
غەلىبــە قىلســا، قەلىبنــى جەھەننەمگــە ئېلىــپ بارىــدۇ. قەلىــب غەلىبە قىلســا، نەپســنى 
ــى  ــڭ رىزاســى ۋە جەننىت ــدۇ. ئالالھنى ــپ بارى ــڭ رىزاســىغا، جەننىتىگــە ئېلى ئالالھنى
ــەن  ــش بىل ــاك قىلى ــىنى پ ــى نەپس ــڭ غەلىبىس ــەن، قەلىبنى ــى بىل ــڭ غەلىبىس قەلىبنى
ــه ونهــى النفــس  ــدۇ: ﴿وأمــا مــن خــاف مقــام رب ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇ. ئال ــا كېلى قولغ
عــن الهــوى فــإن الجنــة هــي املــأوى﴾ »رەببىنىــڭ ئالدىــدا )ســوراققا تارتىلىشــتىن( قورقىدىغــان، 

ئۆزىنــى نەپســى خاھىشــىغا بېرىلىشــتىن چەكلىگــەن ئــادەم، ھەقىقەتــەن ئۇنىــڭ جايــى 
جەننــەت بولىــدۇ«]2]. 

ــۆز  ــە ك ــرەت ۋە لەززەتلەرگ ــق ئەيش-ئىش ــس داۋاملى ــۇش. نەپ ــز بول  4. ئەزى

ــدۇ.  ــۇق قىلى ــتىن ھورۇنل ــالرنى قىلىش ــى ئىش ــن ۋە ياخش ــدۇ، تائەت-ئىبادەتتى تىكى
لېكىــن نەپســىنى پــاك قىلغــان ۋە ئۇنــى يېڭىگــەن ئــادەم نەپســىنى يېڭىگەن يۈســۈف 
ئەلەيھىسســاالم ئەزىــز بولغانــدەك ئەزىــز بولىــدۇ. نەپســىنىڭ كەينىگــە كىرگــەن ئادەم 
ئالالھنىــڭ رەھمىتىدىــن قوغالنغــان شــەيتانغا ئوخشــاش خــار بولىــدۇ. ئالــالھ مۇنداق 
دەيــدۇ: ﴿إِْذ َقــاَل لِإِلنَْســاِن اكُْفــْر َفلَــامَّ كََفــَر َقــاَل إِنِّ بَــِريٌء ِمْنــَك إِنِّ أََخــاُف اللَّــَه َربَّ الَْعالَِمــنَي، َفــكَاَن َعاِقَبَتُهــاَم أَنَُّهــاَم يِف 
النَّــاِر َخالَِديْــِن ِفيَهــا﴾ »ئــۆز ۋاقتىــدا شــەيتان ئىنســانغا: »كاپىــر بولغىــن« دېدى. ئىنســان 

كاپىــر بولغــان چاغــدا، شــەيتان: >مــەن ســەندىن ئادا-جۇدامــەن، مــەن ھەقىقەتــەن 
ــاننىڭ(  ــەن ئىنس ــەيتان بىل ــدى. )ش ــەن< دې ــن قورقىم ــى ئالالھتى ــڭ رەبب ئالەملەرنى

ئاقىۋىتــى بىرلىكتــە دوزاخقــا كىرىــش، دوزاختــا مەڭگــۈ قىلىــش بولــدى«]]]. 

ــاك  ــىنى پ ــۇش. نەپس ــان بول ــن قورقمايدىغ ــتا ماالمەتتى ــى جاكارالش  5. ھەقىقەتن

قىلغــان ئــادەم ھەقىقەتنــى جاكارالشــتا ماالمــەت قىلغۇچىنىــڭ ماالمىتىدىــن قورقمايدىغان 
ــلىق  ــن قورقماس ــڭ ماالمىتىدى ــەت قىلغۇچىنى ــتا ماالم ــى جاكارالش ــدۇ. ھەقىقەتن بولى
ــا أَيَُّهــا  ــدۇ: ﴿يَ ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ــدۇر. ئال ــڭ مۇئمىنگــە بەرگــەن پەزلى ئالالھنى
ــىَل  ــزٍَّة َع ــنَي أَِع ــىَل الُْمْؤِمِن ــٍة َع ــُه أَِذلَّ ــْم َويُِحبُّونَ ــْوٍم يُِحبُُّه ــُه ِبَق ــأِْت اللَّ ــْوَف يَ ــِه َفَس ــْن ِديِن ــْم َع ــدَّ ِمْنكُ ــْن يَرْتَ ــوا َم ــَن آََمُن الَِّذي

الْكَاِفِريــَن يَُجاِهــُدوَن يِف َســِبيِل اللَّــِه َوَل يََخاُفــوَن لَْوَمــَة َلئِــٍم َذلِــَك َفْضــُل اللَّــِه يُْؤتِيــِه َمــْن يََشــاُء َواللَّــُه َواِســٌع َعلِيــٌم﴾ »ئــى 

مۇئمىنلــەر! ســىلەردىن كىمكــى مۇرتــەد بولىدىكــەن، ئالــالھ )ئۇنىــڭ ئورنىغــا( ئالالھ 
ئۇالرنــى دوســت تۇتىدىغــان، ئۇالرمــۇ ئالالھنــى دوســت تۇتىدىغــان، مۇئمىنلەرگــە 
كۆيۈنىدىغــان، كاپىرالرغــا شەپقەتســىز، ئالــالھ يولىــدا جىھــاد قىلىدىغــان ۋە ماالمــەت 

]1] تاھا سۈرىسى: 74-، 75-، 76-ئايەتلەر.

]]] نازىئات سۈرىسى: 40-،41-ئايەتلەر.

]]] ھەشر سۈرىسى: 16-، 17-ئايەتلەرنىڭ بىر قىسمى.
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ــى  ــۇ )يەن ــدۇ. ب ــى كەلتۈرى ــر قەۋمن ــان بى ــن قورقمايدىغ ــڭ ماالمىتىدى قىلغۇچىنى
ــالھ(  ــى، )ئال ــڭ پەزلىدۇرك ــۈپەتلىنىش( ئالالھنى ــەن س ــۈپەتلەر بىل ــى س يۇقىرىدىك
ئۇنــى )بەندىلىرىدىــن( خالىغــان كىشــىگە بېرىــدۇ، ئالــالھ )نىــڭ پەزلــى( كەڭــدۇر، 

ــدۇر«]1].  ــى بىلگۈچى ــالھ( ھەممىن )ئال

 6. قەلبــى ئىشــەنچىگە تولــۇش. نەپســىنى پــاك قىلغــان ئادەمنىــڭ رەببىگــە بولغان 

ــى،  ــدا دېڭىزن ــۆز ئالدى ــى ك ــاالمنىڭ قەۋم ــا ئەلەيھىسس ــىدۇ. مۇس ــى ئاش ئىشەنچىس
ــۇنى  ــەن قوش ــەۋن بىل ــۆرۈپ: پىرئ ــۇنىنى ك ــڭ قوش ــەۋن ۋە ئۇنى ــىدا پىرئ ئارقىس
بىزگــە چوقــۇم يېتىشــىۋالىدىغان بولــدى دېيىشــكەندە، مۇســا ئەلەيھىسســاالم تولــۇق 
ئىشــەنچ بىلــەن مۇنــداق دېگــەن: »ھەرگىــز يېتىشــەلمەيدۇ. رەببىــم ھەقىقەتــەن مەن 
ــم ئەلەيھىسســاالم  ــا( باشــاليدۇ«]2]. ئىبراھى ــۇش يولىغ ــى )قۇتۇل ــە، مېن ــەن بىلل بىل
ئوتقــا تاشــالنغاندا قەلبــى ئىشــەنچىگە تولغــان ھالــدا مۇنــداق دېگــەن: مــاڭا ئالــالھ 
ــۇ  ــۇ ئەنھ ــرى رەزىيەلالھ ــۇ بەك ــل. ئەب ــەن ياخشــى ۋەكى ــالھ نېمىدېگ ــە، ئال كۇپاي
ــدا،  ــۆرۈپ جىددىيلەشــكەن ۋاقتى ــى ك ــپ كەلگــەن كاپىرالرن ــڭ ئالدىغىچــە يېتى غارنى
رەســۇلۇلالھ تولــۇق ئىشــەنچ بىلــەن مۇنــداق دېگــەن: ئــى ئەبۇبەكرى! ئۈچىنجىســى 
ئالــالھ بولغــان ئىككــى كىشــىگە گۇمانىــڭ نېمــە؟ غــەم قىلمىغىــن، ئالالھ بىــز بىلەن 
ــَه َمَعَنــا  ــە. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿إِْذ ُهــاَم يِف الَْغــاِر إِْذ يَُقــوُل لَِصاِحِبــِه َل تَْحــزَْن إِنَّ اللَّ بىلل
َفأَنـْـَزَل اللَّــُه َســِكيَنَتُه َعلَْيــِه َوأَيَّــَدُه ِبُجُنــوٍد لَــْم تََرْوَهــا﴾ »ئەينــى زامانــدا ئــۇ ئىككىســى غــاردا ئىــدى. 

)رەســۇلۇلالھ( ھەمراھىغــا: »غــەم قىلمىغىــن، ئالــالھ ھەقىقەتــەن بىــز بىلــەن بىللــە« 
دەيتتــى، ئالــالھ )پەيغەمبىرىگــە( خاتىرجەملىــك بېغىشــلىدى، ئۇنىڭغــا )پەرىشــتىلەردىن 

بولغــان( قوشــۇنالر بىلــەن مــەدەت بــەردى، ئۇالرنــى ســىلەر كۆرمىدىــڭالر«]]]. 

 7. توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تــۇرۇش. ئىنســاننىڭ ئىزدىنىشــى ۋە توغــرا يولنــى 

ــدا  ــۇ يول ــن، ئ ــن كېيى ــى تاپقاندى ــرا يولن ــا، توغ ــم بولس ــە مۇھى ــى قانچ تېپىش
ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە مۇســتەھكەم تۇرۇشــى تېخىمــۇ مۇھىمــدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، 
ــا  ــۆز ئوغۇللىرىغ ــەر ئ ــق پەيغەمبەرل ــاالم قاتارلى ــۇب ئەلەيھىسس ــم ۋە يەئق ئىبراھى
ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە توغــرا يولدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــنى ۋەســىيەت قىلىــپ مۇنداق 
يــَن َفــاَل َتُوتـُـنَّ إِلَّ َوأَنُْتــْم ُمْســلُِموَن﴾ »ئــى ئوغۇللىرىــم! ئالالھ  دېگــەن. ﴿يـَـا بَِنــيَّ إِنَّ اللَّــَه اْصطََفــى لَكُــُم الدِّ
ــۇلمان  ــەت مۇس ــدى، پەق ــى( تاللى ــالم دىنىن ــى ئىس ــى )يەن ــۇ دىنىن ــىلەرگە مۇش س
پىتىڭالرچــە ئۆلــۈڭالر )يەنــى ئىمانىــڭالردا مەھكــەم تــۇرۇڭالر، تاكــى ئىمــان بىلــەن 
ــداق  ــرۇپ مۇن ــۇنىڭغا بۇي ــى ش ــۈن مۇئمىنلەرن ــاال پۈت ــالھ تائ ــڭالر(«]4]. ئال كېتى

]1] مائىدە سۈرىسى: 54-ئايەت.

]]] شۇئەرا سۈرىسى: 61-،62-ئايەتلەر.

]]] تەۋبە سۈرىسى: 40-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]]] بەقەرە سۈرىسى: 2]1-ئايەت.
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ــەر!  ــى مۇئمىنل ــْم ُمْســلُِموَن﴾ »ئ ــنَّ إِلَّ َوأَنُْت ــِه َوَل َتُوتُ ــَه َحــقَّ تَُقاتِ ــوا اتَُّقــوا اللَّ ــا الَِّذيــَن آََمُن ــا أَيَُّه ــەن: ﴿يَ دېگ
ئالالھقــا اليىــق رەۋىشــتە تەقۋادارلىــق قىلىــڭالر، پەقــەت مۇســۇلمانلىق ھالىتىــڭالر 

ــۇڭالر«]1].  بىلەنــال ۋاپــات بول

 نەپســىنى پــاك قىلغــان ئادەملــەرال توغــرا يولــدا ئاداققىچــە مۇســتەھكەم تۇرااليدۇ. 
توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تــۇرۇش ئىنســان ۋە جىنالرنىــڭ يارىتىلىشــىدىكى ئەســلى 
غايىســىدىن ئىبــارەت بەندىچىلىــك ماھىيىتىنىــڭ ھەقىقىــي نامايەندىســىدۇر. ئىنســاننى 
دۇنيا-ئاخىرەتتــە مۇۋەپپەقىيــەت ۋە غەلىبىلەرگــە ئېرىشــتۈرىدۇ. شــۇنىڭ ئۈچۈن، ئالالھ 
تائــاال بارلىــق پەيغەمبەرلىرىنــى، جۈملىدىــن مۇســا ۋە ھــارۇن ئەلەيھىسســاالملەرنىمۇ 
توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َقــاَل َقــْد أُِجيَبــْت َدْعَوتُكـُـاَم 
َفاْســَتِقياَم َوَل تَتَِّبَعــانِّ َســِبيَل الَِّذيــَن َل يَْعلَُمــوَن﴾ »ئىككىڭالرنىــڭ دۇئاســى ئىجابــەت قىلىنــدى، توغرا 

يولــدا مۇســتەھكەم تــۇرۇڭالر، نادانالرنىــڭ يولىغــا ئەگەشــمەڭالر«]2]. ئالــالھ تائــاال 
يەنــە پەيغەمبىــرى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمنى، پەيغەمبىرىگــە ئىمــان ئېيتقــان بارلىــق 
مۇئمىنلەرنــى توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تۇرۇشــقا بۇيــرۇپ مۇنــداق دېگــەن: ﴿َفــاْدُع 
َواْســَتِقْم كـَـاَم أُِمــرَْت﴾ »)ئــى مۇھەممــەد! بارلىق ئىنســانالرنى توغــرا دىن ئاساســىدا ئىتتىپاق 

بولۇشــقا( چاقىرغىــن، بۇيرۇلغىنىــڭ بويىچــە توغــرا يولــدا مۇســتەھكەم تۇرغىــن«]]]. 
﴿َفاْســَتِقْم كـَـاَم أُِمــرَْت َوَمــْن تـَـاَب َمَعــَك﴾ »)ئــى مۇھەممــەد!( ئالــالھ ســېنى بۇيرۇغانــدەك توغــرا 

يولــدا بولغىــن، ســاڭا ئىمــان ئېيتقانالرمــۇ توغــرا يولــدا بولســۇن«]4].

پەيغەمبــەر  ئەنھــۇ  رەزىيەلالھــۇ  ســەقەفىي  ئابدۇلــالھ  ئىبنــى  ســۇفيان   

ــقا  ــن باش ــپ: يارەســۇلۇلالھ، ئىســالمدا ئۆزلىرىدى ــا كېلى ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھۇزۇرىغ
ھېچكىمدىــن ســورىمىغىدەك، مۇھىــم بىــر ئىشــنى دەپ بەرگــەن بولســىال دېگەنــدە، 
ــم  ــان ئېيتتى ــا ئىم ــەن: »ئالالھق ــداق دېگ ــا مۇن ــاالم ئۇنىڭغ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب

ــن«]5]. ــتەھكەم تۇرغى ــدا مۇس ــرا يول ــن توغ ــن، ئاندى دېگى

 نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ئۇسۇللىرى

ــۆزنىڭ  ــەن س ــان »تزكيــة النفــس« دېگ ــە قىلىنغ ــش دەپ تەرجىم ــاك قىلى ــىنى پ  نەپس
ئەســلى پىئىــل تومــۇرى »الــزكاة« ســۆزلۈكىدىن كەلگــەن بولــۇپ، ئۇنىــڭ پاكىزلىمــاق 

ــار. ۋە يۈكســەلدۈرمەك دەپ ئىككــى مەنىســى ب

]1] 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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 نەپســىنى پــاك قىلىــش ئۇســۇلى بىنــا ســېلىش ئۇســۇلىغا ئوخشىشــىپ كېتىدىغــان 
بولــۇپ، بىنــا ســېلىش ئــاۋۋال يەرنــى كېرەكســىز نەرســىلەردىن تازىالپ، ياخشــى ئۇل 
ھازىــرالش؛ ئاندىــن كېرەكلىــك ماتىريالالرنــى ئېلىــپ كېلىــپ بىنــا سېلىشــتىن ئىبارەت 
ئىككــى باســقۇچنى ئــۆز ئىچىگــە ئالغىنىــدەك، نەپســىنى پــاك قىلىشــمۇ ئــاۋۋال ئۇنى 
ئالالھقــا شــېرىك كەلتــۈرۈش، رىيــا قىلىــش، چوڭچىلىــق قىلىــش، ھەســەت قىلىــش، 
ــالش؛  ــن تازى ــل ئىللەتلەردى ــىغان ناچار-رەزى ــا ئوخش ــش قاتارلىقالرغ ــق قىلى بېخىللى
ئاندىــن تەۋھىــد يەنــى ئالــالھ بــار ۋە بىــر دەپ ئېتىقــاد قىلىــش، ئىخــالس قىلىــش، 
ــۇش  ــى بول ــى ياخش ــش، مۇئامىلىس ــۈكۈر قىلى ــش، ش ــە قىلى ــش، تەۋب ــەۋر قىلى س
ــتىن  ــەن يۈكسەلدۈرۈش ــالر بىل ــك ئەخالق ــىغان گۈزەل-پەزىلەتلى ــا ئوخش قاتارلىقالرغ

ئىبــارەت ئىككــى باســقۇچنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. 

 ئىنســان نەپســىنى ئىللەتلەردىــن تازىــالش ئۈچۈن، ئــاۋۋال ئىللەت ۋە ســەۋەبلەرنى 
بىلىــش زۆرۈر. كېســەلنى سەزمىســە، ســەۋەبلىرىنى بىلمىســە ئۇنــى داۋاالش مۇمكىــن 
بولمايــدۇ. ئىنســان نەپســىنى يېڭىــش ئۈچــۈن، نەپســى بىلــەن مۇئامىلــە قىلىشــنىڭ 

تۆۋەندىكــى مۇھىــم ئــۈچ ئاساســىغا ئەمــەل قىلىشــى الزىــم:

ــەس،  ــى ئەم ــن خال ــان خاتالىقالردى ــلىق. ئىنس ــز ئاقلىماس ــىنى ھەرگى  1. نەپس

ــۇ  ــۇم پەيغەمبەرلەرم ــم. مەس ــلىقى الزى ــز ئاقلىماس ــى ھەرگى ــۈن ئۆزىن ــۇنىڭ ئۈچ ش
ئۆزلىرىنــى ئاقلىغــان ئەمــەس. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ُهــَو أَْعلَــُم ِبكُــْم إِْذ أَنَْشــأَكُْم 
ــىلەرنى  ــالھ س ــِن اتََّقــى﴾ »ئال ــُم ِبَ ــَو أَْعلَ ــكُْم ُه ــوا أَنُْفَس ــاَل تَُزكُّ ــْم َف َهاتِكُ ــوِن أُمَّ ــٌة يِف بُطُ ــْم أَِجنَّ ــَن اأْلَْرِض َوإِْذ أَنُْت ِم

ــپ  ــن تارتى ــاال ۋاقتىڭالردى ــاقلىرىدىكى ب ــڭ قورس ــان ۋە ئاناڭالرنى ــن ياراتق زېمىندى
ئوبــدان بىلىــدۇ، شــۇنىڭ ئۈچــۈن ســىلەر ئۆزۈڭالرنــى پــاك ھېســابلىماڭالر، ئالــالھ 

ــدۇ«]1]. ــدان بىلى ــى ئوب ــان ئادەمن ــۋادار بولغ تەق

ــل  ــم ۋە جاھى ــس، زالى ــى نەپ ــلىق. چۈنك ــام ئالماس ــۈن ئىنتىق ــى ئۈچ  2. نەپس

ــا  ــش، يامانلىقق ــەۋر قىلى ــا، س ــان بولس ــا ئۇچرىغ ــۇ ناھەقچىلىقق ــەر ئ ــدۇ. ئەگ كېلى
ياخشــىلىق بىلــەن تاقابىــل تــۇرۇش الزىــم. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دېگــەن: ﴿وملــن 
صــر وغفــر إن ذلــك ملــن عــزم األمــور﴾ يەنــى »كىمكــى )ئەزىيەتكــە( ســەۋر قىلســا، )ئالالھنىــڭ 

رازىلىقــى ئۈچــۈن( ئىنتىقــام ئالمىســا، بۇ ئەلۋەتتــە مەرغــۇپ ئىشــالردىندۇر«]2]. ﴿ادفع 
بالتــي هــي أحســن فــإذا الــذي بَْيَنــَك َوبَْيَنــُه َعــَداَوٌة كَأَنَّــُه َوِلٌّ َحِميــٌم﴾ يەنــى »ياخشــى خىســلەت ئارقىلىــق 

)يامــان ئىللەتكــە( تاقابىــل تۇرغىــن، )شــۇنداق قىلســاڭ( ســەن بىلــەن ئۆزىنىــڭ 
ئارىســىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا ســىرداش دوســتۇڭدەك بولــۇپ قالىــدۇ«]]]. 

]1] نەجم سۈرىسى: 2]-ئايەت.

]]] شۇرا ]4-ئايەت.

]]] فۇسسىلەت سۈرىسى: 4]- ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 ]. نەپســىنى ئــۆز مەيلىگــە قويۋەتمەســلىك. نەپســىنى ئــۆز مەيلىگــە قويۋېتىــش 

ئىنســاننى ھاالكەتكــە ئېلىــپ بارىــدۇ. ئىمــام بۇســىيرىي رەھىمەھۇلــالھ ئېيتقانــدەك، 
ــە  ــە كۆندۈرۈلس ــۇ نېمىگ ــۇپ، ئ ــا ئوخشــاش بول ــك بالىغ ــاننىڭ نەپســى كىچى ئىنس
شــۇنىڭغا كۆنىــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئىنســان نەپســىنى ئۆز مەيلىگــە قويۋەتمەســتىن، 
ئۇنــى يامــان ئىشــالردىن يىــراق تۇرۇشــقا، ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا كۆنــدۈرۈش 
ــۇنداق  ــم. ش ــۇرۇش الزى ــىناپ ت ــپ، س ــان ئېلى ــات ئىمتىھ ــىدىن پات-پ ۋە نەپس
ــدا، نەپــس ئىنســاننى ئەمــەس، ئىنســان نەپســىنى باشــقۇرىدىغان بولىــدۇ.  قىاللىغان
نامــاز بامــدات ئۈچــۈن، ياســتۇقتىن بېشــىنى كۆتۈرەلمىگــەن، كىشــىنىڭ ھەققىدىــن 
قولىنــى يىغالمىغــان، شــۆھرەت ۋە شەھۋەتپەرەســلىكتىن ئۆزىنــى ســاقلىنالمىغان نەپــس 

كېســەل نەپســدۇر]1]. 

 نەپسىنى پاك قىلىشنىڭ ۋاسىتىلىرى

ــان  ــان قىلغ ــىتىلىرىنى باي ــە ۋاس ــر قانچ ــنىڭ بى ــاك قىلىش ــنى پ ــاالر نەپس  ئۆلىم
ــدۇ:  ــقا بولى ــا يىغىنچاقالش ــى نۇقتىالرغ ــى تۆۋەندىك ــۇپ، مۇھىملىرىن بول

 1. تەۋھىــد يەنــى ئالــالھ بــار ۋە بىــر دەپ ئېتىقــاد قىلىــش. تەۋھىــد ئىنســاننىڭ 

ــان  ــەل بولمىغ ــدى مۇكەمم ــىدۇر. تەۋھى ــم ئاساس ــنىڭ مۇھى ــاك قىلىش ــىنى پ نەپس
ئىنســاننىڭ نەپســى مەكەممــەل پــاك بولمايــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، ئىنســان تەۋھىدنــى 
ياخشــى ئۈگىنىشــى الزىــم. شــېرىك ئېتىقــاد ئىنســاننىڭ نەپســىنى كىرلەشــتۇرىدىغان، 
ــك  ــەڭ خەتەرلى ــان ئ ــكار قىلىۋېتىدىغ ــى بى ــق ئەمەللىرىن ــاننىڭ بارلى ــا ئىنس ھەتت
ئېتىقادتــۇر. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿ولََقــْد أُوِحــَي إِلَْيــَك َوإَِل الَِّذيــَن ِمــْن َقْبلِــَك لَــِنْ أرَْشَكْــَت 
ــە:  ــى )پەيغەمبەر(لەرگ ــەندىن ئىلگىرىك ــاڭا ۋە س ــَن﴾ »س ي ــَن الَْخاِسِ ــنَّ ِم ــَك َولََتكُونَ ــنَّ َعَملُ لََيْحَبطَ

ــكار  ــە بى ــڭ ئەلۋەتت ــېنىڭ ئەمەلى ــەڭ، س ــېرىك كەلتۈرس ــا ش ــەن ئالالھق ــەر س >ئەگ
بولــۇپ كېتىــدۇ، ســەن ئەلۋەتتــە زىيــان تارتقۇچىالردىــن بولــۇپ قالىســەن، بەلكــى 
يالغــۇز ئالالھقــا ئىبــادەت قىلغىــن ۋە شــۈكۈر قىلغۇچىالردىــن بولغىــن< دەپ ۋەھيــى 

ــدى«]2].  قىلىن

 2. ئالالھقــا كــۆپ دۇئــا قىلىــش. ئىنســاننىڭ نەپســىنى پــاك قىلغۇچــى ھەقىقەتتــە 

ئالــالھ تائــاالدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن، نەپســىنى پــاك قىلىشــنى ئىــرادە قىلغــان ئــادەم 
نەپســىنى پــاك قىلىــپ بېرىشــنى تىلــەپ، ئالالھقــا كــۆپ دۇئــا قىلىشــى، بولۇپمــۇ 

]1] ئەلالمە مۇھەممەد ھەسەننىڭ »تزكية النفس« ناملىق كىتابىدىن.

]]] زۇمەر سۈرىسى: 65-ئايەت.
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پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئوقۇغــان بــۇ دۇئانــى كــۆپ ئوقۇشــى الزىــم: }اللهــم آت نفــي 
تقواهــا وزكهــا أنــت خــري مــن زكاهــا أنــت وليهــا ومولهــا{ »ئــى ئالــالھ، نەپســىمگە تەقۋالىــق بەرگىــن 

ــەن  ــەن، س ــاك قىلغۇچىس ــى پ ــەڭ ياخش ــى ئ ــەن ئۇن ــن، س ــاك قىلغى ــى پ ۋە ئۇن
ئۇنىــڭ ئىگىســى ۋە مەدەتكارىســەن«]1].

 ]. قۇرئــان كەرىمنــى تېگىشــلىك رەۋىشــتە ئوقــۇش. كۆپچىلىــك مۇپەسســەرلەرنىڭ 

ــر يۈرگــۈزۈش،  ــەن پىكى تەپســىرىگە كــۆرە، بېرىلىــپ ئوقــۇش، ئەســتايىدىللىق بىل
ــق  ــتە ئوقۇغانلى ــلىك رەۋىش ــى تېگىش ــان كەرىمن ــش قۇرئ ــەل قىلى ــا ئەم ئوقۇغىنىغ
ــاك  ــىنى پ ــاننىڭ نەپس ــۇش ئىنس ــا مۇشــۇنداق ئوق ــى مان ــان كەرىمن ــۇپ، قۇرئ بول
ــَك يُْؤِمُنــوَن ِبــِه﴾  ــِه أُولَِئ ــُه َحــقَّ تِاَلَوتِ ــاَب يَْتلُونَ ــدۇ: ﴿الَِّذيــَن آَتَْيَناُهــُم الِْكَت ــداق دەي ــالھ مۇن ــدۇ. ئال قىلى
»بىــز ئاتــا قىلغــان كىتابنــى تېگىشــلىك رەۋىشــتە ئوقۇيدىغانــالر بــار، ئەنــە شــۇالر 
ــەد  ــَة﴾ »)مۇھەمم ــاَب َوالِْحكَْم ــُم الِْكَت ــْم َويَُعلُِّمُه ــِه َويَُزكِّيِه ــْم آيَاتِ ــو َعلَْيِه ــىنىدۇ«]2]. ﴿يَْتلُ ــا ئىش ئۇنىڭغ
ــاك  ــى پ ــدۇ، ئۇالرن ــۇپ بېرى ــى ئوق ــان ئايەتلىرىن ــا قۇرئ ــاالم( ئۇالرغ ئەلەيھىسس

ــدۇ«]]].  ــى ئۆگىتى ــى ۋە ھېكمەتن ــا كىتابن ــدۇ، ئۇالرغ قىلى

 4. ياخشــى ئۈلگــە تالــالش. نەپســىنى پاك قىلىشــنى ئىــرادە قىلغان ئىنســان ئۆزىگە 

ياخشــى ئۈلگــە تاللېشــى الزىــم. مۇئمىن-مۇســۇلمانالرغا پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ئەڭ 
ياخشــى ئۈلگىــدۇر. ئالــالھ مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿لََقــْد كَاَن لَكُــْم يِف َرُســوِل اللَّــِه أُْســَوٌة َحَســَنٌة لَِمــْن كَاَن 
ــد  ــى ئۈمى ــرەت كۈنىن ــى، ئاخى ــَه كَِثــريًا﴾ »ســىلەرگە ـ ئالالھن ــَر اللَّ ــْوَم اْلَِخــَر َوَذكَ ــَه َوالَْي يَرُْجــو اللَّ

ــى  ــە ياخش ــۇلۇلالھ ئەلۋەتت ــە ـ رەس ــاد ئەتكەنلەرگ ــۆپ ي ــى ك ــان ۋە ئالالھن قىلغ
ئۈلگىــدۇر«]4].

ــۇرۇش  ــپ ت ــاب ئېلى ــىدىن ھېس ــۇرۇش. نەپس ــپ ت ــاب ئېلى ــىدىن ھېس  5. نەپس

ئىنتايىــن مۇھىمــدۇر. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: ﴿يــا أيهــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اللــه ولتنظــر 
ــەت  ــادەم قىيام ــەر ئ ــۇڭالر، ھ ــن قورق ــەر! ئالالھتى ــى مۇئمىنل نفــس مــا قدمــت لغــد﴾ »ئ

ــۇن«]5].  ــا قارىس ــى تەييارلىغانلىقىغ ــن( نېمىلەرن ــى ئەمەللەردى ــۈن )ياخش ــى ئۈچ كۈن
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ: }الكيــس مــن دان نفســه وعمــل ملــا بعــد املــوت والعاجــز 
ــان ۋە  ــاب ئالغ ــىدىن ھېس ــۆز نەپس ــل ئ ــه األمــان{ »ئاقى ــع نفســه هواهــا وتنــى عــىل الل مــن اتب

ــى  ــز نەپس ــىدۇر. ئاجى ــان كىش ــەل قىلغ ــۈن ئەم ــەر ئۈچ ــى كۈنل ــن كېيىنك ئۆلۈمدى

]1] ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.

]]] بەقەرە سۈرىسى: 121-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]]] جۈمئە 2-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.

]]] ئەھزاب سۈرىسى: 21-ئايەت.

]]] ھەشر سۈرىسى: 18-ئايەتنىڭ بىر قىسمى.
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 بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇساالم تەكلىماكان

ــىدۇر«]1]. ــەن كىش ــى كۈتك ــۇرۇق ئارزۇالرن ــن ق ــەن ۋە ئالالھتى ــىغا بېرىلگ خاھىش

 6. ئۆلــۈم ۋە قىيامــەت كۈنىنــى ئەســلەپ تــۇرۇش. ئۆلــۈم ۋە قىيامــەت كۈنىنــى 

ئەســلەپ تۇرۇش نەپســىنى پاك قىلىشــنىڭ مۇھىــم ئامىللىرىدىن ھېســابلىنىدۇ. شــۇنىڭ 
ــۈم ۋە قىيامــەت  ــم ۋە ھەدىــس شــەرىپلەردە ئىنســانالرغا ئۆل ــان كەرى ئۈچــۈن، قۇرئ
ــىۋەتلەردە،  ــۈك مۇناس ــاالم تۈرل ــەر ئەلەيھىسس ــلىتىلگەن. پەيغەمب ــۆپ ئەس ــى ك كۈن
ــا  ــاھابە كىرامالرغ ــدا س ــش جەريانلىرى ــە قىلى ــى دەپن ــات بولغانالرن ــۇ، ۋاپ بولۇپم
ــەر تۆمــۈر داتالشــقاندەك  ــدا كــۆپ ۋەز-نەســىھەتلەردە بولغــان. »قەلىبل بــۇ توغرى
داتلىشــىپ قالىــدۇ، بــۇ داتالرنــى قۇرئــان كەرىمنــى ئوقــۇش ۋە ئۆلۈمنــى ئەســلەپ 

تــۇرۇش چىقىرىۋېتىــدۇ«]2].

ــان  ــىنىش. ئىنس ــەن ئىش ــە جەزم ــڭ ئايەتلىرىگ ــش ۋە ئالالھنى ــەۋر قىلى  7. س

ســەۋر قىلىــش بىلــەن نەپســىنى يېڭەلەيــدۇ، ئۇنــى ھارامالردىــن چەكلــەپ، تائــەت-
ــەززا  ــنى تەق ــەۋر قىلىش ــش س ــاك قىلى ــىنى پ ــدۇ. نەپس ــە يۈزلەندۈرەلەي ئىبادەتلەرگ
قىلىــدۇ. ســەۋر قىلغۇچىالرغــا ھېسابســىز ئەجــرى بېرىلىــدۇ. ئالــالھ تائــاال مۇنــداق 
ــڭ  ــا ئۇالرنى ــەۋر قىلغۇچىالرغ ــەت س ــدۇ: ﴿إمنــا يــوىف الصابــرون أجرهــم بغــري حســاب﴾ »پەق دەي

ــدۇ«]]].  ــىز بېرىلى ــرى ھېسابس ئەج

 ئالالھنىــڭ ئايەتلىرىگــە جەزمــەن ئىشــىنىش قەلىبلەردىــن شــەيتاننىڭ ۋەسۋەســلىرىنى 
ــە  ــڭ ئايەتلىرىگ ــان ۋە ئالالھنى ــەۋر قىلغ ــۈن، س ــۇنىڭ ئۈچ ــاليدۇ. ش ــپ تاش چىقىرى
ــانالغان.  ــىتىدىغان پېشــۋاالردىن س ــول كۆرس ــرا ي ــدا توغ ــەن ئىشــەنگەنلەر دىن جەزم
ــا يوقنــون﴾  ــوا بآياتن ــا ملــا صــروا وكان ــدۇ: ﴿وجعلناهــم أمئــة يهــدون بأمرن ــداق دەي ــاال مۇن ــالھ تائ ئال
»ئــۇالر )كۈلپەتلەرگــە( ســەۋر قىلغــان، بىزنىــڭ ئايەتلىرىمىزگــە جەزمــەن ئىشــەنگەن 
چاغــدا، ئۇالردىــن بىــر قىســىم كىشــىلەرنى بىزنىــڭ ئەمرىمىــز بىلــەن توغــرا يــول 

ــدۇق«]4].  ــىتىدىغان پېشــۋاالر قىل كۆرس

 — ئاپتور: »شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى«نىڭ ئەزاسى، مۇستەقىل ئىسالم 
تەتقىقاتچىسى

]1] ئىمام ئەھمەد ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان.

]]] »مۇسنەد شىھاب«.

]]] زۇمەر سۈرىسى: 10-ئايەت.

]]] سەجدە سۈرىسى: 24-ئايەت.



28

»الفقــه« )فىقــھ( دېگــەن ســۆز لۇغەتتــە چۈشــىنىش ۋە بىلىــش دېگەنلىــك بولــۇپ، 
ــە  ــۇ ھەنىف ــەزەم ئەب ــام ئ ــڭ ئىســالم ئاتالغۇســىدىكى مەنىســى توغرىســىدا ئىم ئۇنى
ــاالر  ــى ئۆلىم ــەن. كېيىنك ــتۇر«]1] دېگ ــى بىلىش ــۇق مەجبۇرىيەتلىرىن ــنىڭ ھوق »نەپس
بولســا »شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى تەپســىلىي دەلىللىــرى بىلــەن دەلىللــەش ئارقىلىــق 
بېلىشــتۇر«]2] دېگــەن. يەنــى قۇرئــان ۋە ھەدىــس دەلىللىــرى ئارقىلىــق شــەرىئەتنىڭ 

تەپســىلىي ئەھكاملىرىنــى بىلىــش دېگەنلىكتــۇر.

ــى  ــڭ توپلىم ــان ئەھكامالرنى ــتىن ئېلىنغ ــان ۋە ھەدىس ــى _ قۇرئ ــالم فىقھىس ئىس
دېگەنلىــك بولــۇپ، مۇســۇلمانالرنىڭ ھاياتىــدا ئىســالم فىقھىنىــڭ ئەھمىيىتــى ناھايىتى 
زوردۇر. چۈنكــى ھەممىــال ئــادەم قۇرئــان ۋە ھەدىســتىن بىۋاســىتە ھۆكــۈم چىقىرىشــنى 
بىلمىگەنلىكتىــن، قۇرئــان ۋە ھەدىســتىن چىقىرىلغــان ئەھكامالرنــى ئــۆز ئىچىگــە ئالغان 
ــىنىڭ  ــى بىلىش ــڭ ئەھكاملىرىن ــڭ دىننى ــاۋام خەلقنى ــدۇر. ئ ــە موھتاج ــالم فىقھىگ ئىس
بىردىنبىــر يولــى ئىســالم فىقھىنــى ئۆگىنىشــتۇر. مۇســۇلمان ئــادەم ئىســالم فىقھىســى 
ئارقىلىــق نېمىنىــڭ توغــرا ئىكەنلىكىنــى بىلىــدۇ ۋە ئۇنــى قىلىــدۇ، نېمىنىــڭ خاتــا 
ــق  ــدۇ. قىسقىســى، ئىســالم فىقھىســى ئارقىلى ــى قىلماي ــدۇ ۋە ئۇن ــى بىلى ئىكەنلىكىن
ــاال  ــالھ تائ ــى ئال ــەل _ ئىبادەتلىرىن ــدۇ ۋە ئەم ــلىرىنى بىلى ــلىك ئىش ــقا تېگىش قىلىش
ــڭ  ــق ئۇنى ــى ئارقىلى ــالم فىقھىس ــدۇ، ئىس ــپ باراالي ــە ئېلى ــەتكەن بويىچ كۆرس
ــدا توغــرا شــەكىلدە  يــۈرۈش- تۇرۇشــلىرى ۋە بارلىــق ئىشــلىرى سىســتېمىلىق ھال
ــق ئىشــلىرىنى ئىســالم فىقھىســى سايىســىدا  ــق بارلى ــن ۋە دۇنيالى ــدۇ. دى داۋام قىلى
ــك  ــا ۋە ئاخىرەتلى ــادەم دۇني ــان ئ ــپ بارغ ــاال كۆرســەتكەن بويىچــە ئېلى ــالھ تائ ئال

]1] »البحر املحيط يف أصول الفقه« 1-توم، 6]- بەت.

]]] »رفع الحاجب عن مخترص ابن الحاجب« 244- بەت. 

ئىسالم فىقھىسى 
ۋە ئىسالمدىكى 

مەزھەپلەر
مۇھەممەد يۈسۈپ
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ــەر ئەلەيھىسســاالم  ياخشــىلىققا ۋە ھەممــە ئىشــتا مۇۋەپپەقىيەتكــە ئېرىشــىدۇ. پەيغەمب
بــۇ مەنىنــى ئىپادىلــەپ: »ئالــالھ كىمگــە ياخشــىلىقنى ئىــرادە قىلســا، ئۇنــى دىنــدا 

ئالىــم قىلىــدۇ«]1] دېگــەن.

ھــەر قايســى مەزھەپلەرنىــڭ فىقھــى كىتابلىرىغــا مۇراجىئــەت قىلغــان ئــادەم بــۇ 
ــۇ  ــى ۋە ب ــە ئالغانلىقىن ــۆز ئىچىگ ــى ئ ــي ئەھكامالرن ــەن دىنى ــڭ كۆپلىگ كىتابالرنى
ئەھكامالرنىــڭ مۇســۇلمان كىشــىنىڭ ھاياتىنــى رەتكــە سېلىشــقا يېتەرلىــك ئىكەنلىكىنى 

كۆرىــدۇ. 

ئىسالم فىقھىسىنىڭ كېلىپ چىقىشى

 ئىســالم فىقھىســى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســاھابىلىرىنىڭ زامانىدىــال ئوتتۇرىغــا 
ــان بولــۇپ، ئىســالم فىقھىنىــڭ كېلىــپ چىقىشــىغا تۈرتكــە بولغــان ئاساســلىق  چىقق
ــن  ــان يېڭىدى ــى بولمىغ ــلەردە ھۆكۈم ــى ھەدىس ــان ياك ــىلەرنىڭ قۇرئ ــەۋەب كىش س
ــكە  ــى بىلىش ــەرىئەت ئەھكاملىرىن ــدە ش ــىلىلەر ھەققى ــان مەس ــپ تۇرغ ــا چىقى مەيدانغ

ــدۇر. ــان زور ئېھتىياجى بولغ

ئىسالم فىقھىسىنىڭ تۈرلىرى

ئىســالم فىقھىســى ئىبــادەت قىســمى، مۇئامىلــە قىســمى، ئائىلــە قىســمى، جىنايــەت 
ۋە جــازا قىســمى، جىھــاد ۋە تىنچلىــق قىســمى، سىياســەت ۋە دىپلوماتىيــە قىســمى 

قاتارلىــق تۈرلەرگــە ئايرىلىــدۇ. ئــۇالر تۆۋەندىكىچــە:

ــى  ــدە _ تەرتىپلىرىن ــنىڭ قائى ــى ئورۇنداش ــەل _ ئىبادەتلەرن ــمى ئەم ــادەت قىس ئىب
ــق  ــاز، تاھــارەت، روزا، زاكات، ھــەج قاتارلى ــۇپ، نام ــان بول ــۆز ئىچىگــە ئالىدىغ ئ

ــدۇ. ــپ بېرى ــان قىلى ــى باي ئىبادەتلەرن

مۇئامىلــە قىســمى مۇســۇلمانالرنىڭ پــۇل _ مــال مۇئامىلىســى، ئېلىــم _ ســېتىم ۋە 
ھاالل-ھــارام قاتارلىــق مەســىلىلەرنىڭ ئەھكاملىرىنــى بايــان قىلىــپ بېرىــدۇ.

ئائىلــە قىســمى ئۆيلىنىــش، بــاال ئېمىتىــش، نەپىقــە، تــاالق، ۋەســىيەت، مىــراس 
قاتارلىــق مەســىلىلەرنىڭ دىنىــي كۆرســەتمىلىرىنى بايــان قىلىــپ بېرىــدۇ.

]1] ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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جىنايــەت ۋە جــازا قىســمى قاتىللىــق، ئۇغرىلىــق، زىنــا_ پاھىشــە، قــارا چاپــالش، 
ئالدامچىلىــق، بۇزغۇنچىلىــق، پارىخورلــۇق قاتارلىــق قىلمىشــالرنى ســادىر قىلغۇچىالرنى 
ــپ  ــان قىلى ــۇللىرىنى باي ــاقالش ئۇس ــى س ــى، تەرتىپن ــق تىنچلىقن ــازاالش ئارقىلى ج

بېرىــدۇ. 

جىھــاد ۋە تىنچلىــق قىســمى ئىســالم دۆلىتــى بىلــەن باشــقا دۆلەتلەر ئوتتۇرىســىكى 
ــق ۋە  ــش، تىنچلى ــپ بېرى ــە ئېلى ــەتكەن بويىچ ــاال كۆرس ــالھ تائ ــىۋەتنى ئال مۇناس
ئۇرۇشــنىڭ پىرىنســىپلىرى، كېلىشــىم ۋە توختــام قاتارلىقالرنىــڭ قائىــدە- تەرتىپلىرىنــى 

ۋە ئەھكاملىرىنــى بايــان قىلىــپ بېرىــدۇ.

سىياســەت ۋە دىپلوماتىيــە قىســمى ئىســالم دۆلىتىنىــڭ تاشــقى ۋە ئىچكــى سىياســەت 
ئىشــلىرىنى، شــۇنداقال مۇســۇلمان ئەمــەس دۆلەتلــەر بىلــەن بولىدىغــان دىپلوماتىــك 
ــەپ  ــى بەلگىل ــدە، پىرىنســىپلىرى قاتارلىقالرن ــەك_ چېگرىســى، قائى ــىۋىتىنىڭ چ مۇناس

بېرىــدۇ. دېمــەك، ئىســالم فىقھىســى مۇكەممــەل ئىســالم قانۇنىــدۇر.

مەزھەپلەر 

مەزھــەپ– لۇغــەت ئېتىبــارى بىلــەن بارىدىغــان جــاي دېگــەن مەنىنى ئىپادىلىســە، 
ئىســالم ئاتالغۇســىدا، »مۇجتەھىــد ئۆلىماالردىــن ھەربىرىنىــڭ ئىجتىھادتىكــى پەرقلىــق 
ــۇر. ئەممــا  ــۇدى«]1] دېگەنلىكت چۈشەنچىســى ۋە ئەھــكام ئىســتىنبات قىلىشــتىكى مېت
ــدا  ــەن ھال ــى چۆرىدىگ ــڭ مەزھىپىن ــد ئىمامنى ــر مۇجتەھى ــىش – ھەربى مەزھەپلىش

بارلىققــا كەلگــەن جامائتلىشــىش دېگەنلىكتــۇر. 

ــر  ــى پىكى ــالم دىنىدىك ــەپ – ئىس ــدا، مەزھ ــپ ئېيتقان ــراق قىلى ــۇ ئوچۇق تېخىم
ــۈننەتتە  ــى س ــدا ياك ــڭ قۇرئان ــد ئالىمالرنى ــان مۇجتەھى ــن پايدىالنغ ئەركىنلىكىدى
ــان ۋە  ــىلىلەرنى قۇرئ ــن مەس ــەن قىيى ــۇلمانالر دۇچ كەلگ ــاۋزۇالردا مۇس ــان م بولمىغ
ســۈننەتنىڭ روھىغــا ئۇيغــۇن ھــەل قىلىشــى بىلــەن مۇســۇلمانالر تەرىپىدىــن قوبــۇل 
قىلىنىــپ ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئومۇمالشــقان پىكىــر ۋە تەتبىقالردىــن مەيدانغــا كەلگــەن 

ــۇر. ــىش دېگەنلىكت جامائەتلىش

مەزھەپنىڭ پەيدا بولۇشى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبى

]1] »نظرية املقاصد عند اإلمام الشاطبي« ]6–بەت.
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ــن،  ــن كېيى ــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ۋاپاتىدى ــدا بولۇشــى پەيغەمب ــڭ پەي مەزھەپلەرنى
ــدا كۆرۈلۈشــكە باشــلىغان. ســاھابىالر زامانى

مەزھەپلەرنىڭ كۆپ بولۇش سەۋەبلىرى

ــالر  ــان ئامىل ــە بولغ ــىگە تۈرتك ــپ كېتىش ــڭ كۆپىيى ــدا مەزھەپلەرنى ــالم دىنى ئىس
ــە: تۆۋەندىكىچ

1. ئــەرەب تىلىدىكــى كۆپىنچــە ســۆزلەرنىڭ كــۆپ خىــل مەنىلەرگــە دااللــەت   
قىلىشــى ۋە ســۆزلۈك مەنىلىرىنىــڭ مۇجمەللىكــى ياكــى ئومــۇم ۋە خاســلىق 
ــقا  ــي )باش ــەن مەجازى ــى بىل ــي مەنىس ــى ھەقىقى ــىزلىقى ياك ــىدىكى ئېنىقس ئوتتۇرىس
بىــر( مەنــە ئوتتۇرىســىدا ئىپادىلىنىشــىگە ئوخشــىغان... مەســىلەن: ئــەرەب 
ــدەك،  ــەت قىلغىنى ــە دال ــق ھالىتىگ ــڭ ھەيزدارلى ــۆزى ئايالالرنى تىلىدىكى»قۇرۇئ«س
ئۇالرنىــڭ ھەيزدىــن پاكالنغانلىــق ھالىتىنىمــۇ كۆرســىتىدۇ. »ئەمــر« ســۆزى بــەزى 
ــى  ــب« ياك ــدا »ۋاجى ــەزى ئۇرۇن ــە ب ــەت قىلســا، يەن ــە داالل ــەرز« گ ئۇرۇنالردا»پ
ــۇنىڭدەك  ــدۇ. ش ــەت قىلى ــالرغا داالل ــەن(« ئىش ــى كۆرۈلگ ــتەھەب )ياخش »مۇس
ــە  ــە، يەن ــى كۆرسەتس ــنىڭ ھاراملىقىن ــر ئىش ــدا بى ــەزى ئۇرۇن ــۆزى ب ــى« س »نەھي

ــىتىدۇ. ــى كۆرس ــنىڭ مەكرۇھلىقىن ــر ئىش ــە بى ــدا يەن ــەزى ئۇرۇن ب

ــى  ــڭ مەنىس ــەن ئايەتنى ــوق﴾]1] دېگ ــدا زورالش ي ــى: ﴿دىن ــان كەرىمدىك قۇرئ
»كىشــىلەرنى دىنغــا كىرىشــكە زورلىمــاڭالر« دېگــەن مەنىدىكــى چەكلەشــنى 
ئىپادىلەمــدۇ؟ ياكــى »كىشــىلەرنى دىنغــا كىرىشــكە زورلىمىــدۇق« دېگــەن مەنىدىكــى 
ــاش  ــا ئوخش ــرى بۇنىڭغ ــنىمۇ؟ ئىســالم ئۆلىمالى ــەۋەر بېرىش ــن خ ــي ئەھۋالدى ئەمەلى
ــر  ــان مەنىســىنى چۈشىنىشــتە بى ــى ۋە مەقســەت قىلىنغ ــي دااللىت ــڭ ھەقىقى ئايەتلەرنى
خىــل بولمىغانلىقتىــن مەزھەپلــەر كېلىــپ چىققــان. ھەتتــا ســاھابىالرنىڭمۇ چۈشىنىشــى 

ــان. ــل بولمىغ ــر خى بى

2. ھەدىسلەرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى:

 )1( بــەزى ھەدىســلەر بــەزى ئۆلىماالرغــا يېتىــپ بارغــان بولســىمۇ، باشــقىلىرىغا 
ــالم  ــاھابىلىرى ئىس ــاالمنىڭ س ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــى. چۈنك ــپ بارالمىغانلىق يېتى
ــپ  ــن ئايرىلى ــدا، يۇرتلىرىدى ــۈزۈش يولى ــانلىرىغا يەتك ــا ئىنس ــۈن دۇني ــى پۈت دىنىن
قىتئەلەرگــە تارقــاپ كەتكەنلىكتىــن، ئۇالردىــن ھەربىــرى كىشــىلەرگە ئۆزىنىــڭ بىلگــەن 

ــى. ــال يەتكۈزەتت ۋە ئاڭلىغانلىرىنى

ــڭ  ــىمۇ، ئۇنى ــەن بولس ــپ كەلگ ــس يېتى ــىگە ھەدى ــن بىرەرس  )2( ئۆلىماالردى

]1] بەقەرە سۈرىسى: 256- ئايەت.
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ئىشەنچســىز يــول بىلــەن يېتىــپ كەلگەنلىكىدىــن ئۇنىڭغــا ئەھمىيــەت بەرمىگەنلىكــى 
ۋە باشــقا بىرىگــە شــۇ ھەدىــس ئىشــەنچلىك يــول بىلــەن يېتىــپ كېلىــپ ئۇنىڭغــا 

ــى. ــش كۆرگەنلىك ــۆرە ئى ك

)]( ئۆلىماالردىــن بىرەرســىگە ھەدىــس ئىشــەنچلىك يــول بىلــەن يېتىــپ كەلگــەن 
بولســىمۇ، ئۇنىــڭ ھەدىســلەرگە مۇئامىلــە قىلىــش ئۈچــۈن بەلگىلىگــەن شــەرتلىرىگە 
توغــرا كەلمىگەنلىكــى. مەســىلەن: ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ ھەنىفەنىــڭ زامانىــدا ئىراقتــا 
ــش  ــدۇرۇپ چىقى ــلەرنى ئوي ــان ھەدىس ــن يالغ ــاالمنىڭ نامىدى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
دولقۇنــى ئەۋجىگــە چىققــان ئىــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ ھەنىپىنىــڭ 
ــا  ــان. ئەمم ــە بولغ ــر ۋە ئىنچىك ــن ئېغى ــەرتى ئىنتايى ــش ش ــۇل قىلى ــس قوب ھەدى
مەدىنىــدە ئەھــۋال بۇنىــڭ ئەكســىچە بولغانلىقــى ئۈچــۈن، ئىمامــى ئەھمــەد ئىبنــى 

ھەنبەلنىــڭ ھەدىــس قوبــۇل قىلىــش شــەرتى ئېغىــر ئەمــەس ئىــدى.

ئىسالم دۇنياسىدىكى مەزھەپلەر

ئىســالم دۇنياســىدا ئىككــى تۈرلــۈك مەزھــەپ بولــۇپ، بىــرى، ئېتىقادىــي )يەنــى 
ــەل– ــى ئەم ــي )يەن ــرى ئەمەلى ــە بى ــەر، يەن ــىۋەتلىك( مەزھەپل ــا مۇناس ئېتىقادق

ئىبادەتلەرگــە مۇناســىۋەتلىك( مەزھەپلــەردۇر.

ــزە،  ــخ، رافى ــە، خاۋارى ــىئە، مۇتەزىل ــۈننە، ش ــى س ــەر: ئەھل ــي مەزھەپل ئېتىقادى
ــەردۇر. ــق مەزھەپل ــە قاتارلى ــە، قەدەرىي ــە، جىبىرىي ــە، ئابازىي ــمائىلىيە، باھائىي ئىس

ئەھلى سۈننە مەزھىپىنىڭ دۇنيا مىقياسىدىكى نوپۇز دائىرىسى 

ــە  ــۈننە مەزھىپىگ ــى س ــانلىقى ئەھل ــۆپ س ــەق ك ــۇلمانلىرىنىڭ مۇتل ــا مۇس دۇني
ئەگىشــىدۇ. شــەرقىي تۈركىســتان ۋە غەربىــي تۈركىســتان مۇســۇلمانلىرى، تۇنگانــالر، 
روســىيە، بالقــان، ھىندىســتان، پاكىســتان، تۈركىيــە، ھىندونوزىيــە، شــۇنداقال ئافرىقا، 
ئــەرەب ۋە ياۋروپــا دۆلەتلىرىدىكــى كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر، ئومۇمــەن بــۇرۇن 
ــان  ــق قىلغ ــى( ھۆكۈمرانلى ــمان ئىمپېرىيىس ــى ئوس ــى )ياك ــمانىيالر خەلىپىلىك ئوس
دۆلەتلەردىكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ھەممىســى ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە ئەگىشــىدۇ.ئەمما 
ئىــران، ئەزەربەيجــان، بەھرەيــن ۋە ئىــراق قاتارلىــق دۆلەتلــەردە شــىئە مەزبىدىكــى 
ــۈزدە  ــا مۇســۇلمانلىرىنىڭ ي ــدۇ. دېمــەك دۇني مۇســۇلمانالر كــۆپ ســانلىقنى ئىگىلەي
85 پىرســەنتى ئەھلــى ســۈننە مەزھىبىگــە ئەگەشســە، 15 پىرســەنت مۇســۇلمانالر شــىئە 



[[

مەزھىبىنــى تەشــكىل قىلىــدۇ.

ئىسالم دۇنياسىدىكى ئېتىقادىي مەزھەپلەرنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرى 

ــي  ــوڭ ئېتىقادى ــى چ ــەن ئىكك ــپ كەلگ ــە داۋام قىلى ــىدا ھازىرغىچ ــالم دۇنياس ئىس
مەزھــەپ بــار. بىــرى، ئەھلــى ســۈننە مەزھىپــى، يەنــە بىــرى، شــىئە مەزھىپىــدۇر. 
كۈنىمىــزدە بــۇ ئىككــى مەزھەبتىــن باشــقا مەزھەپلــەر ئاساســىي جەھەتتىــن تۈگــەپ 

كەتتــى، ياكــى ئەگەشــكۈچىلىرىنىڭ ســان جەھەتتىكــى ئېغىرلىقــى قالمىــدى.

شىئە مەزھەب ئېتىقادچىلىرىنىڭ كۈنىمىزدىكى ئىستاسكىلىق مەلۇماتى

يېقىنقــى زامانــدا ئېلىــپ بېرىلغان ستاســتىكىلىق مەلۇماتالرغــا ئاساســالنغاندا، دۇنيادا 
150-120 مىليــون ئەتراپىــدا شــىئە بارلىقــى مەلــۇم. بــۇ مەلۇماتقــا ئاساســالنغاندا 
شــىئىلەرنىڭ ئومۇمىــي مۇســۇلمانلىرىنىڭ تەخمىنــەن يــۈزدە 12 پىرســەنتىنى تەشــكىل 

قىلىدىغانلىقىنــى كۆرۈۋاالاليمىــز.

ــران،  ــەر ئى ــان دۆلەتل ــكىل قىلىدىغ ــى تەش ــلىق مەركىزىن ــىئەلەرنىڭ ئاساس ش
ئەزەربەيجــان، بەھرەيــن ۋە ئىــراق بولــۇپ، باشــقا دۆلەتلەردىكــى شــىئىلەر 
ــر قانچــە مەزھەبلەرگــە  ــە بى ــدە يەن ــۆز ئىچى ــدۇ. شــىئەلەر ئ قىســمەنلىكىنى ئىگىلەي
ــدۇر. ــام مەزھىپى ــى ئىم ــون ئىكك ــلىقى ئ ــڭ ئاساس ــن ئۇالرنى ــىمۇ، لېكى بۆلۈنس

ئون ئىككى ئىمام مەزھىپى

ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپــى ئاۋۋىلــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ كۈيئوغلــى، 
تۆتىنچــى خەلىپــە ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىبتىــن باشــالپ، ئاخىــرى مۇھەممــەد ئىبنــى 
ھۈســەين ئەســكەرى دېگــەن كىشــىگىچە جەمــى 11ئىمامنــى كــۆزدە تۇتىــدۇ. ئــۇالردا 
ــە  ــزى فاتىم ــاالمنىڭ قى ــەر ئەلەيھىسس ــڭ پەيغەمب ــۇ ئەنھۇنى ــى رەزىيەلالھ ــام ئەل ئىم
رەزىيەلالھــۇ ئەنھادىــن بولغــان پەرزەنتلىــرى ئىچىدىنــال چىقىــدۇ. ئــۇالر: ھەســەن، 
ــم،  ــا كازى ــادىق، مۇس ــەر س ــر، جەف ــەد باقى ــن، مۇھەمم ــل ئابىدى ــەين، زەينى ھۈس
ــەد  ــكەرى، مۇھەمم ــەن ئەس ــادى، ھەس ــى ھ ــى ئەل ــەد ئىبن ــزا، مۇھەمم ــى رى ئەل
ــكەرى  ــەين ئەس ــى ھۈس ــى ئىمام ــون بىرىنچ ــڭ ئ ــالردۇر. ئۇالرنى ــدى قاتارلىق مەھ
ــەد  ــى مۇھەمم ــڭ ئوغل ــن، ئۇنى ــن كېيى ــات بولغاندى ــى ۋاپ ــڭ 260-يىل ھىجرىيەنى
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ئاتىســىنىڭ ئىزىدىــن ئىمــام بولۇشــقا تېگىشــلىك ئىــدى. لېكىــن ئــۇ چۈشىنىشســىز 
بىــر شــەكىلدە يوقــاپ كەتكەندىــن كېيىــن، شــۇ ۋاقىتتىكــى شــىئەلەر ئــون ئىككىنچــى 
ــام  ــدا »ئىم ــر زامان ــىپ بى ــۇم مۇناس ــۇ چوق ــدى، ئ ــى ئۆلمى ــام مۇھەممەدن ئىم
مەھــدى« بولــۇپ، ئوتتۇرىغــا چىقىــدۇ ۋە دۇنيــادا ئادالەتنــى بەرپــا قىلىــدۇ، دەپ 
ئېــالن قىلغــان. شــۇنىڭدىن ئېتىبــارەن شــىئەلەرنىڭ ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپىــدە 
ئىماملىــق ئاخىرالشــقان بولــۇپ، ئــۇالر مۇھەممــەد مەھدىنىــڭ چىقىشــىنى كۈتىــدۇ.

 شــىئەلەرنىڭ بــۇ پىرقىســى ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپــى، ئىمامىيــە مەزھىپــى، 
جەئفەرىيــە مەزھىپــى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ. ئۇالرنىــڭ ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپــى دەپ 
ئاتىلىشــى ئــۇالردا ئىماملىقنىــڭ ئــون ئىككــى ئىمــام بىلــەن ئاخىرالشــقانلىقى، ئىمامىيە 
ــى ۋە  ــاد قىلىدىغانلىق ــام تىكلەشــنىڭ پەرزلىكىگــە ئېتىق ــڭ ئىم دەپ ئاتىلىشــى ئۇالرنى
جەئفەرىيــە دەپ ئاتىلىشــى شــىئەلەرنىڭ ئىمــام جەئفــەر ســادىقنىڭ دەۋرىــدە قــۇدرەت 
تېپىــپ يېڭــى بىــر باســقۇچقا كۆتۈرۈلگەنلىكــى ســەۋەبتىن ئىــدى. ئەممــا ئۇالرنىــڭ 

فىقھىــي مەســىلىلىرىدىكى مەزھەپلىــرى بىر-بىرىدىــن پەرقلىقتــۇر.

ــدە  ــا بەزى ــىگىچە، ھەتت ــەر دەرىجىس ــى پەيغەمب ــڭ ئىماملىرىن ــىئەلەر ئۆزلىرىنى  ش
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىنمۇ يۇقىــرى مەرتىبىلەرگــە كۆتىرىــدۇ. ئۇالرنىــڭ 
ئىماملىرىنــى چوڭ-كىچىــك ھــەر قانــداق بىــر گۇناھتىــن پــاك كىشــىلەر بولــۇپ، 
ئــۇالردا ئۇنتــۇپ قېلىــش، خاتالىشــىش بولمايــدۇ، ئــۇالر دۇنيــا يارىتىلىشــتىن بۇرۇن 
نۇرلــۇق ســۈرەتتە يارىتىلىــپ بولغــان، ئــۇالر ئالــالھ تائــاال تەرىپىدىــن تىكلەنگــەن 
ــاد  ــدۇ، دەپ ئېتىق ــن كېلى ــەت شــۇالرنىڭال قولىدى ــەر پەق ــۇپ، كارامەتل ــالر بول ئىمام

ــدۇ.  قىلى

 شــىئەلەرنىڭ ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپــى ھازىــر ئىــران، ئىــراق، ھىندىســتان، 
ســۈرىيە ۋە ئافغانىســتان قاتارلىــق دۆلەتلــەردە كــۆپ تېپىلىــدۇ.

ــاھ  ــان ش ــە ئولتۇرغ ــاھلىق تەختىگ ــدا پادىش ــى ئىران ــڭ 1500-يىل مىالدىيىنى
ئىســمائىل ســەفەۋى شــىئەلەرنىڭ ئــون ئىككــى ئىمــام مەزھىپىنــى ئىراننىــڭ رەســمىي 
دۆلــەت دىنــى قىلىــپ بەلگىلىگەندىــن بېــرى بــۇ مەزھــەپ ھازىرغىچــە ئىرانــدا دەۋر 

ــە ]1].  ســۈرۈپ كەلمەكت

ئەھلى سۈننە مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا دەۋر سۈرۈۋاتقان فىقھى مەزھەپلەر

]1] مىسىر ۋەقىپ ئىشلىرى مىنىستىرلىقىنىڭ »ئىسالمىي ئىشالر ئالىي كېڭىشى« تەرىپىدىن ھازىرالنغان »ئومۇمىي ئىسالم 
ئېنسىكلوپېدىيىسى«دىن ئېلىندى. 
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ــەر  ــى مەزھەپل ــۈرۈۋاتقان فىقھ ــىدا دەۋر س ــۇلمانلىرى ئارىس ــۈننە مۇس ــى س ئەھل
ــەر: تۆۋەندىكىل

ھەنەفىي مەزھىپى

مالىكىي مەزھىپى

شافىئىي مەزھىپى

ھەنبەلىي مەزھىپى

بىرىنچى: ھەنەفىي مەزھىپى

ــۇلمانالر  ــان مۇس ــۇب بولغ ــە مەنس ــۈننە مەزھىپىگ ــى س ــي مەزھىپى-ئەھل ھەنەفى
ئارىســىدا بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنىــپ قوبــۇل قىلىنغــان مەشــھۇر تــۆت مەزھەپنىــڭ 
بىرىنچىســىدۇر. ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ پېشىۋاســى ۋە قۇرغۇچىســى ئىمــام ئــەزەم )ئەڭ 
چــوڭ ئىمام(نىــڭ تولــۇق ئىســمى – ســابت ئوغلــى نۇئمــان بولــۇپ، ھىجرىيەنىــڭ 
ــۇ  ــەن. ئ ــا كەلگ ــەھىرىدە دۇنياغ ــە ش ــڭ كۇف ــى ئىراقنى ــى )699م( ھازىرق 80-يىل
ــدا  ــك زامانى ــوڭ خەلىپىلى ــى چ ــارەت ئىكك ــىيالردىن ئىب ــەن ئابباس ــەر بىل ئەمەۋىل
ياشــىغان، كاتتــا مۇجتەھىــد ئالىــم. ئىمــام ئــەزەم تەقۋالىقــى ۋە ھۇشــيارلىقى بىلــەن 
داڭــق چىقارغــان كىشــى بولــۇپ، تىجــارەت ئىشــلىرىدىمۇ راســتچىللىقى ۋە توغرىلىقــى 

بىلــەن تونۇلغــان زات ئىــدى. 

ئىمــام ئــەزەم ئۇســتازى ھەممادنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن، مەســجىدتىكى تالىبالرنــى 
ئوقۇتــۇش ۋەزىپىســىنى ئــۆز ئۈســتىگە ئالغــان. ئــۇ تالىبالرغــا ئىنتايىــن مېھرىبــان 
ۋە كۆيۈمچــان ئىــدى. ھەتتــا ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپكە ئوخشــىغان بــەزى كەمبەغــەل 
ــى  ــى ئــۆزى كۆتــۈرۈپ ئۇالرن تالىبالرنىــڭ مەئىشــەت يولىدىكــى پۈتــۈن چىقىملىرىن

ئوقــۇش بىلەنــال شۇغۇللىنىشــقا ئۈندەيتتــى.

ــا تىجــارەت ئىشــىنىمۇ  ــر ۋاقىتت ــەن بى ــى ئوقۇتــۇش بىل ــەزەم تالىبالرن ــام ئ  ئىم
ئاقســاتمىغان بولــۇپ، كۇفــە شــەھىرى مەركىزىــدە خــام ۋە يېپــەك ســاتىدىغان دۇكىنى 
بــار ئىــدى. ئۇنــى ئۆزىنىــڭ شــېرىكى ماڭــدۇرۇپ پايدىســىدىن ئۇنىمــۇ نېســىۋىدار 
ــۇپ، ئــەڭ مەشــھۇرلىرى  قىالتتىكــەن. ئىمــام ئەزەمنىــڭ كۆپلىگــەن ئەســەرلىرى بول
»ئــەل فىقھــۇل ئەكبــەر«، »ئــەل مەخارىــج فــى ئەلفىقــھ« دېگــەن كىتابلىرىــدۇر.

ــى(  ــۇن كۈن ــى 14- ئىي ــى )767- يىل ــڭ 150-يىل ــەزەم ھىجرىيەنى ــام ئ ئىم
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ــەھىرىنىڭ  ــداد ش ــۇپ، باغ ــەن بول ــن ئۆتك ــەھىرىدە ئالەمدى ــداد ش ــىدا باغ 70 يېش
ئەئزەمىيــە رايونــى، دىجلــە دەرياســىنىڭ شــەرقىدىكى خىــرزان قەبرىســتانلىقىغا دەپنــە 

ــان. قىلىنغ

ئىمام ئەزەمنىڭ ئىسالم فىقھىشۇناسلىقىدىكى مەرتىۋىسى

ئىمــام ئــەزەم ئىســالم دۇنياســىدىكى مەشــھۇر تــۆت فىقھىــي مەزھەپنىــڭ پېشۋاســى 
ۋە ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ قۇرغۇچىســىدۇر.

ــئ ئىبنــى جــەرراھ ئىمــام ئەزەمنــى تەرىپلــەپ  ئىمــام شــافىئىينىڭ ئۇســتازى ۋەكى
ــاز  ــى نام ــدەك ياخش ــراق ۋە ئۇنىڭ ــن ئالىم ــام ئەزەمدى ــەن: »ئىم ــداق دېگ مۇن

ــوق«]1]. ــم ي ــى كۆرگىنى ــان بىرىن ئوقۇيدىغ

ئىمــام شــافىئىي ئىمــام ئەزەمنىــڭ ئىلمىــي مەرتىبىســىنى بايــان قىلىــپ: »فىقھــى 
ئىلمىــدا ھەممىمىــز ئىمــام ئەزەمگــە موھتاجمىــز«]2] دېگــەن ئىكــەن.

ــەن  ــداق دېگ ــەمىل مۇن ــى ش ــەزر ئىبن ــم ن ــھ ئالى ــۇناس ۋە فەقى ــق تىلش ئاتاقلى
ئىكــەن: »كىشــىلەر ھەممىســى ئۇيقــۇدا ئىــدى، ئىمــام ئــەزەم ئۆزىنىــڭ ماھارىتــى 

ــى«]]]. ــى ئويغاتت ــەن ئۇالرن بىل

ئەلالمــە ئىبنــى مۇبــارەك مۇنــداق دېگــەن: »فىقھــى ئىلمىــدە ئىمــام ئەزەمــدەك 
كامالىغــا يەتكــەن بىرىنــى كۆرمىدىــم، تەقۋادارلىقتىمــۇ ئۇنىڭــدەك بىرىنــى 

ــم«]4]. كۆرمىدى

ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ فىقھىي مەسىلىلىرىنى توپلىغانالر

ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ فىقھىــي مەســىلىلىرىنى ئىمــام ئەزەمنىــڭ شــاگىرتلىرىدىن 40 
تىــن كۆپــرەك ئالىــم يېزىــپ قالدۇرغــان بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ مەشــھۇرلىرى تۆۋەندىكى 

ــىدۇر: ئۈچ كىش

ــەل  ــۇب ئ ــى ياق ــم ئوغل ــمى- ئىبراھى ــۇق ئىس ــۈپ، تول ــۇ يۈس ــام ئەب 1. ئىم

]1] »تاريخ بغداد« ]1-توم 45]-بەت.

]]] »تاريخ بغداد«]-توم ]2]-بەت.

]]] »تهذيب التهذيب« 5-بەت 604-بەت.

]]] »ترتيب املدارك« ]-توم 00]-بەت.
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ئەنســارى ھىجرىيەنىــڭ ]11-يىلــى )1]7م( كۇفــە شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ئــۇ 
كىچىكىدىــن دىنىــي ئىلىملەرگــە قاتتىــق قىزىقىــش بىلــەن يۈزلىنىــپ، ئىمــام ئەزەمنىڭ 
ــىيالر  ــم. ئابباس ــد ئالى ــكەن مۇجتەھى ــۇپ يېتىش ــم ئوق ــل مۇنتىزى ــدا 17 يى قولى
ــازى  ــا ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپ ق ــدا باغداتت ــە مەھدىنىــڭ زامانى خەلىپىلىرىدىــن خەلىپ
ــدا  ــىدنىڭ زامانى ــەل رەش ــارۇن ئ ــە ھ ــھۇر خەلىپ ــا مەش ــە دۇنياغ ــان. كېيىنچ بولغ
ئۇنىــڭ مەنســىبى تېخىمــۇ ئۆســتۈرۈلۈپ قــازى قــۇزات )قازىــالر قازىســى( بولــۇپ 

ــەن]1]. تەيىنلەنگ

ــى ۋە  ــڭ گۈللىنىش ــي مەزھىپىنى ــق دەۋرى ھەنەفى ــۈپنىڭ قازىلى ــۇ يۈس ــام ئەب ئىم
ــام  ــۇ يۈســۈپ ئىم ــام ئەب ــان. ئىم ــدە رول ئوينىغ ــەڭ تارقىلىشــى ئۈچــۈن ئاالھى ك
ــكەن  ــۇپ يېتىش ــن بول ــا ئۆلىماالردى ــۇپ، كاتت ــاگىرتى بول ــى ش ــڭ بىرىنچ ئەزەمنى
ــۇلى  ــڭ »ئۇس ــان، ئۇنى ــپ قالدۇرغ ــى يېزى ــان كىتابالرن ــۇ نۇرغۇنلىغ ــدى، ئ ئى
ــى  ــا قويغانلىق ــۇپ ئوتتۇرىغ ــى بول ــىپى(نى تۇنج ــلىق پىرىنس ــى« )قانۇنشۇناس فىقھ
رىۋايــەت قىلىنغــان]2]. ئــۇ ھىجرىيەنىــڭ 182-يىلــى )799م 21- ئاپرىــل كۈنــى(، 
ــىيالر  ــھۇر ئابباس ــى مەش ــازا نامىزىن ــەن، جىن ــن ئۆتك ــا ئالەمدى ــىدا باغداتت 69 يېش

ــان. ــۆزى ئوقۇغ ــىد ئ ــارۇن رەش ــى ھ خەلىپىس

2. ئىمــام مۇھەممــەد، تولــۇق ئىســمى ھەســەن ئوغلــى مۇھەممــەد ئــەل شــىيبانىي 
بولــۇپ، ھىجرىيەنىــڭ 2]1-يىلــى )749م( ئىراقتــا دۇنياغــا كەلگەن. ئىمــام مۇھەممەد 
ئىلىمــدە كامــال تاپقــان مۇجتەھىــد ئالىمالردىــن بولــۇپ، ئىمــام ئەبــۇ يۇســۇفتىن 
قېلىشــمايتتى. ئــۇ شــۇ زاماننىــڭ ئــەڭ مەشــھۇر ئۆلىمالىرىدىــن ئىــدى. ئــۇ ئىمــام 
ئەزەمنىــڭ ئىككىنچــى شــاگىرتى بولــۇپ، ئىمــام ئەزەمنىــڭ ۋاپاتىدىــن كېيىــن ئىمــام 

ئەبــۇ يۈســۈپتە ئوقۇغــان. ھىجرىيەنىڭ187-يىلــى )]80م( ئالەمدىــن ئۆتكــەن.

]. ئىمــام زۇفــەر ئەلھۇزەيــل ھىجرىيەنىڭ108-يىلــى )727م( ھازىرقــى ئىراقنىــڭ 
كۇفــە شــەھىرىدە دۇنياغــا كەلگــەن. ھەنەفىــي مەزھىپىدىكــى كاتتــا مۇجتەھىدالردىــن 
ــۆپ  ــى ك ــان، خېل ــازاۋەر بولغ ــە س ــدە ھۆرمىتىگ ــڭ ئاالھى ــام ئەزەمنى ــۇپ، ئىم بول
مەســىلىلەرنى يېشــىپ چىقارغــان كىشــىدۇر. ئىمــام زۇفــەر ھىجرىيەنىــڭ 157- يىلــى 
)774م( تەخمىنــەن 47 ياشــالر ئەتراپىــدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن. ھەنەفىــي مەزھىپىــدە 
مۇھىــم مەســىلىلەردىن 17 مەســىلىدە ئىمــام زۇفەرنىــڭ رەيــى بويىچــە ئىــش كۆرۈلۈپ 

]1] قازىلىــق مەنســىپى ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپتىن ئىلگىرىمــۇ بــار ئىــدى، بۇرۇنمــۇ قــازى دېگــەن نــام بىلــەن ئاتالغــان 

كىشــىلەر كــۆپ ئىــدى. شــۇرەيھ قــازى دېگــەن كىشــى ئۆمــەر ئىبنــى خەتتــاپ دەۋرىــدە قــازى بولغــان. ئەممــا قــازى 
قــۇززات دېگــەن ئۇنــۋان تۇنجــى قېتىــم ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپكە بېرىلگــەن.

]]] »ئۇســۇلى فىقھى«ھەققىــدە تۈنجــى ئەســەر يازغــان كىشــى توغرۇلــۇق ئىختىــالپ بــار. بەزىلــەر بــۇ مــاۋزۇدا تۇنجــى 

قېتىــم ئەســەر يازغــان كىشــى ئىمــام جەئفــەر ســادىق دېســە، يەنــە بەزىلــەر ئىمــام ئەبــۇ يۈســۈپ دەپ قارايــدۇ. ئەممــا 
كــۆپ ســانلىق ئۆلىمــاالر بــۇ ماۋزۇدىكــى تۈنجــى ئەســەرنىڭ ئىمــام شــافىئىنىڭ »رىســالە« ناملىــق ئەســىرى ئىكەنلىكىــدە 

. ر قتۇ ئىتتىپا
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كەلمەكتــە]1].

ئىككىنچى: مالىكىي مەزھىپى

ــان مۇســۇلمانالر  ــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغ ــى- ئەھل ــي مەزھىپ مالىكى
ئارىســىدا بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنىــپ قوبــۇل قىلىنغــان مەشــھۇر تــۆت مەزھەپنىــڭ 
ئىككىنچىســىدۇر. مالىكىــي مەزھىپىنىــڭ قۇرغۇچىســى ئىمــام مالىــك بولــۇپ، تولــۇق 

ئىســمى مالىــك ئىبنــى ئەنــەس ئىبنــى مالىكتــۇر.

ئىمــام مالىــك ھىجرىيەنىڭ]9-يىلــى )715م( مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە شــەھىرىدە دۇنياغا 
ــد  ــۇ ھەدىسشۇناســلىق ۋە فىقھىشۇناســلىقتا كامالەتكــە يەتكــەن مۇجتەھى كەلگــەن. ئ
ــىرى  ــھۇر ئەس ــەڭ مەش ــان. ئ ــەرلەرنى يازغ ــي ئەس ــەن دىنى ــۇپ، كۆپلىگ ــم بول ئالى
ــە  ــى )795م( مەدىن ــڭ 179-يىل ــك ھىجرىيەنى ــام مالى ــە« دۇر. ئىم ــەل مۇۋەتت »ئ

ــەۋۋەرە شــەھىرىدە 84 يېشــىدا ئالەمدىــن ئۆتكــەن. مۇن

مالىكىــي مەزھىپــى مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە شــەھىرىدە مەيدانغــا كېلىپ ھىجــاز )مەككە، 
مەدىنــە ۋە بۇالرنىــڭ ئەتراپىدىكــى جايــالر(، مىســىر، ئافرىقــا دۆلەتلىــرى، ماراكــەش، 
ئەندەلــۇس )ئىســپانىيە( قاتارلىــق رايونالرغىچــە بېرىــپ يەتكــەن. ھازىرقــى زامانــدا 
ــەش،  ــرى، ماراك ــا دۆلەتلى ــرى ئافرىق ــۇق رايونلى ــەڭ نوپۇزل ــڭ ئ ــى مەزھىپىنى مالىك
تۇنىــس، ئالجىرىيــە، لىۋىيــە، ســۇدان قاتارلىــق دۆلەتلــەر بولــۇپ، ئىــراق، ھىجــاز، 

پەلەســتىن ۋە ســۈرىيەلەردىمۇ ئــاز ســاندا تېپىلىــدۇ.

ئۈچىنچى: شافىئىي مەزھىپى

ــى ســۈننە مەزھىپىگــە مەنســۇب بولغــان مۇســۇلمانالر  شــافىئىي مەزھىپــى- ئەھل
ئارىســىدا بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنىــپ قوبــۇل قىلىنغــان مەشــھۇر تــۆت مەزھەپنىــڭ 
ئۈچىنچىســىدۇر. شــافىئىي مەزھىپىنىــڭ قۇرغۇچىســى ئىمــام شــافىئىي بولــۇپ، تولــۇق 

ئىســمى ئەبــۇ ئابدۇلــالھ مۇھەممــەد ئىبنــى ئىدرىــس ئــەل شــافىئىيدۇر.

ئىمــام شــافىئىي ھىجرىيەنىــڭ 150-يىلــى )767م( ھازىرقــى پەلەســتىننىڭ غــەززە 
رايونىــدا دۇنياغــا كەلگــەن ۋە ئىككــى يېشــىدا ئاتىســى بىلــەن مەككىگــە كەلگــەن. 
كېيىنچــە ئىمــام مالىكتــا فىقھــى ۋە ھەدىــس ئىلىملىرىنــى ئوقۇغــان. ئــەرەب تىلــى، 

]1] »املدخل إل الفقه اإلسالمي« ناملىق ئەسەردىن.
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ئــەرەب ئەدەبىياتــى، قۇرئــان، ھەدىــس ۋە فىقھــى ئىلىملىرىــدە كامالەتكــە يەتكــەن 
ئىمــام شــافىئىي ھاياتىــدا نۇرغۇنلىغــان قىممەتلىــك دىنىــي ئەســەرلەرنى ۋە شــېئىرالرنى 
يېزىــپ قالدۇرغــان مۇجتەھىــد ئالىمــدۇر. ئــۇ يەنــە ئىراققــا بېرىــپ ئىمــام ئەزەمنىــڭ 
شــاگىرتلىرىدا فىقھــى ئىلىملەرنــى ئۆگەنگــەن. كېيىنچــە مىســىرغا ھىجــرەت قىلغــان ۋە 

ھىجرىيەنىــڭ 202-يىلــى )819م( مىســىردا ۋاپــات بولغــان.

ئىمــام شــافىئىينىڭ »كونــا« ۋە »يېڭــى« ئىككــى مەزھىپــى بولــۇپ، ئىراقتىكــى 
ــى  ــى مەزھىپ ــن يېڭ ــن كېيى ــپ كەلگەندى ــىرغا قايتى ــى، مىس ــا مەزھىپ ــدا كون ۋاقتى

ــان. ــا چىقق ئوتتۇرىغ

ــالر،  ــايدىغان رايون ــۇردالر ياش ــتىن، ك ــىر، پەلەس ــر مىس ــى ھازى ــافىئىي مەزھىپ ش
ــا. ــورۇن ئالماقت ــالردا ئ ــق جاي ــۋان قاتارلى ــتان ۋە لى ــە، پاكىس ــران، ھىندۇنۇزىي ئى

تۆتىنچى: ھەنبەلىي مەزھىپى

ــۇلمانالر  ــان مۇس ــۇب بولغ ــە مەنس ــۈننە مەزھىپىگ ــى س ــي مەزھىپى-ئەھل ھەنبەلى
ئارىســىدا بىــردەك ئېتىــراپ قىلىنىــپ قوبــۇل قىلىنغــان مەشــھۇر تــۆت مەزھەپنىــڭ 
تۆتىنچىســىدۇر. ھەنبەلىــي مەزھىپىنىــڭ قۇرغۇچىســى ئىمــام ئەھمــەد ئىبنــى ھەنبــەل 
ــەل  ــەل ئ ــى ھەنب ــەد ئىبن ــى مۇھەمم ــەد ئىبن ــمى ئەھم ــۇق ئىس ــۇپ، تول بول
ــى )780م(  ــڭ ]16- يىل ــەل ھىجرىيەنى ــى ھەنب ــەد ئىبن ــام ئەھم ــەيبانىيدۇر. ئىم ش
ــدات،  ــەن. باغ ــا كەلگ ــدە دۇنياغ ــەن يېرى ــەرۋە دېگ ــتاننىڭ م ــى تۈركمەنىس ھازىرق
مەككــە، يەمــەن، شــام )ســۈرىيە ۋە لېــۋان(، بەســرە ۋە كۇفــە شــەھەرلىرىدە ئىلىــم 
ــدا  ــا بولغــان چاغلىرى ــم. ئىمــام شــافىئىي باغدادت ــد ئالى تەھســىل قىلغــان مۇجتەھى
ــان.  ــەرلەرنى يازغ ــي ئەس ــەن دىنى ــان. كۆپلىگ ــى ئوقۇغ ــى ئىلىملىرىن ــدا فىقھ ئۇنىڭ
ــان  ــڭ »قۇرئ ــە مەزھىپىنى ــۇن مۇتەزىل ــى مەئم ــىيالر خەلىپىس ــى ئابباس باغداتتىك
مەخلۇقتــۇر« دەيدىغــان پىكىرىنــى قوبــۇل قىلغاندىــن كېيىــن، پۈتــۈن ئۆلىماالرنــى 
ــدا، ئىمــام ئەھمــەد بــۇ پىكىرنــى قوبــۇل  بــۇ پىكىرنــى قوبــۇل قىلىشــقا زورلىغان
ــازاب –  ــۆپ ئ ــدە ك ــان ھەم ــدە ياتق ــاي تۈرمى ــەۋەبلىك 28 ئ ــۇ س ــان. ش قىلمىغ
ــان. ئــۇ ھىجرىيەنىــڭ 271-يىلــى )855م( ھازىرقــى ئىراقنىــڭ  ــى تارتق ئوقۇبەتلەرن

ــەن. ــن ئۆتك ــەھىرىدە ئالەمدى ــداد ش ــى باغ پايتەخت

ھەنبەلىــي ھازىرقــى ســەئۇدى ئەرەبىســتانىنىڭ نەجــدە رايونىــدا پۈتۈنلــەي ئــورۇن 
ئالغــان بولــۇپ، ھىجازدىمــۇ كــۆپ ســاندا تېپىلىــدۇ. پەلەســتىن، ســۈرىيە ۋە لىــۋان 
قاتارلىــق دۆلەتلــەردە شــافىئىي مەزھىپىدىــن كېيىنكــى ئــەڭ چــوڭ مەزھــەپ ھەنبەلىــي 
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مەزھىپــى ھېســابلىنىدۇ.

شىئەلەردە دەۋر سۈرۈۋاتقان مەشھۇر فىقھى مەزھەپلەر

شــىئەلەردە دەۋر ســۈرىۋاتقان مەشــھۇر فىقھىــى مەزھەپلــەر زەيدىيــە ۋە جەئفەرىيەدىن 
ئىبــارەت ئىككــى چــوڭ مەزھەپتۇر.

ــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ  ــە ئەل ــە مەزھىپــى- تۆتىنچــى خەلىپ زەيدىي
ــەن  ــن دېگ ــل ئابىدى ــى زەينى ــى ئىبن ــى ئەل ــد ئىبن ــن زەي ــڭ چەۋرىلىرىدى ئەنھۇنى
ــەن  ــە بىل ــۇ ھەنىف ــام ئەب ــى ئىم ــۇ كىش ــۇپ، ب ــكۈچىلىرى بول ــىنىڭ ئەگەش كىش

ــدى. ــداش ئى زامان

 زەيدىيــە مەزھىپىنىــڭ فىقھىــي قاراشــلىرى ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىدىكــى مەشــھۇر 
ــلىرى  ــي قاراش ــدۇر. ئېتىقادى ــەڭ يېقىن ــلىرىغا ئ ــي قاراش ــڭ فىقھى ــۆت مەزھەپنى ت
ــى  ــام زەيدن ــى ئىم ــە مەزھىپ ــا مۇتەزىل ــدۇ. ھەتت ــى ئاســاس قىلى ــە مەزھىپىن مۇتەزىل
ئۆزلىرىنىــڭ پىكرىــي جەھەتتىكــى ئىمامــى ھېســاباليدۇ. بــۇ مەزھــەپ مىالدىيــە 8- 
ئەســىردە مەيدانغــا چىققــان بولــۇپ، ھازىــر يەمــەن جۇمھۇرىيىتــى تېررىتورىيەســىدە 

ــۈرمەكتە. دەۋر س

جەئفەرىيــە مەزھىپــى – ئەھلــى بەيتنىــڭ 6– چــوڭ ئىمامــى ۋە كاتتــا ئالىــم ئىمام 
جەئفــەر ئىبنــى مۇھەممــەد ســادىق رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مۇرىدلىــرى بولــۇپ، بــۇ 
كىشــى شــىئەلەرنىڭ فىقھىــي مەســىلىلىرى بويىچــە ئــەڭ چــوڭ ئىمامــى ھېســابلىنىدۇ. 
ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە كۇفــە شــەھىرىدە، ئىمــام مالىــك مەدىنــە مۇنــەۋۋەرە شــەھىرىدە 
ــىلىلەرنى  ــي مەس ــەن فىقھى ــن كۆپلىگ ــۇ ئەنھۇدى ــادىق رەزىيەلالھ ــەر س ــام جەئف ئىم

ئۆگەنگــەن. 

ــۋان،  ــن، لى ــراق، ئەزەربەيجــان، بەھرەي ــران، ئى ــر ئى ــى ھازى ــە مەزھىپ جەئفەرىي
ــەردە دەۋر  ــق دۆلەتل ــتان قاتارلى ــتان ۋە ئافغانىس ــتان، ھىندىس ــتان، پاكىس تاجىكىس

ــۈرمەكتە.  س

ئەھلى سۈننە مەزھىپى ئىچىدە مۇنقەرز بولغان فىقھىي مەزھەپلىرى

ــرى  ــي مەزھەپلى ــەن فىقھى ــەپ كەتك ــدە تۈگ ــى ئىچى ــۈننە مەزھىپ ــى س  ئەھل
تۆۋەندىكىلــەر:
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ــى.  ــڭ مەزھىپ ــەئىد )174-93ھ/791-712م( نى ــى س ــس ئىبن ــام لەي  1. ئىم
ــى  ــافىئىينىڭ مەزھىپ ــام ش ــۇپ، ئىم ــان بول ــا چىقق ــىردا مەيدانغ ــەپ مىس ــۇ مەزھ ب

ــان. ــەدەر داۋام قىلغ ــقانغا ق ئومۇمالش

2. ئىمــام داۋۇد زاھىرىــي )269-199ھ/815- ]88م( نىــڭ مەزھىپــى. بــۇ مەزھەپ 
باغدادتــا مەيدانغــا كەلگــەن بولــۇپ، ئىســالم قانۇنشۇناســلىقىنىڭ 4- ئاساســى بولغان 
ــپ  ــە يوقىلى ــپ كېيىنچ ــۇددەت داۋام قىلى ــۇزۇن م ــى، ئ ــراپ قىلمايتت ــنى ئېتى قىياس

ن. شكە گە تۆ

ــى.  ــڭ مەزھىپ ــي )157-88ھ/707- 774م( نى ــان ئەۋزائى ــام ئابدۇراھم ]. ئىم
ــپانىيە  ــۋان، ئىس ــۈرىيە، لى ــۇپ س ــان بول ــا چىقق ــۈرىيىدە مەيدانغ ــەپ س ــۇ مەزھ ب
قاتارلىــق جايــالردا ئومۇمالشــقان. كېيىنچە، ســۈرىيىدە ئىمام شــافىئىينىڭ، ئىســپانىيىدە 
ئىمــام مالىكنىــڭ مەزھىپــى ئومۇملىشىشــى نەتىجىســىدە، بــۇ مەزھەپكە ئەگىشــىدىغانالر 

تەدرىجــى تۈگــەپ كەتكــەن.

دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇلمان ھەنەفىي مەزھىپىگە ئەگىشىدۇ؟

ــي  ــىيادىكى تۈركى ــۇرا ئاس ــتىكىالرغا ئاساســالنغاندا، ئوتت ــرى رەســمىي ئىستاس غەي
جۈمھۇرىيەتلــەر، شــەرقىي تۈركىســتان، ئافغانىســتان، پاكىســتان، ھىندىســتان، 
ــىر،  ــە، مىس ــى، تۈركىي ــۇلمانالرنىڭ ھەممىس ــى مۇس ــق جايالردىك ــتان قاتارلى تاتارىس
ــۇلمانالرنىڭ  ــى مۇس ــق دۆلەتلەردىك ــراق قاتارلى ــە ۋە ئى ــۈرىيە، ئېئوردانىي ــۋان، س لى
ــۈرىيە،  ــۋان، س ــىر، لى ــىدىكەن. مىس ــە ئەگىش ــي مەزھىپىگ ــانلىقى ھەنەفى ــۆپ س ك
ــەرئىيلەر  ــە ش ــى مەھكىم ــق دۆلەتلەردىك ــراق قاتارلى ــتان ۋە ئى ــە، ئافغانىس ئېئوردانىي
ــەن  ــە ئىكــەن. ئومۇم ــى بويىچــە ئىــش كۆرمەكت ــڭ مەزھىپ ــام ئەزەمنى ــۇ ئىم ھازىرم
ــان  ــق قىلغ ــى( ھۆكۈمرانلى ــمان ئىمپېرىيىس ــى ئوس ــى )ياك ــمانىيالر خەلىپىلىك ئوس
جايالرنىــڭ ھەممىســىدە ئىمــام ئەزەمنىــڭ مەزھىپــى ئــورۇن ئالغــان بولــۇپ، دۇنيــا 
مۇســۇلمانلىرىنىڭ ئۈچتىــن بىرىنىــڭ كۆپرەكــى ھەنەفىــي مەزھىپىگــە ئەگىشــىدىكەن. 
ــە  ــي مەزھىپىگ ــۇلمان ھەنەفى ــرەك مۇس ــن كۆپ ــۇ 25 مىليوندى ــي ئامېرىكىدىم جەنۇبى

ــىدىكەن]1]. ئەگىش

مەزھەپكە ئەگىشىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر

]1] »املدخل يف الفقه« ناملىق ئەسەردىن .
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 مەزھەپكە ئەگىشىش زۆرۈرمۇ؟

ئىســالم دىنىــي مۇســۇلمانالرنى باشــقا دىنالردىكىگــە ئوخشــاش قارىغۇالرچــە تەقلىــد 
قىلىشــقا تەشــەببۇس قىلمايــدۇ، بەلكــى تەقلىدچىلىكنــى ناھايىتــى قاتتىــق ســۆكىدۇ. 
ــڭ  ــل ئىشلىتىشــكە، ئۆزىنى ــەن ئەقى ــدى بىل ــى كىشــىلەرنى ئال چۈنكــى ئىســالم دىن

پايــدا – زىيىنىنــى بىلىــپ، توغــرا يولغــا ئەگىشىشــكە چاقىرىــدۇ.

 پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا تۇنجــى ۋەھيىنىــڭ ﴿ئوقــۇ﴾
)]1]( دېگــەن بۇيــرۇق بىلــەن باشــالنغانلىقى، يەنــە قۇرئــان كەرىمنىــڭ ﴿بىلگىنكــى، 

ئالالھتىــن باشــقا ھەقىقىــي ئىــالھ يوقتــۇر﴾)]2]( دېگــەن چاقىرىقــى كىشــىلەرنى ئالــدى 
ــق  ــن پايدىلى ــۇش ئۈچــۈن ئوقۇشــقا، ئاندى ــڭ ياراتقۇچىســىنى تون ــەن ئۆزلىرىنى بىل
ــە،  ــى ئىپادىلىس ــەب قويۇلغانلىقىن ــق تەل ــتا قاتتى ــكە چاقىرىش ــى ئۆگىنىش ئىلىملەرن
ئەينــى ۋاقىتتىكــى ئــەرەب مۇشــرىكلىرىنىڭ ئەقىــل ئىشلەتمەســتىن، توغــرا – خاتانــى 
ــە  ــتەك بېكىنم ــد قىلىش ــە تەقلى ــى قارىغۇالرچ ــەدەپ ئاتا-بوۋىلىرىن ــتىن، ھ ئايرىماس
ــەر  ــە، پەيغەمب ــۈرگەن ھۆكۈمگ ــالھ چۈش ــا ئال ــۆكۈپ ﴿ئۇالرغ ــى س ــي ھالىتىن روھى
بايــان قىلغــان ھۆكۈمگــە ئەگىشــىڭالر دېيىلســە، ئــۇالر: »ئاتــا – بوۋىلىرىمىزنىــڭ 
دىنــى بىزگــە كۇپايــە« دەيــدۇ﴾)]]]( دېگەنلىكــى ئىســالم دىنىنىــڭ پىكىــر ۋە ئېتىقــاد 
ئەركىنلىكىنــى تەشــەببۇس قىلىــش، ئەقىلنــى قوللىنىــپ ئىــش كۆرۈشــكە چاقىرىشــتەك 

ــر دەلىلىــدۇر. ــم بى ئەۋزەللىكىنىــڭ ۋە ھەققانىيلىقىنىــڭ ئايرى

ــىمۇ،  ــۆككەن بولس ــنى س ــد قىلىش ــى تەقلى ــم كاپىرالرن ــان كەرى ــا قۇرئ  ئەمم
مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆزلىــرى مۇســتەقىل بىلەلمىگــەن مەســىلىلەردە، ئۆلىماالرنــى تەقلىــد 

ــەس. ــەن ئەم ــىنى چەكلىگ قىلىش

ئىسالم مەزھەپلىرىنى تەقلىد قىلىشنىڭ ھۆكمى

ئەمــدى، ئىســالم مەزھەپلىرىنــى تەقلىــد قىلىــش مەسىلىســىگە كەلســەك، ئېتىقادىــي 
مەســىلىلەردە ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە ئەگىشــىش زۆرۈردۇر. چۈنكــى ئەھلــى ســۈننە 
— پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يولىغــا تولــۇق ئەگىشىشــنى ئاســاس قىلغــان ھالــدا 
ــا  ــەۋەبتىنمۇ دۇني ــۇ س ــۇر. ش ــاغالم مەزھەپت ــەڭ س ــادى ئ ــەن، ئېتىق ــا كەلگ بارلىقق

]1] قۇرئان كەرىمدىن ئەڭ دەسلەپ چۈشكەن ۋەھيى ئەلەق سۈرىسىنىڭ بېشىدىن مۇنۇ 5 ئايەتتۇر: »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 19- ئايەت.

]]] مائىدە سۈرىسى 104- ئايەت.



4[

ــى  ــىدۇ. چۈنك ــە ئەگىش ــۇ مەزھەپك ــانلىقى ب ــۆپ س ــەق ك ــۇلمانلىرىنىڭ مۇتل مۇس
ــەل –  ــان ئەم ــڭ قىلغ ــا، ئۇنى ــاغالم بولمىس ــرا ۋە س ــادى توغ ــاننىڭ ئېتىق ئىنس

ــدۇ. ــدا بەرمەي ــرى پاي ئىبادەتلى

ــە ئەگىشــىش  ــي مەزھەپلەرگ ــىۋەتلىك فىقھى ــە مۇناس ــەل – ئىبادەتلەرگ ــا ئەم ئەمم
ــدۇ: ــداق قاراي ــاالر مۇن مەسىلىســىدە ئۆلىم

ــان ۋە  ــە، قۇرئ ــى بويىچ ــانلىقىنىڭ ئىتتىپاق ــۆپ س ــڭ ك ــالم ئۆلىمالىرىنى  1. ئىس
ھەدىســنى ئۆزلىــرى ئوقــۇپ، چۈشــىنىپ، شــەرىئەت ئەھكاملىرىنــى بىلىشــتىن ئاجىــز 
كەلگــەن ئــاۋام خەلقنىــڭ ئەمــەل – ئىبــادەت مەســىلىلىرىدە، مۇئەييــەن بىــر مەزھەپنى 
تەقلىــد قىلىشــى )ئەگىشىشــى( جائىــز بولۇپــال قالماســتىن، بەلكــى ئــۇالر ئۈچــۈن 
ــاۋام خەلقمــۇ ئالــالھ تائــاال چۈشــۈرگەن شــەرىئەت بويىچــە  ياخشــىدۇر. چۈنكــى ئ
ئىــش كۆرۈشــكە چاقىرىلغــان. شــەرىئەت بويىچــە ئىــش كــۆرۈش ئۈچــۈن شــەرىئەت 
ــى ئۆگىنىشــىنىڭ  ــى ئۆگىنىــش شــەرت. ئۇالرنىــڭ شــەرىئەت ئەھكاملىرىن ئەھكاملىرىن
ــدە  ــان كەرىم ــاال قۇرئ ــالھ تائ ــتۇر. ئال ــد قىلىش ــى تەقلى ــى بىلگەنلەرن ــرال يول بى
بىلمەيدىغــان كىشــىلەرنى بىلىدىغــان ئۆلىماالردىــن ســوراپ ئۆگىنىشــكە ئەمــر قىلغــان.

﴿ئەگــەر بىلمىســەڭالر، ئىلىــم ئەھلىلىرىدىــن ســوراڭالر﴾]1].

ــۈك  ــەن كۈچل ــادى بىل ــۆز ئىجتىھ ــى ئ ــڭ دەلىللىرىن ــەرىئەت ئەھكاملىرىنى 2. ش
ياكــى زەئىــپ دەپ ئايرىيااليدىغــان مەرتىبىگــە يەتمىگــەن ئۆلىمانىــڭ مۇئەييــەن بىــر 
ــرەر  ــا بى ــى خالىس ــاردۇر. يەن ــلىقى ئىختىي ــى قىلماس ــش ياك ــد قىلى ــى تەقلى مەزھەپن

ــدۇ. ــش كۆرى ــۆزى بىلگەنچــە ئى ــە ئەگىشــىدۇ، خالىســا ئ مەزھەپك

]. ئــۆز ئىجتىھــادى بىلــەن شــەرىئەت دەلىللىرىنــى تەكشــۈرۈپ چىقىــپ، ئۇالردىــن 
ــەن  ــىگە يەتك ــۇش سەۋىيىس ــا قوي ــى ئوتتۇرىغ ــىلىلەرنىڭ ھۆكۈملىرىن ــي مەس دىنى
ــد قىلىشــى  ــى تەقلى ــەزى مەســىلىلەردىال باشــقا بىرىن كىشــىنىڭ كۈچــى يەتمىگــەن ب
ــد  ــقىالرنى تەقلى ــىلىلەردە باش ــان مەس ــى يېتىدىغ ــڭ كۈچ ــا ئۆزىنى ــزدۇر. ئەمم جائى

ــەس. ــز ئەم قىلىشــى جائى

ــڭ  ــزدەپ ئۆلىماالرنى ــق ئى ــى ئوڭايلى ــەت ياك ــىلىدە رۇخس ــرەر مەس ــڭ بى ئاۋامنى
رۇخســەتلىرى ئارقىســىدىن چېپىشــى توغــرا ئەمــەس. چۈنكــى ئــۆزى مەنســۇب بولغان 
مەزھىپىدىــن باشــقا بىــر مەزھەپكــە رۇخســەت ئىــزدەپ ئۆتــۈش ئۆلىماالرنىڭ ســۆزىنى 
ــۇق  ــىلىلەرنى ئويۇنچ ــي مەس ــك ۋە دىنى ــتۈن بىلگەنلى ــن ئۈس ــەرىئەت دەلىللىرىدى ش

ئورنىــدا كۆرگەنلىــك بولــۇپ ھېســابلىنىدۇ.

]1] نەھل سۈرىسى: ]4-ئايەت.
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مەزھەپ چۈشەنجىسى

ــي،  ــان ھەنەفى ــۇل قىلىنغ ــپ قوب ــراپ قىلىنى ــردەك ئېتى ــىدا بى ــالم دۇنياس ئىس
شــافىئىي، مالىكىــي ۋە ھەنبەلىــي قاتارلىــق مەشــھۇر تــۆت مەزھەپنىــڭ ھەقلىقــى ۋە 
توغرىلىقىــدا شــەك يــوق. بــۇالر مەرتىبــە جەھەتتىمــۇ ئوخشاشــتۇر. چۈنكــى بۇالرنىڭ 
ھەممىســىنىڭ مەنبىئــى قۇرئــان كەرىــم ۋە ســۈننەت بولــۇپ، بــۇ مەزھەپلەرنىــڭ ھــەر 

قايسىســىغا ئەگىشــىش جائىــزدۇر. 

ــان  ــقىالرنىڭ تۇتق ــاراپ، باش ــى دەپ ق ــڭ رەي ــى دىننى ــەپ رەيىن ــا مەزھ  ئەمم
ــپ  ــى بىلى ــەۋزەل ئىكەنلىكىن ــن ئ ــڭ رەيىدى ــكەن مەزھەپنى ــۆزى ئەگەش ــى ئ يول
تــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ مەزھىپىگــە قارىغۇالرچــە تەئەسســۇبلۇق قىلىشــمۇ ئىلىــم ئەھلىگــە 
ــن  ــڭ دى ــۇ مەزھەپنى ــى ش ــڭ رەي ــى مەزھەپنى ــش. چۈنك ــر ئى ــمايدىغان بى ياراش
ــى،  ــش كېرەكك ــۇنىمۇ بىلى ــاالس. ش ــرى خ ــەنگەنلىرى ۋە بىلگەنلى ــن چۈش روھىدى
مەزھەپنىــڭ رەيــى توغــرا ۋە خاتاغــا ئېھتىمالــى بولغــان كــۆز قاراشــالردۇر. چۈنكــى 

ــەس.  ــي ئەم ــن خالى ــان خاتالىقالردى ــداق ئىنس ــقا ھېچقان ــن باش پەيغەمبەرلەردى

 مۇجتەھىــدالر دىنىــي مەســىلىلەردە ئىجتىھــاد قىلىــپ توغرىســىنى تاپقــان بولســا 
ــاۋابقا  ــە س ــى ھەسس ــا ئىكك ــقان بولس ــەر خاتاالش ــاۋابقا، ئەگ ــە س ــر ھەسس بى

ــۇر. ــر ھەقىقەتت ــان بى ــارار قىلىنغ ــدا ق ــالم دىنى ــىدىغانلىقى ئىس ئېرىش

— ئاپتور: مۇستەقىل ئىسالم تەتقىقاتچىسى، مول-ھوسۇللۇق يازغۇچى
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مۇقەددىمە

ــەن  ــى ئىلىم-پ ــات تارىخىدىك ــەت تەرەققىي ــك مەدەنىي ــۇزۇن دەۋرلى ــۇلمانالرنىڭ ئ مۇس
ساھەســىدە قولغــا كەلتۈرگــەن ئالەمشــۇمۇل مۇۋەپپەقىيەتلىرىنــى، بۈگۈنكــى كۈندە بىلمەســلىكى 
ــا  ــەن تىلغ ــر ئىلىم-پ ــدۇر. ھازى ــر ئەھۋال ــق بى ــۇ ئېچىنارلى ــى تولىم ــۇپ قېلىش ــى ئۇنت ياك
ــا ئېلىنســا ئېســىمىزگە  ــدۇ، ئىســالم دۇنياســى تىلغ ــەرپ كېلى ئېلىنســا دەرھــال ئېســىمىزگە غ
پەقەتــال دىنىــي ئىلىملــەر كېلىــدۇ. ئىســالم ئىلىم-مەرىپــەت تارىخىــدا پەقــەت دىنىــي ئىلىملەرال 
ــەر  ــي ئىلىمل ــەت دىنى ــى پەق ــىلەرنىڭ ھەممىس ــان كىش ــم ئاتالغ ــدەك، ئالى ــۇت بولغان مەۋج
بىلەنــال شــۇغۇللىنىپ، شــۇ ســاھەدىال ئەســەرلەر ئىجــاد قىلغانــدەك، تەبىئىــي پــەن ساھەســى 
مۇســۇلمانالر تەرىپىدىــن ئەزەلدىــن ســەل قارىلىــپ كەلگەنــدەك، دۇنيــا ئىلىم-پــەن تارىخىغــا 
ئىســالمنىڭ ھېچقانــداق ھەسسىســى بولمىغانــدەك بىــر تۇيغــۇ، غەيــرى مۇســۇلمان خەلقلىرىگىــال 
ــر  ــي بى ــۇنداق تەبىئى ــۇ ش ــۇلمانالرنىڭ ئېڭىمىزغىم ــز مۇس ــخىرىلىكى بى ــەڭ مەس ــەس، ئ ئەم
ــات  ــتاز فۇئ ــى ئۇس ــم تارىخچىس ــۈك بىلى ــك بۈي ــەن. تۈركىيەلى ــىپ كەتك ــتە ئۆزلىش رەۋىش
ســەزگىن مۇنــداق دەيــدۇ: > بۈگۈنكــى كۈنــدە مۇســۇلمانالرنىڭ تارىختــا ئىلىم-پەنــدە قولغــا 
كەلتۈرگــەن مۇۋەپپەقىيەتلىرىگــە مۇســۇلمانالرنى ئىشــەندۈرۈش، غەرپلىكلەرنــى ئىشەندۈرۈشــتىن 
قىيىــن<. بىزنىــڭ مىــالدى 8-ئەســىردىن تاكــى 15-ئەســىرگىچە بولغــان يەتتــە يــۈز يىلدىــن 
ئارتــۇق بىــر ئــۇزۇن مــۇددەت ئىچىــدە، مۇســۇلمانالرنىڭ ئاســترونومىيە، خىمىيــە، فىزىــكا، 
جۇغراپىيــە، خەرىتىچىلىــك، ماتېماتىــكا، مىمارچىلىــق قاتارلىــق ســاھەلەردە يەتكــەن يۈكســەك 
ــز  ــدەك خەۋىرىمى ــن ئاساســەن دېگى ــي ســەۋىيەدىكى ئالىمالردى ســەۋىيە ۋە يېتىشــكەن دۇنياۋى
يــوق. بىــز ئۇ دەۋرنــى غــەرپ تارىخچىلىقىدىكــى > ئوتتــۇرا ئەســىر< ئۇقۇمىنىــڭ ئىپادىلەيدىغان 

مۇسۇلمانارنىڭ ئىلىم-پەن
مۇۋەپپەقىيەتلىرى

ئابدۇرېھىم دۆلەت 
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مەنىســى بىلــەن قاراڭغــۇ بىــر جاھالــەت دەۋرى دەپ چۈشــىنىمىز. ھالبۇكــى، غــەرب دۇنياســى 
ــىچە  ــۈن ئەكس ــۇلمانالر ئۈچ ــىر، مۇس ــۇرا ئەس ــۇ ئوتت ــابالنغان ب ــەت دەۋر ھېس ــۈن زۇلم ئۈچ
ــۇن دەۋر  ــر ئالت ــان بى ــەر ياراتق ــىز نەتىجىل ــاھەلىرىدە مىسلىس ــق س ــڭ بارلى ئىلىم-مەرىپەتنى
ــى  ــان، ئامېرىكىن ــىناق قىلغ ــم مۇســۇلمانالر س ــنى تۇنجــى قېتى ــز >ئۇچۇش ــر بى ــدى. ھازى ئى
كولومبودىــن بــۇرۇن مۇســۇلمانالر بايقىغــان، تىرىگونومېتىرىيەنــى مۇســۇلمانالر ئىجــاد قىلغــان، 
ئاتــوم ئېنىرگىيەســى ھەققىدىكــى ئــەڭ دەســلەپكى قاراشــالرنى مۇســۇلمانالر ئوتتۇرىغــا قويغان، 
جەمىيەتشۇناســلىققا مۇســۇلمانالر ئاســاس ســالغان، يــەر شــارىنىڭ يۇمىالقلىقىنــى ئــەڭ ئــاۋال 
ــڭ  ــا بۇالرنى ــز. ئەمم ــران قالىمى ــز ھەي ــى ھەممىمى ــەك، بەلك ــان دېس ــۇلمانالر بايقىغ مۇس

ھەممىســى بىزنىــڭ خەۋىرىمىــز يــوق پاكىتــالردۇر. 

ــەن  ــالم ئىلىم-پ ــدە، ئىس ــۇ ماقالى ــى ب ــقا تۆۋەندىك ــادە قىس ــبەتەن زىي ــا نىس  تېمىغ
تارىخىدىكــى بــەزى ئاچقۇچلــۇق ئالىمالرنــى چۆرىــدەپ تــۇرۇپ، بىزگــە نىســبەتەن قاراڭغــۇ 

ــىمىز.  ــقا تىرىش ــراق تۇتۇش ــىمۇ چى ــازراق بولس ــە ئ ــۇزۇن دەۋرگ ــۇ ئ ــان ب قالغ

فىزىكا

مۇســۇلمانالر ئالىمــالر فىزىــكا ساھەســىدە نۇرغۇنلىغــان تېئورىمــا ۋە قانۇنالرنــى ئوتتۇرىغــا 
ــدە قىســقىچە  ــن ھەيســەم ھەققى ــان ئىب ــك دەپ قارىلىدىغ ــەڭ ۋەكىللى ــەردە ئ ــۇ ي ــان. ب قويغ
توختىلىمىــز. خــارۋارد ئۇنىۋېرســىتېتىنىڭ پروفېسســورى، ئىلىم-پــەن تارىخچىلىقىنىــڭ بوۋىســى 
ــۈك ئوپتىكچىســى< دەپ  ــەڭ بۈي ــن ھەيســەمگە > پۈتــۈن دەۋرلەرنىــڭ ئ جــورج ســارتون ئىب
ــپ،  ــا كېلى ــەھرىدە دۇنياغ ــرە ش ــڭ بەس ــى ئىراقنى ــەم 965-يىل ــن ھەيس ــدۇ. ئىب ــا بېرى باھ
ــكا،  ــەم ماتېماتى ــن ھەيس ــان. ئىب ــات بولغ ــەھىرىدە ۋاپ ــرە ش ــىرنىڭ قاھى ــى مىس 9]10-يىل
ــي  ــىمۇ، ھەقىقى ــان بولس ــەرلەرنى قالدۇرغ ــۇن ئەس ــىدە نۇرغ ــكا ساھەس ــترونومىيە، ئوپتى ئاس
ــۇن  ــان نۇرغ ــپ بارغ ــەمنىڭ ئېلى ــن ھەيس ــان. ئىب ــىدە بولغ ــكا ساھەس ــى ئوپتى مۇۋەپپەقىيىت
ــى  ــىپ-قائىدىلىرى خېل ــڭ پىرىنس ــكا ئىلمىنى ــەن ئوپتى ــرى بىل ــرى ۋە تەتقىقاتلى تەجرىبىلى
ــۆي،  ــۇ ئ ــايىلەر، قاراڭغ ــى، س ــۇ يېيىلىش ــڭ يانت ــۇ نۇرنى ــەن. ئ ــا كەلگ ــتېمىلىق ھالغ سىس
ــەن  ــۇر بىل ــدەك ن ــى دېگەن ــەننىڭ شەكىللىنىش ــى، ھەسەن-ھۈس ــى، سۇنۇش ــڭ قايتىش نۇرنى
ــق  ــپ ماتېماتىكىلى ــە تايىنى ــڭ تەجرىبىلىرىگ ــەر ۋە ئۆزىنى ــا بىلىمل ــدار ھادىســىلەرنى كون ئاالقى

ــان.  ــەن ئىزاھلىغ ــۇل بىل ئۇس

ــە )alhazen( ئىســمى بىلــەن مەشــھۇر بولغــان. ئــۇ تەجرىبىلــەردە  ئىبــن ھەيســەم غەربت
ــۇرۇن كەشــپ  ــەڭ ب ــى ئ ــى ئىشــلەتكەن، ئوقــۇش كۆزەينىكىن ــى ئەينەكلەرن كۆپۈنكــى، پېتىنق
ــى  ــڭ > ياۋروپان ــك )Sigrid hunke( ئۆزىنى ــىگرىد خان ــى س ــان شەرقشۇناس ــان. گېرم قىلغ
ــدۇ:>  ــا بېرى ــداق باھ ــەمگە مۇن ــن ھەيس ــدا ئىب ــق كىتابى ــى< ناملى ــالم قۇياش ــان ئىس يورۇتق
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بــۇ تاالنتلىــق ئالىمنىــڭ غەربكــە كۆرســەتكەن تەســىرى ئىنتايىــن بۈيۈكتــۇر. ئۇنىــڭ ئوپتىــك 
فىزىكىســى ھەققىدىكــى نەزەرىيەلىــرى تاكــى يېڭــى دەۋرلەرگــە قــەدەر ياۋروپــادا ھاكىــم ئورۇندا 
تۇرغانىــدى. ئىنگىلىــز ئالىمــى روجــر باكــون )roger bacon(دىــن، گېرمــان ئالىمــى ۋىتېللــو 
ــەمنىڭ  ــن ھەيس ــى ئىب ــى alhazen يەن ــكا ئىلم ــى ئوپتى ــان دەۋردىك ــە بولغ )witello( غىچ
نەزەرىيىلىرىگــە تايىنىــدۇ. گالىلېــي تېلىســكوپىنىڭ كەينىــدە ئالخازېــن ) ئىبــن ھەيســەم( نىــڭ 

كۆلەڭگىســى بــاردۇر<. 

ئىبــن ھەيســەمنىڭ ئوپتىــكا تېمىســىدىكى گىگانــت ئەســىرى > كىتابــۇل مىنــزار< دۇر. كىتــاپ 
ــاب  ــۇر كىت ــدۇ. مەزك ــان دەپ قارىلى ــە قىلىنغ ــە تەرجىم ــدا التىنچىگ ــىرنىڭ ئاخىرلىرى 12-ئەس
مەشــھۇر ئالىــم كېپلىــر، پەيالســوپ دېــكارت، باكونالرغىچــە تەســىر كۆرســەتكەن. كىتــاپ يەتتە 
ــى، يېيىلىشــى،  ــڭ مەنبەس ــۆرۈش مەسىلىســى، نۇرنى ــۇپ، ك ــان بول ــپ تاپق ــن تەركى بۆلۈمدى
رەڭ، نۇرنىــڭ سۇنۇشــى، قايتىشــى، كۆزنىــڭ قۇرۇلمىســى، ســەزگۈدىكى پەرقلــەر، كۆرۈشــتىكى 

نۇقســانالر قاتارلىــق تېمىالرنــى تەتقىــق قىلغانــدۇر. 

خىمىيە

ــەن  ــىميا )simya( بىل ــۇرۇن س ــن ب ــە )kimya( دى ــۇلمانالر خىمىي ــلەپتە مۇس ــەڭ دەس ئ
ــدۇرۇش  ــا ئايالن ــى ئالتۇنغ ــرى مېتالالرن ــەتلىرىنىڭ بى ــلىق مەقس ــڭ ئاساس ــۇغۇلالنغان. بۇنى ش
بولســا، يەنــە بىــرى ئۆلمەســلىكنىڭ دورىســى ئىكســىر ياســاش ئىــدى. بــۇ رەســمىي مەنىدىكى 
بىلىــم بولمىغاچقــا، كېيىــن بۇنــى ئىســالم ئالىملىرىمــۇ ســېھىر بىلــەن بىــر تۈرگــە قويــۇپ، 

ســىميا بىلــەن شۇغۇللىنىشــنى چەكلىگــەن ئىــدى. 

خىمىيەنىــڭ ئاتىســى دەپ بىلىنگــەن مۇســۇلمان ئالىــم ئەبــۇ مۇســا جابىــر ئىبــن ھەييانــدۇر. 
ئــۇ مىــالدى 721-يىلــى خوراســاننىڭ تۇس شــەھرىدە دۇنياغــا كېلىــپ، 815-يىلــى كۇفەدىكى 
ــى  ــن ھازىرق ــال تەرەپتى ــات ئىككى ــە ۋە تەتبىق ــۇ نەزەرىي ــدى. ئ ــات بول البوراتورىيىســىدە ۋاپ

زامــان خىمىيــە ئىلمىنىــڭ قۇرغۇچىســى ھېســابلىنىدۇ. 

*جابىر ئىبنى ھەييان تۇنجى خىمىيە تەجرىبىخانىسىنى قۇرغان. 

*مەخسۇس تەجرىبە ئەسۋابلىرىنى ئىجات قىلغان.

ــلەپكى  ــەڭ دەس ــى ئ ــالر ھەققىدىك ــان. ئېلېمېنت ــپ قىلغ ــالتاالرنى كەش ــل كىس ــەر خى *ھ
ــەن.  ــا كەلتۈرگ ــالرنى قولغ بايقاش

*پاراشوك شەكلىدىكى زەھەرنى ئىشلەپ چىققان.
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فرانســۇز شەرقشــۇناس، ئىلىم-پــەن تارىخچىســى بېرتولــت )bertholt( > ئوتتــۇرا ئەســىردە 
خىمىيــە< ناملىــق كىتابىــدا جابىــر ئىبنــى ھەييانغــا مۇنــداق باھــا بېرىــدۇ: > ئارســتوتېلنىڭ 
ــى  ــى ئورن ــڭ خىمىيەدىك ــى ھەيياننى ــر ئىبن ــا، جابى ــداق بولس ــى قان ــى ئورن لوگىكىدىك

ــۇنداقتۇر<.  ش

ــات ســەزگىندۇر.  ــۇر فۇئ ــان كىشــى دوكت ــەڭ تەپســىلى تونۇتق ــى ئ ــى ھەييانن ــر ئىبن جابى
ــكا،  ــەت، فىزى ــەس، تىباب ــال ئەم ــڭ خىمىيەدى ــى ھەيياننى ــر ئىبن ــەزگىن جابى ــات س فۇئ
ــا  ــان، دۇني ــراس قالدۇرغ ــەرلەرنى مى ــۇن ئەس ــىدىمۇ نۇرغ ــەپە ساھەس ــترونومىيە، پەلس ئاس
تارىخىــدا ئــاز كۆرۈلىدىغــان بىلىــم ئادىمــى ئىكەنلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويىــدۇ. جابىــر ئىبنــى 
ھەييــان ئابباســىالر خەلىپىســى ھــارۇن رەشــىد دەۋرىــدە باغداتقــا كېلىــدۇ ۋە شــۇ چاغدىكــى 
ــا ئېرىشــىدۇ ۋە  ــڭ كېســىلىنى داۋاالپ ئېتىبارغ ــى بەرمەكنى ــا ئىبن ــر يەھي ــاش ۋەزى مەشــھۇر ب
ئوردىنىــڭ كىمياگەرلىكىگــە تەيىنلىنىــدۇ. كېيىــن يەھيــا ئىبــن بەرمەكنىــڭ ئېتىبارىنــى يوقىتىشــى 
بىلــەن ئۆزىنىــڭ بىخەتەرلىكىدىــن ئەنســىرەپ ئوردىدىــن قېچىــپ چىقىــدۇ ۋە كۇفەگــە قايتىــپ 

ــدۇ.  ــى داۋام قىلى ــىدە تەتقىقاتىن ــڭ البوراتورىيەس ئۆزىنى

ــق  ــار فىزىكىلى ــر قات ــە بى ــالھ بىزگ ــدۇ: > ئال ــداق دەي ــان مۇن ــى ھەيي ــر ئىبن جابى
قانۇنىيەتلەرنــى بەرگەنــدۇر. بىــز بــۇالر ئارقىلىــق، ئۆســۈملۈك، ھايــۋان، ھەتتــا ئىنســاننىمۇ 
ــان  ــى، ئىنس ــدار بەرگەنك ــۇنداق ئىقتى ــانغا ش ــالھ ئىنس ــن. ئال ــىمىز مۇمكى ــاپ چىقالىش ياس

ــردۇر<. ــقا قادى ــى ئېچىش ــىر پەردىلىرىن ــۈن س ــى پۈت ــەن كائىناتتىك ــڭ بىل بۇنى

ــدۇ  ــى قوزغاي ــىنىڭ دىققىتىن ــۆزلىرىمۇ كىش ــى س ــى ھەققىدىك ــڭ پارچىلىنىش ــڭ ئاتومنى  ئۇنى
ــڭ  ــان فىزىكلىرىنى ــەدۇر، شۇڭالشــقا يۇن ــچ ئېنىرگىي ــر زى ــاددا بى ــدۇ: > م ــران قالدۇرى ۋە ھەي
ماددىالرنىــڭ تەكــرار، تەكــرار بۆلۈنــۈپ ئــەڭ ئاخىرىــدا بۆلۈنمــەس بىــر ھالغــا كېلىدىغانلىقــى 
ۋە ماددىالرنىــڭ يەنــە پارچىالنمايدىغــان سانســىزلىغان تەركىبلەردىــن تۈزۈلىدىغانلىقــى ھەققىدىكى 
ــوم  ــان ئات ــك بولغ ــك بىرلى ــەڭ كىچى ــەن ئ ــدۇ دېگ ــۇالر پارچىالنماي ــادۇر. ئ ــى خات دەۋاس
ــە پارچىلىنىــدۇ ۋە بــۇ پارچىلىنىــش بىلــەن غايــەت زور ئېنىرگىيــە ھاســىل بولىــدۇ. بــۇ  يەن
شــۇنداق بىــر ئېنىرگىيەكى-ئالــالھ ساقلىســۇن- زەررىنىــڭ بــۇ شــەكىلدە پارچىلىنىشــى بىلــەن 
ــڭ  ــڭ قۇدرىتىنى ــۇ ئالالھتائاالنى ــدۇ. ب ــۇم قىلىۋېتەلەي ــەھرىنى كۇمپەيك ــدات ش ــۈن باغ پۈت

ــدۇر<.  ئاالمەتلىرىدىن

ئۇنىڭدىــن كېيىــن كەلگــەن ئەبــۇ بەكــرى رازى، ئىبــن ســىنا، فارابــى قاتارلىقــالر جابىــر 
ــان.  ــوزۇق ۋە ئىلھــام ئالغ ــى ھەيياننىــڭ ئەســەرلىرىدىن ئ ئىبن

ماتېماتىكا
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ــۇرۇن،  ــتىن ب ــي قىلىش ــۇپ تەرەققى ــدا بول ــكا پەي ــىدا ماتېماتى ــالم دۇنياس ــە ئىس گەرچ
قەدىمقــى يۇنانــدا ماتېماتىــكا مەلــۇم دەرىجىــدە ئىلگىرىلەشــنى قولغــا كەلتۈرگــەن بولســىمۇ، 
مەلــۇم مەزگىلدىــن كېيىــن ماتېماتىكىلىــق ئىزدىنىشــلەر ئاساســەن توختــاپ قالغــان. ئۇالرنىــڭ 
ماتېماتىكىســىدىكى > ســانالر سىستېمىســى< دا نــۆل ئۇقۇمــى يــوق ئىــدى. تۆۋەنــدە بىــز بىــر 

قانچــە ماتېماتىــكا ئالىمىنىــڭ بــۇ ســاھەدىكى تۆھپىلىرىنــى بايــان قىلىمىــز.

خارەزمى

خارەزمــى 780-يىلــى خارەزمنىــڭ ھىــۋە شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن، 850-يىلــى باغداتتــا 
ــزم،  ــكا، ئالگورى ــكا، ئارىفمېتى ــۇرۇپ، ماتېماتى ــاي ت ــا ئالم ــى تىلغ ــان. خارەزمىن ــات بولغ ۋاپ
ــرى  ــەرب ئالىملى ــەرق، غ ــى ش ــن بولمايدىغانلىق ــنىڭ مۇمكى ــى يېزىش ــڭ تارىخىن ئالگېبراالرنى
ئورتــاق ئېتىــراپ قىلىدىغــان بىــر پاكىتتــۇر. مــەن بــۇ يــەردە ئــۇ ھــەل قىلغــان ماتېماتىكىلىق 
مەســىلىلەرنىڭ تەپســىالتلىرىغا چوڭقۇرلىمــاي ھەممــە ئــادەم ئــوڭاي چۈشــىنەلەيدىغان، خارەزمىنىڭ 

تۆھپىســى ھېســابلىنىدىغان بىــر قانچــە نۇقتىنــى بايــان قىلىــش بىلــەن كۇپايىلىنىمــەن.

ــەرەب  ــەن ئ ــى بىل ــڭ سىستېمىالشتۇرىش ــرى خارەزمىنى ــتان رەقەملى ــلىدىكى ھىندىس *ئەس
ــلىغان.  ــقا باش ــدا قوللىنىلىش ــدا ماتېماتىكى ــرى نامى رەقەملى

ــى  ــك مۇھىملىقىن ــدا قانچىلى ــڭ ماتېماتىكى ــان.) نۆلنى ــپ قىلغ ــى كەش ــى خارەزم *نۆلن
تولۇقســىز ئوتتــۇرا مەكتــەپ سەۋىيەســىگە ئىگــە ئادەملەرمــۇ بىلىــدۇ. بۈگــۈن ئــەڭ ئــاددى 

ــەس( ــن ئەم ــش مۇمكى ــىز قىلى ــالرنىمۇ نۆلس ھېسابالش

*ســانالر سىستېمىســىنى تــۈزۈپ چىققــان. شــۇنىڭ بىلــەن دۆلــەت دائىرىلىرىــدە بــۇ سىســتېما 
رەســمىي قوللىنىلىشــقا باشــلىغان. مۇســۇلمان ماتېماتىكچىــالر بــۇ سىســتېمىغا تايىنىــپ، تــۆت 

ئەمەللىــك ھېسابالشــنى باشــلىغان. 

*ئالگېبرانى بەرپا قىلغان. 

*بەيتۇل ھېكمەتنىڭ مۇدىرلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتىگەن.

*ئالگورىزىــم ئاتالغۇســى ئەســلىدە خارەزمىنىــڭ ئىســمىنىڭ التىنچىدىكــى بۇزۇلــۇپ تەلەپپــۇز 
قىلىنىشــىدىن كەلگــەن.

* 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.

ــار  ــەرلىرى ب ــلىرى ۋە ئەس ــم تەكشۈرۈش ــۇ مۇھى ــە ھەققىدىم ــە جۇغراپىي ــڭ يەن خارەزمىنى
ــەن  ــا ئېلىــش بىل ــى تىلغ ــكا ساھەســىدىكى نەتىجىلىرىن ــەت ماتېماتى ــەردە پەق ــۇ ي ــۇپ، ب بول

ــز.  كۇپايىلىنىمى

ئەبۇل ۋەفا بۇزجانى

ــۇت  ــەت مەۋج ــوق. پەق ــالر ي ــىلى مەلۇمات ــزدا تەپس ــدە قولىمى ــى ھەققى ــڭ ھايات بۇزجانىنى
مەنبەلەرگــە ئاساســالنغاندا، بۇزجانــى 940-يىلــى ھېــرات ۋە نىشــاپۇر ئارىســىدىكى بۇزجــان 
ــدا  ــكا تارىخى ــى ماتېماتى ــات بولغــان. بۇزجان ــا ۋاپ ــى باغداتت ــدە تۇغۇلغــان، 998-يىل كەنتى
ترېگونومېتىرىيەنىــڭ قۇرغۇچىســى دەپ ئېتىــراپ قىلىنىــدۇ. ئىلىم-پــەن تارىخچىســى فلوريــان 
ــدە  ــى ھەققى ــىرىدە بۇزجان ــق ئەس ــكا تارىخــى< ناملى ــورى )florian cajori( > ماتېماتى كاج
ــى  ــكا ۋە گېئومېتىرىيەدىك ــڭ ماتېماتى ــىزكى خارەزمىنى ــى شۈبھىس ــدۇ: > بۇزجان ــداق دەي مۇن
ــرا  ــەن ئالگېب ــە بىل ــۇ گېئومېتىرىي ــان، بولۇپم ــى قىلدۇرغ ــدە تەرەقق ــلىرىنى زور دەرىجى بايقاش
ــق  ــەن ئالگېبرالى ــۇنىڭ بىل ــەن. ش ــۈل بۆلگ ــدە كۆڭ ــىۋەتلەرگە ئاالھى ــىدىكى مۇناس ئارىس
تەڭلىمىلەرنــى گىئومېتىرىــك يولــالر بىلــەن مۇۋەپپەقىيەتلىك يەشــكەن. دىففېرېنســىئال ھېســاب ۋە 
ئانالىتىــك گېئومېتىرىيەنىــڭ ئاساســىنى بەرپــا قىلغان. مەلۇمكى، دىففېرېنســىئال ھېســاب ئىنســان 
ــم- ــان بىلى ــى زام ــۇپ، ھازىرق ــرى بول ــم بايقاشــالرنىڭ بى ــن مۇھى ــان ئىنتايى ــى بايقىغ ئەقل
تېخنىــكا تەرەققىياتىنىــڭ ھۇلىنــى شــەكىللەندۈرگەندۇر. بۇنىڭدىــن باشــقا بەتتانىڭ ئەســەرلىرىنى 

ــان<.  شــەرھىلەپ ئۇنىڭدىكــى چۈشىنىكســىز قىســىمالرنى ئايدىڭالتق

بۇزجانىنىڭ ۋەكىللىك ئەسىرى > كىتابۇل كامىل< دۇر. 

بەتتانى

859-يىلــى ھەرراننىــڭ بەتتــان يېزىســىدا تۇغۇلغــان بولــۇپ، ئەســلى ئىســمى مۇھەممــەد 
ــى  ــەن نام ــى دېگ ــى بەتتان ــال ياك ــۇ ئابدۇل ــدۇر. ئەب ــىنان ئەرراقى ــى س ــر ئىبن ــى جابى ئىبن

ــان. ــات بولغ ــى ۋاپ ــەن مەشــھۇر. 929-يىل بىل

بەتتانــى ئىلىم-پــەن تارىخىدىكــى ئــەڭ مۇھىــم ئاســترونوم ۋە ماتېماتىكىچىــدۇر. بــۇ يــەردە 
ــدا  ــى ماتېماتىكى ــەن. بەتتان ــا ئالىم ــال تىلغ ــىدىكى مۇۋەپپەقىيتىنى ــكا ساھەس ــەت ماتېماتى پەق
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تۇنجــى قېتىــم ســىنۇس، كوســىنۇس، تانگېنــۇس ئۇقۇملىرىنــى قولالنغــان كىشــىدۇر. بەتتانــى 
ســىنۇس، تانگېنــۇس جەدۋەللىرىنــى ســىزىپ چىققــان. ۋە بۇنىــڭ بــۇ ئەمگەكلىــرى ئۇنىڭدىــن 
ــىنۇس ۋە  ــالغان. س ــاس س ــا ئاس ــك بۇزجانىغ ــۈك ماتېماتى ــر بۈي ــە بى ــەن يەن ــن كەلگ كېيى

كوســىنۇس ترېگونومېتىرىيەنىــڭ ئىككــى ئاســاس ئۇقۇمىــدۇر. 

ئۆمەر ھەييام

ئۇيغــۇرالردا شــائىرلىقى بىلــەن تونۇلغــان ئۆمــەر ھەييــام ئەســلىدە بۈيــۈك ماتېماتىكتــۇر. 
ــن  ــالر تەرىپىدى ــانلىق تارىخچى ــۆپ س ــەس. ك ــك ئەم ــالر يېتەرلى ــى مەلۇمات ــى ھەققىدىك ھايات
تۇغۇلغــان ۋاقتــى 1048-1038 يىللىــرى ئارىســىدا، ۋاپاتــى بولســا 1132-1123 –يىللىــرى 
ــات  ــەردە ۋاپ ــۇ ي ــۇپ، ش ــان بول ــدا تۇغۇلغ ــاپۇرنىڭ يېقىنلىرى ــدۇ. نېش ــىدا دەپ قارىلى ئارىس

بولغــان، قەبرىســىنى ھېلىھــەم مىڭالرچــە ئىنســان زىيــارەت قىلىــدۇ. 

ئۆمــەر ھەييــام بۈيــۈك ســەلجۇقالر دەۋرىــدە ياشــىغان بولــۇپ، بۈيــۈك ســەلجۇق ســۇلتانى 
ــۇ  ــەن. ب ــۈزۈپ بەرگ ــدار ت ــر كالىن ــپ، بى ــا بېرى ــەن ئوردىغ ــى بىل ــاھنىڭ چاقىرىش مەلىكش

ــا.  ــدار ئىرانــدا ھازىرمــۇ قوللىنىلماقت كالىن

*ئۆمــەر ھەييــام ئۈچىنچــى دەرىجىلىــك ئــون ئــۈچ خىــل پەرقلىــق تەڭلىمىلەرنــى ئوتتۇرىغــا 
. ن يغا قو

ــر  ــۇم ھازى ــۇ ئۇق ــان، ب ــەيئى < دەپ ئاتىغ ــانالرنى > ش ــۇم س ــى نامەل *تەڭلىمىلەردىك
ــان.  ــە ئايالنغ ــان X ك ــدا قوللىنىلىۋاتق ماتېماتىكى

*ئىككى ئەزالىقنى يېيىشنى تۇنجى بايقىغان ۋە قولالنغان كىشى ئۆمەر ھەييامدۇر. 

*پاســكال ئۈچبۇلۇڭــى دېگــەن نــام بىلــەن مەشــھۇر بولغــان بــۇ ماتېماتىكىلىــق بايقــاش 
ئەســلىدە ئۆمــەر ھەييامغــا تــەۋەدۇر.

*ئــۇ يازغــان > جەبىــر رىسالەســى< ئوتتــۇرا ئەســىر ماتېماتىــكا كىتابلىــرى ئىچىدىكــى ئــەڭ 
ئۆرنــەك، تۈزۈلۈشــى چۈشىنىشــلىك كىتابالرنىــڭ بىرىــدۇر.

ــە > ئېۋكېلدنىــڭ كىتابىدىكــى قىيىــن مەســىلىلەرگە شــەرھ< ناملىــق بىــر كىتــاب  *ئــۇ يەن
يازغــان.

نەسرۇددىن تۇسى
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1201-يىلــى تــۇس شــەھرىدە تۇغۇلغــان، 1274-يىلــى باغداتتــا ۋاپــات بولغــان. تۇســى 
بىلىمنىــڭ ھــەر قايســى تۈرلىرىــدە يۈكســەك ســەۋىيەدە يېتىشــكەن يېتــۈك بىــر ئالىــم بولــۇپ، 

ئــەڭ ئاساســلىق تۆھپىســى ئاســترونومىيە ۋە ماتېماتىكىــدا گەۋدىلىنىــدۇ. 

سىستېمىالشــتۇرغان  مۇســتەھكەملەپ  بۇزجانــى  قىلغــان،  بەرپــا  ھۇلىنــى  بەتتانــى 
ــدى.  ــە ئايالندۇرۇل ــتەقىل پەنگ ــى مۇس ــي مەنىدىك ــن ھەقىقى ــە تۇســى تەرىپىدى ترېگونومېتىرىي
ــى  ــەزى فورمۇلىالرن ــان ب ــۇ قوللىنىلىۋاتق ــى ھازىرم ــدار كىتاب ــە ئاالقى ــڭ ترېگونومېتىرىيىگ ئۇنى
ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. ئۇنىــڭ مەزكــۇر كىتابــى ئوتتــۇرا ئەســىردە ئــۇزۇن بىــر مۇددەتكىچــە 
قولالنمــا كىتــاب بولــۇپ پايدىلىنىلغــان ئىــدى. تۇســىنىڭ ماتېماتىــكا كىتابىنىــڭ ئىســمىمۇ > 

ــە< دۇر.  ــر ۋەل مۇقابەل ئەلجەبى

ماتېماتىــكا ساھەســىدىكى ئالىمــالر ناھايىتــى كــۆپ بولــۇپ، ســەھىپە ئېتىبــارى ســەۋەبىدىن 
پەقــەت ئــەڭ ۋەكىللىــك بىــر قانچەيلەننــى تونۇشــتۇرۇش بىلــەن كۇپايىلەنــدۇق.

تېبابەت

ئامېرىــكا جــورج ۋاشــىنگتون ئۇنىۋېرســىتى پروفېسســورى ســەييىد ھۈســەين نەســرى مۇنداق 
دەيــدۇ: >ئىســالم تېبابىتــى ۋە ئۇنىــڭ دورىگەرلىــك، تاشــقى كېســەللىكلەر قاتارلىــق تارماقلىــرى 
ــەت  ــڭ مۇنب ــتان تېبابىتىنى ــان، ھىندىس ــدە يۇن ــان ھەم ــالمدىن ئالغ ــى ئىس ــي ئۇرۇقىن مەنىۋى

تۇپرىقىدىــن ئوزۇقلىنىــپ تەرەققــى قىلغــان<.

ــى  ــن قارش ــي ئىنتايى ــەت ئىلمى ــدا تېباب ــەت تارىخى ــالم مەدەنىي ــى، ئىس ــىمىز كېرەكك بىلىش
ئېلىنغــان ۋە ئــەڭ ســۆيۈلگەن بىــر ئىلىــم ئىــدى. نۇرغــۇن دىنىــي ئۆلىمــاالر ئــۆز نۆۋىتىــدە 
يەنــە تېۋىــپ، ھەكىــم ئىــدى. بــۇ ئەھــۋال بىزنىــڭ تارىخىمىزدىمــۇ ئــۆز ئىپادىســىنى تاپقــان. 
ھەدىــس شــەرىفلەردە داۋالىنىــش، كېســەللىك ھەققىــدە يۈزلىگــەن ھەدىســلەر بــار بولــۇپ، > 
پەيغەمبــەر تېبابىتــى< دېگــەن ئاتالغۇمــۇ شــەكىللەنگەن. مەشــھۇر ئالىــم ئىبــن قەييــۇم جەۋزىنىڭ 
> 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، 
بــەدەن ئاناتومىيىســى دېگەنــدەك غــەرب مېدىتسىناســىغا تەئەللــۇق ئۇقۇمــالر كەلمەيــدۇ. ئەممــا 

ئەســلى پاكىتــالر بۇنــداق ئەمــەس.

مەشــھۇر شەرقشــۇناس جاكيــۇس رىســلېر )jaques risler( > ئــەرەب مەدەنىيەتــى< ناملىــق 
ــر  ــۇزۇن بى ــىردىن ئ ــەش ئەس ــەن ب ــۇلمانالر تەخمىن ــدۇ: > مۇس ــداق دەي ــىرىدە مۇن ئەس
ــن  ــى مۇھەممەدتى ــۇردى. ھەزرىت ــەڭ يۈكســەك پەللىســىدە ت ــڭ ئ ــا تېبابىتىنى ــە، دۇني مۇددەتت
ــە  ــن 661-يىلىغىچ ــن. 622-يىلىدى ــە يېقى ــلەر 00]گ ــدار ھەدىس ــە ئاالقى ــەن تېبابەتك كەلگ
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ــش،  ــان ئېلى ــالش، ق ــق، داغ ــەر تېڭىقچىلى ــدا ھەكىمل ــىدىنالر زامانى ــى راش ــان خۇلەفائ بولغ
ھىجامــەت )لوڭقــا قويــۇش( قاتارلىــق تېخنىكىالرنــى بىلەتتــى. يەنــە ئۇنىــڭ مۇنــۇ ســۆزلىرى 
ــق< ال ئەمەســلىكىنى  ــۇل > تېۋىپلى ــز چۈشــەنگەن مەنىدىكــى نوق ــڭ بى مۇســۇلمانالر تېبابىتىنى
كۆرســىتىپ بېرىــدۇ: > مۇســۇلمانالر قەدىمقــى يۇنانلىقــالر ئاچمىغــان يولنــى ئاچقان. ســەۋرلىك، 
ــان.  ــلىرىنى توپلىغ ــي كۆزىتىش ــن، تېببى ــەر بولغانلىقتى ــتايىدىل ئىزدەنگۈچىل ــماس، ئەس بوشاش
ــى  ــى ئىبن ــان. ئەل ــەت ئالغ ــي ماھىي ــەت رەســمىي تەجرىبىۋى ــن باشــالپ، تېباب ــۇ دەۋرلەردى ئ
ــن  ــن ئەمــەس، بەلكــى دوختۇرخانىالردى ــى كىتابالردى ــى بۇرۇنق ــاس ئۆزىنىــڭ تەتقىقاتلىرىن ئابب
توپلىغىنىنــى تىلغــا ئالىــدۇ. شــۇ دەۋردىــن باشــالپ، مەدرىســلەرگە ئىلىم-پــەن بۆلۈملىــرى، 
ــدۇ: >  ــداق دەي ــو مۇن ــۇر پېللگرىن ــەر قوشــۇلغان<. ئارت ــرى، البوراتورىيەل ــەت فاكۇلتېتلى تېباب
پۈتــۈن ئوتتــۇرا ئەســىر بويىچــە، مۇســۇلمانالر بولۇپمــۇ تېبابــەت ساھەســىدە ئىنكار قىلغۇســىز 
ــك  ــى، كىلىنى ــەر كېســەللىك مەنبەســى، جەريان ــدى. مۇســۇلمان ھەكىمل ــدا ئى ئۈســتۈن ئورۇن

ــدى<. ــا كەلتۈرگــەن ئى ــى قولغ ــا ئوپېراتســىيە ســاھەلىرىدىمۇ زور نەتىجىلەرن كۆزىتىــش ھەتت

مەســىلەن: ئىســپانىيەدە ياشــاپ ئۆتكــەن ئىبــن زۇھــر )1162-1091( تېبابەتكــە >ئىلمىــي 
ــان:  ــم مەســىلىنى بايقىغ ــداق مۇھى ــۇ مۇن ــپ كىرگــەن. ئ ــى ئېلى تەپەككــۇر پرىنســىپلىرى< ن
> ئىنســان بەدىنــى ئۆزىنــى ئــۆزى ساقايتىشــقا قادىــردۇر<. ) ئىممۇنىتېــت ئۇقۇمــى( نەپــەس 
يوللىــرى ئوپېراتسىيەســى ھەققىــدە ماقالىلــەر يازغــان. كېســەلگە قــان تومــۇرى ياكــى باشــقا 
ســۈنئىي يولالردىــن ئوزۇقالنــدۇرۇش مۇمكىنچىلىكىنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئاشــقازاندىكى ياكــى 
ــا  ــۇ تىلغ ــش ئېھتىماللىقىنىم ــا يۆتكىلى ــقا ئەزاغ ــڭ باش ــىدىكى راكنى ــۇم ئەزاس ــڭ مەل بەدەننى

ئالغــان.

ــەڭ  ــي پەنلەرگــە سېلىشــتۇرغاندا، ئ ــدە باشــقا تەبىئى ــەت ئىســالم جۇغراپىيەســى ئىچى تېباب
تەرەققىــي قىلغــان بىــر پــەن ھېســابلىنىدۇ. بــۇ تۇپــراق ئىچىدىكــى باغــدات، ئەندەلــۇس ) 
ــۋى  ــىدىكى زامانى ــان مەنىس ــى زام ــۇدا ھازىرق ــتان، ۋە ئانادول ــپانىيە (، تۈركىس ــى ئىس ھازىرق
ــڭ  ــل ديۇرانتنى ــەت تارىخچىســى ۋى ــڭ مەشــھۇر مەدەنىي ــان. ئامېرىكىنى ــالر قۇرۇلغ دوختۇرخانى
ــى  ــدۇ: > تارىختىك ــداق دەي ــى < دا مۇن ــەت تارىخ ــا مەدەنىي ــىرى > دۇني ــك ئەس زور ھەجملى
تۇنجــى ئامبوالتورىيــە ۋە دورىخانىالرنــى مۇســۇلمانالر قۇرغــان. ئوتتــۇرا ئەســىردىكى تۇنجــى 
دورىگەرلىــك مەكتىۋىنــى ئــۇالر قۇرغــان. دورىگەرلىككــە ئاالقىــدار كاتتــا ئەســەرلەرنى يازغــان. 
ئــۇ دەۋردە ئىســالم ئالىمىــدە ئوتتــۇز تــۆت دوختۇرخانــا قۇرۇلغــان. ھەتتــا نېــرۋا كېســەللىرى 
ــا 860  ــى باغداتت ــان. 1]9-يىل ــى ئىنســانچىل داۋاالش ئۇســۇللىرى تەدبىقلىغ ئۈچــۈن ناھايىت
ــى. ھــەر ســەھەر  ــم بوالتت ــاش ھەكى ــر ب ــدا بى ــر دوختۇرخانى ــدى، ھــەر بى ــار ئى ــم ب ھەكى
ــم،  ــاش ھەكىمگــە شــاگىرت ھەكى ــالپ ھــال ئەھۋاللىشــاتتى. ب ــەپ يوق ــى بىر-بىرل بىمارالرن
ــاش  ــى. ب ــرا بوالتت ــتېرا( ھەم ــى سىس ــى مەنىدىك ــالر ) ھازىرق ــەل باققۇچى ــى، كېس ياردەمچ
ھەكىملــەر بــوش ۋاقىتلىرىــدا تەتقىقــات، ئىزدىنىــش بىلــەن شــۇغۇللىناتتى. ئىلىمىــي يىغىنــالر 

بوالتتــى. كېســەللەر تامامــەن ھەقســىز داۋالىناتتــى..<

تۆۋەنــدە بىــز ئــەڭ ۋەكىللىــك دەپ تونۇلغــان بىــر قانچــە تېبابــەت ئالىمىنــى قىســقىچە 
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ــتۇرىمىز: تونۇش

مۇھەممەد ئىبنى زەكەرىيا رازى

بــۇ زات ئەبــۇ بەكــرى رازى دېگــەن نــام بىلــەن مەشــھۇر. ئــۇ بەلكىــم ئىســالم تارىخىدىكى 
ــى  ــڭ رەي ) ھازىرق ــى ئىراننى ــرەك. 865-يىل ــا كې ــم بولس ــك ھەكى ــلەپكى كىلىنى ــەڭ دەس ئ
تېھــران( شــەھرىدە دۇنياغــا كەلگــەن ۋە ئۆمرىنىــڭ يېرىمىنــى شــۇ يــەردە ئۆتكۈزگــەن. رازى 
ئوتتۇرىغــا قويغــان تېبابەتكــە ئاالقىــدار بىلىم-مەرىپەتلەرنــى تەپســىالتى بىلــەن تونۇشتۇرۇشــقا 
مەزكــۇر ماقالــە يــار بەرمەيــدۇ. رازى يەنــە ئىســالم تارىخىدىكــى ئــەڭ مەشــھۇر پەيالســوپالر 
ــدۇ.  ــن ئۆگەنگــەن دېيىلى ــى رەبباندى ــى ئىبن ــى ئەل ــۇ تېبابەتن ــان. ئ ــورۇن ئالغ ــن ئ قاتارىدى
ئۇنىــڭ ئەســەرلىرى ھەققىــدە ئىزدەنگــەن برۇنــى رازىنىــڭ 184 پارچــە ئەســىرىنىڭ بارلىقىنــى 
تىلغــا ئالىــدۇ. ئەممــا ئۇنىــڭ بىزگــە ئۇلىشــالىغان ئەســەرلىرى كــۆپ ئەمــەس. > ئەلھــاۋى< 
ئۇنىــڭ تېبابــەت ساھەســىدىكى يېتــۈك ئەســىرىدۇر، شــۇنداقال بــۇ ئەســەر ئىســالم تېبابىتىدىكى 
ــن  ــەھرىدە كېيى ــاۋال رەي ش ــلىدە ئ ــابلىنىدۇ. رازى ئەس ــەر ھېس ــك ئەس ــەڭ زور ھەجملى ئ
ــەڭ  ــۇ باغداتتىكــى ئ ــان. بولۇپم ــي كېســەل داۋالىغ ــدا ئەمەلى باغداتتىكــى چــوڭ دوختۇرخانى
چــوڭ دوڭتۇرخانىنىــڭ باشــلىقى بولغــان. شۇڭالشــقا ئۇنىــڭ بــۇ ۋەكىللىــك ئەســىرى ئۆزىنىــڭ 
داۋاالش تەجرىبىلىــرى ۋە كېســەللەرنى بىۋاســىتە كۆزىتىشــلىرىنى بىرىكتــۈرۈپ يېزىلغانــدۇر. يەنى 
ئــۇ نوقــۇل بىــر تېبابــەت كىتابىــال يازغــان ئەمــەس، بەلكــى ئەمەلىــي كېســەل داۋالىغــان بىــر 

دوختــۇردۇر.

ئىبنى سىنا

ــىمالردىن  ــلۇق ئىس ــەڭ تونۇش ــا ئ ــدە ئۇيغۇرالرغ ــرى ئىچى ــۇلمان ئالىملى ــىنا مۇس ــن س ئىب
ــەڭ  ــرەك، ئ ــەڭ زې ــان ئ ــاھىد بولغ ــى ش ــانالر تارىخ ــم ئىنس ــىنا بەلكى ــن س ــدۇر. ئىب بىرى
ئۈنۈمــدار، ھوســۇلدار ئىنســانالرنىڭ بىــرى بولۇشــى مۇمكىــن. مەنبەلــەردە كۆرسىتىلىشــىچە ئــۇ 
ئــون يېشــىدىال قۇرئاننــى يــادالپ بولغــان، ئــون ئالتــە يېشــىغىچە ئاساســەن دېگىــدەك شــۇ 
دەۋردىكــى بارلىــق ئىلىــم -پــەن تارماقلىرىنــى مۇپەسســەل ئىگەللىگــەن. ئــۇ 980-يىلىدىــن 
ــى  ــۇپ جەم ــقا بول ــدە ئۇزۇن-قىس ــق ئۆمرى ــقىغىنا 57 يىللى ــان قىس ــە بولغ 7]10-يىلغىچ
ــا ئۇنىــڭ بــەزى كىتابلىرىنــى ئــات ئۈســتىدە كېتىۋېتىــپ  ــاب يازغــان. ھەتت 250 پارچــە كىت

ــدۇ.  ــەت قىلىنى يازغانلىقىمــۇ رىۋاي

شۈبھىســىزكى، ئۇنىــڭ تېبابەتكــە ئائىــت ئــەڭ مەشــھۇر ئەســىرى ھەممىمىزگــە تونۇشــلۇق > 
ئەلقانــۇن فىــت تىــب< )تېبابــەت قانۇنلىــرى( دۇر. غەربتــە ئاۋېيســېنا نامــى بىلــەن تونۇلغــان 
ئىبــن ســىنانىڭ مەزكــۇر بۈيــۈك ئەســىرى ئوتتــۇرا ئەســىر ياۋروپــادا يــۈز يىلالرچــە دەرســلىك 
ــالم  ــىرىنى ئىس ــۇ ئەس ــڭ ب ــدۇر. ئۇنى ــەت كىتابى ــان تېباب ــر قىلىنغ ــۆپ نەش ــان ۋە ك قىلىنغ
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ــەللىكلىرىنىال  ــەدەن كېس ــۇل ب ــىنا نوق ــن س ــدۇ. ئىب ــكە بولى ــى دېيىش ــڭ چوققىس تېبابىتىنى
ــان، ئــۇ خامۇشــلۇق كېســىلىگە  ئەمــەس، بەلكــى روھىــي كېســەللىكلەرگىمۇ دىققىتىنــى قاراتق

ناھايىتــى ئەتراپلىــق ئېنىقلىمــا بەرگــەن. )مەزكــۇر ئەســەر ئۇيغۇرچــە نەشــر قىلىنغــان(.

ئاسترونومىيە

ــران،  ــترونومىيەدە ئى ــۇلمانالر ئاس ــدۇ: >مۇس ــداق دەي ــىر مۇن ــەين نەس ــەييىد ھۈس س
ــۇ  ــترونومى پتولېمىيغىم ــان ئاس ــە، يۇن ــەن بىرگ ــش بىل ــە تايىنى ــك بىلىملەرگ ــدى مەنبەلى ھىن
ياخشــى ۋارىســلىق قىلغــان، ئەنئەنىســىنى داۋامالشــتۇرغان ئىــدى. ئوتتــۇرا ئەســىردە ئىســالم 

ــان<. ــى ياراتق ــارالق دەۋرىن ــەڭ پ ــى ئ ــڭ تارىختىك ــى ئۆزىنى ئاسترونومىيەس

ــەززارى ئىســالم ئاسترونومىيىســىدە  ــن ف ــەد ئىب ئابباســىيالر دەۋرىدىكــى ئاســترونوم مۇھەمم
تۇنجــى ئۇســتۇرالبنى ئىجــاد قىلدى. ئابباســىيالر خەلىپىســى مەئمــۇن دەۋرىــدە > بەيتۇلھېكمەت< 
ــق  ــدە يۇنانلى ــك ھەرىكىتى ــەن تەرجىمىچىلى ــە كىرگ ــارالق دەۋرگ ــەن پ ــى بىل ــڭ قۇرۇلۇش نى
پتولېمىينىــڭ مەشــھۇر ئاســترونومىيە كىتابــى >ئالماگېســت< )Almagest( ئەرەبچىگــە تەرجىمــە 
ــا  ــى تەرەققىياتىغ ــڭ كېيىنك ــترونومىيە ئىلمىنى ــىدىكى ئاس ــالم جۇغراپىيەس ــۇ ئىس ــان. ب قىلىنغ
ــەن.  ــى كەلگ ــن بەتتان ــن كېيى ــەتكەن. بۇالردى ــىر كۆرس ــۇر تەس ــالغان ۋە چوڭق ــاس س ئاس
بەتتانــى ئىســالم ئاســترونومىيە تارىخىدىكــى ئــەڭ ئېنىــق، ئــەڭ توغــرا ئۆلچەشــلەرنى ئېلىــپ 
ــىپ  ــق يىراقلىش ــڭ داۋاملى ــراق نۇقتىنى ــەڭ يى ــتىن ئ ــى قۇياش ــترونومدۇر. بەتتان ــان ئاس بارغ
مېڭىۋاتقانلىقىنــى ۋە بۇنىــڭ بىلــەن قۇياشــنىڭ تارتىــش كۈچىنــى بايقىغــان. ئۇنىــڭ > يۇلتۇزالر 
ــا  ــاھەنىڭ ئان ــۇ س ــە مۇش ــىدا ئۇزاققىچ ــەرب دۇنياس ــى غ ــق كىتاب ــدە< ناملى ــى ھەققى ئىلم
كىتابلىرىدىــن بولــۇپ كەلگــەن. كوپېرنىكمــۇ نۇرغــۇن يەرلــەردە بەتتانىدىــن نەقىــل ئالغىنىنــى 

ــدۇ.  ــدۈرۈپ ئۆتى ــا تەشــەككۈرىنى بىل ۋە ئۇنىڭغ

بەتتانــى رەققــە شــەھرىدە بىــر رەســەتخانا قۇرغــان بولــۇپ، بــۇ رەســەتخانا 
ــاي  ــاش، ئ ــان. قۇي ــپ بارغ ــلەرنى ئېلى ــم كۆزىتىش ــىدا مۇھى ــرى ئارىس 918-887-يىللى
تۇتۇلۇشــىنى كۆزەتكــەن، پەســىللەرنىڭ مۇددىتىنــى ناھايىتــى يۇقىــرى دەرىجىدىكــى ئېنىقلىــق 
بىلــەن ھېســابالپ چىققــان. ئۇنىــڭ ئــەڭ مەشــھۇر مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىــڭ بىــرى قۇيــاش يىلىنىڭ 
ــى  ــە تــۆت ســېكۇنت بولىدىغانلىقىن ــۇت يىگىرم ــە مىن ــق ئالت ــەش ســائەت قىرى 65] كــۈن ب
ئۆلچــەپ چىققانلىقىــدۇر. ھازىرقــى زامــان ئىلىم-پــەن ساھەســىمۇ بەتتانىنــى ھازىرغىچــە ئۆتكەن 
ــر  ــراپ قىلغــان. ئــاي شــارىدىكى بى ئــەڭ بۈيــۈك يىگىرمــە ئاســترونومنىڭ بىــرى دەپ ئېتى
)-Albategnius ئورەككــە بەتتانىنىــڭ ئىســمى بېرىلگەنــدۇر. )بەتتانىنىــڭ غەربتىكــى ئىســمى

بەتتانــى مۇنــداق دەيــدۇ: > ئىلمــى نۇجــۇم )يۇلتــۇزالر ئىلمــى( ئىنســانالرنىڭ شــەيئىلەرنىڭ 
ــڭ  ــەن ئالالھنى ــم بىل ــۇ ئىلى ــانالر ب ــان، ئىنس ــن تۇغۇلغ ــش ئېھتىياجىدى ــى بىلى قانۇنىيىتىن
بىرلىكىنــى ئىسپاتالشــقا، ئۇنىــڭ تەڭداشســىز ئۇلۇغلۇقىنــى، چوڭقــۇر ھېكمەتلىرىنــى، قۇدرىتىنــى 
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ۋە ئالالھنىــڭ ئەســەرلىرىنىڭ مۇكەممەللىكىنــى بىلىشــكە مۇۋەپپــەق بولىــدۇ<. 

ــىغان  ــتا ياش ــى، ئەندەلۇس ــا بۇزجان ــۇل ۋەف ــۇفى، ئەب ــان س ــن ئابدۇراخم ــن كېيى ئۇنىڭدى
ئەبۇلقاســىم مەجرىــدى، زەرقالــى، باشــتا تىلغــا ئېلىــپ ئۆتكــەن نەســرۇددىن تۇســى، ئۇلۇغبېك 
ۋە ئۇنىــڭ ئوقۇغۇچىســى ئەلــى قۇشــچى قاتارلىقــالر ئىســالم ئاسترونومىيەســىدىكى ئــەڭ پــارالق 
ســىماالردۇر. بولۇپمــۇ تۇســى، بەنــى مۇســا ئاكا-ئۇكىــالر، ئەبــۇ رەيھــان برۇنــى، فەرغانــى 

قاتارلىقــالر تارىختىكــى ئــەڭ بۈيــۈك ئاســترونومالردۇر. 

ــم تەكشــۈرۈش، كۆزىتىــش ئەســۋابلىرىمۇ  ــى مۇھى ــە ناھايىت ئىســالم ئاسترونومىيەســىدە يەن
ياســاپ چىقىلغــان. شــۇنداقال قۇرۇلغــان رەســەتخانىالرمۇ ئاســترونومىيە ئىلمىگــە زور تۆھپىلەرنــى 

قوشــقان. 

خەلىپــە مەئمــۇن دەۋرىــدە قۇرۇلغــان شەمماســىيە رەسەتخانىســى ئىســالم دۇنياســىدا قۇرۇلغان 
ــۇزۇن ئۆتمــەي مەئمــۇن  ــۇپ ئ تۇنجــى رەســەتخانا ھېســابلىنىدۇ. مەزكــۇر رەســەتخانا قۇرۇل
يەنــە شــام دىيارىدىكــى قەســيۇن تېغــى ئۈســتىگە ئىككىنچــى رەسەتخانىســىنى ســالغان. باغدات 
رەسەتخانىســى شــۇ چاغدىكــى باغــدات ھۆكۈمــدارى بۇۋەيھىلەردىــن شــەرەفۇددەۋلە تەرىپىدىــن 
982-يىلــى بەرپــا قىلىنغــان بولــۇپ، بــۇ رەســەتخانىدا ئابدۇراخمــان ســۇفى، ئەبــۇ ســەھل 
كۇفــى، بۇزجانــى قاتارلىــق بۈيــۈك ماتېماتىــك ۋە ئاســترونومالر خىزمــەت قىلغــان. ھەمــەدان 
رەسەتخانىســى 1025-يىلــى ئىبــن ســىنانىڭ تەلىپــى بىلــەن ئىســپاھان ئەمىــرى ئەالئۇددەۋلــە 
ــى  ــاگىرتى جۇزجان ــڭ ش ــىنا ۋە ئۇنى ــن س ــەتخانىدا ئىب ــۇپ، رەس ــان بول ــن قۇرۇلغ تەرىپىدى
ــەردە تۇنجــى قېتىــم مىكرومېتىرغــا ئوخشــاپ كېتىدىغــان ئۈســكۈنە  خىزمــەت قىلغــان. بــۇ ي
ئىشــلىتىلگەن. مەلىكشــاھ رەسەتخانىســى بۈيــۈك ســەلجۇق ئىمپېرىيىســى ســۇلتانى مەلىكشــاھ 
تەرىپىدىــن 1075-يىلــى ئىســپاھان يېقىنلىرىغــا قۇرۇلغــان بولــۇپ، بــۇ يــەردە ئۆمــەر ھەييــام 
ــدار  ــر كالېن ــە بى ــى بويىچ ــۇلتاننىڭ تەلىپ ــام س ــەر ھەيي ــلىگەن، ئۆم ــىلەر ئىش ــق كىش قاتارلى
ــن  ــان كالېندارىدى ــان گرىگورىي ــر قوللىنىلىۋاتق ــى ھازى ــق دەرىجىس ــۇپ، توغرىلى ــەن بول تۈزگ
يۇقىــرى ۋە ئىنچىكىــدۇر. ئەلۋەتتــە، بــۇ يــەردە ئۆمــەر ھەييامنىــڭ كالېندارىنىــڭ گرىگورىياننىڭ 
خەرىتىســىدىن ئالتــە يــۈز بــۇرۇن ئىكەنلىكىنــى ئۇنۇتماســلىق الزىــم. مەراغــا رەسەتخانىســى 
1259-يىلــى ھوالكــۇ تەرىپىدىــن قۇرۇلغــان بولــۇپ، ئۇنــى بۈيــۈك ئالىم نەســرۇددىن تۇســى 
باشــقۇرغان، ئــۇ پەقــەت بىــر كۆزىتىــش ئۆيىــال بولــۇپ قالماســتىن، ئاســترونومىيە، ماتېماتىــكا 
ــە  ــا ئىگ ــە كىتاپق ــڭ پارچ ــان، 400 مى ــۇ بولغ ــان مەكتەپم ــلەر ئوقۇتۇلىدىغ ــق دەرس قاتارلى

كۈتۈپخانىســى بــار ئىــدى ۋە بــۇ رەســەتخانا 60 يىــل ســاغالم خىزمــەت قىلغــان. 

تىمــۇر ئىمپېراتورلۇقــى ھۆكۈمدارلىرىدىــن ئۇلۇغبېكنىــڭ رەسەتخانىســى )ســەمەرقەند 
رەسەتخانىســى دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ( 1420-يىلــى ســەمەرقەندتە قۇرۇلغــان بولــۇپ، ئــەڭ زامانىۋى 
ــلىگەن  ــىلەپ ئىش ــى خۇالس ــلىرىنىڭ مەلۇماتلىرىن ــىتە كۆزىتىش ــڭ بىۋاس ــابلىنىدۇ. ئۆزىنى ھېس
ئۇلۇغبېــك جەدۋىلــى )زىججــۇل ئۇلۇغبېــك( غەربتــە تەرجىمــە قىلىنىــپ پايدىلىنىلغــان. يەنــە 
1575-يىلــى قۇرۇلغــان ئىســتانبۇل رەسەتخانىســى قاتارلىقــالر بــار. يۇقىرىقىالرنىــڭ ھەممىســى 
ــان  ــەت قىلغ ــىدا خىزم ــرى ئارىس ــۇپ، 869-840-يىللى ــەتخانىالر بول ــان رەس ــەت قۇرغ دۆل
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ــدە  ــەن ئۆيى ــى بىل ــۆز سەرمايىس ــۇالر ئ ــىنى ئ ــڭ رەسەتخانىس ــا ئاكا-ئۇكىالرنى ــى مۇس بەن
قۇرغــان. 918-887-يىللىــرى ئارىســىدا خىزمــەت قىلغــان بەتتانىنىڭ شەخســىي رەسەتخانىســىغا 

ــان.  ــەتخانىالرمۇ بولغ ــان رەس ــىيالر قۇرغ ئوخشــاش خۇسۇس

ــھۇر  ــۇپ، مەش ــەن بول ــۇپ كېتىلگ ــىيەگە توش ــەن رۇس ــەرلىرى ئاساس ــڭ ئەس ئۇلۇغبېكنى
رۇســىيەلىك شەرقشــۇناس بارتولــد >ئىســالم مەدەنىيەتــى تارىخــى< ناملىــق كىتابىــدا مۇنــداق 
ــەرزدۇر< دېگــەن  ــال مۇســۇلمانغا پ ــەر ۋە ئاي ــر ئ ــەپ قىلمــاق ھــەر بى ــم تەل ــدۇ:> ئىلى يازى
ھەدىــس ئېســىلغان ســەمەرقەند، بۇخــارا مەدرىســلىرى بــۇ ھەدىســنىڭ ئىســپاتلىرىدۇر. ئۇلۇغبېك 
ــا كەلتۈرۈلگــەن  ــۇ رەســەتخانىدا قولغ ــان. ب ــى ياراتق ــۈك نەتىجىلەرن ــان رەســەتخانا بۈي قۇرغ
نەتىجىلــەر تاكــى تېلىســكوپ ئىجــاد قىلىنغىچــە بولغــان مەزگىــل ئىچىــدە، ئــۆز ساھەســىنىڭ 
ــىر  ــەش ئەس ــڭ ب ــۇ، ئۇلۇغبېكنى ــدى<. ئەمەلىيەتتىم ــەمەرەلىرى ئى ــم س ــۇق بىلى ــەڭ نوپۇزل ئ
ــىنى  ــم ساھەس ــى بىلى ــن چىقىش ــۇنچە يېقى ــەن ش ــى بىل ــلىرىنىڭ بۈگۈنك ــى ھېسابالش بۇرۇنق

ــان.  ــران قالدۇرغ ھەي

ۋىــل ديۇرانــت يۇقىرىــدا تىلغــا ئېلىنغــان كىتابىــدا مۇنــداق دەيــدۇ: > برۇنــى دۇنيانىــڭ 
يۇمىالقلىقىنــى ئوتتۇرىغــا قويۇپــال قالماســتىن، ھەممــە نەرســىنى يــەر مەركىزىگــە تارتىدىغــان 
بىــر كــۈچ بارلىقىنىمــۇ بايقىغــان. يەرنىــڭ ھەركۈنــى ئــۆز ئوقىــدا، يىلــدا بىــر قېتىــم قۇيــاش 
ئەتراپىــدا ئايلىنىدىغانلىقىنــى تەتــۈر نۇقتىدىــن چىقىــپ ئىســپاتالش مۇمكىنچىلىكىنــى ئوتتۇرىغــا 

قويغــان<. 

نۆۋىتــى كەلگەنــدە برۇنىنــى قىســقىچە تونۇشــتۇرۇش زۆرۈر. برۇنىنىمــۇ ئىنســانالر تارىخىدىكى 
ئــەڭ زېــرەك، تىرىشــچان، ھوســۇلدار ئالىمالرنىــڭ بىــرى دەپ قــاراش مۇمكىــن. برۇنى ]97-

يىلــى خارەزمــدە تۇغۇلغــان. ۋاپــات بولغــان ۋاقتــى ئېنىــق ئەمــەس، ئادەتتــە 1051-يىلــى 
ــۇپ،  ــان بول ــەر قالدۇرغ ــۇق ئەس ــن ئارت ــە 180 پارچىدى ــى بويىچ ــۇ ھايات ــدۇ. ئ دەپ قارىلى
جەمــى ]1 مىــڭ ســەھىپىگە يېتىــدۇ. ئەپسۇســكى، بــۇ ئەســەرلەردىن ئــاران يىگىرمــە پارچىســى 
ــك، ھــەم جۇغراپىيەشــۇناس،  ــۇ ھــەم ئاســترونوم، ھــەم ماتېماتى ــپ كەلگــەن. ئ ــە يېتى بىزگ
ــە خاتالىــق پەرقــى  ــۇز يېشــىدا يەرشــارىنىڭ ئايالنمىســىنى كىچىككىن ــدۇر. ئوتت ھــەم تارىخچى
 )history today( »بىلــەن ھېســابالپ چىققــان. ئەنگىلىيــەدە چىقىدىغــان »بۈگۈنكــى تارىــخ
ژۇرنىلىــدا چىققــان بىــر ماقالىــدە برۇنىنــى نەزەرىيــە جەھەتتىــن ئامېرىــكا قىتئەســىنى تۇنجــى 

بايقىغــان ئــادەم دەپ مۇئەييەنلەشــتۈرگەن. 

جۇغراپىيە ۋە خەرىتىچىلىك

ھىجىرىيــە 1- ئەســىردىن باشــالپال، ئىســالم جۇغراپىيىســى كېڭىيىشــكە باشــلىغان. بــۇ خىــل 
ــان.  ــارائىتىنى ھازىرلىغ ــپ ش ــڭ ئوبيېكتى ــڭ تەرەققىياتىنى ــە، خەرىتىچىلىكنى ــۋال جۇغراپىي ئەھ
ــدا  ــان كەڭــرى زېمىن ــە ئەندەلۇســتىن شــەرقتە تاكــى ھىندىســتانغىچە بولغ مۇســۇلمانالر غەربت
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ئەركىــن سەير-ســاياھەت قىلىــش ئىمكانىيىتىگــە ئىگــە بولغــان. 

مىــالدى 0]8-يىللىــرى ئەتراپىدىــال ئابباســىيالر خەلىپىســى مەئمۇن يەرشــارىنىڭ خەرىتىســىنى 
ــى  ــەك نۇسخىس ــڭ ئۆرن ــىزىلغان خەرىتىلەرنى ــادا س ــن ياۋروپ ــە كېيى ــۇ خەرىت ــىزدۇرغان. ب س
ــە  ــق جۇغراپىي ــىدا ماتېماتىكىلى ــالم دۇنياس ــلىپىدە ئىس ــىرنىڭ دەس ــان. 11-ئەس ــۇپ قالغ بول
ئىلمىنىــڭ ئاساســى بەرپــا قىلىنىشــقا باشــلىغان. شۈبھىســىزكى، بــۇ يەنــە برۇنىدىن باشــالنغان. 
برۇنــى غەزنەۋىلەرنىــڭ پايتەختــى غەزنــە شــەھىرى بىلــەن باغداتنىــڭ ئارىســىدىكى يەرلەرنىــڭ 
ــەش ۋە  ــاپە ئۆلچ ــش، مۇس ــترونومىيەلىك كۆزىتى ــى ئاس ــل دەرىجىلىرىن ــان ۋە پاراللى مېردىئ
ترېگونومېتىرىيەنىــڭ پىرىنســىپلىرىنى قوللىنىــپ بەلگىلــەپ چىققــان. ئىككــى ئارىدىكى ئاتمىشــتىن 
ئارتــۇق يەرنىــڭ ئۆلچەنگــەن ســانلىق مەلۇماتلىرىنىــڭ ھازىرقــى ئۆلچەنگــەن قىممەتلــەر بىلــەن 

بولغــان پەرقــى ئــاران 45-6 مىنــۇت ئارىلىقىــدا بولــۇپ چىققــان. 

ــا ئــەڭ دەســلەپ كومپاســنى ئىشــلەتكەنلەر مۇســۇلمانالردۇر. كومپــاس غەربكــە  دېڭىزچىلىقت
مۇســۇلمانالرنىڭ قولــى ئارقىلىــق يەتكــەن. دوكتــور ســىگرىد يۇقىرىدىكــى كىتابىــدا مۇنــداق 
دەيــدۇ> بىــزدە ئامالفــى فالۋىئــو گيويــا )Amalfi Flavio gioia( كومپاســنىڭ ئىجادچىســى 
ــى  ــلىدە ئەھل ــەن، ئەس ــۇلمانالردىن ئۆگەنگ ــنى مۇس ــۇ كومپاس ــا ئ ــدۇ، ئەمم دەپ تونۇلى
ــى  ــدار مەلۇماتالرن ــقا ئاالقى ــرۇس كومپاس ــەلبدىن پېت ــى س ــدا ئەھل ــى جەريانى ــەلب ئۇرۇش س

ــان<.  ــپ بارغ ــىيىگە ئېلى ــەپ فرانس ــۇلمانالردىن ئىگەلل مۇس

بىزنىــڭ ئۇلــۇغ بوۋىمىــز مەھمــۇد قەشــقىرىنىڭ دىۋاندىكــى دۇنيــا خەرىتىســىمۇ دۇنيادىكــى 
ئــەڭ قەدىمقــى خەرىتىلەردىــن بىــرى بولــۇپ، دۇنيانىــڭ يۇمىالقلىقىنــى ئىپادىلىگــەن، تۇنجــى 

قېتىــم ياپونىيەنــى خەرىتىگــە چۈشــۈرگەنلىكى بىلــەن ئاالھىــدە مەشــھۇر. 

ئاخىرىــدا بۈيــۈك جۇغراپىيەچــى ۋە خەرىتىچــى پىــرى رەئىــس ھەققىــدە قىســقىچە مەلۇمــات 
 . ىمىز بېر

پىــرى رەئىســنىڭ ئەســلى ئىســمى مۇھىيددىــن پىرىبــەي بولــۇپ، 1465-يىلــى گېلىبولــۇدا 
ــپ  ــەت قىلىنى ــەن تۆھم ــى بىل ــىزلىك جىنايىت ــرەدە ئىتائەتس ــى قاھى ــان. 1554-يىل تۇغۇلغ
كاللىســى ئېلىنىــپ ئۆلتۈرۈلگــەن. بالىلىــق ۋاقىتلىرىدىــن باشــالپ تاغىســىغا ئەگىشــىپ ئوتتــۇرا 
دېڭىزدىكــى دېڭىــز قاراقچىلىــق ســەپەرلىرىگە قوشــۇلۇپ چــوڭ بولغــان. 1511-يىلــى تاغىســى 
ــا  ــن ۋاز كېچىــپ بــۇرۇن توپلىغــان مەلۇماتلىرىغ ــۇدا دېڭىزچىلىقتى ــن، گېلىبول ــن كېيى ئۆلگەندى
ئاساســەن خەرىتــە سىزىشــقا كىرىشــكەن. ]151-يىلــى ئۆزىنىــڭ تۇنجــى دۇنيــا خەرىتىســىنى 
ســىزغان. 1521-يىلــى > كىتابــۇل بەھرىيــە< ناملىــق بۈيــۈك ئەســىرىنى تاماملىغــان. 1525-
يىلــى بــۇ كىتابنــى يەنىمــۇ تۈزىتىــپ، بــاش ۋەزىــر ئىبراھىــم پاشــانىڭ ۋاسىتىســى بىلــەن 
قانۇنــى ســۇلتان ســۇاليمانغا تەقدىــم قىلغــان. 1528-يىلــى 2- دۇنيــا خەرىتىســىنى ســىزىپ، 
ــى 1928- ــىزىلغان خەرىتىس ــى س ــان. ]151-يىل ــم قىلغ ــۇاليمانغا تەقدى ــۇلتان س ــۇ س بۇنىم
يىلــى توپكاپــى مۇزىيېدىــن تېپىلغــان. بــۇ پۈتــۈن خەرىتىنىــڭ بىــر قىســمى بولــۇپ ئامېرىــكا، 
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ئافرىقــا ۋە جەنۇبــى قۇتۇبنــى كۆرســەتكەن ئىــدى. ھالبۇكــى جەنۇبــى قۇتــۇب تېخــى 1818-
يىلــى بايقالغــان ئىــدى. 

ــە  ــدا بولســا چوڭ-كىچىــك 200 پارچىگــە يېقىــن خەرىت ــە ناملىــق كىتابى كىتابــۇل بەھرىي
ــى  ــىۋاتىدۇ. ]201-يىل ــە داۋاملىش ــالر ھازىرغىچ ــى تەتقىقات ــۇ ھەقتىك ــۇپ، ب ــىزىلغان بول س
ــق  ــىنىڭ 500 يىللى ــس خەرىتىس ــرى رەئى ــكو پى ــكىالتى يۇنېس ــەر تەش ــكەن دۆلەتل بىرلەش

ــەن. ــى ئۆتكۈزگ ــە يىغىن ــي مۇھاكىم ــۇس ئىلمى ــەن مەخس ــىۋىتى بىل مۇناس

 

جەمئ ىيەتشۇناسلىق

ــدا بايانــى ئۆتكــەن تەبىئىــي  ــزدە كاللىمىزغــا باشــتا يۇقىرى ئىلىم-پــەن تارىخــى دېگىنىمى
ــنى  ــۆزلەپ ئۆتۈش ــقىچە س ــلىقنى قىس ــقا جەمئ ىيەتشۇناس ــن. شۇڭالش ــى مۇمكى ــەر كېلىش پەنل
ــت  ــۇرى ئاۋگۇس ــىيە مۇتەپەكك ــدا فرانس ــلىق تارىخى ــە جەمئ ىيەتشۇناس ــۆردۈم. ئادەتت ــرا ك توغ
كومــت تۇنجــى قېتىــم سىســتېمىلىق جەمىيەتشۇناســلىق ئەســىرى يازغــان دەپ قارىلىــدۇ. ئەممــا 
يېقىنقــى يىلالردىكــى تەتقىقاتــالردا بــۇ پەننىڭ دەســلەپكى ئاساسچىســىنىڭ 2]]1-يىلى تۇنىســتا 
ــا  ــى ئوتتۇرىغ ــدۇن ئىكەنلىك ــى خەل ــى ئىبن ــى ۋە تارىخچىس ــالم ئالىم ــۈك ئىس ــان بۈي تۇغۇلغ
قويۇلۇۋاتىــدۇ. ھازىــر غەربتــە نەشــىر قىلىنغــان جەمىيەتشۇناســلىق كىتابلىرىــدا مەزكــۇر پەننىــڭ 
ــر  ــدۇ. ھازى ــدۇ ۋە يۈكســەك باھــا بېرى ــا ئالى ــى تىلغ ــن خەلدۇنن ــى ســۆزلىگەندە ئىب تارىخىن
ــەرلەر  ــە، ئەس ــات ماقال ــك تەتقىق ــان ئاكادېمى ــدە مىڭلىغ ــەرلىرى ھەققى ــڭ ئەس ــن خەلدۇننى ئىب

بــار ھەمــدە داۋاملىــق يېزىلماقتــا.

ئىبــن خەلدۇننىــڭ شــۆھرىتى ئۇنىــڭ > كىتابــۇل ئىبــەر ۋە دىيۋانــۇل مۇبتــەدە ۋەل خەبــەر< 
ــە  ــىدە مۇقەددىم ــم ساھەس ــەن. ئىلى ــىدىن كەلگ ــان مۇقەددىمىس ــا يازغ ــخ كىتابىغ ــق تارى ناملى
ــەن  ــوپى، جەمىيەتشــۇناس دېگ ــخ پەيالس ــى تارى ــن خەلدۇنن ــھۇردۇر. ئىب ــەن مەش ئىســمى بىل
ــىدە  ــە< س ــدۇن > مۇقەددىم ــن خەل ــدۇر. ئىب ــۇر مۇقەددىمى ــى دەل مەزك ــە قىلغىن ــا ئىگ نامغ
مەدەنىيــەت، دۆلــەت، مىللەتلەرنىــڭ تۇغۇلۇشــى، يۈكسىلىشــى قاتارلىــق ھادىســىلەرنى 
ــۇر  ــدە چوڭق ــدە ئاالھى ــرى ھەققى ــالم مىللەتلى ــۇ ئىس ــەندۈرىدۇ. بولۇپم ــتېمىلىق چۈش سىس

ــدۇ.  ــا قويى ــى ئوتتۇرىغ مۇالھىزىلىرىن

يازغانلىرىــم ئەمەلىيەتتــە دېڭىزدىــن تامچىــدۇر. ئۇچۇشــنى ئەمەلىــي ســىناق قىلغــان ئىبــن 
فىرنــاس، بوتانىــك ئىبــن بەيتــار، دىنــەۋەرى، تۇنجــى قېتىــم بــۆرەك ئوپېراتسىيەســى قىلغــان 
زەھرابــى، يۇقۇملــۇق ئــاق كېســەل يەنــى جۇزامنــى داۋالىغــان 10-ئەســىردە ياشــىغان ئىبــن 
جەسســار قاتارلىقالرنــى تىلغــا ئېلىــش مۇمكىــن بولمىــدى. مەســىلەن: ئابدۇلــال كوجايۈرەكنىــڭ 
ــان  ــان قىلغ ــى باي ــەر ئالىمن ــي 95 نەپ ــدا جەمئى ــەن كىتابى ــى< دېگ ــم تارىخ ــالم بىلى > ئىس



60

بولــۇپ، مــەن پەقــەت ئــون نەچچــە ئالىمنىــال تىلغــا ئالدىــم. دوكتــۇر فۇئــات ســەزگىننىڭ 
> ئەرەپچــە ئىلمىــي مىراســالر تارىخــى< ناملىــق 27 گىگانــت ئەســىرىنىڭ 20 تومغــا يېقىنــى 

تەبىئىــي پــەن ھەققىــدە توختالغــان. 

ئەپسۇســكى، ئىنســانالرنىڭ ئىلىــم- مەرىپــەت تارىخىــدا 800 يىللىــق بىــر ئالتــۇن دەۋرنــى 
ياراتقان ئىســالم دۇنياســى 16-ئەســىرلەردىن باشــالپ، بىلىمدىكــى يېتەكچىلىك ئورنىنــى يوقىتىپ 
ــلىغان.  ــقا باش ــا چىقىش ــتۈن ئورۇنغ ــتا ئۈس ــى ئاستا-ئاس ــەرب دۇنياس ــلىغان، غ ــقا باش قويۇش
ــر  ئىســالم دۇنياســىنىڭ تەبىئىــي پەندىكــى چۆكۈشــىنىڭ ســەۋەبلىرى ئــۆز ئالدىغــا چــوڭ بى
مۇســتەقىل تېمــا بولغاچقــا، بــۇ كىچىــك ماقالىــدە بــۇ تېمىــدا مۇھاكىمــە يۈرگــۈزۈش مۇمكىــن 
ــۇكى،  ــت ش ــان پاكى ــى بولمايدىغ ــەزەر، رەت قىلغىل ــىدىن قەتئىين ــال بولۇش ــدى. قانداق بولمى
مۇســۇلمانالر ئىلىم-پەندىكــى ئۈســتۈنلۈكىنىڭ ئاجىزلىشىشــىغا ئەگىشــىپ، ئىقتىســاد، سىياســىي-
ھەربىــي كــۈچ جەھەتلەردىمــۇ پەيدىنپــەي چۆكۈشــكە يــۈز تۇتتــى. مانــا بۈگــۈن مۇســۇلمانالر 
ياشــاۋاتقان خارلىقنــى مۇشــۇ چۆكۈشــنىڭ بىۋاســىتە ياكــى ۋاســىتىلىق نەتىجىســى دېيىــش خاتــا 
ئەمــەس. چۈنكــى، مۇســۇلمانالر ئىلىم-پەندىنــال ئەمــەس، ئــەڭ مۇھىمــى ئىلىم-پــەن ئېلىــپ 
ــەررەر نەتىجىســى ســۈپىتىدە كۈچســىزلىك  ــدى، بۇنىــڭ مۇق كېلىدىغــان كۈچتىــن مەھــرۇم قال

ئېلىــپ كەلگــەن ئاقىۋەتلەرگــە دۇچــار بولۇشــتىن قۇتۇاللمىــدى. 

خاتىمە

ــىز  ــان، مىسلىس ــەھىپىلەرنى يازغ ــانلىق س ــۇنداق ش ــە ش ــا ئەن ــۇلمانالر تارىخت ــە مۇس گەرچ
ئالتــۇن دەۋر ياراتقــان بولســىمۇ، بۈگۈنكــى رېئاللىــق مۇســۇلمانالرنىڭ ئەنــە شــۇ ئەنئەنىگــە 
ــۇ. مەســىلىنىڭ تېخىمــۇ ئېچىنىشــلىق  ــى كۆرســىتىپ تۇرۇپت ــدا ۋارىســلىق قىاللمىغانلىقىن اليىقى
تەرىپــى ئۇشــبۇ رېئاللىقنىــڭ ئــۆزى بولماســتىن، بەلكى ھېلىھــەم مۇســۇلمانالرنىڭ بــۇ پاجىئەلىك 
رېئاللىقنــى ماھىيىتىدىــن تونــۇپ يەتمەســلىكى، ئېتىــراپ قىلماســلىقى، ئۇنىڭغــا يۈزلەنمەســلىكى، 
ــۇش  ــىدىن قورق ــا ئېلىنىش ــڭ تىلغ ــىدۇر. ئاجىزلىقلىرىنى ــكە سېلىش ــۇالق يوپۇرىشــى، كۆرمەس ق
ــى دەۋر  ــتۈرىدۇ. بۈگۈنك ــى ئەبەدىيلەش ــۇ ئاجىزلىقن ــى، ب ــۇق ئاجىزلىقتۇرك ــۇ قورقۇنچل تېخىم
ئىلىم-پــەن جۇغراپىيىســىدىكى ئــەڭ قاقــاس رايــون مۇســۇلمانالر ياشــاۋاتقان جۇغراپىيــەدۇر. 
ــن  ــۈز مىليوندى ــى ي ــرائىلىيەنىڭ ئىكك ــان ئىس ــدا كېلىدىغ ــون ئەتراپى ــەككىز مىلي ــى س نوپۇس
ئارتــۇق مۇســۇلمانالرنىڭ ئوتتۇرىســىدا ئۇالرنــى قورقۇتــۇپ تۇرالىشــىنىڭ ئارقىســىدا يۈكســەك 
ئىلىم-پــەن كۈچــى بــار. ئۇالرنىــڭ ئۇ قــەدەر خورىكىنىــڭ ئۈســتۈن بولۇشــىنى ۋە ئۆكتەملىكىنى 
ــەن،  ــرى بىل ــق قوراللى ــرى تېخنىكىلى ــق يۇقى ــوم بومبىســى قاتارلى ــان ئات ــە بولغ ــۇالر ئىگ ئ
ــى  ــي ۋە قاالقلىق ــڭ ئاددى ــڭ قوراللىرىنى ــى ئۇالرنى ــىز ھالىن ــز ۋە چارىس ــۇلمانالرنىڭ ئاجى مۇس
بىلــەن باغلىماســلىق مۇمكىنمــۇ؟ ئەگــەر ھازىــر مۇســۇلمانالر بىلــەن غەيــرى مۇســۇلمانالرنىڭ 
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ــاق  ــتۇرىدىغان بولس ــى سېلىش ــانلىق مەلۇماتالرن ــىۋەتلىك س ــە مۇناس ــەن نەتىجىلىرىگ ئىلىم-پ
ئــادەم ئۇيالغىنىدىــن يەرگــە كىرىــپ كەتكىــدەك بىــر مەنزىرىگــە دۇچــار بولىمىــز. بــۇ يــەردە 

ئــۇ سېلىشــتۇرمىالرغا ھاجــەت بولمىســا كېــرەك.

ــم- ــۇلمانالرنىڭ ئىلى ــۇر مۇس ــپ، ئۇيغ ــەل تارايتى ــىنى س ــۆزىمىزنىڭ دائىرىس ــدى س ئەم
ــن  ــى كارتىنىدى ــى يۇقىرىق ــاق، ھالىمىزن ــان بولس ــدە توختىلىدىغ ــى ھەققى ــەن پوزىتسىيىس پ
ــى،  ــاي بولمايدۇك ــراپ قىلم ــۇ ئېتى ــن. بولۇپم ــش مۇمكى ــدۇ دېيى ــپ كەتمەي ــق پەرقلىنى جى
بــۇ ئەھــۋال ئۇيغــۇر جەمىيىتىنىــڭ دىنــدارالر قاتلىمىــدا تېخىمــۇ گەۋدىلىــك. تەبىئىــي پــەن 
ئۆگىنىــش، ئۆگىتىــش، بالىلىرىمىزنــى تەبىئىــي پەنلــەردە ئوقۇتۇشــنىڭمۇ بىر دىنىــي مەجبۇرىيەت 
ــاالر  ــى ئۆلىم ــا ئەھل ــاندا، ھەتت ــاز س ــن ئ ــەر ئىنتايى ــۇپ يەتكەنل ــي تون ــى ھەقىقى ئىكەنلىكىن
ــى ياخشــى  ــالر كــۆپ ئەمــەس. بالىالرن ــا تەشــۋىق، تەۋســىيەدە بولىدىغان ئىچىدىنمــۇ بۇنىڭغ
ئوقۇتۇشــنى پەقــەت دىنىــي ئىلىملەردىــال ئوقۇتۇش دەپ چۈشــەنگەن ساناقســىز قېرىنداشــلىرىمىز 
ــۆزى  ــا ك ــن. ئەمم ــراپ كېتىشــى مۇمكى ــەك ئۇزى ــۆزىمىز ب ــە توختالســاق س ــۇ ھەقت ــار. ب ب

ــۇر.  ــڭ ۋە ئوچۇقت ــۇنچىلىك ئايدى ــت ش ــۈن پاكى ــىلەر ئۈچ ــۇق كىش ئوچ

ۋەھالەنكــى، ئىســالم بىزگــە ئىلىــم ئىگەللەشــنى پــەرز قىلغانــدا ھېچبىــر زامــان ئۇنــى نوقۇل 
دىنىــي ئىلىملــەر بىلەنــال چەكلىگىنــى يــوق. ھەتتــا مۇئەييــەن دەۋر ۋە مۇئەييــەن جەمىيەتتــە 
تەخىرســىز ئېھتىياجــالر يۈزىســىدىن تەبىئىــي پەنلەرنــى ئۆگىنىــش پەرزگــە، ھەتتــا پــەرز ئەينگــە 
ئايلىنىــدۇ. بۈگۈنكــى دەۋرىمىــز مېنىڭچــە تەبىئىــي پەننــى ئىگەللــەش مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن 
ــر  ــدا مىســلى كۆرۈلمىگــەن بى ــە ئىنســانىيەت تارىخى ــر دەۋردۇر. نۆۋەتت ــان بى پەرزگــە ئايالنغ
زۇلــۇم ۋە خارلىــق ئاســتىدا قالغــان ئۇيغۇرالرنىــڭ ئــۆز دىنىغــا ھەقىقىــي ئىشــەنگەن، يېتەرلىــك 
چۈشــەنگەن، اليىقىــدا ئەمــەل قىلغــان، شــۇنداقال زۆرۈر تەبىئىــي پەنلــەر بىلــەن قورالالنغــان 
ئەۋالدلىرىنــى يېتىشتۈرىشــى، ئىســالم بۇيرۇغــان، رېئاللىــق تەقــەززا قىلغــان، قانۇنىيــەت تەلــەپ 

قىلغــان بىــر مەجبۇرىيەتتــۇر.]1] 

— ئاپتور: ئىسالم تارىخى دوكتورانتى

 ]1] 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 

 بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى
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 مىالدىيــە ]71-يىلــى ســەمەرقەنىتتە، 714-يىلــى بۇخــارادا چــوڭ مەســچىت بىنــا 
قىلىنىشــى بىلــەن تۈركىســتان يۇرتلىرىــدا ئىســالم يىلتىــز تارتىشــقا باشــلىغان. ئەنــە 
ــىدىكى  ــى ئارىس ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ــي ۋە ش ــالپ غەربى ــن باش ــۇ ۋاقىتالردى ش
ــارەت  ــە، تىج ــادىي ئاالق ــۈك ئىقتىس ــق، كۈچل ــك، ئۇرۇق-تۇغقانچىلى ــي بىرلى مىللى
قاتارلىــق ھــەر تۈرلــۈك قويــۇق مۇناســىۋەتلەر تۈرتكىســىدە ۋەتىنىمىزدىمــۇ ئىســالم 
ــۇلتان  ــش س ــالمغا كىرى ــدە ئىس ــەڭ كۆلەم ــە ك ــلىغان. گەرچ ــقا باش ــۇر چېچىش ن
ــال  ــى بۇرۇن ــىدا خېل ــز ئارىس ــىمۇ، خەلقىمى ــالنغان بولس ــن باش ــۇتۇق بۇغراغاندى س
ئىســالم تارقىلىــپ، ســۇتۇق بۇغراغاننــى قولــالپ، تەخىتنــى قولغــا ئالغۇدەك شــارائىت 
ــاغۇن  ــقەر، باالس ــىردىال قەش ــە ]-ئەس ــەردە ھىجرىي ــى رىۋايەتل ــان. تارىخ ھازىرالنغ
خەلقلىرىنىــڭ يېرىمىدىــن كۆپىنىــڭ مۇســۇلمان بولــۇپ بولغانلىقــى تىلغــا ئېلىنىــدۇ]1]. 

ــك  ــمەن، مەدەنىيەتلى ــە ھېرىس ــرەك، ئىلىم-مەرىپەتك ــق، زى ــلىدىال ئەقىللى ئەس
ــان  ــب قىلىدىغ ــقا تەرغى ــە، ئوقۇ-ئوقۇتۇش ــرى ئىلىم-مەرىپەتك ــتان خەلقلى تۈركىس
يېڭــى دىننىــڭ تۈرتكىســىدە قاينــاق ئىلمىــي ھاياتىنــى باشــلىۋەتكەن. قىســقا ۋاقىــت 
ــي  ــان. دىنى ــىپ چىقق ــالر يېتىش ــا ئالىم ــەردە كاتت ــۈك ئىلىمل ــەر تۈرل ــدە ھ ئىچى
ئىلىملەرنــى ئېلىــپ ئېيتســاق، ھىجرىيــە 2-ئەســىردىال ئىمــام بۇخارىنىــڭ ئۇســتازى 
ھەدىسشــۇناس ۋە قىرائــەت ئالىمــى ئەبــۇ زەكەرىيــا بۇخارىــي )ھىجرىيــە 217-يىلــى 
ۋاپــات بولغــان(، ئىلىــم تەلــەپ قىلىــش يولىــدا كــۆپ يۇرتالرنــى كەزگــەن. بۇخارادا 
ئىلىمــي گۈللىنىــش كەيپىياتــى پەيــدا قىلغــان ئەھمــەد ئىبنــى ھەمــدان بۇخارىــي]2]، 
ــۈم  ــر تۈرك ــق بى ــر]]]... قاتارلى ــس كەبى ــۇ ھەفى ــۇناس ئەب ــۇناس، فىقھىش ھەدىسش
ــال  ــت ئىچىدى ــقا ۋاقى ــى قىس ــتان رايون ــپ، تۈركىس ــىپ چىقى ــاالر يىتىش ــا ئۆلىم كاتت

]1] مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا »شەرقىي تۈركىستان تارىخى« 1]1-بەت. 

]]] ئىمام بۇخارىنىڭ ئۇستازلىرىنىڭ بىرى )ھىجرىيە 217-يىلى ۋاپات بولغان(

]]] ئىمام مۇھەممەتنىڭ شاگىرتى )ھىجرىيە 217-يىلى ۋاپات بولغان(

ئۆزىمىزگە خاس مەدرىسە 
بەرپا قىاليلى 

ئاتاۋۇلال سەئىد 
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ئــەرەب رايونلىرىدىــن قېلىشــمايدىغان دىنىــي ئىلىــم مەركەزلىرىگــە ئايالنغــان. ھىجرىيە 
2-ئەســىرنىڭ ئاخىرلىــرى بۇخــارادا »ئەبــۇ ھەفىــس مەدرىسىســى« بىنــا قىلىنغــان 
بولــۇپ، بــۇ ئىســالم دۇنياســىدىكى تۇنجــى مەدرىســە ئىــدى. ھىجرىيــە 48]-يىلــى 
ئەمىــر قىدىرخــان بىنــا قىلغــان »كــوالر تىكىــن مەدرىسىســى«، »ئىمــام ئەبىــي بەكر 
ــار مەدرىسىســى«، »ئارســالنخان مەدرىسىســى«  ــەزل مەدرىسىســى«، »جوب ــى پ ئىبن
ــۇرۇپ  ــۇش ئ ــەت ج ــم -مەرىپ ــپ]1]، ئىلى ــىس قىلىنى ــىلەر تەس ــق مەدرىس قاتارلى
راۋاجلىنىشــقا باشــلىغان. ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخــان مۇســۇلمان بولغاندىــن كېيىــن، 
ۋەتىنىمىزنىــڭ دىنىــي مائارىپىمــۇ تەرەققىــي قىلىــپ، كاتتا ئۆلىمــاالر يىتىشــىپ چىققان. 
ســۇلتان ســۇتۇق بۇغراخــان دەۋرىــدە قۇرۇلغان ســاجىيە مەدرىسىســىنىڭ شــۇ دەۋرنىڭ 
ــىغەرىنىڭ  ــۇد كاش ــۇيۇتىي مەھم ــام س ــۇم]2]. ئىم ــى مەل ــا ئايالنغانلىق ــم ئوچىقىغ ئىلى
ئۇســتازى كاشــىغەرلىك ھۈســەين ئىبىنــى خەلــەپ )ھىجرىيــە 484-يىلــالردا ۋاپــات 
بولغان(نىــڭ »املقنــع يف تفســري القــرآن« قاتارلىــق 120پارچىدىــن ئارتــۇق كىتــاب يازغانلىقىنى، 
ــە  ــر، ھەقت ــىھەتكە ماھى ــان، ۋەز-نەس ــاش تۆكىدىغ ــۆپ ي ــۇپ ك ــن قورق ئالالھتى
ــى  ــان كىشــى ئىكەنلىكىن ــن باشقىســىدىن قورقمايدىغ ــى، ئالالھتى ــڭ تۇرىدىغانلىقىن چى
بايــان قىلغــان]]]. تۈركىســتان رايونــى ھىجرىيــە 8-ئەســىرلەرگىچە دىنىــي ئىلىملــەردە 
ئىســالم دۇنياســىنىڭ باشــالمچى رايونىلىــق ئورنىنــى ســاقالپ كەلگــەن. ئەبــۇ لەيــس 
ســەمەرقەندىي، شەمســۇل ئەئىممــە ھۇلۋانىــي، قازىخــان، مەرغىينانىــي، ئــەل ئۇتابىــي 
ــا  ــى جايلىرىغ ــەر قايس ــىنىڭ ھ ــالم دۇنياس ــرى ئىس ــڭ پەتىۋالى ــق ئالىمالرنى قاتارلى
ــي  ــى دىنى ــتان خەلق ــان. تۈركىس ــراپ قىلىنغ ــن ئىت ــالر تەرىپىدى ــان ۋە ئالىم تارقالغ
ئىلىــم جەھەتتــە ئــۆز ھاجىتىدىــن چىقىپــال قالمــاي، باشــقا مۇســۇلمانالرغىمۇ يېتەكچــى 
بولغــان. ھىجرىيــە 10-ئەســىرلەردىن كېيىــن ئىلىــم جەھەتتــە بىــر ئــاز چىكىنگــەن 
بولســىمۇ، يەنىــال ئەنئەنىۋىــي مەدرىســلىرىنى داۋامالشــتۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ ئىھتىياجىنــى 
ــى  ــۇش پىروگراممىس ــىلەر ئوقۇت ــى مەدرىس ــەن. ۋەتىنىمىزدىك ــداپ كەلگ ــۆزى قام ئ
ــۋا ئىشــلىرىدا ھەنەفىــي مەزھىپنــى  ــە بۇخــارا مەدرىســىگە ئەگەشســىمۇ، پەتى جەھەتت
تۇتقــا قىلغــان ئاساســتا مۇســتەقىل ئىــش ئېلىــپ بارغــان، يەنــى زامان-مــاكان ۋە 
يــۇرت ئاالھىدىلىكىنــى چىقىــش قىلىــپ، ئــۆز ئالدىغــا پەتىــۋا بېرىــپ كەلگــەن. بــۇ 
ــقان.  ــە داۋامالش ــغال قىلىنغىچ ــن ئىش ــالر تەرىپىدى ــز خىتاي ــى ۋەتىنىمى ــۇل تاك ئۇس
ــەزى مەســىلىلەردە  ــق ب ــد« قاتارلى ــدە »ئۇســۇلى جەدى ــالم دەۋرى ــر دامول ئابدۇقادى
پەتىۋانــى بۇخارادىــن كەلتۈرۈشــكە مەجبــۇر بولغــان بولســىمۇ، كۆپىنچــە مەســىلىلەردە 
پەتىــۋا يەنىــال ئــۆز ئالىملىرىمىزدىــن چىققــان. بــۇ مەدرىســىە ۋە ئۇنىــڭ تەســىرى 
تــا ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىمغىچــە داۋامالشــقان. ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىــم 
ــى  ــىنىدىغان ۋە خەلقئارادىك ــى چۈش ــق ۋەزىيەتلەرن ــەن، خەلقئارالى ــى كۆرگ چەتئەللەرن
ــى  ــرەك، يىراقن ــا، زى ــەۋەردار دان ــن خ ــى كىتابالردى ــالھاتالردىن، يېڭ ــي ئىس دىنى
ــالھاتالر،  ــى ئىس ــى يېڭ ــۇپ، خەلقئارادىك ــى بول ــم ئىگىس ــتىداتلىق ئىلى ــۆرەر ئىس ك

]1] نەدۋە مەھمۇد ئابباس »ما ۋەرائۇننەھر شەھەرلىرىنىڭ مەدەنىيەت تارىخى ھەققىدە تەتقىقات« 462-بەت. 

]]] ھاجى نۇر ھاجى: »قەدىمكى ئۇيغۇرالر ۋە قاراخانىيالر« 94]-بەت.

]]] سۇيۇتىي: »تەپسىرشۇناسالر تەرجىمىھالى« 45-بەت.
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يېڭــى كىتابالردىــن ۋاقتى-ۋاقتىــدا پايدىالنغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئــۆز ئەنئەنىســىنى 
ــي  ــا ســىڭىپ كەتكــەن دىنى ــڭ ھاياتىغ ــرى داۋاملىشــىپ خەلقىمىزنى ــن بى ۋە قەدىمدى
ــەت  ــقا مىلل ــان، باش ــرۇق بولىدىغ ــەي قۇي ــقىالرغا پۈتۈنل ــالپ، باش ــى تاش يولىن
ــات  ــتازلىرىدىن ي ــۆز ئۇس ــى تەدرىجــى ئ ــۈرۈپ، تالىپالرن ــە كۆت ــى كۆكك ئۆلىمالىرىن
ئۆلىماالرنــى چــوڭ بىلىشــكە، ھەممــە ئىشــتا ســىرتتىن كىرگــەن پەتىۋاغــا تايىنىشــقا 
ئېلىــپ بارىدىغــان يولنــى تۇتمىغــان. ئۇســتازىمنىڭ ســۆزلەپ بىرىشــىچە، ئابدۇلھەكىم 
ــۆرپ- ــڭ ئ ــالر ئۆزىمىزنى ــە ئوقۇغۇچى ــم دەرىســخانىغا كىرســە ھەمم مەخســۇم ھاجى
ئادىتىمىــز بويىچــە ئورنىدىــن تــۇرۇپ، ھۆرمىتىنــى بىلدۈرىدىكــەن. بىر كۈنى مەخســۇم 
ھاجىــم دەرســخانىغا كىرســە، بىــر قىســىم يېڭــى تالىپچاقــالر قىمىرالپمــۇ قويمــاي، 
ــم  ــەن ئابدۇلھەكى ــۇنىڭ بىل ــۇدەك، ش ــال ئولتۇرغ ــاالم! دەپ قويۇپ ــۇم ئەسس ۋەئەلەيك
مەخســۇم ھاجىمنىــڭ جۇدۇنــى ئۆرلــەپ كايىــپ كېتىپتــۇ: ھــۇ خوتــۇن تاالقــالر، بــۇ 
ســاتراچخانا ئەمــەس، سەلەپ-ســالىھالرنىڭ مەدرىسىســى، ئۇســتازغا تــەرك ھۆرمەتلىك 
قىلىــپ رەۋنــاق )مەخســۇم ھاجىــم رونــاق تېپىــش دېگــەن ســۆزنى شــۇنداق تەلەپپۇز 

قىلىدىكەنمىــش( تاپالمايســەن. 

شــۇ ۋاقىتــالردا خوتــەن تەرەپلــەردە چەتئەلدىــن كىرگــەن بىر قىســىم يېڭــى كىتابالر 
تەســىرىدە باشــقىالرغا ئورنىدىــن تــۇرۇش بىدئــەت دەيدىغــان قــاراش پەيــدا بولغــان 
ــڭ  ــەل جەزائىرىنى ــر ئ ــر جابى ــۇ بەك ــخانىغا ئەب ــپ دەرس ــر تالى ــە بى ــەن. يەن ئىك
»مۇئمىنالرنىــڭ ئەقىدىســى« ناملىــق كىتابىنــى ئېلىــپ كىرىــپ، مەخســۇم ھاجىمغــا 
رەددىيــە بەرگەنــدە، مەخســۇم ھاجىــم: مىنىــڭ تالىپىمنىــڭ كىتابىنــى ئەكىلىــپ، مــاڭا 
ــەن.  ــان ئىك ــەندۈرۈپ قويغ ــىلىنى چۈش ــان ۋە مەس ــەن! دەپ كايىغ ــە بىرەمس رەددىي
ــاي ھۆكۈمىتىنىــڭ دىنىــي مائارىپنــى  ــم مەخســۇم ھاجىمدىــن كېيىــن، خىت ئابدۇلھەكى
قايتــا چەكلىشــى، پىشــقەدەم ئۇســتازالرنىڭ بىر-بىرلــەپ ۋاپات بولۇشــى، سېســتىمىلىق 
دىنىــي مائارىــپ تەربىيىســىنىڭ يوقىلىشــى نەتىجىســىدە ئۆلىماالرنىــڭ دىنىي سەۋىيىســى 
تۆۋەنلــەپ كەتتــى. بۇرۇنقىــدەك ئىلىمىــي ســۆھبەت ســورۇنلىرىغا ئىمــكان بولمىــدى، 
ــڭ  ــەن يوقنى ــالر ئاساس ــزە قىلىش ــتۇرۇش، مۇنازىرە-مۇالھى ــر ئالماش ــارا پىكى ئۆز-ئ
ئورنىــدا بولــۇپ قالــدى. ئەســلىدىنال ئىلمىــي ئاساســىي ئاجىــز، ئىجتىمائىيچانلىقــى 
ــالر ئاساســلىق  ــان داموللىچاق ــدا بولغ ــڭ ئورنى ــى يوقنى ــرە ئىممۇنىت ــۆۋەن، مۇنازى ت
ســەھنىنى ئىگەللىــدى. شــۇ ســەۋەبتىن ســىرتنىڭ ئىلغــار پىكىرلىرىنــى قوبــۇل قىلغان، 
ــلىمىزگە  ــي مەدرىس ــان، ئەنئەنىۋى ــۇرۇچ قىلغ ــى خىمىر-ت ــلىدە بارىن ــزدە ئەس ئۆزىمى
ــى  ــدى. يېڭ ــا كېلەلمى ــى مەيداغ ــش ئېقىم ــە گۈللىنى ــر يېڭىچ ــان بى ــلىق قىلغ ۋارىس
كىتابالرغــا ۋە ســىرتتىن كىرگــەن پەتىۋاالرغــا تالــالش ۋە شــالالش نۇقتىســىدا تــۇرۇپ 
ــال  ــا گېزىت-ژۇرن ــال بولســا ھەتت ــەت ئەرەبچى ــدۇق. پەق ــە قىاللمى ــدا مۇئامىل اليىقى
ــا  ــا ئالغ ــۋەردۇق. كىتابت ــلىك قىلى ــۇپ دەرس ــتاز تۇت ــۇ ئۇس ــان تەقدىردىم بولغ
ــىنزورىدىن  ــڭ س ــقەدەم ئۆلىمالىرىمىزنى ــى پىش ــالر ۋەتىنىمىزدىك ــۈرۈلگەن مەزمۇن س
ئۆتكۈزۈلمىــدى. چەتئەللــەردە بــازار تاپالمىغــان يوچــۇن، يــات پىكىرلــەر بىــزدە ھــە 
ــۇن ئاقكۆڭــۈل، ســاددا ياشــلىرىمىز  ــدى. نۇرغ ــە قىلىن ــالردا تۆكم ــا كوچى دەپ خالت
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ئەنــە شــۇنداق ئەپقاچتــى پىكىرلەرنىــڭ قۇربانىغــا ئايلىنىــپ كەتتــى. يېڭــى تالىپــالر 
بىلــەن پىشــقەدەم ئۇســتازالر ئارىســىدىكى تۇقۇنــۇش مۇرەسســە قىلغىلــى بولمايدىغــان 
ــۈر-ھەيۋە  ــىدىكى س ــتازالر ئارىس ــەن ئۇس ــالر بىل ــى. تالىپ ــپ يەتت ــە بېرى دەرىجىگ
پەردىلىــرى يىرتىــپ تاشــالندى، ھېچكىــم – ھېچكىمدىــن چــوڭ ئەمــەس، ھېچكىــم-
ھېچكىمگــە ئەگەشــمەيدىغان بىر باشباشــتاق ھالــەت شــەكىللەندى. نەتىجىدە پىشــقەدەم 
ئۇســتازالرنىڭ خەلــق ئارىســىدىكى ئابرويــى ۋە ھەيۋىســى ســۇندۇرۇلدى، خەلقنىــڭ 
ــى  ــدا دۇنيادىك ــۇ چاغ ــدى. دەل ش ــەۋرەپ قال ــى ت ــان ئىشەنچىس ــتازالرغا بولغ ئ ۇس
ــە  ــۋىقاتلىرى بىزگ ــكىالتالرنىڭ تەش ــەپ، تەش ــم، مەزھ ــي ئېقى ــل دىنى خىلمۇ-خى
ســۇدەك ئاقتــى. بىــزدەك ئەركىنلىكتىــن مەھــرۇم قالغــان، زۇلۇم ئاســتىدا ياشــاۋاتقان 
ــلىرىمىز  ــۇن قېرىنداش ــەردى. نۇرغ ــۈز ب ــالر ي ــۇن ئىش ــمايدىغان نۇرغ ــە ياراش خەلقق
ــۈك  ــڭ مەڭگۈل ــى خىتاينى ــىلىلەر تۈپەيل ــي مەس ــر ئىختىالپى ــە بى ــەت كىچىككىن پەق
ــدى. ئــۆز خەلقىنىــڭ جــان تىكىــپ قوغدىشــىدىن،  ــا مەھكــۇم بول قامــاق جازالىرىغ
ھىمايىســىدىن ئايرىلىــپ قالغــان، ھەيۋىســى يوقالغــان، بىــر ئۆمــۈر خەلقــى ئۈچــۈن 
جاپــا تارتىــپ ئۆتكــەن بــۇ ســۆيۈملۈك ئۇســتازالر ناھايىتــى ئاســانال خىتايالرنىــڭ 
ــر قىســىملىرى  ــراق بولغــان بى ــدى. ئەقلى-ھوشــى جايىدى ئولجىســىغا ئايلىنىــپ قال
ھــەر قانچــە خورالنســىمۇ، بېشــىغا ھــەر قانچــە ئېغىــر كــۈن كەلســىمۇ، ئۆزىنىــڭ 
ئەســلى ســاالھىيىتىنى يوقاتمــاي، ســەۋر بىلــەن ئالالھنىــڭ دەرگاھىغــا كەتتــى. يەنــە 
ــن  ــەن زەربىدى ــن كەلگ ــرى تەرىپىدى ــى ۋە تالىپلى ــۆز خەلق ــىملىرى ئ ــر قىس ــاز بى ئ
ــدا  ــڭ ئاخىرى ــىنىپ ئۆمرىنى ــۋىقاتلىرىغا ئىش ــان تەش ــڭ يالغ ــداپ، خىتايالرنى قىي
ــەر  ــتۇردى. ئەگ ــى ئاخىرالش ــەن ھاياتىن ــام بىل ــەلبىي ن ــەن س ــەرەس دېگ ھۆكۈمەتپ
بىــز تارىختىــن ئىبــرەت ئالىدىغــان، ئۆتمۈشــىمىزدىن يەكــۈن ۋە خۇالســە چىقىرىــپ، 
ــە  ــاق، ئەلۋەتت ــان بولس ــتەيدىغانالردىن بولىدىغ ــنى ئىس ــىمىزنى نۇرالندۇرۇش كەلگۈس
يۇقىرىقــى ھادىســىلەر بىزگــە يېتەرلىــك ۋەز-نەســىھەت ۋە بۇندىــن كېيىنكــى يولىمىزغا 

چىــراق بوالاليــدۇ. 

گەرچــە يېقىنقــى زامانــدا پەيــدا بولغــان تەپرىقىچىلىــق، ھەرخىــل دىنىــي ئېقىمالرغــا 
بۆلۈنــۈش بىــز ئۇيغــۇر مىللىتىدىــال ئەمــەس، ئىســالم دۇنياســىنىڭ ھەممــە يېرىــدە 
ــى  ــڭ تاپىن ــىي زالىمنى ــن ۋەھش ــىمۇ، لېكى ــۋال بولس ــي ئەھ ــەن ئومۇمى ــۈز بەرگ ي
ــز ئۇيغــۇر خەلقــى  ئاســتىدا ئەركىــن نەپــەس ئېلىشــقىمۇ مۇيەسســەر بواللمىغــان بى
ــا  ــۇق. مان ــۈزۈپ تارتت ــا يەتك ــى ھەقدادىغ ــڭ زىيىنىن ــق ۋە ئىختىالپالرنى ــۇ تەپرى ب
ــدۇق.  ــن ئايرىل ــان... ھەممە-ھەممىدى ــز، ئۇرۇق-تۇغق ــز، يۇرتىمى ــر خەلقىمى ھازى

ــى نىســىپ قىلســۇن! ــى، ۋەتىنىمىزگــە قايتقىل ــازات قىلغىل ــى ئ ــالھ ۋەتىنىمىزن ئال

ۋەتەندىغــۇ شــارائىت چەكلىمىســى ســەۋەبلىك بــەزى ئىشــالرغا ئىمــكان بولمىــدى 
دەيلــى، چەتئەلدىمــۇ ئەھــۋال ۋەتەندىكىدىــن ئانچــە پەرقلىنىــپ كەتمەيــدۇ. مىســىردا 
ــڭ  ــر ئۆلىمالىرىنى ــى مىىس ــۇپ، خەلقن ــىردىن تۇت ــى مىس ــاالر ئىمامن ــان ئۆلىم ئوقۇغ
ــمىنى  ــڭ ئىس ــەئۇدىي ئۆلىمالىرىنى ــالر س ــەئۇدىيدا ئوقۇغان ــە، س ــن يۈگۈرتس كەينىدى
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ــىغا  ــڭ كاللىس ــپ، خەلقىمىزنى ــم تەكرارلىتى ــۈچ قېتى ــۇز ئ ــدە ئوتت ــە كۈن خەلقىمىزگ
ــر  ــاۋارە. »پى ــەن ئ ــاش بىل ــى تاق ــىدىكى چەمبەرن ــڭ كاللىس ــەئۇدىي ئۆلىمالىرىنى س
ياتتىــن، مــۇرت بىزدىــن« بولــۇش، »ئىمپــورت پەتىۋا«الرغــا تايىنىــش چەتئەلدىكــى 

ــا.  ــۇ ئوخشــاش داۋام قىلماقت ــى ئىلىملىرىدىم ــۇر ئەھل ئۇيغ

ــە  ــش بەزىلەرگ ــز« دەپ ئايرى ــۆز ئۆلىمالىرىمى ــرى« »ئ ــەت ئۆلىمالى ــات مىلل »ي
ــن.  ــى مۇمكى ــەك تۇيۇلۇش ــالپ مىللەتچىلىكت ــەرىئەتكە خى ــەك، ش ــەرىئەتكە خىالپت ش
توغــرا، ھــەق كىمــدە بولســا قوبــۇل قىلىمىــز ئەلۋەتتــە. لېكىــن بىــر قىســىم »يېڭى 
پەتىــۋا«، »يېڭــى قــاراش«الر ئەمىلىيەتتــە يېڭــى ئەمــەس، بەلكــى تارىختىــن بىــرى 
ــارەت.  ــن ئىب ــان ئىختىالپالردى ــى چىقمايدىغ ــان ئايىغ ــى قالمىغ ــپ، مەززىس چاينىلى
ھەق-ناھــەق ئاستىن-ئۈســتۈن بولــۇپ كەتكــەن، دىــن سۈيئىســتىمال قىلىنغــان بــۇ 
ــەس.  ــك ئەم ــۇش ئاقىالنىلى ــرۇق بول ــا قۇي ــۇش، ياتق ــن تۇت ــى ياتتى دەۋردە پىرن
ھــەم ھەركىــم ئــۆزى ياشــىغان يۇرتنــى، ئــۆز خەلقىنــى ياخشــى بىلىــدۇ. پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالممۇ ھــەر قەۋمگــە ئــۆز ئىچىدىــن باشــلىق ســايالپ بەرگــەن. شــەرىئەتتە 
ــەر،  ــلىرىمىز ئەزھ ــەزى قېرىنداش ــدۇ. ب ــا ئېلىنى ــۇ قاتارغ ــەردە ئۆرپ-ئادەتم ھۆكۈمل
ســەئۇدىي مۇپتىلىرىدىــن بــەزى مەســىلىلەرنى سورىســا، بــۇ مەســىلىلەرنى يۇرتۇڭنىــڭ 
ئۆلىمالىرىدىــن ســورا! بــۇ شــۇالر ياخشــى بىلىدىغــان مەســىلىلەركەن دەپ قايتۇرغــان 
ئىشــالرمۇ بولغــان. ئــەڭ خەتەرلىــك ئىــش مــۇرت بىزدىــن، پىــر خەقتىــن بولــۇش. 
تارىخىمىزغــا قارايدىغــان بولســاق، بىــز بۇنىــڭ زىيىنىنــى كــۆپ تارتقــان خەلــق. 

ھازىرقــى ئىســالم دۆلەتلىرىگــە قارايدىغــان بولســاق، ھــەر دۆلەتنىــڭ ئــۆز ئالدىغــا 
دىنىــي مائارىــپ ئەندىزىســى، پىروگراممىســى بارلىقىنــى، ھــەر دۆلــەت مۇفتىلىرىنىــڭ 
بەرگــەن پەتىۋالىرىنىــڭ بىر-بىرىدىــن پەرقلىنىدىغانلىقىنــى كۆرىمىــز. ھــەر دۆلەتنىــڭ 
مائارىپــى شــۇ دۆلەتنىــڭ ئەمىنلىكــى، بىخەتەرلىكــى ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىــدۇ. دىنىي 
مائارىپمــۇ، پەتىۋامــۇ بۇنىڭدىــن مۇستەســنا ئەمــەس. ھەقتــە چىــڭ تۇرىدىغــان، جان 
كەتســىمۇ شــەرىئەتكە خــالپ پەتىــۋا بەرمەيدىغــان ئۆلىمــاالر تارىختــا قالــدى. ھەتتــا 
ــان  ــە قارايدىغ ــە دۆلەتلەرگ ــكە ئ ىگ ــا كۆرۈنۈش ــي ئارق ــۈك دىنى ــىم كۈچل ــر قىس بى
ــىڭىپ  ــمىغىچە س ــدە قىس ــڭ ئەقى ــش دىننى ــتىمال قىلى ــى سۈيئىس ــاقمۇ دىنن بولس
ــى  ــەپ »دۆلىتىمىزن ــرى تەكىتل ــڭ ئۆلىمالى ــا ئ ۇالرنى ــز. ھەتت ــى كۆرىمى كىرگەنلىكىن
ــۆز- ــى س ــا قارش ــق، ئۇنىڭغ ــمەن تۇتقانلى ــى دۈش ــق تەۋھىدن ــمەن تۇتقانلى دۈش
چۆچــەك تارقاتقانلىــق ئىســالمغا قارشــى ئىغــۋا تارقاتقانلىــق« دېگــەن ئىدىيەلىــرى 
ــەس.  ــە ئەم ــقا نەرس ــن باش ــتىمال قىلغانلىقتى ــمىنى سۇيىئىس ــدە قىس ــڭ ئەقى دىننى
ــا  ــدۇ. ئۇنىڭغ ــىيە قىلى ــنى تەۋس ــەت قىلىش ــلىققا ئىتائ ــز باش ــرا، ئىســالم دىنىمى توغ
ــۇر  ــىم بولمىغ ــر قىس ــڭ بى ــن دۆلەتنى ــدۇ. لېكى ــنى چەكلەي ــى چىقىش ــەق قارش ناھ
تۈزۈملىرىگــە قارشــى چىققانلىــق ئىســالمغا قارشــى چىققانلىــق بولمايــدۇ. مۇســۇلمان 
پادىشــاھنىڭ زالىملىقــى، ئىقتىدارســىزلىقى دېگەنــدەك ســەۋەبلەردىن قارشــى چىققانــالر 
ــداق  ــدۇ. بۇن ــالر( دەپ قارالماي ــى باغىي ــالر )يەن ــن چىققان ــڭ ئىتائىتىدى ئىمامنى
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ئەھۋالــدا مۇســۇلمانالرنىڭ پادىشــاھقىمۇ، قارشــى چىققۇچىالرغىمــۇ يــادەم بەرمەســلىكى 
الزىــم بولىــدۇ. چۈنكــى پادىشــاھقا يــاردەم بەرگەنلىــك زۇلۇمغــا يــاردەم بەرگەنلىــك، 
ــاردەم  ــقا ي ــى چىقىش ــاھقا قارىش ــك پادىش ــاردەم بەرگەنلى ــا ي ــى چىققۇچىالرغ قارش
بەرگەنلىــك بولىــدۇ.)]1]( بۈگۈنكىــدەك مۇســۇلمانالر نۇرغــۇن دۆلەتلەرگــە بۆلۈنــۈپ 
كەتكــەن زامانــدا بىــر دۆلەتكــە دۈشــمەنلىك قىلىشــنى تەۋھىدكــە دۈشــمەنلىك قىلىــش 
ــر  ــۇم بى ــەر »مەل ــق. ئەگ ــتىمال قىلغانلى ــى سۇيىئىس ــۈرۈش دىنن ــىگە كۆت دەرىجىس
ــن بــۇ ھۆكــۈم  دۆلەتكــە قارشــى چىققانلىــق، تەۋھىدكــە قارشــى چىققانلىــق« لېكى
بــۇ دۇنيادىكــى بارلىــق مۇســۇلمانالرغا ئورتــاق ھۆكــۈم بولىدىغــان بولســا، ھېلىقــى 
ــالر،  ــى كۆرمەيدىغان ــى ياخش ــۇلمانالر تەۋھىدن ــان مۇس ــى كۆرمەيدىغ ــى ياخش دۆلەتن
ئارقىســىدىن گــەپ قىلغانــالر ئىســالم دىنىنىــڭ ئارقىســىدىن گــەپ قىلغانــالر بولــۇپ 
چىقىــدۇ-دە، تەۋھىدكــە قارىشــى چىققــان ئادەمــدە ئىمــان بولمايــدۇ. ئەگەر شــۇنداق 
ــان،  ــى كۆرمەيدىغ ــى ياخش ــى دۆلەتن ــى ھېلىق ــقا ئەللەردىك ــا، باش ــان بولس بولىدىغ
ــا  ــەپ. ئەمم ــەن گ ــار دېگ ــىلە ب ــدا مەس ــڭ ئىمانى ــەپ قىلىدىغانالرنى ــىدىن گ ئارقىس
ــون خاراكتېرلىــك ئاالھىدىلىككــە ئ ىگــە بــۇ »ئىمــان  ــان، راي سىياســىي تــۈس ئالغ
ــن  ــۇ، لېكى ــان تەقدىردىم ــا قارىتىلغ ــەت پۇقرالىرىغ ــۇ دۆل ــە ش ــى« گەرچ ئاساس
پەتىــۋادا ئەســكەرتىلمىگەن. كىتابــال بولســا، پەتىــۋاال بولســا تەرجىمــە قىلىۋېرىدىغــان 
»خىزمەت«خۇمــار قېرىنداشــلىرىمىز يۇقىرىقىــدەك رايــون خاراكتېرلىــك ئاالھىدىلىككــە 
ــەن  ــادىقلىق بىل ــە س ــۇ، پەش-چېكىتلىرىگىچ ــە قىلغاندىم ــى تەرجىم ــە پەتىۋاالرن ئىگ
تەرجىمــە قىلىۋېتىــدۇ-دە، بىزدىكــى يــات ئــەل شــەيخلىرىنىڭ ئاغزىدىــن چىققاننىــڭ 
ھەممىســىنى شــەرىئەتنىڭ قەتئىــي ھۆكۈملىــرى دەپ قارايدىغــان بــەزى تالىپــالر بۇنــى 

ــى ئۆلچەشــكە باشــاليدۇ.  ــارازا قىلىــپ باشــقىالرنىڭ ئىمانىن ت

بۇالرنىــڭ دىندىكــى بىــر قىســىم كىچىــك ئىختىالپالرنــى كۆپتــۈرۈپ پۈتــۈن دۇنياغا 
تارقالغــان »تەبلىــغ جامائىتــى«، »مۇســۇلمان قېرىنداشــالر تەشــكىالتى« قاتارلىقالرنى 
ــۋا ئارقىلىــق كىشــىلەرنى  ــەت دېگــەن پەتى ــار ئازغــۇن جامائ ــرى ب ئەقىدىســدە كۇپ
ئۈركۈتۈشــكە ئۇرۇنۇشــى، ئىســالم دۇنياســىدىكى زاكىــر نايــك، مۇھەممــەد ھەســەن 
دەدو، نابولســىي، شــەئراۋىي، ھەســەن بەننــا دېگەنــدەك زور تەســىرگە ئىگــە مەشــھۇر 
ئالىمالرنــى ئازغــۇن، بىدئەتچــى دەپ پەتىــۋا بېرىشــلىرى؛ تۈركىيــە بىلەن مۇناســىۋىتى 
يامانالشســا، ئوســمانىيالر خەلىپىلىكــى ۋە تۈركىيەنــى شــىرىك دۆلىتــى دېگــەن دىنىــي 
ــڭ  ــۋا ئورگانالرنى ــك پەتى ــەزى دۆلەتلى ــى، ۋە ب ــكە باشلىش ــەن سۆكۈش ــۋا بىل پەتى
تۈركىيەنىــڭ ئەرتۇغــرۇل، تىرىلىــش... قاتارلىــق فىلىملىرىنــى كــۆرۈش ھــارام دەپ 
ئاالھىــدە پەتىــۋا چىقىرىشــى؛ ھەتتــا بــەزى پەتىــۋا ئورگانلىرىنىــڭ ئــۆز دۆلىتىنىــڭ 
ــڭ  ــەد فاتىھنى ــۇرۇپ، مۇھەمم ــاراپ ت ــىۋىتىگە ق ــان مۇناس ــەن بولغ ــە بىل تۈركىي
ــىگە  ــىۋەتنىڭ ئۆزگىرىش ــىي مۇناس ــىنى سىياس ــش مەسىلىس ــھ قىلى ــتانبۇلنى پەتى ئىس
قــاراپ »بېســىۋالغان« دەپ ئاتىشــى، ئىســتانبۇلنىڭ پەتىــھ قىلىنىشــى توغرىســىدىكى 

]1] ئىبنى ئابىديىن: »رد املحتار« 4-توم، 261-بەت. 
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ھەدىــس ســەھىھ ئەمــەس، تۈركىيــە ئىســتانبۇلنى بېســىۋالغان تاجاۋۇزچــى دەپ پەتىۋا 
بېرىشــلىرى؛ دۆلــەت سىياســىي جىنايــەت ئارتىــپ تۈرمىگە تاشــلىغان بەزى كىشــىلەرگە 
ــار قىلىشــى؛  ــى تەيي ــدەك قالپاقالرن ــۇن« دېگەن ــۇزۇق«، »ئازغ دەررۇ »ئەقىدســى ب
دۆلەتلــەر ئــارا سىياســىي زىددىيــەت ياكــى سۈركىلىشــلەر كۆرۈلگــەن ســەلەپىيلەر تونىغا 
ــى  ــە قارش ــدا تۈركىيەگ ــزور قاناللىرى ــەيخلەرنىڭ تېلېۋى ــىم ش ــر قىس ــان بى ئورىنىۋالغ
ئىســالمىي تەشــۋىقاتالرنى باشلىشــى قاتارلىقالرنىــڭ ھەممىســى دىننــى سۇيىئىســتىمال 
ــى  ــق مۇرتلىرىن ــالر ئارقىلى ــي قالپاق ــەن دىنى ــى دېگ ــۇن، بىدئەتچ ــق. ئازغ قىلغانلى
ــە  ــڭ بىزگ ــۇ پەتىۋاالرنى ــارەت. ب ــقانلىقتىن ئىب ــقىالرغا ئەگىشــىپ كېتىشــتىن توس باش
ــۇن،  ــىدا ئازغ ــڭ قارىش ــەلەپىي ئېقىمىدىكىلەرنى ــۇكى، س ــىرى ش ــىتىدىغان تەس كۆرس
ــن  ــل ئېلىشــقا، چۈشــەندۈرگەندىن كېيى ــى ئوقۇشــقا، نەقى ــڭ كىتابلىرىن بىدئەتچىلەرنى
ــھۇر  ــى مەش ــدۇ. ھەتتاك ــقا بولماي ــىۋەتنى ساقالش ــەن مۇناس ــەر بىل ــول ئۈزمىگەنل ق
ــاننىڭ  ــمۇ ئىنس ــا قاراش ــڭ چىرايىغ ــدەك »ئۇالرنى ــەيخ ئېيتقان ــەلەپىي« ش ــر »س بى
ئەقىدىســىنى بۇلغىۋېتىشــى مۇمكىــن«. ئەگــەر ســىز ئاتالمىــش ســەلەپىيلەرنىڭ قــارا 
تېزىملىكىگــە چۈشــۈپ قالغــان ئالىمالرنىــڭ كىتابلىرىنــى ئوقۇشــقا ئامــراق بولســىڭىز، 
ســىزمۇ ئازغــۇن ھېسابلىنىســىز. ســىزنىڭ كىمنىــڭ كىتابلىرىنــى ئوقۇشــىڭىز قانــداق 

ئــادەم ئىكەنلىكىڭىزنــى بەلگىلەيــدۇ. 

ــەر  ــش پەيغەمب ــش قىلى ــەن »نامايى ــتىدا بېرىلگ ــى ئاس ــەت نام ــڭ بىدئ ئۇالرنى
ئەلەيھىسســاالم ۋە ســاھابىلەر دەۋرىــدە بولمىغــان، كېيىــن پەيــدا بولغــان بىدئــەت«، 
»دىنىــي جامائــەت، پارتىيەلەرگــە ئــەزا بولــۇش توغرا ئەمــەس دېگــەن« پەتىۋالىرىنىڭ 
ــەت بىخەتەرلىكىنــى چىقىــش قىلىــپ بىرىلگــەن رايــون خاراكتېرلىــك  ھەممىىســى دۆل
پەتىــۋاالر. بۇنــداق مىســالالر بــەك كــۆپ. بــۇ ھەقتــە كــۆپ توختىلىشــنىڭ ھاجىتــى 

يــوق.]1]

بەزىلــەر توۋالۋاتقــان »بىــز پەقــەت كىتــاب، ســۈننەتكە ئەگەشــكەندىال 
بىرلىشــەلەيمىز، شــۇندىال ھەممــە ئىشــىمىز ئاپتوماتىــك تۈزۈلــۈپ كېتىــدۇ« دېگــەن 
شــوئارنىڭ ھېچقانــداق خاتاســى يــوق، ناھايىتــى ئۇلــۇغ شــوئار. كىتــاب، ســۈننەتكە 
ــۇپ  ــىپى بول ــات پىرىنس ــۇلماننىڭ ھاي ــر مۇس ــەر بى ــرى ھ ــن بې ــىش تارىختى ئەگىش
ــەڭ  ــەن ت ــوئار بىل ــۇ ش ــن ش ــەت. لېكى ــەن ھەقىق ــن روش ــۇ ئايدى كېلىۋاتقانلىقىم
ــق.  ــر رېئاللى ــۇ بى ــپ كېلىۋاتقانلىقىم ــالرنىڭ داۋام قىلى ــالپ ۋە تاالش-تارتىش ئىختى
ئۇنداقتــا مۇســۇلمانالر ھازىرغىچىلىــك كىتاب، ســۈننەتكە ئەگىشــىپ باقمىدىمــۇ؟ ناۋادا 
بۇنىــڭ جاۋابــى »ئەگەشــتى« بولســا، ئۇنداقتــا نېمــە ئۈچــۈن ئىختىالپــالر تۈگــەپ، 
ئ ىشــالر قىلىپىغــا چۈشــۈپ كەتمىــدى، ئەگــەر »يــاق« بولســا، ئۇنداقتــا »كىتــاب 
ــاق  ــدا چات ــىنىڭ ئىمانى ــۇلمانالر«نىڭ ھەممىس ــۇ مۇس ــمىگەن ب ــۈننەتكە ئەگەش ۋە س
بولغــان بولىــدۇ. دېمــەك، »كىتــاب ۋە ســۈننەتكە ئەگەشســەك ھەممە مەســىلىمىز ھەل 
بوالتتــى« دېگــەن شــوئار، ئابىســتىراكىت شــوئار بولــۇپ، ھــەر قانــداق ئابىســتراكت 

]1] ئەسكەرتىش: يۇقىرىقى پەتىۋاالر كىتاب ۋە تورالردا مەشھۇر بولغانلىقى ئۈچۈن مەنبەسى بېرىلمىدى. 
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ئۇقۇمالرنىــڭ ئاســتىدا تۈمەنلىگــەن كونكىرىــت قــەدەم باســقۇچالر كۆمۈلــۈپ ياتقــان 
بولىــدۇ. ھــەر بىــر قــەدەم ئــۆز نۆۋىتىــدە يەنــە ناھايىتــى چــوڭ بىــر تېمــا. دېمەك، 
ــەۋرچانلىق  ــتۇرۇش ۋە س ــە كونكىرتالش ــە ئىنچىك ــى ئەلۋەتت ــوئارنىڭ ئىجراس ــۇ ش ب
ــدۇ.  ــق بولى ــقا ئېھتىياجلى ــىجىل داۋام قىلىش ــېرى س ــەدەم نىشانس ــەن قەدەممۇ-ق بىل
ــەت،  ــەۋرچانلىق، مېھىر-مۇھەبب ــەت زور س ــن غاي ــالر بىزدى ــۇ جەريان ــە ب ئەلۋەتت
ــال  ــدا، قانداق ــى قىلغان ــڭ ئوچۇقىن ــدۇ. گەپنى ــەپ قىلى ــەت تەل ــالس ۋە ھېكم ئىخ
بىــر مەســىلە ئوتتۇرىغــا قويۇلســا، مەســىلىنىڭ دىنىــي ياكــى دۇنياۋىــي بولۇشــىدىن 
قەتئىينــەزەر كۆزىنــى يۇمۇۋېلىپــال بــۇ شــۇئارنى توۋالۋاتقانــالر دىنىــي ئىختىالپالرنىــڭ 

ــەردۇر.  ــى بىلمىگەنل ــۇلمانالرنىڭ تارىخىن ــەۋەبلىرىنى، مۇس س

ــۈم  ــى )ھۆك ــۇلۇل فىقھ ــەۋەبلىرى ئۇس ــلىق س ــڭ ئاساس ــي ئىختىالپالرنى دىنى
ــۇل  ــرى، مەقب ــى قائىدىلى ــەرەب تىل ــەر، ئ ــي قائىدىل ــرى(، فىقھى ــش قائىدىلى چىقىرى
ھەدىســنىڭ شــەرتلىرى )ئەمەلىيەتتــە بــۇ ئۇســۇلۇل فىقھــى ئىچىگــە كىرىــپ كېتىــدۇ( 
ــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن بــۇ ئىختىالپالرنىــڭ  ــا بېرىــپ تاقىلى جەھەتلەردىكــى ئىختىالپق
بولۇشــى تەبىئىــي. بــۇ مۇســۇلمانالرنىڭ ئەقىــل ئىشلىتىشــى، ئەقلىنــى چېنىقتــۇرۇپ 
ــەن  ــۈن بېرىلگ ــەل قىلىشــى ئۈچ ــتىدا ھ ــى ئاس ــەرىئەت روھ ــىلىلەرنى ش ــى مەس يېڭ
چېنىقىــش مەيدانــى. بــۇ ئىختىالپــالر ھــۇل قائىــدە جەھەتتىكــى ئىختىــالپ بولغانلىقى 
ــق  ــدۇ. ئىختىالپلى ــرا كېلى ــكە توغ ــلىنىپ كۈچلەندۈرۈش ــە ئاساس ــۈن قائىدىگ ئۈچ
مەســىلىدە ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ ھەنەفىيلەرنىــڭ قارىشــى 
كۈچلــۈك، شــافىئىيالرنىڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ شــافىئىيلەرنىڭ قارىشــى كۈچلــۈك 
بولــۇپ چىقىــدۇ. بــۇ ئۇســۇل ئىلمىدىــن خەۋىــرى بــار كىشــىلەرگە ئايدىڭ مەســىلە. 
ــر ئىككــى مىســال بەرســەم ، ھەنەفىــي مەزھىپىنىــڭ ئۇســۇلۇل فىقھــى  بۇنىڭغــا بى
ــنىڭ  ــر ھەدىس ــى مۇتەۋاتى ــان ياك ــى قۇرئ ــص نســخ«]1] يەن ــادة عــىل الن ــىدە »الزي قائىدىس
ــى  ــنىڭ ھۆكۈمىن ــر ھەدىس ــەت ۋە مۇتەۋاتى ــۇش ئاي ــۈم قوش ــى ھۆك ــە يېڭ ھۆكۈمىگ
ــي  ــاال: »ئى ــالھ تائ ــىلەن، ئال ــدۇ. مەس ــق بولى ــن قالدۇرغانلى ــمەن ئەمەلدى قىس
مۆمىنلــەر! )ســىلەر تاھارەتســىز بولــۇپ( نامــاز )ئوقۇماقچــى بولــۇپ( تۇرغىنىــڭالردا، 
ــۇڭالر،  ــۇپ يۇي ــەن قوش ــڭالر بىل ــى جەينىكى ــۇڭالر، قولۇڭالرن ــى يۇي يۈزۈڭالرن
بېشــىڭالرغا مەســىھ قىلىــڭالر، پۇتۇڭالرنــى ئوشــۇقۇڭالر بىلەن قوشــۇپ يۇيــۇڭالر«]2] 
دېــدى. تاھارەتنىــڭ پەرزلىــرى يۇقىرىقىالردىــن ئىبــارەت. يۇقىرىقــى ئىشــالر ھاســىل 
بولســا تاھــارەت ھاســىل بولغــان بولىــدۇ. تاھارەتنىــڭ ئۇنىڭدىــن باشــقا ئىشــلىرى 
ســۈننەت، چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم تاھارەتنــى ســۈننەتلىرى بىلــەن قوشــۇپ 
ئالغــان. ئايەتتــە قــول، پــۇت، يۈزۈڭالرنــى يۇيــۇڭالر، بېشــىڭالرغا مەســىھ قىلىــڭالر 
دېســە ئۇنىڭغــا يەنــە پاالنــى ئىشــنىمۇ قوشمىســاڭ تاھارىتىــڭ تاھــارەت بولمايــدۇ 
دېيىــش قۇرئاننىــڭ ھۆكۈمىنــى قىســمەن ئەمەلدىــن قالدۇرغانلىــق بولىــدۇ. قۇرئاننىــڭ 
مەلــۇم ئايىتىدىكــى بىــر ھۆكۈمگــە يەنــە ھۆكــۈم قوشۇشــقا توغرا كەلســە، ئوخشــاش 

]1] »أصول الرسخي« 2-توم، 82~84-بەت ۋە باشقا ئۇسۇلۇل فىقھى كىتابلىرىغا مۇراجىئەت قىلىڭ.

]]] سۈرە مائىدە 6-ئايەت. 
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دەرىجىدىكــى ئايــەت ياكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســالمدىن قەتئىــي ئىشــەنچىلىك يــول 
بىلــەن ئىســپاتالنغان مۇتەۋاتىــر ھەدىــس ئارقىلىــق قوشۇشــىمىز الزىــم. مۇتەۋاتىــر 
ــۈم  ــى ھۆك ــەڭ دەرىجىدىك ــە ت ــى ھۆكۈمگ ــەن ئايەتلەردىك ــلەر بىل ــان ھەدىس بولمىغ
ئىسپاتالشــقا بولمايــدۇ. ئۇنىڭدىــن بىــر دەرىجــە تــۆۋەن بولغــان ۋاجىــپ ئىسپاتالشــقا 
ــا  ــن ئۆزەڭالرغ ــازدا( قۇرئاندى ــاال: » )نام ــالھ تائ ــر مىســال، ئال ــە بى ــدۇ. يەن بولى
قــوالي بولغاننــى ئوقــۇڭالر«]1] دېــدى. شــۇنىڭ ئۈچــۈن قىرائــەت قىلىــش نامازنىــڭ 
پەرزلىرىنىــڭ بىــرى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »ســۈرە پاتىھــە ئوقۇلمىغــان نامــاز 
نامــاز بولمايــدۇ« دېــدى. ئايــەت بىــر پىرســەنتمۇ خاتالىــق ياكــى شــۈبھە بولمىغــان 
مۇتەۋاتىــر دەلىــل بىلــەن ئىســپاتالنغان. ئايــەت قۇرئاندىــن نېمــە ئوقۇســاڭ بولىــدۇ 
ــڭ  ــدۇ دەپ قوشــۇش ئايەتنى ــى ئوقۇمىســاڭ بولماي ــى ئايەتن ــا پاالن ــدۇ. بۇنىڭغ دەي
ھۆكۈمىنــى قىســمەن ئەمەلدىــن قالدۇرغانلىــق بولىــدۇ. بۇنى پەقــەت ئايــەت ئارقىلىق 
ياكــى مۇتەۋاتىــر ھەدىــس ئارقىلىقــال قىلغىلــى بولىــدۇ. يۇقىرىقــى ھەدىــس مۇتەۋاتىر 
دەرىجىــدە ئەمــەس. ھــەر ئىككــى دەلىلگــە ئەمــەل قىلىــش ئۈچــۈن نامازغــا قۇرئاندن 
ئايــەت ئوقــۇش پــەرز، ئايــەت ئوقۇلمىغــان نامــاز ئــادا تاپمايــدۇ. ســۈرە پاتىھەنــى 
ــدۇ.  ئوقــۇش بولســا ۋاجىــپ، ئوقۇلمــاي قالســا ســەجدە ســەھۋى قىلىۋەتســە بولى
ســەجدە قىلمىســا نامازنــى قايتــا ئوقــۇش الزىــم. قايتــا ئوقۇمىســا گۇناھــكار بولىــدۇ 
ــىنىمىز دەپ  ــدۇ« دەپ چۈش ــل بولماي ــاز كامى ــنى »نام ــى ھەدىس ــز. يۇقىرىق دەيمى
قارايــدۇ. يۇقىرىقــى مەســىلىلەر مەزھەپلــەر ئارىســىدا ئىختىــالپ بــار مەســىلە بولــۇپ، 
مەلــۇم بىــر قاراشــنى كۈچلەنــدۈرۈش ئۈچــۈن ئۇســۇلۇل فىقھــى قائىدىســى بويىچــە 
ــاڭ  ــىگە ئاساسالنس ــڭ قائىدىس ــي مەزھىپىنى ــدۇ. ھەنەفى ــم بولى ــدۈرۈش الزى كۈچلەن
ھەنەفىيلەرنىــڭ قارىشــى كۈچلــۈك. شــافىئىي مەزھىپىنىــڭ قائىدىســىگە ئاساسالنســاڭ 
شــافىئىيالرنىڭ قارىشــى كۈچلــۈك بولــۇپ چىقىــدۇ. مىــڭ نەچچــە يــۈز يىلدىــن بېــرى 
ــر  ــى بى ــى قائىدىلىرىن ــان ئۇســۇلۇل فىقھ ــپ بواللمىغ ــا چىقى ــدۈرۈپ ئاخىرىغ كۈچلەن
بىرىگــە كۈچلەنــدۈرۈش بىــر ئىككــى ئادەمنىــڭ قولىدىــن كەلمەيــدۇ. باشــقا ئۇســۇلدا 
ــە  ــقا قائىدىلەرگ ــەن. باش ــەن بولمايس ــۇلدا كۈچلەندۈرگ ــرا ئۇس ــەڭ توغ كۈچلەندۈرس
مىســال سۆزلىســەك گــەپ بــەك ئۇزىــراپ كېتىــدۇ. قىسقىســى مەزھەپلــەر ئارىســىدىكى 
ــۇلمانالر  ــۈن مۇس ــۇنىڭ ئۈچ ــارەت. ش ــن ئىب ــالپ ئۇســۇل-قائىدە ئىختىالپىدى ئىختى
تارىختىــن بېــرى مۇشــۇ ئۇســۇل-قائىدىلەر بويىچــە ھەنەفىيلــەر ھەنەفىــي مەزھىپىنى، 
ــا  ــرەر مەســىلىنى ۋايىغ ــدۈرۈپ كەلگــەن. بى ــى كۈچلەن شــافىئىيلەر شــافىئىي مەزھىپىن
ــەن  ــە بىل ــەت ماقال ــەش ب ــۆت، ب ــدۈرۈش ت ــپ، كۈچلەن ــق قىلى ــۈزۈپ، تەتقى يەتك
ــەت  ــدە ئاي ــىنىڭ ئىچى ــان كىش ــدا قىلغ ــا ئىقتى ــەس. ئىمامغ ــش ئەم ــان ئى پۈتىدىغ
ــال  ــىلە ھەققىدى ــر مەس ــۇ بى ــىڭىز، مۇش ــىگە قارىس ــلىق مەسىلىس ــۇش ئوقۇماس ئوق
نەچچــە پارچــە كىتــاب يېزىلغــان. شــۇ كىتابالرنىــڭ بىــرى ئالتــە يــۈز بەتلىــك »دفــع 

األوهــام عــن مســألة القــراءة خلــف اإلمــام« ناملىــق كىتابتــۇر. بۇنــداق مىســالالر نۇرغــۇن. 

]1] سۈرە مۇزەممىل 20-ئايەت.
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ئۆمرىــدە توققــۇز يــۈز پارچىگــە يېقىــن كىتــاب يازغــان، كىتابلىــرى ھــەر ســاھەدە 
ــى  ــڭ كۆپلىك ــەن، كىتابلىرىنى ــۇپ كەلگ ــلىكى بول ــم دەرس ــۇلمانالرنىڭ مۇھى مۇس
ــۇيۇتىي  ــن س ــرى جەاللىددى ــڭ بى ــى مۆجىزىلەرنى ــانىيەت تارىخىدىك ــە ئىنس جەھەتت
ــا  ــك ماقامىغ ــدە مۇجتەھىدلى ــر ئىلىم ــقىالر بى ــد، باش ــتەقىل مۇجتەھى ــى مۇس ئۆزىن
ــىگە  ــق درىجىس ــد مۇتلەقلى ــدە مۇجتەھى ــل ئىلىم ــۈچ خى ــەن ئ ــا، م ــەن بولس يەتك
ــدى دەپ  ــپ باقمى ــم كېلى ــر ئالى ــدەك بى ــن مەن ــۈبكىيدىن كېيى ــم، تاجۇسس يەتتى
ــە  ــاالر مۇنازىرىگ ــان. ئۆلىم ــى جاكارلىغ ــد ئىكەنلىكىن ــڭ مۇجتەھى ــورۇنالردا ئۆزىنى س
چاقىرســا: مــەن پەقــەت ئۆزۈمگــە ئوخشــاش مۇجتەھىــد بىلەنــال مۇنازىرىلىشــىمەن. 
بــۇ ئەســىردە مەندىــن باشــقا مۇجتەھىــد يــوق دەپ رەت قىلغــان. ئۆلىمــاالر ئەگــەر 
ــۈك  ــە كۈچل ــى بويىچ ــەر قائىدىس ــاڭ مۇجتەھىدل ــەق بولس ــد مۇتل ــەن مۇجتەھى س
ــەت كەلگــەن  ــل رىۋاي ــام شــافىئىيدىن ئىككــى خى ــق! دەپ ئىم ــپ چى قاراشــنى تېپى
ــر  ــام ســۇيۇتىي ســوئالالرنىڭ بى ــپ ئەۋەتكــەن. ئىم ــون ســەككىز مەســىلىنى يېزى ئ
ــاۋاپ  ــەن ج ــۆزلىرى بىل ــڭ س ــى ئالىمالرنى ــدەك كېيىنك ــىي دېگەن ــمىغا زەركەش قىس
ــل ياكــى پاســىقنىڭ  ــدۈرۈش جاھى ــەر ئارىســىنى كۈچلەن ــى رىۋايەتل ــپ، قالغىنىن بىرى
ئىشــى دەپ ئــۆزرە ئېيتىــپ قايتۇرغــان.]1] مۇجتەھىــد ئىمامالردىــن ھەرخىــل رىۋايــەت 
ــى  ــى ئىلم ــۇلۇل فىقھ ــەر ۋە ئۇس ــي دەلىلل ــىنى نەقلى ــىلىلەر ئارىس ــەن مەس كەلگ
بويىچــە كۈچلەنــدۈرۈش ئاســان ئىــش ئەمــەس. ئەممــا فىقھــى ئىلمىنــى ئەمەلىيەتكــە 
ــق  ــم، تەقۋالى ــن. ئىلى ــدۈرۈش مۇمكى ــە كۈچلەن ــرى بويىچ ــالش قائىدىلى تەتبىق
ــق  ــش ئىختىالپلى ــام چىقىرى ــان ن ــەڭ ئاس ــدا ئ ــى زامان ــۇ ئاخىرق ــەن ب كۆتۈرۈلگ
ــوڭ  ــەر چ ــۇ ھ ــدى. ئاۋام–خەلقم ــۇپ قال ــدۈرۈش بول ــىنى كۈچلەن ــىلىلەر ئارىس مەس
ــدى.  ــۇپ قال ــان بول ــۈك دەپ كۈچلەندۈرىۋېرىدىغ ــاراش كۈچل ــاۋۇ ق ــىلىلەردە م مەس
ھــەر قايســى ئىســالم رايونلىرىــدا ھــەر كۈنــى نۇرغــۇن مەســىلىلەر كۈچلەندۈرۈلــۈپ 
ــدۇ.  ــكاپالرغا بارى ــدۇ؟ ئىش ــە بارى ــالر نەگ ــۇ كىتاب ــن ئ ــدۇ. لېكى ــالر يېزىلى كىتاب
قائىدىســىز كۈچلەنــدۈرۈش ســەۋەبىدىن بىــر مەســىلىنى بــەش ئۆلىمــا بــەش خىــل 
ــە  ــن كۈچەيس ــالپ ئىلگىرىكىدى ــزدا ئىختى ــەۋەپتىن زامانىمى ــۇ س ــدۇ. ش كۈچلەندۈرى
كۈچەيدىكــى، ئازلىغىنــى يــوق. ئىختىالپلىــق مەســىلىلەر ئارىســىنى نەقلىــي دەلىللــەر 
ئارقىلىــق كۈچلەندۈرىمــەن دېيىــش مىــڭ يىــل ئىلگىرىگــە قايتىمــەن دېيىشــتىن باشــقا 
نەرســە ئەمــەس. قايتســاڭمۇ يەنــە ئوخشــاش نەتىجــە ئۇســۇل –قائىــدە ئىختىالپىغــا 
ــڭ  ــاس ئىختىالپالرنى ــى چىقم ــى ئايىغ ــۈن خەلقىمىزن ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــپ تاقىلى بېرى
ــەل  ــرى ئەم ــن بې ــز قەدىمدى ــەي بى ــىرىتىپ يۈرم ــۈپ، ھالس ــىدىن يۈگۈرۈت ئارقىس
قىلىــپ كېلىۋاتقــان، تــاالي ھەدىسشــۇناس، فىقھىشۇناســالرنىڭ تەكشۈرۈشــى، تەتقىــق 
قىلىشــى، ماقۇللىشــىدىن ئۆتكــەن، خەلقىمىــز ھاياتىغــا چوڭقــۇر ســىڭگەن ھەنەفىــي 
مەزھىپىنــى ئاســاس قىلىــپ، باشــقا مەزھەپلەردىــن پايدىلىنىــپ، ھەنەفىــي مەزھىپىدىــن 
ــى ئەمەلىيەتكــە  ــى ئىلمىن ــق )فىقھ چىقىشــقا تېگىشــلىك مەســىلىلەردە ئۇســۇلى تەتبى
ــى  ــۇپ، يېڭ ــلىرىنى تۇت ــەپ قاراش ــقا مەزھ ــە باش ــرى بويىچ ــالش( قائىدىلى تەتبىق

]1] مۇھەددىس ئابدۇرەئۇف مۇناۋىي: »فيض القدير« 1-توم، 9-بەت.
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مەســىلىلەردە فىقھــى قائىدىلــەر بويىچــە ئۆزىمىــز ئىجتىھــاد قىلىــپ ياكــى خەلقئارالىــق 
فىقھــى تەتقىقــات ئورۇنلىرىنىــڭ قاراشــلىرىغا ئاساســلىنىپ ئۆزىمىزگــە خــاس مەدرىســە 

ــم.  ــىمىز الزى ــم شەكىللەندۈرۈش ــي ئېقى ــى دىنى يەن

ــڭ  ــل ئېقىمالرنى ــەر خى ــان ھ ــدا قىلىنغ ــك پەي ــىلىلىرىدىمۇ غەرەزلى ــدە مەس ئەقى
ــۇلمان  ــە مۇس ــا ئىگ ــالمىي تارىخق ــۇق ئىس ــن ئارت ــڭ يىلدى ــپ مى ــە كىرى كەينىگ
ــى  ــەن يەرلىرىن ــا كەتك ــەي، خات ــەن دەپ يۈرم ــان ئېيتقۇزىم ــا ئىم ــى قايت خەلقىمىزن
تۈزىتىــپ، قەدىمدىــن بېــرى داۋاملىشــىپ كېلىۋاتقــان ئەنئەنىمىزگــە ۋارىســلىق قىلغــان 
ئاساســتا خەلقىمىزنــى ئالــالھ ئالدىــدا جــاۋاپ بېرەلەيدىغــان شــەكىلدە يېتەكلىشــىمىز 

ــم.  الزى

بىــز دىنىــي تەتقىقــات جەھەتتــە خېلىــال كېيىــن قالغــان بىــر مىللــەت. تاتارالرغــا 
قارايدىغــان بولســاق يــۈز يىل بــۇرۇن قىلىدىغــان ئىختىالپنــى قىلىپ، فىقھــى، ئەقىدە، 
ــىھابۇددىن  ــەكىللەندۈرگەن. ش ــە ش ــاس مەدرىس ــە خ ــەردە ئۆزىگ ــەۋۋۇپ جەھەتل تەس
مەرجانىــي، ئابدۇننەســير قورســاۋىي قاتارلىقــالر يېقىنقــى زاماندىكــى مەشــھۇر تاتــار 
ــڭ  ــاگىرتلىرىنى ئۇالرنى ــرى ش ــەت ئالىملى ــقا مىلل ــۇن باش ــۇپ، نۇرغ ــرى بول ئالىملى
كىتابلىرىنــى تەتقىــق قىلىشــقا، تەھقىقلەشــكە ۋەســىيەت قىلغــان. ئۇالرنىــڭ كىتابلىــرى 
ــان ۋە  ــپ تارقىتىلغ ــىر قىلىنى ــن نەش ــرى تەرىپىدى ــەت ئالىملى ــقا مىلل ــەرەب ۋە باش ئ

ئاالھىــدە يۇقىــرى باھــا بېرىلگــەن. 

ئەقىــدە مەسىلىســى ئــەڭ زىــل مەســىلىلەرنىڭ بىــرى بولــۇپ، بۇنىــڭ ھــەر بىــر 
كىچىــك نۇقتىلىرىغــا قــەدەر ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بېرىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. ئەقىــدە 
مەسىلىســىدە ئىختىالپلىــق مەســىلىلەرنى قەتئىيلىــك دەرىجىســىگە كۆتۈرۈۋېلىــپ، قىلنى 
ــقۇنلۇقتىن  ــان ئاش ــا چىقىرىدىغ ــر، ئازغۇنغ ــىنى كاپى ــە كىش ــىتىپ، ھەمم ــل كۆرس پى
ــى  ــان ئىشــالر(، ئەھل ــن چىقىرىدىغ ــان )ئىماندى ــزۇل ئىم ــۈن نەۋاقى ــاقلىنىش ئۈچ س
ــى  ــى ئەھل ــى ۋە ھازىرق ــى، تارىختىك ــڭ دائىرىس ــەت ئۇقۇمىنى ــۈننەت ۋەلجامائ س
ســۈننەت مەزھەپلىــرى ۋە ئازغــۇن مەزھەپلــەر، ۋەســىلە مەسىلىســى، مازار-ماشــايىخ 
مەسىلىســى قاتارلىــق ئەقىدىگــە مۇناســىۋەتلىك ھــەر بىــر مەســىلە قەدىمىــي مۆتىــۋەر 
ئەقىــدە كىتابلىــرى ۋە ئالىملىرىغــا مۇراجىئــەت قىلغــان ئاساســتا شــاخچە مەســىلىلەرگە 
ــرەك دەپ  ــى كې ــان قىلىنىش ــىلىي باي ــى، تەپس ــق قىلىنىش ــۇس تەتقى ــەدەر مەخس ق

ئوياليمــەن. 

ــەۋۋۇپ  ــى. تەس ــەۋۋۇپ مەسىلىس ــرى تەس ــىلىلەرنىڭ بى ــم مەس ــەڭ مۇھى ــە ئ يەن
بىــز ئۇيغۇرالرغىــال ئەمــەس پۈتــۈن ئىســالم ئۈممىتىگــە كــەڭ تارقالغــان. تارىخقــا 
ــى  ــى تاپقىل ــان ئالىمن ــى بولمىغ ــەن ئاالقىس ــەۋۋۇپ بىل ــاق تەس ــان بولس قارايدىغ
ــە  ــى ھەمم ــۇن تارىختىك ــەپ بولس ــى مەزھ ــدە قايس ــى ۋە ئەقىدى ــدۇ. فىقھ بولماي
ــۆزى  ــا ئ ــان. ي ــلىقى بولغ ــن باغلىنىش ــەن يىراق-يېقىندى ــەۋۋۇپ بىل ــڭ تەس ئالىمنى
تەســەۋۋۇپقا كىرگــەن ياكــى ســوپى ئالىمالرغــا شــاگىرت بولغــان ياكــى مەلــۇم بىــر 
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ــى  ــاراش تارىختىك ــۇق دەپ ق ــەۋۋۇپنىڭ ھەممىســى ئازغۇنل ــان. تەس ــوپىنى ماختىغ س
نۇرغــۇن ئالىمالرنــى ئازغۇنغــا چىقىرىدىغــان ناھايىتــى يەڭگىلتــەك بىر قــاراش. توغرا، 
ــەس.  ــاز ئ ەم ــۇ ئ ــرا يولدىكىلىرىم ــۇنداقال توغ ــۆپ، ش ــۇ ك ــوپىالرنىڭ ئازغۇنلىرىم س
بــۇ يەردىكــى گــەپ كىشــىلەرنى ســوپىالرغا قــول بىرىــپ ســوپى بولۇشــقا تەرغىــپ 
قىلىــش ئەمــەس، بەلكــى بىــر قىســىم ســوپىالرنىڭ ئازغۇنلۇقلىرىدىــن ئاگاھالنــدۇرۇش 
ــش  ــا بىرى ــا باھ ــش، ئالىمالرغ ــن پايدىلىنى ــەۋۋۇپ كىتابلىرىدى ــە تەس ــەن بىرگ بىل
مەسىلىســدۇر. چۈنكــى تەســەۋۋۇپ كىتابلىــرى ئابدۇلھەكىــم مەخســۇم ھاجىمغــا قــەدەر 

ــان.  ــۇرالر ئارىســىدا دەرســلىك قىلىنغ ئۇيغ

ئىســالم دۇنياســىنى جۈملىدىــن ئۇيغــۇر جەمئ ىيىتىنــى قااليمىقــان قىلىۋاتقــان يەنــە 
بىــر ئىــش بىدئــەت مەسىلىســى. بــۇ مەســىلىدىمۇ قەدىمىــي مىراســلىرىمىزغا تايانغــان 
ــدا بىدئەتنىــڭ تەبىــرى، بىدئــەت ئىشــالر ۋە بىدئەتچىلەرگــە بولغــان مۇئامىلــە  ھال
ھەققىــدە تەپســىلىي تەتقىــق قىلىــپ توغــرا قــاراش تۇرغــۇزۇپ چىقىشــقا تىرىشــىش 
الزىــم. بىدئــەت تېمىســى چېتىلىــش دائىرىســى بــەك كــەڭ تېمــا بولغانلىقــى ئۈچــۈن 

مۇســۇلمانالرنىڭ ئىدىيــە، قاراشــلىرىغا، ئىتىپاقلىقىغــا چوڭقــۇر تەســىر كۆرســىتىدۇ.

ۋەز-نەســىھەت ساھەســىگە كەلســەك، بــۇ ســاھەدە چــوڭ مەســىلە يــوق، تۇقۇلمــا 
ــۆزلەرنى  ــان س ــى بولغ ــش ئىھتىمال ــدا قىلى ــەنچە پەي ــا چۈش ــلەردىن، خات ھەدىس
ئىشلىتىشــتىن ســاقالنغان ئاساســتا تەســىرلىك، كىشــىلەرنى تەقۋالىققــا، ئىســىل ئەخالققا 

ئۈندەيدىغــان مەزمۇنــالر سۆزلەنســە بولىــدۇ. 

ــەت،  ــى، بىدئ ــدە، فىقھ ــاق، ئەقى ــان بولس ــىغا قارايدىغ ــالم دۇنياس ــى ئىس ھازىرق
ــىمىزغا،  ــد قىلىش ــى تەقلى ــۆز ئەين ــڭ ئ ــاھەلىرىدە بىزنى ــر س ــەۋۋۇپ، پىكى تەس
ئۇالردىــن پىــر تۇتۇشــىمىزغا يارىغــۇدەك بىــرەر ئېقىــم مەۋجــۇت ئەمــەس. شــۇنىڭ 
ــم(  ــە )ئېقى ــاس مەدرىس ــە خ ــىدە ئۆزىمىزگ ــاھەلەرنىڭ ھەممىس ــۇ س ــز ب ــۈن بى ئۈچ
ــم.  ــىمىز الزى ــنى تاشلىش ــان ئىش ــرۇق بولىدىغ ــقىالرغا قۇي ــىمىز، باش شەكىللەندۈرۈش

ــاھەلەردە  ــى س ــىپ، يۇقىرىق ــارا ھەمكارلىش ــۆز ئ ــرى ئ ــى ئىلىملى ــۇر ئەھل ئۇيغ
ــەكىللەندۈرەلىگەندە،  ــم( ش ــە )ئېقى ــاس مەدرىس ــە خ ــپ ئۆزىمىزگ ــق ئىزدىنى ئەتراپلى
مىللىتىمىزنىــڭ دىنىــي ئىشــلىرى قېلىپالشــقان بولىــدۇ ۋە تەدرىجىــي ھالــدا ئىمپــورت 
ئۆلىمــا، ئىمپــورت پەتىۋاالردىــن قۇتۇلــۇپ، كىتــاب، ســۈننەتكە بىۋاســتە ئېسىلىشــنى 
ــاق،  ــاس قىلس ــى ئاس ــي مەزھىپىن ــدە ھەنەفى ــدۇ. فىقھى ــۇرغىلى بولى ــە ئاش ئەمەلگ
ــاب، ســۈننەتكە بىۋاســتە  ــا تايانســاق قانداقســىگە كىت ــي كىتابالرغ ــدە قەدىمى ئەقىدى
ئېســىلغان بولىمىــز دېيىشــىڭىز مۇمكىــن. ئېســىڭىزدە بولســۇنكى، ھەنەفىــي مەزھىپــى 
ئەبــۇ ھەنىفەنىــڭال مەزھىپــى ئەمــەس، بەلكــى قۇرئــان، ھەدىــس ئاساســىدا قائىــدە، 
پىرىنســىپلىرى قېلىپالشــقان، ئۇنىڭغــا ئەگەشــكەن ئۈممەتنىڭ ئەقلىي تىرىشــچانلىقلىرىنىڭ 
مىۋىســى مۇجەسســەملەنگەن، تەكشــۈرۈپ، تەتقىــق قىلىــش، ماقۇلالشــالردىن ئۆتكــەن 
بىــر ئىلىــم. ســىز ئەبــۇ ھەنىفىگــە ئەمــەس، ئىلىمغــا ئەگەشــكەن بولىســىز. چۈنكــى 
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ھەنەفىــي مەزھىپىــدە ئەبــۇ ھەنىفەنىــڭ ســۆزلىرى ئەمــەل قىلىنمــاي، شــاگىرتلىرىنىڭ 
ــىلىلەر  ــۇن مەس ــان نۇرغ ــەل قىلىنىدىغ ــۆزلىرى ئەم ــڭ س ــى ئالىمالرنى ــى كېيىنك ياك
ــار. ھەنەفىــي مەزھىپــى شەكىللىنىشــتىال شــۇرا )كېڭــەش( ئارقىلىــق شــەكىللەنگەن  ب
ــرى  ــھ ئۆلىمالى ــاراش تەرجى ــان ق ــەل قىلىنىدىغ ــدە ئەم ــي مەزھىپى ــەب. ھەنەفى مەزھ
)يەنــى ئۇســۇل-قائىدىلەرنى ۋە شــاخچە مەســىلىلەرنى مۇكەممــەل چۈشــىنپ ھــەر خىل 
قاراشــالر ئارىســىدىن بىرىنــى كۈچلەندۈرەلەيدىغــان ئالىمالر(نىڭ قارىشــىدۇر. ســىز شــۇ 
دەرىجىگــە يەتســىڭىز ۋە ئۇســۇل-قائىدىلەر بويىچــە بىرەر قاراشــنى كۈچلەندۈرســىڭىز 
ــىلەن،  ــدۇ. مەس ــەپ بولى ــز گ ــىزنىڭ گىپىڭى ــىڭىز س ــل قىاللىس ــقىالرنى قايى ۋە باش
تاتــار ئالىمــى شــىھابۇددىن مەرجانىــي ئوســمانىيە دۆلىتىنىــڭ شەيخۇلئىســالمى ئىبنــى 
كامــال باشــا ئوتتۇرىغــا قويغــان، ئىبنــى ئابىدىــن قاتارلىــق نۇرغــۇن كاتتــا ئالىمــالر 
ــەن،  ــەپ ئاغدۇرۇۋەتك ــى«نى تەنقىدل ــە قارىش ــەر تەبىق ــان »مۇجتەھىدل ــۇل قىلغ قوب

كېيىنكىلــەر مەرجانىينىــڭ پىكىرىنــى قوللىغــان. 

ــلىق  ــۇلمانالر ئاساس ــانلىق مۇس ــۆپ س ــەق ك ــى مۇتل ــە دۇنيادىك ــى جەھەتت فىقھ
ــۇ  ــۇ مۇش ــۇلمان دۆلەتلىرىم ــدۇ. مۇس ــۇپ ماڭى ــى تۇت ــڭ بىرىن ــۆت مەزھەپنى ت
ــىم  ــر قىس ــاز بى ــدۇ. ئ ــپ كېلىۋاتى ــى قىلى ــەت مەزھىپ ــى دۆل ــڭ بىرىن مەزھەپلەرنى
ــر  ــە بى ــڭ، ئەت ــر ئۆلىمانى ــۈن بى ــۇپ، بۈگ ــى« تۇت ــا فىقھ ــۇلمانالر »تالالنم مۇس
ــاز  ــن ئ ــۇر ئۆلىمالىرىدى ــا ئۇيغ ــدۇ. ئەمم ــۇپ مېڭىۋاتى ــىنى تۇت ــڭ پەتىۋاس ئۆلىمانى
بىــر قىســىمىنى ھېســابقا ئالمىغانــدا، كۆپىنچىســى فىقھــى ســاھەدە ئــۆزى بىلىدىغــان 
ۋە ياخشــى كۆرىدىغــان مەلــۇم ئۆلىماالرنىــڭ پەتىۋالىرىنــى تەرجىمــە قىلىــش ۋە ئــۆز 
ئەينــى يۆتكــەپ تەتبىقــالش بىلــەن ئــاۋارە. ئەممــا مەزكــۇر تەرجىمــە پەتىۋاالرنىــڭ 
رېئــال ئۇيغــۇر جەمئىيىتــى بىلــەن قانچىلىــك ماسالشــقانلىقى ۋە ئۇيغۇرالرنىــڭ ئەمەلىي 

ــوق.  ــادەم ي ــىدىغان ئ ــەن ھېسابلىش ــى بىل ــن چىقالىغان-چىقالمىغانلىق ئېھتىياجىدى

ھازىــر كــۆپ قىســىم ئۇيغــۇر دىنىــي ئالىملىرىنىــڭ »شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىماالر 
بىرلىكــى« نامىــدا بىــر ئۈســتەلنىڭ ئەتىراپىغــا كەلگەنلىكــى ئالقىشالشــقا تېگىشــلىك 
چــوڭ بىــر مۇۋەپپەقىيــەت. ئەگــەر شــۇالر يۇقىرىقــى مەســىلىلەردە بىرلىــك ھاســىل 
ــاي  ــرۇق بولم ــقىالرغا قۇي ــان، باش ــىمىزگە ئۇاليدىغ ــى ئۆتمۈش ــپ، ھازىرىمىزن قىلى
بىۋاســتە كىتــاب، ســۈننەتكە ئەگىشــىدىغان ئۇيغۇرغــا خــاس دىنىــي مەدرىســە، ئېقىــم 
شــەكىللەندۈرەلىگەندە، ئۇيغــۇرالر دىنىــي جەھەتتــە زور بىــر قەدەمنــى بېســىپ ئۆتكەن 
ــى  ــەن خەلقىمىزن ــرى بىل ــدە جىھــاد تەرغىباتلى ــەت دەۋرى ــدۇ. ئىككــى جۇمھۇرىي بولى
ــز  ــي ئالىملىرىمى ــز ۋە دىنى ــەن دىنىمى ــەپەرۋەرلىككە كەلتۈرەلىگ ــى س ــمەنگە قارش دۈش
ــداق  ــاۋادا ئۇن ــدۇ. ن ــي قىلدۇراالي ــى جارى ــۆز رولىن ــە ئ ــدە يەن ــى كەلگەن نۆۋىت
بولمايدىكــەن »بــۇ ياققــا كېلىــڭالر، دۈشــمەنگە قارشــى بىــر ئىــش قىاليلــى!« دەپ 
چاقىرىــق قىلســا »پاالنــى شــەيختىن پەتىــۋا ســوراي«، »گوگىلدىــن ئىــزدەپ باقــاي 
قاتنىشــىش دۇرۇســمۇ ياكــى ئەمەســمۇ؟« دەيدىغــان، ئۆزىنــى مــەن مۇســۇلمان دەپ 
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تــۇرۇپ ھــەر خىــل دىنىــي پىرقىلەرگــە بۆلۈنــۈپ، كــۆز ئالدىدىكــى رېئــال تەھدىتنى 
تاشــالپ قويــۇپ، بىر-بىرىنىــڭ ئىمانىغــا باھــا بېرىــش بىلــەن ئــاۋارە بولىدىغــان 

ئىشــالر يــۈز بېرىــدۇ. 

ئېســىڭىزدە بولســۇنكى، دىنىــي ئىختىالپالرنىــڭ ئــاۋام خەلــق بىلــەن ھېچقانــداق 
ــىدا  ــەر ئارىس ــى ئىلىمل ــي ئەھل ــەت دىنى ــالپ پەق ــي ئىختى ــوق. دىنى ــىۋىتى ي مۇناس
ــۆزى  ــى ئ ــى ھەممىس ــدۇ ياك ــەل قىلىنى ــەن ھ ــول بىل ــي ي ــدۇ ۋە ئىلمى ــۈز بېرى ي
توغــرا دەپ قارىغــان يولنــى تۇتــۇپ مېڭىۋېرىــدۇ. خەلــق پەقــەت ئــۆزى ئىشــەنگەن 
ــاالر  ــال ئۆلىم ــي ئىختىالپ ــەك، دىنى ــىدۇ. دېم ــا ئەگىش ــان ئۆلىماغ ــل بولغ ۋە قايى
ئارىســىدا، كىتابــالر ئالدىــدا ئوتتۇرىغــا قويۇلــۇپ ھــەل قىلىنغىنــى ۋە بىر-بىرىنىــڭ 
كــۆز قاراشــلىرىغا ھۆرمــەت قىلغــان ئاساســتا ئــۆز يولىنــى داۋام ئەتكىنــى تــۈزۈك. 
ئــاۋام خەلــق ئارىســىغا ئۆلىماالرنىــڭ ئارىســىدىكى ئىختىالپالرنــى ســۆرەپ كىرىــش 
ــىنەلمەيدىغان  ــىگە ئىش ــچ كىش ــى ھې ــدۇ. ئۇالرن ــپ قويى ــى گاڭگىرىتى ــەل جامائەتن ئ

ھالغــا ئەكىلىــپ قويىــدۇ. 

ــۈپ  ــا بۆل ــى گۇرۇپپىالرغ ــى« ئەزالىرىن ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس »ش
ــى  ــن »فىقھ ــك نامىدى ــە بىرلى ــۇالر يەن ــېلىۋاتىدۇ. ئ ــە س ــى تەرتىپك ــى ياخش ناھايت
تەتقىقــات ھەيئىتــى«، »ئەقىــدە تەتقىقــات ھەيئىتــى« قاتارلىــق ھەيئەتلەرنى تەســىس 
قىلىــپ، ئۆزىمىزگــە خــاس مەدرىســە يەنــى دىنىــي ئېقىــم شەكىللەندۈرۈشــنى مۇھىــم 
ــىنى  ــم سەۋىيىس ــرى بىلى ــەت ئەزالى ــم. ھەيئ ــى الزى ــا كىرگۈزۈش ــەت قاتارىغ خىزم
ــۆز  ــپ، ئ ــلەرنى ئايرى ــۇم شەخس ــى، مەل ــەت بېرىش ــدە ئەھمىي ــكە ئاالھى ئۆستۈرۈش
ئاالھىدىلىكىگــە قارىتــا مۇتەخەسسىسلەشتۈرۈشــى، خەلقئارالىــق تەتقىقــات مەركەزلىــرى 
بىلــەن ئاالقــە ئورنىتىــپ ئىلغــار تەتقىقــات نەتىجىلىرىدىــن ۋاقتىــدا ۋاقىــپ بولــۇپ 

تۇرۇشــى الزىــم. 

مېنىڭچــە، مۇقىــم مەنھىجــى ۋە پىرىنســىپى بولمىغــان، »ئــۇ ئالىــم مۇنــداق دەپتۇ، 
ــەر  ــدەك ھ ــڭ بۈگۈنكى ــان ئۆلىمانى ــۇ« دەپ مېڭىۋىرىدىغ ــداق دەپت ــم مۇن ــۇ ئالى ب
كۈنــى يېڭــى تەشــۋىقات، يېڭــى ئېقىمــالر چىقىــپ تۇرىدىغــان، مەزھــەپ ۋە ئېقىمــالر 
مەقســەتلىك، غەرەزلىــك ئىجــاد قىلىنىدىغــان، دىــن دۈشــمەنلىرى مۇســۇلمانالرنى ئــۆز 
ئــارا قىرغىــن قىلىشىشــقا، دىنىدىــن يىراقالشتۇرۇشــقا ئۇرۇنۇۋاتقــان، پىتنىگــە تولغــان 
ــۇلمانلىقىنى  ــڭ مۇس ــۈل ئۆزىنى ــەتمەك تۈگ ــول كۆرس ــرا ي ــقىالرغا توغ ــدا باش زامان
ســاغالم ســاقالپ قااللىشــىمۇ قىيىنغــا توختايــدۇ. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئــاۋۋال ئالىمــالر 
ئۆزىگــە مۇقىــم مەنھــەج، پىرىنســىپ شەكىللەندۈرۈشــى، خەلقئارادىكــى باشــقا دىنىــي 
ــپ  ــۇپ، ئىرى ــەل بول ــا ئ ــا ئۇالرغ ــى، ئەمم ــەرلىرىدىن پايدىلىنىش ــڭ ئەس ئالىمالرنى
ــي  ــى پىكرى ــي ياك ــى فىقھى ــڭ مەيل ــقا ئۆلىماالرنى ــى باش ــم. يەن ــلىكى الزى كەتمەس
ــۇر  ــپ ئ ۇيغ ــۇالردىن پايدىلىنى ــىپ، ش ــدا ئۇچرىش ــۇن ۋاقتى-ۋاقتى ــەرلىرى بولس ئەس
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ــالردا  ــان تېمى ــە ئۈندەيدىغ ــك ۋە باراۋەرلىكك ــان، بىرلى ــۇلمانلىرىغا زۆرۈر بولغ مۇس
ــر  ــىنى بى ــڭ بېش ــق مىللىتىمىزنى ــش ئارقىلى ــپ بېرى ــات ئېلى ــش ۋە تەتقىق ئىزدىنى
ــڭ مەســىلىمىز  ــڭ بولســۇنكى، بىزنى ــرەك. شــۇ نەرســە ئايدى ــا ئەكىلىشــى كې ئارىغ
ــان،  ــنى بىلىدىغ ــاماندىن ئايرىش ــى س ــان، دانن ــن چىقق ــۆز ئىچىمىزدى ــەت ئ پەق
ئۇيغــۇر مۇســۇلمانلىرىنىڭ مەنپەئەتىنــى ھەممىنىــڭ ئۈســتىگە قويااليدىغــان ئالىــم ۋە 
مۇتەپەككــۇرالر ئارقىلىقــال ھــەل بولىــدۇ. نــاۋادا بــۇ خىــل ئىزدىنىــش ۋە ئۇرۇنــۇش 
يولىنــى تۇتمــاي، يەنىــال بۇرۇنقىــدەك ئــۇ ئالىــم مۇنــداق دەپتــۇ، بۇ مۇنــداق دەپتۇ 
دەپ، ئاققــۇن ئىدىيــە، نېمكــەش پىكىرلــەر ۋە تەرجىمــە پەتىــۋاالر بىلــەن ئەپلــەپ-
ــە  ــى ئازغىن ــاق، مۇھاجىرەتتىك ــان بولس ــپ ئۆتىدىغ ــى كولدۇرلىتى ــەپلەپ جامائەتن س
خەلقىمىزنىمــۇ قوغــداپ قااللىشــىمىز تەســكە توختايــدۇ. ئەمەلىيەتتــە ۋەتىنىمىزدىكــى 
ۋەزنــى بــار، مۆتىــۋەر ئۆلىمالىرىمىزنىــڭ تارىخىغــا قــاراپ باقىدىغــان بولســاق، ئۇالر 
بىــر نەچچــە خىــل قــاراش بــار مەســىلىلەردە ئــەڭ ئــاۋۋال خەلقىمىزنىــڭ بىرلىكىنــى 
ئاساســى ئورۇنــدا قويــۇپ، تۈرمىــدە ياتســىمۇ، ئازابقــا دۇچــار بولســىمۇ، ئومۇمىــي 

خەلقنىــڭ مەنپەئەتىنــى قوغــداپ، ئــۆز مەيدانىدىــن يانمىغانلىقىنــى كۆرىمىــز. 

ئۆلىماالرنىــڭ مەزھەپســىزلىكى، مۇقىــم مەنھىجــى، پىرىنســىپى بولماســلىق ناھايىتــى 
خەتەرلىــك ئەھــۋال. بۇ ھەقتــە ئەلالمە رامىــزان بۇتىــي، مۇھەممەد زاھىد كەۋســەرىيلەر 
ــىزلىك  ــمىنى »مەزھەپس ــڭ ئىس ــەرىي كىتابىنى ــان. كەۋس ــى يازغ ــۇس كىتابالرن مەخس
ــپ  ــاننى ئېزى ــىپ ئىنس ــەج، پىرىنس ــان. مەنھ ــى« دەپ ئاتىغ ــىزلىقنىڭ كۆۋرۈك دىنس

ــدۇر.  كېتىشــتىن ســاقاليدىغان مۇســتەھكەم قورغان

ــا  ــكىالت ئەتراپىغ ــر تەش ــمى بى ــۆپ قىس ــڭ ك ــۇر ئۆلىمالىرىنى ــدەك ئۇيغ بۈگۈنكى
ــۇ  ــىمىزنىڭ ب ــۇر قېرىندىش ــر ئۇيغ ــەر بى ــتا، ھ ــر باشلىنىش ــى بى ــقان ياخش ئۇيۇش
تەشــكىالتنى قولــالپ قۇۋۋەتلىشــى، بــۇ تەشــكىالتنىڭ ئۇلىنــى كوالشــقا، يېقىتىشــقا 
ســەۋەپ بولىدىغــان ئىشــالردىن ساقلىنىشــى الزىــم. ئۆلىماالرمۇ كۈنســېرى سەۋىيىســىنى 
ئۆســتۈرۈپ، ئىزدىنىــپ، پۈتــۈن كۈچىنــى مىللەتنــى توغــرا يىتەكلەشــكە قارىتىشــى، 
پىكىر-قاراشــالردا ئومۇمىيلىقنــى ئاســاس قىلىــپ، غىل-پــال، كېلىــپ – كېتــەر ئاقمــا 
پىكىرلەردىــن يىــراق تــۇرۇپ، ئۆزىنىــڭ ئوبــرازى ۋە ســاالپىتىنى مۇداپىئــە قىلىشــى 
زۆرۈر. شــۇندىال ئــۇالر خەلققــە ئىشــەنچ ۋە ئۈمىــد ئاتا قىالاليــدۇ، خەلقمۇ شــۇالرنىڭ 
ئەتراپىغــا ئۇيۇشــۇپ بىــر كــۈچ بولــۇپ شــەكىللىنىدۇ-دە، ئاندىــن مۇســۇلمانالرنىڭ 

كۈچــى ۋە ھەيۋىســى پەيــدا بولىــدۇ.

ــى  ــەۋۋەرە »مەســجىدىل ھــەرەم شــەرىئەت فاكۇلتېتى«ن ــە مۇن ــور: مەدىن — ئاپت
ــەن، مۇســتەقىل تەتقىقاتچــى پۈتتۈرگ

بۇ ماقالىنىڭ مەسئۇل مۇھەررىرى: مۇھەممەد يۈسۈپ 
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ئۆلىماالرنىڭ ئورنى، ئۆلىماالرنىڭ ئورنى، 
ۋەزىپىلىرى ۋە ئەخالقىۋەزىپىلىرى ۋە ئەخالقى

ئابدۇراھمان جامال كاشىغەرى

رەببانىــي ئۆلىمــاالر ئىالھىــي ۋەھىينىــڭ مۇتەۋەللىيلىــرى، شــەرىئەتنىڭ ھامىيلىرى، 
ئۇممەتنىــڭ يۇلتۇزلىــرى ۋە يېتەكچىلىرىــدۇ. ئــۇالر ئىنســانىيەتنىڭ مەشــئىلى بولغــان 
پەيغەمبەرنىــڭ ئىزباســار ۋارىســلىرىدۇر. شــۇ ســەۋەبتىن ئىســالم دىنــى ئۆلىماالرنىڭ 
قەدىــر قىممىتىنــى يۇقىــرى كۆتۈرۈگــەن. ئۇالردىكــى ئىلىمنىــڭ ھۆرمىتــى ئۈچــۈن 

ئۇالرنــى قەدىرلەشــنى ئۇممەتكــە ۋاجىــپ قىلغــان. ]1] 

ــۈزۈش  ــى يەتك ــەن ۋەھيىن ــاالمغا كەلگ ــەد ئەلەيھىسس ــاال مۇھەمم ــالھ تائ ئال
ــان  ــان. قۇرئ ــەت قالدۇرغ ــا ئامان ــا يۈكلىگــەن ۋە ئۇالرغ مەســئۇلىيىتىنى ئۆلىماالرغ
كەرىــم ئۈممەتنــى ئۆلىماالرغــا ئىتائــەت قىلىشــقا بۇيرۇغــان ۋە بىلمىگەن ئىشــلىرىدا 

ــان.  ــەرز قىلغ ــن سوراشــنى پ ئۆلىماالردى

بىلىم-مەرىپــەت پەيغەمبــەر ۋارىســلىرى بولغــان ئۆلىماالرنىــڭ جىھادىــدۇر، ئــۇ 
تىــل ۋە قــول ئارقىلىــق بولىدىغــان جىھاتتىــن مەنپەئەتلىكتــۇر: »ئۇالرغــا قارشــى 

قۇرئــان ئارقىلىــق كاتتــا جىھــاد قىلغىــن«]2].

ــا  ــدۇ. مەســىلەن، باتىلغ ــل بولى ــرى ھەرخى ــالھ يولىدىكــى جىھادنىــڭ تۈرلى ئال
ــاكالش،  ــى پ ــانالرنىڭ قەلبىن ــش، ئىنس ــان قىلى ــى ناماي ــۇرۇپ ھەقىقەتن ــى ت قارش
ــى كۆزلىگــەن ئاساســتا ئىــش- ــدۇرۇش ۋە ھەقىقەتن ــات ياي ــى قان تەلىم-تەربىيەن
ھەرىكــەت قىلىــش قاتارلىقالردىــن ئىبــارەت. دەۋەت قىلىــش، پاكىــت كۆرســىتىش ۋە 

]1] 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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ئابدۇراھامن جامال كاشىغەرى

بايــان قىلىــپ بېرىشــتىن ئىبــارەت جىھادنىــڭ مەنپەئەتــى بۈيۈكتۇر ۋە دۈشــمەنلىرى 
ــت ۋە  ــن مۇھىمــدۇر. پاكى ــان جىھاتتى ــق بولىدىغ ــچ ئارقىلى ــن قىلى كــۆپ بولغانلىقتى
ــەت  ــدا ئېلىــپ بېرىلغــان جىھــاد ھىداي ــالھ يولى ھۆججەتنىــڭ كۈچــى بولمىســا، ئال
ــۇرالمايدۇ. شــۇڭا دەۋەت  ــقا ئاش ــارەت مەقســەتلىرىنى ئىش ــتىن ئىب ۋە ئىســالھ قىلىش
ــچ  ــىش قىلى ــق مۇنازىرىلىش ــى ئارقىلى ــش ۋە ۋەھي ــالھ قىلى ــىنى ئىس ــش، نەپس قىلى

ئارقىلىــق بولىدىغــان جىھاتتىــن بــۇرۇن بولىــدۇ ۋە مۇھىــم ئورۇنــدا تۇرىــدۇ.

ــەر قانچــە كــۆپ تارالغــان بولســا،  ــا ئىدىيەل ــم ۋە خات ــە ئازغــۇن ئېقى جەمئىيەتت
ئۆلىماالرنىــڭ ئۇالرغــا قارشــى كــۈرەش قىلىــش ۋەزىپىســى تېخىمــۇ ئېغىــر، تېخىمــۇ 
كــۆپ بولىــدۇ. ئازغــۇن ئېقىمالرنىــڭ خاتــا ئىدىيەلىرىگــە ۋە تاجاۋۇزچــى دۈشــمەننىڭ 
ئىدىيــە ھۇجۇملىرىغــا، قۇرئاننىــڭ پىرىنســىپال ئاساســلىرى ۋە ئۆزگەرمەس نىشــانلىرىنى 
ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئارقىلىــق كۈچنىــڭ يېتىشــىچە تاقابىــل تۇرۇشــقا توغــرا كېلىــدۇ. 

مانــا بــۇ تۈردىكــى جىھادنــى ئۆلىماالردىــن باشــقىالر ئۈســتىگە ئااللمايــدۇ.

ــا قارشــى  ــق ئۇالرغ ــان ئارقىلى ــريًا« »قۇرئ ــاًدا كَِب ــِه ِجَه ــدە »َوَجاِهْدُهــْم ِب ــان كەرىم قۇرئ
ــۇ  ــا ئېلىنغــان ب ــدە تىلغ ــەن كــۈرەش قىلغىــن«]1] دەپ ئاالھى بارلىــق كۈچــۈڭ بىل
كــۈرەش، ھايــات كۈرىشــىدىن ئىبــارەت. بــۇ كــۈرەش بولســا ئىجتىمائىــي ئىســالھات 
ئېلىــپ بېرىــش، ياخشــىلىقنى قانــات يايــدۇرۇش، ئادالەتنى بەرپــا قىلىــش، تەقۋالىقنى 
قولغــا كەلتۈرۈشــكە تىرىشــىش ۋە باشــقا ئىنســانالر بىلــەن ئىســالمنىڭ كۆرسەتمىســى 

بويىچــە مۇناســىۋەت ئورنىتىشــتىن ئىبــارەت ھايــات مەيدانلىرىدىكــى كۈرەشــتۇر.

ــي  ــە كۈرىشــى، ئەمەلى ــي نەزەرىي ــۈرەش »ئىلمى ــان ك ــق بولىدىغ ــان ئارقىلى قۇرئ
تەدبىقــالش كۈرىشــى« دەپ ئىككــى تۈرلــۈك بولىــدۇ. ئىككىنچــى تۈرلــۈك كــۈرەش 
ــەر  ــق ئەركەكل ــى ياراملى ــانىلىدۇ، چۈنك ــى س ــنىڭ مېۋىس ــۈك كۈرەش ــى تۈرل بىرىنچ

ــدۇ. ــى ئارقىلىــق تەربىيىلىنى ــي ئۆلىماالرنىــڭ قول رەببانى

كۆپىنچــە ۋاقىتــالردا پاكىــت ئارقىلىــق كــۈرەش قىلىــش كــۈچ ئارقىلىــق كــۈرەش 
ــش  ــل قىلى ــۇندۇرۇش ۋە قايى ــى بويس ــى ئەقىلن ــدۇ، چۈنك ــن بولى ــتىن قىيى قىلىش

ــدۇر. ــتىن قىيىن ــى بويسۇندۇرۇش بەدەنن

ــۇلۇلالھنىڭ  ــاالر رەس ــان ئۆلىم ــارلىرى بولغ ــاالمنىڭ ئىزباس ــەد ئەلەيھىسس مۇھەمم
يولىــدا مېڭىــپ، ئۇنىــڭ بارلىــق ســۈننەتلىرىنى تىرىلدۈرۈشــى، كىشــىلەرنىڭ دىنــى 
چۈشــەنچىلىرىنى ئىالھىــي ۋەھيــى ئاساســىدا يېڭىــالش ۋەزىپىســىنى ئــادا قىلىشــى ۋە 
ھــەر تۈرلــۈك قىيىنچىلىقلىرىنــى شــەرىئەت نۇقتىســىدىن ھــەل قىلىــپ بېرىشــى الزىــم.

]1] فۇرقان سۈرىسى، 52-ئايەت
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ئىسالمدا ئۆلىماالرنىڭ ئورنى ۋە نوپۇزى ھاكىمالرنىڭكىدىن يۇقىرىدۇر

ئالــالھ قۇرئــان كەرىمــدە: »ئــى مۆمىنلــەر ئالالھقــا، پەيغەمبەرگــە ۋە ســىلەردىن 
بولغــان ئىــش ئۈســتىدىكى مەســئۇلالرغا ئىتائــەت قىلىــڭالر« دېگــەن]1]. بــۇ ئايــەت 
مۇســۇلمانالردىن بولغــان مەســئۇلالرغا ئىتائــەت قىلىشــقا بۇيرۇغــان. ئايەتتىكــى ئىــش 
ئۈســتىدىكى مەســئۇلالر سىياســەت ۋە ئىجــرا قىلىــش ساھەســىدىكى ھاكىمــالر بولســا، 
ئىجتىھــاد، پەتىــۋا بېرىــش ۋە يــول كۆرســىتىش ساھەســىدە مۇجتەھىــد ئۆلىماالردىــن 

. تتۇر ە ر ئىبا

ــى،  ــىگە ئەگىشىش ــادى ۋە ئىزدىنىش ــڭ ئىجتىھ ــد ئۆلىماالرنى ــالر مۇجتەھى ھاكىم
شــۇنداقال ئــۇالر چىقارغــان ھۆكۈملەرنــى ئىجــرا قىلىشــى الزىــم. چۈنكــى ئۆلىمــاالر 

ــدۇر. ــرا قىلغۇچى ــكۈچى ۋە ئىج ــا ئەگەش ــالر بولس ــى، ھاكىم ــچى ۋە يېتەكچ يولباش

بۇنىــڭ دەلىلــى شــۇكى: »مۆمىنلەرگــە ئائىــت ئامانلىقنىــڭ ياكــى قورقۇنچىنىــڭ 
بىــرەر خەۋىــرى ئۇالرغــا يەتســە، ئۇنــى تارقىتىۋېتىــدۇ. ئەگــەر ئۇنــى پەيغەمبەرگــە 
ۋە ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ھۆكــۈم چىقىرااليدىغــان ۋە يەكــۈن ئاالاليدىغانالرغــا مەلــۇم 
قىلســا، شــۇ خەۋەرنىــڭ ھەقىقىــي ئەھۋالىنــى ئۇالردىــن ئەلۋەتتــە بىلىۋاالتتــى«]2].

ــم  ــىلەرگە ھاكى ــاھالر كىش ــۇر، پادىش ــە يوقت ــەۋزەل نەرس ــۇ ئ بىلىم-مەرىپەتتىنم
ــدە  ــالم جەمئىيەتلىرى ــى ئىس ــدۇر. بۇرۇنق ــاھالرغا ھاكىم ــاالر پادىش ــا، ئۆلىم بولس
ــش  ــەن ئى ــلىھەتى بىل ــڭ مەس ــلىرىدا ئۆلىماالرنى ــا ئىش ــەت ۋە دۇني ــالر سىياس ھاكىم
ــىتىپ  ــول كۆرس ــدۈرۈپ ي ــا يۈزلەن ــرا يولغ ــى توغ ــاالر ھاكىمالرن ــى، ئۆلىم قىالتت
ــڭ  ــۇ ئۆلىماالرنى ــدى. ب ــكۈچى ئى ــالر ئەگەش ــاالر يېتەكچــى، ھاكىم ــى. ئۆلىم تۇراتت
ــا  ــم ئۆلىماالرغ ــان كەرى ــى قۇرئ ــدۇر. چۈنك ــي نوپۇزى ــى ۋە ئەمەلى ــي ھوقۇق تەبىئى
ــالر ۋە  ــدۇ، ھاكىم ــاالر يېتەكلەي ــەن. ئۆلىم ــۇق بەرگ ــرى ھوق ــن يۇقى ھاكىمالردى

ــدۇ.  ــپ بارى ــش ئېلى ــىدا ئى ــى ئاساس ــول كۆرسىتىش ــڭ ي ــۇلتانالر ئۆلىماالرنى س

ــاالر  ــدە: »ئۆلىم ــاالر ھەققى ــي ئۆلىم ــىر ئىبراھىمى ــەد بەش ــۇر مۇھەمم مۇتەپەكك
پادىشــاھالر ئۈســتىدىن پادىشــاھ ئىــدى، پادىشــاھالرنى كۆزىتىــپ تۇراتتــى، باتىــل 
ۋە ناھەقچىلىــق بولســا رەت قىالتتــى، دىننىــڭ كۆرسەتمىســىگە زىــت ئىــش قىلســا، 
ــالردا  ــان ئىش ــى رەنجىتىدىغ ــى، ئالالھن ــەل قارىمايتت ــى ۋە س ــۈكۈت قىلمايتت س

ــەن]]]. ــى« دېگ ــى ئىزدىمەيتت ــاھالرنىڭ رازىلىقىن پادىش
]1] نىسا سۈرىسى، 59-ئايەت.

]]] نىسا سۈرىسى، ]8-ئايەت.

]]] مۇھەممەد بەشىر ئىبراھىم ئەسەرلىرى، 4 -توم، 112 – بەت.
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بۇنىڭغــا ئاساســەن، ئۆلىماالرنىــڭ قەدرىنــى كۆتۈرگــەن، ئۇالرنىــڭ يولىنــى تۇتۇپ 
ماڭغــان ۋە جەمئىيەتنــى يېتەكلــەش ۋەزىپىســىنى ئۆلىماالرغــا تاپشــۇرغان مىللــەت ياكى 

ئۈممــەت ئېزىــپ كەتمەيــدۇ ۋە زىيــان تارتمايدۇ.

ــكار  ــان ئىن ــر ئىنس ــچ بى ــىنى ھې ــرى مەرتىۋىس ــڭ يۇقى ــان ئۆلىماالرنى ئەمەلىيەتچ
قىاللمايــدۇ: »ئالــالھ ســىلەردىن ئىمــان ئېيتقــان ۋە بىلىم-مەرىپەتلىــك ئۆلىماالرنىــڭ 

ئورنىنــى يۇقىــرى كۆتۈرىــدۇ«]1].

ئۆلىماالرنىــڭ قەدرى-قىممىتــى توغرىســىدا مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم: »ئاســمان-
زېمىندىكــى ھــەر قانــداق نەرســە، ھەتتــا ســۇدىكى يىالنمــۇ ئالىمنىــڭ گۇناھىنىــڭ 
كەچۈرۈلۈشــىنى تىلــەپ ئىســتىغپار ئېيتىــدۇ، ئالىمنىــڭ مۇتتەقــى ئابىدغــا نىســبەتەن 
ــا  ــايدۇ. ئۆلىماالربولس ــا ئوخش ــا ئارتۇقچىلىقىغ ــا قارىت ــڭ يۇلتۇزالرغ ــى ئاينى پەزىلىت

ــەن]2]. ــارىدۇر« دېگ ــڭ ئىزباس پەيغەمبەرلەرنى

ــا،  ــۈن ئاتالنس ــش ئۈچ ــەت ئېلى ــى بىلىم-مەرىپ ــە: »كىمك ــۇلۇلالھ يەن رەس
ــۈرەش(  ــدا )ك ــڭ يولى ــرى ئالالھنى ــڭ ئىش-ھەرىكەتلى ــەدەر، ئۇنى ــا ق ــۇ قايتقانغ ئ

ــەن]]]. ــابلىنىدۇ« دېگ ھېس

ئىمــام مالىــك: »بىــر بۆلــەك كىشــىلەر نەپلــە ئىبــادەت بىلــەن بولــۇپ كېتىــپ، 
بىلىم-مەرىپەتنــى تاشــالپ قويــۇش نەتىجىســىدە »ئىســالم ئۈممىتىگــە« قارشــى قىلىچ 
كۆتۈرگــەن. ئەگــەر ئــۇالر بىلىم-مەرىپــەت ئالغــان بولســا، مۇنــداق خاتــا ئىشــنى 

قىلمــاس ئىــدى« دېگــەن]4].

ــڭ  ــۇالر قەلبنى ــى ئ ــدۇر. چۈنك ــۋى دوختۇرلىرى ــانالرنىڭ مەنى ــاالر ئىنس ئۆلىم
كېســەللىرىنى داۋااليــدۇ، قەلبنىــڭ كېســەللىرى بەدەننىــڭ كېســەللىرىدىن ئــاز بولمايدۇ. 

ــىپادۇر. ــەت ش ــا، بىلىم-مەرىپ ــەل بولس ــىزلىك كېس بىلىمس

ئىمــام ئىبنــى تەيمىيــە: »مۇســۇلمانالر ئالــالھ ۋە ئالالھنىــڭ رەســۇلىغا مۇھەببــەت 
ــان  ــڭ ۋارىســلىرى بولغ ــن مۇســۇلمانالرغا، بولۇپمــۇ پەيغەمبەرلەرنى ــن كېيى باغلىغاندى
ــدا  ــڭ ئورنى ــى يۇلتۇزنى ــالھ ئۇالرن ــم. ئال ــى الزى ــەت باغلىش ــا مۇھەبب ئۆلىماالرغ
ــەڭ  ــدى. ئ ــانالر ئى ــار ئىنس ــەڭ ناچ ــرى ئ ــڭ ئۆلىمالى ــى ئۈممەتنى ــان. بۇرۇنق قىلغ
ــۇلمانالرنىڭ  ــاالر مۇس ــۇلمان ئۆلىم ــان مۇس ــلىرى بولغ ــڭ ۋارىس ــۇغ پەيغەمبەرنى ئۇل
ئــەڭ ياخشىســىدۇر، چۈنكــى ئــۇالر پەيغەمبەرنىــڭ ئىزباســارلىرى ۋە ئۇنىڭ ســۈننىتىنى 

]1] مۇجادىلە سۈرىسى، 11-ئايەت.

]]] تىرمىزى ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايەت قىلغان.

]]] تىرمىزى رىۋايىتى.

]]] ئىبنى قەييىم »مىفتاھ دارۇ سائادە«،1- توم، 92]-بەت.
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گۈللەندۈرگۈچىلــەردۇر. قۇرئــان كەرىــم شــۇالر ئارقىلىــق مەۋجۇتلۇقىنــى مۇســتەھكەم 
ــدۇ«  ــاقالپ تۇرى ــى س ــق مەۋجۇتلۇقىن ــان ئارقىلى ــۇ قۇرئ ــدۇ، ئۇالرم ــاقالپ تۇرى س

دېگــەن]1].

ئۆلىماالرنىڭ ئەڭ مۇھىم ۋەزىپىلىرى

ــش،  ــا دەۋەت قىلى ــڭ يولىغ ــئۇلىيىتى ئالالھنى ــم مەس ــەڭ مۇھى ــڭ ئ 1. ئۆلىماالرنى
ــاڭ  ــاكالش ۋە ئ ــى پ ــڭ قەلبىن ــدۈرۈش، ئۇالرنى ــا يۈزلەن ــرا يولغ ــانالرنى توغ ئىنس
سەۋىيىســىنى ئۆســتۈرۈش، تىلــى بىلــەن ھەقىقەتنــى ســۆزلەش، ئىش-ھەرىكەتلىــرى 
بىلــەن ھەقىقەتنــى رېئاللىققــا چىقىرىــش ۋە ھەقىقــەت يولىــدا پۈتــۈن كۈچــى بىلــەن 

ــارەت. جىھــاد قىلىشــتىن ئىب

ــش  ــپ بېرى ــان قىلى ــش، باي ــغ قىلى ــال تەبلى ــى پەقەت ــڭ ۋەزىپىس 2. ئۆلىماالرنى
ــڭ  ــى ئۇالرنى ــدۇ، بەلك ــپ قالماي ــال چەكلىنى ــۇش بىلەن ــىتىپ قوي ــول كۆرس ۋە ي
ھەقىقــى ۋەزىپىســى جەمئىيەتنــى ئىالھــى شــەرىئەتنىڭ كۆرسەتمىســى بۇيىچــە ئىســالھ 
قىلىــش ۋە تەرتىپكــە سېلىشــتۇر. بــۇ ۋەزىپــە ئىالھــى شــەرىئەتنى كۈندىلىــك ھاياتتــا 
ــى  ــش، ياخش ــتۈن قىلى ــن ئۈس ــى باتىلدى ــش ۋە ھەقىقەتن ــە قىلى ــالش، ھىماي تەتبىق
ئىشــالرغا يېتەكلــەش ۋە ناچــار ئىشــالرغا چەكلىمــە قويــۇش ئاساســىدا بەرپــا بولىــدۇ. 
ــاراڭالردا ياخشــى ئىشــالرغا دەۋەت  ــۇ توغرىســىدا: »ســىلەرنىڭ ئ ــم ب ــان كەرى قۇرئ
ــر  قىلىدىغــان، ياخشــى ئىشــالرغا بۇيــرۇپ، يامــان ئىشــالرنى مەنئــى قىلىدىغــان بى
تۈركــۈم ئادەملــەر بولســۇن؛ ئەنــە شــۇالر مەقســىتىگە ئېرىشــكۈچىلەردۇر« دېگــەن]2].

ــى  ــل تۇرۇش ــا تاقابى ــە ئېقىملىرىغ ــان ئىدىي ــت بولغ ــالمغا زى ــاالر ئىس ]. ئۆلىم
ــا  ــرا يېتەكلىيەلەيدىغانلىقىغ ــەڭ توغ ــانىيەتنى ئ ــۈن ئىنس ــالمنىڭ پۈت ــرەك. ئىس كې
ئىشەنچىســى بــار ئۆلىمــاالر، ئاشــقۇنلۇق ياكــى سۇســلۇق قىلىــش نەتىجىســىدە توغرا 
يولدىــن ئېزىــپ كېتىۋاتقــان ئېقىمالرغــا توغــرا يولنــى ئېنىــق بايــان قىلىــپ، مىللــەت 
ــىزلىقتىن  ــق، دىنســىزلىق ۋە ئەخالقس ــق، رادىكاللى ــۇم، بۇزغۇنچىلى ــى زۇل ۋە ئۈممەتن
ھىمايــە قىلىدىغــان قورغــان شەكىللەندۈرۈشــى كېــرەك. رەســۇلۇلالھ بــۇ توغرىســىدا: 
ــەنچىلىك  ــن ئىش ــەر ئەۋالدتى ــى ھ ــۈننەت بىلىمى(ن ــى قۇرئان-س ــم )يەن ــۇ بىلى »ب
)يەنــى تەقــۋا ۋە دىيانەتلىــك( كىشــىلەر كۆتــۈرۈپ ماڭىــدۇ. ئــۇالر بــۇ بىلىمدىــن 
ئاشــقۇنالرنىڭ خاتــا چۈشــەنچىلىرىنى، يالغــان دەۋاگەرلەرنىــڭ دەۋالىرىنى ۋە بىلىمســىز 

]1] ئىبنى تەيمىيە »بۈيۈك ئىمامالرنى ئەيىبلىمەسلىك توغرىسىدا«، 11–بەت.

]]] ئال ئىمران سۈرىسى، 104-ئايەت.
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ــى يىراقالشــتۇرىدۇ« دېگــەن]1]. ــا ئىزاھاتلىرىن نادانالرنىــڭ خات

دېمــەك، ئۆلىمــاالر ئىســالم جەمئىيەتلىرىنىــڭ ئەقلىنــى، توغــرا يولىنــى، كىملىكىنى، 
ــي  ــقا ئىجتىمائى ــى ۋە باش ــى، ئەركىنلىكىن ــى، ئادالىتىن ــى، ئىززەت-ھۆرمىتىن ۋىجدانىن
قىممەت-قاراشــلىرىنى قوغدايدىغــان قورغانــدۇر. مانــا بۇالرئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســىدۇر 

ۋە ئۇالرغــا يۈكلەنگــەن ئىالھىــي ئامانەتتــۇر. 

ــۇ  ــم ب ــان كەرى ــدۇرۇش. قۇرئ ــات ياي ــۈزۈش ۋە قان ــى يەتك 4. بىلىم-مەرىپەتن
توغرىــدا: »ئالالھنىــڭ يولىغــا ئــەڭ ياخشــى دەۋەت قىلغــان، ئــەڭ ياخشــى ئىشــالرنى 
ــەن  ــاكارالپ پەخىرلەنگ ــى ج ــۇلمان بولغانلىقىن ــڭ مۇس ــان ۋە ئۆزىنى ــپ بارغ ئېلى
ــەت  ــم بىلىم-مەرىپ ــۇلۇلالھ: »كى ــۇ؟«]2]. رەس ــادەم بارم ــى ئ ــۇ ياخش ئادەمدىنم
ــڭ  ــان ئادەمنى ــەل قىلغ ــەن ئەم ــەت بىل ــۇ بىلىم-مەرىپ ــە ش ــە، مۇئەللىمگ ئۆگەتس

ــەن]]]. ــدۇ« دېگ ــاۋاب بولى ــاش س ــاۋابىدەك ئوخش س

ــۇ  ــەرزدۇر. ب ــەش پ ــالردىن چەكل ــان ئىش ــەش، يام ــالرغا يېتەكل ــى ئىش 5. ياخش
مۇســۇلمانالرنىڭ ياخشــىلىقىنىڭ ئىپادىســى ۋە غەلىبە-نۇســرەتكە ئېرىشىشــنىڭ 
ســەۋەبىدۇر. چۈنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ ياخشــىلىقى ئىنســانىيەتنىڭ ياخشــىلىقى 
ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىشــتا نامايــان بولىــدۇ. ياخشــى ئىشــالرغا بۇيــرۇش ۋە يامــان 
ــارەت.  ــن ئىب ــىي ئىســالھات ھەرىكىتىدى ــي ۋە سىياس ــەش ئىجتىمائى ئىشــالردىن چەكل
ھەرقانــداق مۇســۇلمان بــۇ ئىجتىمائىــي ئىســالھات ۋەزىپىســىدىن بــاش تارتالمايــدۇ. 
ــدە  ــى ئىچى ــدارى ۋە ئىمكانىيىت ــۇلماننى ئىقتى ــر مۇس ــەر بى ــۇلۇلالھ ھ ــى رەس چۈنك
بــۇ مەســئۇلىيەتنى ئىجــرا قىلىشــقا چاقىرىــق قىلغــان. شــۇنىڭ ئۈچــۈن ھــەر بىــر 
مۇســۇلمان مۇســۇلمانلىق خاراكتېــرى بىلــەن سىياســىي شەخســكە ئايلىنىدۇ. سىياســەت 
ــي ۋە  ــم ئىجتىمائى ــان كەرى ــىدۇر. قۇرئ ــڭ ۋەزىپىس ــۇغۇللىنىش ئۆلىماالرنى ــەن ش بىل
ــانالر  ــىلەر ئىنس ــى!( س ــەد ئۈممىت ــى مۇھەمم ــىدا: »)ئ ــىي ئىســالھات توغرىس سىياس
ــن  ــرۇپ يامانلىقتى ــىلىققا بۇي ــان، ياخش ــا چىقىرىلغ ــۈن ئوتتۇرىغ ــى ئۈچ مەنپەئىت
توســىدىغان، ئالالھغــا ئىمــان ئېيتىدىغــان ئــەڭ ياخشــى ئۈممەتســىلەر« دېگــەن]4].

6. بىلگــەن ھەقىقەتنــى يەتكۈزۈشــكە ســەل قارىماســلىق. چۈنكــى قۇرئــان كەرىــم 
ھەقىقەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ يوشۇرۇشــتىن قاتتىــق ئاگاھالندۇرغــان. ئۆلىمــاالر ئالــالھ 
ــۇنداقال  ــلەتكەنلىكىدىن، ش ــداق ئىش ــى قان ــان بىلىم-مەرىپەتن ــا قىلغ ــە ئات ئۆزلىرىگ

ئــۆز جەمئىيىتــى ۋە ئىنســانىيەت ئالدىدىكــى مەســئۇلىيىتىدىن ســوراققا تارتىلىــدۇ. 

]1] ئىمام بەيھەقى رىۋايىتى.

]]] فۇسسىلەت سۈرىسى، ]]-ئايەت.

]]] ئىبنى ماجە ۋە تەبرانى رىۋايىتى.

]]] ئال ئىمران سۈرىسى، 104-ئايەت.
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ــۈك  ــتۈرۈش، تۈرل ــى بىرلەش ــەت ۋە ئۈممەتن ــى مىلل ــڭ ۋەزىپىس 7. ئۆلىماالرنى
ــتۇر. ــى ئىتتىپاقالشتۇرۇش ئېقىمالرن

ــدۈرۈش،  ــەن تىرىل ــان بىل ــى ئىم ــى قەلبلەرن ــق ۋەزىپىس ــڭ دائىملى ئۆلىماالرنى
مۇســۇلمانالر ھاياتىــدا ئۈمىدۋارلىــق روھىنــى تارقىتىــش، ئالالھنىــڭ ۋەدىســىگە قارىتا 
ــان  ــرا تونۇغ ــى توغ ــىلىقنىڭ، پەرۋەردىگارىن ــي ياخش ــۇرۇش، ھەقىقى ــەنچىنى ئاش ئىش
بــۇ ئۈممەتتــە بولىدىغانلىقىنــى تەكىتلــەش ۋە بــۇ ئۈممەتنىــڭ ئەھۋالىنىــڭ ياخشــىلىق 

تەرەپكــە قــاراپ چوقــۇم ئۆزگىرىدىغانلىقىنــى بايــان قىلىــش الزىــم.

ــى  ــش يوللىرىن ــۇش ۋە داۋالىنى ــوز قوي ــرا دىئاگن ــىلىگە توغ ــڭ كېس 8. ئۈممەتنى
ــش ــىتىپ بېرى كۆرس

ئۈممەتنىــڭ كېســەللىرىنى تەكشــۈرۈش مۇتەپەككــۇر ئۆلىماالرنىڭ ۋەزىپىســى بولســا، 
ئويغىنىــش ھەرىكىتــى قوزغــاش ئىلغــار مۇرەببىــي ئۆلىماالرنىــڭ ۋەزىپىســىدۇر، چۈنكى 

ۋىجدانىغــا ئىگــە بولمىغــان بىلىم-مەرىپــەت ئىگىلىــرى بــۇ ۋەزىپىگــە يارىمايدۇ.

ــە  ــەپ ئىدىي ــدەك مۇرەكك ــى بۈگۈنكى ــڭ ۋەزىپىس ــي ئۆلىماالرنى ــەك، رەببانى دېم
كىرزىســلىرىگە قارىتــا مىللــەت ياكــى ئۈممەتكــە چىقىــش يوللىرىنــى تېپىــپ بېرىشــتىن 
ئىبــارەت. ئۆلىمــاالر مىللــەت ياكــى ئۈممەتنىــڭ خىزمىتىنــى ياخشــى قىلىــش ئۈچــۈن 
ــەرئى  ــەتلىرى، ش ــەرىئەتنىڭ مەقس ــىرت، ش ــن س ــەرىئەت بىلىملىرىدى ــىك ش كىالسس
سىياســەت بىلىملىــرى ۋە يېڭــى دەۋر بىلىملىرىدىــن ئۆز ساھەســىدە مەلۇم چۈشــەنچىگە 

ئىگــە بولۇشــى الزىــم. 

شــۇنداقال، ئۆلىمــاالر شــەرىئەتنىڭ پىرىنســىپال ئاساســلىرى ۋە ئاساســلىق قىممەت-
قاراشــلىرىدا چىــڭ تــۇرۇش چۈشەنچىســى، شــەرىئەتنىڭ ئۆزگەرمەيدىغان پىرىنســىپلىرىدا 
تەۋرەنمەســلىك، ئۆزگىرىشــنى قوبــۇل قىلىدىغــان ئىجتىھــادى مەســىلىلەردە ئەۋرىشــىم 
يــول تۇتــۇش چۈشەنچىســى، قۇرئــان كەرىــم بىلــەن مۇئامىلــە قىلغانــدا يادالشــتىن 
ــى،  ــۈش چۈشەنچىس ــۈل بۆل ــكە كۆڭ ــىپلىرىنى چۈشىنىش ــان پىرىنس ــرەك قۇرئ بەك
ــەن  ــى بىل ــەرىئەت چۈشەنچىس ــى، ش ــەتلىرى چۈشەنچىس ــى مەقس ــڭ ئال قۇرئاننى
ئەمەلىــي ھاياتنــى بىرلەشــتۈرۈش چۈشەنچىســى، پــەرز ئىشــالرنى ســۈننەتنىڭ ئالدىغــا 
قويــۇش چۈشەنچىســى، ئاساســلىق مەســىلىنى تارمــاق مەســىلىدىن ياكــى ئىختىالپســىز 
ــۇش چۈشەنچىســى،  ــا قوي ــرى ئوتتۇرىغ ــق مەســىلىدىن ئىلگى مەســىلىلەرنى ئىختىالپلى
ــڭ  ــرەر جامائەتنى ــى بى ــەخس ياك ــى، ش ــڭ مەنپەئەتىن ــى ئۈممەتنى ــەت ياك مىلل
ــىتىگە  ــەرىئەتنىڭ مەقس ــالرنى ش ــى، ئىش ــۇش چۈشەنچىس ــدا قوي ــڭ ئالدى مەنپەئەتىنى
باغــالپ بىــر تــەرەپ قىلىــش چۈشەنچىســى، شــەرىئەتتىكى مەنپەئەتكــە رېئايــە قىلىــش 
ــەنچىلىرى  ــش چۈش ــەرەپ قىلى ــر ت ــالپ بى ــە باغ ــالرنى ئاقىۋىتىگ ــى، ئىش چۈشەنچىس



84

ــرەك. ــق زۆرۈر چۈشــەنچىلەرگە ئىگــە بولۇشــى كې قاتارلى

ــپ  ــاس قىلى ــى ئاس ــق يولىن ــە ئوتتۇرھاللى ــە ئىگ ــدۈرۈش خاراكتېرىگ 9. گۈللەن
ــش مېڭى

ــالم  ــۇر، ئىس ــەت ۋە ھىدايەتت ــۈن رەھم ــانىيەت ئۈچ ــق ئىنس ــى بارلى ــالم دىن ئىس
دىنــى چىقىــش يولــى ۋە گۈللىنىــش خەرىتىســىدۇر. بــۇ دىــن مۇســۇلمانالردىن ســىرت 
بارلىــق ئىنســانىيەت ئۈچۈنمــۇ ھــەل قىلىــش چارىســىدۇر، چۈنكــى بــۇ دىــن بارلىــق 

ئىنســانالرنى ياراتقــان ئالــالھ تەرىپىدىــن ئىنســانالرغا تالــالپ بېرىلگــەن دىنــدۇر.

بــۇ دىننىــڭ گۈزەللىكىنــى ۋە ئۇنىــڭ بارلىــق ئىنســانىيەتنىڭ ســائادىتى ئۈچــۈن 
كەلگەنلىكىنــى تونۇتــۇش ئۈچــۈن توغــرا چۈشــەنچە، چوڭقــۇر ئىمان، گــۈزەل ئەخالق، 
ــىش،  ــىلىقتا ھەمكارلىش ــەت، ياخش ــق ئىلىم-مەرىپ ــەت، پايدىلى ــى ئىش-ھەرىك ياخش
بىر-بىرىگــە كــەڭ قورســاق بولــۇش ئەخالقىنــى ئۆزىــدە مۇجەسســەملىگەن جانلىق ۋە 

ئۈلگىلىــك بىــر ئۈممەتكــە موھتــاج. 

ــاد،  ــەت، ئىقتىس ــالق، سىياس ــەرىئەت، ئەخ ــادەت، ش ــدە، ئىب ــى ئەقى ــالم دىن ئىس
ئۇقۇم-چۈشــەنچە ۋە ئىجتىمائىــي ئاالقــە ســاھەلىرىدىمۇ ئوتتۇرھاللىققــا ئىگــە 
ــق  ــىيىتىدۇر، ئوتتۇرھاللى ــۈك خۇسۇس ــالمنىڭ بۈي ــق ئىس ــدۇر. ئوتتۇرھاللى ــر دىن بى

ــدۇر. ــىش مەركىزى ــدۇر ۋە بىرلىش ــرا يول ــۇر، توغ ئادالەتت

ــلىرىنى  ــاراش ئاساس ــدە ۋە قىممەت-ق ــالمنىڭ ئەقى ــى ئىس ــان كەرىمدىك 10. قۇرئ
ئېچىــپ بېرىــش

ــى  ــى »ئالالھن ــاراش قۇرۇلمىس ــەتلىرى ۋە قىممەت-ق ــۈك مەقس ــڭ بۈي قۇرئاننى
ــى  ــى ۋە دۇنيان ــىنى پاكلىش ــاننىڭ نەپس ــد(، ئىنس ــاد قىلىش)تەۋھى ــر دەپ ئېتىق بى
ــرا  ــتىلىنى توغ ــان ئىس ــاس ئىنس ــۈچ ئاس ــۇ ئ ــارەت. ب ــن ئىب ــدۈرۈش« تى گۈللەن
يولغــا يۈزلەندۈرىدىغــان، ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىنــى ماددى-مەنىــۋى جەھەتتىــن تــەڭ 
قــۇرۇپ چىقىدىغــان ۋە ئىنســانىيەت مەدەنىيىتىگــە ئىالھــى ۋەھيىنىــڭ ھىدايىتــى بىلەن 

ــارەت. ــن ئىب ــلىق ئۆلچەملەردى ــىتىدىغان ئاساس ــول كۆرس ي

ئۆلىماالرنىڭ ئەخالقى

ــق  ــانى ئېنى ــۈن نىش ــش ئۈچ ــالھ قىلى ــقىالرنى ئىس ــۆزى ۋە باش ــاالر ئ ئۆلىم
بولۇشــى، ھىممىتــى ئۈســتۈن بولۇشــى، قىيىنچىلىــق ئالدىــدا بەرداشــلىق بېرىشــى، 
ــتا  ــە قىلىش ــەن مۇئامىل ــىلەر بىل ــى ۋە كىش ــپ بېرىش ــەت ئېلى ــىپ پائالىي ھەمكارلىش
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ئۈلگــە بولۇشــى الزىــم، ھەمــدە پەيغەمبىرىمىــز ۋە ســاھابىلەرنىڭ ئەخالقىــدەك گــۈزەل 
ــرەك. ــى كې ــق بولۇش ئەخالقلى

ــۇ  ــالق ئۆلىماالرغىم ــك ئەخ ــداق پەزىلەتلى ــەر قان ــان ھ ــى چاقىرغ ــالم دىن  ئىس
ــالق  ــار ئەخ ــداق ناچ ــەر قان ــەن ھ ــى چەكلىگ ــالم دىن ــۇنداقال، ئىس ــۇر، ش ۋاجىپت
ئۆلىماالرغــا نىســبەتەن تېخىمــۇ قەبىھتــۇر. چۈنكــى يامــان ئىشــالر كېســەل بولســا، 
ــن  ــىنى نەدى ــەلنىڭ دورىس ــا، كېس ــا ئۆلىماالربۇزۇلس ــىدۇر. ئەمم ــاالر دورىس ئۆلىم

ــۇق؟ تاپقۇل

ئۆلىماالرنىڭ ئەڭ مۇھىم دەپ قارالغان بىر قىسىم سۈپەتلىرى تۆۋەندىكىچە:

1. ئىخــالس. ئالالھقــا بەرگــەن ۋەدىســىدە ســەمىمىي بولــۇش ۋە بارلىــق ئىــش-
ھەرىكەتلىرىنــى پەقــەت ئالالھنىــڭ رازىلىقىنــى كۆزلەپ قىلىشــتۇر.

ــڭ  ــەن ئىش-ھەرىكىتىنى ــۆزى بىل ــڭ س ــش. ئۆلىمانى ــەل قىلى ــش ۋە ئەم 2. بىلى
بىر-بىرىگــە زىــت بولــۇپ قالماســلىقى ئۇنىــڭ راســتچىل ئىكەنلىكىنىــڭ بەلگىســىدۇر. 
ــقىالرنى  ــلىق، باش ــەل قىلماس ــۆزى ئەم ــرۇپ ئ ــالرغا بۇي ــى ئىش ــقىالرنى ياخش باش
يامــان ئىشــالردىن توســۇپ، ئــۆزى يامــان ئىشــالرنى قىلىــش، ئۆلىمانىــڭ ئوبرازىنــى 
خۇنۇكلەشــتۈرىدۇ ۋە كىشــىلەر ئارىســىدىكى ئىشــەنچ، ئابرۇيىنــى يوقىتىــپ قويىــدۇ.

]. قەيســەر بولــۇش. ئۆلىمــاالردا كەســكىن ھەقىقەتلەرنــى ئاشــكارا دېيەلەيدىغــان 
ــڭ  ــال ھەقىقەتنى ــدە پەقەت ــى، ھەم ــەرلىكنىڭ بولۇش ــۆزلىيەلەيدىغان قەيس ۋە راســت س
ئۈســتۈنلۈككە ئېرىشىشــىنى مەقســەت قىلىدىغــان غايــە تېپىلىشــى كېرەك. رەســۇلۇلالھ: 
ــۇر«]1] دەپ  ــۇغ جىھاتت ــى ئۇل ــەپ قىلغانلىقن ــەق گ ــدا ھ ــۇلتاننىڭ ئالدى ــم س »زالى
باھــا بەرگــەن. جــەڭ مەيدانىدىكــى ئەســكەر كۆپىنچــە ســاالمەت ۋە غەنىمــەت بىلــەن 
ــى  ــۈن ھەقىقەتن ــۇرۇش ئۈچ ــى ت ــا قارش ــراق زالىمغ ــن، بى ــى مۇمكى ــپ كېلىش قايتى
ــۇنىڭ  ــدۇ. ش ــاق قالماي ــە س ــان كۆپىنچ ــان ئىنس ــى ئاچق ــالپ ئوت ــاكارالپ ئىنقى ج
ئۈچــۈن ھەقىقەتنــى دادىــل ئوتتۇرىغــا قويــۇش دىنىمىــزدا ئــەڭ يۈكســەك جىھــاد دەپ 

ھېســابالنغان. 

4. ســەۋرچان ۋە كــەڭ قورســاق بولــۇش. دەۋەت يولــى گۈللــەر بىلــەن قاپالنغــان 
يــول بولماســتىن بەلكــى تىكەنلىــك يولــدۇر. ئىالھــى دەۋەت يولىنــى تۇتــۇپ ماڭغان 
ئۆلىمــاالر تۈرلــۈك ئىنســانالر بىلــەن ئۇچرىشــىدۇ. ئۆلىمــاالر بەزىــدە بىــر قىىســىم 
ــدە  ــدۇ. بەزى ــراپ قالى ــىگە ئۇچ ــىزالرنىڭ كەمسىتىش ــەن ئەخالقس ــە كۆرمىگ تەربىي

]1] نەسەئى رىۋايىتى.
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ئۆلىماالرنىــڭ مەقســەتلىرىنى چۈشــىنەلمىگەن ياكــى كۆز-قاراشــلىرىنى ھەزىــم قىاللمــاي 
قالغــان بىــر قىســىم نادانــالر قارشــى چىقىــدۇ. يەنــە بــەزى بىــر قىســىم ئىنســانالر 
مەخســۇس ئۆلىماالرنىــڭ يۈزىنــى تۆكــۈش ئۈچــۈن، ئۇالرنىڭ توغــرا قاراشــلىرىدىنمۇ 
ــۇر  ــدۇ، قۇس ــخىرە قىلى ــدۇ، مەس ــقۇنلۇق قىلى ــە توس ــدۇ، دەۋىتىگ ــۆز تاپى گەپ-س
ــان  ــدە يالغ ــاالر ھەققى ــلەر ئۆلىم ــەتخورالر ۋە مەنپەئەتپەرەس ــدۇ. ھەس ــال يۈرى ئىزدەپ
ــنى  ــى چىقىرىش ــڭ بازىرىن ــق ئۆزلىرىنى ــش ئارقىلى ــۇپ چىقى ــۆزلەرنى توق گەپ-س
ــى  ــڭ جەمئىيەتتىك ــىتى ئۆلىماالرنى ــىلەرنىڭ مەقس ــەت كىش ــۇ قارانىي ــدۇ. ب كۆزلەي
ــىدىكى  ــىنىڭ ئارىس ــق ئاممىس ــەن خەل ــاالر بىل ــەم ئۆلىم ــش ھ ــىرىنى ئازايتى تەس

ــتۇر. ــىۋەتنى ئۈزۈۋېتىش مۇناس

ئەگــەر ئۆلىمــاالر ئۇالرنىــڭ ئەزىيەتلىرىگــە ســەۋر قىلىــپ ئۆزىنــى تۇتۇۋالمىســا، 
ــدە  ــدۇ، ھەم ــۇر قىاللماي ــال تەپەكك ــپ نورم ــراپ كېتى ــىرگە ئۇچ ــەلبىي تەس س
ۋەزىپىســىنى ئىجــرا قىلىشــتا پاسســىپ ئورۇنغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ. ئەگــەر ئۆلىمــاالر 
ــتۇرااليدۇ؛  ــى داۋامالش ــا دەۋىتىن ــەۋر قىاللىس ــە س ــڭ ئەزىيەتلىرىگ ــۇ قارانىيەتلەرنى ئ
ــە  ــى غەلىب ــااليدۇ. چۈنك ــەدەم باس ــەن ق ــۈل بىل ــەم كۆڭ ــقۇن روھ ۋە خاتىرج جۇش
ــەن  ــاڭا يەتك ــۇپتۇر: »س ــا مەنس ــەۋر قىلغۇچىالرغ ــاپتا س ــى ھېس ــرەت ئاخىرق نۇس
كۈلپەتلەرگــە ســەۋر قىلغىــن، بــۇ ھەقىقەتــەن قىلىشــقا تېگىشــلىك مۇھىــم ئىشــالرنىڭ 
قاتارىدىنــدۇر«]1]. شــۇڭا، ســەۋرنى ئــوزۇق، قــورال ۋە پاناھــگاھ قىلمىغــان ئادەملــەر 

ــدۇ. ــىپ ماڭالماي ــى بېس ــڭ ئىزىن پەيغەمبەرنى

5. رەببانىــي )پەرۋىــش قىلغۇچــى( بولــۇش. رەببانىــي ئۆلىمــاالر نۇرلــۇق يۇلتۇزغا 
ئوخشــاش كىشــىلەرگە يــول كۆرســىتىپ بېرىــدۇ، ئــۇالر غايىــب بولســا قاراڭغۇلــۇق 
ھەممــە يەرنــى قاپاليــدۇ. رەببانىــي ئۆلىمــاالر ئالالھتىــن ھەقىقــى رەۋىشــتە قورقىــدۇ. 
ئالالھتىــن قورقــۇش بىلىم-مەرىپــەت بولســۇن ياكــى باشــقا ھەرقانــداق بىــر ئىــش 
بولســۇن ئۇنىــڭ ئاساســىدۇر. چۈنكــى ئۆلىمــا ئالالھتىــن قورققانــدا ھــەر بىــر ئېغىــز 
ــۇرۇپ  ــپ ت ــئۇلىيىتىنى بىلى ــدە مەس ــۇرۇپ، ھەم ــۇپ ت ــە بول ــۆزىگە ئىگ ــەپ -س گ
ــەك  ــن ب ــى ئالالھدى ــالھ »ئۆلىماالرن ــۈن ئال ــۇنىڭ ئۈچ ــدۇ. ش ــۆزلەيدىغان بولى س

قورقىــدۇ«]2] دەپ ســۈپەتلىگەن.

ــن  ــاالر پەيغەمبەردى ــۇش. ئۆلىم ــەر بول ــداش ۋە كەمت ــى قوغ 6. ئىززەت-ئابرۇيىن
ــڭ  ــۇالر ئۆزلىرىنى ــەر ئ ــۇر، ئەگ ــەن ئىززەتلىكت ــى بىل ــان بىلىم-مەرىپىت ــراس ئالغ مى
ــە- ــڭ ھىيل ــم ۋە مۇتەكەببىرالرنى ــا، زالى ــداپ ماڭس ــى قوغ ــززەت- ئابرۇيىن ــۇ ئى ب

]1] لوقمان سۈرىسى، 17-ئايەت.

]]] فاتىر سۈرىسى، 28-ئايەت.
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مىكىرلىــرى ئۇالرغــا زىيــان ســااللمايدۇ. 

كەمتەرلىــك ســۈپىتى بولســا ئۆلىماالرنىــڭ تاجىــدۇر. ئــۇ ھەرگىزمــۇ ئۆزىنــى خــار 
ــەن  ــىنى، بىلگ ــاپلىق بولۇش ــڭ ئىنس ــى ئۆلىماالرنى ــەتمەيدۇ. بەلك ــنى كۆرس تۇتۇش
ــالرغا  ــان ئىش ــپى بولمىغ ــۆز كەس ــىنى ۋە ئ ــىدە توختىش ــى دائىرىس بىلىم-مەرىپىت
ئارىالشماســلىقىنى كۆرســىتىدۇ. كەمتــەر ئۆلىمــا – قانچــە كاتتــا بولســىمۇ – ئۆزىنىــڭ 
ــى  ــقىالرنىڭ قەدرىن ــا باش ــان ئۆلىم ــى تونۇغ ــدۇ. ئۆزىن ــى بىلى ــڭ ئازلىقىن ئىلمىنى
تونۇيــدۇ، ئۇالرغــا چوڭچىلىــق قىلمايــدۇ ۋە بىلىــم سەۋىيىســى بىلــەن مەغرۇرلىنىــپ 

ــدۇ. كەتمەي

ــن،  ــۈپەتلىرىنى بىلگەنلىكتى ــۈزەل س ــڭ گ ــى، ئالالھنى ــۇش ئالالھن ــەر بول كەمت
شــۇنداقال ئۆزىنــى ۋە ئۆزىنىــڭ نۇقســان تەرەپلىرىنــى تونۇغانلىقتىــن كېلىــپ چىقىدىغان 

گــۈزەل ئەخالقتــۇر.

ــالش.  ــەنچ باغ ــا ئىش ــاردەم بېرىدىغانلىقىغ ــڭ ي ــۇش ۋە ئالالھنى ــدۋار بول 7. ئۈمى
ــەك  ــرى يۈكس ــۈپەتلەرنىڭ بى ــم س ــەڭ مۇھى ــلىك ئ ــقا تېگىش ــاالردا تېپىلىش ئۆلىم
ــەس  ــاالردا تەۋرەنم ــىلغان ئۆلىم ــە ئېس ــڭ كۈچىگ ــۇڭا ئالالھنى ــۇر. ش ئۈمىدۋارلىقت
كۈچ-قــۇۋۋەت ھاســىل بولىــدۇ. ئۆلىمــاالردا ئۈمىدســىزلىك كۆرۈلســە، جەمئىيەتتــە 
ــە ئۈمىدســىزلىك  ــدۇ، قايســىبىر جەمئىيەتت ــات تېخىمــۇ ئــەۋج ئالى بــۇ خىــل كەيپىي
پەيــدا بولســا، ئــۇ جەمئىيــەت ئىســالم كۆرسەتمىســىدىن ئايرىلىپ قېلىشــقا باشــاليدۇ.

ــىۋەتنى  ــەن مۇناس ــالھ بىل ــى ئال ــنىڭ چارىس ــب كېلىش ــىزلىككە غالى ئۈمىدس
ــش- ــاالمنىڭ ئى ــەد ئەلەيھىسس ــۇ مۇھەمم ــڭ بولۇپم ــدۈرۈش، پەيغەمبەرلەرنى كۈچلەن
ــۈپىتى  ــۇلمانالرنىڭ س ــىزلىكنىڭ مۇس ــش، ئۈمىدس ــاراپ چىقى ــرار ق ــا تەك ئىزلىرىغ
ــى  ــى ۋە بۈگۈنك ــڭ تۈنۈگۈنك ــالم تارىخىنى ــش، ئىس ــەنچ قىلى ــلىكىگە ئىش ئەمەس
ــى  ــىز تارقىلىۋاتقانلىق ــالمنىڭ ئۆزلۈكس ــۈزۈش، ئىس ــەزەر يۈرگ ــرا ن ــا توغ ئەھۋالىغ
ھەققىــدە ئويلىنىــش، ھىممەتلىــك بولــۇش ۋە ئالالھنىــڭ ئىجتىمائىــي قانۇنىيەتلىرىگــە 

ــم.  ــش الزى ــە قىلى رىئاي

ــات  ــالم تەتقىق ــى« ئىس ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ــور: »ش — ئاپت
ــى ــىنىڭ ئەزاس گۇرۇپپىس
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ئىختىالپ ۋە 
ئۇنىڭ ئەدەبلىرى

ئابدۇكېرىم ھۈسەيىن

دىنىمىــزدا مۇســۇلمانلىقتىن قالســىال ئــەڭ ئەھمىيــەت بېرىلگــەن نۇقتــا ئۈممەتنىــڭ 
بىرلىكىدۇر. ئىســالم مۇســۇلمانالر ئارىســىدىكى قېرىنداشــلىق مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىشكە 
ــى  ــلىق تۇيغۇلىرىن ــالىدىغان، قېرىنداش ــوغۇقچىلىق س ــا س ــپ، ئارىغ ــەت بېرى ئەھمىي
زېدىلەيدىغــان بارلىــق ئىش-ھەرىكەتلەرنــى ۋاقتىــدا ھــەل قىلىــپ ماڭغــان. شــۇنداقال 
ئالالھنىــڭ بىرلىكىنــى مۇســۇلمانالر ئېڭىغــا يەرلەشــتۈرگەندىن كېيىــن قىلىنغــان تۇنجى 
ئىــش ســۆز بىرلىكىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش بولغــان. بــۇ يادرولــۇق ســەۋەب ئىســالم 
دىنىنــى كىچىككىنــە ئــەرەب يېرىــم ئارىلىدىــن ھالقىــپ پۈتــۈن دۇنياغــا تارقىلىشــقا، 
ــى  ــەن يورۇتــۇپ ئىنســانالرنى بەخت-ســائادەت تەمىن ــۇرى بىل ــى ئىســالم ن قەلبلەرن

تېتىشــقا مۇيەسســەر قىلغــان.

يېقىندىــن بېــرى ئۇيغــۇر جەمئىيىتىــدە ئىختىــالپ ســۆزى ناھايىتــى كــۆپ تىلغــا 
ــتىلىرىدا  ــە ۋاس ــي ئاالق ــى ئىجتىمائى ــەر ياك ــورۇن، مۇنب ــۈك س ــدۇ. تۈرل ئېلىنىۋاتى
ــى  ــىيە، چاقىرىقالرن ــوئار، تەۋس ــۈك ش ــى تۈرل ــلىق ھەققىدىك ــالپ قىلىشماس ئىختى
ــڭ  ــەر كىمنى ــا ھ ــىمۇ، ئەمم ــرا بولس ــالر توغ ــۇ چاقىرىق ــز. ب ــاڭالپ تۇرۇۋاتىمى ئ
ئېڭىدىكــى ئىتتىپاقلىشــىش، ئىختىــالپ قىلىشماســلىق ئۆلچىمــى پەرقلىــق بولغانلىقتىــن، 
ئىتتىپاقلىشــىش ئەمەلگــە ئاشــمايال قالماســتىن، ئارىدىكــى ئىختىــالپ تېخىمــۇ كۈچىيىپ 
كېتىۋاتقــان ئەھۋالــالر مەۋجــۇت. بــۇ ئەھۋالــالر ئىختىالپنىــڭ مەلــۇم ئۆلچــەم ياكــى 

ــا. ــەززا قىلماقت ــى تەق ــا قويۇشــنىڭ زۆرۈرلۈكىن ــى ئوتتۇرىغ ئەخالقىن

مەزكــۇر ماقالــە ئىختىــالپ ئۇقۇمىغــا ئىســالمىي نۇقتىئىنــەزەردە تــۇرۇپ ئېنىقلىمــا 
بېرىــش بىلــەن بىرگــە، قانــداق قىلغانــدا ئالــالھ تائاالنىــڭ: (ئىختىالپ قىلىشــماڭالر، 
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بولمىســا، )دۈشــمەن بىلــەن ئۇچرىشىشــتىن( قورقــۇپ قالىســىلەر، كــۈچـ  قۇۋۋىتىڭالر 
ــى  ــدا ئىختىالپن ــان ھال ــەل قىلغ ــۇق ئەم ــە تول ــەن ئايىتىگ ــدۇ)]1] دېگ ــپ قالى كېتى
ئەدەب-قائىدىســى بىلــەن بىــر تــەرەپ قىلىــپ، ئىتتىپاقلىشــىش مەقســىتىگە يەتكىلــى 
ــدا ئىختىــالپ، يەنــى پەرقلىــق پىكىرلەرنــى ئــەڭ ياخشــى  ــداق قىلغان بولىــدۇ؟ قان
ــەن  ــدۇ؟ دېگ ــكىلى بولى ــە ئېرىش ــي نەتىجىگ ــۇپ ئىجابى ــا قوي ــەكىلدە ئوتتۇرىغ ش

ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ.

ئىختىالپ ئۇقۇمىغا ئېنىقلىما

ــف،  ــەن »اختل ــن كىرگ ــتىمالىمىزغا ئەرەبچىدى ــۆز ئىس ــى س ــالپ كەلىمىس ئىختى
ــىچە  ــنىڭ ئەكس ــۇپ، ئىتتىپاقلىشىش ــەن بول ــۆزدىن كەلگ ــەن س ــف، اختالفا«دېگ يختل
ــۇر  ــدۇ. ئۇيغ ــنى بىلدۈرى ــول تۇتۇش ــى ي ــقىالرغا قارش ــە باش ــۆز ۋە ھەرىكەتت س
تىلىنىــڭ ئىزاھلىــق لۇغىتىگــە قارايدىغــان بولســاق ئىختىالپنىــڭ قارىمۇ-قارشــىلىق، 
ــاق  ــدا بولم ــى پەي ــاق ياك ــالپ تۇغۇلم ــزا، ئىختى ــەت، نى ــلىك، زىددىي كېلىشمەس

ــز. ــى كۆرىمى ــەن ئىپادىلەنگەنلىكىن ــۆزلەر بىل ــەن س دېگ

ــى  ــى ھەقىقەتن ــىرىدە ئىختىالپن ــق ئەس ــات« ناملى ــڭ »تەئرىف ــي ئۆزىنى جۇرجانى
تەكشــۈرۈپ ئوتتۇرىغــا قويــۇش ياكــى باتىلنــى يــوق قىلىــش ئۈچــۈن ئىككــى تەرەپ 
ــىم  ــر قىس ــە بى ــتۇرغان. يەن ــش، دەپ تونۇش ــەكىللەنگەن تاالش-تارتى ــىدا ش ئارىس
ئالىمــالر »ئىختىــالپ« ســۆزى دەلىلگــە تايانغــان ھالەتتىكــى قارشــىلىقنى بىلدۈرســە، 
ــەن  ــۆزى بىل ــالف« س ــىلىق »خ ــى قارش ــە ھالەتتىك ــان قارىغۇالرچ ــە تايانمىغ دەلىلگ
ئىپادىلىنىــپ خىالپلىــق قىلىــش، ئۆكتــە قوپــۇش دېگــەن مەنىلەرنــى بىلدۈرىــدۇ، دەپ 
ئېنىقلىمــا بەرگــەن. ئىختىــالپ بىلــەن خىالپلىــق قىلىــش ئوخشــاش مەنــە بىلدۈرىــدۇ، 

دەپ قارىغــان ئالىمالرمــۇ بولغــان.

تىــل، ئېــرق، رەڭلىرىمىزنىــڭ پەرقلىــق بولۇشــى ئالالھنىــڭ مۆجىزىســى 
ــۆز- ــر، ك ــش پىكى ــى بولمى ــڭ سەمەرىس ــدراك ۋە ئۇنى ــدەك، ئەقىل-ئى بولغان
قاراشــلىرىمىزنىڭ پەرقلىــق بولۇشــىمۇ، ئالالھنىــڭ قۇدرەت-مۆجىزىلىرىنىڭ نىشــانىدۇر. 
بارلىــق ئىنســانالر بىــر قېلىپتــا قۇيغانــدەك پەرقســىز يارىتىلغــان بولســا، كائىناتنــى 
گۈللەنــدۈرۈش، مەۋجۇداتالرنــى ياشــنىتىش غايىســى ئىشــقا ئاشــمىغان بوالتتــى. بــۇ 
ــق ۋە  ــۇم ئارتۇقچىلى ــانغا مەل ــر ئىنس ــاال ھەربى ــالھ تائ ــەۋەبىدىن ئال ــەت س ھېكم
ــي ۋە  ــق ئەقلى ــاال پەرقلى ــالھ تائ ــن. ئال ــى مۇمكى ــان بولۇش ــا قىلغ ــەت ئات قابىلىي
ــا، ئىنســانالر ئارىســىدىكى كــۆز- جىســمانىي كۈچ-قــۇۋۋەت ئاتــا قىلغــان بولغاچق

]1] ئەنفال سۈرىسى: 46- ئايەت.
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ــەت  ــز ئۈمم ــالم دىنىمى ــن ئىس ــۇ نۇقتىدى ــي. ب ــلىقى تەبىئى ــالرنىڭ ئوخشىماس قاراش
ــدۇ.  ــا ئالى ــۆز قوينىغ ــى ئ ــق ئىختىالپالرن ــان بارلى ــا ئۇچراتمايدىغ ــى زىيانغ بىرلىكىن
مۇھىــم بولغىنــى پىرىنســىپال مەســىلىلەر ۋە ئاساســىي قائىدىلــەردە بىرلىككــە كېلىــش 
ۋە تەســەۋۋۇرالرنىڭ بىــر نۇقتىــدا ئۇچرىشىشــى بولــۇپ، ئۇنىڭدىــن باشــقا تارمــاق 
ــان  ــدە بولغ ــدە ئىچى ــىال ئەدەب-قائى ــت بولمىس ــا زى ــىلىلەردە يۇقىرىقىالرغ مەس
ئىختىالپتــا مەســىلە يــوق. شــۇنداق ئېيتااليمىزكــى، چېكىدىــن ئاشــمىغان، ئــەدەپ-

قائىــدە دائىرىســىدە بولغــان ئىختىــالپ پايدىلىــق ۋە ئىجابىــي ھادىســىدۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم دەۋرىدىكى ئىختىالپ

ــالپ  ــدەك ئىختى ــدا دەۋرىمىزدىكى ــاھابىلەر زامانى ــاالم ۋە س ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
بولمىغــان. چۈنكــى ســاھابىلەر ھەرقانــداق بىــر مەســىلىگە دۇچ كەلســە، پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنى ئىزدەيتتــى. پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنىڭ بارلىق مەســىلىلىرىنى 
ھــەل قىلىــپ، قىيىنچىلىقلىرىغــا چارە-تەدبىــر قىالتتــى ۋە توغــرا يولنــى كۆرســىتەتتى. 
ئىختىــالپ بــار دېيىلســە، ســاھابىلەرنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمغا ئېيتىــش ئىمكانىيىتى 
بولمىغــان يىــراق جايــالردا ئۇچرىغــان مەســىلىلىرى مەۋجــۇد بولــۇپ، ئــۇالر ئايەت-
ھەدىســلەرگە قۇدرىتــى يەتكــەن چۈشەنچىســى بويىچــە ئەمــەل قىلغــان ياكــى دەلىــل 
ــىلىنى  ــۇر مەس ــن مەزك ــن كېيى ــە قايتقاندى ــان. مەدىنىگ ــاد قىلغ ــدا ئىجتىھ تېپىلمىغان
ــان.  ــاالمغا ئېيتق ــەر ئەلەيھىسس ــىنى پەيغەمب ــان مۇئامىلىس ــا تۇتق ــا قارىت ۋە ئۇنىڭغ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇنىڭغــا نىســبەتەن قولــالش ياكــى ئىنــكار پوزىتسىيىســىنى 
تۇتقــان. قولــالش پوزىتسىيىســىدە بولغانلىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ تەســتىقالنغان 
ســۈننەتلىرى قاتارىدىــن بولغــان بولســا، ئىنــكار پوزىتسىيىســىدە بولغانلىرىغا نىســبەتەن 
ــن  ــۈننەتلىرى قاتارىدى ــەتمە س ــەن ۋە كۆرس ــپ بەرگ ــان قىلى ــى باي ــرا ھۆكۈمن توغ

بولغــان.

ئەمــر ئىبنــى ئــاس رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ مۇنــداق دەيــدۇ: »مــەن زاتۇسساالســىل 
غازىتىــدا، ســوغۇق بىــر كېچىــدە ئېھتىــالم بولــۇپ قالدىــم، غۇســۇل قىلســام ئۆلــۈپ 
ــدات  ــۇپ بام ــام بول ــا ئىم ــپ ھەمراھلىرىمغ ــۇم قىلى ــىرەپ تەيەمم ــىمدىن ئەنس كېتىش
نامىزىنــى ئوقــۇدۇم، ئــۇالر بــۇ ئىشــنى پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋە ســەللەمگە 
يەتكۈزگەنــدە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مەندىــن: ئــى ئەمــر! ســەن جۇنــۇپ ھالەتتە 
ــۇل  ــەن غۇس ــورىدى، م ــۇ؟ دەپ س ــاز ئوقۇدۇڭم ــۇپ نام ــام بول ــا ئىم ھەمراھلىرىڭغ
قىلىشــقا توســالغۇ بولغــان ســەۋەبنى دەپ بەردىــم ۋە ئالــالھ تائاالنىــڭ: »ئۆزۈڭالرنى 
ــدۇر«]1]  ــەپقەت قىلغۇچى ــم – ش ــىلەرگە رەھى ــۇم س ــالھ چوق ــەڭالر، ئال ئۆلتۈرم

]1] نىسا سۈرىسى: 29- ئايەت.
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دېگەنلىكىنــى ئاڭلىغــان ئىدىــم، دېدىــم. پەيغەمبــەر ســەللەلالھۇ ئەلەيھــى ۋەســەللەم 
ســۆزۈمنى ئــاڭالپ كۈلــۈپ كەتتــى ۋە بىــر نەرســە دېمىــدى«]1].

ــزاب  ــتە، ئەھ ــان ھەدىس ــەت قىلغ ــلىمالر رىۋاي ــام مۇس ــي ۋە ئىم ــام بۇخارى ئىم
ــۇرۇپ  ــاي ت ــە بارم ــى قۇرەيزەگ ــاالم: »بەن ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ــى كۈن غازىت
ھېچكىــم ئەســىر نامىــزى ئوقۇمىســۇن« دېــدى. ئۇالرنىــڭ بىــر قىســمى يولدىكــى 
ــى(  ــزە )دائىرىس ــى قۇرەي ــەر: »بەن ــدى. بەزىل ــۇپ قال ــى بول ــىر ۋاقت ــا ئەس ۋاقىتت
گــە كەلمىگۈچــە نامــاز ئوقۇمايمىــز« دېگــەن بولســا، يەنــە بەزىلــەر: »ئوقۇيمىــز« 
ــەر  ــش پەيغەمب ــۇ ئى ــدى. ئ ــە بەرمى ــا رەددىي ــم ئۇنىڭغ ــزدا ھېچكى ــدى. ئارىمى دې

ــدى]2]. ــىنى ئەيىبلىمى ــڭ ھېچقايسىس ــدا، ئۇالرنى ــاالمغا ئېيتىلغان ئەلەيھىسس

يۇقىرىقــى ھەدىســلەردىن ئايــان بولغىنىــدەك، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھېچقاچــان 
ــارائىتتا  ــان ش ــل بولمىغ ــەن ۋە دەلى ــى ئەيىبلىمىگ ــڭ ئىجتىھادىن ــاد قىلغۇچىنى ئىجتىھ
ئىجتىھــاد قىلىشــقا، شــەرىئەت مەقســەتلىرىگە زىــت بولمىغــان ئىجتىھــادالر ئارقىلىــق 
ــەر  ــالر دەلىلل ــى ئىختىالپ ــۇ تۈردىك ــان. ب ــقا بۇيرۇغ ــى قوغداش ــق مەنپەئەتىن دۇنيالى
ــالش،  ــر غىدىق ــۇش، پىكى ــەن تونۇش ــالر بىل ــق ئېھتىماللىق ــىتىدىغان بارلى كۆرس
تۈرلــۈك پەرەزلەرگــە يــول ئېچىــش، بىــر مەســىلىگە نىســبەتەن بىــر قانچــە ھــەل 
قىلىــش چارىســى ئوتتۇرىغــا قويــۇش ئارقىلىــق دىننىــڭ ئاســان ۋە رېئاللىققــا ئۇيغــۇن 
ئىكەنلىكىنــى نامايــان قىلغــان. ئىككىنچــى ھەدىســنىڭ مەزمۇنىغــا قارايدىغان بولســاق، 
ــنىڭ  ــر قىســمى ھەدىس ــپ، بى ــەنچە ئېلى ــل چۈش ــى خى ــتىن ئىكك ــاھابىلەر ھەدىس س
زاھىرىــي مەنىســىگە ئەمــەل قىلىــپ بەنــى قۇرەيزەگــە يېتىــپ بارغاندىــن كېيىن ئەســىر 
نامىــزى ئوقۇغــان بولســا، يەنــە بىــر قىســمى ھەدىــس ئىپادىلىمەكچــى بولغــان تېــز 
بېرىشــتىن ئىبــارەت ئىچكــى مەنىگــە ئەمــەل قىلىــپ، ۋاقتىــدا بېرىــپ بواللمــاي يولدا 
نامــاز ۋاقتــى كېلىــپ قالغانلىقــى ئۈچــۈن، ئەســىر نامىزىنــى ئوقۇۋالغــان. پەيغەمبــەر 

ئەلەيھىسســاالم ھــەر ئىككــى تەرەپنىــڭ قىلغــان ئەمەللىرىنــى ئىنــكار قىلمىغــان.

ساھابىلەر ۋە سەلەپ-سالىھالر دەۋرىدىكى ئىختىالپ

ــالر دارۇل  ــۇن زېمىن ــن، نۇرغ ــن كېيى ــات بولغاندى ــاالم ۋاپ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئىســالم چېگرىســى ئىچىگــە قېتىلىشــقا مۇشــەررەپ بولــدى. ســاھابىلەر فەتىــھ، دىننــى 
يەتكــۈزۈش ۋە تارقىتىــش يولىــدا پەرقلىــق ئىقلىــم ۋە يۇرتالرغــا ســەپەر قىلىــپ شــۇ 
ــەر  ــارائىت ۋە ئۆرپ-ئادەتل ــى ش ــە ۋە مەدىنىدىك ــدى. مەكك ــۇرۇپ قال ــەردە ت يەرل

]1] »مۇسنەد ئىمام ئەھمەد« 17845- نۇمۇرلۇق ھەدىس.

]]] »سەھىھ بۇخارى« 946-نۇمۇرلۇق ھەدىس/ »سەھىھ مۇسلىم« 69 ۋە1770-نۇمۇرلۇق ھەدىسلەر.
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بىلــەن ئــۇ ئىقلىمالردىكــى شەرت-شــارائىت ۋە ئۆرپ-ئادەتلــەر ئوخشــىمايتتى. بــۇ 
ــق  ــى ئېنى ــۇنداقال دەلىل ــىلىلەر، ش ــىي مەس ــىپال ۋە ئاساس ــۇالر پىرىنس ــەۋەبتىن ئ س
بولغــان مەســىلىلەردە ئۆزگىرىــش قىلمىغــان بولســىمۇ، يولۇققــان يېڭــى مەســىلىلەرگە 
ــىنىش  ــىلىلەرنى چۈش ــۇت مەس ــى ۋە مەۋج ــنىڭ روھ ــان ۋە ھەدىس ــبەتەن قۇرئ نىس
ــان  ــن ھالقىمىغ ــەن چەكتى ــۈننەتتە بېكىتىلگ ــان ۋە س ــىچە، قۇرئ ــڭ يېتىش ئىقتىدارىنى
ــي  ــەر فىقھى ــي ھەرىكەتل ــۇ ئىجتىھادى ــلىدى. ب ــقا باش ــاد قىلىش ــتا، ئىجتىھ ئاساس
مەزھەپلىرىنىــڭ شەكىللىنىشــىنىڭ تۇنجــى ئاساســلىرى ئىــدى. بــۇالر دەســلىپىدە مەدىنە 
ــى ۋە  ــە مەدرەسەس ــى، كۇف ــرە مەدرەسەس ــى، بەس ــە مەدرەسەس ــى، مەكك مەدرەسەس
ــھۇر  ــە مەش ــن ھەممىگ ــدى، ئارقىدى ــەن ئاتال ــالر بىل ــەن نام ــام مەدرەسەســى دېگ ش
ــىپال ۋە  ــۇالر پىرىنس ــزدەك ئ ــدا ئېيتقىنىمى ــەكىللەندى. يۇقىرى ــەر ش ــي مەزھەپل فىقھى
ــىم  ــۆپ قىس ــىلىلىرىدە ۋە ك ــاد مەس ــابالنغان ئەقىدە-ئېتىق ــىلە ھېس ــىي مەس ئاساس
فىقھىــي مەســىلىلەردە بىــردەك قاراشــتا بولــۇپ، بــەزى تارمــاق فىقھىــي مەســىلىلىرىدە 
ــىدا  ــڭ ئارىس ــاي ئۇالرنى ــىغا قارىم ــۇنداق بولۇش ــان. ش ــالردا بولغ ــق قاراش پەرقلى
ــالر  ــان ئەھۋال ــا چىقىرىدىغ ــان، ئازغۇنغ ــى ئەيىبلەيدىغ ــدەك بىر-بىرىن كۈنىمىزدىكى
ــە  ــڭ بىر-بىرىگ ــەپ ئىماملىرىنى ــي مەزھ ــھۇر فىقھى ــىچە مەش ــەن. ئەكس كۆرۈلمىگ
ــى  ــى تۆۋەندىك ــخ بەتلىرىن ــى تارى ــى ۋە ئىززەت-تەۋازۇس ــان ھۆرمەت-ئېھتىرام بولغ

ــەن: ــەن ھەللىگ ــۇرالر بىل ــۇن ق ئالت

قــازى ئىيازنىــڭ رىۋايىتىــدە، مىســىرلىق كاتتــا ئىمــام لەيــس ئىبنــى ســەئد مۇنداق 
ــانەڭدىكى  ــا: پېش ــپ، ئۇنىڭغ ــىپ قېلى ــا ئۇچرىش ــام مالىكق ــدە ئىم ــدۇ: مەدىنى دەي
تەرنــى ســۈرتۈۋاتقىنىڭنى كۆرۈۋاتىمەنغــۇ؟ دېدىــم، ئــۇ: ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە بىلــەن 
ــن  ــدى. ئارقىدى ــىرلىق! دې ــەي مىس ــھ، ئ ــر فەقى ــەن بى ــۇ ھەقىقەت ــتۇق، ئ تەرلەش
ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفەگــە ئۇچرىشــىپ: ئۇنىــڭ ھەققىڭــدە ئېيتقــان ســۆزلىرى نېمىدېگەن 
گۈزەل-ھــە! دېدىــم، ئــۇ زات: ئالــالھ بىلــەن قەســەمكى! راســتچىللىق ۋە مۇكەممــەل 
ــام  ــم، دەپ ئىم ــر جــاۋاب بىرىگــە ئۇچرىشــىپ باقمىدى ــۇ ھازى باھاالشــتا ئۇنىڭدىنم

مالىكنــى تەرىپلىــدى]1].

ئىمــام شــافىئىي ئىمــام مالىــك ھەققىــدە: »ئىمــام مالىكتىــن بىــر ھەدىــس كەلســە 
قوللىرىڭنــى باغــالپ تۇرغىــن، نــاۋادا ئەســەر كەلســە ئــۇ بىــر يۇلتــۇزدۇر. مالىــك 
ئىبنــى ئەنــەس مېنىــڭ مۇئەللىمىــم، بىــز ئىلىمنــى ئۇنىڭدىــن ئالــدۇق«]2] دېگــەن.

ــداق دېگــەن: »شــافىئىيدىنمۇ  ــدە مۇن يۇنــۇس ســەدەفىي ئىمــام شــافىئىي ھەققى
ــىلە  ــر مەس ــەن بى ــڭ بىل ــى ئۇنى ــر كۈن ــم. بى ــۆرۈپ باقمىدى ــى ك ــل بىرىن ئاقى

]1] »النتقاء يف فضائل األمئة الثالثة الفقهاء« 16- بەت.

]]] »عمدة القاري« 1-جىلد، 149- بەت/ »ترتيب املدارك« ]- جىلد، 179- بەت.
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ــپ  ــى ئۇچرىتى ــۇ مېن ــۇق. ئ ــپ كەتت ــدۇق ۋە ئايرىلى ــىپ قال ــدە مۇنازىرىلىش ھەققى
قولۇمنــى تۇتتــى ۋە ئــەي ئەبــۇ مۇســا! مەســىلىدە بىرلىككــە كېلەلمىگــەن بولســاقمۇ، 
قېرىنداشــلىقىمىز ئــۆز يولىــدا داۋام قىلىۋېرىدىغــۇ؟! دېــدى«]1]. بــۇ ۋەقەدىــن ئىمــام 
ــەن  ــەخس بىل ــى، ش ــتۈن كۆرىدىغانلىق ــن ئۈس ــلىقنى ئىختىالپتى ــافىئىينىڭ قېرىنداش ش

ــز. ــىپىنى بىلىۋاالاليمى ــتۇرىۋالمايدىغان پىرىنس ــىلىنى ئارىالش مەس

ــدا  ــانالر فىقھى ــق ئىنس ــدە: »بارلى ــە ھەققى ــۇ ھەنىف ــام ئەب ــافىئىي ئىم ــام ش ئىم
ــەل  ــى ھەنب ــەد ئىبن ــام ئەھم ــەن بولســا، ئىم ــە مۇھتاجــدۇر«]2] دېگ ــۇ ھەنىفەگ ئەب
ئىمــام شــافىئىي ھەققىــدە: »ئالــالھ تائــاال ئىمــام شــافىئىيدا بارلىــق ياخشــىلىقالرنى 

ــەن. ــەن«]]] دېگ جەملىگ

يۇقىرىقىالردىــن شــۇ ئېنىــق بولىدۇكــى، ســاھابىلەر ۋە سەلەپ-ســالىھالر 
ــتىن  ــدا بولۇش ــالپ پەي ــاقالنغان. ئىختى ــن س ــىچە ئىختىالپتى ــڭ يېتىش ئىمكانىيەتنى
ــر- ــۇپ، بى ــق بول ــارا تاغلى ــاق تاغلىق-ق ــدەك ئ ــا، ھازىرقى ــاقلىنالمىغاندا بولس س
بىرىنــى ئازغۇنغــا چىقىرىدىغــان ئەھۋالــالر كۆرۈلمىگــەن. چۈنكــى ئــۇالر ئىختىالپنىــڭ 
قانــداق قىلىنىدىغانلىقىنــى، قايســى چەكتــە توختىتىلىدىغانلىقىنى، مەســىلىلەرگە ئىنســاپ 
ــەن  ــۇنىڭ بىل ــەن. ش ــى بىلگ ــداق بولىدىغانلىقىن ــنىڭ قان ــە قىلىش ــەن مۇئامىل بىل
بىرگــە، ئۇالرنىــڭ تەقۋادارلىقــى ھاۋايى-ھــەۋەس، ئۆزمەپتۇنلــۇق، تەمەننــا، كىبىــر، 
ــول  ــىگە ي ــڭ شەكىللىنىش ــار خۇلقالرنى ــق ناچ ــلىق قاتارلى ــە ئىلماس ــقىالرنى كۆزگ باش
ــان.  ــپ تۇرغ ــاب ئېلى ــن ھېس ــم تەكشــۈرۈپ، ئۆزىدى ــى ھەردائى ــان ۋە ئۆزىن قويمىغ
ئەممــا بىــز ئىلىم-مەرىپەتكــە ئېرىشــكەن بولســاقمۇ، ئۇنىــڭ ئەخالقىدىــن ئايرىلىــپ 
قالــدۇق؛ ۋاســىتىگە ئېرىشــتۇق، غايە-نىشــاننى يوقۇتۇپ قويــدۇق؛ ئىختىالپلىشىشــنى 
ئۆگەنــدۇق، ئەممــا ئۇنىــڭ ئەدەب-ئەخالقىنــى ۋە ئۇنىڭغــا ئەمــەل قىلىشــنى يوقۇتۇپ 

ــدۇق.  قوي

ئىختىالپ ئەخالقىنى يېتىلدۈرۈش

ــۈزەل  ــى گ ــدە ناھايىت ــالپ ھەققى ــاق، ئىختى ــان بولس ــى ۋاراقاليدىغ تارىخىمىزن
ــەل  ــى مۇكەمم ــۇ نەزەرىيەلەرن ــالىھالرنىڭ ب ــى، سەلەپ-س ــەر ۋە نەزەرىيەلەرن ئىبارىل
شــەكىلدە ھاياتىغــا تەدبىقلىغانلىقىنــى، نەتىجىــدە ئىتتىپاقلىقنــى ئىشــقا ئاشــۇرغانلىقىنى 
ــەدەر  ــۇ ق ــى ش ــش ئەخالق ــەرەپ قىلى ــر ت ــرا بى ــى توغ ــز. ئىختىالپالرن كۆرەلەيمى

]1] » تاريخ دمشق« 51-جىلد، 02]-بەت.

]]] »الجواهر املضية يف طبقات الحنفية« 1- جىلد، 456- بەت.

]]] »املجموع« 1- جىلد، 40- بەت.
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ــتىدىكى  ــول ئاس ــۈن ق ــەر ئۈچ ــچى، رەھب ــم، يولباش ــر ھاكى ــۇ بى ــى، ئ مۇھىمك
ــم  ــر ئالى ــا، بى ــداش ھېسابالنس ــى قوغ ــڭ ھوقۇقىن ــر ئىگىلىرىنى ــق پىكى پەرقلى
ئۈچــۈن ئوقۇغۇچىلىرىنىــڭ ھوقۇقىنــى قوغــداش، جامائىتىنىــڭ ھوقۇقىنــى قوغــداش، 
ــان  ــى گۇم ــا ياخش ــوئال ۋە ئېتىرازلىرىغ ــۇش، س ــدە بول ــل مۇئامىلى ــا ئادى ئۇالرغ
ــا ئۈچــۈن بالىلىرىنىــڭ  ــر ئات ــە قىلىــش ھېســابلىنىدۇ. شــۇنداقال بى ــەن مۇئامىل بىل
ســۆزلىرىنى ســەۋرچانلىق بىلــەن ئــاڭالپ، ئۇالرغــا مــاس تەربىيــە قىلىــش بولــۇپ 
ــەتمىلىرىدۇر.  ــى ۋە كۆرس ــڭ تەشەببۇس ــى دىنىمىزنى ــڭ ھەممىس ــابلىنىدۇ. بۇالرنى ھېس
ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ: (ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىلــەن ســەن ئۇالرغــا مۇاليىــم 
ــن  ــۇالر چۆرەڭدى ــاڭ، ئ ــان بولس ــق بولغ ــرى قاتتى ــال، باغ ــەر قوپ ــدۇڭ؛ ئەگ بول
تارقــاپ كېتەتتــى؛ ئۇالرنــى ئەپــۇ قىــل، ئــۇالر ئۈچــۈن مەغپىــرەت تىلىگىــن، ئىشــتا 
ــەل باغلىســاڭ،  ــقا ب ــر ئىش ــن( بى ــكەندىن كېيى ــەن كېڭەشــكىن؛ )كېڭەش ــۇالر بىل ئ
ئالالھقــا تەۋەككــۈل قىلغىــن. ئالــالھ ھەقىقەتــەن تەۋەككــۈل قىلغۇچىالرنــى دوســت 
تۇتىــدۇ]1]«. »پەرۋەردىگارىڭنىــڭ يولىغــا )يەنــى ئىســالم دىنىغا( ھېكمەتلىك ئۇســلۇبتا 
ــك  ــى مۇخالىپەتچىلى ــۇالر )يەن ــن، ئ ــەن دەۋەت قىلغى ــىھەت بىل ــى ۋەز ـ نەس ياخش
قىلغۇچىــالر( بىلــەن چىرايلىــق رەۋىشــتە مۇنازىرىلەشــكىن. پەرۋەردىگارىــڭ ھەقىقەتــەن 
ــەت تاپقۇچىالرنىمــۇ ئوبــدان  ــدۇ، ھىداي ــدان بىلى ــى ئوب ــن ئازغانالرن ئۇنىــڭ يولىدى
بىلىــدۇ]2]«. يىغىــپ ئېيتقانــدا، تۈرلۈك-تۈمــەن رەڭلــەر، پەرقلــەر بىلــەن تولغــان 
بــۇ ھاياتىمىــزدا ئىختىــالپ ئەخالقىغــا قەدەمــدە بىــر ئېھتىياجلىــق بولــۇپ تۇرىمىــز.

يۇقىرىــدا ئىختىــالپ ئۇقۇمــى بىلــەن قىســقىچە تونۇشــۇپ چىقتــۇق. شــۇ ئېنىقكى، 
بىرلىــك ۋە ئىختىــالپ قىلىشماســلىق بىرلەمچــى ئورۇنــدا تۇرىــدۇ. قۇرئــان كەرىــم ۋە 
ھەدىس-شــەرىپلەردىكى ئىتتىپاقلىــق ۋە ئىختىــالپ قىلىشماســلىق ھەققىدىكــى نۇرغــۇن 
ــۇ. ئەمــدى ئىختىــالپ يــۈز  ــۇپ تۇرۇپت ئايــەت ۋە ھەدىســلەر بۇنىڭغــا شــاھىد بول
ــقا  ــر قىلىش ــزدە ھازى ــۈن ئۆزىمى ــش ئۈچ ــەل قىلى ــرا ھ ــى توغ ــا، ئۇن ــپ قالس بېرى

تېگىشــلىك ئەخــالق ۋە ئۆلچەملــەر قايســى؟ دېگــەن ھەقتــە توختىلىمىــز.

بۇنىــڭ ئۈچــۈن ئــاۋۋال يوللــۇق ۋە يولســىز ئىختىالپنىــڭ ئۆلچىمىنــى 
بېكىتىۋېلىشــىمىزغا توغــرا كېلىــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا مەســىلىنىڭ ئىختىــالپ قىلىشــقا 
ئەرزىيدىغــان ياكــى ئەرزىمەيدىغانلىقىنــى بىلىۋالىمىــز-دە، ئەرزىمەيدىغانالرغا نىســبەتەن 
ــۇالر:  ــا، ئ ــۆز قىلس ــان( س ــا )ياقتۇرمايدىغ ــالر ئۇالرغ ــڭ: (نادان ــالھ تائاالنى ئال
ــۆزلەرنى  ــان س ــاھ بولمايدىغ ــى گۇن ــدۇ )يەن ــز« دەي ــق تىلەيمى ــىلەرگە ئامانلى »س
ــراپچىلىقىدىن  ــن ئىس ــت ۋە زېھى ــە ۋاقى ــى بويىچ ــۆزىنىڭ روھ ــەن س ــدۇ(]]] دېگ قىلى

]1] ئال ئىمران سۈرىسى: 15- ئايەت.

]]] نەھل سۈرىسى: 125- ئايەت.

]]] فۇرقان سۈرىسى: ]6- ئايەت.
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ــز. ــاقلىنىپ قاالاليمى س

ئىختىالپ ئۆلچىمى ۋە ئەخالقى

ئىختىالپتا تۆۋەندىكى ئىككى شەرت تېپىلغاندا يوللۇق ئىشقا ئايلىنىدۇ:

1. ئىختىــالپ قىلىشــقۇچى ھــەر ئىككــى تەرەپنىــڭ ھۆججــەت قىلىشــقا يارايدىغــان 
دەلىلــى بولــۇش.

دەلىلــى يــوق ھەرقانــداق نەرســە نەزەردىــن ســاقىت قىلىنىــدۇ ۋە ئەســال ئېتىبارغــا 
. ۇ يد ئېلىنما

2. قارشــى مەزھەپنــى تۇتــۇش باتىلغــا ياكــى مۇمكىــن بولمايدىغــان ئىشــقا ئېلىــپ 
ــلىقى كېرەك. بارماس

نــاۋادا شــۇنداق بولســا، مەزكــۇر ئىــش باشــتىنال باتىــل ئىكەنلىكىنــى بىلدۈرىــدۇ 
ۋە ھېچكىمنىــڭ ئۇنــى ســۆزلەش ھەققــى بولمايــدۇ.

ــڭ  ــي نەزەرىيەنى ــي ۋە ئىجتىھادى ــالپ ئەقلى ــان ئىختى ــەرت تېپىلغ ــى ش ــۇ ئىكك ب
مەھســۇلى بولــۇپ، كۆپىنچــە ھالــدا ســەۋەبلىرى ئوبيېكتىــپ ۋە ئىلمىــي بولىــدۇ]1].

يۇقىرىقــى شــەرتلەر تېپىلغــان ئىختىــالپ يوللــۇق ئىختىــالپ ھېســابلىنىپ، ئىختىالپ 
ئەخالقــى بويىچــە مۇئامىلــە قىلىنىــدۇ ۋە ئىختىالپتىــن كېلىــپ چىقىدىغــان زىياننــى ئەڭ 
تــۆۋەن چەككــە چۈشــۈرۈش ئۈچــۈن، تەرەپلــەر تىرىشــچانلىق كۆرســىتىدۇ. نەتىجىــدە 
بىرلىــك، ئىتتىپاقلىــق ئەمەلگــە ئاشــىدۇ. تارىخــالر مابەينىــدە ئالىملىرىمىــز تەكىتلــەپ 

كېلىۋاتقــان ئىختىــالپ ئەخالقىنــى تۆۋەندىكــى تۈرلەرگــە يىغىنچاقــالش مۇمكىــن:

ئىختىالپنــى بىــر تــەرەپ قىلىشــتا ئىســالم مەنبەلىرىنــى ئۆلچــەم . 1
قىلىش

بىــز مۇســۇلمانالر ھەرقانداق ئىشــنى قىلىشــتىن بــۇرۇن قۇرئــان كەرىــم ۋە ھەدىس 
ــز  ــتۈرىمىز. بى ــلىكىنى سۈرۈش ــۇن ئەمەس ــى ئۇيغ ــۇن ياك ــا ئۇيغ ــەرىپنىڭ روھىغ ش
مۇســۇلمانالرنىڭ نەزىرىدىكــى ھەقىقەت ۋە ئۆلچــەم ئالالھنىڭ كاالمى ۋە رەســۇلۇلالھنىڭ 
ســۈننىتىدۇر. ئۇالرنىــڭ ھېچقايسىســىنى بىر-بىرىدىــن ئايرىــپ مۇئامىلــە قىلمايمىــز. 

]1] تاھا جابىر ئەلۋانىنىڭ »أدب الختالف يف اإلسالم« ناملىق ئەسىرى، 106-بەت.
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ــەر!  ــى مۆمىنل ــدۇ: (ئ ــداق دەي ــپ مۇن ــەتمە بېرى ــە كۆرس ــۇ ھەقت ــاال ب ــالھ تائ ئال
ــەت  ــتىدىكىلەرگە ئىتائ ــش ئۈس ــان ئى ــن بولغ ــە ۋە ئۆزۈڭالردى ــا، پەيغەمبەرگ ئالالھق
قىلىــڭالر، ئەگــەر ســىلەر بىــر شــەيئىدە ئىختىــالپ قىلىشــىپ قالســاڭالر، بــۇ توغرىــدا 
ئالالھقــا ۋە پەيغەمبەرگــە مۇراجىئــەت قىلىــڭالر، بــۇ )يەنــى ئالالھنىــڭ كىتابىغــا ۋە 
پەيغەمبىرىنىــڭ ســۈننىتىگە مۇراجىئــەت قىلىــش( ســىلەر ئۈچــۈن پايدىلىقتــۇر، نەتىجــە 

ئېتىبــارى بىلــەن گۈزەلــدۇر]1]. 

ــە، . 2 ــارا تاپا-تەن ــەرەپ ئۆزئ ــى ت ــقۇچى ئىكك ــالپ قىلىش ئىختى
ــلىق ــەت قىلىشماس ماالم

ــۇر،  ــدە چوڭق ــتچىل، ئىلىم ــدا راس ــن ئىمان ــى تەرەپتى ــى قارش ــم ئۆزىن ھېچكى
ئەقىلــدە كۈچلــۈك دەپ ئېيتالمايــدۇ، كىشــىلەرنىڭ چۈشــەنچىلىرى ۋەھىــي ئەمــەس. 
ــك  ــقا ۋە تەۋەلى ــەت قىلىش ــىگە مۇراجىئ ــي مەدرەسەس ــى فىقھى ــەت ياك ــۇم ھەرىك مەل

ــەس. ــۆزى ئەم ــالمنىڭ ئ ــۇالر ئىس ــا ئ ــىمۇ، ئەمم ــكە بولس بىلدۈرۈش
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــرەر قوشــۇن ياكــى يۈرۈشــكە بىرىنى باشــلىق قىلســا، 
ئۇنىڭغــا تەقۋادارلىقنــى، بىللــە ماڭغــان مۇســۇلمانالرغا ياخشــىلىق قىلىشــنى تەۋســىيە 
ــىرىگە  ــى مۇھاس ــېپىل ئەھلىن ــۇم( س ــى: »)مەل ــداق دەيتت ــن مۇن ــى. ئارقىدى قىالتت
ــىڭنى  ــىنى بېرىش ــڭ ئەھدىس ــڭ ۋە پەيغەمبىرىنى ــە ئالالھنى ــۇالر ئۆزلىرىگ ــاڭ، ئ ئالس
ئىــرادە قىلســا، ئۇالرغــا ئالالھنىــڭ ۋە رەســۇلىنىڭ ئەھدىســىنى بەرمــەي ئۆزۈڭنىــڭ 
ۋە ھەمراھلىرىڭنىــڭ ئەھدىســىنى بەرگىــن. چۈنكــى ئــۆزۈڭالر ۋە ھەمراھلىرىڭالرنىــڭ 
ئەھدىســىنى بۇزۇشــۇڭالر ئالالھنىــڭ ۋە رەســۇلىنىڭ ئەھدىســىنى بۇزۇشــتىن ئاســاندۇر. 
ــڭ  ــى ئالالھنى ــۇالر ئۆزلىرىن ــدا ئ ــىرىگە ئالغىنىڭ ــى مۇھاس ــېپىل ئەھلىن ــۇم( س )مەل
ھۆكمىگــە چۈشۈرۈشــۈڭنى ئىــرادە قىلســا، ئۇالرنــى ئالالھنىــڭ ھۆكمىگە چۈشــۈرمەي، 
ئۆزۈڭنىــڭ ھۆكمىگــە چۈشــۈرگىن. چۈنكى ســەن ئــۇالر ھەققىــدە ئالالھنىــڭ ھۆكمىنى 

توغــرا بەردىڭمۇ-بەرمىدىڭمــۇ بىلمەيســەن«]2].
يۇقىرىقــى ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىــر قوشــۇنغا قومانــدان قىلىــپ 
تاللىغــان كىشــىلىرىگە: »كىشــىلەرنى ئالــالھ ۋە رەســۇلىنىڭ ھۆكمىگــە چۈشــۈرمىگىن. 
ــۇ  ــرا بېرەلىدىڭمۇ-بېرەلمىدىڭم ــى توغ ــۇلىنىڭ ھۆكمىن ــڭ ۋە رەس ــى، ئالالھنى چۈنك
ــان  ــۆزى تاللىغ ــاالم ئ ــەر ئەلەيھىسس ــەك، پەيغەمب ــدۇ. دېم ــەن« دەۋاتى بىلمەيس
ســاھابىلىرىگە شــۇنداق دەۋاتقــان يــەردە، ئىجتىھادىي مەســىلىلەرگە نىســبەتەن قارشــى 
تەرەپنــى قارىــالش، تاپا-تەنــە، ماالمــەت قىلىــش ئەخالقســىزلىق. بــۇ ھەقتــە ئىمــام 

]1] نىسا سۈرىسى: 59-ئايەت.

]]] مۇسلىم سۈرىسى: 1]17-ھەدىس.
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شــافىئىينىڭ تۆۋەندىكــى ســۆزلىرى بىزگــە كۆرســەتمە بوالاليــدۇ: »ســۆزۈم توغرىدۇر، 
ــق  ــادۇر، توغرىلى ــۆزى خات ــڭ س ــاڭا مۇخالىپالرنى ــاردۇر. م ــى ب ــق ئېھتىمال خاتالى

ــاردۇر«. ــى ب ئېھتىمال

ئىنساپلىق بولۇش. ]
ئىنســاپ پەقــەت ئىختىــالپ ئەخالقىدىــال تەلــەپ قىلىنمايــدۇ. ئــۇ باشــقىالرنى ئــۆز 
ئورنىغــا قويــۇپ مۇئامىلــە قىلىشــنى تەقــەززا قىلىدىغــان ئېســىل ئەخــالق بولــۇپ، 
ئىنســاپ ئــۇ بىــر زۆرۈرىيــەت. ئىنســاپ تۆۋەندىكىلــەر ئارقىلىــق ھاياتقــا تەتبىقلىنىدۇ 

ۋە ئۆلچىنىــدۇ: 
ــدۇ. ( 1 ــكار قىلىنى ــق بى ــت ئارقىلى ــۈم پاكى ــەن ھۆك ــەن بېكىتىلگ ــت بىل پاكى

ــىلەن: مەس
ــر كىشــىنى ئىســالمدىن چىقىرىــش  ئىســالم ئاساســلىرى ئۇنىڭــدا ئىســپاتالنغان بى
ۋە ئۇنىــڭ كاپىرلىقىغــا ھۆكــۈم بېرىــش ئېنىــق پاكىــت بولغاندىــال مۇمكىــن بولىــدۇ. 
ــت  ــق پاكى ــالر ئېنى ــق ھەق-ھوقۇق ــىلىق قاتارلى ــىزلىق، ياخش ــق، گۇناھس ئادىللى

ــدۇ. ــا تارتىۋېلىنماي بولمىس
ئىمانــى بــار دەپ ھۆكــۈم قىلىــپ خاتالىشــىش، كاپىــر دەپ ھۆكــۈم قىلىــپ ( 2

خاتالىشىشــتىن يېنىكتــۇر. مەســىلەن:
ــان  ــدا بولغ ــالر قاتارى ــا مۇناپىق ــاراپ، ھەتت ــىگە ق ــقى كۆرۈنۈش ــى تاش  بىراۋن
ــەس  ــداق ئەم ــە ئۇن ــىڭىز، ئەمەلىيەتت ــۈم قىلىش ــۇلمان دەپ ھۆك ــۇ، مۇس تەقدىردىم
كىشــىنى ئالدىراقســانلىق بىلــەن ھۆكــۈم قىلىــش ياكــى كاپىرغا چىقىرىشــتىن ياخشــى. 
ــىنى  ــر كىش ــراۋ بى ــاالمنىڭ: »بى ــەر ئەلەيھىسس ــدا، پەيغەمب ــداق قىلغان ــى بۇن چۈنك
كاپىــر دېســە، ياكــى »ئالالھنىــڭ دۈشــمىنى« دېســە، ئــۇ كىشــى ئۇنــداق بولمــاي 
ــىدىكى  ــەن ھەدىس ــدۇ«]1] دېگ ــە قايتى ــڭ ئۆزىگ ــۆزى( ئۇنى ــەن س ــا، )دېگ قالس

ــدۇ. ــاقالنغىلى بولى ــتىن س ــۈپ قېلىش ــۈپەتلەرگە چۈش س
ــكار دەپ ( ] ــلىق ۋە گۇناھ ــى تاشالشماس ــىلىلىرىدە بىر-بىرىن ــاد مەس ئىجتىھ

ــلىق: قارىماس
ــى ســۈننە  ــداق دېگــەن: »ئەھل ــە مۇن ــۇ ھەقت ــالھ ب ــە رەھىمەھۇل ــى تەيمىي ئىبن
مەزھىپىدىكىلــەر )ئاســاس ۋە تارماقنــى ئايرىماســتىن( بارلىــق مەســىلىلەردە ئىجتىھــاد 
قىلغانالرنــى گۇناھــكار دەپ قارىمايــدۇ. ئالالھنىــڭ مۇرادىنــى بىلىشــكە بىلىم-قۇدرىتى 
ــكار  ــق گۇناھ ــادى ئارقىلى ــۇ ئىجتىھ ــدۇر، ب ــنىڭ ئەھلى ــۇ ئىش ــى ش ــەن كىش يەتك

]1] مۇسلىم: 61- ھەدىس.
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ــاد  ــدۇ. ئىجتىھ ــىدا بولى ــر ئارىس ــى ئەجى ــى ئىكك ــر ياك ــى بى ــدۇ، بەلك بولماي
ــدۇ«]1]. ــەر ئارىســىدا تاشلىشــىش بولماي ــۇش، مۇئمىنل مەســىلىلىرىدە گۇناھــكار بول

ــتىن ( 4 ــى لەنەتلەش ــش ياك ــر دېيى ــۇرۇپ كاپى ــىتىپ ت ــنى كۆرس ــۇم شەخس مەل
ــىلەن: ــاقلىنىش. مەس س

ئىمــام ئەھمــەد جەھمىيلەرنىــڭ ســۆزلىرىنى كۇپرىغــا نىســبەت بەرگــەن بولســىمۇ، 
ــۇن  ــقىلىرى بولس ــى باش ــۇن ياك ــۇن بولس ــى مەئم ــڭ ئىچىدىك ــا ئۇالرنى ئەمم

ــان. ــا چىقارمىغ ــۇرۇپ كاپىرغ ــىتىپ ت ــىنى كۆرس ھېچقايسىس
ــەزى كىشــىلەر ھــارام يېيىشــتىن، ھــاراق ئىچىشــتىن،  ئەجەبلىنەرلىكــى شــۇكى، ب
ــا  ــقىالرنىڭ يۈز-ئابرويىغ ــۇ، باش ــى تارتىدۇ-ي ــتىن ئۆزىن ــىزلىقالرغا قاراش ئۇياتس
ــان  ــك بولســۇن-توغرا بولمايدىغ ــۈك بولســۇن تىرى ــۇالر ھەققىدە-ئۆل چېقىلىــش، ئ

ــدۇ. ــى تارتالماي ــتىن ئۆزىن ــۆزلەرنى قىلىش س
ــڭ  ــۇ، ئۇنى ــان تەقدىردىم ــى بولغ ــر ۋە بىدئەتچ ــىق، كاپى ــەرەپ پاس ــى ت قارش
ھــەق ۋە توغــرا تەرەپلىرىنــى قوبــۇل قىلىــش ئىنســاپ جۈملىســىدىندۇر. ئۆلىماالردىــن 
ــڭ  ــراز بىلدۈرۈشــتە ئىنســاپ قىلمىغانالرنى ــداق دېگــەن: »رەقىبىگــە ئېتى ــرى مۇن بى

بايانــى قوبــۇل قىلىنمايــدۇ، ئىســپاتى يورۇتۇلمايــدۇ«]2].
دىنىــي مەســىلە ياكــى باشــقا ھەرقانــداق مەســىلىدە ئىختىــالپ يــۈز بەرگەنــدە ( 5

شــۇ ســاھەنىڭ ئالىملىرىغــا مۇراجىئــەت قىلىــش، ئۇالردىــن مەســلىھەت ســوراش، ئــۆز 
بېشــىمچىلىق بىلــەن مەســىلىگە قــول تىقماســلىق ۋە پەتىــۋا بەرمەســلىكىمۇ ئىنســاپ 
ــىلىلەرنىڭ  ــان مەس ــۈز بېرىۋاتق ــادا ي ــى، دۇني ــىدىندۇر. چۈنك ــڭ جۈملىس ۋە ئەخالقنى
ــلىك،  ــى بىلمەس ــدەك ئۆزىن ــاالم ئېيتقان ــەر ئەلەيھىسس ــۇددى پەيغەمب ــى خ كۆپىنچىس
ــن  ــۆز ئەھلىدى ــش ئ ــدۇ: »ئى ــپ چىقى ــتىن كېلى ــقا ئارىلىشىۋېلىش ــەن ئىش بىلمىگ

ــن«]]].  ــى كۈتكى باشــقىالرغا تاپشــۇرۇلغاندا قىيامەتن
ســەۋرچانلىق، دوســتانىلىق ۋە پەم-پاراســەت ئۇســلۇبىنى . 4

ــىلىق  ــا ياخش ــۈرۈش ۋە يامانلىقق ــى كۆت ــش، ئېغىرچىلىقالرن قوللىنى
ــش ــاۋاب بېرى ــق ج ئارقىلى

ــق،  ــتچىللىق، ئادىللى ــش، راس ــۆز قىلى ــى س ــەردە ياخش ــالپ ۋە مۇنازىرىل ئىختى
ــى  ــالر ئاداۋەتلەرن ــش قاتارلىق ــىلىق قىلى ــە ياخش ــۆز ۋە ھەرىكەتت ــتانىلىق، س دوس
يۇيــۇپ قەلبلەرنــى يېقىنالشــتۇرىدىغان ئېســىل ئەڭگۈشــتەر ھېســابلىنىدۇ. ئالــالھ تائاال 
مۇنــداق دېگــەن: »ياخشــى ئىــش بىلــەن يامــان ئىــش بــاراۋەر بولمايــدۇ، ياخشــى 
ــاڭ(  ــۇنداق قىلس ــن، )ش ــل تۇرغى ــلەتكە( تاقابى ــان خىس ــق )يام ــلەت ئارقىلى خىس

]1] »مجموع الفتاوى« ]1-جىلد، 125-بەت.

]]] »نكت القرآن« 2-جىلد، ]11-بەت.

]]] »سەھىھ بۇخارى« 59-ھەدىس.
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ســەن بىلــەن ئۆزىنىــڭ ئارىســىدا ئــاداۋەت بــار ئــادەم گويــا ســىرداش دوســتۇڭدەك 
ــدۇ«]1]. ــۇپ قالى بول

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ســەۋرچانلىقى، رەھىمدىللىكــى، مۇاليىملىقــى بىلــەن دىنغا 
ــان.  ــل قىلغ ــالمغا مايى ــى ئىس ــىلەرنىڭ قەلبىن ــۇن كىش ــان نۇرغ ــمەنلىك قىلىدىغ دۈش
ــرى يۇمشــاپ، ھــەق  ــپ كەتكــەن قەلبلى ــڭ قېتى ــۇ ئۇســلۇب ســەۋەبىدىن ئۇالرنى ب
ــى  ــە پەيغەمبىرىمىزن ــۇ ھەقت ــاال ب ــالھ تائ ــان. ئال ــى ئاچق ــا قەلبىن ــڭ كاالمىغ تائاالنى
تەرىپلــەپ مۇنــداق دېگــەن: »ئالالھنىــڭ رەھمىتــى بىلــەن ســەن ئۇالرغــا مۇاليىــم 
ــن  ــۇالر چۆرەڭدى ــاڭ، ئ ــان بولس ــق بولغ ــرى قاتتى ــال، باغ ــەر قوپ ــدۇڭ؛ ئەگ بول

ــى«]2]. ــاپ كېتەتت تارق

مۇتەئەسسىپلىك قىلماسلىق. 5
مەلــۇم مەزھــەپ، تەرىقــەت، جامائــەت، تائىپــە ياكــى پارتىيــە ئۈچــۈن جاھىلالرچــە 
ــىپلىك  ــى مۇتەئەسس ــەس. چۈنك ــرا ئەم ــش توغ ــىپلىك قىلى ــق، مۇتەئەسس تەرەببازلى
ــەن  ــتچىللىق بىل ــى، راس ــەن ناھەقن ــەق بىل ــى ھ ــىپ كىش ــۇر. مۇتەئەسس ئەمالىقت
باتىللىقنــى، گۆھــەر بىلــەن تاشــنى پەرقلەندۈرەلمەيــدۇ. ئۇنىــڭ نەزىرىــدە ھــەر دائىم 
ــك  ــل ئىللەتلى ــۇ خى ــدۇ. تەبىئىيكــى ب ــرا بولى ــڭال ئىشــى توغ ــۆز تەرىپىدىكىلەرنى ئ

روھىــي ھالــەت ئــۆز تەرىپىــدە بولمىغانالرنــى كەمسىتىشــكە ئېلىــپ بارىــدۇ.
ــى  ــدە: »ياخش ــلىق ھەققى ــىپلىك قىلماس ــۇ مۇتەئەسس ــۇ ئەنھ ــي رەزىيەلالھ ئەلى
كۆرگەنلىرىڭنــى بوشــراق ياخشــى كــۆر، بىــر كۈنلــەر دۈشــمىنىڭ بولــۇپ قېلىشــى 
ــى  ــەر ياخش ــر كۈنل ــى، بى ــمەن كۆرك ــراق دۈش ــمەنلىرىڭنى بوش ــن. دۈش مۇمكى

ــەن. ــن«]]] دېگ ــى مۇمكى ــۇپ قېلىش ــڭ بول كۆرگىنى
فەخرۇلئىســالم بەزدەۋىيدىــن مۇتەئەسســىپلىك توغرىــدا ســورالغاندا مۇنــداق جــاۋاب 
بەرگــەن: »مەزھەپتــە مۇســتەھكەم تــۇرۇش ۋاجىــب، مۇتەئەسســىپلىك جائىــز ئەمەس. 
مۇســتەھكەم تــۇرۇش دېگــەن ئــۆز مەزھىپىگــە ئەمــەل قىلىــش ۋە ئۇنــى توغــرا، ھەق 
دەپ قاراشــتۇر. مۇتەئەسســىپىلىك نادانلىــق ۋە باشــقا مەزھەپتىكىلەرگــە رەھىمســىزلىك 
ــپاتلىيالمايدۇ ۋە  ــى ئىس ــڭ كەمتۈكلۈكىن ــى تەرەپنى ــىپلىك قارش ــتۇر. مۇتەئەسس قىلىش
ــول  ــرا ي ــەن ۋە توغ ــى ئىزدىگ ــرى ھەقن ــۇلمانالرنىڭ ئىماملى ــەس. مۇس ــز ئەم جائى

ئۈســتىدە بولغــان«]4].

]1] فۇسسىلەت سۈرىسى: 4]- ئايەت.

]]] ئال ئىمران سۈرىسى: 159- ئايەت.

]]] ئىبنى ئەبۇ شەيبە مەۋقۇف ھالەتتە )5869]-نۇمۇر(، بۇخارىي »ئەدەبۇل مۇفرەد«تە )21]1-نۇمۇر(، بەيھەقىي »شۇئەبۇل 
ئىمان«دا )6168-نۇمۇر( كەلتۈرگەن.

]]] ئىبنى ئابىدىننىڭ »العقود الدرية يف تنقيح الفتاوى الحامدية« 2-جىلد، ]]]-بەت.
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بۇ ماقالىنىڭ مۇھەررىرى: ئوبۇلقاسىم ئەھمەدى

ــەدەب- ــلىك ئ ــقا تېگىش ــە قىلىش ــدە رىئاي ــۈز بەرگەن ــالپ ي ــالر ئىختى يۇقىرىقى
ئەخالقــالر بولــۇپ، مۇنازىــرە قىلىۋاتقــان ئوبيېكتنىــڭ سەۋىيىســىگە قارىتــا دېئالــوگ 
ــتۈرۈش،  ــقا كىرىش ــاۋۋال ئىش ــى ئ ــەن نۇقتىالرن ــە كېلىنگ ــش، بىرلىكك ــپ بېرى ئېلى
ــتىن  ــۇرۇپ ئولتۇرماس ــى يوش ــپ ئىختىالپن ــەببۇس قىلى ــكارىلىقنى تەش ئوچۇق-ئاش
ۋاقتىــدا ھــەل قىلىــش، تەرەپلــەر ئارىســىدا ئــاۋۋال مۇناســىۋەت باغالشــنى ئىشــقا 
ــالش ۋە  ــى قول ــي تەنقىدن ــش، ئىجابى ــلىكلەرنى تۈگىتى ــرا چۈشەنمەس ــۇرۇپ توغ ئاش
ــكار  ــى ئىن ــۇم يامانلىقن ــۇش، مەل ــا قوي ــەن ئوتتۇرىغ ــوغۇققانلىق بىل ــى س پىكىرلەرن
قىلغانــدا ئۇســلۇبقا دىققــەت قىلىــش، شــەخس بىلــەن تېمىنــى ئارىالشتۇرىۋالماســلىق، 
ــڭ  ــلىق ۋە ئۇالرنى ــا قويماس ــمەن قاتارىغ ــى دۈش ــردە بولمىغانالرن ــاش پىكى ئوخش
ــدە  ــش ھەققى ــەرەپ قىلى ــر ت ــالپ بى ــى تۆكــۈپ سېسىتماســلىق، ئىختى يۈز-ئابرويىن
ــپ  ــۇلالرنى تېپى ــاس ئۇس ــا م ــپ رېئاللىقق ــن پايدىلىنى ــان كىتاب-ماتېريالالردى يېزىلغ
چىقىــش قاتارلىقالرمــۇ ئىختىالپتىــن ئــاز زىيــان بىلــەن قۇتۇلۇشــقا يــاردەم بېرىدىغــان 

ــۇلالردۇر. ئۇس

توغــرا  دىننــى  كۆڭۈلســىزلىكلەرنى  بارلىــق  بۈگۈنكــى  خۇالســىلىگەندە، 
چۈشەنمەســلىك، دىننىــڭ غايە-مەقســەت، نىشــانلىرىنى تولــۇق تونــۇپ يەتمەســلىك ۋە 
ئوخشــىمىغان قاراشــالرنى بىــر تــەرەپ قىلىشــتا دىننىــڭ قىممــەت قاراشــلىرىنى ئۆلچەم 
قىلماســلىقتىن كېلىــپ چىققــان، دەپ ئېيتااليمىــز. چۈنكــى، ئــون تــۆت ئەســىر بۇرۇن 
قۇمــدەك چېچىلىــپ كەتكــەن ھالەتتىكــى ئــەرەب قەبىلىلىرىنــى ئىتتىپاقالشــتۇرۇپ بىــر 
ــى  ــپ، دۇنيان ــا قىلى ــەت بەرپ ــا ئۈلگــە ئۈمم ــان، دۇنياغ ــراق ئاســتىغا توپلىيالىغ باي
ئۆزگەرتەلىگــەن دىننىــڭ قىممــەت قــاراش، ئۆلچــەم، يوليورۇقلىــرى شــۇ پېتــى، ھېــچ 
ئۆزگەرگىنــى يــوق. بۇنىڭدىــن كۆرۈۋاالاليمىزكــى، مەســىلە دىننــى ھاياتىمىزغــا توغــرا 
ــپ  ــان تەرتى ــى يوقالغ ــي پىكرىمىزدىك ــەك، دىنى ــزدە. دېم ــان ئۆزىمى تەتبىقلىيالمىغ
ــالردىن  ــۇ كىرزىس ــڭ ب ــۈرۈش بىزنى ــلىگە كەلت ــپ، ئەس ــپ چىقى ــى تېپى ۋە رامكىالرن

ــىدۇر. ــىمىزنىڭ ئاساس قۇتۇلۇش

— ئاپتور: ئىستانبۇل ئۇنىۋېرستېتى ئىالھىيەت پەنلىرى ماگىستىر ئاسپىرانتى
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جەمئىيەت ۋە شەخس ھاياتىدا 
ئاۋۋاللىق چۈشەنچىسى

تەرجىمە قىلغۇچى: ئەختەمجان ھەسەنمۇھەممەد نۇر ھەمدان

ــۇپ،  ــرى بول ــڭ بى ــي ئاتالغۇلىرىنى ــان فىقھى ــى زام ــق چۈشەنچىســى يېڭ ئاۋۋاللى
دەۋەتچىلــەر ۋە فەقىھلــەر دەۋەت، فىقھىــي، پەتىــۋا، تەبلىــغ ۋە شــەرىئەت 
ــڭ  ــەت بېرىشــى زۆرۈر نۇقتىالرنى ــتە ئەھمىي ــە يەتكۈزۈش ــى جامائەتچىلىكك ئەھكاملىرىن
ــق  ــدا بارلى ــان ھال ــۆزدە تۇتق ــىنى ك ــاكان ئۆزگىرىش ــرى. ئاۋۋاللىق-زامان-م بى
زامــان ۋە ماكاندىكــى كىشــىلەرنىڭ مەنپەئەتىنــى ئىشــقا ئاشــۇرۇش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا 
ــم؟  ــش الزى ــاۋۋال قايســىنى قىلى ــدا ئ ــان توقۇنۇشــۇپ قالغان ــان. پايدا-زىي قويۇلغ
ئالدىغــا چىقىرىشــقا قايســى ئــەڭ ھەقلىــق؟ دېگــەن ســوئالالرغا جــاۋاب بېرىلىــدۇ. 
ــدا بولــۇش تارىخــى، ھاياتىمىزدىكــى  ــزدا مەزكــۇر ئاتالغۇنىــڭ تەبىــرى، پەي تېمىمى
تەڭپۇڭلۇقىنىــڭ بۇزۇلۇشــى، شــەخس ۋە جەمئىيەتنىــڭ مۇھىملىــق تەرتىپــى قاتارلىقــالر 

ــز. ــەن تونۇشــۇپ چىقىمى بىل

1_ ئاۋۋاللىق فىقھىسى ئاتالغۇسى:

ئاۋۋاللىــق فىقھىســى – ئەھــكام، قىممــەت قــاراش، ئىش-ھەرىكــەت قاتارلىقالرنــى 
ــۇرى ۋە  ــي ن ــى ۋەھى ــن، ئۇالرن ــن كېيى ــا قويغاندى ــۆز ئورنىغ ــەن ئ ــق بىل ئادىللى
ــەن  ــە بىنائ ــەرئىي ئۆلچەملەرگ ــرا، ش ــان توغ ــىگە تايانغ ــڭ يېتەكلىش ــاغالم ئەقىلنى س
مۇھىملىــق دەرىجىســى بويىچــە ئوتتۇرىغــا قويۇشــنى بىلدۈرىــدۇ. بۇنــداق بولغانــدا 
ئىشــالر ئەھمىيــەت دەرىجىســى، ۋەزنــى بويىچــە ئــەڭ مۇھىملىــرى ئالدىــن قىلىنىپــال 
ــن قىلىشــقا  ــن، كېيى ــن قىلىشــقا تېگىشــلىك ئىشــالر ئالدى قالماســتىن، بەلكــى ئالدى
تېگىشــلىك ئىشــالر كېيىــن قىلىنىــدۇ. چوڭغــا كىچىكچــە، كىچىككــە چوڭچــە مۇئامىلــە 
قىلىنمــاي، ھەممــە نەرســىگە ئــۆز ئورنىغــا اليىــق، توغــرا ئۆلچــەم بىلــەن مۇئامىلــە 

قىلىنىــدۇ.
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ــى،  ــڭ ئەھۋال ــۆز جەمئىيىتىنى ــڭ ئ ــى فەقىھنى ــق فىقھىســى دەۋەتچــى ياك ئاۋۋاللى
ــۇ  ــىلىلىرىنى ش ــڭ مەس ــۇپ، خەلقىنى ــلىنىدىغان بول ــىغا ئاساس ــى تونۇش ئېھتىياجلىرىن
ئاســاس بويىچــە ھــەل قىلىــدۇ. فەقىــھ ئــۆز جامائەتچىلىكىنىــڭ ئــەۋالدى بولغــاچ 
ــن  ــە بىردىنبىردى ــى بويىچ ــق دەرىجىس ــى مۇھىملى ــك ئىچىدىك ــالرنى جامائەتچىلى ئىش
ــاج بولســا، فەقىــھ  ــاۋادا شــەھىرىدە مەكتەپكــە ئېھتىي قىلىشــنى بىلىشــى كېــرەك. ن
ــۇ  ــۆزلەش ۋە ب ــدە س ــى ھەققى ــنىڭ ئەھمىيىت ــەپ سېلىش ــڭ مەكت ــى دەۋەتچىنى ياك
ــول  ــاۋادا ي ــار؛ ن ــى ب ــش مەجبۇرىيىت ــدا قىلى ــالرنىڭ ئالدى ــقا ئىش ــنى باش ئىش
ياساشــقا ئېھتىيــاج بولســا كىشــىلەرنى يــول ياســاش ۋە يولالرنــى ئوڭشــاپ قويۇشــقا 
قىزىقتــۇرۇش ۋە بــۇ ئىشــنى باشــقا ئىشــالرنىڭ ئالدىغــا قويــۇش مەجبۇرىيىتــى بــار؛ 
نــاۋادا جەمئىيــەت ئاشــقۇنلۇق ۋە چېكىدىــن ئاشۇرىۋېتىشــكە مۇپتىــال بولغــان بولســا، 
ئىســالمنىڭ ئوتتــۇرا يــول تۇتىدىغــان، كــەڭ قورســاق ۋە قــوالي دىــن ئىكەنلىكــى 
ــپ  ــق ئاينى ــتىبدادلىق، زوراۋانلى ــۇم، ئىس ــاۋادا زۇل ــرەك؛ ن ــى كې ــدە سۆزلىش ھەققى
كەتكــەن بولســا، زۇلــۇم، ئىســتىبدادلىق ۋە زوراۋانلىققــا قارشــى تــۇرۇپ، ئادالەتنــى 

ــرەك. ــدە ســۆزلەش كې ــا قىلىــش ھەققى بەرپ

2_ ئاۋۋاللىق فىقھىسى ئاتالغۇسىنىڭ بارلىققا كېلىشى:

»ئاۋۋاللىــق فىقھىســى« ئاتالغۇســى زامانىمىــزدا بارلىققــا كەلگــەن ۋە ئاساســلىقى 
ــھۇر  ــق مەش ــرەك« ناملى ــش كې ــە قىلى ــاۋۋال نېم ــي »ئ ــۈف قەرداۋى ــە يۈس ئەلالم
كىتابىــدا بــۇ ئاتالغۇنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان بولســىمۇ، بىــراق بــۇ ئاتالغــۇ قۇرئــان 
كەرىــم ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننەتلىرىدىمۇ كەلگــەن: ﴿أََجَعلُْتــْم ِســَقايََة الَْحــاجِّ 
ــِدي  ــُه َل يَْه ــِه َواللَّ ــَد اللَّ ــَتُووَن ِعْن ــِه َل يَْس ــِبيِل اللَّ ــَد يِف َس ــِر َوَجاَه ــْوِم اْلَِخ ــِه َوالَْي ــَن ِباللَّ ــْن آََم ــَراِم كََم ــِجِد الَْح ــاَمَرَة الَْمْس َوِع

ــى  ــجىدى ھەرەمن ــنى، مەس ــەن تەمىنلەش ــۇ بىل ــى س ــىلەر ھاجىالرن ــنَي﴾ »س ــْوَم الظَّالِِم الَْق

ئــاۋات قىلىشــنى ئالالھقــا، ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىمــان ئېيتقــان ۋە ئالالھنىــڭ يولىــدا 
ــدە  ــڭ نەزىرى ــىلەر؟ ئالالھنى ــاش ھېسابالمس ــا( ئوخش ــڭ )ئىمانىغ ــاد قىلغانالرنى جىھ
ئــۇالر ئوخشــاش ئەمــەس. ئالــالھ زالىــم قەۋمنــى ھىدايــەت قىلمايــدۇ«.]1] مەزكــۇر 
ــاش  ــى ئوخش ــڭ ۋاجىبلىق ــدا ئەمەللەرنى ــڭ دەرگاھى ــە ئالالھنى ــەت مۇئمىنلەرگ ئاي
ــا ۋە  ــى، شــۇڭا ئالالھق ــق بولىدىغانلىق ــە پەرقلى ــەت جەھەتت ــن پەزىل بولســىمۇ، لېكى
ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىمــان ئېيتىــش ئــەڭ يۇقىــرى دەرىجــە بولىدىغانلىقــى، ھاجىالرغــا 
يېمەك-ئىچمــەك بېرىــش ۋە مەســجىدى ھەرەمنىــڭ قۇرۇلۇشــىنى قىلىــش ئالالھنىــڭ 
ــاراۋەر  ــا ب ــىمۇ، ئىمانغ ــش بولس ــك ئى ــۇغ ۋە ئەھمىيەتلى ــى ئۇل ــدا پەزىلىت دەرگاھى
بواللمايدىغانلىقــى؛ ئالــالھ يولىــدا جىھــاد قىلىــش ۋە جىھادقــا پــۇل چىقىــم قىلىــش 
ــنىڭ  ــۇزلۇق بېرىش ــا ئۇسس ــش ۋە ھاجىالرغ ــىنى قىلى ــڭ قۇرۇلۇش ــجىدى ھەرەمنى مەس

ــەن. ــى بىلدۈرگ ــدا تۇرىدىغانلىقىن ئالدى

]1] تەۋبە سۈرىسى: 19-ئايەت.
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ھەدىســلەردە ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا ئەمەللەرنىــڭ بىــر دەرىجىــدە بولمايدىغانلىقــى، 
بــەزى ئەمەللــەر يەنــە باشــقا ئەمەللەرنىــڭ ئالدىــدا تۇرىدىغانلىقــى، ئىمان شــاخچىلىرى 
ۋە ۋاجىبالرنىــڭ بىــر مەرتىۋىــدە ئەمەس، بەلكــى پەرقلىــق مەرتىۋىلــەردە بولىدىغانلىقى 
ــە(  ــش نەچچ ــى ئاتمى ــە )ياك ــش نەچچ ــان يەتمى ــەن: »ئىم ــالر كەلگ ــدە بايان ھەققى
ــش،  ــوق« دېيى ــالھ ي ــقا ئى ــن باش ــر ئالالھتى ــى »بى ــڭ ئەۋزىل ــاخچىدۇر. ئۇنى ش
ــتۇر،  ــرى قىلىۋېتىش ــىلەرنى نې ــان نەرس ــازار بېرىدىغ ــن ئ ــى يولدى ــەڭ ئەقەللىيس ئ
ھايامــۇ ئىماننىــڭ بىــر شاخچىســىدۇر«.]1] مەزكــۇر ھەدىســتە ئىمــان شــاخچىلىرىنىڭ 
ــلىكى  ــدە ئەمەس ــر مەرتىۋى ــن بى ــىمۇ، لېكى ــن بولس ــان دەرىجىلىرىدى ــى ئىم ھەممىس
بايــان قىلىنغــان. ئــەڭ يۇقىرىســى »بىــر ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يــوق« دېگــەن 
ــش،  ــرى قىلىۋېتى ــن نې ــىلەرنى يولدى ــان نەرس ــازار يەتكۈزىدىغ ــا، ئ ــاھادەت بولس ش
ــۇش،  ــك ۋە ســەۋرچان بول ــق، ئىپپەتلى ــق، ئادىللى ــا، راســتچىللىق، ئامانەتدارلى ھاي
ــالر  ــالش قاتارلىق ــالرنى ئۇلۇغ ــي ئىش ــق دىنى ــش، بارلى ــىلىق قىلى ــا ياخش ئاتا-ئانىغ
ئىمــان شــاخچىلىرى ئارىســىدا بولــۇش بىلــەن بىرگــە مەرتىۋىســى ئوخشــاش ئەمەس.

ســەھىھ ھەدىســلەردە بايــان قىلىنىشــىچە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمدىن- »قايســى 
ئەمــەل ئــەڭ پەزىلەتلىــك؟« دەپ ســورالغاندا: -»ئالالھقــا ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگــە 
ئىمــان ئېيتىــش« دېگــەن. -»ئۇنىڭدىــن قالســىچۇ؟« دېيىلگەنــدە: »ئالــالھ يولىــدا 
جىھــاد قىلىــش« دېگــەن. -»ئۇنىڭدىن قالســىچۇ؟« دېيىلگەنــدە: »خالىــس قىلىنغان 
ــاۋادا بىــر كىشــى مۇســۇلمانالر ســېپىدە ئــۇرۇش  ھــەج« دەپ جــاۋاب بەرگــەن. ن
قىلىــپ تــۇرۇپ ئالالھقــا ۋە پەيغەمبىرىگــە ئىمــان ئېيتمىغــان بولســا، ئالــالھ يولىــدا 
جىھــاد قىلغــان ھېســابالنمايدۇ؛ نــاۋادا جەمئىيىتىنىــڭ جىھــاد قىلىشــقا ئېھتىياجــى بــار 

تۇرۇقلــۇق ھــەج قىلغــان بولســا، ئاۋۋاللىــق ئۆلچىمىنــى بۇزغــان بولىــدۇ.

ئاۋۋاللىــق كىشــىگە قارىتــا پەرقلىــق بولىــدۇ. »بىــر كىشــى پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېشــىغا كېلىــپ، جىھــاد قىلىشــقا رۇخســەت ســورىغاندا، پەيغەمبــەر 
ــدە،  ــاڭ ھاياتمــۇ؟« دېگــەن. ئــۇ: -»ھەئــە« دېگەن ئەلەيھىسســاالم: -»ئاتا-ئان
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: »شــۇ ئىككىســىگە )خىزمــەت قىلىــش ئارقىلىــق( جىھــاد 
قىلغىــن« دېگــەن. مانــا بــۇ ئاۋۋاللىــق فىقھىســىدىكى مۇھىــم كۆرســەتمە بولــۇپ، 
ــلىرىنىڭ  ــا ئىش ــورىدى ۋە ئۇنىڭغ ــى س ــڭ ئەھۋالىن ــاالم ئۇنى ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ــىلىق  ــا ياخش ــەك، ئاتا-ئانىغ ــەردى. دېم ــاۋاب ب ــق دەرىجىســى بويىچــە ج مۇھىملى
ــاد  ــراق، جىھ ــان. بى ــا قويۇلغ ــڭ ئالدىغ ــان جىھادنى ــە بولغ ــەرز كۇپاي ــش، پ قىلى
پــەرز ئەيــن بولغــان ۋاقىتتــا ئايــال كىشــى ئېرىدىــن رۇخســەت ئېلىشــقا ئېھتىياجــى 
بولمايــدۇ. نــاۋادا پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ قېشــىغا باشــقا بىــرى كېلىــپ شــۇ 
ســوئالنى ســورىغان بولســا، ھەدىســتە بايــان قىلىنغانــدەك ئىمــان، جىھــاد، ئارقىدىــن 
ھــەج كەلگەنــدەك ئەمەللەرنىــڭ ئاۋۋاللىــق تەرتىپــى بويىچــە باشــقا بىــر جاۋابنــى 

]1] »سەھىھ بۇخارى« 9- ھەدىس، »سەھىھ مۇسلىم« 5]- ھەدىس.
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ــى.  ــەن بوالتت بەرگ

ــەن  ــى بىل ــھ ســوئال ســورىغۇچىنىڭ ئەھۋال ــۇ ھەدىســتە دەۋەتچــى ياكــى فەقى ب
ــەن  ــا ئاساس ــى ۋە ئېھتىياجىغ ــق دەرىجىس ــن، مۇھىملى ــن كېيى ــۇپ بولغاندى تونۇش
ــى  ــڭ پۇل-مېلىن ــەن. بەزىلەرنى ــەتمە بېرىلگ ــە كۆرس ــى كېرەكلىكىگ ــاۋاب بېرىش ج
ســەدىقە قىلىشــى ئــەۋزەل بولســا، يەنــە بەزىلەرنىــڭ ئالــالھ يولىــدا جىھــاد قىلىشــى 
ئاۋۋاللىــق نۇقتىســىدىن ئەۋزەلــدۇر. شــۇنىڭدەك، جەمئىيەتنىــڭ ئېھتىياجىنــى تونــۇش 
ۋە شــۇنىڭغا ئاساســەن ســۆزلەش الزىــم. مەســىلەن: بايــالر مەھەللىســىدە ســەدىقىنىڭ 
ــدە ســۆز قىلســا،  ــى ھەققى ــش ۋە ئىســراپچىلىقنىڭ ھاراملىق ــى، بۇزۇپ-چېچى پەزىلىت
قېيىنچىلىــق مەزگىللىرىــدە گەرچــە يۇقىرىقــى مەزمــۇن مۇھىــم بولســىمۇ، ئاۋۋاللىــق 
نۇقتىســىدىن ســەۋر قىلىــش ھەققىــدە ســۆز قىلىــش كېــرەك بولىــدۇ. ئەگــەر نامــرات 
مەھەللىــدە ســۆز قىلغانــدا، ســەۋر ۋە ئۇنىــڭ پەزىلىتــى ھەققىــدە ســۆزلەش كېــرەك 
بولســا، باياشــاتچىلىق مەزگىلىــدە يۇقىرىقــى مەزمــۇن مۇھىــم بولســىمۇ، ئاۋۋاللىــق 
ــق  ــەك ئاۋۋاللى ــدۇ. دېم ــرەك بولى ــۆزلەش كې ــدە س ــۈكۈر ھەققى ــىدىن ش نۇقتىس

ــدۇ. ــا پەرقلىــق بولى ــەت ۋە دۆلەتلەرگــە قارىت ــون، جەمئىي شــەخس، راي

]_ رېئال ھاياتىمىزدا ئاۋۋاللىق چۈشەنچىسىنىڭ بۇزۇلۇشى:. 	

رېئــال ھاياتىمىزنىــڭ ئىجتىمائىــي، ئىقتىســادىي، سىياســىي، دىنىــي ۋە تەربىيىۋىــي 
ــاق،  ــالىدىغان بولس ــەزەر س ــىدىن ن ــى نۇقتىس ــق فىقھىس ــە ئاۋۋاللى ئۆلچەملىرىگ
ناھايىتــى زور بۇزۇلــۇش بارلىقىنــى بايقايمىــز. ئاۋۋاللىــق چۈشەنچىســىنىڭ بۇزۇلــۇش 
شــەكىللىرىدىن بىــرى ئەلالمــە قەرداۋىــي كىتابىــدا تىلغــا ئالغانــدەك، بەزىلەر مەســچىت 
بــار يەرگــە مەســچىت سېلىشــقا ئەھمىيــەت بېرىــپ، ياخشــىلىق ئۆگىتىــپ ھىدايەتكــە 
يېتەكلەيدىغــان ۋە ئالالھنىــڭ شــەرىئىتىنى ھىمايــە قىلىدىغــان مەكتــەپ سېلىشــقا ســەل 
قارايــدۇ. بەزىلــەر تارمــاق ياكــى ئىختىالپلىــق مەســىلىلەر ئۈچــۈن دوئىلغــا چۈشــۈپ 
ــۈل  ــىلىلىرىگە كۆڭ ــي مەس ــلىق ۋە جىددى ــالمنىڭ ئاساس ــۇ، ئىس ــەڭگاھ قۇرىدۇ-ي ج
بۆلمەيــدۇ. مەســىلەن: ســائەتنى ئــوڭ قولغــا تاقامدۇق-ســول قولغىمــۇ؟ داســتىخاندا 
ــا  ــش كاپىرالرغ ــاق يېيى ــۇرۇپ تام ــتەلدە ئولت ــش ۋە ئۈس ــاق يېيى ــۇرۇپ تام ئولت
ــت،  ــوق؟ دېگەنگــە ئوخشــاش تىرىشــچانلىق، ۋاقى ــۇپ قاالمدۇ-ي ئوخشــىغانلىق بول
ــي  ــقا جىددى ــىرت، باش ــن س ــى بۆلگەندى ــپ جامائەتچىلىكن ــراپ قىلى ــە ئىس ئېنىرگىي
مەســىلىلەرگە نىســبەتەن ھەقىقىــي ھەجىمىگــە اليىــق بولمىغــان رەۋىشــتە ئىزدىنىشــنى 

ئــەڭ چــوڭ غېمــى قىلىۋالىــدۇ.

ئاتا-ئانىغــا ياخشــىلىق قىلىــش، تۇققاندارچىلىــق رىشتىســىنى ئــۇالش، خۇلــۇم-
ــكە  ــۈل بۆلۈش ــكىنلەرگە كۆڭ ــم، مىس ــز، يېتى ــش، ئاجى ــىلىق قىلى ــنىالرغا ياخش خوش
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ئوخشــاش ئىجتىمائىــي پەرىز-ۋاجىبالرغــا، كۈندىلىــك زىكرى-تەســبىھلەرگە ئەھمىيــەت 
ــم- ــرالردا كىيى ــرى الگى ــڭ ئەۋالدلى ــلىك؛ يۇرتىنى ــەت بەرمەس ــك ئەھمىي بەرگەنچىلى
كېچەكســىز، يېمەك-ئىچمەكســىز تۇرســا نەپلــە ھــەج قىلىــش؛ مۇســۇلمانالر بىر-بىرى 
بىلــەن دۈشمەنلىشــىپ، ئۇرۇشىۋاتســا تارمــاق ئىختىالپلىق مەســىلىلەرگە كىرىشــىۋېلىش؛ 
ــى،  ــراق مۇســۇلمانالرنىڭ نۆۋەتتىكــى رىئاللىق ــىلە بولســىمۇ، بى ــم مەس ــدا مۇھى دىن
ئەھۋالىنــى ئىســالھ قىلىــش كېــرەك بولغان ئەھــۋال ئاســتىدا ناماز، زىكرىگە ئوخشــاش 
ــى،  ــدۈرۈش كۈرىش ــاڭ يېتىل ــەنچە، ئ ــۈپ، چۈش ــۈل بۆل ــە كۆڭ ــە ئىبادەتلەرگ يەكك
كىشــىلەر ئارىســىنى ئىســالھ قىلىــش، ياخشــىلىق ۋە تەقۋادارلىققــا، ئۆز-ئــارا ســەۋر، 
مەرھەمەتنــى تەۋســىيە قىلىشــقا ۋە ئادىللىــق، كېڭــەش، ئومۇمــەن ئىنســان ھەقلىــرى، 
ــي  ــىغان ئىجتىمائى ــقا ئوخش ــى قوغداش ــڭ ھەق-ھوقۇقلىرىن ــەن ئاجىزالرنى خۇسۇس
ــالر ئاۋۋاللىــق چۈشەنچىســى بۇزۇلغانلىقنىــڭ  ــى تاشــالپ قويــۇش قاتارلىق ئىبادەتلەرن

ئىپادىســىدۇر.

4_ شەخس ۋە جەمئىيەت ھاياتىدىكى ئاۋۋاللىق:

ئىســالم شــەرىئىتىنى ئىســتىقرا )يىغمــا خۇالســە( قىلغانــدا ئىســالم دىننىــڭ باشــقا 
ئىشــالرغا قارىغانــدا ئئاۋۋاللىققــا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت بەرگەنلىكىنــى بايقايمىــز. بــۇ 
ھەقتــە چوڭقۇرلىماقچــى بولغــان كىشــى »ئاۋۋاللىــق« ھەققىــدە يېزىلغــان كىتابالرغــا 
ــى  ــەزى قائىدىلەرن ــى ب ــۇ ھەقتىك ــدە ب ــز تۆۋەن ــم. بى ــى الزى ــەت قىلىش مۇراجىئ

ــز: ــپ ئۆتىمى ــان قىلى قىســقىچە باي

ــا . 	 ــۈپەتلىك، پۇخت ــالرنىڭ س ــى ئىش ــالم دىن ــاۋۋال: ئىس ــاندىن ئ ــۈپەت س س
ئېلىــپ بېرىلىشــىنى ھەجىمــى چــوڭ، ســانى كــۆپ بولغاندىــن ياخشــى دەپ قارايــدۇ. 
رەســۇلۇلالھ: »ھەقىقەتــەن، ئالــالھ بىرىڭالرنىــڭ ئىــش قىلغانــدا پۇختــا قىلىشــىنى 
ياخشــى كۆرىــدۇ« دېگــەن.]1] ســۈپەتنىڭ مۇھىملىقى بەدىر غازىتىدا روشــەن ئىپادىســىنى 
ــە ۋە  ــاي، ھەقت ــا قارىم ــانىنىڭ ئازلىقىغ ــۇلمانالر س ــا مۇس ــۇ غازاتت ــەتكەن. ب كۆرس
پىرىنســىپىدا چىــڭ تۇرغانلىقــى ئۈچــۈن، ســان جەھەتتــە ئۆزلىرىدىــن كــۆپ بولغــان 
مۇشــرىكالرنى مەغلــۇپ قىلغــان بولســا، ھۇنەيىــن غازىتىــدا »غەلىبــە ســاننىڭ كۆپلىكى 
ــلىپىدە  ــڭ دەس ــى جەڭنى ــاراش تۈپەيل ــا ق ــەن خات ــدۇ« دېگ ــا كېلى ــق قولغ ئارقىلى
ــە  ــانى ۋە ھەجمىگ ــنىڭ س ــۇلمانالر ئىش ــۇڭا مۇس ــدى. ش ــان ئى ــە ئۇچرىغ تاالپەتك
قارىغانــدا ســۈپىتى ۋە الياقىتىگــە ئەھمىىيــەت بېرىشــى كېرەك. مۇســۇلماننىڭ خۇشــۇئ 
بىلــەن كۆڭــۈل قويــۇپ ئوقۇغــان ئىككــى رەكئــەت نامىــزى خۇشۇئســىز، بىپەرۋالىــق 
بىلــەن ئوقۇغــان يىگىرمــە رەكئەتلىــك نامازدىــن ئــەۋزەل بولىــدۇ. قۇرئاندىكــى بىــر 
ئايەتنــى چۈشــىنىپ ئوقــۇپ، ئەمەلىــي ھاياتقــا تەدبىقــالش چۈشەنمەســتىن نۇرغــۇن 

ئايەتنــى يادلىغاندىــن ياخشــى.

]1] ئىمام بەيھەقىي »شعب الميان« ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان، 1]49- ھەدىس.
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ئىلىمنىــڭ ئەمەلدىــن ئاۋۋاللىقى: ئىلىم ئىشــالرنىڭ مۇقەددىمىســى ھېســابلىنىدۇ. . 	
ئىنســان ئــاۋۋال ئۆگىنىــپ، ئاندىــن ئۆگەنگىننــى باشــقىالرغا يەتكۈزۈشــى كېــرەك. 
ياخشــى ئىــش قىلىۋاتىمــەن دېگــەن گۇمــان بىلــەن دىنغــا زىيــان ســېلىۋاتقان نــادان 
ۋە بىلىمســىزلەر نۇرغــۇن. ئــۇالر قىلىۋاتقــان يامــان ئىشــىنى بىلىمســىزلىكى تۈپەيلــى 

ياخشــى ئىــش دەپ ئوياليــدۇ.

ــا  ــى دوزاقت ــان ئىككىس ــە، قالغ ــرى جەننەتت ــدۇ: بى ــۈك بولى ــۈچ تۈرل ــالر ئ قازى
بولىــدۇ، بىلىمســىزلىك بىلــەن ھۆكــۈم قىلغــان قــازى دوزاقتــا بولىــدۇ. دەۋەتچىنىــڭ 
ــدۇ.  ــز بولماي ــا مېڭىشــى جائى ــۇرۇپ، دەۋەت يولىغ ــەي ت ــى بىلم دەۋەت ئەھكاملىرىن
ــىزلىك  ــى بىلىمس ــى چۈشىنىش ــى ياخش ــپ، ئۇن ــى ئۆگىنى ــر ئايەتن ــڭ بى دەۋەتچىنى
ــەش  ــز تەربىيەل ــى. تې ــن ياخش ــقىالرغا يەتكۈزگەندى ــى باش ــون ئايەتن ــەن ئ بىل
ــڭ  ــۇلمانالرنىڭ قېنىنى ــالر مۇس ــى، قازى ــان دەۋەتچ ــەن نۇرغۇنلىغ ــىنى پۈتتۈرگ كۇرس
بىھــۇدە ئېقىشــى ۋە مــال -مۈلكىنىــڭ خانىۋەيــران بولۇشــىغا ســەۋەب بولغــان. يەنــە 
نۇرغۇنلىغــان نــادان دەۋەتچىلــەر مۇســۇلمان ياشــالرنىڭ ئاشــقۇنلۇق ۋە زوراۋانلىــق 
يولىغــا كىرىــپ كېتىشــىگە ســەۋەب بولغــان. قارايدىغــان بولســاق، خاۋارىجــالر ســالىھ 
ئەمەلنــى كــۆپ قىلغــان بولســىمۇ، نادانلىقــى، بىلىمىســىزلىكى تۈپەيلــى ســاھابىلەر، 
ــپ  ــۈن ئىزى ــى ئۈچ ــول تۇتقانلىق ــى ي ــىرلەرگە قارش ــا مۇپەسس ــەر ۋە كاتت فەقىھل
ــپ كېتىشــتىن  ــى ئېزى ــەل ئۇالرن ــان كــۆپ ئەم ــەن قىلغ كەتكــەن. بىلىمســىزلىك بىل

ــان. ســاقالپ قااللمىغ

چۈشىنىشــنىڭ نوقــۇل يادىالشــقا نىســبەتەن ئاۋۋاللىقــى: قۇرئاننــى چۈشــىنىش، . 	
ئۇنــى تەدبىقــالش، ئايەتلىرىنــى تەپســىرلەپ، مەنىلىرىنــى ۋە مەقســەتلىرىنى ياخشــى 
ــى  ــەن، قۇرئانن ــدۇ. خۇسۇس ــەپ قىلىنى ــۇلماندىن تەل ــر مۇس ــتۈرۈش ھەربى ئۆزلەش
ســاقاليدىغان زامانىۋىــي ۋاســتىلەر كۆپەيگــەن ۋاقىتتــا قۇرئاننــى چۈشىنىشــكە تېخىمــۇ 
ئەھمىيــەت بېرىــش الزىــم. توغــرا، قۇرئاننــى يــادالش الزىــم. قۇرئــان يادلىغۇچىغــا 
ســاۋاپ بېرىلىــدۇ؛ قۇرئــان يادلىغــان كىشــىگە قىيامــەت كۈنــى شــاپائەت قىلىنىــدۇ. 
ــاش  ــلىرى ي ــان كۇرس ــم. قۇرئ ــۇ مۇھى ــادالش تىخىم ــپ ي ــۈنۈپ، بىلى ــا چۈش ئەمم
ــى،  ــى چۈشەندۈرۈش ــەن قۇرئانن ــەن بىرگ ــش بىل ــى يادلىتى ــا قۇرئانن ئەۋالدالرغ
ــالش  ــا تەدبىق ــي ھاياتىغ ــى ئەمەلى ــى، قۇرئانن ــەتلىرىنى بىلدۈرۈش ــى، مەقس مەنىلىرىن
ــا  ــا، فۇقەھاالرغ ــڭ ئۆلىماالرغ ــى ئۈممەتنى ــم. چۈنك ــى الزى ــۇلىنى ئۆگىتىش ئۇس
ــن  ــان ئېھتىياجىدى ــا بولغ ــى قارىيالرغ ــان ئېھتىياج ــە بولغ ــەن دەۋەتچىلەرگ ۋە يېتىلگ

ــۈك. كۈچل

ــق ۋە . 	 ــى: پىالنلى ــنىڭ ئاۋۋاللىق ــش قىلىش ــق ئى ــش ۋە پىالنلى ــق قىلى تەتقى
تەشــكىللىك ئىــش قىلىــش الزىــم. پىالنســىز، قارىغۇالرچــە ئىــش قىلىشــقا بولمايــدۇ. 
رەســۇلۇلالھنىڭ ھاياتــى پىالنلىــق ۋە رەتلىــك ئىــدى. ئىســالم دەۋىتىمــۇ پىــالن ۋە 
پۇختــا تۈزۈلمــە ئۈســتىگە قۇرۇلغــان. ئىســالم دەۋىتىنىــڭ مەككــە ۋە مەدىنــە ئىككــى 
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باســقۇچقا بۆلۈنگەنلىكــى ۋە ھەرقايســى باســقۇچالرغا خــاس، مۇناســىپ ھۆكۈملەرنىــڭ 
ــى  ــپ بېرىلغانلىقىن ــا ئېلى ــتېملىق ۋە پۇخت ــق، سىس ــڭ پىالنلى ــى دەۋەتنى بولغانلىق
بىلدۈرىــدۇ. لىدىــر بىــر ئىشــقا يېتەكچىلىــك قىلىــش ياكــى جــەڭ مەيدانىغا كىرىشــتىن 
بــۇرۇن، ئىشــالرنى ئىنچىكــە پىالنــالپ، قابىــل كىشــلەرنىڭ مەســلىھەتىنى ئېلىشــى، 
ئــۆزى ۋە قارشــى تەرەپنىــڭ ئاجىزلىــق، كۈچلــۈك نۇقتىلىرىنــى ئەســتايىدىل تەتقىــق 

قىلىشــى كېــرەك. 

 ئىزچىــل داۋامالشــتۇرۇش ئۈزۈلــۈپ قالغاندىــن ئــاۋۋال: پەيغەمبــەر . 	

ــن  ــۆپ ئەمەلدى ــان ك ــۈپ قالغ ــەل ئۈزۈل ــاز ئەم ــقان ئ ــاالم: »داۋامالش ئەلەيھىسس
ــنى  ــرى روزا تۇتۇش ــەنبە كۈنلى ــەنبە ۋە پەيش ــۇڭا دۈش ــەن.]1] ش ــىدۇر« دېگ ياخش
ــپ  ــز كېلى ــدا ئاجى ــۇپ ئاخىرى ــەي روزا تۇت ــاي ئۈزۈلدۈرم ــر ئ ــتۇرۇش، بى داۋامالش
بىراقــال تاشالشــتىن، ھــەر ئاخشــام ئىككــى رەكئــەت نامــاز ئوقۇشــنى داۋامالشــتۇرۇش 
پۈتــۈن بىــر كېچــە قىيامــدا تۇرۇپ ئەتىســىدىن باشــالپ تاشــالپ قويۇشــتىن ياخشــى. 
ــۆيۈملۈك  ــەڭ س ــا ئ ــەل ئالالھق ــان ئەم ــىپ تۇرغ ــىمۇ داۋاملىش ــاز بولس ــى ئ چۈنك

ــدۇر. ــەر قاتارىدىن ئەمەلل

ئۆزىگــە پايــدا يەتكۈزىدىغــان ئىشــتا ئاۋۋاللىــق: شەخســنىڭ ئۆزىگىــال پايــدا . 	
تېگىدىغــان ئىشــتىن، مۇســۇلمانالر پايــدا ئالىدىغــان ئىشــنى قىلىشــى ئــاۋۋال دۇر. 
ــى.  ــن ياخش ــاز ۋە رامىزاندى ــە نام ــش نەپل ــالھ قىلى ــىنى ئىس ــىلەرنىڭ ئارس كىش
ــۇ؟-  ــنى دەپ بېرەيم ــەۋزەل ئىش ــەدىقىدىنمۇ ئ ــاز، روزا ۋە س ــۇلۇلالھ: -»نام رەس
ــۇلۇلالھ:- ــدى. رەس ــۇلۇلالھ« دې ــا رەس ــدۇ، ي ــاھابىلەر: -»بولى ــدە، س دېگەن
»كىشــىلەرنىڭ ئارســىنى تــۈزەپ قويــۇش« دېــدى ۋە »كىشــىلەرنىڭ ئارســىنى بۇزۇش 
ــالھ  ــىنى ئىس ــىلەرنىڭ ئارس ــۇلۇلالھ كىش ــدى.]2] رەس ــدۇر« دې ــاھاالك قىلغۇچى بولس
ــان. چۈنكــى،  ــاز، روزا تۇتــۇش ۋە ســەدىقە بېرىشــتىن ئۈســتۈن قويغ قىلىشــنى نام
ئىســالھات بارلىــق مۇســۇلمانالرغا پايدىلىــق، ئەممــا نەپلــە ئىبــادەت بولســا، شــۇ 
ــر ھەدىســتە  ــە بى ــدۇ. يەن ــدا يەتكۈزى ــان كىشــىگىال پاي ــى ئورۇندىغ ــە ئىبادەتن نەپل
ــن  ــەڭ تۆۋىنىڭالردى ــىلەرنىڭ ئ ــڭ س ــتۈنلۈكى، مېنى ــن ئۈس ــڭ ئابىددى »ئالىمنى
ئۈســتۈنلۈكىمگە ئوخشــايدۇ«]]] دېيىلگــەن. چۈنكــى، ئالىمنىــڭ ئىلىمىدىــن نۇرغــۇن 
كىشــى بەھرىمــەن بولىــدۇ. ئەممــا ئابىدنىــڭ ئىبادىتىدىــن ئۆزىــال بەھرىمــەن بولىدۇ. 
شــۇڭا مۇســۇلمانالر ئومۇمىــي خەلققــە پايدىســى بولغــان ئىشــقا ئاالھىــدە ئەھمىيــەت 
بېرىــپ مۇســۇلمانالرنىڭ خىزمىتىنــى قىلىشــى، بــۇ خىزمەتلەرنــى ئۆزىگىــال پايدىســى 

ــرەك.  ــەۋزەل بىلىشــى كې ــن ئ ــە ئىبادەتلەردى ــان نەپل بولىدىغ

]1] »سەھىھ بۇخارى« 6465-ھەدىس، »سەھىھ مۇسلىم« ]78- ھەدىس.

]]] ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان، 4919-ھەدىس، تىرمىزى رىۋايەت قىلغان، 2509 -ھەدىس ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان 
4-توم،444- بەت. 

]]] ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە »ھەسەن ھەدىس« دەپ باھالىغان. 
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ــىي . 	 ــە ۋە سىياس ــەت پىتن ــى: جەمئىي ــڭ مۇھىملىق ــدا ئەمەلنى ــە زامانى 7. پىتن
داۋالغــۇش يــۈز بېرىۋاتقــان مەزگىلــدە كىشــىلەرگە ھــەق بىلــەن باتىلنىــڭ ئارســىنى 
ئايرىــپ بېرىدىغــان، توغرا-خاتانــى تونۇتىدىغــان ئالىمالرغــا، فەقىھلەرگــە ۋە 
ــابلىنىدۇ.  ــاد ھىس ــي جىھ ــەل ھەقىق ــى ئەم ــە زامانىدىك ــاج. پىتن ــە موھت دەۋەتچىلەرگ
ھەدىســتە ئوتتۇرىغــا قويۇلغــان »پىتنــە زامانىــدا ئۆزىنــى چەتكــە ئېلىــش كېــرەك«]1] 
دېگــەن مەســلىگە كەلســەك، ئۇنىڭــدا ئىككــى تــەرەپ ئوتتۇرىســىدىكى توغر-خاتــا 
ــڭ  ــى تەرەپنى ــەق قايس ــڭ ھ ــى تەرەپنى ــن، قايس ــىپ كەتكەنلىكتى ــى ئارلىش مەسلىس
ناھــەق بىلگىلــى بولمايدىغــان دەرىجىگــە يەتكــەن ئەھــۋال كــۆزدە تۇتۇلغــان. ئىككى 
ــن  ــا مۇئمىندى ــان ۋاقىتت ــن بولغ ــش مۇمكى ــى ئايرى ــەرەپ ئارســىدىكى توغرا-خاتان ت
ئەمــەل قىلىــش ۋە ئــەڭ ئاخىرىغــا قــەدەر ھــەق تەرەپتــە تــۇرۇش، ھــەق تەرەپكــە 
ــدا،  ــر بواللمىغان ــاردەم بېرىشــكە قادى ــە ي ــدۇ. ھەقك ــەپ قىلىنى ــش تەل ــاردەم بېرى ي

ــدۇ. ــكار قىلىــش ۋاجىــب بولى ــەن ئىن ــى بىل ــى قەلب مۇنكەرن

8. پەرىز ئەيىن پەرىز كۇپايىدىن ئاۋۋال.

9. جامائەتنىــڭ ھەق-ھوقۇقــى شەخىســنىڭ ھەق-ھوقۇقىدىــن ئــاۋۋال: ئومۇمىــي 
مەنپەئــەت شەخســىي مەنپەئەتتىــن ئــاۋۋال. جەمئىيەتنىــڭ مەنپەئەتــى بىلەن شەخىســنىڭ 
مەنپەئەتــى توقۇنۇشــقاندا، جەمئىيەتنىــڭ مەنپەئەتــى شەخىســنىڭ مەنپەئەتىنــى نابــۇت 
قىلماســلىق شــەرتى بىلــەن ئالدىغــا قويۇلىــدۇ. چۈنكــى، جەمئىيەتنىــڭ ۋە كوللىكتىپنىڭ 
ــە  ــدۇ ۋە كاپالەتك ــى قوغدىلى ــنىڭ مەنپەئەت ــال، شەخىس ــرى قوغدالغاندى ھەق-ھوقۇقلى

ئىگــە بولىــدۇ.

مانــا بــۇالر دىنىــي ئورگانــالر ۋە دەۋەت مەركەزلىــرى رىئايــە قىلىــش زۆرۈر بولغــان 
ئىشــالرنىڭ ئاۋۋاللىــق پىرىنىســىپى بولــۇپ، بىــرال ۋاقىتتــا بىــر قانچىلىغــان پەرىــز 
ــم.  ــش الزى ــەل قىلى ــە ئەم ــۇ بويىچ ــدا، ش ــا چىققان ــەر ئوتتۇرىغ ــب ئەمەلل ۋە ۋاجى
ــرا  ــىنىپ، توغ ــى چۈش ــى ياخش ــۇ قائىدىلەرن ــە ب ــەر دەۋەتت ــەر ۋە فەقىھل دەۋەتچىل
تەدبىقلىشــى كېــرەك. مانــا بــۇ، ئىســالھاتنىڭ جەمئىيەتتــە ئەمەلىيلىشىشــى، ئاســمان ۋە 
زېمىنــدا قوبــۇل كۆرۈلۈشــى ئۈچــۈن ئۆلىماالردىــن تەلــەپ قىلىنغــان ھېكمەتتــۇر. ]2]

— تەرجىمــە قىلغۇچــى: ئ ىســتانبۇل ئۇنىۋېرســتېتىدا ئىالھىيــەت پەنلىــرى 
ــپىرانت ــتىر ئاس ماگىس

]1] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.

]]] بۇ ماقالىنىڭ ئاپتورى ئىسالم فىقھىسى بويىچە دوكتور ئاسپىرانتى، زەھرا ئۇنىۋېرسىتېتى ئوقۇتقۇچىسى. ماقالە »املقاربات« 
پەسىللىك ژورنىلىنىڭ 2020-يىللىق 7-سانىدىن تەرجىمە قىلىندى.

بۇ ماقالىنىڭ مۇھەرىرى: ئابدۇلئەھەد ھاپىز 
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ــڭ قۇرۇلۇشــى ۋە  ــاالر بىرلىكىنى شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىم
ئېلىــپ بارغــان بىــر قىســىم پائالىيەتلىــرى

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمــد للــه رب العاملــن والصــالة والســالم عــى خاتــم املرســلن املبعــوث رحمــة للعاملــن وعــى آلــه 

وأصحابــه أجمعــن. أمــا بعــد...

»شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى« قانداق ئورگان؟!

ــر  ــان بى ــقا پاتق ــك ۋە كىرىزىس ــەڭ زۇلمەتلى ــى ئ ــۇلمانالر تارىختىك ــۈن مۇس بۈگ
ــى  ــى ۋەزىپىس ــڭ بۈگۈنك ــەن، ئۆلىماالرنى ــداق ئىك ــۋال بۇن ــا. ئەھ دەۋردە تۇرماقت
ــىزدۇر.  ــم ۋە تەخىرس ــۇ مۇھى ــۇغ، تېخىم ــن ئۇل ــداق چاغدىكىدى ــەر قان ــقا ھ باش
پۈتــۈن ئۇيغــۇرالر دۇچ كېلىۋاتقــان ھايات-ماماتلىــق خىرىســالر ۋە مۇھاجىرەتتىكــى 
ئۇيغــۇرالر دۇچ كەلگــەن دىنىــي ۋە مىللىــي تەھلىكىلەرنــى نەزەرگــە ئالغانــدا، ئۇيغــۇر 
ئۆلىمالىرىنىــڭ ئــۆز خەلقىگــە قارىتــا يېتەكچىلىــك، كۆۋرۈكلــۈك ۋە مەشــئەللىك رولــى 

ــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە.  ــەت دەرىجى غاي

ــس  ــى ھې ــەت ۋە بۇرچن ــي مەجبۇرىي ــەرەپلىك تارىخى ــر ۋە ش ــدەك ئېغى يۇقىرىقى
قىلغــان؛ دىنــى ۋە مىللىتىگــە ســادىق بىــر تۈركــۈم شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمالىــرى 
ــتانبۇلدا  ــى ئىس ــڭ 15 -كۈن ــى 1- ئاينى ــكىللىنىپ، 2016 -يىل ــن تەش ئۆزلىكىدى
ــرە ۋە مۇھاكىمــە قىلىــش ئارقىلىــق  ــۇدا ئــۈچ كــۈن مۇزاكى ــردى ۋە ئ ــن چاقى يىغى
ــىتىدە  ــش مەقس ــادا قىلى ــى ئ ــي مەجبۇرىيەتلەرن ــي ۋە مىللى ــكەن دىنى ــە چۈش ئۆزىگ

ــى.  ــۇرۇپ چىقت ــى ق ــاالر بىرلىكى«ن ــتان ئۆلىم ــەرقى تۈركىس »ش

ــن  ــە يېقى ــۆز خەلقىگ ــان ئ ــن بۇي ــۆت يىلدى ــقىغىنە ت ــان قىس ــز قۇرۇلغ  بىرلىكىمى
تــۇرۇپ، ئــۇالر دۇچ كەلگــەن دىنىــي ۋە ئىجتىمائىــي مەســىلىلەر، شــۇنداقال ئائىلــە-
نىــكاھ ۋە ئــۆز ئــارا مۇئامىلــە... قاتارلىــق مەســىلىلەردە ئۇالرغــا يــول كۆرســىتىش، 
ــا ۋە  ــڭ مۇراجىئەتگاھىغ ــق خەلقىمىزنى ــش ئارقىلى ــۈلھى قىلى ــش، س ــلىھەت بېرى مەس

مۇھاجىــرەت ھاياتىغــا مەنــە قوشــۇۋاتقان ئىشــەنچلىك بىــر ئورگانغــا ئايالنــدى. 

ــۋا  ــەت، دەۋەت ۋە پەتى ــى« ئىلىم-مەرىپ ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس  »ش
قاتارلىــق... ســاھەلەردە خەلقىمىزنىــڭ خىزمىتىــدە بولىدىغــان تەرەپســىز ۋە مۇســتەقىل 
ــۇلمانلىرى  ــۇر مۇس ــە ئۇيغ ــقا يەن ــن باش ــز يۇقىرىقىالردى ــەت. جەمئىيىتىمى بىرجەمئىي
ــپ  ــات ئېلى ــا تەتقىق ــىلىلەرگە قارىت ــى مەس ــان دىن ــدا بولغ ــن پەي ــدە يېڭىدى ئىچى
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بارىــدۇ. ۋەتىنىمىزنىــڭ ھۆرلۈكــى ئۈچــۈن پۈتــۈن ئىمكانىيەتلىــرى ئارقىلىــق خالىــس 
خىزمــەت قىلىشــقا تىرشــىدۇ. دۇنيادىكــى پۈتــۈن ئۆلىمــاالر، خۇسۇســەن تۈركىســتان 
ــۇنداقال  ــىدۇ، ش ــقا تىرىش ــى تۇرغۇزۇش ــر ئورتاقلىق ــىدا پىكى ــرى ئوتتۇرىس ئۆلىمالى
ــەنچىلىك  ــر ئىش ــۇلمانلىرىنىڭ بىردىنبى ــۇر مۇس ــىرتىدىكى ئۇيغ ــى ۋە س ــەن ئىچ ۋەت
دىنىــي ئورگىنــى بولۇشــقا كۈچەيــدۇ. ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائەنىــڭ يولىنــى تۇتقــان 
ــەن  ــەر بىل ــەخس ۋە جەمئ ىيەتل ــى ش ــەت قىلغۇچ ــي خىزم ــى، ئىلمى ــق دەۋەتچ بارلى

ــدۇ.  ــق ئورنىتى ھەمكارلى

 »ئۆلىماالر بىرلىكى«نىڭ مەركىزى: 

ــۇپ،  ــەھرىدە بول ــتانبۇل ش ــڭ ئىس ــزى تۈركىيەنى ــى مەركى ــڭ ھازىرق »بىرلىك«نى
ئېھتىيــاج بولغانــدا ۋە ياكــى ئاالھىــدە بىر ئەھــۋال ئاســتىدا جەمىئيەت مەســئۇللىرىنىڭ 
قــارار ئېلىشــى بىلــەن مەركەزنىــڭ ئورنــى ئۆزگەرتىلىــدۇ ياكــى شۆبىســى ئىچىلىــدۇ. 

 قۇرۇغۇچىلىرى ۋە ئۇالرنىڭ مەيدانى: 

بىرلىكنىــڭ قۇرۇغۇچىلىــرى شــەرقىي تۈركىســتانلىق »ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائــە« 
يولىنــى تۇتقــان ئۆلىمــاالر بولــۇپ، قۇرئــان ۋە ســۈننەتنى ئاساســى تايانــچ قىلىــدۇ، 

شــۇنداقال دىنىــي پىكىــردە ئوتتۇراھاللىقنــى تەشــەببۇس قىلىــدۇ. 

پىقھىــي مەســىلىلەردە مەشــھۇر تــۆت مەزھــەب ئىماملىرىنى ئورتــاق ئىتىــراپ قىلىدۇ 
ۋە ئۇالرنىــڭ قۇرئــان، ھەدىــس، ئىجمــا ۋە قىياســتىن ئىبــارەت ھۆكــۈم خۇالســىلەش 
يوللىرىغــا ئەگىشــىدۇ. شــۇنداقال پەيغەمبىرىمىــز، ســاھابىلەر ۋە تابىئىنالرنــى ئۆزلىرىگــە 
ئۈلگــە تۇتىــدۇ ۋە ئېجتىھــاد دەرۋازىســىنىڭ قىيامــەت كۈنىگىچــە ئوچــۇق ئىكەنلىكىگە 

 . ۇ ئىشىنىد

 قۇرۇلۇش مەقسىتى:

ــق  ــن خەلقئارالى ــىلىلەر، جۈملىدى ــىۋەتلىك مەس ــتانغا مۇناس ــەرقىي تۈركىس ش  .1
ــڭ  ــى ۋە ئۆلىمالىرىنى ــتان خەلق ــەرقىي تۈركىس ــدە ش ــىلىلەر ھەققى ــالمى مەس ئىس

ــش. ــىل قىلى ــى ھاس ــر بىرلىك ــاق پىكى ــش ۋە ئورت ــان قىلى ــىنى باي مەۋقەس

ــالم  ــى ئىس ــداش ۋە ئۇن ــى قوغ ــالمىي كىملىكىن ــتاننىڭ ئىس ــەرقىي تۈركىس ش  .2
ــتەھكەملەش. ــى مۇس ــۇنداقال ئورنىن ــۇش، ش ــىغا تونۇت دۇنياس
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شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى دۇچ كەلگــەن ھــەر ســاھە قىيىنچىلىقالرنــى ھــەل   .[
ــش ئۈچــۈن تىرىشــچانلىق كۆرســىتىش. قىلى

شــەرقىي تۈركىســتانلىق ئۆلىماالر، مۇتەپەككــۇرالر ۋە زىيالىيالر ئوتتۇرىســىدىكى   .4
مۇناســىۋەتنى كۈچەيتىــش.

ئىسالم دىنىنى ھەقىقىي ماھىيىتى بويىچە ئۇيغۇر خەلقىگە يەتكۈزۈش.  .5

ــا  ــالر ۋە خات ــان ئېقىم ــت بولغ ــىگە زى ــە ئەقىدىس ــۈننە ۋەلجامائ ــى س ئەھل  .6
ــش. ــش بېرى ــەنچىلەرگە تۈزىتى چۈش

ــى  ــي كىملىكىن ــى، دىنى ــەق - ھوقۇق ــڭ ھ ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ش  .7
ــاقالش. س

شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمالىرىنىــڭ خەلقئارادىكــى مۇســۇلمان ئۆلىمالىــرى ۋە   .8
ــش. ــىنى كۈچەيتى ــان ئاالقىس ــەن بولغ ــكىالتلىرى بىل ــڭ تەش ئۇالرنى

خىزمەت دائىرىسى:

بىرلىكىمىزنىڭ خىزمەت تەقسىماتى تۆۋەندىكىچە: 

1- پەتىــۋا ۋە شــەرئى مەســلەھەت گۇرۇپپىســى: ھــەر پەيشــەنبە كۈنــى ئەتتىگەندىن 
كەچكىچــە تولــۇق بىــر كــۈن ئۆلىمــاالر بىرلىكــى مەركىزىدە ئــەڭ ئاز بــەش ئۆلىمادىن 
ــق  ــۇن ئارقىلى ــى تېلېف ــە ياك ــڭ يۈزتۇران ــۇرۇپ خەلقىمىزنى ــۇ گ ــان ب ــپ تاپق تەركى
ــى  ــالر ئوتتۇرىن ــەر- ئايال ــۇنداقال، ئ ــدۇ. ش ــاۋاپ بېرى ــوئاللىرىغا ج ــورىغان س س
ــەل  ــىالرنى ھ ــلىرىدىكى تاالش-تارتش ــە ئىش ــارەت ۋە مۇئامىل ــدۇ. تىج ــالھ قىلى ئىس

قىلىــدۇ ۋە ســۈلھى قىلىــدۇ.

ــن تەشــكىل  ــن ئۆلىمادى ــە يېقى 2- دەۋەت گۇرۇپىســى: دەۋەت گۇرۇپپىســى 20 گ
ــى  ــتانلىقالرنىڭ دىن ــەرقىي تۈركىس ــق ش ــى بارلى ــۇپ، مۇھاجىرەتتىك ــان بول قىلىنغ
ــدا  ــەپاكۆي رايۇنى ــتانبۇلنىڭ س ــۈن ئىس ــداش ئۈچ ــى قام ــى ئىھتىياجلىرىن جەھەتتىك
ھــەر ھەپتىــدە بىــر قېتىــم تەبلىــغ دەرســى ئېلىــپ بېرىشــتىن باشــقا، زەيتىنبۇرنــۇ، 
ســەپاكۆي ۋە ســەلىم پاشــا قاتارلىــق رايۇنــالردا ئولتۇراقالشــقان ئۇيغۇرالرغــا يۈزتۇرانە 
ۋەز-نەســىھەت ۋە تەبلىــغ، دەۋەت ئېلىــپ بارىــدۇ. تېلېۋېــزور، فېيســبۇك، يۇتىيــۇب 
قاتارلىــق تەشــۋىقات ۋاســتىلىرىدا قەرەللىــك ھالــدا دىنىــي دەرىــس ۋە تەبلىغلەرنــى 

تارقىتىــدۇ. 

]- تەلىــم تەربىيــە گۇرۇپىســى: ئۇنىۋېرســتېتالردا دىنىــي بىلىملــەردە ئوقۇۋاتقــان 
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ئوقۇغۇچىالرغــا شــەرئى پەنلەردىــن دەرس بېرىــش، تۈركىيەدىكــى قۇرئــان كۇرســلىرى 
ۋە مەدرىســىلەرگە ئوقۇشــلۇق پروگراممىســى تەييــارالش، ســۇتۇق بۇغراخــان ئىلىم ۋە 
مەدەنىيــەت ۋەقپىنىــڭ ھەمكارلىقىــدا تۈركىيەنىــڭ ھەرقايســى رايۇنلىرىــدا ئوقۇۋاتقــان 
ئۇيغــۇر ئۇقۇغۇچىالرنىــڭ دىنــى ۋە مىللــى جەھەتتىــن يېتىلىشــىگە ھەسســە قۇشــۇش 

قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى قىلىــدۇ. 

4- تەتقىقــات گۇرۇپىســى: تەتقىقــات گۇرۇپىســىدا 20 گــە يېقىــن ئۆلىمــا بولــۇپ، 
ــڭ  ــداش ۋە ئۇنى ــى قوغ ــالمىي كىملىكىن ــتاننىڭ ئىس ــەرقىي تۈركىس ــۇرۇپ ش ــۇ گ ب
دۇنيادىكــى ئورنىنــى مۇســتەھكەملەش ئۈچــۈن مۇناســىۋەتلىك تەتقىقاتالرنــى ئېلىــپ 
بېرىــش، ئۇيغــۇر ياشــلىرى ئۈچــۈن دىنىــي ۋە مىللىــي تەلىم-تەربىيــە پروگراممىســى 
تەييــارالپ خەلىققــە ســۇنۇش ۋە خەلقىمىــز دۈچ كېلىۋاتقــان يىڭــى مەســىلىلەر ھەققىدە 
تەتقىقــات ئېلىــپ بېرىــش قاتارلىــق بىــر قىســىم مۇھىــم خىزمەتلەرنــى ئېلىــپ بارىدۇ. 

5- مېدىيــە ۋە تەشــۋىقات گۇرۇپپىســى: بــۇ گــۇرۇپ شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىماالر 
http://  ،/http://http//www.olimalartv.com قاراشــلىق  بىرلىكىگــە 

ــى  ــق ئىجتىمائ ــى... قاتارلى ــڭ فېيســبۇك بېت ــاالر بىرلىكىن olimalar.org ۋە ئۆلىم
ئۇچــۇر ۋاســتىلىرىدىن پايدىلىنىــپ دىنــى، ئىلىمىي ۋە سىياســىي تەشــۋىقات ساھاســىدە 

خىزمــەت قىلىــدۇ. 

ــۇم ۋە  ــان زۇل ــۈز بېرىۋاتق ــتاندا ي ــەرقىي تۈركىس ــى: ش ــات گۇرۇپىس 6- بايان
ــالم  ــى ئىس ــۇ زۇلۇمن ــق ب ــش ئارقىلى ــالن قىلى ــات ئې ــا بايان ــا قارىت قىرغىنىچىالرغ
ــىلىلەردە  ــم مەس ــە ۋە مۇھى ــر ئىنچىك ــۈزۈش. بەزىبى ــا يەتك ــى ۋە خەلقئاراغ دۇنياس
ئۆلىمــاالر بىرلىكــى نامىدىــن بايانــات ئېــالن قىلىــش قاتارلىــق خىزمەتلەرنــى قىلىــدۇ. 

ــان  ــىدا قىلىنىۋاتق ــى« ئىشخانىس ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس 7- »ش
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــقان »ش ــا جايالش ــەپاكۆي رايۇنىغ ــتانبۇلنىڭ س ــەر: ئىس خىزمەتل
ــم  ــر قېتى ــدا بى ــەر ئاي ــەزاالر ھ ــدە ئىســتانبۇلدىكى ئ ــاالر بىرلىكــى« مەركىزى ئۆلىم
ئۇچىرىشــىپ، ھازىرقــى ۋەزىيەتتــە مۇھىــم دەپ قارالغــان ياكــى ئۇيغۇر مۇســۇلمانلىرى 
دۈچ كېلىۋاتقــان مەســىلىلەردە بەس-مۇنازىــرە ئېلىپ بارىدۇ. شــۇنداقال ئىســتانبۇلدىكى 
ھــەر قايســى ئۇنىۋېرســتېتالردا ئوقۇۋاتقــان، ئاالھىــدە تەربىيەلــەش مەقســەت قىلىنغان 
40 نەپــەر ئوقۇغۇچىغــا ئايــدا بىــر قېتىــم ئاالھىــدە ئۇســتاز چاقىرىتىــپ مەخســۇس 

دەرس ۋە لىكســىيەلەر ئورۇنالشــتۇرىدۇ. 

ــا  ــز ئوقۇغۇچىغ ــە قى ــر قانچ ــان بى ــتانبۇلدا ئوقۇۋاتق ــى ئىس ــەنبە كۈن ــەر ش  ھ
ھەدىســتىن دەرس بېرىلىــدۇ، ھــەر پەيشــەنبە كۈنــى خەلقىمىزنىــڭ ســوئاللىرىغا يــۈز-
تۇرانــە جــاۋاپ بېرىــش ۋە شــەرئىي مەســلەھەت كۆرســۈتۈش قاتارلىــق خىزمەتلــەر 

ــدۇ.  ــپ بېرىلى ئېلى

http://olimalar.org
http://http//www.olimalartv.com/
http://http//www.olimalartv.com/
http://olimalar.org
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ــى 2020 –  ــۇرا يىغىن ــق ش ــڭ 6 – قېتىملى ــاالر بىرلىكى«نى ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس »ش
ــدى. ــەھىرىدە ئېچىل ــا ش ــڭ ئاالني ــە تۈركىيەنى ــن 9 – كۈنىگىچ ــڭ 6-كۈنىدى ــى 1-ئاينى يىل

ــم  ــى قېتى ــدا ئىكك ــرى، يىل ــن بې ــى قۇرۇلغاندى ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ش
»شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى« شــۇرا يىغىنــى نامىــدا چــوڭ يىغىــن ئۆتكــۈزۈپ 
كىلىۋاتقــان بولــۇپ، شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ 6 – قېتىملىــق شــۇرا يىغىنــى 
ــەھىرىدە  ــا ش ــڭ ئاالني ــە تۈركىيەنى ــن 9 – كۈنىگىچ ــڭ 6-كۈنىدى ــى 1-ئاينى 2020 – يىل
ئېچىلــدى. بــۇ قېتىمقــى يىغىنغــا تۈركىيــە ئىچــى ۋە ســىرتىدىن 70 تىــن كۆپــرەك شــەرقىي 
ــك  ــدە بىرلى ــڭ 1-كۈنى ــدى. يىغىننى ــاالر بىرلىكــى ئەزاســى ئىشــتىراك قىل تۈركىســتان ئۆلىم
ــپ  ــدە ئېلى ــل ئىچى ــر يى ــەن بى ــئۇللىرى ئۆتك ــڭ مەس ــى گۇرۇپپىالرنى ــى ھەرقايس ئىچىدىك
ــى  ــڭ بۈگۈنك ــتان خەلقىنى ــەرقىي تۈركىس ــەردى. ش ــدە دوكالت ب ــەر ھەققى ــان خىزمەتل بېرىلغ
دىنىــي ۋە سىياســىي ۋەزىيىتــى، خەلقىمىزنىــڭ تەقدىرىگــە مۇناســىۋەتلىك مۇھىــم مەســىلىلەر، 
شــەرقىي تۈركىســتان داۋاســىنىڭ يېتەكچــى ئىدىيەســى، تەشــكىالت ۋە مەنســۇبىيەت قاتارلىــق 

ــدى. ــپ بېرىل ــرە ئېلى ــددى مۇزاكى ــالردا جى تېمى

ــەرقىي  ــۈن »ش ــى ئۈچ ــۇ جانلىنىش ــىنىڭ تېخىم ــتان دەۋاس ــەرقىي تۈركىس ــدە، ش 2- كۈنى
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــرەك؟ ش ــى كې ــى قىلىش ــە نېمىلەرن ــى« يەن ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم تۈركىس
دەۋاســىنى ئىســالم ۋە ئــەرەب دۇنياســىدا قانــداق قىلغانــدا تېخىمــۇ ئاكتىــپ ھالغــا ئەكەلگىلــى 
ــرەك؟ دېگــەن  ــدۇ؟ ئىزباســار ئۆلىماالرنــى يېتىشــتۈرۈش ئۈچــۈن نېمىلەرنــى قىلىــش كې بولى
ــم –  ــتىراكچىلىرى ئايرى ــن ئىش ــن يىغى ــدى. كېيى ــپ بېرىل ــرە ئېلى ــددى مۇزاكى ــالردا جى تېمى
ــى  ــڭ ئالدىمىزدىك ــاالر بىرلىكىنى ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ــۈپ، ش ــا بۆلۈن ــم گۇرۇپپىالرغ ئايرى
بىــر يىللىــق خىزمــەت نىشــانى ۋە تەكلىپلــەر ئوتتۇرىغــا قويۇلــدى ۋە بــۇ تەكلىپلەرنىــڭ بىــر 

ــدى.  ــە كىرگۈزۈل ــەت كۈنتەرتىپىگ ــپ، خىزم ــۇل قىلىنى ــن قوب ــك تەرىپىدى قىســمى رەھبەرلى
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ــى  ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم ــەرقىي تۈركىس ــى، ش ــڭ 8-كۈن ــى 8-ئاينى 2018- يىل
رەئىســى دوكتــۇر ئاتائۇلــالھ شــاھيار ۋە مۇئاۋىــن رەئىســى ئۇســتاز ســىراجىدىن ئەزىــزى 
باشــچىلىقىدىكى بىــر ھەيئــەت تۈركىيــە دىيانــەت ئىشــلىرى باشقارمىســىنى زىيــارەت قىلدى.

ــى  ــن رەئىس ــىنىڭ مۇئاۋى ــلىرى باشقارمىس ــەت ئىش ــدا، دىيان ــارەت جەريانى زىي
ــە  ــو تىلېۋىزىي ــى رادىئ ــلىرى باشقارمىس ــەت ئىش ــون، دىيان ــەلىم ئارگ ــۇر س دوكت
بۆلۈمــى باشــلىقى مۇســتاپا چۇھــادار، تەلىــم تەربىيــە بۆلۈمــى مەســئۇلى ســۇئات 
ــاۋاش  ــەد س ــرى مۇھەمم ــاش مۇدى ــڭ ب ــەت ۋەخپىنى ــە دىيان ــان، تۈركىي ئوقۇي
ــم  ــاغالم خانى ــا س ــرى زەلىھ ــى مۇدى ــات بۆلۈم ــتراتېگىيە ۋە تەتقىق ــوالت، س پ
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ــدى.  ــارەت قىل ــم زىي ــئۇلالرنى ئايرىم-ئايرى ــق مەس قاتارلى

بىرلىكــى  ئۆلىمــاالر  تۈركســىتان  شــەرقىي  يەنــە  جەريانىــدا  زىيــارەت 
ــدە  ــى ھەققى ــى ۋەزىيىت ــتاننىڭ ھازىرق ــەرقىي تۈركىس ــن، ش ــتۇرۇلغاندىن كېيى تونۇش
ــۇر  ــان ئۇيغ ــەدە ئوقۇۋاتق ــە، تۈركىي ــدا يەن ــارەت جەريانى ــدى. زىي ــات بېرىل مەلۇم
ئوقۇغۇچىالرنىــڭ ئومۇمىــي ئەھۋالــى، خەلقئارالىــق ئىمــام خاتىــپ تولــۇق ئوتتــۇرا 
ــرى  ــالم بىلىملى ــتىتلىرىنىڭ ئىس ــى ئۇنىۋېرس ــڭ ھەرقايس ــرى ۋە تۈركىيەنى مەكتەپلى
ــەپ  ــى تەل ــاردەم پۇل ــا ياتــاق ۋە ئوقــۇش ي ــدا ئوقۇيدىغــان ئوقۇغۇچىالرغ فاكۇلتېتى
قىلىــش، دۇنيانىــڭ ھەرقايســى جايلىرىدىكــى تۈركىيــەدە ئوقــۇش ئارزۇســى بولغــان 
ــش  ــۇل قىلى ــە قۇب ــپ مەكتەپلىرىگ ــام خاتى ــق ئىم ــى خەلقئارالى ــۇر پەرزەنتلىرىن ئۇيغ
ــە دىيانــەت ئىشــلىرى باشقارمىســى نەشــرىياتى ۋە  ئىشــلىرىدا ھەمكارلىشــىش، تۈركىي
ــۆز-  ــاھەلىرىدە ئ ــۋىقات س ــەن دەۋەت ۋە تەش ــى بىل ــو تىلىۋىزىيەس ــەت رادىئ دىيان
ئــارا ھەمكارلىشىشــتىن ئىبــارەت بىــر قانچــە تۈرلــۈك مەســىلىلەر ھەققىــدە مۇزاكىــرە 

ــدى. ــپ بېرىل ئېلى

ــەرقىي  ــلىغان »ش ــى باش ــىيا زىيارىتىن ــى مااليس ــڭ 7-كۈن ــى 1-ئاينى 2019- يىل
ــق  ــپ ۋە ھەمكارلى ــتان مائارى ــەرقىي تۈركىس ــى«، »ش ــاالر بىرلىك ــتان ئۆلىم تۈركىس
جەمئىيىتــى«، »ئاۋۇســتىرالىيە شــەرقىي تۈركىســتان جەمئىىيىتــى« ۋەكىللىــرى، 2019-

يىلــى 10-ئاينىــڭ 8-كۈنــى، مااليســىيا دىيانــەت ئىشــلىرى باشــلىقىنى ئىشخانىســىدا 
ــدى. ــارەت قىل زىي

ــەرقىي  ــى ۋە ش ــى ۋەزىيىت ــتاننىڭ ھازىرق ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــارەت جەريانى زىي
تۈركىســتاندىكى مۇسۇلـــمانالر دۈچ كىلىۋاتقــان دىنــى بېســىم ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىــق 

ــەردى. ــات ب ــىلى مەلۇم ــدە تەپس ھەققى
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مااليســىيا زىيارىتىنــى داۋامالشــتۇرۇۋاتقان »شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر 
بىرلىكــى«، »شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ ۋە ھەمكارلىــق جەمئىيىتــى« ۋەكىللىــرى 
2019-يىلــى 1-ئاينىــڭ 9-كۈنــى، مااليســىيا خەلقئارالىــق ئىســالم ئۇنىۋېرســتېتى، 
ــى  ــەل ھۇزەيرىن ــۇر ئەكم ــور دوكت ــى پروفېسس ــزى رەئىس ــتۇرۇش مەركى ئىسالمىيالش

ــدى.  ــارەت قىل ــىدا زىي ئىشخانىس

ــەرقىي  ــى ۋە ش ــى ۋەزىيىت ــتاننىڭ ھازىرق ــەرقىي تۈركىس ــدا ش ــارەت جەريانى زىي
تۈركىســتاندىكى مۇسۇلـــمانالر دۈچ كىلىۋاتقــان دىنــى بېســىم ۋە ئىرقىــي قىرغىنچىلىق 
ھەققىــدە تەپســىلى مەلۇمــات بىرىلــدى. شــۇنىڭدەك، خەلىقئارالىــق ئىســالم 
ئۇنىۋېرســتېتى جامىســىدە شــەرقىي تۈركىســتان ۋەزىيىتــى ئاڭلىتىلىدىغــان ۋە مەركەزگــە 
قاراشــلىق جامىلــەردە جۈمــە كۈنــى شــەرقى تۈركســتان ھەققىــدە خۇتبــە ئوقۇلىدىغــان 

ــدى. بول
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ئۆلىماالر بىرلىكى ئۇستاز جۇببەلى ئەھمەدنى زىيارەت قىلدى

01- ئىيــۇن شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكىدىــن تەشــكىللەنگەن بىــر ھەيئەت 
مەشــھۇر ئالىــم، دەۋەتچــى ئۇســتاز جۇببەلــى ئەھمەدنــى ئىشخانىســدا زىيــارەت قىلدى.

ــان  ــان ئىنس ــپ بېرىۋاتق ــتاندا ئېلى ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــاي رېجىمنى ــە، خىت زىيارەتت
قېلىپىدىــن چىققــان دىنــى چەكلىمــە، ئىنســان قېلىپىدىــن چىققــان سىياســى باســتۇرۇش 
ــەرقىي  ــە ش ــى ئەھمەدك ــتاز جۇببەل ــدە ئۇس ــتۇرۇلدى ھەم ــالر تونۇش ۋە قىرغىنچىلىق
ــەرقىي  ــان »ش ــان قىلىنغ ــى باي ــەت ئەھۋال ــۇت ۋەزىي ــى مەۋج ــتاننىڭ ھازىرق تۈركىس

ــدى. ــە قىلىن ــاب ھەدىي ــق كىت ــدۇ« ناملى ــان يىغالۋاتى ــتان ق تۈركىس

زىيارەتتــە يەنــە خىتــاي رېجىمنىــڭ شــەرقىي تۈركىســتان خەلقــى ئۈســتىدىن ئېلىــپ 
ــىتىگە  ــتۇرۇش سىياس ــان باس ــن چىقق ــان قېلىپىدى ــە، ئىنس ــى چەكلىم ــان دىن بېرىۋاتق
ــاي  ــەن خىت ــە بىل ــدە تۈركىي ــۇش ھەم ــداق توختۇت ــۇرۇش، قان ــى ت ــداق قارش قان
ــڭ  ــىي پائالىيەتچىلەرنى ــى سىياس ــىپ تۈركىيىدىك ــىغا ئەگىش ــىۋىتىنىڭ قويۇقلىشىش مۇناس

ــتۇرۇلدى. ــر ئالماش ــۇ پىكى ــى ھەققىدىم ــىتىش خەۋپ ــىر كۆرس ــە تەس پائالىيىتىگ

شەرقىي تۈركىستان ھەيئىتى كۈۋەيت مىللىي مەجلىسىنى زىيارەت قىلدى
»شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى« مۇئاۋىــن رەئىســى ئۇســتاز ســىراجىددىن 
ئەزىــزى، »شــەرقىي تۈركىســتان تەشــكىالتالر بىرلىكــى« ۋە مائارىــپ جەمئىيىتى رەئىســى 
ــدن  ــى ئەزالىرى ــڭ دەۋەت گۇرۇپپىس ــاالر بىرلىكىنى ــان، ئۆلىم ــالھ ئوغۇزخ ھىدايەتۇل
ئۇســتاز ھەبىبۇلــالھ كۈســەنى ۋە مەھمۇتجــان دامولــالم قاتارلىقالردىــن تەشــكىل قىلغــان 
بىــر ھەيئــەت، بۈگــۈن كۈۋەيــت مىللىــي مەجلىســى ئەزاســى ۋە كۈۋەيــت »ئۈممــەت 
ــف  ــەد ھاي ــۇر مۇھەمم ــى دوكت ــاش كاتىپ ــى« ب ــداش جەمئىيىت ــىپلىرىنى قوغ پرىنس

ــدى.  ــارەت قىل ــىدا زىي ــەت ئىشخانىس ــتىكى خىزم ــى مەجلىس ئەلمۇتەيرىن
ــەرقىي  ــىدە ش ــەت مەجلىس ــت مىلل ــرى كۈۋەي ــف ئەلمۇتەي ــەد ھاي ــۇر مۇھەمم دوكت
ــى  ــەن كىش ــپ كەلگ ــە ئېلى ــم كۈنتەرتىپك ــە قېتى ــر قانچ ــىنى بى ــتان مەسىلىس تۈركىس
ــا  ــى ۋە زالمىغ ــىنى قوللىغانلىق ــتان داۋاس ــەرقىي تۈركىس ــڭ ش ــەت ئۇنى ــۇپ، ھەيئ بول

ــدۈردى.  ــى بىل ــۈن رەھمىتىن ــى ئۈچ ــدا بولغانلىق ــڭ يېنى ــى مەزلۇمنى قارش
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ــى  ــار زىيارىت ــى، قات ــى ھەيئىت ــار زىيارىت »شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى« قات
جەريانىــدا ئەلجەزىــر بىۋاســتە تارقىتىــش قانىلىــدا شــەرقىي تۈركســىتان ھەققىــدە 45 مىنۇتلۇق 

بىــر پروگراممــا قىلىنــدى. 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــەنىي ش ــالھ كۈس ــالم ۋە ھېبىبۇل ــان دامول ــدا مەھمۇدج ــۇ پروگراممى ب

ــى. ــىنى ئاڭالتت مەسىلىس
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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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ــا  ــى گولالندىيەدىكــى »ياۋرۇپ ــاالر بىرلىكــى« ھەيئىت ــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىم »ش
ــەن ئۇچراشــتى. ــرى بىل ــى« رەھبەرلى ــپ جەمئىيىت شــەرقىي تۈركىســتان مائارى

 »شــەرقىي تۈركســىتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى« رەئىســى دوتســېنت دوكتــۇر 
ئاتاۋۇلــالھ شــاھيار باشــچىلىقىدىكى بىــر ھەيئــەت 2018-يىلى9-ئاينىــڭ 10-كۈنى، 
گولالندىيەدىكــى »ياۋرۇپــا شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ جەمئىيىتــى«دە جەمئىيىــەت 
مەســئۇللىرى ۋە گولالندىيەدىكــى ئۇيغــۇر جامائەتلىــرى بىلەن ئۇچراشــتى. ئۇچرىشــىش 
ــتان  ــەرقىي تۈركىس ــاھيار »ش ــالھ ش ــۇر ئاتاۋۇل ــېنت دوكت ــس دوتس ــدا رەئى جەريانى
ــۆز  ــدا س ــەن تېمى ــدى؟ دېگ ــىس قىلىن ــۈن تەس ــە ئۈچ ــى« نېم ــاالر بىرلىك ئۆلىم
قىلىــپ، ئ ۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ قۇرۇلــۇش باســقۇچى، نېمــە ســەۋەبتىن قۇرۇلغانلىقــى 
ۋە ھازىرقــى ئېلىــپ بېرىۋاتقــان خىزمەتلىــرى ھەققىــدە توختالــدى. دوكتــۇر شــاھيار 
ســۆزىدە يەنــە: »شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكى«نىــڭ بىتەرەپ، مۇســتەقىل 
ــاالر  ــە ئۆلىم ــاھيار ســۆزىدە يەن ــى. ش ــەپ ئۆتت ــى تەكىتل ــر تەشــكىالت ئىكەنلىك بى
ــۇش ۋە  ــەن تونۇش ــالر بىل ــۇر قېرىنداش ــى ئۇيغ ــڭ ياۋروپادىك ــى ھەيئىتىنى بىرلىك
ــش  ــپ بېرى ــەكىلدە ئېلى ــى ش ــداق ۋە قايس ــى قان ــى خىزمەتن ــا دىن ــا قارىت بۇالرغ
ــدا  ــى. ئاخىرى ــكەرتىپ ئۆتت ــى ئەس ــۈن كەلگەنلىكىن ــىش ئۈچ ــدە مۇزاكىرىلىش ھەققى
»شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىمــاالر بىرلىكــى« پەتىــۋا بۆلۈمىنىــڭ مەســئۇلى دوكتــۇر 
ئالىمجــان بۇغدانىــڭ پەتىۋا-شــەرئى مەســلىھەت بۆلۈمىنىــڭ قىلىۋاتقــان خىزمەتلىــرى 
ــا  ــە »ياۋرۇپ ــىش گولالندىي ــى. ئۇچرىش ــتۇرۇپ ئۆتت ــى تونۇش ــەت مېتودىن ۋە خىزم
شــەرقىي تۈركىســتان مائارىــپ جەمئىيىتــى« ئەزاســى ۋە شــەرقىي تۈركىســتان ئۆلىماالر 
بىرلىكــى ئەزاســى ئۇســتاز ئابدۇراخمــان قاراجىمنــى ئۆلىمــاالر بىرلىكىنىــڭ گولالندىيــە 

ــەن ئاخىرالشــتى.  ــى ئېــالن قىلىــش بىل ــى قىلىــپ بېكىتىلگەنلىكىن ۋەكىل
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