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ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر

ھاالل –ھارام ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
ھاالل-ھاارام مەسىلىساى ئەڭ قەدىمىاي مەساىلىلەرنىڭ بىارى بولاۇپ ،كائىناتنىاڭ باارلىق ئىشالىرى
ۋە ھاياتنىااڭ مىزانىغااا مۇناسااىۋەتلىك چااوڭ مەسااىلىدۇر ئ ا الالھ تائاااال ئىنساااننى يەر يۈزى ادە ئۆزىاادىن
ئورۇنباساااارلىق ۋەزىپىسااااىنى جااااارىي قىلدۇرۇشاااى ئۈچااااۈن ياراتقااااان بولاااۇپ ،ئۇنىڭغااااا يااااېمەك –
ئىچاامەك ،نەساالىنى داۋام قىلاادۇرۇش ئااامىللىرى ،بەختلىااك ھايااات كەچۈرۈشاانىڭ چااارىلىرى قاتااارلىق
ياشاشاانىڭ پۈتااۈن ۋاسااىتىلىرىنى تولااۇقالپ بېاارىش بىاالەن بى ارگە ياشاشاانىڭ قااانۇن  -پىرىنسااىپلىرىنى
بەلگىلىااگەن چااۈنكى ھەر قانااداق بىاار ئۇسااتا ئااۆزى ياسااىغان نەرسىسااىنىڭ قااانۇنىيەتلىرىنى ئۇباادان
بىلگىاانىگە ئوخشاااش ،يااااراتقۇچى ئااالالھ ئاااۆزى ياراتقااان مەخلۇقاتلىرىنىاااڭ خاااراكتېرىنى ۋە ئاااۇالر
ئۈچۈن نېمىنىڭ پايدىلىق ۋە نېمىنىڭ زىيانلىق ئىكەن لىكىنى ياخشى بىلىدۇ شاۇڭا ئاالالھ تائااال ئىنسااننىڭ
بەھاااۇزۇر ھاياااات كەچۈرۈشاااىگە كاپااااالەت قىلىاااش ئۈچاااۈن بىاااار قىساااىم قاااانۇن – پىرىنسااااىپالرنى
بەلگىلىگەن باۇ قاانۇن – پىرىنساىپالر «قىال» ۋە «قىلماا» يااكى بىزنىاڭ تەبىرىمىاز باويىچە «ھااالل»
ۋە «ھارام» دېگەن ئىككى سۆزگە مەركەزلەشكەن
ئالالھ تائاالنىڭ ھېكمىتى ئىنسان ئاۇرۇغىنى يەر ياۈزىگە تارقىتىاپ ،ئۇالرنىاڭ ھاياتىغاا ۋە بەخات
– سااائادىتىگە كاپالەتلىااك قىلىاادىغان مەزكااۇر قااانۇن – پىرىنسااىپالرنى بەلگىلەشاانى تەقەززا قىلغااان
بولااۇپ ،ئااادەم ئەلەيھىسساااالم بىاالەن ئايااالى ھەۋۋانااى جەننەتااتىن يەر يااۈزىگە چۈشۈرۈشاتىن ئ ااۋۋال
بۇ ئىككىسىنى ھاالل – ھاارام بىالەن ساىنىغان باۇ ساىناق ئەمەلىيەتاتە ئۇالرغاا «ھااالل – ھاارام» ناى
ئۆگىتىشتىكى تۇنجى مەشق ئىدى ئالالھ تائاال بۇ ئىككىسىگە جەننەتتە ھەمامە نەرساىنى ھااالل قىلىاپ
بېرىااپ  ،پەقەت بىاار تااال دەرەخنىااڭ مېۋىسااىنىال ھااارام قىلغااان ئۇنااداقتا ئااالالھ تائاااال ئۇالرغااا نااېمە
ئۈچاۈن بااۇ بىاار تااال دەرەخنىااڭ مېۋىسااىنى ھاارام قىلغااان دەيمىزكااى ،ئااالالھ تائاااال ئۇالرغااا ھاااالل –
ھارامنىاڭ پەلسەپىسااىنى بىلاادۈرۈش ئۈچااۈن ھااارام قىلغااان دېاامەك ،ھاااالل – ھااارام مەسىلىسااى ئاادەم
ئەلەيھىسساالم بىلەن ئايالى ھەۋۋا ئىككىسى جەننەتتىكى ۋاقتىدىال باشالنغان
ھاالل ھارامدىن كۆپتۇر
شاااۇنىمۇ ئەساااتىن چىقارماسااالىق كېرەككاااى ،ئاااالالھ تائااااال كاااۆپ نەرساااىلەرنى ھااااالل قىلغاااان ۋە
ئىنتايىن ئاز نەرسىلەرنىال ھارام قىلغان شۇڭا ئالالھ تائاال ھااللنىاڭ كۆپلىكىادىن ئاۇالرنى ساانىمىغان
ئەممااا ھااارامنى سااانىغان چااۈنكى شااەيئىلەر ئەساالىدە ھاااالل بولااۇپ ،ئااۇالردىن پەقەت ئاااز قىساامىال
ئىنسانالرغا زىيانلىق بولغانلىقى ۋە مۇندىن باشاقا ئاالالھ تائاالغاا ئاۆزى بىلىادىغان ساەۋەبلەر تاۈپەيلى
ھارام قىلىنغان ،شۇڭا ھااللنى ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ ئەمماا ھاارام ئااز بولغاانلىقى ئۈچاۈن ئاۇنى
ساناش مۇمكىن ئىنسانالر پەن – تېخنىكىدا ئىلگىارىلەپ ،ياۇقىرى تىپتىكاى ھېساابالش ماشاىنىلىرى ۋە
ستاتىسااىتكا قااوراللىرى ئااادەمنى ھەيااران قالدۇرىاادىغان دەرىجىاادە تەرەققىااي قىلغااان بولسااىمۇ ،يەنىااال
ئااۇالر قۇمالرنىااڭ ياااكى دېڭىااز دولقۇنلىرىنىااڭ سااانىنى ئېلىشااتىن ئاااجىز كەلگەناادەك ،ئااالالھ تائاالنىااڭ
نېم ەتلىرىنىماااۇ سااااناپ بولۇشاااتىن ئااااجىز كېلىااادۇ چاااۈنكى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ نېمەتلىرىناااى سااااناش ۋە
ھېسابالشاااقا ئىنساااان تااااقىتى يەتمەيااادۇ ئالالھ تائااااال باااۇ مەنىااادە مۇناااداق دېاااگەن﴿ :ساااىلەر ئالالھنىاااڭ
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() 1

نېمىتىنى ساناپ تۈگىتەلمەيسىلەر﴾
ئااالالھ تائاااال ھااارام قىلغااان نەرسااىلەردىن بەزىسااى ت ۆۋەناادىكى ئااايەتلەردە ئىپااادىلەنگەن( ﴿ :ئەي
پەيغەمااابەرۇ ئۇالرغاااا ئېيتقىنكاااى« كاااېلىڭالر ،ئاااالالھ ھاااارام قىلغاااان نەرساااىلەرنى ساااىلەرگە ئوقاااۇپ
بېرەي :سىلەر ئالالھقاا ھاېچ نەرساىنى شاېرىك كەلتاۈرمەڭالر ،ئاتاا –ئاناڭالرغاا ياخشاىلىق قىلىڭاالر،
ناااامراتلىقتىن قورقاااۇپ بااااالڭالرنى ئۆلتاااۈرمەڭ الر ،بىاااز ئۇالرغاااا ۋە ساااىلەرگە رىزىاااق بېرىمىاااز،
ئاشاااكارا ۋە يوشاااۇرۇن ياماااان ئىشاااالرغا ياااېقىن كەلمەڭاااالر ،ئالالھنىاااڭ ئەمااارىگە خىالپلىاااق قىلىاااپ
(نااااھەق) ئااااادەم ئۆلتااااۈرمەڭالر ،ھەقلىااااق رەۋىشاااتە ئۆلتااااۈرۈش بۇنىڭاااادىن مۇستەساااانا سااااىلەرنىڭ
چۈشىنىشااىڭالر ئۈچااۈن ،ئااالالھ سااىلەرگە بااۇ ئىشااالرنى تە ۋسااىيە قىلىاادۇ يېتىمنىااڭ مېلىنااى تاااكى ئااۇ
بااااالغەتكە يەتكەناااگە قەدەر ئۇنىڭغاااا ئەڭ پايااادىلىق ئۇساااۇلدا تەساااەررۇپ قىلىڭاااالر ،ئاااۆلچەمنى ۋە
تااارازىنى تااوغرا قىلىڭااالر ،ھېچقانااداق ئااادەمنى كااۈچى يەتمەياادىغان ئىشااقا تەكلىااپ قىلمااايمىز سااۆز
قىلغااااان (ھۆكااااۈم چىقارغااااان ياااااكى گۇۋاھلىااااق بەرگەن) چااااېغىڭالردا ئادىاااال بولااااۇڭالر( ،ھۆكااااۈم
چىقىرىلغااان ياااكى گۇۋاھلىااق بېاارىلگەن ئااادەم) تااۇغقىنىڭالر بولغااان تەقاادىردىمۇ ،ئالالھقااا بېاارىلگەن
ئەھدىگە ۋاپا قىلىڭالر ،ئىبرەت ئېلىشىڭالر ئۈچاۈن ،ئاالالھ ساىلەرگە باۇ ئىشاالرنى تەۋساىيە قىلىادۇ»
بااۇ مېنىااڭ تااوغرا يولۇماادۇر ،شااۇ يولاادا مااېڭىڭال ر ،نااا تااوغرا يااولالردا ماڭماااڭالر ،ئااۇالر سااىلەرنى
ئالالھنىااڭ يولىاادىن ئايرىۋېتىاادۇ ،دوزاخااتىن ساقلىنىشااىڭالر ئۈچااۈن ،ئااالالھ سااىلەرگە بااۇ ئىشااالرنى
() 2
تەۋسىيە قىلىدۇ﴾
ياااۇقىرىقى ئاااايەتلەر ئاااالالھ تائااااال مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا چۈشاااۈرگەن ئاااون ۋەساااىيەتنىمۇ ئاااۆز
ئىچىگە ئالغان
ھاالل نەرسىلەردىمۇ ھارام تېپىلىدۇ
ھاالل نەرساىلەردىمۇ بەزى ھاارامالر تېپىلىادۇ باۇ زادى ناېمە دېگەنلىاك باۇ مۇناداق دېگەنلىاك،
بىااار نەرساااە ئاااۆز زاتىااادا ھااااالل بولساااىمۇ ،ئاااۇنى ئوغرىلىاااق ،پاااارىخورلۇق ،ئالااادامچىلىق قاتاااارلىق
چەكلەنااگەن يااولالر ئااارقىلىق تاپقااان كىشااى ئۈچااۈن ئااۇ نەرسااە ھار اماادۇر مەسااىلەن :ئااالالھ تائاااال
ياراتقااان لەززەتلىااك مېااۋىلەر ھااللاادۇر ئااۇنى چەكلەن اگەن يااولالر ئااارقىلىق تاپقااان كىشااى ۋە ئۇنىااڭ
ئائىلىسى ئۈچۈن ئۇ مېاۋىلەر ھاارام بولغانغاا ئوخشااش شاۇنىڭدەك ،ئاۆزى ھااالل بولساىمۇ ھااجەتتىن
تاشاقىرى سااەرپ قىلىااش بىاالەن ئااۇ نەرسااە ھااارام بولااۇپ كېتىا دۇ مەسااىلەن :تااوق قورساااققا زورالپ
يېيىش ئارقىلىق ئۆزىنىاڭ تەن سااقلىقىغا زىياان يەتكاۈزگەنگە ئوخشااش شەكساىزكى ،مۇناداق قىلىاش
قوش ھارامنى سادىر قىلغانلىقتۇر چۈنكى تاوق قورسااققا زورالپ يېايىش ئاارقىلىق تائاامنى ئىساراپ
قىلىااش بىاار ھااارام ،ئاناادىن ئۆزىنىااڭ مەيدىسااىنى بااۇزۇپ ت ەن ساااقلىقىغا زىيااان يەتكااۈزۈش يەنە بىاار
ھارامدۇر
ھاالل – ھارام ئىنساننىڭ تاقىتىگە يارىشا بەلگىلەنگەن
ھاااالل قىلىااش ياااكى ھااارام قىلىااش پەقەت ئااالالھ تائاااالنىڭال ھەققىاادۇر ئااالالھ تائاااال ھاااالل بىاالەن
ھااارامنى بەلگىلەشااتە بىلىااپ بەلگىلىااگەن خااۇددى تېلېااۋىزىيە ،كىاار ئااالغۇ ،ئااۈن ئااالغۇ ۋە سااىن ئااالغۇ
( )1ئىبراھىم سۈرىسى  -34ئايەت
( )2ئەنئام سۈرىسى  -153 -151ئايەتلەر
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قاتارلىق جىھازالرنى ياسااپ چىققاانالر باۇ جىھاازالرنى قاناداق يوساۇندا ئىشالىتىش ۋە بۇزۇلۇشاىنىڭ
ئالااادىنى قاناااداق ئاااېلىش دېگەنااادەك تەلىمااااتلىرى يېزىلغاااان بىااارەردىن كىتاااابچىنى باااۇ جىھاااازالرنى
ئالغۇچىالرغااا قوشااۇپ بەرگىااانىگە ئوخشاااش ،ئاااالالھ تائاااالمۇ ئاااۆزى يا راتقااان مەخلۇقااااتلىرىنى ۋە
ئۇالرغاا نېمىلەرنىاڭ پايادىلىق ،نېمىلەرنىاڭ زىياانلىق ئىكەنلىكىناى ،ئىنساانالر قاناداق قىلغانادا ھايااتىنى
بىااااخەتەر ئۆتكااااۈزۈپ بەختلىااااك بولىاااادىغانلىقىنى ياخشااااى بىلگەنلىكااااى ئۈچااااۈن ئۇالرغااااا ساااااماۋىي
كىتااابالرنى چۈشااۈرۈپ« ،ھاااالل-ھااارام» نااامى ئاسااتىدا تەلىماااتلىرىنى ئااۆگەتكەن ئااالالھ تائاالنىااڭ
ھېكمىتاااى ھااااالل – ھاااارام توغرۇلاااۇق قاااانۇن – پىرىنساااىپالرنى بەلگىلەشاااتە ئىنسااااننىڭ ساااەۋر –
تاقەتتىكى قۇدرىتىگە رىئايە قىلىشنى تەقەززا قىلغان شاۇڭا ئىنساانالر نەپەس ئالىادىغان ھااۋادا ھااالل
– ھارام بەلگىلىمىگەن چۈنكى ئىنسان ھاۋاسىز ياشا ىيالمايدۇ ئەمماا ياېمەك – ئىچمەكالەردە ھااالل –
ھااارامنى بەلگىلىااگەن چااۈنكى ئىنسااان ھااارام يېمەسااتىنمۇ ھاياااتىنى داۋام قىلدۇراالياادۇ ئااالالھ تائاااال
ھاالل بىلەن ھارامنى بەلگىلىگەندە ،بىزگە  -بىزنىاڭ جىسامىمىزغا ،ھاياتىمىزغاا ،تەن سااقلىقىمىزغا -
نېمىلەرنىااڭ پاياادىلىق ۋە نې مىلەرنىااڭ زىيااانلىق ئىكەنلىكىنااى بىلاادۈرگەن شااۇڭا بىااز ئۈچااۈن پاياادىلىق
بولغاااانلىرىنى ھااااالل پېتاااى باااويىچە بەلگىلىاااگەن ئەمماااا بىاااز ئۈچاااۈن – جىسااامىمىز ،ئەقلىمىاااز ،تەن
سااااقلىقىمىز ۋە ھايااااتىمىز ئۈچاااۈن  -زىياااانلىق بولغاااانلىرىنى ھاااارام قىلىاااۋەتكەن باااۇ خاااۇددى نېفىااات
ئايرىش زاۋوتىدىكىلە رنىڭ بېنزىننى تاۈرلەرگە ئايرىغىنىغاا ئوخشاايدۇ ئاپتوموبىال ئۈچاۈن مەخساۇس
قىلىنغااااان بېنزىنناااااى ئايروپىالنغااااا قاچىلى غانااااادا ،ئااااايروپىالن ۋەزىپىساااااىنى ئۆتىيەلمەياااادۇ ئۇچقاااااان
تەقدىردىمۇ چۈشۈپ كېتىدۇ ئادەم ئۆلىادۇ خاۇددى شاۇنىڭدەك ،ساىزگە مەخساۇس قىلىنغاان ھااالل
تائاااامنى يېمەسااا تىن ،ھاااارام تائاااامنى يېساااىڭىز جىسااامىڭىزغا زىياااان يەتكۈزىااادۇ -دە ،زەھەرلىنىاااپ
ئۆلىساىز ،ئااۆلمىگەن تەقادىردىمۇ ،كېسااەل بولىسااىز شاۇنىڭ بىاالەن ھايااتتىكى ۋەزىپىڭىزنااى ئۆتەشااتىن
ئاجىز قالىسىز ھارام دېگەن ئەنە شۇنداق زىيانلىق نەرسە
ھاالل بىلەن ھارام ئېنىق
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن « :ھاااااللمۇ ئېنىاااق ،ھااااراممۇ ئېنىقتاااۇر ،لاااېكىن باااۇ
() 1
ئىككىسى نىڭ ئوتتۇرىسىدا شۈبھىلىك نەرسىلەرمۇ بار»
بااۇ ھەدىاااس ھااااالل – ھاااارام مەسىلىساااىدە چوڭقاااۇر مەنىناااى ئىپاااادىلىمەكتە باااۇ ھەدىاااس قۇرئاااان
كەرىماااادە بايااااان قىلىنغااااان ھاااااالل – ھااااارامنى ئىپادىلىگەناااادەك ،ئىنسااااانالر ئەقلىااااي كااااۈچى بىاااالەن
بىلەلەياادىغان ھااااالل – ھاااارامنىمۇ ئىپادىلەيااادۇ چااۈنكى ئىنساااانالر يارىتىلىشاااتىكى ئەسااالى تەبىئىتىااادە
توغرۇلااۇ قنى ،دۇرۇساالىقنى ۋە ھەققااانىيلىقنى سااۆيىدۇ شااۇڭا گۇناااھ قىلغااان ،دۇرۇس ئىااش قىلمىغااان
ئااادەم باشااقىالردىن خىجىاال بولااۇپ ،گۇناااھلىرىنى ،خاتااالىقلىرىنى ۋە ھەقسااىزلىكلىرىنى كىشااىلەرنىڭ
كۆزىدىن يوشۇرۇشقا تىرىشىدۇ ۋە ئۆز-ئۆزىدىمۇ ئىچكى توقۇنۇشالر بىلەن بىئاراملىقتا ياشايدۇ
شااۇڭا ئىنسااانالر بىراۋنىااڭ ئىچكااى دۇنياسااىدىكى بىئاراملىقىغااا ۋە ئەتراپىاادىكىلەر بىاالەن بولغااان
مۇناسىۋىتىگە بىر قاراش بىلەنال ئۇنىڭ قايساى ھالادا ئى كەنلىكىناى بىلەلەيادۇ مەساىلەن :باشاقا بىرىنىاڭ
ئايااااالى بىاااالەن ھااااارام مۇھەببەتنىااااڭ ھېكايىسااااىنى ياشاااااۋاتقان بىاااارى ،ئۇنىااااڭ بىاااالەن ھەر قېااااتىم
ئۇچراشااقىنىدا ،خۇدۇكسااىرەپ ئالاادى – كەياانىگە مىااڭ قېااتىم قارىسااا ،ئۆزىنىااڭ ئايااالى بىاالەن كېتىااپ
بارغان كىشى ھېچ نەرسىدىن خۇدۇكسىرىمىگەنگە ،ئاو غرى يانچۇقىادىن پاۇل چىقارمااقچى بولغانادا،
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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ھەر تەرەپكە ساىنچىالپ قارىۋېتىاپ چىقارساا ،ھااللادىن پاۇل تاپقاان ئاادەم ئۆزىنىاڭ پاۇلىنى راھەتلىاك
بىلەن چىقارغىنىغا ،بىراۋنىڭ ئىمزاساىنى ئاوغرىالپ يولساىزلىق قىلمااقچى بولغاان ئاادەم قورقاۇنچتىن
قاوللىرى تىتاارىگەن ھالادا قەلەم تەۋرەتسا ە ،ئۆزىنىااڭ ئىمزاساىنى قىلغااان ئااادەم راھەتلىاك بىاالەن ئىماازا
قىلغىنىغااا ئوخشاااش بااۇ مىسااالالر ھاااالل بىاالەن ھارامنىااڭ ئىنسااانالر نەزىرى ا دىمۇ ئېنىااق ئىكەنلىكىنااى
بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈن يېتەرلىكتۇر
توغرا ئىش قىلغان ئادەمنىڭ ۋىجدانى راھەت ،ئۆزى خااتىرجەم ،ياماان ئىاش قىلغاان ئاادەم ئاۆزى
بىئاراملىق ۋە خۇدۇك ئىچىدە بولىشىنىڭ سەۋەبى ناېمە تەبىئىيكاى ،باۇ ئىنسااننىڭ ئەسالى تەبىئىتىادىكى
ئىماننىااڭ تەقەززاسااىدۇرۇ چااۈنكى ئىنساااننىڭ ئىچكااى دۇنياسااى ھاااالل بىاالەن ئۆزلىكىاادىن ماسلىشااىپ
كېتىاادۇ ئەممااا ھااارام بىاالەن ماسلىشااالمايدۇ ،ئىچكااى توقۇنااۇش پەياادا قىلىاادۇ ئىنسااان تەبىئىتااى ھاااالل
بىلەن ئارام تاپىدۇ ،ھارام بىلەن ئىزتىراپ چېكىدۇ مانا باۇ ،ئىنساان تەبىئىتىادە ئاورۇن ئالغاان تەبىئىاي
ئىماننىاااڭ نەقەدەر چوڭقاااۇر ئىكەنلىكىنىاااڭ دەلىلىااادۇر ئىنساااان ئەگەر يارىتىلىشاااتىكى سااااپ تەبىئىتاااى
باااويىچە ياشاااايدىغان بولساااا ،ئاااۇ چوقاااۇم بەخااات – ساااائادەت ۋە ھاااۇزۇر – ھااااالۋەت ئىچىااادە ھاياااات
كەچۈرىاادۇ چااۈنكى قۇرئااان كەرىاام ﴿ ئالالھنىااڭ دىنىغااا ئەگەشااكىنكى ،ئااالالھ ئىنسااانالرنى شااۇ دىاان
بىلەن ياراتقان﴾()1دەيدۇ
ھاالل بىلەن ھارام ئوتتۇرىسىدىكى نەرسىلەر
ئەماادى ھەدىسااتىكى «شااۈبھىلىك ئىشااالر» غااا كەلسااەك ،ئىسااراپچىلىق بىاالەن پااارىخورلۇق ئېنىااق
ھارامالردىن بولۇپ ،ئىساراپچىلىق  -يېايىش ،ئىچىاش ،كىيىانىش ۋە ھەر قاناداق بىار ئىشاتا نورمالادىن
ئاااارتۇق قوللىنىاااپ ئاشاااۇرۇۋېتىش دېگەنلىكتاااۇر پاااارىخورلۇق  -مەنساااەپنى سۇ يىئىساااتېمال قىلىاااپ
كىشىلەرنىڭ قولىدىكىلەرگە كۆز تىكىش دېگەنلىكتۇر لېكىن بۇنىڭغاا ئوخشااپ كېتىادىغان مەساىلىلەردە
شۈبھىلىك ئىشالر باار مەساىلەن :ئۆزىنىاڭ ماال – ماۈلكىنى ئىساراپچىلىققا ئېھتىماال بولغاان دەرىجىادە
ئاشااۇرۇپ سااەرپ قىلىااش شااۈبھىلىك ئىشااالردىن سااانىلىدۇر چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ياراتقااان نااېمەتلەر
پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ ئېھتىياجىغا يېتىادىغان دەرىجىادە تەڭپۇڭلاۇق ئىچىادە ي ارىتىلغاان بولاۇپ ،ئاۇالرنى
ئىسراپ يولى بىلەن باۇزۇپ چاېچىش باشاقىالرنى باۇ ناېمەتلەردىن مەھارۇم قىلغاانلىق بولىادۇ ئەگەر
باايلىقالر ئاادالەت بىالەن تەقساىم قىلىنىادىغان بولساا ،يەر يۈزىادە ئاچاارچىلىق دېاگەن نەرساە مەۋجااۇد
بولمايدۇ قۇرئان كەرىمادىكى ﴿ :بىاز ھەقىاقەتەن ھەمامە نەرسا ىنى ئۆلچەملىاك يااراتتۇق﴾(﴿ ،)2قاناداقال
نەرسە بولمىسۇن ،ئۇنىاڭ خەزىنىساى بىزنىاڭ دەرگاھىمىزدىادۇر ،بىاز ئاۇنى پەقەت مەلاۇم مىقاداردىال
چۈشااۈرىمىز﴾( ﴿ ،)3ئەگەر ئااالالھ بەناادىلىرىنىڭ رىزقىنااى كەڭ قىلسااا ،ئااۇالر ئەلااۋەتتە زېمىناادا پىتاانە-
پاسااات تېرىيتتاااى لاااېكىن ئاااالالھ خالىغاااان نەر سااىنى ئاااۆلچەم بىااالەن چۈشاااۈرىدۇ ،ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن
بەناااادىلىرىنىڭ (ئەھۋالىاااادىن) تولااااۇق خەۋەرداردۇر( ،ئااااۇنى) كااااۆرۈپ تۇرغۇچىاااادۇر﴾( )4دېااااگەن
ئايەتلەر بۇ مەنىنى ئپادىلەيدۇ
يەنە بىاااار مىسااااال :چااااوڭ ئىشااااالرنى قويااااۇپ تااااۇرايلى ،يېزىلىااااق ھۆكااااۈمەتتىكى بىاااار كااااادىر
()1
()2
()3
()4

رۇم سۈرىسى  – 30ئايەت
قەمەر سۈرىسى  -49ئايەت
ھەجر سۈرىسى  -21ئايەت
شۇرا سۈرىسى  -27ئايەت
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دېھقاااانالردىن بىرەرساااىنىڭ قاااان ۇنلۇق ئىشاااىنى بېجىرىاااپ بەرگەنااادىن كېااايىن ،باااۇ دېھقاااان بۇنىڭغاااا
سااۆيۈنۈپ ،بىااارەر ساااىۋەت مېاااۋە يااااكى بىااارەر تااال قوغۇنغاااا چااااغلىق بىااار نەرساااىنى ئاااۇ كادىرغاااا
سااوۋغات قىلسااا ،بااۇ شااۈبھىلىك ئىشااالردىن سااانىلىدۇ چااۈنكى ئۇنىااڭ ھااارام بولغااان پارىخورلۇققااا
ئېھتىماللىقى كۈچلۈكتاۇر رىاۋايەت قىلىنىشاىچە ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم بىار كاۈنى ئابادۇلال ئىبناى
لااۇتبىيە ئىسااىملىك بىاار ساااھابىنى سااەلىم قەبىلىسااىنىڭ زاكاااتلىرىنى يىغىااپ كېلىشااكە بۇيرىغااان بولااۇپ،
ئابدۇلال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كەلگەن زاكاات مااللىرىنى تاپشاۇرۇش ۋاقتىادا" ،
مااااۋۇ زاكاتقاااا بەرگەنلىااارى ،مااااۋۇ ساااوۋغات" دەپ چۈشاااەندۈرگەندە ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
ئاباادۇلالغا ":سااەن ئۆيۈڭاادە جىاام ئولتۇرغااان بولساااڭمۇ ساااڭا بااۇ سااوۋغات كېلەمت اى " دەپ رەت
() 1
قىلغان ۋە ئۇنىمۇ زاكات ماللىرى بىلەن بىرگە بەيتۇلمال (دۆلەت خەزىنىسى) غا قوشۇۋەتكەن
مۇسااۇلمان ئااادەم بااۇ خىاال ش ا ۈبھىلىك ئىشااالردىن ساااقالنغاندىال دىنىنااى ساااپ تۇتقااان بولى ادۇ ۋە
ھاالل ئىشالر دائىرىسىدە ،پاكىز ھايات كەچۈرگەن بولىدۇ
ھاالل بىلەن ھارامنىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئەمەس
ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنى گۇناااھ – مەسااىيەت ئىشاالەش ياااكى ياخشااى ئىشااالرنى قىلىااش ،ھ اارام
ئىشاااالرنى قىلىاااش يااااكى ھااااالل ئىشاااالر دائىرىساااىدە ھەرىاااكەت قىلىشاااقا كاااۈچى يېتىااادىغان قىلىاااپ
ياراتقاناادەك ،ئىنسااانغا قايسىسااىنى قىلىااش ۋە قايسىسااىنى تەرك ئېااتىش ئىختىيااارىنىمۇ بەرگەن چااۈنكى
ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنىڭ ياخشااى ئىشااالرنى كۆڭاااۈل قانااائىتى بىاالەن ئىختىيااارىي ھالاادا قىلىشاااىنى
خالىغانااادەك ،گۇنااااھ – مەساااىيەتلەرنىمۇ ئاااۆز ئىختىياااارى بىااالەن ئىشااالەپ ،ئارقىااادىن تەۋبە قىلىاااپ
ھەقىقەتكە قايتىشىنى خااليدۇ
ئاااالالھ تائااااال بەنااادىلىرى ئۈچاااۈن ھااااالل قىلىاااپ بەرگەن نەرساااىلەرنىڭ دەرىجىلىااارى بىااار خىااال
ئەمەس ھااللالر ئىچىدە ئالالھ تائاال ياقتۇرىادىغان ۋە بەندىلىرىادىن شاۇنداق قىلىشاىنى كۈتىادىغانلىرى
ۋە ياقتۇرمىسااىمۇ پەقەت قوبااۇل قىلىاادىغانلىرىمۇ بااار مەسااىلەن :ئىنساااننىڭ ھاالل ادىن يەپ ،ئىچىااش،
ھااللااادىن كىيىااانىش ۋە ھااااالل ئىشاااالر دائىرىساااىدە ھەرىاااكەت قىلىشاااى نى ئاااالالھ تائااااال ياقتۇرىااادۇ ۋە
ئاااۇالردىن شاااۇنى كۈت ىااادۇ ئەمماااا تاالققاااا ئوخشاااىغان ئېھتىيااااج يۈ زىساااىدىنال رۇخساااەت قىلىنغاااان
ئىشالرنى ياقتۇرمىسىمۇ ،قوبۇل قىلىادۇ ۋە باۇ ساەۋەبلىك جازالىمايادۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ:
« ھااااالل ئىشاااالرنىڭ ئىچىااادىن ئاااالالھ تائااااال ئەڭ ياماااان كۆرىااادىغىنى تااااالقتۇر»( )2دېگەنلىكىماااۇ باااۇ
سەۋەبتىن بولسا كېرەك چۈنكى تاالق ئائىلىنى پارچىال يدىغان ،باالىالرنى يېاتىم قىلىادىغان ،ئەر -ئاياال
ۋە قۇدىالر ئارىسىدا دۈشمەنلىك ئۇرۇغىنى چاچىدىغان خەتەرلىك ئىش
ھارامالرنىااڭ دەرىجىلىرىمااۇ بىاار خىاال بولماياادۇ مەسااىلەن :ئااالالھ تائاالغااا شااېرىك كەلتااۈرۈش،
سېھىرگەرلىك قىلىاش ،نااھەق ئاادەم ئۆلتاۈرۈش ،ئاتاا -ئاانىنى قاخشاىتىش ،يېتىمنىاڭ مېلىناى يەۋېلىاش،
ئۆسااۈم مۇئامىلىسااى قىلىااش ،ھاااراق ئىچىااش ،ئااۇرۇش مەيدانىاادىن قااېچىش ،پاااك ئايالالرغااا تااۆھمەت
چااااپالش قاتاااارلىقالر ھارامنىاااڭ ئەڭ ياااۇقىرى دەرىجىساااى بولاااۇپ ،گۇنااااھى كەبىااارە (ئەڭ چااااوڭ
گۇناھالر) دەپ ئاتىلىدۇ بۇ قى لمىشاالرنى ساادىر قىلغاانالر قىلمىشالىرىغا ھ ەقىقىاي رەۋىشاتە پۇشاايمان
قىلىااپ ،گۇناااھتىن پۈتااۈنلەي قااول ئااۈزۈپ ،ئااالالھ تائاالغااا تەۋبە قىلىااش بىلەنااال ئااۆزلىرىنى ئااالالھ
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ئەبۇداۋۇد ،ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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تائاالنىڭ غەزىبىدىن ۋە ئازابىدىن قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ
ئەمماااا گۇنااااھى ساااەغىرە ( كىچىاااك گۇنااااھالر) دائىرىساااىگە كىرىااادىغان كەمچىلىاااك ،خاتاااالىق ۋە
ئىختىيارسىز قىلىپ سالغان گۇنااھالر ياخشاى ئەمەررنىاڭ سايىساىدا تەۋبىساىزمۇ كەچاۈرۈم قىلىنىادۇ
ئااااالالھ تائاال نىااااڭ قۇرئااااان كەرىماااادىكى﴿ :ئاااااز -تااااوال كەمچىلىكلىرىنااااى ھېسااااابقا ئالمىغاناااادا ،چااااوڭ
گۇناااھالردىن ۋە قەبىااھ ئىشااالردىن يىااراق بولغۇچىالرغااا كەلسااەك ،بىلگىنكااى ،ھەقىااقەتەن رەببىااڭ
ئەپۇسااى ۋە مەغپىرىتااى كەڭ بىاار زاتتااۇر ( شااۇڭا ئااۇالرنى كەچۈرىۋېتىاادۇ) ﴾( )1دېااگەن سااۆزى بااۇ
مەنىگە ئىشارەت قىلىدۇ
شااۇنىمۇ ئەسااتىن چىقارماساالىق كېرەككااى ،كىچىااك گۇناھالرغااا داۋام قىلىااش ئااارقىلىق بااۇ كىچىااك
گۇناھالر ئۆزلىكىدىن چوڭ گۇناھالرغاا ئايلىنىاپ قالىادۇ شاۇڭا قاناداقال بىار گۇنااھنى ئااددى ساناشاقا
ۋە ئۇنىڭغا داۋام قىلىشقا بولمايدۇ شۇنىڭدەك ،ھارام ۋە گۇنااھ ئىشاالر قىلغۇچىساىنىڭ نىيىاتىگە قااراپ
دەرىجىلىنىدۇ مەساىلەن :ئىختىيارساىز ئىشالەپ ساالغان گۇنااھتىن ،ئالادىن پىالناالپ قىلغاان گۇناھنىاڭ
جازاسى ئالالھ تائاالنىڭ نەزىرىدە نەچچە ھەسسە ئېغىر بولغىنىغا ئوخشاش
ئەسكەرتىش:
شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ئەسلى ئېتىبارى بىالەن ھااالل بولاۇپ ،قۇرئاان كەرىمادە يااكى ماۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ سااااەھىھ (ئەڭ ئىشااااەنچلىك) ھەدىساااالىرىدە ھااااارام ئىكەنلىكىااااگە ئوچااااۇق دەلىاااال
كەلمىگەن نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ھااللدۇر ھااللنىڭ ساانى ناھاايىتى كاۆپ بولاۇپ ،ھاااللنى سااناپ
بااولغىلى بولماياادۇ شااۇنىڭ ئۈچااۈن مەن كىتابىمنىااڭ بااۇ بۆلۈمىاادە پەقەت ھااارامالر ئۈسااتىدە ،يەنااى
ئىسالم شەرىئىتىدە ھارام قىلىنغان نەرسىلەر ۋە ئىشالر ھەققىدە توختالماقچىمەن

( )1نەجم سۈرىسى  -32ئايەت
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ھاالل –ھارام ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
ھاالل – ھارام ئۇقۇمى
 1318سوئال :ھاالل دېگەن نېمە
جاااۋاب :ھاااالل – مەيلااى يااېمەك – ئىچمەكااتە بولسااۇن ،مەيلااى ئىااش – ھەرىكەتااتە بولسااۇن،
مەيلااى گەپ-سااوزد ۋە پىكىاار -ئېتىقادتااا بولسااۇن ،ئااالالھ تائاااال تەرىپىاادىن رۇخسااەت قىلىنغااان،
شەرىئەتتە چەكلەنمىگەن نەرسىلەر ۋە ئىشالر دېمەكتۇر
 1319سوئال :ھارام دېگەن نېمە
جاۋاب :ھارام -ئالالھ تائااال تەرىپىادىن كەساكىن باۇيرۇق چەكلەناگەن ئىشاالر ۋە نەرساىلەر
بولۇپ ،ياېمەك – ئىچمەكالەردە ،گەپ-ساۆز ۋە پىكىار -ئېتىقادتاا ،شاۇنداقال ئىاش  -ھەرىكەتالەردە
ئىپادىلىنىدۇ
 1320سوئال :ھاالل ۋە ھارام پەرقى نەدىن كەلگەن
جاااۋاب :ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمانالرغا ئااۆزى پاااك ،تەن ساااقلىقىغا ياااكى باشااقا تەرەپاالەرگە
زىيىناااى ياااوق ،ئوزۇقلاااۇق قاااۇۋۋىتى باااار ۋە پااااكىز نەرساااىلەرنى يەپ – ئىچىشااانى باااۇيرۇپ،
ئااۇالرنى ھاااالل دەپ ئاتىغااان شااۇنىڭدەك ئااۆزى پاسااكىنا ،تەن ساااقلىقىغا ياااكى باشااقا تەرەپاالەرگە
زىياااانلىق بولغاااان نەرساااىلەرنى يەپ – ئىچىشاااتىن توساااقان ۋە مۇناااداق نەرساااىلەرنى ئىساااتېمال
قىلىشنى ھارام دەپ ئاتىغان
يېمەك – ئىچمەكلەردىكى ھاالل
 1321سوئال :يېمەك – ئىچمەكلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھاالل قايسى
جاااۋاب :يااېمەك – ئىچمەكلەردىكااى ھاااالل – ئااۆزى پاااك ،تەن ساااقلىققا زىيىنااى بولمىغااانلىقى
ئۈچااۈن ئىسااالم دىنااى ئىسااتېمال قىلىشااقا رۇخسااەت قىلغااان نەرسااىلەر نى كۆرسااىتىدۇ مەسااىلەن:
ئااااااۆزى پاااااااكىز ۋە تەن ساااااااقلىققا زىيىناااااا ى يااااااوق ،دىنىمىاااااازدا چەكلەنمىااااااگەن يېمەكلىااااااك ۋە
ئىچمەكلىكلەرنى ئىستېمال قىلغانغا ئوخشاش
يېمەك – ئىچمەكلەردىكى ھارام
 1322سوئال :يېمەك – ئىچمەك لەرگە مۇناسىۋەتلىك ھارام قايسى
جاااۋاب :يااېمەك – ئىچمەكلەردىكااى ھااارام – پاااك ئەمەساالىكى ۋە تەن ساااقلىققا زىيااانلىقلىقى
سەۋەبلىك ئىسالم دىنى ئىستېمال قىلىشنى چەكلىاگەن نەرساىلەر نى كۆرساىتىدۇ مەساىلەن :چوشاقا
گۆشاااى غا ئوخشااااش پاساااكىنا نەرساااىلەرنى ۋە ھاراققاااا ئوخشااااش تەن سااااقلىققا زىياااانلىق بولغاااان
نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغانغا ئوخشاش
پىكىر-ئېتىقاد ۋە ئىش -ھەرىكەتلەردىكى ھاالل
 1323سوئال :پىكىر-ئېتىقاد ۋە ئىش -ھەرىكەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھاالل قايسى
جاۋاب :گەپ-ساۆز ،پىكىار -ئېتىقااد ۋە ئىاش -ھەرىكەتالەرگە مۇناساىۋەتلىك ھااالل – ئىساالم
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دىنىنىاااڭ ئېتىقااااد سىستېمىساااى ۋە ئىساااالم شاااەرىئىتنىڭ كۆرسەتمى ساااى باااويىچە ئىاااش كۆرۈشاااكە
مەركەزلىشااىدۇ مەسااىلەن :تااوغرا ئېتىقاااد ۋە تااوغرا پىكىااردە بولااۇش ،يوللااۇق ھالاادا تىرىكچىلىااك
قىلىشق ا ئوخشاش بولۇپ ،ھاالل ۋە توغرا ئىشالرنى قىلغان ئادەم ساۋابقا ئېرىشىدۇ
پىكىر-ئېتىقاد ۋە ئىش -ھەرىكەتلەردىكى ھارام
 1324سوئال :پىكىر-ئېتىقاد ۋە ئىش ھەرىكەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك ھارام قايسى
جااااۋاب :پىكىااار-ئېتىقااااد ۋە ئىاااش -ھەرىكەتااالەرگە مۇناساااىۋەتلىك ھاااارام – ئىمانغاااا زىااات
كېلىاادىغان ئېتىقااااد ۋە پىكىااار ئېقىملىااارى ،ئىساااالم شاااەرىئىتىنىڭ كۆرسەتمىساااىگە زىااات كېلىااادىغان
يولساااىزلىقالرغا مەركە زلىشاااىدۇ مەساااىلەن :خرىساااتىئانالرنىڭ ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنى ئاااالالھ
تائاالنىاااڭ ئاااوغلى ،ئۇنىاااڭ ئىالھلىقتاااا شاااېرىكى دەپ ئېتىقااااد قىلغىنىغاااا ،بەزى خۇراپاتچىالرنىاااڭ
ئاتااالمىش ئەۋلىياااالر ،قۇتااۇبالر كائىناتتااا ئااالالھ تائاااال قىلىاادىغان ئىشااالردىن بەزىسااىنى قىالالي ادۇ
دەپ ئېتىقاد قىلغىنىغا ،بەزى ئازغۇنالرنىڭ قۇرئاان كەرىمناى ھاازىرقى ئەساىرگە يارىمايادۇ دەپ
ئويلىغىنىغا ۋە ئۆسۈم بىلەن مۇئامىلە قىلىش ،ھااراق ئىچىاش ،زىناا قىلىاش ،غەياۋەت قىلىاش ،گەپ
توشۇش قاتارلىق ئېغىر گۇنااھالرنى ساادىر قىلغانغاا ئوخشااش باۇ ئىشاالرنىڭ ھەممىساى ئىساالم
دىنىاادا قااااتتىق چەك لەناااگەن ئەڭ چاااوڭ ھاااارامالردۇر ھاااارام ئىشااانى قىلىاااش ئاااۆزىنى ئالالھنىاااڭ
جازاسى غا تۇتقانلىق ۋە ئېغىر گۇناھتۇر
ھاالل بىلەن ھارامنى بىلىشنىڭ ئەھمىيىتى
 1325سوئال :ھاالل بىلەن ھارامنى بىلىشنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
جااۋاب :ھاااالل بىاالەن ھارامنىااڭ پەرقىنااى ئاايرىش ،نېمىلەرنىااڭ ھاااالل ۋە نېمىلەرنىااڭ ھااارام
ئىكەنلىكىناااى بىلىاااش ھەر بىااار مۇساااۇلمان ئۈچاااۈن پەرز ئەينااادۇر پۈتاااۈن ئىشاااالردا ھااااالل –
ھارامنىااڭ پەرقىنااى ئااايرىش ۋە ھاااالل ئىشااالر دائىرىسااىدە ئىااش كااۆرۈش مۇسااۇلمانلىقنىڭ تەلىبااى
بولغىنىاادەك ،يااېمەك – ئىچمەكاالەردە ھ ااالل – ھااارامنى ئىلغاااش تولىمااۇ ئەھمىيەتلىكتااۇر ئىسااالم
پەيغەمبىااااارى ھەزرىتاااااى ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ھاااااارامنى ھااااااالل ئورنىااااادا ئىساااااتېمال
قىلغااۇچىالرنى دۇزاب بىاالەن تەھدىااد قىلىااپ مۇنااداق دېااگەن « :ھاراماادىن ئوزۇقلىنىااپ ئۆسااكەن
ھەر بىااار گاااۆش(بەدەن) دۇزاخقاااا ئەڭ ھەقلىقتاااۇر( »)1ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە﴿ :ئاااى
مۆمىنلەرۇ بىز سىلەرنى رىزىقالندۇرغان ھاالل نەرسىلەردىن يەڭالر﴾( )2دەپ كۆرسەتكەن
ھارامدىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى
 1326سوئال :قانداق قىلغاندا ھارامدىن ساقالنغىلى بولىدۇ
جاااۋاب :يااېمەك – ئىچاامەك ،پىكىاار  -ئېتىقاااد ،گەپ-سااۆز ،ئىااش  -ھەرىااكەت ۋە باشااقا ھەر
قانااداق بىاار ئىشااتا ھااارام دېاايىلگەن نەرسااىلەر ۋە ئىشااالردىن چەكلىاانىش ،شااۇنداقال ھاااالل ياااكى
ھااااراملىقى ئېنىاااق بىلىااانمىگەن نەرساااىلەردىن يىاااراق تاااۇرۇش ئاااارقىلىق ھارامااادىن سااااقالنغىلى
بولىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىساتە« :ھااااللمۇ ئېنىااق ،ھاااراممۇ ئېنىقتااۇر لااېكىن بااۇ
( )1ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
( )2بەقەرە سۈرىسى  -172ئايەت
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ئىككىسااىنىڭ ئوتتۇرىسااىدا شااۈبھىلىك ( يەنااى ھاااالل ياااكى ھاااراملىقى ئېنىااق بولمىغان)نەرسااىلەرمۇ
باااار ،كاااۆپ ئاااادەملەر باااۇنى بىلمەيااادۇ كىمكاااى شاااۈبھىلىك نەرساااىلەردىن ساقالنساااا ،ھارامااادىن
ساقلىنىپ قاالاليدۇ»( )1دەپ كۆرسەتكەن

( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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يېمەك – ئىچمەكلەردىكى ھاالل – ھارام
 1327سوئال :يېمەك  -ئىچمەكلەردە ھاالل – ھارامنىڭ ئۆلچىمى نېمە
جاااۋاب :ئىسااالم دىنىاادا يااېمەك – ئىچمەكاالەر ھاااالل ۋە ھااارام دەپ ئىككااى تااۈرگە بۆلۈنىاادۇ
ئۆزى پاكىز ،تەبىئىتى پاك ،تەماى ،پاۇرىقى نورماال ،ئىنساان تەبىئىاتىگە ياقىادىغان ،ئوزۇقلىنىشاقا
پايدىلىق ،تەركىبىدە ئوزۇقلۇق قىممىتى بار ،تەن سااقلىقىغا زىيىناى بولمىغاانلىقى ئۈچاۈن ئىساالمدا
چەكلەنمىاااگەن ھەر قاناااداق ياااېمەك – ئىچمەكناااى ئىساااتېمال قىلىاااش ھااااالل ،ئەكساااىچە ،ئاااۆزى
پاساااكىنا ،تەبىئىتاااى پااااك ئەمەس ،ئاااادەمگە بىئااااراملىق ئېلىاااپ كېلىااادىغان ،تەن سااااقلىقىغا زىياااان
يەتكۈزىااااادىغانلىقى ،مەسااااات قىلىااااادىغانلىقى  ،ئەقىلناااااى بۇلغايااااادىغانلىقى ساااااەۋەبلىك ،ئىساااااالمدا
چەكلەنگەن ھەر قانداق يېمەك – ئىچمەكنى ئىستېمال قىلىش ھارامدۇر
ھاالل نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشنىڭ پايدىلىرى
 1328سوئال :ھاالل نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشنىڭ قانداق پايدىلىرى بار
جاااااۋاب :ھاااااالل نەرسااااىلەرنى ئىسااااتېمال قىلىشاااانىڭ دۇنيااااا ۋە ئاخىرەتلىااااك ئىنتااااايىن كااااۆپ
پايدىلىرى بار ئۇالر مۇنداق:
( ) 1ھاالل ۋە پااك نەرساىلەرنى ئىساتېمال قىلغاان ۋە پاكىزلىققاا ئەھمىايەت بەرگەن ئادەمنىاڭ
دىلى پاك ،كۆڭلى يورۇق ،تېنى ساق ،ئەقلى ئۆتكۈر ،خاتىرىسى كۈچلۈك ۋە ھوشيار بولىدۇ
( ) 2ھاااالل ۋە پاااك نەرسااىلەرنى ئىسااتېمال قىلغااان ئااادەم تۈرلااۈك كېسااەللىكلەردىن ساااقلىنىپ
قالىدۇ ،كۈچ – قۇۋۋىتى ئاجىزلىشىپ قالمايدۇ
( ) 3ھاالل ۋە پاك نەرسىلەرنى ئىساتېمال قىلغاان ئادەمنىاڭ قىلغاان ئىباادەتلىرى قوباۇل بولىادۇ
ۋە دۇئااالىرى ئىجااابەت بولىاادۇ چااۈنكى ئىبادەتلەرنىااڭ ۋە دۇئاالرنىااڭ ئااالالھ تائاالنى اڭ دەرگاھى ادا
قوبۇل بولماسلىقنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى ھارام يېيىشتۇر
( ) 4ھااااالل ۋە پااااك نەرساااىلەرنى ئىساااتېمال قىلغاااان ئاااادەم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ھاااۆرمىتىگە ۋە
ئىنسانالرنىڭ سۆيگۈسىگە ئېرىشىدۇ
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مال بۇغۇزالشقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1329سوئال :مال بوغۇزالشنىڭ شەرتلىرى ۋە ئەدەپلىرى قايسىالر
جاۋاب :مال بوغۇزلىغاندا تۆۋەندىكىلەرگە دىققەت قىلىش الزىم:
( )1مااال بوغۇزلىغۇچىنى اڭ ئەقىاال – ھوشااى جايىاادا ،باااالغەتكە يەتااكەن ،مۇسااۇلمان ياااكى
ئەھلاااى كىتااااب (يەھاااۇدىي يااااكى خرىساااتىئان) بولۇشاااى شاااەرت ئەركىشاااى بولمىغانااادا ،ئاياااال
بوغۇزلىسااىمۇ بولىاادۇ شااۇنىڭدەك ،مۇسااۇلمان بولمىغاناادا ،يەھااۇدىي ياااكى خرىسااتىئان دىنىاادىكى
بىاارى بوغۇزلىسااىمۇ بولىاادۇ بىااراق ئالالھقااا ئى شااەنمەيدىغان دىنسااىزنىڭ ياااكى ئالالھقااا شااېرىك
كەلتۈرىااادىغان مۇشااارىكنىڭ بوغۇزلىغاااان مېلاااى يېيىلمەيااادۇ چاااۈنكى ئاااۇالر بوغۇزلىغاااان ماااال
مۇسۇلمانغا ھارام بولىدۇ
( ) 2بوغۇزاليااادىغان ماااالنى ساااىيالپ ،ساااىيپاپ ،ئاساااتىراق يىقىتىاااپ ،پاااۇتلىرىنى مەھاااكەم
بااااغالش ،ماااالنى باغلىغانااادا ئۇنىاااڭ ئالااادىنقى ئىككاااى پۇتىنىاااڭ ئارىساااىغا ئارقاااا ساااول پاااۇتىنى
كىرىشتۈرۈپ باغالپ ،ئارقا ئوڭ پۇتىنى بوش قوياۇش كېارەك چاۈنكى ھاايۋان جاان تاالشاقاندا،
ئۇ بوش قالغان پۇتى بىلەن قااتتىق تېپىادۇ قااتتىق سىلكىنىشاتىن تومۇرلىرىادىكى قاان پااكىز ئېقىاپ
چىقىپ كېتىدۇ
( ) 3مالنى قىبلىگە قارىتىپ ،ئىتتىك پىچاق بىالەن «بىسامىلالھ ،ئاالالھۇ ئەكابەر» دەپ مالنىاڭ
گېلىدىن بوغۇزالش ،قىينىماسلىققا ئەھمىيەت بېرىش
( ) 4مااااالنى ئااااۇرۇش ،سااااۆرەش ،قاااااتتىق يىقىااااتىش ۋە گااااال پىچاااااق بىاااالەن بوغۇزالشااااتىن
سااااقلىنىش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار ھەدىساااتە « :كىمكاااى قۇشاااقاچتەك كىچىاااك قۇشااانى
ب وغۇزالشاااتىمۇ رەھىمااادىللىكىنى كۆرسەتساااە ،ئاااالالھ ئاااۇ كىشاااىگە قىياااامەت كۈنىااادە ئۆزىنىاااڭ
شەپقىتىنى كۆرسىتىدۇ» دېگەن
( ) 5قېچىااپ تۇرمىغااان ھااايۋاننى بوغااۇزالش قىاايىن بولغاناادا ،ئۇنىااڭ بېاارەر ئااورگىنىنى قااان
ئېقىتااليدىغان تىغلىق نەرسە بىلەن ياكى ئېتىپ يارىالندۇرۇپ ئۆلتۈرۈشكىمۇ بولىدۇ
( ) 6كېسااەللىكتىن ئەمەس ،بەلكااى ئېگىاازدىن يېقىلغااان ياااكى بىاار -بىاارى بىاالەن ئۈسۈشااكەن
ياكى ئۇرۇلغان سەۋەبلىك جان تالىشىۋاتقان ھايۋاننى تېپىچەكلىگىچىلىاك كاۈچى باار بولساا ،ئاۇنى
بوغااۇزالپ گۆشااىنى يېاايىش ھااللاادۇر ئەممااا بۇغۇزالشااقا ئۈلگااۈرەلمەي ئااۆزى ئۆلااۈپ قالغااان
قالغ انلىقتىن ھارام بولۇپ قالغان مالنىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
 1330سوئال :ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنىڭ گۆشى نېمە ئۈچۈن يېيىلمەيدۇ
جااااۋاب :گۆشاااى يېيىلىااادىغان قاااوي ،كااااال ۋە ئاااۆچكىگە ئوخشااااش ھاااايۋانالردىن قايساااىبىر
سااەۋەب بىاالەن ئااۆزى ئۆلااۈپ قا لغانلىرىنىااڭ گۆشااىنى يېاايىش قەتئىااي ھاراماادۇر بۇنىااڭ سااەۋەبى
شااۇكى ،ئااۆزى ئۆلااۈپ قالغااان ھااايۋان چوقااۇم بىاارەر كېسااەللىك ياااكى جااان ئااالغۇچى زەربىااگە
ئۇچرىغااانلىقتىن ئااۆلگەن بولىاادۇ مااال كېسااەللىكتىن ئااۆلگەن بولسااا ،كېسااەل مىكروبلىاارى ئۇنىااڭ
تېنىنى پۈتۈنلەي قاپالپ كەتكەن بولىادۇ بۇنا داق گۆشانى يېگەنادە گۆشاتىكى كېساەل مىكروبلىارى
ئادەم بەدىنىگە تارقاپ كېتىادۇ ،ھەتتاا زەھەرلەپ ئۆلتۈرۈپماۇ قويىادۇ ماال كېساەللىكتىن ئەمەس،
تايااااااق زەربىساااااى بىااااالەن يااااااكى ئېگىااااازدىن يىقىلغااااا انلىق ساااااەۋەبتىن ئاااااۆلگەن بولساااااا ،قېناااااى
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ئېقىتىلمىغااانلىقتىن ئۇنىااڭ بەدىاانىگە تارقاااپ كەتااكەن بولى ا دۇ مۇنااداق گۆشااىنى يااېگەن ئااادەم قاااننى
يېگەن بولىدۇ قان پااكىز ئەمەس ،قاان تەركىبىادىكى ھەر خىال مىكاروبالر ۋە بااكتېرىيىلەر ئاادەم
بەدىنىنى زەھەرلەيدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن قاننى يېيىش ھارامدۇر

ەدىققەھ رەلكىلكەمېي راييەت ناغنىلېۋىتېس نىدرالرازاب
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بازارالردىن سېتىۋېلىنغان تەييار يېمەكلىكلەر ھەققىدە
 1331سوئال :بازارالردىن گۆش سېتىۋالغاندا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك
جااااۋاب :باااازارالردىن گاااۆش ساااېتىۋالغاندا ،ئاااۇ قاناااداق مالنىاااڭ گۆشاااى باااۇ ماااالنى قاناااداق
قاسساااپ سااويغان مۇسااۇلمان قاسساااپ بوغۇزلىغااانمۇ – يااوق ئالاادى بىاالەن بااۇالرنى ئېاانىقالپ
چىقىاااپ ،قاااوي ،كااااال ،ئاااۆچكە ،ئاااات ،تاااۆگە ،توخاااۇ ،ئاااۆردەك قاتارلىقالرغاااا ئوخشااااش ھااااالل
مااالالردىن مۇسااۇلمان قاسساااپ سااويغانلىرىنىڭ گۆشااىنى ئااېلىش ،قايسااى مالنىااڭ ئىكەنلىكااى ي ااكى
كىمنىڭ سويغانلىقى بىلىنمىگەن گۆشلەرنى ئالماسلىق الزىم
 1332سوئال :قاچىالنغان يېمەكل ىكلەرنى سېتىۋالغاندا نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك
جاااۋاب :قاچىالنغااان گااۆش ۋە ھەر قانااداق بىاار يېمەكلىكنااى سااېتىۋالماقچى بولغاناادا ،ئۇنىااڭ
«مۇسااۇلمانچە» دېااگەن ماركىسااى بااارمۇ – يااوق نەدە ئىشاالەنگەن مۇسااۇلمانالر ئىشاالىگەنمۇ
ياااكى باشااقىالرمۇ قااوللىنىش ۋاقتااى بااارمۇ ياااكى ئۆتااۈپ كەتكەنمااۇ بۇالرغااا ئاالھىاادە دىقااقەت
قىلىش الزىم چاۈنكى پااك ۋە ھااالل نەرساىلەرنى يېايىش ئەمەل – ئىبادەتلەرنىاڭ قوباۇل بولۇشاى
ئۈچۈن شەرت ،تەن ساقلىقىنى ساقالش ئۈچۈن زۆرۈردۇر
 1333سوئال :قايسى دىندىكىلەرنىڭ تاماقلىرىنى يېيىشكە بولىدۇ
جااااۋاب :ئەڭ پااااك يېمەكلىاااك مۇساااۇلمانالرنىڭ يېمەكلىرىااادۇر ھەمىشاااە مۇساااۇلمانالرنىڭ
يېمەكلىكلىرىناى ئىاازدەپ تېپىااپ يېاايىش كېاارەك مۇسااۇلمانالرنىڭ تااامىقى ياااكى قاچىالنغااان گااۆش
قاتااااارلىق تەييااااار يېمەكلىكلىاااارى تېپىلمىغاناااادا ،خرىسااااتىئان ۋە يەھااااۇدىي دىنىاااادىكىلەرنىڭ پاااااك
يېمەك لىرىنااى يېيىشااكە بولىاادۇ ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە مۇنااداق دېااگەن﴿ :بۈگااۈن سااىلەرگە
پاااك نەرسااىلەر ھاااالل قىلىناادى ،كىتاااب بېاارىلگەنلەر (يەنااى يەھااۇدىيالر ۋە خرىسااتىئانالر) نىااڭ
() 1
تامىقى سىلەرگە ھااللدۇر ۋە سىلەرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر﴾
«خرىستىئان ۋە يەھاۇدىي دىنىادىكىلەرنىڭ پااك يېمەكلىارى» دېاگەن جۈملىادىن ھاارام مالنىاڭ
گۆشااى ۋە ھەر قانااداق بىاار ھااارام نەرسااە ئارىالشاامىغان پاااكىز ۋە ھاااالل يېمەكلىكلىاارى ك اۆزدە
تۇتۇلىدۇ
 1334سوئال :قايسى دۆلەتلەردىن كەلگەن تەييار يېمەكلىكلەرنى يېيىشكە بولىدۇ
جاااۋاب :مۇسااۇلمان مەملىكەتلىرىاادە ئىشاالەنگەن تەييااار تاماااقالرنى ،قاچىالنغااان گااۆش ۋە
باشااقا يېمەكلىكلەرنااى سااېتىپ ئ ا ېلىش كېاارەك بۇنىڭغااا ھەر قانااداق مۇسااۇلمان ئااادەم ئەھمىاايەت
بېرىشى الزىم ناۋادا مۇسۇلمان مەملىكەتلىرىدىن كەلاگەن تەيياار تامااقالر ،قاچىالنغاان گاۆش ۋە
باشقا يېمەكلىكلەر تېپىلمىغانادا ،خرىساتىئانالرنىڭ يااكى يەھۇدىيالرنىاڭ مەملىكەتلىرىادىن كەلاگەن
ھەر قاناااداق تەيياااار تامااااق ،ھااااالل ھايۋاننىاااڭ گۆشاااىدىن قاچىالنغاااان تەيياااار گاااۆش ۋە باشاااقا
يېمەكلەرنى سېتىپ ئ ېلىپ يېيىشكە بولىدۇ
ئەمما ئالالھقا ئىشاەنمەيدىغان كوممۇنىسات دۆلەتلىرىادى ن ،بۇددىساتالرنىڭ يۇرتىادىن ۋە ھەر
( )1مائىدە سۈرىسى  - 5ئايەت
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قانااداق بىاار باتىاال دىنغااا ئېتىقاااد قىلىاادىغانالرنىڭ مەملىكەتلىرىاادىن كەلااگەن گااۆش ،توخااۇ ،تەييااار
تامااااااااق ،قاچىالنغاااااااان يېمەكلىاااااااك قاتاااااااارلىقالرنى يېيىشاااااااكە بولمايااااااادۇ چاااااااۈنكى ئالالھقاااااااا
ئىشااااەنمەيدىغانالرنىڭ يېمەكلىكلىاااارى ۋە بۇغۇزلىغااااان ماااااللىرى مۇسااااۇلمانالر ئۈچااااۈن ھاااااالل
ئەمەس ،بەلكى ھارامدۇرۇ
ئەممااا ئىشااەنچلىك رەساامىي دىنىااي ئورگاننىااڭ نااازارىتى ئاسااتىدا بوغۇزالنغااان ھايۋانالرنىااڭ
گۆشاااالىرىدىن يەنە شااااۇ ئورگاننىااااڭ نااااازارىتى ئاسااااتىدا قاچىالنغااااان گااااۆش ۋە شااااۇ تەرىقىاااادە
ھازىرالنغان يېمەكلىكلىرىنى يېيىشكە بولىدۇ
ئاشخانىالرغا كىرگەندە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىشالر
 1335سوئال :ئاشخانىالرغا كىرگەندە نېمىلەرگە دىققەت قىلىش كېرەك
جاااۋاب :ئۆياادە ئېتىااپ يااېگەن تاماااق ئەڭ لەززەتلىااك ،ئەڭ پاااكىز ۋە ئەڭ پاياادىلىق تاماااقتۇر
ئاشااخانىالردىن تاماااق يېيىشااكە تااوغرا ك ەلگەناادە ،چوقااۇم مۇسااۇلمان ،دىناادار كىشااىلەر ئاچقااان،
پااااكىز ئاشاااخانىالرغا كىااارىش كېااارەك چاااۈنكى تامااااق ئىنسااااننىڭ سااااقلىقىغا بىۋاساااىتە تەساااىر
كۆرسىتىدىغان نەرسە شۇڭا ئاۇنى ئىلغااپ پااكىز ،ھااالل ،شەكساىز بولغاانلىرىنى يېايىش كېارەك
سەپەر ئۈستىدە بولغاندا ئاشاخانىغا كىرىشاكە تاوغرا كەلساە ،چوقاۇم «مۇساۇلمانالر ئاشخانىساى»
دەپ يېزىلغان ،ئىشەنچلىك لىكى ۋە پاكىزلىقى بىلەن تونۇلغان ئاشخانىالرغا كىرىش كېرەك
 1336سوئال :مۇسۇلمان ئاشخانىسى تېپىلمىغاندا نېمە قىلىش كېرەك
جااااۋاب :ساااەپەر ئۈساااتىدە ياااول ماڭغانااادا يااااكى خەلقاااى مۇساااۇلمان ئەمەس مەملىكەتااالەرگە
بارغانااادا ،مۇساااۇلمان ئاشخانىساااى تېپىلمىساااا ،خرىساااتىئان يااااكى يەھۇدىيالرنىاااڭ ئاشخانىساااىغا
كىرىشكە مەجبۇر بولۇپ قالغانادا ،ئۇالرنىاڭ ناانلىرىنى ،قاچىالنغاان تەيياار تامااقلىرىنىال يېيىشاكە
بولىااادۇ ئەممااااا ئۇالرنىااااڭ قازانلىرىاااادا پىشااااۇرۇلغان تاماااا اقلىرىنى يېيىشااااكە بولماياااادۇ چااااۈنكى
خرىسااتىئان الر چوشااقا گۆشااىنى يەياادۇ چوشااقا گۆشااىنى قورۇغااان قازاناادا باشااقا ھاااالل گۆش انى
قاااورۇپ بەرگەن تەقااادىردىمۇ ،ئاااۇنى يېيىشاااكە بولمايااادۇ ھااااالل بىااالەن ھاااارامنى ئىلغايااادىغان
ئادەملەرنىڭ گېلىدىن مۇنداق تاماق زادى ئۆتمەيدۇ مانا باۇ ،مۇساۇلمانلىقنىڭ ۋە سااپ تەبىئەتنىاڭ
ئاالمىتىدۇر
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يېمەك – ئىچمەكلەردىن يېيىش ھارام بولىدىغانلىرى
 1337سوئال :يېمەك – ئىچمەكلەردىن يېيىش ھارام قىلىنغانلىرى قايسىالر
جاۋاب :يېمەك – ئىچمەكلەردىن يېيىش ھارام قىلىنغانلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1باشاااقىالرنىڭ ھەققىناااى يېااايىش ھاااارام باااۇ ھەقاااتە ئاااالالھ تائااااال مۇناااداق دېاااگەن﴿ :ئاااى
مااااااۆمىنلەرۇ بىاااااار  -بىرىڭالرنىااااااڭ ماااااااللىرىنى (ئوغرىلىااااااق ،خىيااااااانەت ،بااااااۇالش ،ئالااااااداش
() 1
جازانىخورلۇق ،قىمار ئويناش قاتارلىق) ھەقسىز يول بىلەن يەۋالماڭالر﴾
( ) 2ئااااۆزى ئۆلااااۈپ قالغااااان مالنىااااڭ گۆشاااا ىنى يېاااايىش ھااااارام يەنااااى گۆشااااى يېيىلىاااادىغان
ھاااايۋانالردىن ئاااۆزى ئۆلاااۈپ قالغاااان ،بوغاااۇپ ئۆلتاااۈرۈلگەن ،ئاااۇرۇپ ئۆلتاااۈرۈلگەن ،ئېگىاااز
جاياادىن يېقىلىااپ ئااۆلگەن ،ھااايۋانالر تەرىپىاادىن ئۈسااۈپ ئۆلتااۈرۈلگەن ۋە يىرتقااۇچالر يېرىااپ
ئۆلتۈرۈۋەتكەن ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
( )3قاننىڭ ھەر قاندىقى ھارامدۇر
( ) 4چوشااااقا گۆشااااى ،چوشااااقىنىڭ قېنااااى ،مېيااااى ،تېرىسااااى ۋە ھەر قانااااداق بىاااار ئااااورگىنى
ھارامدۇر ئىتمۇ بۇ ھۆكۈمگە كىرىدۇ
( ) 5ئااالالھتىن باشااقا بىرىنىااڭ نااامىنى تىلغااا ئېلىااپ تااۇرۇپ بوغۇزالنغااان ھايۋاننىااڭ گۆشااى
ھارام
( ) 6بۇددىساااااااتالرنىڭ بۇتلىرىغاااااااا ،خرىساااااااتىئانال رنىڭ چېركاۋلىرىغاااااااا ،يەھۇدىيالرنىاااااااڭ
ئىبادەتخانىلىرىغااا ياااكى مازارالرغااا ياااكى ئاتااالمىش ئەۋلىياالرنىااڭ روھىغااا ئاتاااپ ئۆلتااۈرۈلگەن
ھايۋاننىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
ياااۇقىرىقى ئاااالتە ئىشااانىڭ ھاراملىقىنىاااڭ دەلىااال – پااااكىتى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ مۇناااۇ ساااۆزىدۇر:
﴿سىلەرگە ئۆزى ئۆلۈپ ق الغان ھايۋان ،قاان ،چوشاقا گۆشاى ،ئاالالھتىن باشقىساىنىڭ ناامىنى تىلغاا
ئېلىااااپ بوغۇزالنغااااان ھااااايۋان ،يېقىلىااااپ ئااااۆلگەن ھااااايۋان ،ئۈسااااۈپ ئۆلتااااۈرۈلگەن ھااااايۋان،
يىرتقااااۇچالر يېرىااااپ ئۆلتااااۈرۈپ يااااېگەن ھايۋاننىااااڭ گۆشااااىنى يېاااايىش ھااااارام قىلىناااادى لااااېكىن
(يۇقىرىقىالردىن تېخى جېنى چىقماستىن) بوغ ۇزلىغاانلىرىڭالر ھااللادۇر ھەمادە بۇتالرغاا ئېلىاپ
() 2
بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بوغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام قىلىندى﴾
 1338سوئال :ئەڭ پاسكىنا ھايۋان قايسى
جاااۋاب :چوشااقا ھااايۋانالر ئىچىاادە ئەڭ پاسااكىنا ۋە ئەڭ نىجىااس مەخلااۇق بولااۇپ ،ساااغالم
تەبىئەتلىاااك ئاااادەم ئۇنىڭااادىن ئەلاااۋەتتە يىرگىنىااادۇ چوشاااقىنىڭ ئەڭ ياخشاااى كۆرىااادىغان يېمىكاااى
ئۆزىنىاااڭ تەرىتىااادۇر دۇنياااادا چوشاااقىدىن باشاااقا ئۆزىنىاااڭ تەرىتىناااى يەيااادىغان ھاااايۋان بولمىساااا
كېااارەك بۇنىاااڭ ئاااۆزىال چوشاااقىنىڭ ھەقىاااقەتەن بەكماااۇ پاساااكىنا ھاااايۋان ئىكەنلىكاااى ۋە چوشاااقا
گۆشىنىڭمۇ خ ۇددى شۇنداق پاسكىنا نەرسە ئىكەنلىكىگە يېتەرلىكتۇر
ئىلىاااااام – پەن ئىلگىااااااارىلەپ ،پەن – تېخنى كاااااااا تەرەققىااااااي قىلىشاااااااى ئارقىساااااااىدا ،تىببىاااااااي
( )1نىسا سۈرىسى  - 29ئايەت
( )2مائىدە سۈرىسى  - 3ئايەت
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مۇتەخەسسىسااالەر چوشاااقا گۆشاااىنىڭ ھەمااامە بەلاااۋاغالردا ،خۇسۇساااەن ئىسساااىق بەلاااۋاغالردا
ئىنساااان سااااالمەتلىكىگە ئىنتاااايىن زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى ئىساااپاتال پ چىقتاااى ئىلمىاااي تەجااارىبىلەر
ئاااارقىلىق چوشاااقا گۆشاااىدە ئاااادەمنى ئۆلتۈرىااادىغان قاااۇرۇت ۋە ئەڭ خەتەرلىاااك مىكروبالرنىاااڭ
بارلىقىنى ئىسپاتلىدى كىم بىلساۇن ،بەلكاى ئۇچقانادەك تەرەققىاي قىلىاپ كېتىۋاتقاان باۇ ئىلىام  -پەن
كېلەچەكاتە بىاازگە  ،ئاالالھ تائاااال ھاارام قىلغااان نەرسااىلەر ،جۈملىادىن چوشااقا گۆشاى ھەققىاادە بىااز
بىلمەيدىغان يېڭى مەلۇماتالرنى كەشىپ قىلىشى مۇمكىن
چوشااقىدىن قالسااا ئەڭ پاسااكىنا ھااايۋان ئىاات بولااۇپ ،ئىاات ۋە چوشااقىنىڭ نىجاسااەتلىرى بىاار
قېتىم تۇپراق بىلەن ئالتە قېتىم سۇ بىلەن جەمئى يەتتە قېتىم يۇيۇش ئارقىلىق پاكلىنىادۇ باۇ مەساىلە
پەيغەم بەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھەدىساى بىالەن ساابىت بولغاان پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق
دېاااگەن « :بىرىڭالرنىاااڭ قاچىساااىنى ئىااات يااااالپ قويغاااان بولساااا ،ئاااۇنى يەتاااتە قېاااتىم يۇياااۇڭالر
() 1
ئاۋۋالقى قېتىمىنى تۇپراق بىلەن يۇيۇڭالر»
چاۈنكى تاۇپراق تەركىبىادە مىكروبالرناى ئۆلتاۈرۈش كاۈچىگە ئىاگە مااددا باار بولغاانلىقتىن،
قاچىنى تۇپراق بىلەن بىر قېتىم سۈرت ۈش ئارقىلىق ئۇنىڭغاا ئىتنىاڭ شالۇساىدىن يۇققاان مىكاروبالر
ئۆلىدۇ سۇ بىلەن يەنە ئالتە قېاتىم يۇياۇش ئاارقىلىق قاچىادا مىكروبنىاڭ ئەساىرى قالمىغاان بولىادۇ
پەيغەمبىرىمىاز ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ باۇ ھەدىساىدىكى ئىلمىاي ھەقىاقەت تېخااى
ئەمدىال تى ببىي مۇتەخەسسىسلىرى تەرىپىدىن بايقالغان
زىياننى توسۇش يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر
 1339سوئال :زىياننى توسۇش يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر قايسىالر
جاۋاب :زىياننىڭ ئا لدىنى ئېلىش يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1زەھەر ۋە ئااادەمنى زەھەرلەياادىغان ھەر قانااداق نەرسااىنى ئىسااتېمال قىلىااش ھاراماادۇر
چۈنكى تەن ساقلىقنى ساقالش پەرزدۇر
( )2كۆڭااۈل كۆتۈرمەياادى غان ۋە ئااادەم سەسااكىنىدىغان ھاشااارەتلەرنى يېاايىش ھااارام چااۈنكى
بۇنداق ھاشارەتلە ر كېسەللىكلەرگە سەۋەب بولۇشى ئېھتىمال
( )3توپا ،الي ،تاش ،كۆمۈر قاتارلىق تەنگە زىيانلىق نەرسىلەرنى يېيىش ھارام
پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر
 1340سوئال :پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر قايسىالر
جاۋاب :پاسكىنىلىقى يۈزىسىدىن يېيىش چەكلەنگەن نەرسىلەر تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1پاسااكىنا نەرسااە ئارىلىشاااىپ قالغااان ھەر قانااداق يېمەكلىاااك پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم
مايغا چۈشۈپ قالغان چاشقان توغرىسىدا « :توڭلىتىلغان مايغاا چاشاقان چۈشساە ئۇنىاڭ ئەتراپىناى
كېسااىپ ئېلىۋېتىااپ قااالغىنىنى يەڭااالر ،چاشااقان ئېاارىتىلگەن مايغااا چۈشااكەن بولسااا ،ئااۇنى قەتئىااي
يېمەڭالر»( )2دەپ كۆرسەتكەن
( ) 2ئىنسااااانالرنىڭ تەرىتااااى ۋە ھايۋانالرنىااااڭ تېاااازىكىگە ئوخشاااااش پاسااااكىنا نەرسااااىلەرنى
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
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ئىسااتېمال قىلىاااش ھارامااادۇر قۇرئااان كەرىمااادە ﴿ :ئاااالالھ ئۇالرغااا پاساااكىنا نەرساااىلەرنى ھاااارام
قىلىدۇ﴾( )1دەپ كەلگەن
جاننى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئىستېمال قىلىشقا بولىدىغان ھارام مىقدارى
 1341سوئال :ئاچلىقتىن ياكى ئۇسسۇزلۇقتىن ئۆلۈم گىردابىغا كېلىپ قالغان ئادەم قانداق قىلىدۇ
جاۋاب :ئاچلىقتىن يااكى ئۇسساۇزلۇقت ىن ئۆلاۈم گىردابىغاا كېلىاپ قالغاان ئادەمنىاڭ زەھەردىان
باشااقا ئىسااتېمال قىلىااش چەكلەنااگەن ھااارام نەرسااىلەردىن ئۆزىنىااڭ ھاياااتىنى ھاااالكەتتىن ساااقالپ
قااالغۇدەك مىقاادارنى يېيىشااى ياااكى ئىچىشااى ھاااالل بولىاادۇ بااۇ ھەقااتە ئااالالھ قۇرئااان كەرىماادە:
﴿ كىمكى چارىسىزلىكتىن ،گۇناھنى مەقسەت قىلمىغاان ۋە ئاشاۇرىۋەتمىگەن ھالادا ،ھاارام قىلىنغاان
نەرسىلەردىن يېسە گۇناھ بولمايدۇ﴾( )2دەپ كۆرسىتىلگەن
سۇيۇقلۇقالردىن ئىستېمال قىلىش ھارام قىلىنغانلىرى
 1342سوئال :سۇيۇقلۇقالردىن ئىستېمال قىلىش ھارام قىلىنغانلىرى قايسىالر
جاۋاب :سۇيۇقلۇقالردىن ئىستېمال قىلىش ھارام قىلىنغانلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1ھاااراق ۋە ئۇنىااڭ پۈتااۈن تااۈرلىرى قەتئىااي ھاراماادۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە
مۇنداق دېگەن ﴿ :ھااراق ئىچىاش ،قىماار ئوينااش ،بۇتالرغاا چوقۇناۇش ،پاال ئاوقلىرى بىالەن پاال
سېلىش شەيتاننىڭ ئىشى ،پاسك ىنا قىلىقالردۇر ،بەختكە ئېرىشىشاىڭالر ئۈچاۈن شاەيتاننىڭ ئىشاىدىن
يىااراق بولااۇڭالر﴾( )3پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھاراقنىااڭ سااەۋەبى بىاالەن  10كىشااىنىڭ لەنەتااكە
ئۇچراياااادىغانلىقىنى بايااااان قىلىااااپ ،مۇنااااداق دېااااگەن « :ئااااالالھ ھاراققااااا ،ئااااۇنى ئىچكااااۈچىگە،
ئىچكۈزگاااۈچىگە ،كۆتۈرگاااۈچىگە ،كۆتۈر گۈزگاااۈچىگە ،ئاااۇنى ئىشااالىگۈچىگە ،ئىشااالەتكۈچىگە،
() 4
ساتقۇچىغا ،سېتىۋالغۇچىغا ۋە ھاراقنىڭ پۇلىنى يېگۈچىگە لەنەت قىلدى»
( ) 2ئااااادەمنى مەساااات قىلىاااادىغان ۋە ئەقىلنااااى كەتكۈزىاااادىغان ھەر قانااااداق ئىچىملىكاااالەر ۋە
ساۇيۇقلۇقالر ھارامادۇر پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن« :ئاادە منى مەسات قىلىادىغان
ھەر قاناداق نەرساە (گەرچە باشاقا ئىساىمالر بىالەن ئاتالغاان بولساىمۇ) ھااراقتۇر ،ھاراقنىااڭ ھەر
قاندىقى ھارامدۇر»( )5دەپ كۆرسەتكەن
( ) 3ئىنساااننىڭ ،ھەرقانااداق بىاار ھايۋاننىااڭ سااۈيدۈكى ،گۆشااى يېيىلمەياادىغان ھايۋانالرنىااڭ
سااۈتى ،گۆشااى يېيىلىاادىغان ۋە يېيىلمەيا دىغان جىمااى قۇشااالرنىڭ سااۈيدۈكى ۋە مااايىقى ھارامادۇر
چۈنكى ئۇالر پاسكىنا نەرسىلەر بولۇپ پاسكىنا نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىش ھارامدۇر
ھايۋانالرنىااڭ ساااۈيدۈكلىرىنىڭ ھەممىساااى پاساااكىنا بولسااىمۇ ،ئاااۇالر پاساااكىنىلىق جەھەتاااتىن
ھەممىسااى بىاار خىاال ئەمەس مەسااىلەن :گۆشااى يېيىلىاادىغان ھايۋاننىااڭ سااۈيدۈكى بەدەننىااڭ ياااكى
كىيىمنىڭ قايسىبىر يېرىگە بىر غېرىچقا يەتمىگەن مىقداردا يۇقاۇپ قالساا ،زۆرۈ كەلگەنادە ئۇنىاڭ
بىلەن ناماز ئوقۇسا بولىدۇ ئەمماا ئىنساان يااكى گۆشاى يېيىلمەيادىغان ھايۋاننىاڭ ساۈيدۈكى كىايىم
()1
()2
()3
()4
()5

ئەئراف سۈرىسى  - 157ئايەت
مائىدە سۈرىسى  - 3ئايەت
مائىدە سۈرىسى  -90ئايەت
ئەبۇداۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايىتى
مۇسلىم رىۋايىتى
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ياااكى بەدەننىااڭ بىاار تەڭااگە مىقدارىاادىن كااۆپرەك يېاارىگە يۇقااۇپ قالغاناادا ،كىاايىم بىاالەن بەدەننىااڭ
يۇقۇپ قالغان يېرىنى يۇيۇپ پاكىزالپ ،ئاندىن ناماز ئوقۇش الزىم كېلىدۇ
شااااۇنىڭدەك ،ئااااات ،كاااااال ،ئېشااااەك ،قېچىرغااااا ئوخشاااااش ھايۋانالرنىااااڭ تېزىكااااى ،جىمااااى
قۇشااالرنىڭ مااايىقى ياااكى سااۈيدۈكى بەدەننىااڭ ياااكى كىيىمنىااڭ بىاار تەڭااگە مىقدارىاادىن كااۆپرەك
يېاارىگە يۇقااۇپ قالسااا ،ئااۇ يەرنااى يۇيااۇپ پاكىزلىماااي تااۇرۇپ ناماااز ئوقااۇغىلى بولماياادۇ ب اۇ
مىقدارغا يەتمىگىنى زۆرۈرىيەت يۈزىسىدىن كەچۈرۈم قىلىنىدۇ
( ) 4ئىساااپىرت ۋە گازغاااا ئوخشااااش تەن سااااقلىققا زىياااانلىق نەرساااىلەرنى ئىساااتېمال قىلىاااش
ھارامدۇر
( ) 5تاماكااا ،كەناادىر ،ئەپي اۇن ،كوكااائىن ،مورفىنالرغااا ئوخشاااش زەھەرلىااك نەرسااىلەرنىڭ
ئىس – تۈتەكلىرىنى پۇراش ياكى شوراش ياكى شپىرىس بىلەن بەدەنگە ئۇرۇش ھارامدۇر
ھاراق دورا بواللمايدۇ
 1343سوئال :ھاراق دورا بوالالمدۇ
جااۋاب :ھاراقنىااڭ ئىنسااانىيەتنى بەختسااىز قىلىادىغان ئىچىملىكلەرنىااڭ ئەڭ يااامىنى بولغااانلىقى
سەۋەبلىك ،ھاراقنى ئىچىاش ،ھااراق ساورۇنلىرىدا ئولتاۇرۇش ،ھااراق ياسااش ،ھااراق سودىساى
قىلىاااااش ،ھااااااراق ساااااوۋغا قىلىاااااش ،ھااااااراقنى ھەر قاناااااداق بىااااار ياااااېمەكلىككە ئااااااز بولساااااىمۇ
ئارىالشاااتۇرۇش قەتئىاااي ھارامااادۇر ھااااراقنى دورا ئورنىااادا ئىساااتېمال ق ىلىاااش يااااكى دورىغاااا
ئارىالشااتۇرۇش قەتئىااي ھاراماادۇر بىاار ئااادەم پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ھاااراق توغرۇلااۇق
سۆزلەپ « :مەن ئاۇنى دورا ياسااش ئۈچاۈن تەييااراليمەن» دېگەنادە ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
ئۇنىڭغا« :ئۇ دورا ئەمەس ،بەلكاى كېساەللىكتۇر» دېاگەن ( )1پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم يەنە بىار
ھەدىسااتە « :كېسااەللىكنى ۋە ئۇنىااڭ دورىسااىنى ئااالالھ چۈشااۈردى ھەر قانااداق كېسااەللىككە دورا
ياراتتى ،داۋالىنىڭالرۇ لېكىن ھارام بىلەن داۋاالنماڭالر »( )2دەپ كۆرسەتكەن
بااۇ يەردە چەكلەنگىنااى ھاااراقنى دورا ئورنىاادا ئىچكااى قىسااىمغا قااوللىنىش ياااكى ئىچىشااتۇر
ئەممااا ھاااراقنى ت ەننىاااڭ تاشااقى قىساامىغا دورا ئورنىااادا قوللىنىشااقا بولىاادۇ كىااايىم-كااېچەك يااااكى
بەدەنادىن ھاااراق ياااكى ئىسااپېرت يۇقااۇپ قالغااان يااكى تۆكااۈلگەن جاااينى يۇيۇشااقا ھاااجەت يااوق
چاااۈنكى ھااااراق بىااالەن ئىساااپېرت مەنىاااۋى جەھەتاااتىن پاساااكىنا بولساااىمۇ ،ھېسساااىي جەھەتاااتىن
() 3
تازىلىغۇچى ماددىدۇر
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
( )3ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىمنىااڭ مائىاادە سۈرىسااىنىڭ -90ئايىتىاادە« :ئااى مااۆمىنلەرۇ ھاااراق ئىچىااش ،قىمااار ئويناااش،
بۇتالرغاا چوقۇناۇش ،پاال ئاوقلىرى بىالەن پاال سااېلىش شاەيتاننىڭ ئىشاى ،پاساكىنا قىلىقاالردۇر ،بەخاتكە ئېرىشىشااىڭالر
ئۈچاۈن شاەيتاننىڭ ئىشااىدىن يىاراق بولاۇڭالر»دەپ كۆرسااەتكەن باۇ ئاايەتتە ھاااراق«پاساكىنا» دەپ سااۈپەتلەنگەندەك،
قىمار ئوينااش ،بۇتالرغاا چوقۇناۇش ،پاال ساېلىش قاتاارلىق قىلىقالرماۇ«پاساكىنا قىلىقاالر» دەپ ساۈپەتلەنگەن ئىساالم
ئۆلىمالىرى ئايەتتىكى «پاسكىنا»لىقتىن ھېسسىي پاسكىنىلىق مەقسەت قىلىنغانمۇ ياكى مەنىۋى جەھەتتىكى پاساكىنىلىقمۇ
دېااگەن مەسااىلە ئۈسااتىدە ئىختىالپالشااقان ئۆلىماااالردىن قۇرئااان كەرىمنىااڭ ھ ااراق بىاالەن مۇشاارىكالرنى ۋە ئۇالرنىااڭ
قىلىقلىرىنااااى «پاسااااكىنا»دەپ سااااۈپەتلىگەنلىكى ئۇالرنىااااڭ مەنىااااۋىي جەھەتااااتىن پاسااااكىنا ئىكەنلىكىنااااى ئىپادىلەياااادۇ،
دېگۈچىلەرنىڭ دەلىلى كۈچلۈكتۇر
«تەپسىر قۇرتۇبىي»  -189 -188بەتلەردە ئىمام مالىكنىڭ ئۇستازى رەبىئە ،ئىماام لەياس ،ئىماام ماۇزنىي ۋە باغاداتلىق
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 1344سوئال :قايسى ۋاقىتتا ھاراق بىلەن داۋالىنىشقا بولىدۇ
جااااۋاب :ھااااراق بىااالەن داۋالىنىشاااقا بولمايااادۇ نااااۋادا ھااااراق بىااارەر خەتەرلىاااك كېساااەلنى
ساااقايتىدىغان دورا ئورنىاادا بولااۇپ قالغااان تەقاادىردىمۇ ،ھاراققااا موھتاااج بولماسااتىن باشااقا خىاال
دور ىالر بىلەنمۇ ھاراقنىڭ ئورنىنى تولدۇرغىلى بولىدۇ
ئەگەر ھااراق يااكى ھااراق ئارىالشاتۇرۇلغان بىار نەرساە بېارەر خەتەرلىاك كېساەل ئۈچااۈن
دورا بولااۇپ ،مۇئەييەنلەشسااە ،ئۇنىڭغااا ھاااراق ياااكى ھاااراق ئارىالشااتۇرۇلغان دورىاادىن باشااقا
ھېچقانداق دورا پايدا قىلمايدىغان بولسا — مۇنداق بولۇشاىغۇ ناتاايىن ئۇنىڭغاا ھااراق قوشاۇلغان
شاااۇ دورىناااى ئىشلىتىشااانى مۇساااۇلمان ،دىنااادار ،ئىشاااەنچلىك ۋە ئۇساااتا بىااار دوختاااۇر بۇيرۇغاااان
تەقاادىردە ،ئىسااالم دىنىنىااڭ « ئىككااى زىياننىااڭ يېنىكرەكىنااى تااالالش كېاارەك» دەياادىغان ئومااۇمىي
پىرىنسااىپ ىغا ئاساسااەن ،ئېھتىياجغااا قاااراپ ئىنتااايىن تااار دا ئىرىاادە بولااۇش شااەرتى بىاالەن ئىسااتېمال
() 1
قىلىشقا رۇخسەت قىلىنىدۇ
ئەماااادى بااااۇيەردە مۇنااااداق بىاااار سااااوئال تۇغۇلىشااااى مااااۇمكىن ،بىااااز دۇرا شااااركەتلىرىدىن
ساااېتىۋالىدىغان دورىالرنىاااڭ بەزىساااىگە ھااااراق يااااكى ئىساااپېرت قوشاااۇپ ياساااالغان دورىاااالر
ئىكەنلىكىنااااى ئاااااڭاليمىز ،بااااۇ دورىالرنااااى سورىماسااااتىن ئىشاااالەتكەن يەردە ،ئااااۆزىمىز زۆرۈر
كەلگەندە ھاراق ياكى ھاراق ئارىال شتۇرۇلغان دورىالر بىلەن داۋاالنساق بولمامدىكەن
بۇنىڭ جاۋابى مۇنداق ،بىرىنچىدىن ،ئالالھ تائااال بىزناى ھااراق ئىچىشاتىن ،ھااراق سودىساى
قىلىشاااتىن ۋە ھااااراق بىااالەن داۋالىنىشاااتىن توساااقان بىاااز مۇساااۇلمانلىق ساااۈپىتىمىز بىااالەن ئاااالالھ
تائاالنىڭ توسقانلىرىدىن يېنىپ ،ئۇنىڭ ئەمرىناى تۇتۇشاقا بۇيرۇلادۇق ئىككىنچىادىن ،ھااراق باشاقا
نەرساااىگە ئارىالشاااتۇرۇلۇش ئاااارقىلىق ئاااۆز خۇسۇساااىيىتىنى پۈتاااۈنلەي يوقىتىاااپ باشاااقا ماددىغاااا
ئايلىنىپ كەتسە ،ئۇنى ئىشلىتىشكە بولىادۇ مەساىلەن :فىقھاى كىتابلىرىادا :ھايۋانالرنىاڭ ساۈيدۈكى
بىلەن تېزىكى پاساكىنا ۋە ھاارام نەرساىلەردۇر ئەمماا ساۈيدۈك قاۇرۇپ تۇزغاا ئايالنساا ،تېازەك
كۆيۈپ كۈلگە ئايالنسا ،بۇ ئىككىسى پاك ماددىالرغا ئايلىنىدۇ» دەپ قەيت قىلىنغان

ئۆلىماالرنىااڭ « ھاااراقنى ھااارام دېگەنلىااك ئااۇنى ئىچىشاانىڭ ھاااراملىقىنى كۆرسااىتىدۇ ،بىاار نەرسااىنىڭ ھااارام قىلىنىشااى
ئۈچۈن ئۇنىڭ پاسكىنا بولىشى شەرت ئەمەس» دېگەن سۆزلىرى قەيت قىلىنغاان ئىماام شاەۋكانىي « ساەيلۇل جەرار»
ناملىق ئەسىرنىڭ  -37 -35بەتلىرىدە« :مەس قىلىادىغان نەرساىلەرنىڭ پاساكىنا ئىكەنلىكىناى ئىسپاتالشاقا يېتەرلىاك دەلىال
ياوق» دېااگەن دوكتاور يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىينىاڭ «ھااازىرقى زامااان پەتىاۋالىرى» ناااملىق ئەساىرىنىڭ -564بېتىاادە بااۇ
قاراش كۈچلەندۈرۈلگەن
( )1دوكتور يۇسۇف ئەل قارداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام» ناملىق ئەسىرىدىن
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ھايۋانالر ۋە قۇشالردىن ھاالل ۋە ھارامالر
ھايۋانالرنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇ الردىن يېيىش ھاالل ۋە ھارام بولغانلىرى
 1345سوئال :ھايۋانالر نەچچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ
جااااۋاب :ھاااايۋانالر قۇرۇقلاااۇق ھاااايۋانلىرى ۋە ساااۇ ھاااايۋانلىرى دەپ ئىككىاااگە ئايرىلىااادۇ
شااااۇنىڭدەك ،قۇرۇقلااااۇق ھااااايۋانلىرىمۇ ئااااۆي ھااااايۋانلىرى ۋە ياااااۋايى ھااااايۋانالر دەپ ئىككىااااگە
بۆلۈنىدۇ
 1346سوئال :سۇ ھايۋانلىرىدىن ھەر قاندىقىنى يېيىشكە بوالمدۇ
جااااۋاب :ساااۇ ھايۋانلىرىنىاااڭ ھەممىساااى ھااااالل بولاااۇپ ،ئاااۇالردىن ھەر قانااادىقىنى يېيىشاااكە
بولىااااادۇ ئاااااالالھ تائااااااال قۇرئاااااان كەرىمااااادە مۇناااااداق دېاااااگەن﴿ :ساااااىلەرنىڭ ۋە يولۇچىالرنىاااااڭ
مەنپەئەتلىنىشااى ئۈچااۈن سااىلەرگە دېڭىااز ھااايۋانلىرى ،دېڭىاازدىن چىقىاادىغان يااېمەكلىكلەر ھاااالل
قىلىنااادى﴾( )1پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم دېڭىاااز ۋە دەريااااا توغرۇلااااۇق « :ئۇنىاااڭ سااااۈيى پاااااك،
مەھسۇالتى ھااللدۇر»( )2دەپ كۆرسەتكەن باۇ ھەدىاس بېلىاق ۋە ھەر قاناداق ساۇ ھايۋانلىرىنىاڭ
ھاالل ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
ھەنەفىاااي مەزھىب ىااادە ساااۇ ھايۋانلىرىااادىن بېلىقاااتىن باشقىساااى ھااااالل دېااايىلمىگەن بولساااىمۇ،
ئىسااالم مەزھەبلىرىنىااڭ مااۇتلەق كااۆپ سااانلىقى دېڭىااز ھايۋانلىرىنىااڭ ھەر قاناادىقىنى ھاااالل دەپ
قارايدۇ ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرىمۇ شۇنداق قارايدۇ
 1347سوئال :ئۆي ھايۋانلىرىدىن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولىدۇ
جاااااۋاب :ئااااۆي ھايۋانلىرىاااادىن ئومااااۇمەن ،پاااااكىز ۋە پاااااك نەرسااااىلەرنى يەپ ئۆسااااكەن،
يارىتىلىشااااىدا يىرتقۇچلااااۇق ۋە يىرگىنىشاااالىك بولمىغااااان مالالرنىااااڭ گۆشااااىنى يېاااايىش ھااللاااادۇر
مەساااىلەن :قاااوي ،ئاااۆچكە ،كااااال ،تاااۆگە ،ئاااات ،توشاااقان ،توخاااۇ ،ئاااۆردەك ،غااااز قاتاااارلىقالرنى
ئۆزىنىاااڭ ماااۈلكى بولاااۇش يااااكى باشقىساااىنىڭ بولساااىمۇ يېيىشاااكە رۇخساااەت قىلغاااان بولاااۇش ۋە
مۇسۇلمانچە بوغۇزالنغان بولۇش شەرتى بىلەن يېيىش ھااللدۇر
 1348سوئال :ئۆي ھايۋانلىرىدى ن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولمايدۇ
جااااۋاب :ئاااۆي ھايۋانلىرىااادىن ئېشاااەك ،قېچىااار ،چوشاااقا ،ئىااات ،مۈشاااۈك ،چاشاااقان ،كىااارپە
قاتااارلىق ھاااايۋانالرنى ،ھاشاااارەتلە رنى يېاايىش ھارامااادۇر شاااۇنداقال ،كاااال ۋە قويغاااا ئوخشااااش
گۆشاى يېيىلىادىغان ھااايۋانالردىنمۇ ئاۆزى ئۆلااۈپ قالغاان ياااكى ئاالالھتىن باشقىسااىنىڭ ناامى تىلغااا
ئېلىنىااپ بوغۇزالنغااان ياااكى بوغۇلااۇپ ئااۆلگەن ياااكى باشااقا ھااايۋانالر ئۈسااۈپ ئۆلتااۈرۈۋەتكەن
ياااكى ئااۇرۇپ ئۆلتااۈرۈلگەن ياااكى ئېگىاازدىن يېقىلىااپ ئااۆلگەن ياااكى يىرتقااۇچ ھااايۋانالر يېرىااپ
يەپ قويغان ھايۋانالرنىڭ گۆشىنى يېيىش ھارامدۇر
 1349سوئال :ياۋايى ھايۋانالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولىدۇ
جاااۋاب :ئورمااانلىقالردا ياشااايدىغان ياااۋايى ھااايۋانالردىن بااۆكەن ،زېباارا ،تااا تېكىسااى ياااۋا
( )1مائىدە سۈرىسى  -96ئايەت
( )2بۇخارىي ،مۇسلىم ۋە باشقىالر رىۋايىتى
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توشااقان ،كېيىااك ،زىااراپە قاتااارلىق يىرتقااۇچ بولمىغااان ھااايۋانالرنى ئالالھنىااڭ نااامىنى ئاتاااپ ۋە
قېنىنى ئېقىتىپ ئۆلت ۈرۈش شەرتى بىلەن ئۇالرنىڭ گۆشىنى يېيىش ھااللدۇر
 1350سوئال :ياۋايى ھايۋانالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولمايدۇ
جااااۋاب :يارىتىلىشاااىدا يىرتقۇچلاااۇق يااااكى يىرگىنىشااالىك بولغاااان ،پااااكىز نەرساااىلەرنى يەپ
ئۆسااامىگەن يااااكى پااااكىز نەرساااىلەرنى يېااا يىش بىااالەن بىااارگە پاساااكىنا نەرساااىلەرنىمۇ يەيااادىغان
ھايۋانالرنىااڭ گۆشااىنى يېاايىش ھاراماادۇر مەسااىلەن :شااىر ،ياااۋا چوشااقا ،بااۆرە ،پىاال ،مااايمۇن،
ئېيىق ،يىلپىز ،چىلبۆرە ،قاتارلىقالرغا ئوخشاش مەرگەن چىشى بار يىرتقۇچ ھايۋانالر
قۇشالردىن يېيىش ھاالل ۋە ھارام بولغانلىرى
 1351سوئال :قۇشالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولىدۇ
جاااااۋاب :قۇشااااالردىن قۇشااااقاچ ،قااااارا قۇشااااقاچ ،كەكلىااااك ،بااااۆدۈنە قاتااااارلىق يىرتىاااادىغان
تىرنااقلىرى بولمىغااان قۇشاالرنى ئالالھنىااڭ ناامىنى ئاتاااپ ۋە قېنىناى ئېقىتىااپ ئۆلتاۈرۈش شااەرتى
بىلەن ئۇالرنىڭ گۆشىنى يېيىش ھااللدۇر
 1352سوئال :قۇشالردىن قانداقلىرىنى يېيىشكە بولمايدۇ
جاۋاب :قۇشاالردىن بۈركاۈت ،قۇرغاۇي ،ھۇۋقاۇش ،الچىان ،قارچىغاا قاتاارلىق يىرتىادىغان
تىرنااااقلىرى بولغاااان يىرتقاااۇچ قۇشاااالرنىڭ گۆشاااىنى يېااايىش ھارامااادۇر شاااۇنىڭدەك ،زەھەرلىاااك
يىالن ،چايان ،زەھەرلىك ئۆمۈچۈك قاتارلىقالرنى يېيىشمۇ ھارامدۇر
 1353سوئال :دىنىمىزدا گۆشى يېيىلىدىغان مالالر نېمىگە ئاساسەن بەلگىلەنگەن
جاااۋاب :ئااالالھ تائاااال ئىنساااننى ئەڭ شااەرەپلىك ۋە ھۆرمەتلىااك قىلىااپ ياراتقااان مۇنااداق بىاار
شەرەپلىك ۋە ھۆرمەتلىك ئىنساننىڭ يېمەك – ئىچمەكلىرىماۇ شاەرەپلىك ۋە پااكىز بولىشاى كېارەك
بۇ سەۋەبتىن دىنىمىزغا ئاساساەن ،يارىتىلىشاىدا يىرگىنىشالىك ،يىرتقۇچلاۇق ۋە پاساكىنىلىق بولغاان
ھايۋانالرنىااڭ گۆشااى ئىنسااانالرغا اليىااق ئەمەس شااۇڭا دىنىمىااز بۇنااداق ھايۋانالرنىااڭ گۆشااىنى
ئىنسانالرغا اليىق كۆرمىگەنلىكتىن ،يېيىشنى ھارام قىلغان
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ئوۋ ئوۋالشقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1354سوئال :ئوۋ دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئااوۋ — قۇرۇقلااۇق ياااكى دېڭىااز ھااايۋانلىرىنى قايسااىبىر ئۇسااۇل بىاالەن تۇتااۇۋېلىش
دېگەنلىكتۇر
 1355سوئال :قانداق ۋاقىتتا ئوۋ ئوۋالش چەكلىنىدۇ
جاااۋاب :ھەج ياااكى ئااۆمرىگە ئېھاارام باغلىغااان ۋاقىتتااا ئېھراماادىن چىقىااپ بولماااي تااۇرۇپ،
قۇرۇقلاااۇق ھاااايۋانلىرىنى ئاااوۋالش چەكلىنىااادۇ مۇنااادىن باشاااقا قايساااىبىر ۋاقىتتاااا ئاااوۋ ئوۋالشاااقا
بولىدۇ
ئوۋ ئوۋالشنىڭ شەرتلىرى
 1356سوئال :ئوۋ ئوۋالشنىڭ شەرتلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئوۋ ئوۋالشنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئوۋلىغۇچىنىڭ ئەقىل – ھوشى جايىدا ،مۇساۇلمان يااكى ئەھلاى كىتااب بولىشاى بۇنىڭغاا
بىناااائەن ،بۇتپەرەساااتنىڭ ،مۇشااارىكنىڭ ،مۇرتەدن ىاااڭ ۋە كوممۇنىساااتنىڭ ئوۋلىغاااان نەرسىساااىنى
يېيىش ھاالل ئەمەس
( ) 2ئااوۋ ھااايۋانلىرىنى قويااۇپ بەرگەناادە ياااكى ئااوق بىاالەن ئاتقاناادا ،مەلااۇم بىاار ھااايۋاننى
ئااوۋالش نىيىتااى بىاالەن قويااۇپ بېاارىش ياااكى ئېااتىش بۇنىڭغااا بىئااانەن ،ئااوۋ ھااايۋانلىرىنى ئااوۋ
ئوۋالشااانى مەقساااەت قىلمىغاااان ھالااادا قويااا ۇپ بەرگەنااادە ،ئاااوۋ ھاااايۋانلىرى ئاااوۋالپ كەلاااگەن
ھااايۋاننى ياااكى ئااوۋ ئااوۋالش نىيىتااى بولماسااتىن قارىسااىغا ئااوق چىقىاارىش نەتىجىسااىدە ئېتىلىااپ
ئۆلگەن ھايۋاننى يېيىش ھاالل ئەمەس
( ) 3ئوق ئاتقاندا ياكى ئوۋلىغۇچى ھايۋاننى ئوۋغاا قويۇۋەتكەنادە ،ئالالھنىاڭ ئىسامىنى ئاتااپ
«بىسمىلال ،ئالالھۇ ئەكبەر» دېيىش
( )4ئوۋاليدىغان سايمان-ئەگەر ئوۋ ھاايۋانلىرى بولمىساا -تېرىناى تېشاىپ ئۆتىادىغان تىغلىاق
نەرسە بولى شاى ئەگەر ئوۋالشاتا ئىشالەتكەن ساايمان تايااق يااكى تاشاقا ئوخشاىغان نەرساىلەردىن
بولساااا ،ئۇنىاااڭ بىااالەن ئوۋلىغاااان مالنىاااڭ گۆشاااىنى يېااايىش ھااااالل ئەمەس ،چاااۈنكى ئاااۇ ئاااۇرۇپ
ئۆلتۈرگەنلىكتااا ۇر شاااۇنداقتىمۇ جېناااى چىقىاااپ بولمىغاااان ھالااادا بوغۇزلىۋالغاااان بولساااا ،ئۇنىاااڭ
گۆشىنى يېيىشكە بولىدۇ
( ) 5ئااااااوۋ ھايۋانلىرىنىااااااڭ كۆناااااادۈرۈلگەن ھااااااايۋانالردىن بولىشااااااى بۇنىڭغااااااا بىنااااااائەن،
كۆناادۈرۈلمىگەن ئىاات ،كۆناادۈرۈلمىگە قارچۇغااا قاتارلىقالرنىااڭ ئوۋلىغااان نەرسااىلىرىنى يې ايىش
ھاالل ئەمەس
( ) 6ئااوۋ ئوۋالشااتا كۆناادۈرۈلگەن ئااوۋچى ھااايۋان بىاالەن باشااقا ھايۋاننىااڭ ھەمكارالشاامىغان
بولىشى شەرت چۈنكى باۇ ۋاقىتتاا ئاوۋنى قايسىساىنىڭ تۇتقاانلىقىنى ،ئالالھنىاڭ ئىسامى قايسىساىغا
ئاتالغاااانلىقىنى بىلگىلاااى بولمايااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار ھەدىساااتە« :ئەگەر ئاااوۋچى
ئىتىڭنىااڭ يېنىاادا باشااقا بىاار ئىتنااى كۆرگىنىڭاادە ،ئوۋالنغااان ھااايۋان ئااۆلگەن بولسااا ،ئااۇنى يااېمە
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چۈنكى سەن قايسىسىنىڭ ئۆلتۈرگەنلىكىنى بىلمەيسەن»( )1دەپ كۆرسەتكەن
( )7ئاااااوۋچى ھايۋاننىاااااڭ ئوۋلىغاااااان نەرسىساااااىدىن ياااااېمىگەن بولۇشاااااى شاااااەرت پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالم بىر ھەدىستە« :ئوۋغا قوياۇپ بېارىلگەن ئىات تۇتقاان نەرسىساىدىن ياېگەن بولساا ،ئاۇنى
سەن يېمە چۈنكى ئاۇ ئاۇنى ئاۆزى ئۈچاۈن تۇتقاان بولىادۇ ،ئەگەر ئاۇ ئوۋلىغاان نەرسىساىدىن ياېمىگەن
()2
بولسا ،ئۇنىاڭ ئوۋلىغاان نەرسىساىنى يېساەڭ بولىادۇ ،چاۈنكى ئاۇنى ئىگىساى ئۈچاۈن تۇتقاان بولىادۇ»
دەپ كۆرساااەتكەن چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە﴿ ،ئاااوۋ ھايۋانلىرىنىاااڭ ساااىلەر ئۈچاااۈن
ئوۋلىغان نەرسىلىرىدىن يەڭالر﴾( )3دېگەن
( ) 8قۇرۇقلااۇق ھااايۋانلىرىنى ئوۋلىماااقچى بولغااان كىشااىنىڭ ھەجااگە ياااكى ئااۆمرىگە ئىھ ارام
باغلىغااان كىشااىلەردىن بولماساالىقى شااەرت ئەممااا سااۇ ھااايۋانلىرىنى تۇتماااقچى بولغااان كىشااى
ئىھرام ئىچىدە بولسىمۇ ،تۇتقان نەرسىسى ھااللدۇر
( ) 9ئوۋالنمااااقچى بولغاااان ھايۋاننىاااڭ گۆشاااى يېيىلىااادىغان ھاااايۋانالردىن بولىشاااى بۇنىڭغاااا
بىنائەن ،ئېشەك ۋە ئۇنىڭغا ئوخشىغان گۆشى يېيىلمەيدىغان ھايۋانالرنى ئوۋالش ھارامدۇر
( )10ئوۋالنغااان ھايۋاننىااڭ بىراۋ غاااا ئائىاات بولماساالىقى ،بەلكاااى ئىگىسااىز بولىشااى شاااەرت
بۇنىڭغا بىنائەن ،بىراۋنىڭ ئىگىدارچىلىقى دىكى ھايۋانلىرىنى ئوۋالش ھارامدۇر
( ) 11ئوۋالنماقچى بولغان ھايۋاننىڭ ئادەتتە تاۇتقىلى بولمايادىغان  ،ئۆيادە بېقىلمايادىغان ،يااۋايى
ھاااايۋانالردىن بولىشاااى بۇنىڭغاااا بى ناااائەن ،ئوۋلىمىساااىمۇ تاااۇتقىلى بولىااادىغان توخاااۇ ،ئاااۆدەككە
ئوخشاااىغانالرنى ۋە باشاااقا ئاااۆي ھاااايۋانلىرىنى ئاااوۋالش ھااااالل ئەمەس چاااۈنكى مۇناااداقالرنى
تۇتۇپ قائىدە بويىچە بۇغۇزالپ يېيىش الزىم ()4

()1
()2
()3
)(4

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى ،بۇخارىي بىلەن مۇسلىممۇ بۇ مەنىدە ھەدىس رىۋايەت قىلغان
مائىدە سۈرىسى  -4ئايەت
«مناھج الشريعة اإلسالمية» (ئىسالم شەرىئىتىنىڭ كۆرسەتمىلىرى)ناملىق ئەسەرنىڭ -1توم -179ۋە -180بەتلىرىدىن
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ئېتىقاد مەسىلىلىرىدىكى ھارامالر(چەكلەنگەن ئىشالر)
1
2
3
4
5

ئالالھ كەچۈرمەيدىغان ئەڭ چوڭ گۇناھ
ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلىك دائىرىسىگە كىرىدىغان ئىشالر
ئىسالمنى ياكى قۇرئاننى ياكى پەيغەمبەرنى مەسخىرە قىلىشنىڭ گۇناھى
پالچىالرنىڭ ۋە رامچىالرنىڭ سۆزلىرىگە ئىشىنىشنىڭ گۇناھى
شېرىك دائىرىسىگە كىرىدىغان تۇمارنىڭ بايانى

رالشىئ ناغىدىراب پىلېئ اغڭىنۇئ ەۋ شۈرۈتلەك كىرېش اقھاللائ

45

ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش ۋە ئۇنىڭغا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر
 1357سوئال :ئالالھ كەچۈرمەيدىغان ئەڭ چوڭ گۇناھ قايسى
جاااۋاب :ئااالالھ كەچۈرمەياادىغان ئەڭ چااوڭ گۇناااھ ئالالھقااا شااېرىك كەلتۈرۈشااتۇر قۇرئااان
كەرىمااادە ئاااالالھ مۇناااداق دېاااگەن﴿ :ئاااالالھ ئاااۆزىگ ە بىااارەر نەرساااىنىڭ شاااېرىك كەلتۈرۈلۈشاااىنى
ھەرگىز مەغپىارەت قىلمايادۇ بۇنىڭادىن باشقىساىنى (ئاالالھ ئاۆزى) خالىغاان ئاادەمگە مەغپىارەت
()1
قىلىدۇ كىمكى ئالالھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن ،ئۇ ھەقىقەتەن قاتتىق ئازغان بولىدۇ﴾
چاۈنكى ئاالالھ تائااال يېگااانە ئىاالھ ،ھەممىنىاڭ ياراتقۇچى سااى ،ھەممىنىاڭ ئىگىساى ،ھەممىنااى
باشااااقۇرغۇچى ۋە يااااالغۇز خوجايىنىاااادۇر ئااااالالھ ھااااېچكىمگە ،ھااااېچ نەرسااااىگە ئوخشااااىمايدۇ
ئالالھنىاڭ ساۈپەتلىرىمۇ ھېچكىمنىاڭ ساۈپىتىگە ئوخشاىمايدۇ ئەھاۋال بۇناداق ئىاكەن ،قاناداقال بىار
مەخلۇقاااتنى ئالالھقااا ئوخ شااىتىش ئەڭ چااوڭ ھەقسااىزلىقتۇر قۇرئااان كەرىماادە﴿ :ئالالھقااا شااېرىك
كەلتااۈرۈش ھەقىااقەتەن چااوڭ ھەقسااىزلىقتۇر﴾( )2دەپ ئااېالن قىلىنغااان مۇنااداق بىاار ھەقسااىزلىق
ئۈچۈن ئالالھنىڭ غەزەپلەنمەسلىكى ،نەپرەتلەنمەسلىكى ۋە بۇناداق ھەقساىزلىقنى قىلغاان ئاادەمنى
جازالىماساالىقى مااۇمكىن ئەمەس دۇنيانىااڭ پادىشاااھلىرى ئۆزلىرىنىااڭ پادىشاااھلىق شااەنىگە اليىااق
كەلمەياادىغان سااۆز – چااۆچەكلەرنى ۋە ئىااش – ھەرىكەتلەرنااى سااادىر قىلغااانالرنى ياقتۇرمىغااان
ۋە ئاااۇالردىن ئەڭ ئېچىنىشااالىق ئىنتىقاااام ئالغاااان يەردە ،پادىشااااھالرنىڭ پادىشااااھى ،كاتتىالرنىاااڭ
كاتتىساااى بولغاااان ئاااالالھ ئۇنىڭغاااا شاااېرىك كەلتۈرۈشاااتىن ئىباااارەت ئۆزىنىاااڭ ئۈساااتۈن شاااەنىگە،
ئىالھلىاااااق ماقامىغاااااا ،ئۇلۇغلاااااۇق مەرتىۋىساااااىگە اليىاااااق كەلمەيااااادىغان باااااۇ چاااااوڭ گۇنااااااھنى
كەچۈرمەسلىكتە ئەلۋەتتە ھەقلىقتۇرۇ
 1358سوئال :ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈش دېگەن نېمە
جاۋاب :ئالالھقا شېرىك كەلتاۈرۈش  -ئاالالھ ياراتقاان مەخلۇقااتالردىن قايساىبىرىنى ئالالھقاا
ياااكى ئالالھنىااڭ خاااس سااۈپەتلىرىدىن بىرەرس ا ىگە ئوخشااىتىش دېگەنلىكتااۇر ئااۇ ئېتىقاااد ،ئەمەل ـ
ئىبااااادەتلەر ۋە دۇئاااااالردا ئالالھقااااا باشااااقا بىرسااااىنى شااااېرىك قىلىااااپ قوشااااۇش بىاااالەن ئەمەلااااگە
ئاشىدىغان ،ئالالھنى ئەڭ قاتتىق غەزەپلەندۈرىدىغان يامان ئىشتۇر
 1359سوئال :شېرىك ئەمەللىرى قايسىالر
جاااۋاب :شااېرىك ئەمەللىاارى سااادىر قىلغۇسااىنى ئىماناادىن چىقىرىاادىغان ئىشااالر ۋە ئىماناادىن
چىقارمىساااىمۇ  ،سااااادىر قىلغۇچىسااااىنى گۇناھقااااا پاتۇرىااادىغان ئىشااااالر دەپ ئىككىااااگە بۆلۈنىاااادۇ
ئالدىنقىسى چوڭ شېرىك ،كېيىنكىسى ك ىچىك شېرىك دەپ ئاتىلىدۇ
 1360سوئال :چوڭ شېرىك ئەمەللىرى قايسىالر
جاۋاب :چوڭ شېرىك ئەمەللىرى تۆۋەندىكىلەردۇر:
( ) 1دۇنيااااااااانى ۋە دۇنيااااااااادىكى ئىشااااااااالرنى باشقۇرۇشااااااااتا ئااااااااالالھتىن باشااااااااقىمۇ بەزى
باشاااقۇرغۇچىالر باااار ،دەپ ئېتىقااااد قىلىاااش مەساااى لەن :ئاتاااالمىش ئەۋلىيااااالرنى ،قۇتاااۇبالرنى
( )1نىسا سۈرىسى  116ـ ئايەت
( )2لۇقمان سۈرىسى  -13ئايەت
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كائىناتنىاااڭ بەزى ئىشااالىرىنى تەساااەررۇپ قىالاليااادۇ ،دەپ ئېتىقااااد قىلغانغاااا ئوخشااااش باااۇ خىااال
شېرىك مەخلۇقاتنى ئالالھ تائاالنىڭ تەسەررۇپاتىغا شېرىك قىلىپ ،قوشىۋالغانلىقتۇر
( )2مەخلۇقااااتنى يااااكى ئۇالرنىاااڭ ساااۈپەتلىرىنى ئالالھقاااا ۋە ئا لالھقاااا خااااس ساااۈپەتلەرگە
ئوخشااىتىش مەسااىلەن :ئاتااالمىش ئەۋلىياااالر  ،قۇتااۇپالر ،پااالچىالر ۋە رامچىااالر ،سااېھىرگەرلەر
ئااالالھتىن باشااقىالر بىلمەياادىغان ئىشااالرنى (غەيىبنااى) بىلىاادۇ ،دەپ ئېتىقاااد قىلغانغ اا ئوخشاااش
بۇخىاال شاااېرىك ئالالھنىاااڭ كامااالى ساااۈپەتلىرىگە باشاااقىالرنى شااېرىك قىلىۋالغاااانلىقتۇر چاااۈنكى
غەيبلەرنى بىلىش ئاالھقا خاس سۈپەت
( )3ئ ۆلاااۈكلەرنى (مەيلاااى ئاااۇالر پەيغەمااابەر بولاااۇپ كەتساااۇن )،كىشاااىلەرگە پايدااااـ زىياااان
يەتكۈزەلەيدۇ ،ھااجەتلەرنى راۋا قىالاليادۇ ،دەپ ئېتىقااد قىلىاش مەساىلەن :ماازاردىكى ئاتاالمىش
ئەۋلىياااالر ھااااجەتلەرنى راۋا قىلىااادۇ ،دە پ ئېتىقاااد قىلغانغاااا ئوخشااااش بااۇ خىااال شاااېرىك ئاااالالھ
تائاالنىڭ ئىشىغا باشقىالرنى شېرىك قىلىۋالغانلىقتۇر
( )4ئۆلااااااۈكلەردىن ،دەل -دەرەخلەردىاااااان ۋە مااااااازارالردىن مەدەت تىاااااالەش ۋە ئااااااۇالردىن
كېسەررگە شاىپالىق ساوراش ،پەرزەنات ۋە بەرىاكەت تىالەش ،شاۇنداقال مەيلاى تىرىاك بولساۇن،
مەي لااى ئۆلااۈك بولساااۇن ،ئااالالھتىن باشاااقا بىراۋنااى تەبىئىااي ساااەۋەبلەرنىڭ سااىرتىدا كىشاااىلەرگە
ياااردەم قىالالياادۇ ،دەپ ئېتىقااااد قىلىااش بااۇ خىااال شااېرىك ئىبااادەتتە مەخلۇقااااتنى ئااالالھ تائاالغاااا
() 1
شېرىك قىلىۋالغانلىقتۇر چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىار ھەدىساىدە« :دۇئاا ـ ئىباادەتتۇر»
دەپ كۆرسەتكەن
( ) 5ئاااالالھتىن باشاااقا بىرساااىنى رازى قىلىاااش ئۈچاااۈن قۇرباااانلىق قىلىاااش ،يەناااى ئاتاااالمىش
ئەۋلىياالرنىااڭ ،پىرالرنىااڭ ۋە مااازاردىكى ئاتااالمىش ئۇلۇغالرنىااڭ قوللىشااىغا ئېرىشااىمىز ،دېااگەن
ئېتىقاد بىلەن ،ئۇالرغا ئاتاپ قۇرباانلىق قىلىاش ،نەزىار ـ چىارا ئۆتكاۈزۈش ،ھەتتاا مازارالرغاا
بېرىاااپ ئۇالرنىاااڭ قەبرىلىااارىگە ئاتااااپ ماااال كېساااىش چاااۈنكى قۇرباااانلىق ـ ئىباااادەت بولغاااانلىق
ئېتىباارى بىاالەن ،ئاۇ پەقەت ئااالالھقىال قىلىنىاادۇ ئاالالھ تائاااال پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب
() 2
قىلىپ ،مۇنداق دەيدۇ ﴿ :پەرۋەدىگارىڭ ئۈچۈن ناماز ئۇقۇغىن ۋە قۇربانلىق قىلغىن»﴾
( )6ئااالالھتىن باشقىسااىنىڭ نااامىنى ئاتاااپ قەسااەم قىلىااش چااۈنكى قەسااەم ـ ئەڭ ئۇلااۇ ۋە
ئۇنىااڭ جازالىشااىدىن قورقىلىاادىغان بىاار زاتنىااڭ نااامىنى ئاتاااش ئااارقىلىق ،بىاارەر ئىشاانىڭ راساات
ئىكەنلىكىنااى تەكىاااتلەش دېمەكتاااۇر ئۇنىااڭ مەنىساااى « :ئەگەر مەن يالغاااان ئىشااقا قەساااەم قىلغاااان
بولسااا ام ،ناااامى ئاتالغاااان باااو زات مېناااى ئۇرساااۇن» دېگەنلىكتاااۇر شۈبھىساااىزكى ،ئۇلۇغلۇقنىاااڭ
يېگاااانە ئىگىساااى ،قىلمىشاااالرغا يېتەرلىاااك جاااازا بەرگاااۈچى ۋە ئازابىااادىن قورقۇلغاااۇچى زات ـ
ئالالھتۇر ئالالھتىن باشقىسنىڭ نامى بىلەن قەساەم قىلغاۇچى ،ئاالالھقىال خااس بولغاان ئولۇغلاۇق
ۋە قىلمىشالرغا جازا بېرىشتەك ئاالىي ساۈپەتلەرگە باشاقىالرنى شاېرىك قىلىۋالغاان بولىادۇ شاۇڭا
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم « :كىمكااى ،ئااالالھتىن باشقىسااىنىڭ نااامى بىاالەن قەسااەم قىلىاادىكەن ،ئااۇ،
ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ» دېگەن( )3ئاالالھتىن باشقىساىنىڭ ناامى بىالەن قىلىنغاان قەساەم
شااااېرىك ۋە كۇپرىنىااااڭ جۈملىسااااىدىن سانالسااااىمۇ ،ئااااۇ قەسااااەم ھېسااااابالنمايدۇ چااااۈنكى قەسااااەم
( )1تىرمىزى رىۋايىتى
( )2كەۋسەر سۈرىسى  2ـ ئايەت
( )3ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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ئالالھنىڭ مۇبارەك ئىسىملىرىنى تىلغا ئېلىش بىلەنال قىلىنىدۇ
( )7قۇرئااان كەرىاام مەخلۇقاتقااا خااۇددى ئالالھقااا ئەقىاادە قىلغاناادەك ئەقىاادە قىلىشاانى شااېرىك
ئەمەللىرىاادىن ساااناپ مۇنااداق دېااگەن﴿ :بەزى ئااادەملەر ئااالالھتىن باشااقىالرنى ئالالھقااا شااېرىك
قىلىۋالىدۇ ئاۇالرنى مۆمىنلەرنىاڭ ئاالالھنى دوسات توتقىنىادەك دوسات توتىادۇ (يەناى ئۇلۇغاليادۇ
() 1
ۋە بويسۇنىدۇ) مۆمىنلەر ئالالھنى ھەممىدىن بەك دوست توتىدۇ﴾
يااااۇقىرىقىالردىن قايسااااىبىرىنى سااااادىر قىلغااااان ئادەمنىااااڭ بااااۇرۇن قىلغااااان پۈتااااۈن ئەمەل-
ئىباااادەتلىرى بىكاااار بولاااۇپ كېتىااادۇ ۋە ئىمانااادىن چىقىااادۇ قۇ رئاااان كەرىمااادە مۇناااداق دېااايىلگەن:
() 2
﴿ئەگەر سەن ئالالھ قا شېرىك كەلتۈرسەڭ ،سېنىڭ ئەمەلىڭ ئەلۋەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ﴾
 1361سوئال :كىچىك شېرىك ئەمەللىرى قايسىالر
جاۋاب :كىچىك شېرىك ئەمەللىرى تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئۆلۈكلەرنىااڭ ۋاسىتىسااى بىاالەن ئالالھقااا يېقىنلىشااىش مەقسااىتىدە مااازارالرنى زىيااارەت
قىلىش چۈنكى مازارالر پەقەت ئىبرەت ئېلىش ئۈچۈنال زىيارەت قىلىنىدۇ
( )2رىياااا ،يەناااى ئەمەل ـ ئىباااادەتلەرنى خاااالىس ئاااالالھ ئۈچاااۈن قىلماساااتىن ،باشاااقىالرغا
كۆرسىتىش نىيىتى بىلەن قىلىش چۈنكى بەندىلەرنىڭ ئەمەل ـ ئىباادەتلىرىنى كاۈزىتىش  ،ئۇالرغاا
ساااۋاب بېاارىش پەقەت ئالالھقااا خاسااتۇر ئەمەل ـ ئىبااادەتلەرنى باشااقىالرغا كۆرسااىتىش ئۈچااۈن
قىلىش بولسا ،ئالالھنىڭ ئەمەررگە سااۋاب بېارىش ۋە ئاۇالرنى كاۈزىتىش ساۈپىتىگە باشاقىالرنى
شېرىك قىلىپ قوشىۋالغانلىق بولىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم باۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ« :مېنىاڭ
ساىلەر ئۈچااۈن ئەڭ قورقىادىغىنىم ،ئالالھقااا ئەڭ كىچىاك شاېر ىكنىمۇ كەلتاۈرۈپ قويۇشااىڭالردۇر،
»()3
ئۇ بولسىمۇ ،رىيادۇر
( )3ئالالھقااااا ئاسااااىيلىق بولىاااادىغان ئىشااااالردا باشااااقىالرغا بويسااااۇنۇش چااااۈنكى ،ئالالھقااااا
ئاسااااىيلىق قىلىااااپ ،باشااااقىالرغا بويسااااۇنغۇچىالر ئااااۆزلىرى بويسااااۇنغان كىشااااىلىرىنى ئالالھقااااا
ئوخشااااش ،بەلكاااى ئااااالھتىن ياااۇقىرى كاااۆرگەن بولىااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم« :ئالالھقاااا
ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشتا بەندىگە بويسۇنۇشقا بولمايدۇ»( )4دېگەن
يااااۇقىرىق ى ئىشااااالرنىڭ بىرەرسااااىنى سااااادىر قىلغااااان ئااااادەم گۇناھكااااار بولسااااىمۇ ،ئىماناااادىن
چىقمايدۇ ،باشقا ئەمەللىرىمۇ بىكار بولۇپ كەتمەيدۇ
 1362ساااوئال :ئالالھقاااا شاااېرىك كەلتۈرگەنلىاااك بولىااادىغان ئىشاااالرنى قىلغاااانالر قاناااداق قىلىشاااى
كېرەك
جاۋاب :ئالالھقا ا شاېرىك كەلتۈرگەنلىاك بولىادىغان ئىشاالرنى قىلغاان ئاادەم ئۈچاۈن ئۇنىڭادىن
قەتئىي قول ئۈزۈپ ،قايتا ئىماان ئېياتىش ۋە گۇناھلىرىغاا ھەقىقىاي رەۋىشاتە تەۋبە قىلىشاتىن باشاقا
يول يوق شۇنداق قىلغانالرنى ئالالھ خالىسا كەچۈرىدۇ ۋە گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ

()1
)(2
()3
()4

بەقەرە سۈرىسى  165ـ ئايەت
زۇمەر سۈرىسى -65ئايەت
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ئىمام ئەھمەد رىۋايتى
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پال سېلىش ۋە غەيبتىن سۆزلەش
 1363سوئال :پال سېلىش دېگەن نېمە
جاۋاب :پال سېلىش — كېلەچەكاتە بولىادىغان ئىشاالر ۋە يوقااپ كەتاكەن نەرساىلەر ھەققىادە
يالغانااادىن خەۋەر بېااارىش دېگەنلىكتاااۇر پاااال بىااال ەن شاااۇغۇلالنغۇچىالر ئۆزلىرىنىاااڭ غەيىبناااى
بىلىاادىغانلىقلىرىن ى دەۋا قىلىاادىغان كاااززاپالر بولااۇپ ،ئالىقانغااا ،چىاانىگە ئوقااۇش ،ك اارت ئااېچىش
قاتاااارلىق تۈرلاااۈك ھىااايلە – مىكىرلىااارى بىااالەن كىشاااىلەرنى ئىشەندۈرۈشاااكە تىرىشاااىدۇ ئاااۇالر
پالچى ،رەمچى ۋە داخان دېگەن تۈرلۈك ئاتالغۇالر بىلەن ئاتىلىدۇ
 1364سوئال :غەيب دېگەن نېمە
جاااۋاب :غەيااب — ھېسسااىي ئورگااانالر بىاالەن بىلگىلااى بولماياادىغان ،مېتافىزىكااا ئااالىمىگە
ئائىت ئىشالردۇر غەيىبلەرنى ئالالھ تائاالدىن باشاقا ھاېچكىم بىلمەيادۇ ﴿ئاالالھتىن باشاقا ھاېچكىم
() 1
ئاسمان ۋە زېمىندىكى غەيىبنى بىلمەيدۇ﴾
ئىسالم دىنىنى مەسخىرە قىلى ش
 1365سوئال :دىننى مەسخىرە قىلىش دېگەن نېمە
جااااۋاب :دىنناااى مەساااخىرە قىلىاااش — ئىساااالم دىنىغاااا ۋە ئۇنىڭااادىكى مۇقەددەسااالەرگە تىااال
ئۇزىتىش دېگەنلىك بولۇپ ،ئۇنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئىسالم دىنىنىاڭ شاەرىئەت قاانۇنىنى ھاازىرقى ئەساىر بىالەن ماسلىشاالمايدۇ ،دەپ ئېتىقااد
قىلىش ياكى ئوچۇق سۆزلەش
( ) 2قۇرئاان كەرىمناى ئااادەتتىكى كىتابالرغاا ئوخشاىتىش ياااكى ئۇنىاڭ ھۆكاۈملىرىنى كااۆزگە
ئىلماسلىق
( ) 3كۇففارالرنىاااڭ تاااۆھمەتلىرىگە ئىشاااىنىپ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنى ئەيىااابلەش يااااكى
ئۇنى ئادەتتىكى ئىنسان قاتارىدا كۆرۈش
( ) 4ئىسالم جازا قانۇنىدىكى ئىبرەت قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان بەزى جازاالرنى ئەيىبلەش
 1366سوئال :ئالالھنىڭ دىنىنى مەسخىرە قىلغاننىڭ جازاسى نېمە
جاۋاب :ئالالھنىڭ دىنىنى مەسخىرە قىلغاانالر شەكساىز كااپىر بولىادۇ ،ئااخىرەتتە مەڭگۈلاۈك
ئازابقااا دۇچااار بولىاادۇ ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دېااگەن ﴿ :ئااى مااۇھەممەدۇ ئەگەر سااەن ئۇالرنىااڭ
(مەسخىرە قىلغانلىقىنى) سورىساڭ ،ئاۇالر ‹ :بىاز (راساتتىن ئەمەس) ،پەقەت ئىاچ پۇشاۇقى قىلىاپ
ئوينىشاااىپ دەپ قويااادۇق› دەياااادۇ (باااۇ مۇناپىقالرغااااا) ‹ ساااىلەر ئالالھنىااااڭ دىنىناااى ،ئالالھنىااااڭ
ئاايەتلىرىنى ۋە ئالالھنىاڭ پەيغەمبىرىنااى مەساخىرە قىلاادىڭالرمۇ " دېگىان سااىلەر (يالغاان قەسااەم
ئىچىپ) ئۆزرە ئېيتماڭالر ،سىلەر ئىمان ئېيتقىانىڭالردىن كېايىن( ،پەيغەمبەرناى مەساخىرە قىلىاش
بىاالەن) كاااپىر بولاادۇڭالر ،سااىلەردىن بىاار گااۇرۇھنى (راساات تەۋبە قىلغااانلىقلىرى ئۈچااۈن) ئەپ اۇ
() 2
قىلساق ،يەنە بىر گۇرۇھنى گۇناھكار بولغانلىقلىرى ئۈچۈن جازااليمىز﴾

( )1نەمل سۈرىسى  - 65ئايەت
( )2تەۋبە سۈرىسى  - 66 – 65ئايەتلەر

رالشىئ ناغىديەمرىك ەگىسىرىئاد كىرېش
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شېرىك دائىرىسىگە كىرىدىغان تۇمار تۈرى
 1367سوئال :تۇمار ئېسىش شېرىككە كىرەمدۇ
جاااۋاب :تۇمااار ئېسىشاانىڭ شااېرىك دائىرىسااىگە كىرىاادىغانلىرىمۇ ۋە كىرمەياادىغانلىرىمۇ بااار
بۇنىڭغااا بىنااائەن ،تۇمااار ئېسااىش ئىككااى تۈرلااۈك بولىاادۇ :بىاارى شااېرىك دائىرىسااىگە كىرى ادىغان
تۈرى ،يەنە بىرى ،كىرمەيدىغان تۈرىدۇر
 1368سوئال :شېرىك دائىرىسىگە كىرىدىغان تۇمار قايسى
جااااۋاب :پەرىشاااتىلەرنىڭ ،ئەۋلىياالرنىاااڭ ،پىرى الرنىاااڭ ،جىنالرنىاااڭ ۋە باشاااقا ھەرقاناااداق
مەخلۇقنىڭ (ئىنسان ياكى ھايۋاننىڭ) ئىسىملىرى ياكى مەنىساى چۈشىنىكساىز تىلساىمالر يېزىلغاان
تۇمارالرنى ئېسىش ۋە يېزىشنىڭ ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەنلىاك بولىادىغانلىقىغا ئىساالم ئاالىملىرى
ھەمااامە بىاااردەك ئىتتىپااااقتۇر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ « :كىمكاااى تۇماااار ئاساااىدىكەن ئاااۇ،
ئالالھقا شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ»( )1دېگەن سۆزى مۇشۇ تۈردىكى تۇمارنى كۆرسىتىدۇ

شېرىك دائىرىسىگە كىرمەيدىغان ئىشالر
شېرىك دائىرىسىگە كىرمەيدىغان تۇمار
 1369سوئال :شېرىك دائىرىسىگە كىرمەيدىغان تۇمار قايسى
جاۋاب :قۇرئان كەرىم ئايەتلىرى ۋە ئالالھنىڭ ئىساىم ـ ساۈپەتلىرىدىن يېزىلغاان تۇماارالرنى
باالغەتكە يەتمىگەن نارىساىدە بالىالرنىاڭ بويۇنلىرىغاا ئېسىشاقا بولىادۇ ئەمماا چوڭالرنىاڭ تۇماار
ئېسىشاااىنىڭ جاااائىز بولمايدىغانلىقىااادا پۈتاااۈن ئىساااالم ئۆلىماااالىرى ئىتتى پااااقتۇر چاااۈنكى چاااوڭالر
ئايەتلەرنى تۇمار قىلىپ ئاسماستىن ئۆزلىرى ئوقۇشقا بۇيرۇلغاان ئەمماا نارىساىدە باالىالر ئاايەت
ۋە دۇئااالرنى ئوقۇيالمىغااانلىقى ساەۋەبلىك ئااۇنى يېزىاپ بوينىغااا ئېساىپ قويااۇش جاائىز سااانالغان
باۇ ھەقاتە سااھابىالرنىڭ كاتتاا ئالىملىرىادىن ئابادۇلال ئىبناى ئاۆمەر رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ﴿ ،أَعُووُُ
شو ويَا ِي ِن َوأَنِ يَ ِ ُ
بِ َك ِل َم ووا ِت ا ِ التاا ام ووا ِت ِم وونِ َغ َ
عو و ُرو ِن﴾ يەناااى
شو و ِ ْر ِعبَ ووا ِد ِل َو ِم وونِ َھ َمو و ََا ِت ال ا
عو وبِ ِە َو ِعقَابِو و ِە َو َ
« ئالالھقااااا سااااىغىنپ ،ئالالھنىااااڭ غەزىبىاااادىن ،ئۇنىااااڭ جازاسااااىدىن ،مەخلۇقاتنىااااڭ شااااەررىدىن،
شاااەيتانالرنىڭ ماڭاااا يېقىنلىشىشاااىدىن ۋە ۋەسۋەساااە قىلىشاااىدىن پانااااھ تىلەيااامەن» دېاااگەن دۇئاااانى
باااالغەتكە يەتااكەن بالىلىرىغااا ئۆگىتىااپ ئوقۇتق ا انلىقى ۋە باااالغەتكە يەتمىگەنلىاارى ئۈچااۈن ئااۇنى
قەغەزگە يېزىااپ ئۇالرنىااڭ بوينىغااا ئېسااىپ قويغااانلىقى رىااۋايەت قىلىنغااان»( )2تۇمااار ئېساااىش
تەرغىااب قىلىنىاادىغا ن بىاار ئىااش ئەمەس بااۇ ماااۋزۇ دا تۇماااردىن ياخشااى چااارىلەر بااار بولااۇپ،
ئۇالردىن بىرى سەمىمىي قىلىنغان دۇئادۇر
 1370سوئال :باالـ قازاالردىن ساقلىنىش نىڭ ئەڭ ياخشى چارىلىرى قايسى
جاااۋاب :باال ا ـ قااازاالردىن ۋە يامااان كااۆز ،يامااان تىلالرنىااڭ  ،كۆرەلمەساالەرنىڭ يامانلىقىاادىن
ساقلىنىشاانىڭ دىنىمىاازدا كۆرسااىتىلگەن ياخشااى چااارىلىرى بااار ئااالالھ تائاااالنى كااۆپ ياااد ئېااتىش،
ئۆزىنى پاكىز تۇتۇش ،گۇناھ -مەساىيەتلەردىن يىاراق تاۇرۇش ،ئىباادەتلەرگە ھېرىسامەن بولاۇش،
ساەمىمىي دۇئااا قاتااارلىق ئىشاالر باااال-قااازادىن ساقلىنىشاانىڭ چاارىلىرى بوالالياادۇ ئەبااۇ ھااۇرەيرە
( )1ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان ھەدىس
( )2تىرمىزى
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رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلىنىاادۇكى « :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ يېنىغااا بىاار ئااادەم
كېلىاااپ ‹ :يارەساااۇلەلالھۇ مېناااى كاااېچە يىاااالن چېقىۋالااادى› دېۋىااادى ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم:
‹ ئەگەر ساااەن ئاخشاااام ياتىااادىغان ۋاقتىڭااادا ئالالھقاااا ساااېغىنىپ مەخلۇق اتنىاااڭ شاااەررىدىن پانااااھ
تىلەيااامەن› دەپ دۇئاااا قىلغاااان بولسااااڭ ئىااادى ،سااااڭا ھېچقاناااداق زىياااان ـ زەخااامەت يەتمىاااگەن
() 1
بوالتتى› دېدى»
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم يەنە بىاااار ھەدىسااااىدە ،ساااااھابىلىرىگە تەلىاااام بېرىااااپ« :سااااىلەر
ئاخشاملىرى يېتىشاتىن باۇرۇن ‹ ئالالھنىاڭ ئۇلاۇ كەلىمىلىارىگە ساېغىن ىپ ،ئالالھنىاڭ غەزىپىادىن،
ئۇنىااڭ جازاسااىدىن ۋە مەخلۇقاتنىااڭ شااەررىدىن ،شااەيتانالرنىڭ ماڭااا يېقىنلىشىشااىدىن ۋە ۋەسۋەسااە
() 2
قىلىشىدىن پاناھ تىلەيمەن› دەڭال ،ئەگەر شاۇنداق قىلسااڭالر ،بااال ـ قاازاالردىن ساقلىنىساىلەر»
دەپ كۆرسەتكەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئائ ىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاا مۇناداق دېاگەن« :پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااااالم ھەر ئاخشااااىمى ياتاااااق جايىغااااا بارغىنىاااادا ،ئىككااااى ئااااالىقىنىنى بىرلەشااااتۈرۈپ
ئاااچقىنىچە ،ئىخااالس ،فەلەق ۋە ناااس سااۈرىلىرىنى ئوقااۇپ ئالىقانلىرىغااا سااۈفلەپ بەدىنىنىااڭ قااولى
يەتاكەن ھەممىااال يېرىنااى ئىككااى ئااالىقىنى بىاالەن سااى الپ چىقاااتتى ،سىالشاانى ئاااۋۋال بېشااى بىاالەن
() 3
يۈزىدىن باشاليتتى ۋە ھەر ئەزانى ئۈچ قېتىمدىن سىاليتتى»
دەم سېلىش
 1371سوئال :دەم سېلىش دۇرۇسمۇ
جاااۋاب :كېسااەررگە ،ھەتتااا ساااق كىشااىلەرگىمۇ قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى ياااكى ئالالھنىااڭ
ئىسااى م ـ سااۈپەتلىرىنى ئوقااۇش بىاالەن دەم سېلىشااقا بولىاادۇ ئىسااالم ئااالىملىرى مۇنااۇ ئااۈچ شااەرت
بىلەن دەم سېلىشنى جائىز(دۇرۇس) دەپ قارايدۇ:
( ) 1دەم سېلىشتا پەقەت قۇرئ ان ئايەتلىرى ۋە ئالالھنىڭ ئىسىم ـ سۈپەتلىرىال ئوقۇلۇشى،
( ) 2سېلىنغان دەمنىڭ ئەرەب تىلىدا بولۇپ ،مەنىسى چۈشىنىشلىك بولۇشى،
( ) 3دەم ئۆزلۈكىدىن تەسىر قىلماساتىن ،بەلكاى ئالالھنىاڭ ئىزناى ۋە ئىرادىساى بىلەناال تەساىر
قىلىدۇ ،شىپالىق پەقەت ئالالھ تائاالدىن كېلىدۇ ،دەپ ئېتىقاد قىلىشتىن ئىبارەت

( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
( )3بۇخارىي رىۋايىتى

رالشىئ نەگنەلكەچ ادىتاياھ ەلىئائ

ئائىلە ھاياتىدا چەكلەنگەن ئىشالر
 1قىز ـ ئوغۇلالرنى ئۇالر خالىمىغان بىرس ى بىلەن ئۆيلىنىشكە زورالش
 2مۇسۇلمان ئەرنىڭ مۇسۇلمان ئەمەس ئايالغا ئۆيلىنىشى
 3مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ياتلىق قىلىش
 4شەرئىي ئۆزرىسى بولماستىن ھامىلە بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش
 5قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىش
 6ئايلىق ئادىتى مەزگىلىدىكى ئايال بىلەن جىنسىي ئاالقە قىلىش
 7ئايالالرنىڭ ئارقا تەرىپىگە كېلىش
 8ئەر – خوتۇنلۇقنىڭ سىرلىرىنى يېيىش
 9ئايلىق ئادىتى مەزگىلىدىكى (ھەيزدار) ئايالنى تاالق قىلىش
 10بالىنىڭ ئاتىسىغا تېنىشى
 11سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش
 12بالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىنى تاشال پ باشقىسىغا مەنسۇپ بولۇۋېلىشى
 13بالىالرنى خورالش ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىش
 14ئۇرۇق-تۇغقانالرنى تاشلىۋېتىش
 15ئاتا – ئانىنى قاقشىتىش
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قىَ ـ ئوغۇلالرنىڭ ئۆزلىرىگە اليىق تالالشتىكى ئەركىنلىكى
 1372ساااوئال :قىاااز ـ ئوغاااۇلالرنى ئاااۆزلىرى خالىمىغاااان بىرساااى بىااالەن ئۆيلىنىشاااكە زورالشاااقا
بوالمدۇ
جااااۋاب :ئىساااالم دىناااى قىاااز  -ئوغاااۇلالرنى ئۇالرنىاااڭ رازىلىقاااى بولمىغاااان بىرساااى بىااالەن
ئۆيلىنىشااكە زورالشاانى قەتئىااي رەت قىلىاادۇ بەلكااى ئۇالرنىااڭ رايىنااى ۋە ئىختىيااارىنى نىكاھنىااڭ
ئااااۋۋالقى شاااەرتلى رىدىن قىلىاااپ بېكىتتاااى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم باااۇ ھەقاااتە مۇناااداق دەيااادۇ:
« چوكااااننى ئۇنىاااڭ ئىختىيارىساااىز ،قىزناااى ئۇنىاااڭ رايىساااىز يااااتلىق قىلمااااڭالر» سااااھابىلەر ياااا
رەسااۇلەلالھۇ قىاازالر ئۇياتچااان كېلىاادۇ ،ئااۇالر ئااۆز رايىنااى سۆزلىيەلمىسااە قانااداق قىلىمىااز دەپ
ساااورىغاندا ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم « :قارشاااىلىق بىلدۈرمەساااتىن ساااۈكۈت قىلىاااپ تورۇشاااى
() 1
ئۇالرنىڭ ئىختىيار قىلىپ رازى بولغانلىقىدۇر» دەيدۇ
ئەممااا قىااز بولسااۇن ياااكى چوكااان بولسااۇن دىيانەتسااىز ،ئەخالقسااىز بىاارىگە ياااتلىق بااولىمەن
دەپ تۇرۇۋالساا ،شاۇنىڭدەك ئوغۇلمااۇ ئەخالقساىز ،دىيانەتساىز بىرىنااى ئاالىمەن دەپ تۇرۇۋالسااا،
بۇ ۋاقىتتا ئاتا ـ ئانىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقسا ۋە بۇ ئىشنى رەت قىلساا بولىادۇ ئەگەر قىاز كىچىاك
بولاااۇپ ،ئۆزىنىاااڭ كېلەچىكىناااى ياخشاااى تاللىيالمايااادىغان ياشاااتا بولساااا ،ئاتاااا ـ ئانىساااىنىڭ يااااكى
تۇغقانلىرىنىڭ ئاۇنى يااتلىق بولۇشاقا ئالدىرىتىشاى يااكى ئاۆزى خالىمىغاان بىارىگە يااتلىق بولۇشاقا
زورلىشى توغرا ئەمەس
مۇسۇلمان ئەرنىڭ مۇسۇلمان ئەمەس ئايالغا ئۆيلىنىش مەسىلىسى
 1373سوئال :مۇسۇلمان ئەرنىڭ مۇسۇلمان ئەمەس ئايالغا ئۆيلىنىشى دۇرۇسمۇ
جاااۋاب :مۇسااۇلمان ئەرلەرنىااڭ دىنغااا ئىشااەنمەيدىغان كوم مۇنىساات ياااكى بۇددىساات ياااكى
بىارەر ساااماۋى (ئەساالى ئااالالھتىن كەلااگەن) دىنغااا مەنسااۇپ بولمىغااان ئايااالالر بىاالەن ئۆيلىنىشااى
دۇرۇس ئەمەس ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دەياادۇ( ﴿ :ئااى مۇسااۇلمانالر) مۇشاارىك ئايااالالر
ئىماان ئېيتمىغاۇچە ئاۇالرنى نىكاھىڭالرغاا ئالماااڭالر (ھاۆر) مۇشارىك ئاياال (ھۆسان جامااالى ۋە
مېلااااى بىاااالەن) سااااىلەرنى مەپتااااۇن قىلغااااان تەقاااادىردىمۇ ،مااااۆمىن دېاااادەك ئەلااااۋەتتە ئۇنىڭاااادىن
() 2
ئارتۇقتۇر ﴾
بااۇ ئاااايەت ،ئاتېئىزمچىالرغااا ئوخشااااش ئالالھقااا ئىشاااەنمەيدىغان ،بۇددىسااتالرغا ئوخشااااش
باتىل دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئايالالرغا ئۆيلىنىشنىڭ قەتئىي ھاراملىقىنى ئىپادىلەيدۇ
ئەممااا خرىسااتىئا ن ياااكى يەھااۇدىي دىنىغااا ئېتىقاااد قىلىاادىغان ئايالالرغااا ئۆيلىنىشااكە بولىاادۇ
ئالالھ تائاال مۇسۇلمان ئەرلەرنىڭ ئەھلى كىتابتىن بولغان ئاياالالر بىالەن ئۆيلىنىشاىنىڭ جاائىزلىقى
توغرىسااىدا مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :مااۆمىنلەردىن بولغااان ئىپپەتلىااك ئاي الالرنىااڭ ،سااىلەردىن ئىلگىاارى
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2بەقەرە سۈرىسى  221ـ ئايەت
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كىتاااب بېاارىلگەن (يەھااۇدىيالر ۋە خرىسااتىئانالر) دىاان بولغااان ئىپپەتلىااك ئايالالرنىااڭ مەھرىنااى
بەرسااەڭالر ئىپپەتلىااك بااولغىنىڭالر ۋە ئاشااكارا ـ يوشااۇرۇن پاھىشااىنى كااۆزلىمىگىنىڭالر ھالاادا
(ئاااۇالرنى) ئالسااااڭالر ئاااۇالر ساااىلەرگە ھااللااادۇر﴾( )1باااۇ رۇخساااەت قى لىنغاااان ئىاااش بولساااىمۇ،
تەرغىاااب قىلىنمايااادۇ چاااۈنكى مۇساااۇلمان ئاياااال يەھاااۇدىي ۋە خرىساااتىئان ئاياااالالردىن ئەلاااۋەتتە
ئەۋزەلدۇر
خرىستىئان ياكى يەھاۇدىي دىنىادىكى ئاياالالر بىالەن ئۆيلىنىشانىڭ شاەرتى ،ئۇالرنىاڭ ئالالھقاا
ھەقىقىي ئىشىنىدىغان ئايالالردىن بولۇشىدۇر
مۇسۇلمان قىَالر نى مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ياتلىق قىلىشنىڭ ھاراملىقى
 1374سوئال :مۇسۇلمان قىزالرنى مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ياتلىق قىلىشقا بوالمدۇ
جااۋاب :مۇساۇلمان قىزالرنىاڭ ۋە ئايالالرنىاڭ مۇساۇلمان ئەمەس ئەرلەرگە يااتلىق بولۇشااى
قەتئىي جائىز ئەمەس مەيلى ئۇالرنىڭ ياتلىق بولمااقچى بولغاان كىشاىلىرى خرىساتىئان بولساۇن،
مەيلاى يەھاۇدىي بولساۇن ،مەيلاى ئاتېئىسات بولساۇن ،مەيلاى بۇددىسات يااكى مۇشارىك بولسااۇن،
بۇالرنىااڭ ھېچبىاارى مۇسااۇلمان ئايالالرغااا ئۆيلىنىشااكە اليىااق ئەمەس ئااالالھ تائاااال مۇسااۇلمان
() 2
ئاياالالر توغرۇلااۇق﴿ :ئااۇالر كا پىرالرغااا ھااالل ئەمەس كاااپىرالرمۇ ئۇالرغااا ھاااالل ئەمەس﴾
دېگەن
ئااۆز مىللەتااتىن بولسااىمۇ ،ئالالھقااا ئىشااەنمەيدىغان ۋە ئاااتېئى زم ئەقىدىسااىگە ئىشااىنىدىغانلىقىنى
ئوچۇق-ئاشكارا جاكارالپ يۈرگەن بىارىگە مۇساۇلمان قىزىناى يااتلىق قىلىشاقا بولمايادۇ مۇناداق
قىلغاۇچىالر ئالالھنىا ڭ ياۇقىرىقى ئاايەتتىكى ھۆكاۈمىگە قارشاى چىققاان بولاۇپ ،جازاساىنى ئېغىاار
تارتىدۇ

ھامىلە بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەسىلىسى
 1375سوئال :ھامىلە بولۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا بوالمدۇ
جاۋاب :تۇغۇش ـ تۇغماسلىق مەسىلىسى ئەر ـ ئاياال ئىككىساىنىڭ قارارىغاا بااغلىق ئىشاتۇر
ئائىلىااادىكى مەلاااۇم ساااەۋەبلەر يااااكى زۆرۈرىااايەتلەر تاااۈپەيلى ئەر – ئاياااال ئىككىساااى كېلىشاااىپ
تۇغۇشانى ۋاقىتلىاق كېچىكتااۈرۈش نىيىتاى بىالەن ھامىلىاادارلىقنىڭ ئالادىنى ئالىادىغان دورا ،ئوكااۇل
ۋە باشااااقا ھەر قانااااداق بىاااار چااااارىنى قوللىنىشااااى دۇرۇسااااتۇر بااااۇ دېگەنلىرىمىزنىااااڭ تااااوغرا
ئىكەنلىكىنى كۈچلەندۈرىدىغان ھەدىسلەر كۆپ
جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇناداق دېاگەن « :بىاز پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ زامانىادىمۇ ئەزلە
() 3
قىالتتۇق ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى بىلگەن ،ئەمما ئۇنىڭدىن توسمىغان ئىدى»
( )1مائىدە سۈرىسى  5ـ ئايەت
( )2مۇمتەھىنە سۈرىسى  10ـ ئايەت
( )3ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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ئەزلە قىلىش — جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەنادە ،بااال بولاۇپ قالمىساۇن دەپ ،ساپېرمىنى
سىرتقا تۆكۈۋېتىش دېگەنلىكتۇر
سەئۇدى ئەربىستانى «پەتىۋا كاومىتېتى»تەرىپىادىن -1974يىلاى-13ئاپرىال(ھىجرىيە 1394
ـااا يىلاااى  4ـ ئاينىاااڭ  13ـ كاااۈنى) چىقىرىلغاااان 42ـااا نومۇرلاااۇق پەتىاااۋادا مۇناااداق كەلاااگەن:
« پېقىاااارلىقتىن قورقااااۇپ ھامىلاااا دارلىقنىڭ ئالاااادىنى ئااااېلىش ئۈچااااۈن دورا ـ ئوكااااۇل ۋە باشااااقىمۇ
چارىلەرنى قوللىنىش جائىز ئەمەس چۈنكى ئالالھ تائااال ھەرقاناداق جاانلىقنى ئاۆز رىزقاى بىالەن
يارىتىااااادۇ ئەمماااااا ئاااااائىلىۋىي ساااااەۋەبلەر تۈپەيلىااااادىن ،مەساااااىلەن :ئانىنىاااااڭ نورماااااال تۇغۇتتاااااا
تۇغالماستىن ،بالىنى ھەرقېتىمدا ئوپىر اتىسىيە قىلىش ئاارقىلىق ئېلىشاقا مەجباۇ ر بولاۇپ قالغاانلىقى
ياااكى ئەر ـ ئايااال ئىككىسااى تۇغۇشاانى بىاار زامااان كېچىكتۈرۈشااتە ئااۆزلىرى ئۈچااۈن ياخشااىراق
بولىاااادىغانلىقىنى مەسلىھەتلەشااااكەنلىكى قاتااااارلىق ھااااالالردا ئۇالرنىااااڭ ھامىلاااادارلىقنىڭ ئالاااادىنى
ئالىااااااادىغان دورا ،ئوكاااااااۇل ۋە باشاااااااقىمۇ چاااااااار ىلەرنى قوللىنىشاااااااى جاااااااائىزدۇر پەيغەمااااااابەر
ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ئەزلە ھەققىاااااادىكى ھەدىساااااالىرى ۋە ئىسااااااالم فىقھىشااااااۇناس ئالىملىرىنىااااااڭ
تاااۆرەلگىنىگە قىرىاااق كاااۈن بولمىغااااان ناااۇتفە (ئاااابىمەنى) نااااى دورا يااااكى ئوكاااۇلالر ئااااارقىلىق
زۆرۈرىاااايەت يۈزىسااااىدىن چۈشۈرىۋېتىشاااانىڭ جااااائىزلىقى ھەققىاااادىكى پەتىااااۋالىرى بىزنىااااڭ بااااۇ
قارارىمىزنى كۈچلەندۇرىدۇ »
قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىش جىنايىتى
 1376سوئال :قورساقتىكى بالىنى چۈشۈرۈۋېتىشكە بوالمدۇ
جاااۋاب :قورساااقتىكى بالىغااا زىيااان يەتكااۈزۈش ئەڭ ئېغىاار قاااتىللىق جىنايىتىاادىن سااانىلىدۇ
ئااااخىرەتتى كى جازاساااى ئالالھنىاااڭ ئىلكىااادىكى ئىاااش بولاااۇپ ،ئاااالالھ ئۇنىاااڭ جىناااايەت ئىشااالىگەن
ۋاقىتتىكى نىيىتىگە قاراپ ئۇنىڭ جازاسىنى بەلگىلەيادۇ شاۇ ئېنىقكاى ،ئانىنىاڭ قورساىقىدا بولاۇپ،
بااۇ دۇنياغااا كااۆز ئاچمىغااان بولسااىمۇ بىاار بااوۋاقنى قەسااتەن ئۆلتااۈرگەن ئااادەم قاتىاال ھېسااابلىنىدۇ
قاتىلنىڭ ج ازاسى قۇرئان كەرىمدە ناھايىتى ئېنىقتۇر ئۇ بولسىمۇ ،دوزاختۇرۇ
 1377سوئال :قانداق شارائىتتا بالىنى ئېلىۋەتسە بولىدۇ
جاااۋاب :تااۆرەلمىنى ئۇنىااڭ تااۆرەلگىنىگە  40كااۈن توشماسااتىن ،ئاتااا-ئانىسااىنىڭ ئىسااتىكى ۋە
() 1
رازىلىقى بىلەن ئېلىۋېتىشقا بولىدۇ
تاااۆرەلمىنى ئېلىۋەتمىگەنااادە ،ئۇنىاااڭ ئانىساااىنىڭ ھايااااتى خەتەرگە ئۇچرايااادىغانلىقى ئىشاااەنچلىك
دوختۇر تەرىپىدىن كەساكىن ئېنىقالنغانادا ،پەقەت ئانىنىاڭ ھايااتىنى قۇتقاۇزۇپ قاېلىش يۈزىساىدىن
تااۆرەلمىگە  120كااۈن توشاامىغان بولسااا ،ئااۇنى ئېلىۋەتسااە بولىاادۇ»( )2بااۇ ھااالەتتە شااەرىئەتنىڭ:
« ئىككى زىياننىڭ يېنىكرەكىنى تارتىش كېرەك» دەيادىغان پىرىنساىپ ىغا ئاساساەن ،ئانىنىاڭ ھايااتىنى
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن بالىسىنى ئېلىۋېتىش جائىز بولۇپال قالماستىن ،بەلكى زۆرۈردۇر
ئەممااا تاااۆرەلگىنىگە  120كاااۈن تولااۇپ ئېشاااىپ كەتاااكەن تااۆرەلمىنى قايساااىبىر ساااەۋەب بىااالەن
چۈشۈر ىۋېتىشااقا قەتئىااي بولمايااادۇ چااۈنكى مۇناااداق قىلىااش بىاار جااااننى قەسااتەن ئۆلتۈرگەنلىاااك
( )1كۇۋېيت دۆلىتىنىڭ «پەتىۋا ئىشالر كومىتېتى»نىڭ -1984يىلى -9ئاينىڭ-29كۈنى چىقارغان پەتىۋاسىدىن
( )2كۇۋېيت ئىسالمىي ئىشالر ھەيئىتىنىڭ نەشرى« ،پەتىۋا ئىشالر كۆمىتېتى»نىڭ پەتىۋاسى
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ھېسابلىنىدۇ ھازىرقى زامان مەشھۇر ئۆلىمالىرىدىن مۇتلەق كۆپ سانلىقى شۇنداق قارايدۇ
 1378سوئال :تۆرەلمىگە قاچان جان كىرىدۇ
جاااۋاب :پەيغەماابە ئەلەيھىسس ااالم مۇنااداق دېااگەن «:سااىلەر ئاناڭالرنىااڭ قورسااىقىدا پەياادا
بولااۇپ 40 ،كااۈن ئىچىاادە لەخااتە قانغااا ،ئاناادىن گااۆش پارچىسااىغا ئايلىنىسااىلەر ،ئاناادىن مەخسااۇس
پەرىشاااتە ئەۋەتىلىاااپ ،ساااىلەرگە جااااننى پۈلەيااادۇ ۋە ساااىلەرنىڭ رىزقىڭالرناااى ،ئەجىلىڭالرناااى،
() 1
بەختلىك ياكى بەختسىزلىكىڭالرنى يېزىشقا بۇيرىلىدۇ»
يەنە بىاار ھەدىسااتە «:تااۆرەلمىگە  42كااۈن بولغاناادىن كېاايىن ،ئااالالھ بىاار پەرىشااتىنى ئۇنىڭغااا
ئەۋەتىپ ،ئۇنى ئىنسان شاەكىلگە كىرگۈزىادۇ ،ئۇنىاڭ قاولىقىنى ،كاۆزىنى ،تېرىساىنى ،گۆشاىنى ۋە
ساااۆڭەكلىرىنى يارىتىااادۇ ئانااادىن پەرىشاااتە " :ئاااى رەبااابىمۇ باااۇ تاااۆرەلمە ئەركەك بوالمااادۇ يااااكى
قىزمااۇ " دەياادۇ قانااداق بولىاادىغانلىقىنى ئااالالھ ئااۆز خاھىشااى بىاالەن ئەماار قىلىاادۇ ،پەرىشااتە شااۇ
() 2
بويىچە يازىدۇ»
ئىسااالم ئۆلىمااالىرى بااۇ ئىككااى ھەدىساانىڭ روھىغااا ئاساسااەن« ،ت اۆرەلم ە ئانىسااىنىڭ قورسااىقىغا
ئۈنااۈپ  40ئۆتكەناادىن كېاايىن ،ئۇنىڭغااا جااان كىرىاادۇ بىااراق مەزكااۇر  40كااۈن ئۆتااۈپ قااانچە
كۈنااادىن كېااايىن جاااان كىرىااادىغانلىقىنىى ھاااېچكىم ئېنىاااق كېساااىپ ئېيتالمايااادۇ شاااۇنداقتىمۇ قۇرئاااان
كەرىمااااادىكى ﴿ :ئانااااادىن ئااااااۇنى راۋۇرۇس يارىتىاااااپ ،ئۇنىڭغاااااا ئااااااۆزىگە مەنساااااۇپ روھنااااااى
كىرگااۈزدى﴾( )3دېااگەن ئااايەتتتىن ،تااۆرەلمە ئىنسااان شااەكلىگە كىرگۈزۈلگەناادىن كېيىاانال ئۇنىڭغااا
جااان ك ىرگۈزىلىاادۇ ،دەپ چۈشىنىشااكە بولىاادۇ يەنە ئىنفىتااار سۈرىسااىدىكى ﴿ ئااۇ سااېنى ياااراتتى،
(ئەزالىرىڭنااى) بېجىاارىم ،قااامىتىڭنى تااۈز قىلاادى﴾( )4دېااگەن ئااايەتكە ئاساسااالنغاندا ،تااۆرەلمىگە 8
ھەپاتە بولغانادىن كېايىن جااان كىرىاپ بولىادۇ ،دەپ چۈشىنىسااكە بولىادۇ كاۆپلىگەن مۇپەسسااىرلەر
() 5
بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرگەن

جىنسىي مۇناسىۋەتتە چەكلەنگەن ئىشالر
 1379سوئال :ھەيزدار ئايال بىلەن جىنسىي ئاالقە قىلىشنىڭ قانداق زىيىنى بار
جاااۋاب :ئااايلىق ئااادەت كۆرىۋاتقااان (ھەياازدار) ۋە تۇغۇتلااۇق ئايالالرنىااڭ قېنااى توختاااپ،
تولااۇق پاكالنمى غۇچىلىااك ،ئااۇالر بىاالەن جىنسااىي مۇناسااىۋەت ئۆتكااۈزۈش قەتئىااي ھاراماادۇر بااۇ
ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ئى (ماۇھەممەد) ئاۇالر ساەندىن ئاادەت كاۆرگەن ئاياال (بىالەن
جىنسااااىي ئاااااالقە قىلىشاااانىڭ دۇرۇساااالۇقى ياااااكى دۇرۇس ئەمەساااالىكى) توغرۇلااااۇق سااااورايدۇ،
ئېيتقىنكااى ،ئاااۇ (ئەر ـ خوتاااۇن ھ ەر ئىككىسااىگە) زىياااانلىقتۇر ،ئاااادەت مەزگىلىااادە ئاياااالىڭالردىن
نېارى تااۇرۇڭالر (ئااادەتتىن) پااك بولغااۇچە ئاياللىرىڭالرغااا يېقىنچىلىاق قىلماااڭالر پاااك بولغاناادىن
))1
)(2
))3
)(4
)(5

ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
سەجدە سۈرىسى -9ئايەت
ئىنفىتار سۈرىسى -7ئايەت
دوكتور ئابدۇلجەۋۋاد ساۋىي ،مەككە مۇكەررەمەدىكى« قۇرئان ۋە سۈننەت مۆجىزىلىرىنى تەتقىق قىلىش
خەلقئارالىق كۆتىتېتى»نىڭ تور بېتىدىن
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-6بۆلۈم :ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر
() 1

كېيىن ئۇالرغا ئالالھ بۇيرۇغان جايدىن يېقىنلىشىڭالر﴾
بااۇ ئااايەت تۇغۇتلااۇق ئايال نىااڭ مەسىلىسااىنىمۇ ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ چااۈنكى تۇغۇتلااۇق ئايااال
قېنىدىن پۈتۈنلەي پاكلىنىپ بولمىغىچە ،ئۇنىڭ بىلەن جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش ھارامدۇر
ئايال ئادەت كۆرگەن كۈنلىرىدە ،ئۇنىڭ باال ياتقۇساى پۈتاۈنلەي ئاېچىلىش نەتىجىساىدە ،ئۇنىاڭ
ئاايلىق قېناى ئېقىاپ تۇرىادۇ تېببىاي تەرەپاتىن مەلاۇمكى ،قاان مىكروبالرناى يېتىشتۈرۈشانىڭ ئەڭ
مۇناسىپ مۇھىتىدۇر ئايال ساق ۋاقتىدا ئۇنىاڭ جىنساىي ئورگىنىادىن مىكروبالرناى ئۆلتۈرىادىغان
بىاار خىاال سااۇ ماددىسااى چىقىااپ تۇرغااانلىقتىن ،ئااۆزى ۋە ئۇنىڭغااا يېقىنالشااقان كىشااى مىكروبنىااڭ
زىيىنىاادىن ساااقلىنىپ قاالالياادۇ ھااالبۇكى ،ئايااال ئااادەت كااۆرگەن ۋاقتىاادا ،ئۇنىااڭ مىكروبلىنىشااتىن
مۇداپىئەلىنىش جى ھاازلىرى ئىشالىمەي قالىادۇ ئۇنىاڭ ئۈساتىگە بااال يااتقۇدىن كەلاگەن توختاۋساىز
قااااان مىكروبالرنىااااڭ تېااااز كۆپىيىشااااىگە پۇرسااااەت يارىتىااااپ بېرىاااادۇ قااااان كېلىۋاتقااااان ۋاقىتتااااا
مىكروبلىنىشقا قارشى جىنسىي ئورگاندىن كېلىدىغان سۇمۇ قاان دولقاۇنى ئىچىادە ئاۆز ۋەزىپىساىنى
ئۆتىيەلمەي قالىدۇ
مەلاۇمكى ،ئەر نىااڭ جىنساىي ئورگىنىاادا كااۆپلىگەن مىكاروبالر بولىاادۇ ئااۇ ئاياالى ساااق ۋاقىتتااا
ئۇنىڭغاا يېقىنالشااقىنىدا ،ئايالىنىاڭ جىنسااىي ئورگىنىادىن كېلىاادىغان مىكروبقاا قارشااى ساۇيۇق ماااددا
ئەر تەرەپااتىن كىاارگەن مىكروبالرنااى ھامااان ئۆلتااۈرۈپ تۇرىاادۇ ئەممااا ئايااال ئااادەت كااۆرگەن
ۋاقىتتااااا ،ئۇنىااااڭ مىكااااروبالردىن مااااۇداپىئەلىنىش جاھااااازلىرى پۈتااااۈنلەي ئىشااااتىن توختىغاچقااااا،
ئەركىشااىنىڭ جىنسااىي ئااورگىنى پەقەت مىكااروبالر بىاالەن قاپالنغااان قااان دېڭىزىغااا شااۇڭغۇغان
بولىاااادۇ نەتىجىاااادە ،مىكااااروبلىنىش ئەر  -ئايااااال ھەر ئىككىسااااىگە بولىاااا دۇ بۇنىااااڭ زىيااااانلىرىنى
بىلەم سااىز بۇنىااڭ زىيىنااى ئايال نىااڭ ماتكىسااى بىاالەن باااال ياتقۇسااىدا مىكروبالرنىااڭ يېتىشااكەنلىكى
ساەۋەبتىن ئۇنىاڭ بااۇ ئىككاى ئورگىنىاادا داۋاالش قىايىن بولغاان ،سااوزۇلما خاراكتېرلىاك ئاااغرىقنى
پەيدا قىلغاان ،ئەر نىاڭ جىنساىي ئورگىنىادا مىكروبالرنىاڭ ئاورۇن تۇتۇشا ى بىالەن ئۇنىاڭ ساۈيدۈك
يوللىرىاادا ئوزونغااا سااوزۇلما خاراكتېرلىااك ئاااغرىقنى پەياادا قىلغاننىااڭ سااىرتىدا ،ئەر بىاالەن ئايااال
ئۈچااۈن كااۆپلىگەن خەتەرلىااك كېسااەللىكلەرنى كەلتااۈرۈپ چىقىاادۇ ( )2قۇرئااان كەرىمنىااڭ مۇنااداق
قىلىشنى«زىيانلىق» دەپ تەبىرلىشى نىڭ سىرلىرىدىن بىرى بۇ ئىدى
ئايالالرنىڭ ئارقا تەرىپىگە كېلىش نىڭ ھاراملىقى
 1380سوئال :ئايالالرنىڭ ئارقا تەرىپىگە كېلىش دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئايالالرنىااڭ مەيلااى ئالاادى تەرىپىاادىن ،مەيلااى كەينااى تەرىپىاادىن ،مەيلااى قايسااىبىر
تەرىپىاادىن بولسااۇن ،ئۇالرنىاااڭ جىنسااىي ئورگىنىغاااا كاا ېلىش مااۇتلەق دۇرۇساااتۇر ئەممااا ھاااارام
بااولغىنى ئايا لالرنىااڭ ئارقىسااىغا كېلىشااتۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ يامااان قىلىقنااى قاااتتىق
ئەيىبلەپ « :ئۇ كىچىك بەچچىۋازلىقتۇر »( )3دەپ سۆككەن

( )1بەقەرە سۈرىسى  - 222ئايەت
( )2سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىلىق مەشااھۇر ئىچكااى كېسااەللىكلەر مۇتەخەسسىسااى دوكتااور مااۇھەممەد ئەلااى بارنىااڭ«ئىنساااننىڭ
يارىتىلىشى ھەققىدە قۇرائان كەرىم ھەقىقەتلىرى» ناملىق ئەسىرىدىن
( )3ئىمام ئەھمەد ،نەسائىي رىۋايىتى
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ئەر -خوتۇنچىلىق سىرلىرىنى ساقالشنىڭ زۆرۈرلىكى
 1381سوئال :ئەر -خوتۇنچىلى قنىڭ سىرلىرىنى يېيىشنىڭ قانداق زىيىنى بار
جااۋاب :ئەر -خوتۇنچىلىقنىااڭ ساىرلىرىنى سااىرتقا تاارقىتىش تولىمااۇ ياماان ئەخالقسااىزلىق ۋە
ئەدەپسااىزلىك بولااۇپ ،ئەر  -ئاياللىقنىااڭ مااۇقەددەس رىشتىسااىگە قىل ىنغااان ئەڭ ئېغىاار جىنااايەتتۇر
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداقالرنى ئاگاھالناادۇرۇپ « :قىيااامەت كۈنىاادە ئالالھنىااڭ نەزىرى ادە
ئەڭ يامان ئادەم ئەر  -خوتۇنچىلىقنىڭ سىرلىرىنى سىرتقا يايغان كىشىدۇر»( )1دېگەن
چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ،ئەر بىلەن ئايالنى كىايىمگە ئوخشاىتىپ﴿ :ئاۇالر ساىلەر
ئۈچۈن كىيىمدۇر ،سىلەرمۇ ئاۇالر ئۈچاۈن كىيىمساىلەر﴾( )2دېاگەن باۇ ئايەتنىاڭ مەنىساى شاۇكى،
كىيىممۇ ئىنساننىڭ تېنىنى سوغۇقتىن ۋە ئىسسىقتىن ماۇداپىئە قىلىاپ ،ئۇيااتلىق جاايلىرىنى ئېچىلىاپ
قېلىشتىن يۆگەپ ساقلىغاندەك ،سىلەرمۇ بىرـ بىرىڭالرنىاڭ ساىرلىرىنى ،ئېيىپلىرىناى ۋە ئىككىڭاالر
ئارىساااااىدىكى ئەر-خوتۇنچىلىقنىاااااڭ ساااااىرلىرىنى كىشاااااىلەرنىڭ بىلىاااااپ قېلىشاااااىدىن يوشاااااۇرۇپ
ساقلىشىڭالر كېرەك دېگەنلىكتۇر
ھەيَدار ئايالنى تاالق قىلىشنىڭ چەكلەنگەنلىكى
 1382سوئال :ئايلىق ئادىتى مەزگىلىدىكى (ھەيزدار) ئايالنى تاالق قىلىشقا بوالمدۇ
جاااااۋاب :ئااااايلىق ئااااادىتى مەزگىلىاااادىكى ئايااااالنى تاااااالق قىلىشااااقا بولماياااادۇ تاااااالق (يەنااااى
ئاجرىشااىش ) ئالالھقااا ئەڭ ياقماياادىغان ئىشااالرنىڭ بىرىاادۇر ئىنسااانالرنىڭ ئېھتىياااجى سااەۋەبلىك
زۆرۈر تېپىلغاناااادا تاالققااااا رۇخسااااەت قىلىنغااااان بولسااااىمۇ ،ھەر قانااااداق ۋاقىتتااااا تاااااالق قىلىااااش
چەكلەناگەن ئالالھقاا ئىمااانى باار مۇساۇلمان ئااادەم ئاياالىنى تااالق قىلماااقچى بولساا ،ئاۇنى ئااادەت
كااۆرگەن مەزگىلىاادە ئەمەس ،بەلكااى ئادەتنىااڭ قېنىاادىن پاااك ۋە ساااق ۋاقتىاادا ،ئۇنىڭغااا جىنسااىي
تەرەپااتىن يېقىنالشماسااتىن تاااالق قىلىاادۇ ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دەپ بۇيرۇغااان﴿ :ئااى پەيغەماابەرۇ
ئېيتقىنكاى ،ساىلەر ئايااللى رىڭالرنى تااالق قىلماااقچى بولسااڭالر ،ئۇالرنىاڭ ئىاددىتىگە (ئااۇدۇلالپ،
() 3
پاك ھالىتىدە) تاالق قىلىڭالر﴾

( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )2بەقەرە سۈرىسى  -178ئايەت
( )3تاالق سۈرىسى  - 1ئايەت
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بالىالر ئارىسىدا ئادالەتلىك بولۇشنىڭ زۆرۈرلىكى
 1383سوئال :بالىالر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىشقا بوالمدۇ
جاااۋاب :بااالىالر ئوتتۇرىسااىدا ئااايرىمىچىلىق قىلىااپ بىرىنااى يەنە بىرىاادىن ئۈسااتۈن كااۆرۈش
ياااكى ئۇالرنىااڭ بىاارىگە ئااايرىم مۇئااامىلە قىلىااش ياااكى كااۆپرەك بىاار نەرسااە بېاارىش ھەقسااىزلىق
بولااۇپ ،ئااالالھ تائاااال ھەقسااىزلىق قىلغااۇچىالرنى ياقتۇرماياادۇ بااالىالر ئارىسااىدا ئااايرىمىچىلىق
قىلىشااانىڭ دۇنياااا ۋە ئاخىرە تلىاااك زىياااانلىرى كۆپتاااۇر دۇنياااادا باااالىالر ئوتتۇرىساااىدىكى ئىناقلىققاااا
تەسىر يېتىدۇ ،ئارىسىدا بىار  -بىرىناى كۆرەلمەسالىك ،دۈشامەنلىك ئاۇرۇقلىرىنى چاچىادۇ مۇناداق
ھەقسىزلىقنى سادىر قىلغان كىشى ئاخىرەتتە ئالالھنىڭ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ
 1384سوئال :مىراستا بالىالر ئارىسىدا ئايرىمىچىلىق قىلىش توغرىمۇ
جاااۋاب :مىااراس مەسىلىسااىنى ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ئااۆزى بىۋاسااىتە بەلگىاالەپ،
كىمنىااااڭ قانچىلىااااك ئالىاااادىغانلىقىنى ئېنىااااق كۆرسااااىتىپ بەرگەن ئاتااااا  -ئانىالرنىااااڭ بااااالىلىرى
ئوتتۇرىسااىدا ئادالەتسااىزلىك قىلىااپ  ،ئااۆزى ياقتۇرىاادىغان بالىلىرىغااا مىراسااتىن كااۆپرەك بېرىشااى
يااااكى ئاااۆزى ياقتۇرمايااادىغان باااالىلىرىنى مىراساااتىن مەھااارۇم قىلىشاااى يااااكى شاااۇنداق قىلىشاااقا
ۋەسىيەت قىلىپ قالدۇرۇشى ئالالھ توساقان ھاارام ئىشانى قىلغاانلىق بولاۇپال قالماساتىن ،ئالالھنىاڭ
بەلگىلىمىساااىگە قارشاااى چىقىاااپ ئاااۆز بېشاااى مچىلىق قىلغاااانلىقتۇر شاااۇڭا مۇناااداق ھەقساااىزلىقنىڭ
گۇناااھى ئېغىاار ،جازاسااى قاااتتىق بولىاادۇ ئىسااالم قانۇنىاادا ،ئۆلگۈچىن ىااڭ ۋارىساالىرىنىڭ ئالىاادىغان
مىاااراس مىقااادارى ھەققىااادە قالااادۇرغان ۋەساااىيىتى بىكااااردۇر ئۇنىڭغاااا ئەمەل قىلىنمايااادۇ ئەمماااا
ۋارىسلىرىغا زىيان يەتكۈزمەسالىك شاەرتى بىالەن باشاقىالر ھەققىادە قىلغاان ۋەساىيەتلىرى بولساا،
ئاۇ يۈرگۈزۈلىادۇ شااۇڭا مىاراس قااانۇنى ھەققىادە ئاالالھ تائاااال قۇرئاان كەرىماادە مۇناداق دېااگەن:
﴿ئاتااا  -ئاناااڭالر ۋە بااالىلىرىڭالردىن قايسىسااىنىڭ مەنااپەئەت جەھەتااتىن ئۆزۈڭالرغااا ئەڭ يااېقىن
ئىكەنلىكىنااى بىلمەيسااىلەر ،بااۇالر ئااالالھ ت ەرىپىاادىن بېكىااتىلگەن بەلگىلىمىاادۇر ئااالالھ ھەقىااقەتەن
() 1
ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾

( )1نىسا سۈرىسى  - 11ئايەت
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نەسەبنى قوغداشنىڭ زۆرۈرلۈكى
 1385سوئال :نەسەبنى قانداق ساقالش كېرەك
جاۋاب :بىر ئادەمنىڭ نەسەبى ئۇنىڭ كىملىكىدۇر شاۇ ڭا ئىساالم دىناى كىشاىلەرنىڭ نەساەبىنى
قوغداشاااقا زور ئەھمىااايەت بېرىااادۇ باااۇ ساااەۋەبتىن باشاااقا بىرىنىاااڭ بالىساااىنى ئۇنىاااڭ نەساااەبىنى
ئۆزگەرتىاااپ ،ناااامىنى ئاااۆزىگە قارىتىاااپ بېقىۋېلىشااانى مەنئاااى قىلغاااان ئەمماااا بىاااراۋ بىااار باااالىنى
بېقىۋالماااقچى بولسااا ،ئااۇنى ئااۆز ئاتىسااىنىڭ ناااامى ۋە نەسااەبى بىاالەن ئاتىشااى شااەرت قىلىنىااادۇ
شااااۇنىڭدەك ،يېااااتىم بااااالىالرنى ياااااكى يولغااااا تاشاااالىۋېتىلگەن ئىگىسااااى يااااوق بااااالىالرنى ياااااكى
يېتىمخااااانىالردىكى ئىگىسااااىز بااااالىالرنى بېقىۋېلىااااپ ،تە ربىاااايىلەپ ،ئوقۇتااااۇپ قاتارغااااا قوشااااقان
ئادەمنىاڭ مۇكاپااتىنى ئاالالھ تائااال ئەلااۋەتتە تولاۇق بېرىادۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ« :مەن
يېتىمناااى باققاااان كىشاااى بىااالەن جەننەتاااتە مۇشاااۇنداقمىز»( )1دەپ كۆرساااەتكۈچ باااارمىقى بىااالەن
ئوتتۇرا بارمىقىنى جۈپلەپ كۆرسەتكەنلىكىمۇ ئەنە ئاشۇ مۇكاپاتنىڭ بېشارىتىدۇر
ئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇرۇس ئەمەس
 1386سوئال :ئاتىنىڭ بالىسىغا تېنىشى دۇرۇسمۇ
جاااۋاب :بىراۋنىااڭ ئۆزىنىااڭ نىكاھىاادا بولغااان ئايااالى تۇغقااان بااالىنى « مېنىااڭ باااالم ئەمەس»
دەپ ئالاااادىراپ تېنىۋېلىشااااى تاااااوغرا ئەمەس ئايااااالىنى قارىالشااااقا يېتەرلىاااااك دەلىاااال-ئىساااااپاتى
بولماساتىن ،بالىسااىدىن تانغاان ئااادەم گۇناھكاار ئادەماادۇر ئەگەر ئاياالىنى «بااۇ باالىنى باشقىسااىدىن
تاپقاااان» دەپ قارىلىمااااقچى بول ساااا ،ئاياااالىنى قاااارىالش ئۈچاااۈن دەلىااال – ئىساااپات كەلتۈرىشاااى
شەرت
ئەممااا پاكىتسااىز ھالاادا ئايااالىنى قااارىالپ يااۈرگەن بولسااا ،بااۇ مەسااىلە يااۇرت-جامائەتنىااڭ
ئالدىدا( ،ئىساالم شاەرىئىتى تەتبىاق قىلىنىادىغان مەملىكەتالەردە بولساا ،مەھكىامە شاەرئىيدە) ،ئەر-
ئايااال ھەر ئىككىسااىنى قەسااەمگە بااۇيرۇش بىاالەن بىاارگە يەنە بىاار زامااانىۋى ئۇسااۇلنى قوللىنى اپ،
دادا -باال ھەر ئىككىسىدىن ئانالىز ( )DNAئېلىش بىلەن ھەل قىلىنىادۇ شاۇنىڭ بىالەن بالىنىاڭ شاۇ
كىشىگە تەۋە ياكى ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىغىلى بولىدۇ
سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش مەسىلىسى
 1387سوئال :سۈنئىي ئۇرۇقالندۇرۇش دېگەن نېمە
جااااۋاب :ساااۈنئىي ئۇرۇقالنااادۇرۇش — ئەرنىاااڭ سپېرمىساااىنى ئېلىاااپ ئايالنىاااڭ رەھمىاااگە
(بالىياتقۇسىغا) يەرلەشتۈرۈش ئارقىلىق ئايالنى ئېغىر ئاياق قىلىش دېگەنلىكتۇر
بۇ ئىش قايس ىبىر سەۋەب تۈپەلى ئەر -ئايال ئوتتۇرىسىدا ئەمەلگە ئاشساا ھاېچ ۋەقەساى ياوق
چاۈنكى ئاۇالر بەرىبىاار نىكااھلىق ئەر -خوتاۇنالردۇر ئوخشااىمايدىغان تەرىپاى ئەر سپېرمىسااىنىڭ
جىنساااااىي مۇناساااااىۋەت بىااااالەن ئەمەس ،بەلكاااااى تىببىاااااي ئۇساااااۇل بىااااالەن ئايالنىاااااڭ رەھمىاااااگە
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايەت قىلغان ھەدىس
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ئۆتكەنلىكىدۇر
ئەممااا ئايالنىااڭ ئااۆز ئېاارى بولمىغااان بىاار ئەرنىااڭ سپېرمىسااىنى ئېلىااپ ئۆزىنىااڭ رەھمىااگە
يەرلەشتۈرىشااى ئۇنىااڭ بىاالەن زىنااا قىلغانغااا ئوخشاشااتۇر چااۈنكى مۇنااداق قىلىااش مەزمااۇن ۋە
نەتىاج ە جەھەتاتە زىناا بىاالەن ئوخشااش بولاۇپ ،ئۆزىنىاڭ نىكاااھلىق ئېارى بولمىغاان ياات ئەردىاان
باااال تاپقااانلىقتىن تاشااقىرى ،نەسااىلن ى بۇزۇشااتۇر مىسااىرنىڭ كاتتااا ئۆلىمالىرىاادىن شااەيخ شااەلتۇت
() 1
ئۆز ۋاقتىدا ،بۇ ئىشنىڭ زىناغا ئوخشاشال ھارام ئىكەنلىكىگە پەتىۋا بەرگەن
بالىالرنىڭ ئاتىسىدىن تېنىشى دۇرۇس ئەمەس
 1388سوئال :بالىالرنىڭ ئۆز ئاتىسىنى تاشالپ باشقىسىغا مەنسۇپ بولۇۋېلىشى توغرىمۇ
جاااااۋاب :بالىالرنىااااڭ ئااااۆز ئاتىسااااىنى بىلىااااپ تااااۇرۇپ ،باشااااقا بىاااارىگە ئااااۆزىنى مەنسااااۇپ
قىلىۋېلىشااى ئىسااالمدا چەكلەنااگ ەن ھااارام ئىشااالرنىڭ بىرىاادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۆز
ئاتىسااىدىن تېنىشاانى ئااالالھ ۋە جىمااى خەلقنىااڭ لەنىااتىگە ھەقلىااق بولغااان ئەڭ ئېغىاار گۇناااھالردىن
بىاارى دەپ تونۇغااان ۋە مۇنااداق دېااگەن « :كىمكااى ئااۆز ئاتىسااىدىن يااۈز ئااۆرۈپ ،ئااۆز ئاتىسااى
( )2
ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،باشقىسىنى ئاتام دەۋالىدىكەن ،جەننەت ئۇنىڭغا ھارام بولىدۇ»

ئاتا  -ئانىنى قاقشىتىشنىڭ گۇناھى ۋە جازاسى
 1389سوئال :ئاتا  -ئانىنى قاقشىتىش دېگەن نېمە
جاۋاب :پەرزەنتلەر تەرىپىادىن ئاتاا  -ئانىالرنىاڭ كاۆڭلىگە تېگىاپ قويىادىغان يااكى ئاۇالرنى
رەنجىتىاااپ قويىااادىغان ھەرقاناااداق ساااۆز  -ھەرىكەتلەرنىاااڭ ساااادىر بولۇشاااى ئاتاااا  -ئاااانىالرنى
قاقشاتقانلىقتۇر ئاتا  -ئانىسىنى قاقشاتقانالر زىيان تارتقۇچىالردۇر
 1390سوئال :ئاتا  -ئانىنى قاقشىتىشنىڭ جازاسى نېمە
جاۋاب :ئالالھقا ئاسىيلىق بولمايدىغان ھەرقانداق ئىشتا ،ئاتاا-ئانىساى نىڭ ساۆزلىرىنى ئااڭالپ،
ئۇالرغااا ئىتااائەت قىلىااش ئىنتااايىن زۆرۈردۇر كىشااى قانچىلىااك ياخشااى بولااۇپ كېتىااپ ،ئالالھقااا
شااۇنچە سااادىق بولساااىمۇ ،ئاتىسااىنى يااااكى ئانىسااىنى قاقشااااتقان ئىااكەن ،ئاااۇ ،ھەرگىزمااۇ ئاااالالھ
تائاالنىاااااڭ رەھمىاااااتىگە ئېرىشاااااەلمەيدۇ يەناااااى جەنااااانەتكە كىرەلمەيااااادۇ چاااااۈنكى پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالم « :جەننەت ئانىالرنىڭ تاپىنى ئاستىدا» دېگەن
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە مۇنااداق دەياادۇ « :ئااالالھ تائاااال پۈتااۈن چااوڭ گۇناھالرنىااڭ
جازاسااىدىن خااالىغىنىنى قىيااامەت كااۈنىگىچە كېچىكتۈرىاادۇ ،پەقەت ئاتااا ـ ئانىسااىنى قاقشاااتقاننىڭ
() 3
جازاسىنى ئۆلۈشتىن بۇرۇن ،مۇشۇ دۇنيادىال ئۇنىڭغا كۆرسىتىدۇ»
ئاتاااا  -ئانىساااىنى قاقشااااتقاننىڭ گۇنااااھى توغرۇلاااۇق كەلاااگەن ھەدىسااالەر ناھاااايىتى كۆپتاااۇر
ئىسااالم نەزىرىااا دە ئەڭ كەچاااۈرۈلمەس ،ئېغىااار گۇنااااھ شاااېرىك بولساااا ،شاااېرىكتىن كېيىااانال ئاتاااا -
ئانىساااىنى قاقشىتىشااانىڭ گۇنااااھى كېلىااادۇ ئاتاااا  -ئانىغاااا ئىھساااان قىلىاااش نەقەدەر ئۇلاااۇ ئىباااادەت
(« )1شەيخ شەلتۇت پەتىۋالىرى»  - 300بەت
( )2بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )3بەيھەقىي رىۋايىتى
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سانالسا ،ئاتا ـ ئانىنى قاقشىتىشمۇ شۇنچىلىك ئېغىر گۇناھى كەبىرىدۇر
پەيغەمبىرىمىاز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم بىار ھەدىسااتە« :ھاااالك قىلغااۇچى يەتااتە
چااوڭ گۇناااھتىن قااېچىڭالر ئااۇالر :ئالالھقااا شااېرىك كەلتااۈرۈش ،سااېھىرگەرلىك قىلىااش ،ناااھەق
ئادەم ئۆلتۈرۈش ،جازانىخورلۇق قىلىش ،غازاتتىن قاېچىش ،ئاتاا  -ئاانىنى قاقشاىتىش ۋە ئىپپەتلىاك
ئايالالرغا بوھتان چاپالش»( )1دەپ كۆرسەتكەن

( )1بۇخارىي ،مۇسلىم ،ئەبۇداۋۇد ،نەسائىي رىۋايىتى
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ئومۇمىي ھاياتتا چەكلەنگەن ھارام ئىشالر
ئوماااۇمىي ھاياتتاااا چەكلەناااگەن ئىشاااالرنىڭ يااااكى گۇنااااھ – مەساااىيەتلەرنىڭ ئەڭ بېشاااىدا ،پەرز،
ۋاجىپ ئەمەررنى تەرك ئېتىش ۋە ھارامنى ھااالل ئورنىادا قاوللىنىش كېلىادۇ پۈتاۈن گۇناھالرغاا ۋە
ياما نلىقالرغا سەۋەب بولىادىغان ئامىلالرنىاڭ بااش رولچىساى بۇيرۇغااننى تەرك ئېاتىش ۋە توساقاننى
قىلىشااتىن ئىبااارەت مۇشااۇ ئىككىسااىدۇر بااۇ ئىككىسااىگە رىئااايە قىلغااان ئااادەم كااۆپلىگەن گۇناااھالردىن
ساقلىنىپ قاالاليدۇ
ئومۇمىي ھاياتتا چەكلەنگەن ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
 1كىيىنىش ۋە ياس ىنىشتا چەكلەنگەن ئىشالر
 2ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىشنىڭ گۇناھى
 3ئەر  -ئايال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چەكلەنگەن ئىشالر
 4ئۆزىنى مۇسۇلمان ئەمەس قەۋملە رگە ئوخشىتىۋېلىشنىڭ گۇناھى ۋە تۈرلىرى
 5ئىقتىسادىي مەسىلىلەردە چەكلەنگەن ئىشالر
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كىيىنىش ۋە ياسىنىشتا چەكلەنگەن ئىشالر
 1391سوئال :ئىسالم دىنى گۈزەل كىيىنىشكە قانداق قارايدۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى پاكىزلىققااا ئەھمىاايەت بەرگەناادەك ،چىرايلىااق ،يارىشااىملىق ،ئېسااىل ۋە
گاۈزەل كىيىنىشااكە بەكمااۇ ئەھمىاايەت بېرىاادۇ ۋە ئۇنىڭغاا تەشااەببۇس قىلىاادۇ مۇسااۇلمان ئادەمنىااڭ
قىياپىتى ،كىيىمى ،يۈرۈش -تۇرۇشى خۇددى ئۇنىاڭ قەلابىگە ئوخشااش پااكىز ،ئېساىل ،چىرايلىاق
بولۇشااى الزىاام گۈزەللىااك پاااكىزلىقتىن كېلىاادۇ شااۇڭا پاااكىزلىق مۇسااۇلمان ئۈچااۈن ئىبادەتنىااڭ
ئاچقۇچىاادۇر ھەددىاادىن ئااارتۇق بااۇزۇپ چېچىااپ ،ئىسااراپ قىلماسااتىن ۋە قولىاادا بااار تااۇرۇپ
بەكماۇ ئااددىي كىيىنمەساتىن نورماال دەرىجىادە كىيىانىش الزىام پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم بەكماۇ
ئاددىي كىيىنگەن بىر ئادەمگە« :ئالالھ ساڭا ماال – مۈلاۈك بەرگەن ئىاكەن ،ئالالھنىاڭ نېمىتاى ۋە
پەزلى – كەرەمىنىڭ ئەسىرى سەندە كۆرۈنسۇن »( )1دېگەن
تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بو لغان نەرسىلەر
 1392سوئال :تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نەرسىلەر قايسىالر
جاۋاب :تۇرمۇشتا قوللىنىش ھارام بولغان نەرسىلەر تۆۋەندىكىلەردۇر:
( ) 1ئەرلەر ئۈچااۈن يىااپەك بىاالەن ئااالتۇن ھاراماادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااوڭ قولىغااا
يىپەكنااى ،سااول قولىغااا ئااالتۇننى ئېلىااپ تااۇرۇپ « :بااۇ ئىككىسااى ئۇممىتىمنىااڭ ئەرلىاارىگە ھااارام
قىلىندى»( )2دەپ كۆرسەتكەن
ئاااالتۇن بىااالەن يىپەكناااى ئەرلەرنىاااڭ قوللىنىشاااىنىڭ ھاااارام قىلىشاااىنى باااۇ ئىككىساااىنىڭ ئاياااال
جىنسااىنىڭ زىننەتلىنىشااى ئۈچااۈن تېخىمااۇ مااۇۋاپىقلىقى ۋە ئىسااالم دىنىنىااڭ ئىسااراپچىلىققا قارشااى
تۇرۇش پىرىنسىپ ى يۈزىسىدىن بولسا كېرەك
( )2ئەر  -ئاياااال پۈتاااۈن مۇساااۇلمانالر ئۈچاااۈن ئاااالتۇن  -كۈمۈشاااتىن ياساااالغان قااااچىالرنى
قاااااوللىنىش ھارامااااادۇر پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالم« :ئاااااالتۇن  -كۈماااااۈش قااااااچىالردا يەپ-
ئىچكۈچىلەر جەھەننەم ئوتىنى قورسىقىغا كىرگۈزگەن بولىدۇ»( )3دېگەن
دۇنياااادا ئاچاااارچىلىقتىن ،يوقساااۇللۇقتىن دەرتلىنىۋاتقااااان ئىنساااانالر شاااۇنچە كاااۆپ تۇرسااااا،
بايالرنىڭ ئىسراپچىلىق قىلىپ ،ئالتۇن -كۈمۈشتىن ياساالغان قااچىالردا ياېمەك يېايىش دەرىجىساىگە
يېتىشى ئەقىل ۋە شەرىئەتنىڭ تەقەززاسى بىلەن ھارامدۇر
( )3مۇساااۇلمان ئادە منىاااڭ ئۆيىااادە ئاااادەم ۋە باشاااقا جانلىقالرنىاااڭ ھەيكىلاااى يااااكى ساااۈرىتى
تاقالماسااالىقى الزىااام چاااۈنكى مۇناااداق قىلىاااش مۇساااۇلمان ئەمەسااالە رنىڭ ئادىتىااادۇر پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسسااااالم ئالالھنىاااڭ رەھمىتاااى بولغاااان پەرىشاااتىلەرنىڭ مۇساااۇلماننىڭ ئاااۆيىگە كىرىشاااىدىن
توسۇلۇشااىنى شااۇ ئۆياادە سااۈرەت ياااكى ھە يااكەل بولغانلىقىغااا سااەۋەب قىلىااپ كۆرسااەتكەن ئااۇ
( )1ئىمام نەسائىي رىۋايىتى
( )2ئىبنى ھىببان ،ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى
( )3ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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مۇنداق دېگەن « :ئىچىدە سۈرەت ياكى ھەيكەل بار ئۆيگە پەرىشتىلەر كىرمەيدۇ»

() 1

ئەرنىڭ ئايالغا ،ئايالنىڭ ئەرگە ئوخشىۋېلىشى دۇرۇس ئەمەس
 1393سوئال :ئەرنىڭ ئايالغا ،ئايالنىڭ ئەرگە ئوخشىۋېلىشى دېگەن قانداق بولىدۇ
جاااااۋاب :ئەرنىااااڭ ئايااااالچە ،ئايالنىااااڭ ئەرچە كىيىنىشااااى ئەرنىااااڭ ئايالغااااا ،ئايالنىااااڭ ئەرگە
ئوخشاااااااىۋالغانلىقىدۇر پەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسسااااااااالم مۇناااااااداقالرغا ئاااااااالالھ تائاالنىاااااااڭ لەنەت
قىلىدىغانلىقىنى ،ئۇالرنىڭ گۇناھكار بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان چاۈنكى ئاالالھ تائااال ئەرلەرنىاڭ
ئەرچە ،ئايالالرنىااڭ ئايااالچە كىيىنىشااىنى ياقتۇرغاناادەك ،ئەرلەرنىااڭ ئايااالچە ،ئايالالرنىااڭ ئەرچە
كىيىنىشااااىنى يامااااان كۆرىاااادۇ ئەلااااى ئىبنااااى ئەبااااۇ تالىااااپ رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ« :پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسسااالم مېنااى ئاالتۇن ئااۈزۈك تاقاشااتىن ،يىاپەك ۋە ئايااالچە بويالغاا ن كىيىملەرنااى كىيىشااتىن
توسقان»( )2دېگەن

( )1مۇسلىم رىۋايىتى
( )2مۇسلىم رىۋايىتى

ىھانۇگ ڭىنشىترەگزۆئ ىنىنىقتاراي ڭىنھاللائ

65

ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىشنىڭ گۇناھى
 1394سوئال :ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىش دېگەن قانداق بولىدۇ
جااااۋاب :ئالالھنىاااڭ يااااراتقىنىنى ئاااۆزگەرتىش دېاااگەن ياسىنىشاااتا ھەددىااادىن ئاشاااۇرۇۋېتىپ
شااەكىلنى ئۆزگەرتىااۋېتىش دېگەنلىااك بولااۇپ ،مۇنااداق قىلىشاانى ئااالالھ تائاااال شااەيتاننىڭ ئەمەلىااي
دەپ كۆرسااەتكەن چااۈنكى شااەيتان مۇنااداق دېااگەن ﴿ :ئااۇالرنى چوقااۇم ئالالھنىااڭ ياراتقااانلىرىنى
() 1
ئۆزگەرتىۋېتىشكە بۇيرۇيمەن﴾
 1395سوئال :قانداق ئىشالر ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىش سانىلىدۇ
جاۋاب :تۆۋەندىكىلەر ئالالھنىڭ ياراتقىنىنى ئۆزگەرتىشنىڭ جۈملىسىدىن سانىلىدۇ:
( ) 1بەدەناااگە گاااۈل ۋە ساااۈرەت چاااېكىش ،شاااەكىل ئاااۆزگەرتىش مەقساااىتى بىااالەن چىشااانى
ئىنچىكىلىاااتىش « پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بەدىااانىگە گاااۈل چەكاااكەن ۋە چەكتاااۈرگەن ،چىاااش
() 2
ئىنچىكىلەتتۈرگەنلەرگە لەنەت قىلغان»
( ) 2قاشاانى ئىنچىكىلىااتىش « پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم قاااش تەرگااۈزگەن ئايالالرغااا لەنەت
() 3
قىلغان»
( )3چاااچ ئااۇالش « پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم باشااقا بىاار چاااچنى ئۆزىنىااڭ چېچىغااا ئۇلىغااان
( )4
ياكى ئۇالتقان ئايالغا لەنەت قىلغان»
ئەرلەرنىڭماااۇ چااااچ ئۇلىشاااى ۋە ئۇلىتىشاااى ،شاااۇنداقال چااااچ ئۇاليااادىغان ساتىراشاااخانىالردا
ئىشلىشى ئەلۋەتتە ھارامدۇر چااچ ئاۇالش يااكى ئۇلىتىشاتىن توسۇشانىڭ ساەۋەبى ئالادامچىلىققا ۋە
ھىااايلە – مىكىااارگە ياااول قويماسااالىق پىرىنساااىپ ىدىن كەلاااگەن بولۇشاااى ئېھتىماااال چاااۈنكى بەزى
ئاا دەملەر ئۆزىاادە بولمىغااان گاۈزەللىكلەرنى سااۈنئىي ئۇسااۇلدا كۆرساىتىپ باشااقىالرنى ئالادىماقچى
بولىادۇ خۇسۇسااەن ئااۆيلەنمەكچى بولغاانالردىن قارشااى تەرەپنااى ئاۆزىگە جەلااب قىلىااش ئۈچااۈن
شۇنداق قىلىدىغانالرمۇ بار
ئىسااالم دىنااى مۇنااداق ئالاادامچىلىققا قارشااى تۇرىاادۇ شااۇڭا دىنىمىاازدا ئال ادامچىلىقنىڭ پۈتااۈن
تۈرلىرى ھارام قىلىنغان
( ) 4چاچ بوياش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ياشانغان كىشىلەرنى چېچىناى قاارا بويىۋېلىشاتىن
توسااقان ( )5چااۈنكى بۇنااداق قىلىااش ئالاادامچىلىقنىڭ بىاار تااۈرى بولااۇپ ،قارشااى تەرەپااكە ئااۆزىنى
ياااش كۆرسااىتىش ئۈچااۈن شااۇنداق قىلىااش ئەھااۋاللىرى كااۆپ ب ولىاادۇ ھااازىرقى زامااان ئىسااالم
ئۆلىمااالىرى ئااۆزى چېچااى ئاااقىرىش يېشااىغا يەتاامەي تااۇرۇپ چېچااى ئاقىرىااپ كەتااكەن كىشااىنىڭ
چېچىنااى قااارا بويىۋېلىشااىغا بولىاادۇ ،دەپ پەتىااۋا بەرگەن چااۈنكى بۇنااداق قىلىااش ئالاادامچىلىقتىن

()1
()2
()3
()4
()5

نىسا سۈرىسى  - 119ئايەت
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
«فەتھۇلبارىي» دا ئىمام ئەبۇداۋۇد توپلىغان ھەدىسلەر قاتارىدا بايان قىلىنغان

-6بۆلۈم :ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر

66
( )1

يىراقتۇر
ئەممااا ياشااانغانالرنىڭ چاااچلىرىنى قااارا بويىۋېلىشااى كااۆپ ھااالالردا ئالاادامچىلىقتىن خااالىي
بواللمايااادۇ مەساااىلەن :يااااش ئايالغاااا ئاااۆيلەنمەكچى بولغاااان قېرىااادىن بىرىنىاااڭ ئاااۆزىنى ياااااش
كۆرسىتىش ئۈچۈن چېچىنى قارا بويىۋالغىنىغا ئوخشاش

( )1دوكتور يۈسۈف ئەل قەرداۋىينىڭ«ئىسالمدا ھاالل – ھارام» ناملىق ئەسىرىگە قاراڭ
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ئەر – ئايال ئىككى جىنس ئوتتۇرىسىدا چەكلەنگەن ئىشالر
 1396سوئال :بىر  -بىرىگە يات ئەر  -ئايال جىنسالر ئوتتۇرىسىدا چەكلەنگەن ئىشالر قايسىالر
جاۋاب :ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:
( )1يااات ئەر  -ئايالالرنىااڭ بىاار  -بىاارىگە ھەۋەس بىاالەن تىكىلىااپ قارىشااى بااۇ شااەھۋانىي
قاراش بولۇپ ،زىنانىڭ جۈملىساىدىن ساانىلىدۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم« :ئ ىككاى كۆزماۇ زىناا
قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ زىناسى شەھۋانىي قاراشتۇر»( )1دېگەن
( ) 2ئايالالرنىااڭ ئەۋرەت ئورگااانلىرى كۆرۈنااۈپ قالىاادىغان شااەكىلدە ئوچااۇق كىيىنىشااى ۋە
تااار ،نېپىااز ،قىسااقا كىيىملەرنااى كىيىااپ سااىرتقا چىقىشااى ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دېااگەن﴿ :مااۆمىن
ئايالالرغااا ئېيتقىنكااى ،ن ا امەھرەملەرگە تىكىلىااپ قارىمىسااۇن ،ئەۋرەتلىرىنااى ياپسااۇن ،كۆرۈنااۈپ
تۇرىاادىغان قىسااىمدىن باشااقا زىننەتلىرىنااى ئاشكارىلىمىسااۇن ،لېچەكلىاارى بىاالەن كااۆكرەكلىرىنى
() 2
ياپسۇن﴾
( ) 3نااامەھرەم بىاالەن يااالغۇز قااېلىش ئەر ياااكى ئايااال ھەر قانااداق بىاار كىشااىنىڭ ئۆزىنىااڭ
جورىساى يااكى نىكااھى ب اغالنمايادىغان ياېقىن تاۇغقىنى بولمىغاان ياات بىارى بىالەن خاالىي يەردە
ياااالغۇز قېلىشاااى ئىساااالمدا مەنئاااى قىلىنغاااان ھاااارام ئىشاااتۇر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق
دېااگەن « :ئالالھقااا ۋە ئاااخىرەت كااۈنىگە ئىشااەنگەن ئااادەم مەھرىمااى يېنىاادا بولمىغااان يااات ئايااال
بىاالەن خااالىي بىاار يەردە يااال غۇز قالمىسااۇن ،چااۈنكى بااۇ ۋاقىتتااا ئۇالرنىااڭ ئۈچىنچىسااى شااەيتان
() 3
بولىدۇ»
( ) 4بىراۋنىڭ ئەۋرەت جايلىرىغا قاراش مەيلاى ئەر بولساۇن يااكى ئاياال بولساۇن بىراۋنىاڭ
باشقا بىرىنىڭ ئەۋرىتىگە قارىشاى ماۇتلەق ھارامادۇر پەقەت ئەر  -خوتۇنالرنىاڭ بىار  -بىرىنىاڭ
ئەۋرىتىگە ۋە پۈتۈن ئورگانلىرىغا قارىشى دۇرۇستۇر
( ) 5ھاياساااااىز فىلىملەرناااااى كاااااۆرۈش ،ئەخالقساااااىز ساااااۈرەتلەرگە قااااااراش ،تېلېاااااۋىزور
كونتروللااااااۇقىنى قولاااااادىن بېاااااارىش نااااااامەھرەملەرگە قاااااااراش ھااااااارام بولغااااااان يەردە ،بەزى
فىلىملەردىكااى ئەخالقسااىز قىلىقالرغااا قاااراپ لەززەتلىاانىش ،ھاياسااىز رەسااىملەرگە قاااراپ تاماشااا
قىلىااااش ،تېلېااااۋىزور قاناااااللىرىنى كونتروللۇقىاااادا تۇتااااۇپ ،نورمااااال فىلىملەردىاااان باشااااقىلىرىنى
كۆرۈشاااتىن ئاااۆزى ۋە ئاااائىلە ئەزالىااارى چەكلەنمەساااتىن ماااۇتلەق قوياااۇۋېتىش ئەلاااۋەتتە چاااوڭ
ھااارامالردىن بىاارى ۋە ئىنساااننىڭ قەلااب كااۆزىنى خىرەلەشااتۈرىدىغان گۇناااھتۇر ئااائىلە باشاالىقى
بولغان ئاتا بىا لەن ئاناا بالىالرنىاڭ باۇ خىلادىكى ھاارام ئىشاالرنى ساادىر قىلىاپ ،گۇنااھ ئىشلىشاىنى
توسۇشاى الزىام شااۇنداق قىلمىغانادا ئااۇالر ئۆزلىرىنىاڭ گۇنااھلىرى بىاالەن بىارلىكتە بااالىلىرىنىڭمۇ
گۇناھلىرىنى ئۈستىگە ئېلىپ جازاسىنى چېكىدۇ
( ) 6ئاياااااالالر كېساااااەللىكلىرىگە مۇناساااااىۋەتلىك ئىشاااااالردا  ،ئاياااااال دوختۇرالرغاااااا بېااااارىش
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
( )2نۇر سۈرىسى  - 31ئايەت
( )3ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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ئىمكانىيىتى بار بولغان شاارائىتتا ،ئايالالرنىاڭ ئەر دوختۇرغاا بېرىشاى چاۈنكى ئەر بىالەن ئاياال
ئىككى يات كىشىنىڭ يالغۇز بىر يەردە بولۇشى توغرا بولمايادۇ باۇ ھەر قاناداق ئاادەم ئەھمىايەت
بېرىشاااكە تېگىشااالىك ئىشاااتۇر ئاياااال دوختاااۇر بولمىغانااادا يااااكى جىاااددىي ئەھاااۋال ئاساااتىدا ئەر
بوالمااادۇ ،ئاياااال بوالمااادۇ قايساااىبىر دوختۇرغاااا بېرىشاااقا بولىااادۇ چاااۈنكى ئىساااالم قانۇنىااادىكى
« زۆرۈرىيەت چەكلەنگەن ئىشاالرغا ياول قويىادۇ» دەيادىغان ئوماۇمىي پىرىنساىپ باۇ ئىشاقا ياول
قويىدۇ
( ) 7ئايالالرنىاااڭ ئەر ساتىراشاااقا ،ئەرلەرنىاااڭ ئاياااال ساتىراشاااقا بېرىاااپ چااااچ كەستۈرۈشاااى
ياااكى ياسىتىشااى يااات ئايالنىااڭ يااات ئەرگە ،يااات ئەرنىااڭ يااات ئايالغااا تىكىلىااپ قارىشااى ھ اارام
بولغان يەردە ،ئۆزىنىاڭ جورىساى بولمىغاان بىرىنىاڭ بېشاىنى تۇتاۇپ ،چېچىناى ياسىشاى ئەلاۋەتتە
ھارامااادۇر بۇنىڭاااادا زۆرۈرىااايەت ياااااكى ئااااۆزۈر بولمايااادۇ چااااۈنكى ئاياااالالر ئۈچااااۈن ئايااااال
سااااتىراش ،ئەرلەر ئۈچاااۈن ئەر ساتىراشاااالر تېپىلمااااي قالمايااادۇ ھەمااادە چااااچ ياساااىتىش يااااكى
كەستۈرۈش جىددىي ئەھۋالمۇ ئەمەس ،خالىغان ۋاقىتتا ،خالىغان جايدا قىلغىلى بولىدۇ
( )8ئايالالرنىاااڭ مەھر ىماااى يااااكى ئىشاااەنچلىك ئاياااالالر گۇرۇپپىساااىغا قېتىلماساااتىن ،ئاااۆزى
يالغۇز ئۇزۇن سەپەرگە چىقىشى
( ) 9زىنا قىلىش دۇنيادىكى بارلىق دىنالرنىڭ زىنانى ھاارام قىلغانلىقىنىاڭ ھېكمىتاى تەرەققىاي
قىلىۋاتقاااان ھااااازىرقى ئەسااااىردە تېخىماااۇ روشااااەن ئوتتۇرىغااااا چىقماقتاااا چااااۈنكى زىنااااا دىنىااااي،
ئەخالقىي ،ئىجتىمائىي ۋە ئىقتىسادىي جەھەتلەردىن ئەڭ زىيانلىق بىر ئااپەت بولغىنىنىاڭ ساىرتىدا،
ساااقايمايدىغان پاسااكىنا كېسااەللىكلەرگە ئېلىااپ بارىااد ىغان ئەڭ يامااان يولاادۇر بااۇ ماااۋزۇدا ئااالالھ
تائاالنىااڭ ﴿ :زىناغاااا يېقىنالشاااماڭالر ،چااۈنكى ئاااۇ قەبىاااھ ئىشااتۇر ،ياماااان يولااادۇر﴾( )1دېگەنلىكاااى
يېتەرلىكتۇر

( )1ئىسرا سۈرىسى  - 32ئايەت
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ئۆزىنى مۇسۇلمان ئەمەس قەۋملەرگە ئوخشىتىش تۈرلىرى
 1397سوئال :ئۆزىنى مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ئوخشىتىۋېلىش دېگەن نېمە
جاۋاب :مەيلاى كىيىنىشاتە ،مەيلاى ئىاش – ھەرىكەتالەردە ،ھەر قاناداق بىار ئىشاتا مۇساۇلمان
ئەمەس مىللەتلەرنىاااڭ ئااااۆرپ – ئااااادەتلىرىنى ۋە قىلىقلىرىناااى قوبااااۇل قىلىااااپ ،ئااااۇالرنى دوراش
ئۆز ىنى ئۇالرغاا ئوخشاىتىۋالغانلىقتۇر مەسىلەن:مۇساۇلمان ئايالالرنىاڭ مۇساۇلمان ئەمەسالەرچە
كىيىنىشااى ،ئەرلەرنىااڭ قولىغااا ئااالتۇن ئااۈزۈك تاقىۋېلىشااى ،ئاتااا-ئانىسااىنى باقماساالىقى ،بااالىلىرىنى
شەخساااىي ئەركىنلىاااك دەۋاساااى بىااالەن خالىغاااان ئىشااانى قىلىاااپ ،خالىغاااانچە يۈرۈشاااىگە قەيتساااىز
قويىۋېت ىشى قاتارلىقالرغا ئوخشاش بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇسۇلمان ئەمەسلەرنىڭ قىلىقىدۇر
مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەردىن ئۆگىنىش كە بولىدىغان ئىشالر
 1398سوئال :مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەردىن ئۆگىنىشكە بوالمدۇ
جاااااااۋاب :پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالم «ھاااااا ېكمەت مۇسااااااۇلماننىڭ يۈتااااااۈرۈپ قويغااااااان
نەرسىسىدۇر ئۇنى نەدىن تاپسا ئېلىشقا ئەڭ ھەقلىقتۇر»( )1دېگەن
ئەرەب تىلىدىكى «ھېكمەت» ساۆزى « تاوغرا ئىاش ،تاوغرا ساۆز ۋە پايادىلىق ئىلىام» دېاگەن
مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ مۇساۇلمانالر ئىنساانىيەتكە پايادى لىق بولغاان ھەر قاناداق ئىلىام-مەرىپەتناى،
ھااۈنەر – كەسااىپنى ۋە تااوغرا ئىشااالرنى نەدە بولسااا تېپىااپ ئۆگىنىشااكە ۋە قىلىشااقا بۇيرۇلغااان
بۇنىڭغااا ئاساسااەن ،ھااېكمەت مۇسااۇلمان ئەمەس قەۋماالەردە ،ھەتتااا مۇسااۇلمانالرغا ئۆچمەنلى اك
قىلىۋاتقااان ياااۋۇز دۈشاامەنلەردە بولسااىمۇ ،ئااۇنى ئېلىااپ ئااۆگىنىش پەرزدۇر مەسااىلەن :ھااازىرقى
مۇساااۇلمانالرنىڭ مۇساااۇلمان ئەمەس مىللەتلەرنىاااڭ پەن – تېخنىكىساااىنى ،ئىلىااام  -ماھاااارىتىنى،
ئوقاااۇش ۋە ئۆگىنىشاااكە قىزىقىااادىغان  ،ھەر ئىشااانى قېتىرقىنىاااپ ،بېرىلىاااپ ئىشااالەيدىغان ،راسااات
سۆزلەيدىغان ،ۋەدىسىدە تۇرىدىغان روھىنى ئۆگىنىشكە زور ئېھتىياجلىق بولغىنىغا ئوخشاش
مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەرنى دوراشنىڭ چەكلىنىدىغان تەرەپلىرى
 1399سوئال :مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەرنى قايسى تەرەپتىن دوراش چەكلىنىدۇ
جااۋاب :مۇساۇلمان ئەمەس مىللەتلەرنىااڭ مۇساۇلماننىڭ ئەقىدىسااىگە ،مۇساۇلمانچە ئااۆرپ –
ئادەتلەرگە ئۇيغۇن كەلمەيدىغان ئاادەتلىرىنى دوراش چەكلەناگەن ھاارام ئىشاالرنىڭ جۈملىساىدىن
سااانىلىدۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق قىلىشااتىن توسااۇپ ۋە ئۇنىااڭ يامااان ئاقىۋەتلىرىاادىن
ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېگەن « :كىمكى ئاۆزىنى باشاقا بىار قەۋماگە ئوخشاىتىۋالىدىكەن ،ئاۇ شاۇ
قەۋم ادىن بولااۇپ كېتىاادۇ» ( )2ئااۇ يەنە مۇنااداق دېااگەن « :ئااۆزىنى باشااقىالرغا ئوخشااىتىۋالغانالر
() 3
بىزدىن ئەمەس»
( )1ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى رىۋايىتى
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
( )3ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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يااۇقىرىقى ھەدىسااالەردىكى «باشاااقىالر» ۋە «باشاااقا بىااار قەۋم» ساااۆزلىرىدىن مۇساااۇلمان ئەمەس
قەۋمالەر مەقساەت قىلىنغاان زامااانىمىزدا ئاۆزىنى مۇساۇلمان ئەمەس قەۋمالەرگە ئوخشااىتىۋېلىش
ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى ناھايىتى تېز تەرەققىي قىلماقتا ئۇالردىن بەزىلىرى تۆۋەندىكىچە:
قەبرى لەرنى قاتۇرۇش
قەبرىلەرنااى قاتۇرۇش اتىن قەبرى لەرنااى خىااش ۋە سااېمونت بىاالەن قاااتۇرۇپ ،خااۇددى باشااقا
دىناااادىكىلەرنىڭ قەبرى لىاااارىگە ئوخشااااىتىپ قااااۇرۇپ چىقىااااش كااااۆزدە تۇتۇلىاااادۇ بۇنااااداق قىلىااااش
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال منىڭ يولىغا خىاالپ كېلىادىغان ياماان ئىشاتۇر دىنىمىزنىاڭ كۆرسەتمىساى
بااويىچە ،قەباارە پەقەت بىاار غېاارىچ (تەخمىاانەن 22 5سااانتىمېتىر) ئېگىاازلىكتە كۆتۈرۈلىاادۇ بااۇ
كىشاااىلەرنىڭ ئۇنىاااڭ قەبااارە ئىكەنلىكىناااى بىلىشاااى ۋە توناااۇپ دۇئاااا قىلىشاااى ئۈچۈنااادۇر چاااۈنكى
() 1
« پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەب رىسى بىر غېرىچ مىقدارىدا كۆتۈرۈلگەن »
تۇغۇلغان كۈننى خاتىرىلەش
تۇغۇلغان كۈننى خاتىرىلەش ئادىتى خرىساتىئان ئەقىدىساىدىن كەلاگەن بولاۇپ ،ئاۇالر ئىساا
ئەلەيھىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى ئەڭ مۆتىۋەر ئىبادەت قاتارىدىن ساناپ خاتىرىلەيدۇ
ھەر كىمنىاااڭ تۇغۇلغاااان كۈنىنىاااڭ كېلىشاااى خوشااااللىق ۋاقتاااى ئەمەس ،بەلكاااى غەمكىنلىاااك
بولىشااى كېاارەك چااۈنكى ئۆمااۈردىن بىاار يىاال ئۆتااۈپ كەتكەنلىكااى خوشاااللىق ئەمەس ئۆزىاادىن
ھېسااااب ئېلىاااپ ،ئاااۆتكەن بىااار يىلااادا ئىنساااانلىق ،توغرىساااى مۇساااۇلمانلىق نامىمغاااا اليىاااق ناااېمە
ئىشاااالرنى قىلااادىم قاناااداق ياخشاااىلىقالرنى ئەمەلاااگە ئاشاااۇردۇم ئىنساااانىيەتكە ناااېمە مەناااپەئەت
يەتكۈزەلىادىم دەپ ھېسابلىشااىش ۋاقتااى باۇ قانااداقمۇ بااايرام بولساۇن ۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
« كىشاااىلەر قەدرىاااگە يېتەلمەيااادىغان ئىككاااى چاااوڭ ناااېمەت باااار :بىااارى ۋاقىااات يەنە بىااارى تەن
ساااقلىقى»( )2دېااگەن قېنااى ئااويالپ بېقىااڭ بااۇ نااېمە دېااگەن تااوغرا ئېيت ىلغااان ھەدىااس ۇ نااان يەپ
قاچاا بىكااار قىلىادىغان ،كااۈن ئۆتكۈزۈشااتىن باشاقىنى بىلمەياادىغانالر ئۈچاۈن ۋاقىتنىااڭ ،ئۆمۈرنىااڭ
قەدرى بولمىغااااان بىاااالەن ئااااۆزىنى ئالالھنىااااڭ يەر يااااۈزىنى گۈرناااادۈرۈش ئۈچااااۈن ئەۋەتااااكەن
ئورۇنباسارى دەپ بىلگەن كىشىلەر ئۈچۈن بۇ سوئال ئاددى ئەمەستەۇ
ئەگەر تۇغۇل غان كۈننىاڭ كەلگەنلىكاى بىالەن خوشاللىنىشاقا تېگىشالىك بىار ئىاش بولساا ،دەل
ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ بىازگە مۇشاۇ كاۈنلەرنى ياشااتقانلىقى ۋە بۈگاۈنگىچە ئۆماۈر ھەم تەن-سااقلىقى
بەرگەنلىكىاادۇر بااۇ سااەۋەبتىن تۇغۇلغااان كااۈننى ئااالالھ تائاالغااا شااۈكۈر ئااادا قىلىاادىغان كااۈن
دېسەك ئەڭ توغرا بولىدۇ
ئاشىق -مەشۇقالر بايرىمى نى خاتىرىلەش
ئاشاااىق -مەشاااۇقالر باااايرىمى مىالدىيىنىاااڭ  -270يىلاااى -14فېاااۋرال كۈنىااادە خرىساااتىئان
چېركااااۋلىرى تەرىپىااادىن ئۆلاااۈم جازاساااىغا يولۇققاااان خرىساااتىئان پاااوپ داي ۋالىنتااااين ( day
 ) valentineنى خاتىرىلەش يۈزىسىدىن خرىستىئانالر پەيادا قىلغاان ،ئەسالىدە رىملىقالرغاا ئائىات
( )1دار قۇتنى رىۋايىتى
( )2ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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جاااھىلىيەت قالدۇقلىرىاادىن بولااۇپ ،ھااازىرقى زامااان خرىسااتىئانلىرى بااۇ ئااادەتنى بااايرام شااەكلىدە
داۋامالشتۇرماقتا
ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە ھااازىر ئاش اىق -مەشااۇقالر بااايرىمى دەپ ئاتالغااان بااۇ كااۈن ئەر-خوتااۇن
بولمىغانالرنىاااڭ ھاااارام مۇھەببەتنىاااڭ داساااتانلىرىنى ياشاااايد ىغان كاااۇنى بولاااۇپ قالغاااان دېااامەك،
كىشااىلەر زىنااا -پاھىشااە ئىشااالرنى بااۇ كۈناادە كااۆپرەك قىلىاادۇ ،ھەتتااا -14فېااۋرال كۈنىاادە بەزى
رايونالرنىااڭ مېھمانخانىلىرىاادىن ئادەمنىااڭ كۆپ لىكىاادىن بااوش ياتاااق تېپىلماي ادىغانلىقىنى ئاااڭاليمىز
مۇشۇنداق بىر كۈن مۇسۇلمان ئادەمنىڭ بايرام دەپ تونۇشىغا ئەرزىمدۇ ۇ
يىل بېشى بايرىمى (مىالدىيە بايرىمى)نى قۇتالش
يىاال بېشااى بااايرىمى ئىسااا ئەلەيھىسساااالم تۇغۇلغااان يىلنااى قااۇتالش ئۈچااۈن خرىسااتىئانالر
يولغاااا قويغاااان بىااار دىنىاااي باااايرام بولاااۇپ ،ئۇنىاااڭ پائاااالىيىتى خرىساااتىئانالرنىڭ بىااار -بىااارىگە
سااوۋغاتالرنى تەقاادىم قىلىشااى ،يېشااىل دەرەخ نااى تىكاالەش ،ئااائىلە بااويىچە خوشاااللىق تەنتەنىسااى
قىلىاااش ،نوۋېااال پاپانىاااڭ تەقلىااادىنى ياسااااش بىااالەن بولىااادۇ باااۇ باااايرام كرېساااماس دەپ ئاتىلىااادۇ
(چااۈنكى  )Xmasسااۆزى گرېكچىاادىكى خرىسااتوس( ) Xpіотоςسااۆزىنىڭ قىسقارتىلمىسااىدۇر
ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ تۇغۇلغااان ۋاقتااى ئېنىااق ئەمەس ،ئەممااا خرىسااتىئانالرنىڭ ياۋروپ اادىكى
پرۇسااااتانت مەزھىبااااى بىاااالەن كاتۇلىااااك مەزھىبااااى  25دېكااااابىرنى قارارالشااااتۇرغان بولسااااا،
شەرقتىكى ئورتۇدوكس مەزھىبى يانۋارنىڭ  -7كۈنىنى قارارالشتۇرغان
مىالدىيىنىااڭ  -220يىلىغااا كەلگۈ چىلىااك خرىسااتىئانالردا بااۇ ئااادەت يااوق ئىاادى شااۇ يىلااى
خرىسااتىئان ئااالىملىرى ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى مىالدىيىنىااڭ  -29يىلااى  25مااارت كااۈنى دارغااا
ئېسااااااىپ ئۆلتااااااۈرۈلگەن دەپ قارارالشااااااتۇرغان ،كېيىنكااااااى خرىسااااااتىئان ئااااااالىملىرى ئىسااااااا
ئەلەيھىسساااالمنى مىالدىاايە  -33يىلااى  -3ئاپرىاال كااۈنى دارغااا ئېسااىلغان دەپ قارارالشااتۇرغان
تارىختااا تااۇنجى قېااتىم  – 14ئەسااىردە كو نسااتانتىن ئىمپېراتورىنىااڭ زامانىاادا ،كونىسااتانتىن -25
دېكاااابىرنى ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تۇغۇلغاااان كاااۈنىنى خااااتىرىلەش باااايرىمى دەپ بېكىاااتكەن
چااۈنكى رىملىقااالر خرىسااتىئان دىنىنااى قوبااۇل قىلىشااتىن بااۇرۇن ھەر يىلااى  -25دېكااابىر كۈنىاادە
«قۇيااااش ئىالھاااى» ساااانىلىدىغان «باااول ئىنفىكتاااوس» ن ىاااڭ تۇغۇلغاااان كاااۈنىنى خاااااتىرىلەيتتى
شۇنىڭدىن كېيىن يىلالرنىڭ ئۆتۈشى بىالەن باۇ ئاادەت خرىساتىئان دىنىنىاڭ ئەڭ ئەھمىيەتلىاك دىنىاي
بايراملىرىدىن بىرى بولۇپ قالغان
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم مۇسااااۇلمانالرنى باشااااقا دىناااادىكىلەرنىڭ دىنىااااي ئااااادەتلىرىنى
دوراشااتىن توسااۇپ«:مۇشاارىكالرغ ا ئوخشاااپ قېلىشااتىن ساااقلىنىڭالر»( )1دېااگەن بااۇ ھەدىس انىڭ
مەنىساااى :مەيلاااى قايساااى دىنااادا بولمىساااۇن ،مۇساااۇلمان ئەمەسااالەرنى دورىمااااڭالر ،ئۇالرنىاااڭ
قىلغاااااااانلىرىنى قىلمااااااااڭالر ،ئۇالرغاااااااا ئاااااااۆزۈ ڭالرنى ئوخشااااااااتماڭالر دېگەنلىاااااااك بولاااااااۇپ،
مۇشاارىكالرغىال خاااس ئەمەس ھەدىسااتە «مۇشااارىك» سااۆزىنىڭال تى لغااا ئېلىنغااانلىقى ئااااۋۋالقى
مۇسۇلمانالر ئەسالىدە مۇشارىكالر ئائىلىساىدىن كېلىاپ چىققاانلىقى ،مۇشارىكلىك مۇھىتىادا ئۆساۈپ
چااوڭ بولغااانلىقى ۋە ئۇالرنىااڭ ك اۆ پرەك مۇشاارىكالر بىاالەن ئۇچرىشااىپ قالىاادىغانلىقى سااەۋەبتىن
بولسا كېرەك
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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-6بۆلۈم :ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر

مۇساااۇلمانالردا ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دەۋرىااادىن باشاااالپ ياااۇقىرىقى ئاااادەتلەر ۋە
بااايرامالر قوبااۇل قىلىنمىغااان گەرچە ھااازىرقى زاماناادىكى بەزى مۇسااۇلمانالر بااۇ ئااادەتلەرنى
قىلسىمۇ ،ئىسالم دىنى بۇالرنى نورمال ئادەتلەر قاتارىدا قوبۇل قىلمايدۇ ۋە رەت قىلىدۇ
بااۇ ئااادەتلەر ۋە باااۇ بااايرامالر بىاااز ئۇيغۇرالرنىااڭ مىللىااي ئەنئەنىم ىاااز ياااكى ئاااادىتىمىزمۇ
ئەمەس شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن بۇناااداق ئىشاااالرنى قىلماسااالىق الزىااام مۇساااۇلمانالر باشاااقا دىنالرنىاااڭ
ئادەتلىرىنى ئەمەس ،مۇسۇلمانچىلىق ئادەتلىرىنى كۆپرەك ئۆگىنىشكە مۇھتاج
خرىساااتىئانالرنىڭ كرېساااماس باااايرىمى ئىباااادەت خااااراكتېردىكى بىااار ئاااادەت ئۇالرنىاااڭ
ئىبادەت قىلى شتىكى خوشاللىقىنى بىز بىرگە تەنتەنە قىلساق ئۇالر بىلەن ئىباادەتتە ئىشاتىراك قىلغاان
بولماماااادۇق ھااااېچ بولمىغاناااادا ئۇالرنىااااڭ بااااۇ ئىبااااادەت خاااااراكتېرلىق پائااااالىيىتىنى قوللىغااااانلىق
بولمامدۇ
شەيخۇلئىسااالم ئىبنااى تەيمىاايە شەيخۇلئىسااالم ئىبنااى تەيمىاايە يااۇقىرىقى بااايرامالرنى
( )1
قىلىشنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ھارام ئىكەنلىكىنى كەسكىن قارارالشتۇرغان
ياااۇقىرىقى باااايرامالرنى قىلىشااانىڭ مۇساااۇلمانالر ئۈچاااۈن ھاااارام ئىكەنلىكىناااى كەسااااكىن
قارارالشتۇرغان
ھااازىرقى زامااان كاتتااا ئۆلىمالىرىاادىن دوكتااۇر يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىااي «ھااازىرقى زامااان
پەتىۋالىرى»نااملىق ئەساىرىدە ،باشاقا دىنادىكىلەرنىڭ قاناداقال بىار دىنىاي باايرىمىنى قاۇتالش يااكى
ئۇنىڭغااا ئىشااتىراك قىلىشاانىڭ ھااارام ئىكەنلىكىنااى تەكىتلىگەناادىن كېاايىن ،غەرب مەملىكەتلىرىاادىكى
ۋە شااااااۇنداقال مۇسااااااۇلمان ئەمەس مىللەتاااااالەر بىاااااالەن ئارىلىشااااااىپ ياشااااااايدىغان جااااااايالردىكى
مۇساااااااۇلمانالرنىڭ باشاااااااقا دىنااااااادىكى خ ىزمەتداشااااااالىرىنىڭ ،دوساااااااتلىرىنىڭ ،خوشااااااانىلىرىنىڭ،
مۇئەللىملىرىنىاااااڭ دىنىاااااي ئەمەس باااااايراملىرىنى ئۇالرنىاااااڭ ئەقىدىساااااىگە كۆڭۈلااااادىن رازىلىاااااق
بىلدۈرمەستىن ،ئاغزاكى قۇتالپ قويۇشىنى جائىز سانىغان
شاااۇنىڭدەك ،مۇساااۇلمانالرنىڭ ھااااراق ئىچىاااش ۋە ناااامەھرەملەر بىااالەن ئارىلىشاااىپ بىااارگە
تاماشااا قىلىشااقا ئوخشااىغان ھااارام ئىشااالردىن ساااقلىنىش شااەرتى بىاالەن ئااانىالر بااايرىمى ،بااالىالر
بااايرىمى ،ئىشااچىالر بااايرىمى ،ياشااالر بااايرىمى ،غااالىبىيەت بااايرىمى دېگەناادەك بااايرامالرنى ۋە
ئااۆزلىرى ياشاااۋاتقان دۆلەتنىااڭ دۆلەت بايرىمى غااا ئوخشااىغان رەساامى بااايراملىرىنى قۇتلىشااىنى ۋە
() 2
ئۇالرغ ا ئىشتىراك قىلىشىنى جائىز سانىغان
چاااۈنكى باااۇ تۈرلاااۈك بايرامالرنىاااڭ كۆپىنچىساااىگە كىشاااىلەر ئىختىيارساااىز ھالااادا قاتنىشىشاااقا
مەجبۇر بولۇپ قالىدۇ ئۇنىاڭ ئۈساتىگە باۇالر دىنىاي باايرامالر بولمىغاانلىقتىن ئەقىادىگە زىياانلىق
تەرىپى يوق پەقەت ئەخالقنى بۇزىدىغان ئىشالردىن ساقالنسا بولىدۇ
مۇسۇلمانالر باشقىالرنى دوراشقا ھاجەت ئەمەس
بىز مۇساۇلمانالر ئاۆزىمىزدە باار گۆھەرلەر نىاڭ قەدرىناى بىلمەسات ىن ،ھەمىشاە كەمساىنىپ
يااۈرگەنلىكىمىز ۋە باشااقىالرنى دوراشااقا ماااھىرلىقىمىز دىن بۈگااۈنكى كااۈنگە قالغااانمىز ئااۆزۈڭنى
قەدىرلىمىساااەڭ ساااېنى باشاااقىالر قانااادا ق قەدىرلەيااادۇ ساااەنمۇ ئاااۆزگىچىلىكىڭنى ناماياااان قىلسااااڭ
( )1شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيەنىڭ «اقتضاء السراط المساتقيم(تاوغرا يولادا ياۈرۈش ئۈچاۈن تەلەپ قىلىنىادىغان ئىشاالر)»
ناملىق ئەسىرىدىن
( )2دوكتۇر يۈسۇپ ئەل قەرداۋىينىڭ«فتاوى معاصرة»ناملىق ئەسىرى -3،توم -672،بەت
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باشقىالر ئادەتلىرىنى ساڭا تېڭىش ئەمەس ،بەلكى سەندىن ئۆگىنىشكە ،ساېنىڭ دىنىاڭ ئىاگە بولغاان
ئېسااىللىكلەردىن بەھااارى ئېلىشاااقا تىرىشاااىدۇ ئەمەسااامۇ « بىاار ئادەمنىاااڭ ساااېنىڭ ساااەۋەبىڭ بىااالەن
() 1
ھىدايەت تاپقانلىقى سېنىڭ ئۈچۈن دۇنيا ۋ ە ئۇنىڭدىكى پۈتۈن ياخشىلىقالردىن ئەۋزەل»
خرىسااتىئانالر ھەر خىاال بااايراملىرى ئااارقىلىق سااۆيگەنلىرىنى يىلاادا بىاار قېااتىم خاتىرىلىسااە،
مۇساااااااۇلمانالر ساااااااۆيگەنلىرىنى ھەر كاااااااۈنى ۋە ھەر ۋاقىااااااات خاتىرىلەيااااااادۇ «مۇساااااااۇلمان
قېرىندىشااىڭنىڭ يااۈزىگە تەبەسسااۇم بىاالەن قارىغىنىڭاادا (پېقىرالرغ ا)سااەدىقە قىلغاننىااڭ ساااۋابىنى
تاپىسەن»(« ،)2ساىلەرنىڭ ئەڭ ياخشاىلىرىڭالر ئائىلىساىگە ياخشاى بولغاانالردۇر»(« ،)3چىرايلىاق
سااۆزدە سااەدىقىنىڭ ساااۋابى بااار»( )4دېااگەن ھەدىساالەر مۇسااۇلمان ئااادەمنى كۈناادىلىك ھاياتىاادا،
ئايااااالى ۋە پەرزەنتلىرىاااادىن باشااااالپ ياخشااااى كۆرىاااادىغان ھەر قانااااداق ك ىشىسااااىگە ئۆزىنىااااڭ
سۆيگىسىنى چىرايلىق ساالم ،تەبەسسۇم ،ياخشى ساۆز ،گااھ ساوۋغا-سااالمالر ۋە ئاۇالر خوشاال
بولىدىغان ھەر قان داق نەرسىلەر بىلەن نامايان قىلىپ تۇرۇشقا تەشەببۇس قىلىدۇ
خرىسااتىئانالر بااايرام كااۈنلىرى مۇناسااىۋىتى بىاالەن سااۆيگەنلىرىگە يىاال ئىچىاادە بىاار قااانچە
قېتى مال سوۋغا تەقادىم قىلساا ،مۇساۇلمانالر ھەر ۋاقىات ساوۋغىالرنى تەقادىم قىلىشاقا بۇيرۇلغاان
« بىااار بىرىڭالرغاااا ساااوۋغا تەقااادىم قىلىشاااىڭالرۇ ئاااۆز ئاااارا ماااۇھەببىتىڭالر ئاشاااىدۇ»( )5دېاااگەن
ھەدىس بۇنىڭغا تەشەببۇس قىلىدۇ
خ رىستىئانالر ۋە باشقىالر ئۆزلىرىنىاڭ تۇغۇلغاان كاۈنىنى خااتىرىلە پ ،خوشااللىقتىن باايرام
قىلساااا ،مۇساااۇلمانالر ئااااۋۋال ئۇالرغاااا باااۇ ھايااااتنى بەرگەن ئاااالالھ تائاالغاااا مىننەتااادارلىقىنى
ئىپااادىلەپ شااۈكرى – تەشااەككۇر ئېيااتىش بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا ،ئۆزلىرىنىااڭ بىاار يىللىااق ئااۆمرى
قىسااااقىرىغانلىقىنى ۋە ئااااۆتكەن ئااااۆمرى ئىچىاااادە دۇنيااااالىق ۋە ئاااااخىرەتلىكى ئۈچااااۈن نېمىلەرنااااى
قىلغااانلىقىنى ئەساالەپ ئۆتىاادۇ ،ياخشااى قىلغااان ئىشاالىرىدىن سااۆيىنىدۇ ،يامااان قىلغااان ئىشاالىرىدىن
غەمكىن بولۇپ ،مۇندىن كېيىنكى ئۆمرىدە نوقسانلىرىنى تولۇقالشقا بەل باغاليدۇ
ساالمنى ئۆزگەرتىش
مۇسۇلمانالرنىڭ «ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم» دەپ ساالملىشىشانىڭ ئورنىغاا ،باشاقا مىللەتلەرناى
دوراپ «ياخشىمۇسااااىز » دەپ ساالملىشىشااااى تااااوغرا ئەمەس ئىسااااالمىي ساالملىشااااىش بىااااز
ئۇيغۇرالرنىااڭ مىااڭ يىلاادىن كااۆپرەك ۋاقىتااتىن بىاارى ئادەتلىنىااپ كەلااگەن دىنىااي ۋە مىللىااي ئېسااىل
ئەنئەنىمىزدۇر ئالالھ تائااال مۇساۇلمانالرنى ئىساالمىي ساالملىشىشاقا باۇيرۇپ﴿ :ساىلەرگە بىاراۋ
ساااالم بەرسااە ،ئۇنىڭغااا تېخىمااۇ ياخشااى ساااالم بىاالەن جاااۋاب بېاارىڭالر ياااكى ئۇنىااڭ سااالىمىنى
ئەينەن قايتۇرۇڭالر﴾( )6دەپ ئەمر قىلغان
ئااايەتتىكى ﴿ تېخىمااۇ ياخشااى ساااالم بىاالەن جاااۋاب بېاارىش﴾ « ئەسساااالمۇئەلەيكۇم ئەلەيكااۇم-
سىلەرگە ئالالھنىڭ ئاماانلىقى بولساۇن» دەپ سااالم بەرگەن كىشاىگە« :ۋە ئەلەيكاۇم ئەسسااالم ۋە
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى
ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
نىسا سۈرىسى  - 86ئايەت
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رەھمەتااااۇلالھى ۋە بەرەكااااااتۇھۇ – ئالالھنىاااااڭ ئامااااانلىقى ،رەھمىتاااااى ۋە بەرىكىتاااااى ساااااىلەرگە
بولسااااۇن» دەپ جاااااۋاب قااااايتۇرۇش ﴿ ،ساااااالمنى ئەياااانەن قااااايتۇرۇش﴾ دېااااگەن «ۋە ئەلەيكااااۇم
ئەسساالم – سىلەرگىمۇ ئالالھنىڭ ئامانلىقى بولسۇن» دەپ جاۋاب بېرىشتۇر
دۇنياااادا مۇساااۇلمانالرنىڭ باااۇ ئېساااىل ساالملىشاااىش ئادىتىااادىن ياخشاااى ساالملىشاااىش ياااوق
چۈنكى بۇنىڭدىكى ئاماانلىق تىالەش ۋە ياخشاى تىلەكالەردە بولۇشاتىن ئىباارەت چىرايلىاق ساۆزلەر
ھېچقانداق بىر دىن ۋە ھېچقانداق بىر مىللەتاتە ياوق «سااالم» ساۆزى بىالەن «ئىساالم» ساۆزىنىڭ
سۆز يىلتىزى بىر بولۇپ ،پۈتۈن ئىنسانىيەتكە تىنچلىاق ئېلىاپ كېلىشانى غاايە قىلغاان ئىساالم دىناى
بىاااالەن پۈتااااۈن ئىنسااااانىيەتكە تىنچلىااااق  ،ئامااااانلىق تىلەياااادىغان مۇسااااۇلمانالرنىڭ خاااااراكتېرىنى
كۆرسىتىپ بېرىدۇ
نەزىر – چىراغالرنى رېستورانالردا ئۆتكۈزۈش ئادىتى
نەزىاار – چىاارا پەقەتاااال كەمبەغەر رنىااڭ ،يېتىملەرنىااڭ ۋە شاااۇنىڭغا ئوخشاااش موھتااااج
كىشااىلەرنىڭ ھەققىاادۇر چااۈنكى بايالرغااا ۋە تۇرمۇشااى نورمااال كىشااىلەرگە بېرىلىاادىغان تائااام
زىياپەت دەپ ئاتىلىدۇ ئەمماا ھاازىرقى ئۇيغاۇر جەمئىيىتىادە ،نەزىار – چىارا دېاگەن باۇ ئاادەت
بايالرغااا خۇشااامەت قىلىااش ،يااۈز – ئااابرۇي قوغلىشااىش  ،باشااقىالر بىاالەن بەسلىشااىش قاتااارلىق
كااااۆپلىگەن پەس غەرەزلەر ۋە يامااااان نىيەتلەرنااااى ئەمەلااااگە ئاشۇرۇشاااانىڭ ۋاسىتىسااااى بولااااۇپ
قالماقتااااا رېسااااتورانالردا «نەزىاااار» دەپ بېاااارىلگەنلەر ئەمەلىيەتااااتە نەزىاااار ئەمەس ،بەلكااااى
خۇشاااااامەت ۋە ئىساااااراپخورلۇقنىڭ گۇۋاھچىساااااى بولغاااااان بىااااار خىااااال باااااايالر زىياپىتىااااادۇر
كەمااابەغەرر ،يېاااتىملەر ،ئاغرىقچاااان كىشاااىلەر ۋە باشاااقىمۇ ئېھتىيااااج ئىگىلىااارى شاااۇ ھەيۋەتلىاااك
رېستورانالرنىڭ يېنىدىن ئەيمىنىپ ئاران ئۆتىدىغان تۇرساا ،ئاۇالر قاناداقمۇ ئۇنىڭغاا كىرەلىساۇن
كىممۇ ئۇالرنى چاقىرسۇن
« ئااۆيىمىز تااار ،مېھماااان قوبااۇل قىاللماياادۇ» دېگاااۈچىلەر راساات ىنال ساااۋاب ئىزدىمەكچاااى
بولسااااا ،نەزىاااار – چىاااارا ئۈچااااۈن ئاتىغااااانلىرىنى كەماااابەغەررگە ۋە يېااااتىم – يېسااااىرلەرگە ۋە
باققۇچىسى يوقالرغا تارقىتىپ بەرسە ،ئەڭ ياخشى نەزىر قىلغان بولىدۇ ئەمەسمۇ ۇ
ئاممىۋى سورۇنالردا ئەر – ئايالالرنىڭ ھەممە بىر يەردە ئولتۇرۇشى
ئىسااالم دىنىمىز نىااڭ كۆرسەتمىسااى ۋە بىزنىااڭ مىللىااي ئااۆرپ – ئااادىتىمىز بااويىچە ،ئەرلەر
بىاالەن ئايااالالر ھەماامە بىاارلىكتە بىاار سااورۇندا ئولتۇرماياادۇ بەلكااى ئەرلەر ئااايرىم بى ار زالاادا،
ئايالالر ئايرىم بىار زالادا ئولتۇرىادۇ شاۇڭا ئۇيغاۇر مىللىاي بىناكارلىقىادا ئۆيلەرنىاڭ ھۇجرىلىرىادا
«مېھمانخانااا» ۋە «مەھرەمخانااا» دەياادىغان ئىككااى چااوڭ زال بولىاادۇ مېھمانخانىغااا ئەرلەرنااى،
مەھرەمخانىغاااا ئاياااالالرنى باشااااليدۇ ماناااا باااۇ مىللىاااي ئەنااائەنە ،ئىساااالمىي قائىااادە پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالم مۇسااۇلمانالرغا تەلىاام بېرىشااتىن ئىبااارەت ئەڭ مااۇھىم بولغااان بىاار پەرزن اى ئااادا
قىلىشتىمۇ ،ئايالال رغا ئايرىم بىر كۈن ۋە ئايرىم بىر جااينى ،ئەرلەرگە ئاايرىم بىار كاۈن ۋە ئاايرىم
بىر جاينى بەلگىلەپ ،شۇ بويىچە تەلىم بېرەتتى
تېلېفون قوڭغىرىقى ئۈ چۈن دۇئا ،ئايەت ۋە ئەزاننى ئىشلىتىش نىڭ ھاراملىقى
دۇ نيااادا ھېچىقانااداق بىاار دىنىااي كىتاااب قۇرئااان كەرىاام نائىاال بولغااان ئۇلۇغل اۇق ماقامىغااا
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يېتەلىگەن ئەمەس ھېچبىر دىننىاڭ ئەگەشاكۈچىلىرى ئۆزلىرىنىاڭ ماۇقەددەس بىلاگەن كىتاابلىرىنى
مۇساۇلمانالر قۇرئااان كەرىمنااى ھۆرمەتلىگەناادەك ھۆرمەتلىمەياادۇ ،مۇسااۇلمانالر ئۇلۇغلىغاناادەك
ئۇلۇغلىيالماياااادۇ تەۋرات ،ئىنجىاااال ۋە ھەر قانااااداق بىاااار دىنىااااي كىتاااااب قۇرئااااان كەرىماااادەك
كۆكسااىنىڭ ئۈسااتىدە تۇتااۇپ ئوقۇلماياادۇ قۇرئااان كەرىاام ئەنە شااۇنداق ھااۆرمەتكە ،ئۇلۇغالشااقا
سازاۋەر بولغان يېگانە كىتاب ئۆزلىرىنىاڭ ماۇقەددەس كىتاابلىرىنى ھۆرمەتلىمەسالىك مۇساۇلمان
ئەمەس قەۋملەرنىڭ ئىشىدۇر
قارشااى تەرەپااكە تېلېفااون ئۇرغاناادا ئۇنىااڭ ساداسااى ئۈچااۈن كىشااىلەر ئوخش ااش بولمىغااان
قوڭغاۇراقالرنى قوللىنىادۇ بەزىالەر ئۇ نىااڭ قۇرئاان ئاايەتلىرى ياااكى دۇئاا يااكى ئەزان بولۇشااىنى
تاللىسا ،بەزىلەر ئۇنىڭ مۇزىكا ياكى ناخشا بولۇشىنى تالاليدۇ
ئەمماااا تېلېفاااون قاااوڭغىرىقى ئۈچاااۈن قاااارىيالردىن بىااارەر قارىينىاااڭ قىرائىتىناااى ئىشااالىتىش
قۇرئاااان كەرىمناااى خورلى غاااانلىق بولاااۇپ ھارامااادۇر چاااۈنكى ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمناااى
ئوقاااۇش ،چۈشاااىنىش ،تىالۋىتاااى بىااالەن ئىباااادەت قىلىاااش ،كۆرساااەتمىلىرى باااويىچە ئەمەل قىلىاااش
ئۈچااااۈن چۈشااااۈرگەن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كاااااالمى بولغااااان قۇرئااااان كەرىاااام بااااوش ۋاقتىمىزنااااى
تولادۇرۇش يااكى قارشاى تەرەپناى تېلېفونغااا چااقىرىش ئۈچاۈن ئىشلىتىشاتىن ئەلاۋەتتە ئۈسااتۈن ۋە
ئۇلۇغااادۇر قارشااااى تەرەپ تېلېفونغااااا جاااااۋ اب بەرگەن ھاماااان تېلېفوناااادا ئوقۇلىۋاتقااااان ئااااايەت
كەلااگەن يېرىاادىن ئۈزۈلىاادۇ بااۇ قۇرئااان كەرىمااگە قارىتىلغااان نااېمە دېااگەن چااوڭ ئەدەپسااىزلىك
ئىكەنلىكىنى بىلەمسىز ۇ
ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااايەتلىرىنى ئويۇ نچااۇق ئورنىاادا كااۆرۈش مۇسااۇلماننىڭ ئىشااىمۇ تېخااى
ئاااۆزىنى ماااۇكەممەل مۇساااۇلمان دەپ ياااۈرگەن ئەخمەقااالەر خاااۇددى ئۆزلىرىنىاااڭ دىنااادارلىقىنى
كۆرسەتكۈسى كەلگەندەك شۇنداق قىلىدۇ ئەمەسمۇ
ئەزانمۇ شاۇنىڭغا ئوخشااش چاۈنكى ئەزان ئىساالمدىكى ئەڭ ئۇلاۇ ۋە ئەڭ كاتتاا ئىباادەت
بولغان نامارن ىڭ ۋاقتىنى ئېالن قىلىاش ئۈچاۈن بۇيرۇلغاان چااقىرىقتۇر ئاۇنى اليىقىادا ئۇلاۇغالش
الزىاام ئىسااالم دىنىنىااڭ شااۇئارى بولغااان ،ئۇلااۇ شاااھادەت كەلىمىسااىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالغ اان بااۇ
ئۇلااۇ چاااقىرىقنى تېلېفوناادا ئااادەم چاااقىرىش ئۈچااۈن ئىشاالىتىش ئۇنىڭغااا ئەدەپسااىزلىك قىلغااانلىق
ئەمەسمۇ
ئەمااادى د ۇئاغاااا كەلساااەك ،ئىاااش يەنە شاااۇنداق ساااەئۇدى ئەرەبىساااتان«كاتتاااا ئۆلىمااااالر
ھەيئىتااى» ۋە « پەتىااۋا ۋە ئىلمىااي تەتقىقااات كااومىتېتى»نىااڭ ئەزاسااى ئەلااالمە مااۇھەممەد ئىبنااى
سااااالىھ ئەلفااااوزان « يانفونالرغااااا مۇزىكااااا ئورنىاااادا قۇرئااااان ياااااكى ئەزان ياااااكى دۇئااااا قويااااۇش
مەسىلىسىگە نېمە دەيسىز » دېگەن سوئالغا جااۋاب بېرىاپ« :بۇناداق قىلىاش ئەزانناى ،قۇرئااننى
ۋە زىكىرنى خورلىغانلىقتۇر باۇالرنى تېلېفاون قاوڭغىرىقى ساۈپىتىدە قوللىنىشاقا قەتئىاي بولمايادۇ
بەزىلەر" بۇنااااداق قىلىااااش مۇزىكىاااادىن ياخشااااىغۇ"دەيدۇ سااااىز مۇزىكااااا قوي بۇشااااقا مەجبۇرمااااۇ
ماۇزىكىنى تاشاالڭۇ مۇزىكىسااى ياوق ،قۇرئاانمۇ يااوق ،ئەزانماۇ ياوق ،دۇئااامۇ ياوق قااوڭغىراقتىن
بىرىنى قويۇۋېلىڭ»( )1دېگەن
يېقىنقااى يىلالردىاان بىاارى بااۇ ئىشاانىڭ ھاااراملىقىنى ئېنىااق ئااېالن قىلغااان پەتىااۋاالر بارلىققااا
كەلدى
( )1سەئۇدى ئەرەبىستانىدا چىقىدىغان «دەۋەت» ژۇرنىلى  -2008يىل -2097 ،سانىدىن
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سەئۇدى ئەرەبىستان« پەتىۋا ۋە ئىلمىي تەتقىقاات كاومىتېتى »دىان ئەلاالمە ماۇھەممەد ئىبناى
سااالىھ ئەل فەۋزان ھىجاارىيە-1426يىلااى(2006م)-10ئاينىااڭ-23كۈنىاادىكى پەتىۋاسااىدا ،تېلېف اون
قوڭغىرىقى ئۈچۈن قۇرئان ،دۇئا ۋە ئەزاننى ئىشلىتىشنىڭ ھاراملىقىغا رەسمىي پەتىۋا بەرگەن
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ئىقتىسادىي مەسىلىلەردىكى ھارام ئىشالر
 1400سوئال :ئىقتىسادىي مەسىلىلەردە چەكلەنگەن ھارام ئىشالر قايسىالر
جاۋاب :ئىقتىسادىي مەسىلىلەردە چەكلەنگەن ھارام ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
ھارامدىن پۇل تېپىش
ئوغرىلىااق ،قاااراقچىلىق ،ئالاادامچىلىق ،تارازىاادا كەم بېاارىش ۋە ئىسااالمدا ئېلىااپ – سااېتىش
چەكلەنگەن نەرسىلەرنى سېتىش ئارقىلىق پۇل تېپىش ھارام كەساىپ بولاۇپ ،بۇناداق تاپقاان پاۇل
شەكساىز ھارامادۇر ھاراماادىن پاۇل تېپىااپ ،ھارامادىن ئوزۇقالنغاان ئادەمنىااڭ دۇئاساى ئىجاابەت
بولماياادۇ ،ئىبااادەتلىرى قوبااۇل بولماياادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەبىاارى بااويىچە ،ئۇنىااڭ
ھارامدىن ئوزۇقالنغان تې نى دوزاخنىڭ ئوتىغا اليىق بولىدۇ
جازانىخورلۇق قىلىش
ئۆسااۈمگە قەرز ئااېلىش ياااكى قەرز بېرىااپ ئۆسااۈم ئااېلىش ھەر ئىككىسااى جااازانىخورلۇق
مۇئامىلىسااى بولااۇپ ،ئااالالھ تائاااال سااودا – سااېتىق قىلىشاانى ھاااالل قىلىااپ ،ئۇنىڭغااا يااول قويغااان
بولسااىمۇ ،جااازانىخورلۇقنى يەنااى ئۆسااۈم بىاالەن مۇئااامىلە قىلىشااىنى كەسااكىن چەكلىااگەن ﴿ئااالالھ
() 1
سودا  -سېتىقنى ھاالل قىلدى ،جازانىنى ھارام قىلدى﴾
ھەتتاااا جاااازانىخورلۇقتىن قاااول ئاااۈزمىگەنلەرگە قارشاااى ئاااالالھ ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمبىاااارى
ئاااۇرۇش ئاچىاااادىغانلىقىنى ئااااېالن قىلغاااان ﴿ ئەگەر ئۇنااااداق قىلساااااڭالر (يەناااى جازانىاااادىن قااااول
() 2
ئۈزمىسەڭالر) بىلىڭالركى ،ئالالھ ۋە ئۇنى ڭ پەيغەمبىرى سىلەرگە ئۇرۇش ئېالن قىلىدۇ﴾
مەلااۇمكى ،ئااالالھ ئااۇرۇش ئاچقااان كىشااىنى ھاااالك قىلماااي قويماياادۇ چااۈنكى ئالالھنىااڭ
كۈچىگە تەڭ كېلىدىغان كۈچ يوقۇ
ئاااالالھ تائااااال جاااازانە بىااالەن مۇئاااامىلە قىلغاااۇچىالرنى باااۇ دۇنياااادا پاااۇل-مېلىااادىن ئايرىاااپ
ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىتىش بىل ەن ،ئاخىرەتتە دوزاب ئازابى بىلەن جازااليدۇ
يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش
يېتىمالرنىاااڭ مېلىناااى يەۋېلىاااش باااۇ ھارامالرنىاااڭ ئەڭ قااااتتىقى ۋە گۇنااااھ جەھەتاااتىن ئەڭ
ئېغىااارى بولاااۇپ ،ئاااالالھ تائااااال يېتىمنىاااڭ مېلىناااى يەۋالغاااۇچىالرنى قورقۇنچلاااۇق ئىباااارە بىااالەن
تەھااادىت قىلغاااان ﴿زۇلاااۇم قىلىاااپ يېتىملەرنىاااڭ ماااال  -ماااۈلكىنى يەۋالىااادىغانالر ،شۈبھىساااىزكى،
قورسىقىغا (قىياامەت كاۈنى يېنىاپ تۇرىادىغان) ئاوتنى يەۋالغاان بولىادۇ ،ئاۇالر (قىياامەت كاۈنى)
() 3
يېنىپ تۇرغان ئوتقا كىرىدۇ﴾
( )1بەقەرە سۈرىسى  - 275ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى  - 279ئايەت
( )3نىسا سۈرىسى  - 10ئايەت
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ھەر قانااداق كىشااىنىڭ مااال – مااۈلكىنى ناااھەق يەۋېلىااش ھااارام بولسااىمۇ ،يېتىمنىااڭ مېلىنااى
يەۋېلىااش گۇناااھ جەھەتاات ىن تولىمااۇ ئېغىاار بولغااانلىقى سااەۋەبلىك ،ئااۇ ئاالھىاادە تىلغااا ئېلىنغااان ۋە
يېتىمنىڭ پۇل -مېلىنى يەۋالغۇچىالر قاتتىق ئىبارە بىلەن تەھدىد قىلىنغان
زاكاتنى بەرمەسلىك
پۇل  -مالنىڭ ئەسلى ئىگىساى ئاالالھ تائااال بولاۇپ ،قولىمىزدىكىساى ئاالالھ تائاالنىاڭ بىازگە
ئىن ئاااام ۋە ساااىناق تەرىقىساااىدە ئاتاااا قىلغىنىااادۇر ئۇنىڭااادا يوقساااۇلالرنىڭ ،يېاااتىم-يېساااىرالرنىڭ ۋە
ئااۇالردىن باشااقىمۇ موھتاجال رنىااڭ ئەلااۋەتتە مااۇئەييەن ھەققااى بااار ﴿ ئۇالرنىااڭ (يەنااى مۇسااۇلمان
پاااۇل ئىگىلىرىنىااااڭ) پااااۇل  -ماللىرىاااادا تىلەيااادىغان پېقىرغااااا ۋە تىلىمەياااادىغان پېقىرغااااا بېرىشااااكە
() 1
تېگىشلىك مۇئەييەن ھەق (يەنى زاكات) باردۇر﴾
زاكاتنى بەرمىگەنلەرنى ئالالھ تائااال قىيامەتنىاڭ ئېچىنىشالىق ئاازاب – ئوقاۇبەتلىرى بىالەن
ئاگاھالناادۇرغان ﴿ئااالتۇن  -كۈمااۈش يىغىااپ ،ئااۇنى ئالالھنىاا ڭ يولىاادا سااەرپ قىلماياادىغانالرغا
قاااتتىق ئااازاب بىاالەن بېشااارەت بەرگىاان قىيااامەت كۈنى ادە ئااۇ ئااالتۇن -كۈمۈشاالەر جەھەننەمنىااڭ
ئوتىااادا قىزىتىلىاااپ ،ئۇنىاااڭ بىااالەن ئۇالرنىاااڭ پېشاااانىلىرى ،ياااانلىرى ۋە دۈمبىلىااارى داغلىنىاااادۇ
ئۇالرغااااا ‹ :بااااۇ سااااىلەرنىڭ ئااااۆزۈڭالر ئۈچااااۈن يىغقااااان ئااااالتۇن -كۈمۈشااااۈڭالر (سااااىلەر بااااۇ
دۇنيااااايىڭالردىكى ئالالھنىااااڭ ئېھتىياااااجلىق بەناااادىلىرىگە بېرىلىشااااكە تېگ ىشاااالىك ھەققىنااااى ئااااادا
() 2
قىلمىدىڭالر) يىغقان ئالتۇن -كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋاباسىنى تېتىڭالر› دېيىلىدۇ﴾
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم زاكاات بەرمىگۈچىلەرنىاڭ ئااخىرەتتىكى جازاساىنى تەساۋىرلەپ
مۇناداق دېاگەن « :ئاالالھ تائاااال ئاتاا قىلغاان پاۇل  -مالنىااڭ زاكىتىناى بەرمىاگەن كىشاىگە قىيااامەت
كاااۈنى ئۇنىاااڭ ماااال  -دۇنياااالىرى ئىككاااى كۆزىنىاااڭ ئۈساااتىدە قورقۇنچلاااۇق قاااارا مېڭاااى بولغاااان
ھەيۋەتلىك بىر يىالنغا ئايلىنىاپ كېلىاپ ئۇنىاڭ بوينىغاا يۆگىشاىدۇ ۋە ئۇنىڭغاا" :مەن ساېنىڭ دۇنياادا
( )3
يىغقان مال -دۇنيالىرىڭمەن" دەيدۇ»
ئىسراپچىلىق
بەزى مۇساااۇلمانالردىكى ئىساااراپخورلۇق مۇساااۇلمانچىلىق قائىدىساااىگە ياااات كېلىااادىغان،
ئااالالھ تائاااال ياقتۇرماياادىغان بىاار يامااان ئىشااتۇر چااۈنكى مۇسااۇلمان دېااگەن ئااالالھ تائاالنىااڭ:
﴿ يەڭالر ،ئىچىڭاالر ،ئىساراپ قىلمااڭالر ﴾( )4دېاگەن ئەمارىگە ئىتاائەت قىلىاپ ،ئاالالھ ئاتاا قىلغاان
رىزىقنى ئىسراپ قىلماستىن ،بەكمۇ چىڭ تۇتۇۋ الماستىن نورمال ھالدا ئىشلىتىدۇ
التارىيە بېلىتىنى سېتىۋېلىش
التارىيە بېلىتىنى سېتىۋېلىش يااكى قاناداقال بىار ئۇتاۇش – ئۇتتاۇرۇش كۈتۈلىادىغان ئىشاالر
ئۈچاااۈن پاااۇل خەجااالەش ھارامااادۇر چاااۈنكى مۇناااداق قىلىاااش قى ماااار ئوينىغانغاااا ئوخشاشاااتۇر
()1
()2
()3
()4

مەئارىج سۈرىسى  -25 - 24ئايەتلەر
تەۋبە سۈرىسى  - 34ئايەت
ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
ئەئراف سۈرىسى  - 31ئايەت
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شۇنىڭدەك ،التارىيە ۋە قانداقال بىار ئوي ۇنادىن ئۇتۇۋالغاان پاۇل مېھنەتساىز كەلگەنلىكاى ۋە ھااالل
() 1
كەسىپ ئارقىلىق كەلمىگەنلىكى سەۋەبلىك ھارامدۇر
باشقا پەرزنى قايرىپ قويۇپ تەكرارا ھەج قىلىش
پەرز ھەجناااى ئاااادا قىلىاااپ بولغاااان كىشاااىنىڭ پەرز بولغاااان ئىشااانى قايرىاااپ قوياااۇپ نەپااالە
(ئىختىيارىي) ھەج ئۈچۈن پاۇل ساەرپ قىلىشاى ھاارام قاتارىغاا كىرمىساىمۇ ،تاوغرا ئەمەسالىكىدە
شاااەك ياااوق چاااۈنكى ،پۇلغاااا زور ئېھتىيااااجلىق شاااارائىتتا قالغاااان تۇغقاااانلىرىنى ،دوساااتلىرىنى،
قوشااانىلىرىنى ،يېاااتىم – يېساااىرالرنى ،داۋالىنىشاااقا پاااۇل تاپالمىغاااان كېساااەررنى ،پۇلساااىزلىقتىن
ئوقۇشقا كىرەلمىگەن بالىالرنى كۆرۈپ تۇرۇپ ،ئ ۇالرغاا يااردەم قىلىشانى قايرىاپ قوياۇپ نەپالە
ھەج ئۈچااۈن پااۇل سااەرپ قىلىشاانىڭ تااوغرا ئەمەساالىكىنى مەشااھۇر ئىسااالم ئۆلىمااالىرى ھەماامە
بىااردەك سااۆزلىمەكتە چااۈنكى جەمئىيەتتىكااى پېقىرالرنىااڭ ،يېتىملەرنىااڭ ھالىاادىن خەۋەر ئ اېلىش
شۇ جەمئىيەتتىكى پۇلدارالرنىڭ ئۈساتىگە پەرزدۇر باۇ پەرزناى قايرىاپ قوياۇپ ،نەپالە ئىباادەت
ئۈچۈن پۇل سەرپ قىلىش توغرا ئەمەس ساۋاب ئالالھنىاڭ قولىادا ،ئاالالھ سااۋابنى كىشاىلەرنىڭ
قىلغان ئەمەللىرىدىكى نىيەتلىرىگە قااراپ بېرىادۇ پاۇل خەجلەشاتە راساتتىنال سااۋابقا ئېرىشىشانى
نىيەت قىلغان ئادەم ئەلۋەتتە سااۋابى چاوڭ ھەم كاۆپ بولىادىغان ۋە قىلىاش زۆرۈر بولاۇپ قالغاان
ئىشالرنى قىلىدۇ چۈنكى پەرزنىڭ ساۋابى نەپلىنىڭ ساۋابىدىن چوڭ ۋە كۆپ ئەلۋەتتە
ئىسالم ئۆلىماالىرى «پەرز ئاادا قىلىنمىغاۇچە ئاالالھ تائااال نەپالە ئىباادەتنى قوباۇل قىلمايادۇ»
() 2
دەيدىغان ئومۇمىي قائىدىگە ھەممە بىردەك ئىتتىپاقالشقان
بااۇ دېگەننىااڭ مەنىسااى ،ئۈسااتىدە ئااادا قىلىشااقا تېگىشاالىك پەرزلەر تااۇرۇپ ،ئااۇالرنى ئ اادا
قىلماستىن ،نەپلى ئىبادەت ئۈچۈن كۈچ ساەرپ قىلغاان كىشاىنىڭ باۇ قىلغىناى سااۋابتىن نېسىۋىساىز
قالىدۇ ،دېگەنلىكتۇر

( )1يۇسۇف ئەل قارداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام» ناملىق ئەسىرىدىن
( )2دوكتۇر يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ«فتاوى معاصرة»ناملىق ئەسىرى -3،توم -267،بەت
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كىشىلەرگە قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چەكلەنگەن ئىشالر
 1401سوئال :كىشىلەرگە قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چەكلەنگەن ئىشالر قايسىالر
جاۋاب :كىشىلەرگە قىلىنىدىغان مۇئامىلىدە چەكلەنگەن ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئىرقىي ئايرىمىچىلىق قىلىش
مۇسااۇلمانالر قايسااى مىللەتااتىن ،قايسااى دۆلەتااتىن ،قانااداق رەڭلىااك ۋە قايسااى مەزھەبااتىن
بولۇشىدىن قەتئىيانەزەر ئاۇالر ئۆزئاارا دىنىاي قېرىنداشاالردۇر ئۇالرنىاڭ ئاۆز ئاارا قېرىنداشالىق
مۇناسااىۋىتى ئااادەتتىكى شەخسااىي مۇناسااىۋەتتىن ھالقىغااان ،تەقۋالىااق ،ئەخااالق – پەزىاالەت ،ئااۆز
ئااااارا ھەمكااااارلىق ۋە چااااېكىگە يەتااااكەن مېھرىبااااانلىقنى ئاساااااس قىلغااااان ئەڭ مۇسااااتەھكەم بىاااار
مۇناساااىۋەت بولاااۇپ ،ئۇالرنىاااڭ يىمىااارىلمەس بىااار پۈتاااۈن گەۋدە ئىكەنلىكىناااى ناماياااان قىلىااادۇ
قۇرئان كەرىم بۇنى تەكىتلەپ ﴿ :مۆمىنلەر ھەقىقەتەن قېرىنداشالردۇر﴾( )1دەپ ئېالن قىلغان
بىاار مۇسااۇلماننىڭ يەنە بىاار مۇسااۇلمانغا يامااانلىق قىلىشااى ئااۆزىگە يامااانلىق قىلغانلىقىاادۇر
چاااۈنكى ئااااۇالر بىاااار گەۋدە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ ھەقاااتە مۇنااااداق دېااااگەن« :بىاااار -
بىرىڭالرغااا كۆرەلمەساالىك قىلماااڭالر ،بىاار  -بىرىڭالرنااى ئالاادىماڭالر ،بىاار  -بىرىڭالرنااى يامااان
كۆرمەڭالر ،بىر  -بىرىڭالرغاا دۈشامەن بولمااڭالر ،بىار  -بىرىڭالرنىاڭ سودىساىنى بۇزمااڭالر
ئاااۆز ئاااارا قېرىنداشااااالردىن بولاااۇپ ،ئالالھنىاااڭ ياخشااااى بەندىلىرىااادىن بولاااۇڭالر مۇسااااۇلمان
مۇساااۇلماننىڭ قېرىندىشاااى ،ئۇنىڭغاااا زۇلاااۇم قىلمايااادۇ ،خورلىمايااادۇ تەقۋالىاااق قەلباااتە ،ئۆزىنىاااڭ
مۇسۇلمان قېرىندىشىنى خاور كاۆرگەن ئادەمادىنمۇ ياماان ئاادەم ياوق بىار مۇساۇلماننىڭ يەنە بىار
مۇساااۇلم اننىڭ قېنىناااى تۆكۈشاااى ،پاااۇل – مېلىناااى تارتىۋېلىشاااى ۋە نومۇساااىنى تۆكۈشاااى قەتئىاااي
() 2
ھارامدۇر»
مۇسۇلمانالرنى پىكىر ياكى مەزھەپ ئايرىمىچىلىقى سەۋەبلىك چەتكە قېقىش
مۇسااۇلمانالرنىڭ بىرلىكىناااى قوغااد اش پەرز چاااۈنكى بىرلىاااك ،ئىناااقلىق كاااۈچ  -قاااۇۋۋەت
تېپىشااااانىڭ ئامىلىااااادۇر مۇساااااۇلمان الر ھاااااازىرقى زامانااااادا كاااااۈچ  -قاااااۇۋۋەتكە باشاااااقا ھەمااااامە
ئەسااااىرلەردىكىدىن بەكاااارەك موھتاجاااادۇر مۇسااااۇلمانالردىن بەزى كىشااااىلەرنىڭ پىكىاااار ياااااكى
مەزھەپ ئايرىمىچىلىقى ساەۋەبلىك ئاۇالرنى چەتاكە قېقىشاقا ،باشاقىچە مۇئاامىلە قىلىشاقا بولمايادۇ
ھەتتااا بىاادئەت (دىناادا بولمىغااان ئىشااالر) نااى سااادىر قىلىاادىغان ،گۇناااھ – مەسااىيەت ئىشاالەيدىغان،
ئەممااا ئېتىقاااادى دۇرۇس بىاار ئاااادەم نامازغاااا ئىمااام بولساااىمۇ ،ئۇنىاااڭ ئارقىسااىدا تاااۇرۇپ نامااااز
ئوقااااۇش كېاااارەك پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم « :ھەرقانااااداق ياخشااااى ۋە گۇناھكااااار ئادەمنىااااڭ
ئارقىساااىدا نامااااز ئوقاااۇۋېرىڭالر»( )3دېااايىش ئاااارقىلىق مۇساااۇلمانال رنىڭ بىرلىكىناااى ،ئىنااااقلىقىنى
( )1ھۇجۇرات سۈرىسى
( )2ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )3ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى
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قوغد اشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى بايان قىلغان
مۇسۇلمان بولمىسىمۇ تىنچلىقپەرۋەر كىشى لەرنى چەتكە قېقىش
مۇساااۇلمانالر مۇساااۇلمان ئەمەس كىشاااىلەرگىمۇ ياخشاااى ،ئادالەتلىاااك ۋە تاااوغرا مۇئاااامىلە
قىلىشااقا بۇيرۇلغااان باشااقا دىناادىكى كىشااىلەرنى ياااكى ئۇالرنىااڭ دىن ىااي ئېتىقااادىنى كەمسااىتىش،
چەتااكە قااېقىش ۋە خااور كۆرۈشااكە بولماياادۇ بااارلىق مۇئااامىلە تۈرلىرىاادە ئۇالرغااا ئااايرىمىچىلىق
قىلماسااتىن ،ھەقسااىزلىق قىلماسااتىن ،تااوغرا ۋە ئادالەتلىااك مۇئااامىلە قىلىااش ،ماااددىي ۋە مەنىااۋى
جەھەتلەردىاان قولاادىن كېلىشااىچە ئۇالرغااا ئىنسااانىي ياااردەم قىلىااش الزىاام ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە
بىازگە تەۋساىيە قىلىاپ مۇنااداق دېاگەن ﴿ :باشاقا دىنادىكىلەردىن سااىلەر بىالەن ئاۇرۇش قىلمىغااان ۋە
سااااىلەرنى يۇرتااااۇڭالردىن ھەياااادەپ چىقارمىغانالرغااااا كەلسااااەك ،ئااااالالھ ئۇالرغااااا ياخشااااىلىق
قىلىشااىڭالردىن ،ئۇالرغااا ئادالەتلىااك بولۇشااۇڭالردىن سااىلەرنى توساامايدۇ شۈبھىسااىزكى ،ئااالالھ
() 1
ئادالەت بىلەن ئىش قىلغۇچىالرنى ياقتۇرىدۇ﴾
مۇسااۇلمانالر شااۇنى ئايرىۋېلىشااى كېرەككااى ،مۇسااۇلمان ئەمەس قەۋملەرنىااڭ ھەممىسااى
مۇساااۇلمانالرنىڭ دۈشااامىنى ساااانالمايدۇ ئەھاااۋال بۇناااداق ئىاااكەن ،كىشاااىلەرگە ئۇالرنىاااڭ دىنىاااي
ئېتىقادى سەۋەبلىك دۈشمەنلىك قىلىش ياكى ئاي رىم مۇئامىلىدە بولۇش توغرا ئەمەس
 1402سوئال :مۇسۇلمان ئەمەسلەرگە ياردەم قىلىش ساۋابلىقمۇ تاپامدۇ
جاااۋاب :ئەلااۋەتتە ساااۋاب تاپىاادۇ چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىسااتە« :جېنااى
بااارلىكى نەرسااىگە ياخشاااىلىق قىلغااان ئاااادەم ساااۋاب تاپىاادۇ» دەپ كۆرساااەتكەن ( )2بااۇ ھەدىاااس
مەيلى ئىنسان ،مەيلاى ھاايۋان ،مەيلاى ئۇچاار قاۇش بولساۇن ،جېناى باارلىكى نەرساىگە رەھىام –
شاەپقەت قىلىااش ،يااردەم قىلىااش ،قىيىنچىلىقىناى ھەل قىلىااپ بېرىشانىڭ ساااۋابلىق ئىاش ئىكەنلىكىنااى
ئىپادىلەياادۇ مۇسااۇلمان ئەمەساالەرگە ياااردەم قىلىشاانىڭ بىاارال شااەرتى بااار ئااۇ بولسااىمۇ مەزكااۇر
مۇسااۇلمان ئەمەس شەخساانىڭ مۇسااۇلمانالرغا زۇلااۇم قىلىاادىغان ،ئۇالرغااا ياااكى ئىسااالم دىنىغااا
دۈشمەنلىك قىلىدىغان ياۋۇز دۈشمەنلەردىن بولماسلىقىدۇر
مۇسۇلمانالر يامان كۆرۈشكە تېگىشلىك كىشىلەر
 1403سوئال :مۇسۇ لمانالر كىملەرنى يامان كۆرۈشى كېرەك
جاااااۋاب :مۇسااااۇلمانالر ئااااۆزلىرىگە ياااااكى ئۆزلىرىنىااااڭ دىنىااااي ئېتىقادىغااااا زىيانكەشاااالىك
قىلغااۇچىالرنى ،دىنىااي سااەۋەبتىن ئااۇالر بىاالەن ئااۇرۇش قىلغااانالرنى ،مۇسااۇلمانالرنىڭ دىنىنااى،
قۇرئااان كەرىمنااى ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى مەسااخىرە قىلغااۇچىالرنى دوساات تۇتماساالىقى،
ئۇالرغااااا قارشااااى تۇرۇشااااى ۋە ئااااۇالرنى ئالالھنىااااڭ دۈشاااامەنلىرى دەپ بىلىشااااى الزىاااام بااااۇ
پىرىنسااىپ نى ئااالالھ تائاااال مۇنااداق بايااان قىلغااان ﴿ :ئااالالھ دىاان ئۈچااۈن سااىلەر بىاالەن ئۇرۇشااقان،
سااااااااىلەرنى يۇرتااااااااۇڭالردىن ھەياااااااادەپ چىقارغااااااااان ۋە سااااااااىلەرنى ھەياااااااادەپ چىقىرىشااااااااتا
ياردەملەشااااكەن لەرنى دوساااات تۇتۇشااااۇڭالردىن سااااىلەرنى توسااااىدۇ كىمكااااى ئااااۇالرنى دوساااات

( )1مۇمتەھىنە سۈرىسى  - 8ئايەت
( )2ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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() 1

تۇتىدىكەن ،ئۇالر زالىمالردۇر﴾
يۇقىرىقىالرنى يامان كۆرۈش دېگەنلىك ئۇالرنى ياۈرەكتىن دوسات تۇتماسالىقنى ئىپادىلەيادۇ
ئەمما ئادالەتتە ،مۇئامىلىدە ،ئىنساانىي ھاۆرمەتتە ئۇالرغاا ئاايرىمچىلىق قىلىشاقا بولمايادۇ چاۈنكى
ئااااادالەت بىاااالەن دۇرۇساااالۇق ھەر ئىشااااتا ۋە ھەركىاااام ئۈچااااۈن ئوخشاااااش تەلەب قىلىنىاااادىغان
نەرسىلەردۇر

( )1مۇمتەھىنە سۈرىسى  -9ئايەت
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ھايۋانالرغا مۇئامىلە قىلىشتا چەكلەنگەن ئىشالر
ھازىر دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىادا ،ھاايۋانالرنى ئاساراش مەسىلىساى جىاددىي تاۈردە كۆڭاۈل
بۆلاااۈش ماۋزۇساااىغا ئايلىنىاااپ « ،ھاااايۋانالنى ئاساااراش جەمئىيىتاااى» ۋە « ھاااايۋان ساااۆيەرلەر
جەمئىيىتااى» دېگەنااگە ئوخشاااش مۇئەسسەسااەلەر مەياادانغا كەلمەكااتە شااۇنىڭ بىاالەن بىاارگە ب اۇ
ئەھااۋال ھااازىرقى تەرەققىيااات ۋە تېخنىلااوگىيە ئەسااىرىنىڭ يېڭىلىقااى ياااكى ئىجااادىيىتى سااۈپىتىدە
تونۇلماقتااا ئەممااا ھەقىقەتناااى ئېيتقاناادا ،ھااايۋانالرنى ئاساااراش ،ئۇالرغااا شااەپقەت كۆرساااىتىش
ئىشى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن يېڭى تېما ئەمەس چۈنكى ئىساالم پەيغەمبىارى ھەزرىتاى ماۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم مۇندىن  14ئەسىر ئىلگىرىكى چااغالردىال «كىشاىلىك ھوقاۇق» ۋە « ھاايۋانالرنى
ئاسااراش ۋە ھايۋانالرغاااا مۇئاااامىلە قىلىشااانىڭ قاااانۇن – پىرىنساااىپلىرى» ناااى قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ
سايىسىدا دۇنيا تارىخىدا تۇنجى بولۇپ ئوتتۇرىغاا قويغاان ۋە ھاياتىادا باۇ قاانۇن – پىرىنساىپالرنى
ئەمەلىي رەۋىشتە تەتبىق قىلغان ھەم باشقىالرغا ئۆگەتكەن يېگانە شەخستۇر
قىسىقىسااى ،ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئۇسسااۇزلۇقتىن قاااتتىق قىينىلىااپ كېتىااپ،
قۇدۇقنىااڭ يېنىاادىكى ھااۆل تااۇپراقنى يېيىشااكە باشاالىغان بىاار ئىتنااى كااۆرگەن بىاار بااۇزۇق ئايالنىااڭ
ئىتقااا ئىااچ ئاغرىتقااانلىقتىن ،ئااايىغىنى سااېلىپ ،ئۇنىڭغااا قااۇدۇقتىن سااۇ تولاادۇرۇپ چىقىااپ بااۇ ئىتنااى
سااۇغۇرۇپ قويغااانلىقى سااەۋەبلىك ،بااۇ ئايالنىااڭ پۈتااۈن گۇناااھلىرى كەچااۈرۈم قىلىنىااپ جەناانەت
ئەھلى بولۇپ كەتكەنلىكاى ،بۇنىاڭ ئەكساىچە ،بىار ماۆمىنە ئايالنىاڭ بىار مۈشاۈكنى ساۇ يااكى ناان
بەرمەستىن باغالپ قويۇپ ،ئۇنىاڭ ئۆلاۈمىگە ساەۋەب بولغاانلىقى ساەۋەبلىك ،باۇ ئايالنىاڭ دوزاب
ئەھلىدىن بولۇپ كەتكەنلىاك قىسسىساىنى ئېيتىاپ بېارىش ئاارقىلىق ھايۋانالرغاا رەھىام – شاەپقەت
قىلىشاااااانىڭ نەقەدەر چااااااوڭ ئىبااااااادەت ۋە دىنىااااااي ھەم ئىنسااااااانىي مەجبااااااۇرىيەت ئىكەنلىكىنااااااى
() 1
ئوچۇقلىغان
 1404سوئال :ھايۋانالرغا مۇئامىلە قىلىشتا چەكلەنگەن ئىشالر قايسىالر
جاۋاب :ھايۋانالرغا مۇئامىلە قىلىشتا چەكلەنگەن ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1ھايۋانالرغاااا كۆتۈرەلمەيااادىغان ئېغىااار ياااۈكلەرنى ئاااارتىش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
بىركااۈنى ئۈسااتىگە ئارتىلغااان يۈكنىااڭ ئېغىرلىقىاادىن قورسااىقى يەرگە تېگىااپ قااالغىلى ئاااز قالغااان
بىاار تااۆگىنى كااۆرۈپ قېلىااپ« :ئەي ئىنسااانالرۇ ئااالالھتىن قورقااۇڭالر ،بااۇ تىلسااىز مەخلۇقاتقاااا
زۇلااۇم قىلماااڭالر ،ئااۇالردىن يوللااۇق رەۋىشااتە پاياادىلىنىڭالر ۋە ئۇالرنىااڭ گۆشااىنى يوللااۇق ھالاادا
يەڭالر»( )2دېگەن
( ) 2ھايۋانالرنى ئاچ ياكى سۇسىز قويۇش
( ) 3ھايۋانالرغا كېسەل يەتسە ياكى بىرەر ئورگىنى سۇنسا ۋاقتىدا داۋاالتماسلىق
( ) 4ھاااايۋانالرنى ئاااۇرۇپ قىينااااش پەيغ ەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھاااايۋانالرنى ئاااۇرۇش ۋە
قىيناشااتىن توسااقان ئااۇ بىاار ئادەمنىااڭ بىاار قااوينى سااۆرەپ كېتىااپ بارغااانلىقىنى كااۆرۈپ« :ھەي
( )1ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
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سااااېنىۇ ئااااۇنى ئۆلااااۈمگە چىرايلىااااق يېااااتىلەپ ماااااڭۇ» دەپ ئاگاھالناااادۇرغان يەنە بىاااار ئااااادەم
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن « ئۆلتۈرىلىاااادىغان ماااالغىمۇ كۆيۈنەمااادىمەن » دەپ سااااورىغاندا،
ئۇنىڭغا « :سەن ئۇنىڭغا كۆيۈنسەڭ ئالالھ ساڭا كۆيۈنىدۇ»( )1دېگەن
( ) 5ھايۋانالرنى ئوت بىلەن داغالش
( ) 6ھايۋانالرنى تىرىك تۇرغۇزۇپ ئورگانلىرىنى كېسىش
( ) 7ھااااايۋانالرنى ئااااوق ئېااااتىش مەشااااىقلىرىدە قارىغااااا ئااااېلىش پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم
ھااايۋا نالرنى ياااكى قۇشااالرنى ئااوق ئېااتىش مەشااقلىرىدە قارىغااا ئېلىشااتىن توسااۇپ« :جېنااى بااار
قانداقلىكى نەرسىنى قارىغا ئالماڭالر»( )2دەپ تەلىمات بەرگەن
( )8ھايۋانالرنى بىار  -بىارى بىالەن سوقۇشاتۇرۇش مەساىلەن :ئىات تاالشاتۇرۇش ،خاوراز
چوقۇشاااتۇرۇش ،قوچقاااار سوقۇشاااتۇرۇش قاتاااارلىق ئوياااۇن الر ھارامااادۇر ئاااۇنى قىلغااااۇچىالر
ھايۋانالرغا زۇلۇم قىلغانلىقى ۋە قىينىغاانلىقى ساەۋەبلىك ئاالالھ تائاالنىاڭ ئالدىادا قااتتىق گۇناھكاار
بولىدۇ ۋە قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ قىساسلىرىنى زالىمالردىن ئېلىپ بېرىدۇ
ھايۋانالرنى قىيناشنىڭ جازاسى
ئىسالم ئۆلىمالىرى ھايۋانالرغاا زۇلاۇم قىلغاان ۋە ئاۇالرنى قىينىغانالرنىاڭ قىياامەت كۈنىادە
چوقااااۇم جازالىنىدىغانلىقىاااادا  ،ھااااايۋانالر ئۈچااااۈن ئااااۇالردىن قىساااااس ئېلىنىدىغانلىقىاااادا بىااااردەك
ئىتتىپاقتۇر بىر مۆمىنە ئايالنىڭ بىر مۆشۈكنى يەيدىغان يااكى ئىچىادىغان بىار نەرساە بەرمەساتىن
باااغالپ قويااۇپ ،ئۇنىااڭ ئاااچلىقتىن ئۆلااۈپ كېتىشااىگە سااەۋەب بولغااانلىقى ئۈچااۈن ئااۇ ئايالنىااڭ
دوزاب ئەھلىااادىن بولاااۇپ كەتكەنلىاااك قىسسىساااىدە ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۇ ئايالنىاااڭ
دوزاخقااا ئېساااىپ قويۇلغااان ،ئۇنىاااڭ سااەۋەبى بىااالەن ئااۆلگەن مۈشاااۇكنىڭ بااۇ ئايالنىاااڭ ياااۈزىنى،
() 3
مەيدىسىنى چىشلەپ قىينىغان ھالدا ،ئازابلىنىدىغانلىقىنى بايان قىلغان
بىار ھەدىساتە« :قىياامەت كۈنىادە مۈ ڭگۈزلاۈك ھايۋانادىن مۈڭگۈزساىز ھايۋاننىاڭ قىساسااى
ئېلىااااپ بېرىلىااااادۇ»( )4دەپ كەلااااگەن مەخلۇقاتقاااااا قارشاااااى ئىشاااالەنگەن زۇلاااااۇم ،جىناااااايەت ۋە
يامانلىقالرنىاااڭ تەۋبىساااىنىڭ بىااارال ياااولى زۇلۇمغاااا ئۇچرىغانالرنىاااڭ كەچاااۈرۈمىگە ئېرىشاااىش
بولغااان يەردە ،تىلسااىز ھايۋاناادىن قانااداقمۇ كەچااۈرۈم سااورىغىلى بولسااۇن ۇ شااۇڭا ،ھايۋانالرغااا
قارشااى ئىشاالەنگەن زۇلااۇم ۋە جىنايەتلەرنىااڭ جازاسااى ئالالھنىااڭ شااەپقىتىگە قالغااان بىاار ئىااش
ئااالالھ خالىسااا كەچۈرىاادۇ ،خالىسااا جازاالياادۇ ئەممااا ئىنسااانالرغا قارشااى ئىشاالەنگەن زۇلااۇم،
جىناااايەت ۋە يامانلىقالرنىاااڭ تەۋبىساااى ئالااادى بىااالەن شاااۇ ئىنساااانالرنىڭ ئەپۇساااى ۋە رازىلىقىناااى
ئېلىشتىن ئىبارەتتۇر ھەق ئىگىلىرى كەچۈرمىسە ،ئالالھمۇ كەچۈرمەيدۇ
ئەقىلساااىز ھاااايۋانالرنىڭمۇ بىااار-بىااارىگە قىلغاااان ھەقساااىزلىقى قىساسساااىز قالمىغاااان يەردە،
ئەقىللىق بىر ئىنساننى ڭ ھايۋانالرغا قىلغاان زۇلۇمىادىن قاناداق قىسااس ئېلىنمىساۇن ۇ ھايۋانالرغاا
قىلىنغاااان زۇلۇمنىاااڭ جازاساااى ۋە قىساساااى بولغاااان يەردە ،ئىنساااانالرغا قىلىنغاااان زۇلۇمالرنىاااڭ
()1
()2
()3
()4

ھاكىم رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام بۇخارىي ،ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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جازاسى قانداقمۇ جازاسىز قالسۇن ۇ
خۇالسااە قىلغاناادا ،ھېچقانااداق بىاار زۇلااۇم ياااكى بىاار جىنااايەت ياااكى قانااداقال بىاار يامااانلىق
جازاسااىز قالماياادۇ بااۇ دۇنيانىااڭ مەھكىمىلىرىاادىن قېچىااپ قۇتۇلغااانالر قىيااامەت كااۈنى ئالالھنىااڭ
ئادالەتلىك مەھكىمىساىدىن ھەرگىاز قېچىاپ قۇتۇاللمايادۇۇ چاۈنكى زۇلاۇم ھاياتلىقنىاڭ قاانۇنىيىتىگە
تامااامەن زىاات بىاار ئىااش دۇنيااادا زۇلااۇم ،ھەقسااىزلىك ،جىنااايەت ۋە يامااانلىقالر بولمىسااا ئىاادى،
پۈتاااااۈن ئىنساااااانىيەت ئۆزئاااااارا ساااااۆيگۈ – ماااااۇھەببەت ،چاااااېكىگە يەتاااااكەن مېھرىباااااانلىق ،ۋە
خاتىرجەملىك ئىچىدە ،بەختلىك ،ھۇزۇرلۇق ھايات كەچۈرگەن بوالر ئىدى
ھايۋانالرنى بوغۇزالشتا چەكلەنگەن ئىشالر
( ) 9ھاااايۋانالرنى بوغۇزالشاااتا قااااتتىق قوللاااۇق قىلىاااش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار
ھەدىساااتە « :ئااااالالھ تائاااااال ھەماااامە نەرسااااىگە رەھىاااام – شااااەپقەت قىلىشاااانى پۈتىااااۋەتكەن مااااال
بوغۇزلىغاناادا ياخشااى بوغااۇزالڭالر ،پىچاااقنى ئىتتىااك قىلىڭااالر ۋە مالنىااڭ جېنىنااى قىينىماسااتىن
() 1
چىقىرىڭالر» دەپ كۆرسەتكەن
ھەتتاا بىار قېاتىم پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم بىار قوينىاڭ ئۈساتىگە چىقىاپ ئولتاۇرۇپ ،ئاۇنى
بۇغۇزالياادىغان پىچاااقنى ئۇنىااڭ كااۆزىگە كۆرسااىتىپ تااۇرۇپ بۈلەۋاتقااان بىاار ئااادەمنى كااۆرۈپ
قېلىاااپ ،ئۇنىڭغاااا « :ھەيۇ پىچااااقنى باااۇرۇنراق بۈلىۋالسااااڭ بولماسااامىدى ئاااۇنى ئىككاااى قېاااتىم
() 2
ئۆلتۈرمەكچىمۇسەن ۇ» دەپ قاتتىق تەلەپپۇزدا كايىغان

( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ھاكىم رىۋايىتى
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ناخشا – مۇزىكا ئاڭالش مەسىلىسى
 1405سوئال :ئىسالم دىنى ھەر قانداق ناخشا – مۇزىكىنى ئاڭالشنى ھارام دەپ قارامدۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈنال ئەمەس ،بەلكااى پۈتااۈن ئىنسااانىيەت ئۈچااۈن
رەھمەت بولۇپ كەلگەن بىر دىن بولغانلىقى ئېتىباارى ب ىالەن ئۇنىاڭ پۈتاۈن قاانۇن – تاۈزۈملىرى
ۋە بەلگىلىمىلىاارى ئىنسااانالرنىڭ ئامااانلىقى ۋە خاااتىرجەملىكىنى قوغداشاانى ،ئۇالرنىااڭ دەخلااى –
تەئەررۇزسىز ھايات كەچۈرۈشاىگە كاپاالەت قىلىشانى غاايە ۋە مەقساەت قىلغانلىقىادا شاەك ياوق
شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئىنساااانالرنى بەختساااىزلىكلەر ۋە پااااالكەتلەرگە ئىتتىرىااادىغان ھەر قاناااداق بىااار
ئىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا زور ئەھمىيەت بېرىدۇ ئىنسانالرغا زىيانلىق ئىشالرنى ھارام قىلىدۇ
شااااۇنداقال ئىسااااالم قانۇنلىرىنىااااڭ ئىنساااااننىڭ ماااااددىي ۋە مەنىااااۋى ھەر ئىككااااى تەرىپىنىااااڭ
تەڭپۇڭلااۇقىنى ساقالشااقا  ،نەپساانىڭ تەلەبلىاارى بىاالەن روھنىااڭ تەلەبلىرىنىمااۇ مۇۋاپىااق ش اەكىلدە
قاندۇرۇشاقا ئاالھىاادە ئەھمىاايەت بېرىدىغانلىقىاادىمۇ شااەك يااوق ناخشااا – مۇزىكااا كۆڭااۈلنى خااوش
قىلىاادىغان ،قۇالققااا ياقىاادىغان ،نەپساانى راھەتلەندۈرىاادىغان بىاار خىاال كۆڭااۈل ئااېچىش ۋاسىتىسااى
بولغىنىاااادەك ،ھېسسااااىياتنى ئەخالقسااااىزلىقالرغا قوزغاشااااقا ،پىتاااانە – پاساااااتقا يااااول ئېچىشااااقا،
كىشاااىلەرنى غايىلىرىااادىن ئاداشتۇرۇشاااقا ،گۇنااااھ – مەساااىيەتلەرگە تەشاااەببۇس قىلىشاااقا ساااەۋەب
بولىاادىغان قورالاادۇر شااۇنىڭ ئۈچااۈن ناخشااا – مۇزىكىنىااڭ ھەر قاناادىقىنى مااۇتلەق ھاااالل ي ااكى
مۇتلەق ھارام دېگىلى بولمايدۇ
 1406سوئال :ئىسالم ئۆلىمالىرى ناخشا – مۇزىكا ھەققىدە نېمە دەيدۇ
جاااااۋاب :ناخشااااا – مۇزىكااااا ئاااااڭالش مەسىلىسااااى قەدىماااادىن بىاااارى ئىسااااالم فىقھىشااااۇناس
ئالىملىرىنىڭ ئىختىالپ ماۋزۇساى بولاۇپ كەلمەكاتە ناخشاا -ماۇزىكىالر ئىچىادە ،پۈتاۈن ئاالىمالر
بىاااردەك ھاراملىقىغاااا ئىتتىپاقالشاااقانلىرىمۇ ،ھاالللىقىغاااا ئىتتىپاقالشاااقانلىرىمۇ ۋە ھااااالللىقى يااااكى
ھاااراملىقى ئۈسااتىدە ئىختىالپالشااقانلىرىمۇ بااار ئەساالىدە ناخشااا – مۇزىكىالرنىااڭ ئۆزى ادە چاتاااق
يوق چاۈنكى شاەيئىلەر ئەسالى ئېتىباارى بىالەن ھااللادۇر پەقەت ناخشاىنىڭ ھاراملىقىغاا ساەۋەب
بولىدىغان نەرسە ،ناخشا مەزمۇنى ۋە ناخشا بىلەن چېتىلىاپ كېلىادىغان ئەھاۋالالر بولاۇپ ،ناخشاا
باااۇ ساااەۋەبتىن ھااااالل دائىرىساااىدىن چىقىاااپ ھاااارام دائىرىساااىگە كىرىاااپ قالىااادۇ مەيلاااى ناخشاااا
بولسااۇن ،مەيلااى ئااادەتتىكى سااۆزلەر بولسااۇن ،ئىسااالم ئەخالقىغااا زىاات كېلىاادىغان ھەر قانااداق
نەرسە ھارامدۇر
ئاڭالش ھارام بولىدىغان ناخشا -مۇزىكىالر
 1407سوئال :ئاڭالش ھارام بولىدىغان ناخشا -مۇزىكىالر قايسىالر
جااااااۋاب :پۈتاااااۈن ئۆلىمااااااالر قەتئىاااااي ھاراملىقىغاااااا ئىتتىپاقالشاااااقان ناخشاااااا – ماااااۇزىكىالر
تۆۋەندىكىچە:
( )1ئەخالقنى بۇزىدىغان ،گۇناھ – مەسىيەتلەرگە كۈشكۈرتىدىغان ناخشا – مۇزىكىالر
( ) 2مىللەتناااى ماااۇھىم غاااايىلىرى ۋە چاااوڭ مەساااىلىلىرى ئۈساااتىدە غەم يېيىشاااتىن غەپلەتاااتە
قويىدىغان ناخشا – مۇزىكىالر
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( )3كىشىلەرنى تائەت – ئىبادەتلەردىن مەشغۇل قىلىدىغان ناخشا – مۇزىكىالر
( ) 4كىشىلەرنى دىنسىزلىققا ،ئازغۇن پىكىرلەرگە تەشەببۇس قىلىدىغان ناخشا-مۇزىكىالر
( ) 5ئاااااۆيلەنمىگەن ياشاااااالرنىڭ ھېسساااااىياتىدا جىنساااااىي ھەۋەسااااانى ئويغىتىااااادىغان ناخشاااااا-
مۇزىكىالر
بۇ تۈردىكى ناخشا – مۇزىكىالرنى ئاڭالش ،يېازىش ،ساېتىش ،ساېتىپ ئاېلىش ۋە كىشاىلەرگە
سوۋغا قىلىش ھارامدۇر ھارامنى ئىشلىگەنلەر ئالالھ تائاالنىڭ ئالدىدا قاتتىق گۇناھكار بولىدۇ
ئاڭالشقا بولىدىغان ناخشا – مۇزىكىالر
 1408سوئال :ئاڭالشقا بولىدىغان ناخشا – مۇزىكىالر قايسىالر
جااااۋاب :پۈتاااۈن ئىساااالم ئۆلىمالىرىنىاااڭ ئىتتىپااااقى بىااالەن ئاڭالشاااقا بولىااادىغان ۋە ھااااالللىق
دائىرىسىگە كىرىدىغان ناخشىالر تۆۋەندىكىچە:
( )1ئانىالرنىڭ ئەري ناخشىسى
()2كىشى ئۆز – ئۆزىگە غىڭشىپ ئوقۇيدىغان مەزمۇنى ساغالم ناخشىالر
( )3ئەر – خوتۇنالرنىڭ بىر -بىرىگە ئېيتىپ بېرىدىغان ناخشىلىرى
( ) 4پادىچىالر پادىغا ئوقۇپ بېرىدىغان ناخشىالر
( )5كىشااىلەر تااوي – تۆكااۈنلەردە ئۆزئااار ا ئوقۇشااىدىغان ئەنئەنىااۋى ناخشااىالر ۋە بۇالرغااا
ئوخشىغان مەزمۇنى ساغالم ناخشىالردۇر
شۇنىڭدەك ،ھېيت – باايرامالردا ،تاوي – تۆكاۈنلەردە  ،زىيااپەت ،ئاۇزۇن ساەپەردىن قايتىاپ
كاااېلىش ۋە تۇغاااۇت مۇناسااا ىۋەتلىرىدەك خوشااااللىق پەيتلىرىااادە  ،مەزماااۇنى سااااغالم ،ئەنئەنىاااۋى
() 1
ناخشىالرنى ئېيتىش مۇستەھەب ( ياخشى كۆرۈلگەن ئەمەرر) قاتارىدىن سانىلىدۇ
ھاالللىقى ياكى ھاراملىقىغا ئېھتىمالى بولغان ناخشا-مۇزىكىالر
 1409سااوئال :ھاااالللىقى ياااكى ھاااراملىقى ھەققىاادە ئۆلىماااالر ئىختىالپالشااقان ناخشااا-مااۇزىكىالر
قايسىالر
جاااااۋاب :يااااۇقىرىقى ئىككااااى خىلدىكىسااااىدىن باشااااقا ناخشااااا – مااااۇزىكىالر ئۈسااااتىدە ئىسااااالم
ئۆلىماااالىرى ئىختىالپالشاااقان بەزىساااى ھەر قاناااداق ناخشاااا – مۇزىكىنىاااڭ ماااۇتلەق ھااااالللىقىنى
سااۆزلىگەن بولسااا ،بەزىسااى چااالغۇ ئەسۋابلىرىسااىز ناخشااا ئېيتىشاانىال دۇرۇس دەپ قارىغااان ۋە
بەزىسى ھەر قاناداق ناخشاا ما ۇزىكىنى ماۇتلەق ھاارام دەپ قارىغاان ھەممەيلەننىاڭ ئاۆز رەيىناى
كۈچلەندۈرىدىغان دەلىللىرى بار
ھەر قاناااداق ناخشاااا – ماااۇزىكىنى ئااااڭالش ھاااارام دەيااادىغانالرنىڭ ئەڭ ئاساسااالىق دەلىلاااى
قۇرئان كەرىمنىڭ تۆۋەنادىكى ئىككاى ئايىىتىادۇر ﴿ :بەزى كىشاىلەر بىلىمساىزلىكتىن( ،كىشاىلەرنى)
ئالال ھنىاااڭ يولىااادىن ئاااازدۇرۇش ئۈچاااۈن بىھاااۇدە گەپلەرناااى ساااېتىۋالىدۇ ۋە ئالالھنىاااڭ ياااولىنى
مەساااخىرە قىلىاااادۇ ،ئەنە شااااۇالر خاااور قىلغااااۇچى ئازابقااااا دۇچاااار بولىاااادۇ﴾(﴿ ،)2ئااااۇالر بىھااااۇدە
سۆزلەرنى ئاڭلىغاندا ئۇنىڭدىن يۈز ئاۆرۈپ « بىزنىاڭ ئەمەللىرىمىاز ئاۆزىمىز ئۈچاۈن ،ساىلەرنىڭ
( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل – ھارام» ناملىق ئەسىرىنىڭ ئۇيغۇرچە تەرجىمىسى  -389بەت
 ))2لۇقمان سۈرىسى  -6ئايەت
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ئەمەللىرىڭالرمااۇ ئااا ۆزەڭالر ئۈچاااۈن ،سااىلەرگە ئاماااانلىق بولساااۇن ،بىااز ناااادانالردىن دوساااتلۇق
() 1
تىلىمەيمىز» دەيدۇ﴾
يااۇقىرىقى ئىككااى ئاااايەت پۈتااۈن ناخشاااا – مۇزىكىالرنىااڭ ھاراملىقىغاااا دەلىاال بواللمايااادۇ
چۈنكى بىرىنچى ئايەت بىھۇدە گەپلەرنى كۆڭۈل ئېچىش ئۈچاۈن ،نەپساىي تەرەپاتىن راھەتلىانىش
ئۈچۈن ئە مەس ،بەلكى كىشىلەرنى ئالالھنىاڭ يولىادىن ئاازدۇرۇش ئۈچاۈن ساېتىۋالغۇچىالرنى ۋە
ئالالھنىاااڭ دىنىناااى مەساااخىرە قىلغاااۇچىالرنى ساااۆكىدۇ شۈبھىساااىزكى ،مۇناااداق قىلغۇچىالرنىاااڭ
كاپىر بولىدىغانلىقىدا ئىختىالپ ياوق چاۈنكى كىشاىلەرنى ئالالھنىاڭ دىنىادىن ئاازدۇرۇش ۋە ئاۇنى
مەساااخىرە قىلىاااش كەچۈرگۈساااىز جىناااايەتتۇر ئەگەر بىاااراۋ ناخشاااا – مۇزىكاااا ئەمەس ،ھەتتاااا
قۇرئااااان كەرىمنااااى سااااېتىۋېلىپ ،ئااااۇنى كىشااااىلەرنى ئالالھنىااااڭ دىنىاااادىن ئااااازدۇرۇش ۋە ئااااۇنى
مەسخىرە قىلىش ئۈچۈن قاۇرال قىلىاپ تۇتساىمۇ كااپىر بولىادۇ ( )2چاۈنكى ساېتىۋالغۇچىنىڭ نىيىتاى
ئالالھقا قارشى چىقىش ئەمەسمۇ ۇ
ئەھ ۋال بۇنداق ئىاكەن ،ئاايەتتە ساۆكۈلگىنى ناخشاا ئااڭالش يااكى ئاۇنى ساېتىۋېلىش ئەمەس،
بەلكاى كىشاىلەرنى ئالالھنىاڭ دىنىادىن ئاازدۇرۇش ۋە دىنناى مەساخىرە قىلىشاتۇر ئەنە شااۇنداقالر
ئاخىرەتتە خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولغۇچىالردۇر
ئىككىنچاااى ئاااايەتمۇ ھەر قاناااداق ناخشاااا – مۇزىكىنىاااڭ ماااۇتلەق ھاااارام ئىكەنلىكىاااگە دەلىااال
بواللماياادۇ چااۈنكى ئايەتنىاااڭ مەزمااۇنى شاااۇنى ئىپادىلەياادۇ بااۇ ئاااايەت ھەقىقىااي مۆمىنلەرنىاااڭ
سااۈپەتلىرىنى بايااان قىلغااان بولااۇپ ،ئااايەتتىكى «لغااو» سااۆزى تىلااالش ،ھاقارەتلەشاالەرنى ئ اۆز
ئىچىاگە ئالغاان ياماان ساۆزنىمۇ ئىپادىلەياادۇ چاۈنكى ئايەتنىاڭ داۋامىادىكى ﴿بىزنىاڭ ئەمەللىرىمىااز
ئااۆزىمىز ئۈچااۈن ،سااىلەرنىڭ ئەمەللىرىڭالرمااۇ ئااۆزەڭالر ئۈچااۈن ،سااىلەرگە ئامااانلىق بولس اۇن،
بىااز نااادانالردىن دوسااتلۇق تىلىمەيمىااز﴾ دېااگەن سااۆزلەر بااۇ مەنىنااى كۈچلەندۈرىاادۇ ئىسااالمنىڭ
دەساااااالەپكى ۋاقىتلىرىاااااادا مۇسااااااۇلمانالر ئاااااااجىز ،كۇففااااااارالر كۈچلااااااۈك ئىاااااادى كۇففااااااارالر
مۇساااۇلمانالرنى « ئاااۇالر ماااۇھەممەدكە ئەگىشاااىپ ،ئاتاااا – بوۋىلىرىنىاااڭ دىنىناااى تەرك ئەتتاااى»
دېااگەن باھااانە بىاالەن ئااۇالرنى ئۇچرىغااانال جاياادا مەسااخىرە قىالتتااى ۋە يامااان سااۆزلەر بىاالەن
ھاقارەت قىالتتى
ئاااايەتتىكى «لغاااو» ساااۆزىنىڭ مەنىساااىنى ناخشاااا – مۇزىكاااا دەپ چۈشاااەنگەن تەقااادىردىمۇ،
ئاااايەتتە ،ئاااۇنى ئاڭالشاااتىن ياااۈز ئۆرۈشااانى ماختىغاااان ،خااااالس بۇنىڭااادىن ئاااۇنى ئاڭالشااانىڭ
ھااراملىقى ئىپادىلەنمەياادۇ ھەر قانااداق بىار ناخشااا – مااۇزىكىنى ئاڭالشانى ھااارام دېگۈچىلەرنىااڭ
دەلىل قىلىپ كەلتۈرگەن ھەدىسالىرىنىڭ ھېچقايسىساى دەلىال بولۇشاقا يېتەرلىاك ئەمەسالىكىنى كاتتاا
() 3
ئ ۆلىماالردىن ئىمام غەزالىي ،ئىبنى ھەزم ،ئىبنى نەھۋى قاتارلىقالر سۆزلىگەن
ناخشا – مۇزىكا ئاڭالشنى ھاالل دېگەن ئۆلىماالرنىڭ قويغان شەرتلىرى
 1410سوئال :ناخشا – مۇزىكا ئاڭالشنى ھاالل دېگۈچىلەرنىڭ قويغان شەرتلىرى قايسىالر
جااااااۋاب :ناخشااااااا – مۇزىكااااااا ئاڭالشاااااانى ھاااااااالل دېگۈچىلەرنىااااااڭ قويغااااااان شااااااەرتلىرى
( )1قەسەس سۈرىسى  -55ئايەت
( )2دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ھازىرقى زامان پەتىۋالىرى»  -1توم  -689بەت
( )3دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ھازىرقى زامان پەتىۋالىرى»  -1توم  -691بەت
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تۆۋەندىكىچە(:)1
( ) 1ناخشا مەزمۇنى ئىسالم دىنىنىڭ ئەدەب –ئەخاالق پىرىنساىپ ى ۋە كۆرساەتمىلىرىگە زىات
كەلمەيدىغان بولىشى مەساىلەن :ھااراقنى ۋە ھەر قاناداق بىار گۇنااھ – مەساىيەتنى ماختايادىغان،
كىشااااىلەرن ى ھاااااراق ئىچىشااااكە ۋە ھەر قانااااداق بىاااار گۇناھقااااا تەشااااەببۇس قىلىاااادىغان ،ھااااارام
مااۇھەببەتنى ماختاياادىغان ،ياشااالرنىڭ جىنسااىي ھەۋىسااىنى ئويغىتىاادىغان ناخشااىالرنى ئاااڭالش،
يېزىش ،سېتىش ۋە سېتىۋېلىش ،شۇنداقال باشقىالرغا سوۋغا قىلىپ بېرىش قەتئىي ھارامدۇر
( ) 2ناخشاااىنى ئورۇنداشاااتا ئىساااالم ئەخالقىغاااا رىئاااايە قىلىاااش مەساااىلەن :ناخشاااا مەزماااۇنى
ئىسااالم تەلىماتلىرىغااا زىاات كەلمىااگەن تەقااادىردىمۇ ،ناخشااىچى ناخشااىنى كىشااىلەرنىڭ جىنساااىي
ھەۋىسىنى ئۆرلىتىدىغان ،ئەخالقسىزلىق ۋە پىتنە – پاساتقا ئېلىاپ بارىادىغان شاەكىلدە ئورۇندىساا،
بۇنداق ئورۇنداش ئۇساۇلى ھارامادۇر شاۇنىڭ بىالەن ئاادەتتىكى مۇبااھ ناخشاا ھاارام دائىرىساىگە
كىرىپ قالىدۇ
( ) 3ناخشااا ئاڭالشااتا ئاشااۇرۇۋېتىپ ۋاقىتنااى ئىسااراپ قىلماساالىق چااۈنكى ئىسااالم دىنااى ھەر
قانداق ئىشتا ،ھەتتا ئىبادەتتىمۇ چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىشاقا قارشاى تۇرغاان يەردە ،ئوياۇن – تاماشاا
ۋە ناخشا ئاڭالشتا ۋاق ىتنى زايە قىلىپ چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىشاكە ئەلاۋەتتە قارشاى تۇرىادۇ شاۇڭا:
«ۋاقىااتال زايە بولىاادىكەن ،چوقااۇم ئۇنىااڭ بىاالەن بىاارگە زايە بولغااان بىاارەر مااۇھىم ئىااش بولىاادۇ»
دېيىلگەن
( )4بەزى ناخشااىالرغا ئەقلااى – جايىاادا بولغااان ھەر قانااداق ئااادەم ئااۆزى باھااا بېرەلەياادۇ
مەسىلەن :قاند اقال بىر ناخشا يااكى مۇزىكاا ھېسساىياتنى ياماان ئىشاالرغا قوزغااپ ،بۇزۇقچىلىققاا
سااەۋەب بولىاادىكەن ،ئىنسااان ئۇنىڭاادىن دەرھااال يىراقلىشااىپ ،قەلاابىگە ۋە ئەخالقىغااا يامااان تەسااىر
بېرىدىغان شامال ئېغىزىنى تاقىۋېتىشى كېرەك
( ) 5ناخشىنىڭ ھارام ئىشالر بىلەن چېتىلماسلىقى كېرەك م ەساىلەن :ناخشاا ھااراق – شااراب
سورۇنلىرىدا ياكى يېارىم يالىڭااچلىق ۋە ئەخالقساىزلىق بىالەن ئورۇندالساا ،بۇناداق ناخشاا گەرچە
مەزمااااۇنى ئېسااااىل ناخشااااىالردىن بولسااااىمۇ ،ئااااۇنى ئاااااڭالش ،كااااۆرۈش ۋە ئوقۇشاااانىڭ ھااااارام
ئىكەنلىكىاااادە ئۆلىماااااالر ئوتتۇرىسااااىدا ھېچقانااااداق ئىخااااتىالپ يوقتااااۇر بااااۇ ھەقااااتە پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن « :مېنىاڭ ئۇممەتلىرىمادىن بىار قىساىم كىشاىلەر مۇزىكاا بىالەن ئاياال
ناخشاىچىالر ئوياۇن كۆرساىتىۋاتقان ئاورۇنالردا ئولتااۇرۇپ ،ھااراقنى ھەر خىال ئىساىمالر بىاالەن
ئاتااااپ ئىچااامەي قالمايااادۇ ئاااالالھ خالىساااا ئاااۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىۋېتىااادۇ ،خالىساااا ماااايمۇن ۋە
() 2
چوشقىالرغا ئايالندۇرىۋېتىدۇ »
بۇ ھەدىس ئاخىرقى زاماننىڭ ئەھۋالىادىن – توغرىساى ھاازىرقى زامانادىن – ئالادىن خەۋەر
بەرگەن بولۇپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەق سۆزلەيدىغانلىقىنىڭ ئايرىم بىر دەلىلىدۇر
ھەدىساااتىكى «ئاااۇالرنى ماااايمۇن ۋە چوشاااقىالرغا ئايالندۇرىۋېتىااادۇ»دېگەنااادىن مەقساااەت
ئۇالرنىاڭ سااۈرىتىنى ماايمۇن بىاالەن چوشاقىغا ئۆزگەرتىااۋېتىش ئەمەس ،بەلكاى كۆڭااۈل ،ۋىجاادان
ۋە مەنىااااۋى دۇنياسااااىنى ئۆزگەرتىااااۋېتىش كااااۆزدە تۇتۇلغااااان بولىشااااى مااااۇمكىن ،بااااۇ ئىنسااااان
( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل – ھارام» نااملىق ئەساىرىنىڭ ئۇيغاۇرچە تەرجىمىساى -394 -393
بەتلىرىدىن ئېلىندى
( )2ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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قىياپىتىاااادىكى بىاااار تەناااادە ،مايمۇننىااااڭ كااااۆڭلى ،چوشااااقىنىڭ روھااااى دۇنياسااااى شااااەكىللەنگەنگە
( )1
ئوخشاش
شااېئىر ئوقااۇش ۋە يېزىشاانىڭ ھۆكۈمىمااۇ ناخش اا-مۇزىكىنىااڭ ھۆكااۈمىگە ئوخشاااش بولااۇپ،
مەزمااااۇنى ياخشااااى ،ئىسااااالمىي ئەدەپ – ئەخالققااااا ئۇيغااااۇن كېلىاااادىغان ۋە كىشااااىلەرنى يامااااان
ئويالرغااا سااالمايدىغان شااېئىرالرنى يېاازىش ۋە ئوقااۇش ھاااالل بولغاناادەك ،ئەدەپ – ئەخالقناااى
بۇزىاادىغان ،كىشا ىلەرنى بااۇزۇق خىيالالرغااا سااالىدىغان ،مەزمااۇنى بااۇزۇق شااېئىرلەرنى يېاازىش
ياكى ئوقۇش ھارامدۇر

( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇل غىنا ۋەلمۇسىقا» ناملىق ئەسىرىگە قاراڭ
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تېلېۋىَور كۆرۈش مەسىلىسى ھەققىدە سوئال – جاۋابالر
 1411سوئال :تېلېۋىزور كۆرۈش ھاراممۇ
جااااۋاب :ھاااازىرقى ئىساااالم دۇنياساااىدا بىاااردەك ئېتىاااراپ قىلىنغاااان مەشاااھۇر ئاااالىم دوكتاااور
يۈساۈپ ئەل قەرداۋىااي بااۇ سااوئالغا مۇنااداق دەپ جاااۋاب بەرگەن« :تېلېااۋىزور خااۇددى رادىئااو،
گېزىااات ۋە ژۇرنالالر غاااا ئوخشاااااش مەلاااۇم بىاااار غاااايە ۋە مەقسااااەتل ەر ئۈچاااۈن قوللىنىلىاااادىغان
قورالاادۇر بااۇالر نى مااۇتلەق ياخشااى ياااكى مااۇتلەق يامااان دېگىلااى بولمىغاناادەك ،مااۇتلەق ھاااالل
ياااكى مااۇتلەق ھااارام دېگىلااى بولماياادۇ لااېكىن تېلېااۋىزور كۆرۈشاانىڭ ھاااالل ياااكى ھاااراملىقىنى
ئۇنىڭاااادا بېرىلىاااادىغان پروگااااراممىالر ۋە ئىشاااالىتىش ئۇسااااۇلىغا قاااااراپ بەلگىلىگىلااااى بولىاااادۇ
تېلېۋىزورمۇ خۇددى قىلىچقاا ئوخشااش بىار نەرساە بولاۇپ ،ئاۇ مۇجاھىادنىڭ قولىادا ئاالالھ يولىادا
جىھاد قىلىشنىڭ قورالى بولغىنىدەك ،قاراقچىنىڭ قولىدا قاتىللىقنىڭ قورالى بوالاليدۇ
تېلېااۋىزور ئەخااالق پىرىنسااىپ ى ئىچىاادە بولااۇش شااەرتى بىاالەن پىكرىااي ،روھىااي ،نەپسااىي،
ئەخالقىااااي ۋە ئىجتىمااااائىي تەرەپلەردىاااان يۈكسىلىشاااانىڭ ئەڭ ياخشااااى قااااورالى بواللىغىنىاااادەك،
ئىنسااانالرنىڭ ئ ەخالقىنااى ،مەنىااۋىيىتىنى بۇزۇشاانىڭ ،ۋاقتىنااى ئۆلتۈرۈشاانىڭ ئەڭ چااوڭ قورالىمااۇ
بوالالياادۇ بااۇ تېلېااۋىزوردىكى پروگراممىالرغااا باااغلىق ئىااش رادىئااو ،گېزىاات ۋە ژۇرنااالالرمۇ
بۇنىڭغا ئوخشاشتۇر
خۇالسە قىلىپ ئېيتقاندا ،يۇقىرىقى الردا ياخشىلىقمۇ بار ،يامانلىقمۇ باار ئاۇالردا ھاااللمۇ باار،
ھاراممۇ بار مۇساۇلمان ئاادەم باۇ ئىشاالردا ئاۆز ۋىجادانى بىالەن ئىاش قىلىشاى ۋە ئاۆزى ئۈچاۈن
پايااادىلىق بولغاااانالرنى قىلىاااپ ،زىياااانلىق بولغاااانالردىن يىاااراق تۇرۇشاااى الزىااام رادىئاااو بىااالەن
تېلېاااۋىزوردا ئىلمىاااي ،ئەدەبىاااي ،ئاخباااارات ۋە يېڭىلىاااق مەزمۇنىااادىكى ياخشاااى پروگاااراممىالر
ب ېرىلگەناااااادە ،ئااااااۇنى ئېچىااااااپ ئۇنىڭاااااادىن پاياااااادىلىنىش ،ئەدەب – ئەخالققااااااا ماسالشاااااامايدىغان
پروگراممىالر بېرىلگەندە ،ئۇنى يېپىاۋېتىش ھەر قاناداق بىار مۇساۇلمان ئەمەل قىلىشاقا تېگىشالىك
() 1
بىر مۇھىم ئىشتۇر»
كۆرۈش كەسكىن ھارام بولىدىغان تېلېۋىَور پروگراممىلىرى
 1412سوئال :كۆرۈش كەسكىن ھارام بولىدىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرى قايسىالر
جاۋاب :ھاازىرقى زاماان ئىساالم ئۆلىماالىرى كۆرۈشانىڭ ھاراملىقىغاا بىاردەك ئىتتىپاقالشاقان
تېلېۋىزور پروگراممىلىرى ۋە فىلىملىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1جىنسىي فىلىملەر
( )2رەڭلىك ناخشا كېچىلىكى پروگراممىلىرى
( ) 3يېرىم يالىڭاچ ئايالالرنىڭ ئۇسسۇل ياكى ناخشا پروگراممىلىرى
( )4ھااااراق – شااااراپ ساااورۇنلىرىنى يااااكى قاۋاقخاااانىالرنى يااااكى قىمارخاااانىالرنى ئاااۆز
ئىچىگە ئالغان فىلىملەر ۋە پروگراممىالر
( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ھازىرقى زامان پەتىۋالىرى»  -1توم  -694بەت
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( )5ھاياسىز ئاشىق – مەشۇق فىلىملىرى ،خۇسۇسەن چەتئەل فىلىملىرى
( ) 6بالىالردا سەلبىي تەسىر قوزغايدىغان ھەر قانداق فىلىملەر ۋە پروگراممىالر
( ) 7يالغانچىلىقنى ،ئادەم ئالداشنى تەشەببۇس قىلىدىغان فىلىملەر
( )8ئەدەب – ئەخالققاااا زىااات كېلىااادىغان ھەر قاناااداق فىلىااام ۋە پروگراممىالرناااى كاااۆرۈش
ھارامدۇر
يۇقىرىقى ۋ ە بۇالرغا ئوخشاىغان تېلېاۋىزور پروگراممىلىرىنىاڭ ۋە فىلىملىرىنىاڭ ئىنساانالرغا
كەلتۈرىدىغان زىياانلىرى ھەقىاقەتەن زور بولاۇپ ،ئەخالقنىاڭ بۇزۇلىشاىغا ،جەمئىيەتاتە ھەرخىال
بۇزۇقچىلىااااق ۋە جىنايەتلەرنىااااڭ كۆپىيىشااااىگە سااااەۋەب بولىاااادىغانلىقى ،خۇسۇسااااەن بالىالرنىااااڭ
ئەخالقىغاااا بىۋاسااااىتە سااااەلبىي تەسااااىر كۆرسااااىتىدىغانلىقىدا قىلاااچە شااااەك يااااوق شااااۇ سااااەۋەبتىن
يۇقىرىقىالرغااا ئوخشااىغان تېلېااۋىزور پروگراممىلىرىنااى كااۆرۈش دىاان ۋە ئەقىلنىااڭ تەقەززاسااى
بىلەن قەتئىي ھارامدۇر
تېلېااااۋىزور كااااونتروللىقى ئاااااجىز ،بەزى ھاياساااااىز پروگااااراممىالر پەرۋاسااااىزلىق بىااااالەن
بېرىلىااادىغان باااۇ زاما نااادا ،ھەركىااام ئاااۆز پەرزەنتلىااارىگە ۋە ئۇالرنىاااڭ ئەخالقىغاااا ئىاااگە بولىشاااى
زۆرۈر تېلېاااۋىزور پروگراممىلىرىنىاااڭ كۆپىنچىساااى بالىالرنىاااڭ ئەخالقىناااى باااۇزۇش رولىناااى
ئويناياادۇ چاااۈنكى ئۆتمۈشاالەردىكى  10ياشااالىق بااالىالر جىنساااىي ھەۋەساانىڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى
تولۇق بىلمىگەن بولسا ،ھازىرقى كۈندە ،بالىالر  7ياشقا كىرمەي تۇرۇپ ئۇنى بىلىپ بولىدۇ
كۆرۈش تەشەببۇس قىلىنىدىغان پروگراممىالر
 1413سوئال :كۆرۈش تەشەببۇس قىلىنىدىغان پروگراممىالر قايسىالر
جاۋاب :كۆرۈش تەشەببۇس قىلىنىدىغان تېلېۋىزور پروگراممىلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1دىنىي ۋە ئىلمىي پروگراممىالر
( )2تەلىم  -تەربىيە پروگراممىلىرى
( )3خەۋەر ۋە تارىخ پروگراممىلىرى
( )4ئىلمىي مۇسابىقە پروگراممىلىرى
( )5مۇزماااااۇنى سااااااغالم باااااالىالر پروگراممىلىاااااارى ۋە بۇالرغاااااا ئوخشاااااىغان پاياااااادىلىق
پروگراممىالرنى كۆرۈش تەشەببۇس قىلىنىدۇ
تېلېۋىَورنىڭ زىيىنىدىن ساقلىنىش چارىسى
 1414سوئال :قانداق قىلغاندا تېلېۋىزورنىڭ زىيىنىدىن ساقالنغىلى بولىدۇ
جاۋاب :ئىنسان ئۆزىگە بېارىلگەن ئەقىال – ئىادراك ۋە پىكرىاي قاابىلىيىتى يۈزىساىدىن ئاالالھ
تائاالنىاااڭ ھاااۆرمىتىگە ۋە پەرىشاااتى لەرنىڭ سەجدىساااىگە ساااازاۋەر بولغاااان يېگاااانە مەخلۇقااااتتۇر
ئىنساااااننىڭ ئاااااقىۋەتتە جەننىتااااى ياااااكى دوزىخااااى بولىشااااىمۇ شااااۇ ئەقلىنااااى قوللىنىااااپ ،ياراتقااااان
پەرۋەردىگاااارىنى توناااۇش يااااكى تونۇماسااالىقىغا ۋە ئاااۆزى ئۈچاااۈن پايااادىلىق ئىشاااالرنى قىلىاااپ،
قىلماسلىقىغا بىۋاسىتە مۇناسىۋەتلىك ئىشتۇر ئىن سان ھاياتلىق ئىشالىرىدا ئۆزىنىاڭ پايادا – زىيىنىناى
بىلەلىگىنىگە ئوخشاش ،تېلېۋىزور ئىشىدىمۇ ئۆزىنىاڭ پايادا – زىيىنىناى بىلەلەيادۇ ۋە تېلېاۋىزورنى
ئاااۆزى ھەم ئائىلىساااى ئۈچاااۈن پايااادىلىق بولغاااان شاااەكىلدە قوللىنااليااادۇ باااۇ پەقەت تېلېاااۋىزورنى
كونتروللىقىدا تۇتۇش بىلەن بولىدۇ كىشى مۇبادا تېلېاۋىزورنى كاونترول قىلىشاتىن ئااجىز كەلساە،
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ئۇنىڭ پايدىسىدىن زىيىنى كۆپرەك بولۇپ كەتساە ،تېلېاۋىزورنى ئاۆيىگە كىرگاۈزمىگىنى تاۈزۈك
چااۈنكى ئىسااالم قانۇنىاادا « يامانلىقنىااڭ ئالاادىنى ئااېلىش ياخشااىلىقنى كەلتۈرۈشااتىن ئەال» دەياادىغان
پىرىنساااىپ باااار ئېنتېرنېتماااۇ ھۆكۈمااادە تېلېۋىزورغاااا ئوخشاشاااتۇر بىاااراق يولىااادا قولالنغاااانالر
ئۈچۈن ئېنتېرنېتنىڭ ئىلمىي جەھەتتىكى پايدىسى تېلېۋىزورنىڭكىدىن كۆپتۇر
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كىنو – تىياتىرالرنى كۆرۈش ھەققىدە سوئال-جاۋابالر
 1415سوئال :كىنو – تىياتىرالرنى كۆرۈش ھاراممۇ
جاااۋاب :كىنااو – تىياااتىر ۋە ھەرقانااداق سااەھنە ئويۇنلىرىمااۇ كۆڭااۈل ئااېچىش ۋاسااىتىلىرىدىن
بىرى بولۇپ ،ئاۆز زاتاى ئېتىباارى بىالەن ھااالل دائىرىساىگە كىرىادىغان كۆڭاۈل ئېھتىياجلىرىادىن
بىرىااادۇر كىناااو  -تىيااااتىرالرنى كۆرۈشااانىڭ ھااااالل يااااكى ھاااارام بولىشاااى ئۇنىاااڭ مەزماااۇنى ۋە
ئورۇندىلىشىغا قاراپ بەلگىلىنىدۇ
ھاالللىق دائىرىسىگە كىرىدىغان كىنو-تىياتىرالر
ئىپاااپەت-نومۇساااقا ۋە ئەدەب-ئەخالققاااا ياماااان تەساااىر يەتكۈزمەيااادىغان ۋە ئاااائىلە ئەزالىااارى
ھەمااامە بىااارگە ئولتاااۇرۇپ ،راھەتلىاااك بىااالەن كاااۆرگىلى بولىااادىغان نورماااال كىناااو -تىيااااتىرالر
ھاالللىق دائىرىسىگە كىرىدۇ
دوكتااور يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىااي «ئىسااالمدا ھاااالل  -ھااارام» ناااملىق ئەسااىرىدە ،تۆۋەناادىكى
ئۈچ شەرت بىلەن كىنو – تىياتىرالرنى كۆرۈشنىڭ مۇتلەق جائىز ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ(:)1
( )1كۆرۈشكە بولىدىغان كىنو-تىياتېرالرنىاڭ مەزماۇنى ئىساالم ئەقىدىساىگە ،شاەرىئىتىگە ۋە
ئەدەب – ئەخالقى غا خىالپ كەلمەسلىكى ،بۇزۇق ۋە يالىڭااچلىقتىن خاالىي بولىشاى شاەرت ئەمماا
گۇناھقاااا ،جىناااايەتكە ،باااۇزۇق پىكىااارلەرگە تەشاااەببۇس قىلىااادىغانلىرىنى كۆرۈشااانىڭ ھاراملىقىااادا
شاەك يااوق مۇنااداق كىنااو – تىياااتىرالرنى ئىشاالەش يااكى ئۇنىڭغااا قاتنىشااىش ياااكى ياااردەم قىلىااش
تېخىمۇ ئېغىر ھارامدۇر
( )2كىنو – تىياتىرالرنى كۆرۈش دىان ۋە دۇنياالىق مەجباۇرىيەتلەرنى ئاادا قىلىشاقا توساالغۇ
بولماسلىقى الزىم دىنىي مەجبۇرىيەتنىڭ ئەڭ بېشىدا بەش ۋاب ناماز كېلىدۇ ( )3كىناااااااااااااااااااو –
تىياتىرالرغااا بارغاناادا يااات ئەر – ئايالالرنىااڭ بىاار -بىاارىگە چاپلىشااىپ ئولتۇرماساالىقى شااەرت
پەي غەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن « :بىرىڭالرنىاااڭ بېشاااىغا يىڭااانە يااااكى جۇۋالااادۇرۇز
() 2
سانجىلغىنى نامەھرەم ئايالنى تۇتقىنىدىن ياخشىراقتۇر»
كۆرۈش قەتئىي ھارام بولىدىغان كىنو-تىياتىرالر
كۆرۈش قەتئىي ھارام بولىدىغان كىنو-تىياتېرالر قىسقىچە تۆۋەندىكىلەر:
( )1كوممۇنىست دۆلەتلىرىدىكىگە ئوخشاش ئاتېئىزمنى تەشۋىق قىلىدىغان كىنو-تىياتېرالر
( )2بەزى چەتاااائەل فىلىملىاااارىگە ئوخشاااااش ھاياسااااىزلىقنى تەشااااۋىق قىلىاااادىغان ،جىنسااااىي
ھەۋەساااانى ئۆرلىتىاااادىغان ياااااكى ھىندىستاننىڭ"سااااەرگەندار" ناااااملىق كىنااااو فىلىمااااگە ئوخشاااااش
بالىالرغا ئوغرىلىق بىلەن قاتىلل ىق جىنايىتىنى ئۆگىتىدىغان كىنو-تىياتېرالر
( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل – ھارام» نااملىق ئەساىرىنىڭ ئۇيغاۇرچە تەرجىمىساى -399 -398
 -394بەتلىرىگە قاراڭ
( )2بەيھەقىي ۋە تەبەرانىي رىۋايىتى
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( ) 3ئەقىاادىنى ئاجىزالشااتۇرىدىغان ،ئەخالقنااى بۇزىاادىغان ھەرقانااداق كىنااو – تىياااتىرالرنى
كۆرۈشنىڭ ھاراملىقىدا ۋە كۆرگۈچىلەرنىڭ گۇناھكار بولىدىغانلىقىدا شەك يوق
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ھەيكەلتاراشلىق ۋە ئۇنىڭ ھاراملىقى
 1416سوئال :كۇففار الرغا سېتىش ئۈچۈن ھەيكەلتاراشلىق قىلىشقا بوالمدۇ
جاۋاب :مۇساۇلمان ئادەمنىاڭ نىامە مەقساەت بىالەن بولساۇن ھەيكەلتاراشالىق قىلىشاى قەتئىاي
ھاراماااادۇر ھەتتااااا كۇففار الرغااااا سااااېتىش ئۈچااااۈن بولسااااىمۇ بااااۇ ئىشاااانى قىلىااااش ئەڭ چااااوڭ
ھارامالرنىڭ بىرىدۇر پەيغەم بەر ئەلەيھىسساالم باۇ ھەقاتە« :قىياامەت كاۈ نى ئەڭ قااتتىق ئازاپقاا
دۇچار بولغۇچىالر رەسىمچىلەردۇر»( )1دېاگەن يەنە بىار ھەدىساتە ھەيكەلتاراشالىق قىلغاۇچىالر
«( ئااااااۇالر ياساااااااىغان رەسااااااىملىرىنى) ئالالھنىاااااااڭ ياراتقىنىغااااااا ئوخشااااااااتقۇچىالردۇر»( )2دەپ
() 3
سۆكۈلگەن
ھەدىساااتىكى«رەساااىم» دىااان جانلىقالرنىاااڭ رەساااىمى ۋە ھەياااكەل مەقساااەت قىلىنىااادىغانلىقىنى
كۆپ سانلىق ئۆلىماالر سۆزلىمەكتە
ئۆي ياكى ئىش ئورۇنلىرىدا ھەيكەل بىلەن بېَەش ھارامدۇر
 1417ساااوئال :ئاااۆيلەرنى يااااكى ئىاااش ئاااورۇنلىرىنى بېااازەش مەقساااىتى بىااالەن ھەياااكەل قويۇشاااقا
بوالمدۇ
جاۋاب :دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىي باۇ ساوئالغا جااۋاب بېرىاپ مۇناداق دەيادۇ« :ئىساالم
دىنااااى ھەيااااكەل ۋە بااااۇتالرنى ،شااااۇنداقال ئااااادەم ۋە ھااااايۋان قاتااااارلىق قانااااداقال بىاااار جانلىقنىااااڭ
جىسىمالشااتۇرۇلغان گەۋدىلىااك سااۈرىتىنى ساقالشاانى قەتئىااي ھااارام قىلغااان ساااقالنغان ھەيااكەل
ئەگەر پا دىشاھ ،پەيغەمبەر يااكى ھىنادىي الر ئىاالھ قىلىۋالغاان كااال يااكى بۇددىساتالرنىڭ باۇتلىرى
قاتااارلىقالردىن بولسااا ،ھاااراملىق دەرىجىسااى تېخىمااۇ ئاشااىدۇ چااۈنكى ئىسااالم دىنااى ئااالالھتىن
باشقىسااىنى ئىااالھ تۇتماساالىقتىن ئىبااارەت تەۋھىااد ئەقىدىسااىنى قوغداشااقا زور ئەھمىاايەت بېرىاادۇ
شااۇ سااەۋە بتىن تەۋھىااد ئەقىدىسااىگە دەخلااى – تەرۇز يەتكۈزىاادىغان ھەر قانااداق ئىشاانى قەتئىااي
ھارام قىلغان
بەزى كىشااىلەر « بااۇ ئىنسااانالر بۇتالرغااا چوقۇنىاادىغان زامااانالردا ھااارام قىلىنغااان ئىشااتۇر
ئەممااا ھااازىر بۇتقااا چوقۇنىاادىغان ئىااش يوققااۇ» دېيىشااى مااۇمكىن دەيمىزكااى ،مۇنااداق دېاايىش
تااوغرا ئەمەس ھااازىرقى ئەسااىردىمۇ بۇتالرغااا ،كا لىغااا ۋە ئااۆچكىگە چوقۇنىاادىغانالر مەۋج اۇد
رىئااااللىقنى ئىنكاااار قىلماسااالىقىمىز الزىااام ئىنساااانالر ھاااازىرمۇ بەزى خۇراپاتالرغاااا ئىشاااىنىدۇ
مەسىلەن :بەزى كىشىلەر دۇكانلىرىغاا ۋە ماشاىنىلىرىغا بىار قىساىم ھەيكەررناى بەرىاكەت تىالەش
ياااكى بااااليى – قااازاالردىن ساااقلىنىش ئېتىقااادى بىاالەن ئېسااىۋالىدۇ ھەتتااا زىيااالىالرمۇ بااۇ خىاال
خۇراپاتالرغا ئىشىنىپ قالىدۇ
( )1بۇخارىي ۋە باشقىالر رىۋايىتى
( )2بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )3دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ئىسالمدا ھاالل – ھاارام» نااملىق ئەساىرىنىڭ ئۇيغاۇرچە تەرجىمىساى  -132بەتاكە
قاراڭ
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ئىسااالم دىنااى بۇتپەرەساالىكنى كۆڭااۈرردە بولسااىمۇ تىرىلدۈرۈشااكە ئېھتىمااالى بولغااان ئىشااالرنىڭ
() 1
ھەممىسىنى كەسكىن ھارام قىلغان شۇ سەۋەبتىن ھەيكەل ساقالشنى ھارام قىلغان»

( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «ھازىرقى زامان پەتىۋالىرى»  -1توم  -699بەت
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جانلىقالرنىڭ رەسىملىرىنى سىَىش ياكى ساقالش مەسىلىسى
 1418سوئال :ئادەم ۋە ھايۋانالرنىڭ سۈرەتلىرىنى سىزىش ھاراممۇ
جااااۋاب :ھەدىسااالەردە كەلاااگەن «صاااورة» دېاااگەن ئەرەباااچە ساااۆز –ساااۈرەت ،رەساااىم،
قىياااپەت ،ئااوبراز ،فورمااا ،شااەكى ل ،كۆرۈناااۈش دېگەنلەرنااى ئىپادىلەياادۇ ئىسااالم ئۆلىماااالىرى،
«قىياااااااامەت كااااااااۇنى ئەڭ قااااااااتتىق ئازاپقااااااااا دۇچاااااااار بولغااااااااۇچىالر رەسااااااااىمچىلەردۇر»(،)1
« رەسااىمچىلەرنىڭ ھەممىسااى دۇزاخقااا كىرىاادۇ ،قىيااامەت كااۈنى ئۇالرغااا "سااىزغان رەسااىمىڭگە
جااان كىرگااۈزۈپ باااق" دېيىلىاادۇ ،رەسااىمچىلەر دۇزاختااا ئازابلىنىاادۇ»(« ، )2رەسااىم بااار ئااۆيگە
پەرىشااااتىلەر كىرمەياااادۇ ئەممااااا كىيىملەردىكااااى سااااىزىقالر بۇنىڭاااادىن مۇستەساااانا»( )3دېااااگەن
ھەدىسلەردىن تۆۋەندىكى ھۆكۈملەرنى چىقارغان:
( ) 1ياااۇقىرىقى ھەدىسااالەردە مەنئاااى قىلىنغاااان «صاااورة» تىااان مەقساااەت ھەياااكەرر بىااالەن
ئۇلاۇغالش ئۈچاۈن تۇتۇلغاان رەساىملەردۇر ھەيكەلتاراشالىق قىلىاش يااكى ئاۆيلەرگە يااكى ئىااش
ئورۇنلىرىغا ھەيكەل قويۇشنىڭ ھاراملىقى يۇقىرىدا باياان قىلىنادى ئەمادى خاۇددى خرىساتىئانالر
ھەزرىتااى مەريەم بىاالەن ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى ئۇلااۇغالش ئۈچااۈن ساااقاليدىغان رەسااىملەرگە
ئوخشاااش قايسااىبىر شەخساانى ياااكى بىاارەر مەخلۇقاااتن ى ئۇلااۇغالش ئۈچااۈن ئۇنىااڭ رەسااىمىنى
ئاااۆيلەردە يااااكى ئىاااش ئورۇنلىرىااادا يااااكى ماشاااىنىالردا ساقالشااانىڭ ئېنىاااق ھاراملىقىغاااا پۈتاااۈن
ئۆلىماالر ئىتتىپاقتۇر
ئەمماااا كىااايىملەرگە ،ئاااېالن تاختىلىرىغاااا ،قەغەزگە ،گاااې لەملەرگە ،تامالرغاااا ۋە پۇلالرغاااا
سااىزىلغان ياااكى چۈشااۈرۈلگەن سااۈرەتلەر ھااارام قاتارىغااا كىرمەياادۇ بۇنىااڭ شااەرتى سااىزىلغان
يااااكى تارتىلغاااان رەساااىملەرنىڭ كاااۇپرىلىقنى ،گۇنااااھنى ۋە ھاياساااىزلىقنى تەشاااەببۇس قىلىااادىغان
رەسااىملەردىن بولماساالىقىدۇر شااۇنىڭدەك ،كىشااىلەرنىڭ جىنسااىي ھەۋىسااىنى قوزغاااش رولىنااى
ئويناياادىغان ئايااال رەسااىملىرىنى سىزىشاانىڭ ياااكى تارتىشاانىڭ ھا راملىقىاادا ئۆلىماااالر ئوتتۇرىسااىدا
() 4
قىلچە ئىختىالپ يوق
( )2يااۇقىرىقى شااەرتلەر ئاساسااىدا نورمااال فوتااو سااۈرەتلەرنى تااارتىش ياااكى تارتقۇزۇش اتا
ھېچبىر گۇناھ يوق
( ) 3ھەيكەلااااااگە ئوخشاااااااش گەۋدىلىااااااك سااااااۈرەتلەردىن پەقەت بااااااالىالر ئويۇنچااااااۇقلىرىال
مۇستەساااانادۇر چااااۈنكى بااااۇالر ئېھتىياااااج ئۈچااااۈن تۇتۇلىاااادۇ ھەماااادە ئۇلااااۇغالش يۈزىسااااىدىن
تۇتۇلمايدۇ
( ) 4خاااااااااتىرىلەش ۋە مەڭگۈلەشااااااااتۈرۈش مەقسااااااااىتىدە بەزى بۈيااااااااۈك شەخساااااااالەرنىڭ،
پادىشاااااھالرنىڭ ،قوماناااادانالرنىڭ ۋە قانااااداقال بىاااار كىشااااىلەر نىڭ ھەيكەللىرىنااااى مەيااااادانالرغا
()1
()2
()3
()4

بۇخارىي ۋە باشقىالر رىۋايىتى
بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
بۇخارىي رىۋايىتى
دوكتااور يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىينىااڭ «ئىسااالمدا ھاااالل – ھااارام» ناااملىق ئەسااىرىنىڭ ئۇيغااۇرچە تەرجىمىساااى -143
بەتلىرىدىن ئېلىندى
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تىكلەشاانىڭ ھاااراملىقى ئااۆيلەرنى بېاازەش نىيىتااى بىاالەن قويىلىاادىغ ان پۈتااۈن ۋە يېاارىم گەۋدىلىااك
ھەيكەررنىڭ ھاراملىقىدىن چوڭدۇر
( ) 5سااااااىزىش ۋە ئىلكىاااااادە ساااااااقالش ھااااااارام بولغااااااان رەسااااااىملەر دىنىااااااي جەھەتااااااتىن
مۇقەددەسلەشاااااااتۈرۈلگەن ،دۇنياااااااالىق جەھەتاااااااتىن ئۇلۇغالشاااااااتۇرۇلغان ،ئاياااااااال گەۋدىساااااااى
چۈشاااۈرۈلگەن ،ئەخالققاااا خىاااالپ كېلىااادىغان رەساااىملەردۇر باااۇالردىن باشاااقىالرنى ساقالشاااتا
گۇناھ يوق
( )6ھەجۋى رەسىملەر ھارام دائىرىسىگە كىرمەيدۇ
( )7جانلىقالرنىااڭ ئەمەس ،ئۆسااۈملۈك ،دەل – دەرەب ،دېڭىااز ،كااۈن ،ئاااي ،يۇلتااۇز ،سااۇ ۋە
بۇالرغا ئوخشىغان تەبىئەت مەنزىرىلىرىنىڭ رەسىملىرىنى ساىزىش ،ساۈرەتلىرىنى تاارتىش يااكى
ساقالشتا ھېچ گۇناھ يوقتۇر
( )8يۇقىرىدا ھارام دېيىلگەن ھەيكەرر بېشىنى كېسىۋېتىش ياكى قانداقال بىار يوساۇندا بۇزىاۋېتىش
ياااكى خااورالش بىاالەن ھاااراملىقتىن چىقىااپ كېتىاادۇ سااىزىش ھااارام بولىاادىغان رەسااىملەرنى كىشااىلەر
دەسسەيدىغان كىگىاز ،گاېلەم ،پااالس قاتارلىقالرنىاڭ ئۈساتىگە سىزىشاقا بولىادۇ چاۈنكى بۇناداق قىلىشاتا
ئۇلۇغالش ياكى مۇقەددەسلەشتۈرۈش بولمايادۇ بۇنىڭادىن ئاياال رەساىملىرى ۋە كىشاىلەرنىڭ جىنساىي
ھەۋىسىنى قوزغايدىغان بارلىق رەسىملەر مۇستەسنا مۇناداق رەساىملەرنى ھېچقاناداق يەرگە سىزىشاقا
ياكى چۈشۈرۈشكە بولمايدۇ چۈنكى مۇنداق رەسىملەرنىڭ زىيىنى نەدە بولسا ئوخشاش بولىدۇ
( ) 9گۇناااھى ئەڭ چااوڭ ،ئااالالھنى ئەڭ غەزەبلەندۈرىاادىغان سااۈرەتلەر باتىاال دىنالردىكااى
ساختا مەبۇدالرنىڭ سۈرەتلىرى بولۇپ ،بۇنداق ساۈرەتلەرنى ساىزغان يااكى سااقلىغانالر قااتتىق
گۇناھكااار بولىاادۇ ،ئەگەر بىااراۋ ساااختا مەبااۇدالرنى ئااازراق بولسااىمۇ ھااۆرمەتلەش ياااكى ئۇنىااڭ
بىاالەن پەخىاارلىنىش مەقسااىتى بىاالەن سااىزغان ياااكى ساااقلىغان بولسااا ،ئۇنىااڭ ئىماناادىن ئايرىلىااپ
قېلىشااىدا شااەك يااوق چااۈنكى ئىسااالم دىنىاادا ئېتىقاااد مەسىلىسااى ئىنتااايىن نااازۇك ۋە مااۇھىم مەسااىلە
بولۇپ ،ئىسالم ئېتىقادىغا ۋاساتىلىك يااكى ۋاسىتىساىز ،يېقىنادىن يااكى يىاراقتىن زىياان يەتكاۈزۈش
ئېھتىمالى بولغان ئىشالرنىڭ قەتئىي ھاراملىقىدا قىلچە شەك يوق
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ئىنسان ئورگانلىرىنى يۆتكەش مەسىلىسى
 1419سوئال :ئىنسان بىرەر ئورگىنىنى باشقىسىغا بەرسە بوالمدۇ
جاااااااۋاب :قۇرئااااااان كەرىاااااام ئااااااالالھ تائاااااااالدىن پەيغەمب ىرىمىااااااز ھەزرىتااااااى مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااالمغا چۈشاااكەن زاماااانالردا ئىنساااان ئورگاااانلىرىنى باشقىساااىغا ياااۆتكەش تېخنىكىساااى
بولمىغااانلىقى ئۈچااۈن بااۇ ماااۋزۇدا قۇرئااان كەرىم ادىن ياااكى ھەدىساالەردىن بىاارەر دەلىاال يااوق
ھااازىرقى زامااان ئۆلىمااالىرى بااۇ مەسااىلىگە دۇچ كەلگەناادىن كېاايىن ،ئىسااالم دىنىنىاڭ كىشااىلەرنىڭ
ھاياااتىنى ھاااالكەتلەردىن قۇتقۇزۇشااقا ،قىاايىن ئەھۋالاادا قالغانالرنىااڭ قىيىنچىلىقىنااى ھەل قىلىشااقا،
باشقىالرغا قولىدىن كېلىشىچە ياردەم قىلىشقا ،قاناداقال بىار جاان ئىگىساىنى ھااالكەتتىن قۇتقاۇزۇپ
قېلىشااقا قاااتتىق تەشااەببۇس قىلىشااتەك ئىنسااانپەرۋەرلىك خىساالىتىنى كااۆزدە تۇتقااان ھالاادا ،قۇرئااان
كەرىاام ۋە ھەدىساالەرنىڭ روھىغااا ئاساساالىنىپ ،ئااۆز ئىجتىھااادلىرى بىاالەن بااۇ مەسااىلىگە جاااۋاب
بېرىشكە تىرىشىپ كەلدى
دوكتااۇر يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىااي يااۇقىرىقى سااوئالغا جاااۋاب بېرىااپ مۇنااداق دەياادۇ« :بىاار
ئىنسااان ئۆزىنىااڭ ئورگانلىرىاادىن بىرەرسااىنى باشااقا بىاار ئىنسااانغا بېرىشااى تۆۋەناادىكى شااەرتلەر
بىلەن دۇرۇس بولىدۇ(:)1
( )1ئىنساااااننىڭ ئۆزىنىااااڭ ئورگانلىرىاااادىن بىرەرسااااىنى ئااااۆز ئىختىيااااارى بىاااالەن باشقىسااااىغا
خالىسانە ياردەم قىلغان ئاساستا بېرىشى دۇرۇس ئەمما سېتىشقا بولمايدۇ
( ) 2ئۆز ئورگىنىنى باشقىسىغا بېارىش ساەۋەبلىك ئۆزىنىاڭ ھايااتى ھااالكەتكە ئۇچرىماسالىقى
ياكى ئائىلىسىدىكىلەرگە بىۋاسىتە زىيان يەتمەسلىكى الزىم
( )3ئ ىنسااان كااۆز ،قااۇالق ،پااۇت ،قااول قاتااارلىق تاشااقى ئورگانلىرىاادىن بىرەرسااىنى ياااكى
يااااۈرەك ،جىااااگەرگە ئوخشااااىغان يېگااااانە ئورگااااانلىرىنى بېرىشااااكە بولماياااادۇ پەقەت بااااۆرەككە
ئوخشىغان جۈپ ئورگانلىرىدىن بىرىنى بەرسە بولىدۇ
ئىختىيار ئىگىسى بولمىغان بىرى ئورگىنىنى باشقىسىغا بېرەلمەيدۇ
 1420سوئال :ھەر قانداق ئادەم ئورگانلىرىدىن بىرەرسىنى بەرسە بوالمدۇ
جاۋاب :ئەقلى – ھوشى جايىدا بولغان ،ئۆزىنىاڭ پايادا – زىيىنىناى بىلەلەيادىغان ۋە بااالغەت
يېشااىغا يەتااكەن كىشااىال ئۆزىنىااڭ ئورگانلىرىاادىن بىرەرسااىنى ئااۆزى خالىغااان كىشااىگە بېرەلەياادۇ
ئەممااا كىچىااك بااالىالر ياااكى ئەقلااى جايىاادا بولمىغااانالر ئورگااانلىرىنى بېرەلمەياادۇ چااۈنكى ئااۇالر
ئۆزلىرىنىڭ پايدا – زىيىنىنى تولۇق بىلىپ كېتەلمەيادۇ مۇناداق كىشاىلەرنىڭ ئورگاانلىرىنى ئاېلىش
ئۇالرنىااڭ جېنىغااا قەساات قىلغااانلىق سااانىلىدۇ بالىالرنىااڭ ئورگااانلىرىنى ئۇالرنىااڭ ئاتااا – ئانىسااى
ياكى ئۇ الرنىڭ ئىشلىرىغا كېپىل بولغان كىشىلىرىمۇ بېرەلمەيدۇ

( )1بااۇ ماۋزۇنىااڭ ھەممىسااى دوكتااور يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىينىااڭ «ھااازىرقى زامااان پەتىااۋالىرى»  -2تااوم -539 -530
بەتلىرىدىن ئېلىندى
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ئورگان يۆتكەشتە دىن پەرقى يوق
 1421سوئال :مۇسۇلمان ئادەم مۇسۇلمان ئەمەس بىرىگە ئورگىنىنى بەرسە بوالمدۇ
جااااۋاب :مۇساااۇلمان ئەمەس كىشاااىلەرگە پاااۇل – مالااادىن ساااەدىقە بېااارىش دۇرۇس بولغاااان
ئىااكەن ،ئۇالرغااا ئورگانلىرىااادىن بىرەرسااىنى ئاااۆز ئىختىيااارى بىاالەن خالىساااانە ياااردەم ئورنىااادا
بەرسە بولىادۇ ئەمماا مۇساۇلمانالر بىالەن ئۇرۇشاۇۋاتقان كۇففارالرغاا ۋە ئىساالمدىن يېنىۋالغاان
مۇرتەدكە بېرىشكە بولمايدۇ چۈنكى بۇنداق قىلىش دۈشمەننى كۈچلەندۈرگەنلىك بولىدۇ
 1422سوئال :مۇسۇلمان ئەمەس بىرىنىڭ ئورگىنىنى مۇسۇلمانغا يۆتكەشكە بوالمدۇ
جاااۋاب :بۇنىڭااادا مەنئاااى قىلىنىااادىغان ھااا ېچ ئىاااش ياااوق چاااۈنكى ئىنساااانالرنىڭ ئورگاااانلىرى
مۇسۇلمانلىق ياكى كاپىرلىق بىلەن سۈپەتلەنمەيدۇ ئىنساانالرنىڭ مۇساۇلمان بولىشاى يااكى كااپىر
بولىشى ئۇالرنىاڭ تېناى بىالەن ئەمەس ،بەلكاى مەنىاۋىيىتى بىالەن مۇناساىۋەتلىك ئىاش مۇساۇلمان
ئەمەس بىرىنىاااڭ بىااارەر ئاااورگىنىنى مۇساااۇلمان كىشاااى گە يۆتكىگەنااادە ،باااۇ ئورگاااان مۇساااۇلمان
ئادەمنىااااڭ ئورگىنىااااادىن بىااااار پارچىغاااااا ئايلىنىاااادۇ قۇرئاااااان كەرىمااااادىكى ﴿مۇشااااارىكالر پەقەت
نىجىستۇر﴾( )1دېگەن ئايەت ھېسسىي نىجاسەتنى ( پاساكىنىلىقنى) ئەمەس ،بەلكاى قەلاب ۋە ئەقىلغاا
مۇناسىۋەتلىك مەنىۋى نىجاسەتنى كۆرسىتىدۇ
ئادەم ئورگىنىنى سېتىشقا بولمايدۇ
 1423سوئال :مۇھتاجلىقتىن ئۆز ئورگىنىنى سېتىشقا بوالمدۇ
جاااۋاب :ئااالالھ تائاااال ئىنساااننى ھۆر مەتلىااك قىلىااپ ياراتقااان ئىنسااان قانچىلىااك ھۆرمەتلىااك
بولساااا ،ئۇنىاااڭ تې ىنىماااۇ شاااۇنچىلىك ھۆرمەتلىكتاااۇر ئەھاااۋال بۇناااداق ئىاااكەن ،ئىنساااان بەدىناااى
تىجارەتچىلەرنىااڭ ماللىرىغااا ئوخشاااش ئېلىااپ ،سااېتىلىدىغان نەرسااە بواللماياادۇ ئەپسۇسااكى پېقىاار
دۆلەتاااالەردە بىچااااارە ئىنسااااانالرنىڭ ئورگااااانلىرىنى سااااېتىۋالىدىغان «مااااافىيە» ئىسااااىملىك ئااااادەم
ساااودىگەرلىرى بولاااۇپ ،ئاااۇالر ئىنساااانىيەتنى پااااالكەتلەرگە ئۇچرىتىشاااتا «زەھەر ماااافىيەلىرى»
بىلەن بەسلەشمەكتە شاۇڭا ئاادەم ئورگاانلىرىنى ساېتىش قەتئىاي دۇرۇس ئەمەس چاۈنكى ئىنساان
ئورگانلىرىنى سېتىش ئىشىنى نورماال ئەھاۋال دەپ ،ئۇنىڭغاا ياول قوياۇش ئاادەم ساودىگەرلىرىنى
قوللىغانلىق ۋە ئۇالرنى بۇ جىنايەتكە تەشەببۇس قىلغانلىق بولىدۇ
ناااۋادا بىااراۋ ئورگانلىرىااادى ن بىرەرسااىنى باشاااقا بىاارىگە خالىسااانە يااااردەم قىلىااش ئاساساااىدا
ھەقسىز بەرگەن بولسا ۋە ئورگانغا ئىگە بولغان كىشاى ئاۇنى بەرگاۈچىگە ئاۆز ئىختىياارى بىالەن
ھەق بەرسە ،ئۇنى ئالسا ھاالل بولىدۇ
ئوگانغااا جىااددىي مۇھتاااج بولااۇپ قالغانالرغااا ئااۆز ئااورگىنىنى ھەقسااىز بېاارىش بىاار ياھاااتنى
قۇتقۇزۇپ قالغانلىق بولۇپ ،ئالالھ تائاال ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى تولۇق بېرىدۇ
شااۇنىڭدەك ئورگانغااا مۇھتاااج بولغااان ئااادەم ھەقسااىز ئورگانغااا ئېرىشااەلمىگەندە ئااۇنى پۇلغااا
سااېتىپ ئالسااا دۇرۇس بولغاناادەك ،ھاياااتى خەتەردە بولااۇپ قالغااان ئەھۋالاادا ،ئااۇنى پۇلغااا س اېتىپ
ئېلىپ بولساىمۇ ھاياا تىنى قۇتقۇزۇشاى زۆرۈردۇر باۇ ۋاقىتتاا ئۇنىاڭ گۇنااھى ئالغۇچىغاا ئەمەس،
ساتقۇچىغا بولىدۇ
( )1تەۋبە سۈرىسى  -28ئايەت
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ئورگ ان يۆتكەشكە مۇناسىۋەتلىك سوئالالرغا جاۋابالر
 1424سااوئال :بىراۋنىااڭ ئۆلگەناادىن كېاايىن ئورگااانلىرىنى باشقىسااىغا بېرىشاانى ۋەسااىيەت قىلىشااى
دۇرۇسمۇ
جااۋاب :ئىنساان تىرىااك ۋاقتىادا ئورگانلىرىاادىن بىرەرساىنى يااكى بىااردىن كاۆپىنى -يااۇقىرىقى
شاااەرتلەرگە رىئاااايە قىلغاااان ئاساساااتا -باشاااقا بىااارىگە خالىساااانە بەرساااە دۇرۇس بولغاااان يەردە،
ئۆلگەندىن كېيىن ئورگانلىرىنى خالىسانە باشقىساىغا بېرىشاكە ۋەساىيەت قىلىشاى ئەلاۋەتتە دۇرۇس
ۋە چوڭ ساۋابلىق ئىشتۇر بەلكى بۇنىڭدا ئورگىنىنى بەرگۈچىگە زىياان يېاتىش ئېھتىماالىمۇ ياوق
چۈنكى ئۇ بىر ئۆلۈك مۇنداق قىلغان كىشى نىيىاتىگە قااراپ ئەلاۋەتتە سااۋابقا ئېرىشاىدۇ چاۈنكى
ئااۇ ئااۆزى ئۆلااۈپ كەتسااىمۇ ،بىاار ئىنساااننىڭ ھاااجىتىنى راۋا قىلىااپ ،ئۇنىااڭ ھاياااتىنى قۇتقۇزغااان
بولىدۇ
 1425سوئال :ئۆلگەن كىشىنىڭ ئورگانلىرىنى ئۇنىڭ ۋارىسلىرى باشقىسىغا بەرسە بوالمدۇ
جاااۋاب :ئااادەم ئۆلگەناادىن كېاايىن ،ئۇنىااڭ پۈتااۈن ئىگىلىكلىاارى ئۇنىااڭ ۋارىساالىرىغا ئااۆتكەن
بولىدۇ ئالالھ تائااال ئۆلتاۈرۈلگەن كىشاىنىڭ قىساساىنى ئاېلىش يا اكى قااتىلنى ئەپاۇ قىلىاش ھەققىناى
ئۇنىاااڭ ۋارىسااالىرىغا بەرگەن ﴿ كىمكاااى نااااھەق ئۆلتۈرۈلىااادىكەن( ،قاتىلااادىن قىسااااس ئاااېلىش ،ياااا
() 1
دىيەت ئېلىش ،يا كەچۈرۈم قىلىش) ھوقۇقىنى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ئىگىسىنىڭ قولىدا قىلدۇق ﴾
بااااۇ ئاااااايەتكە ئاساساااااالنغاندا ،ۋارىسااااالرنىڭ ئۆلگۈچىساااااىنىڭ ئورگاااااا نلىرىنى ئېھتىيااااااجلىق
كىشاااىلەرگە خالىساااانە يااااردەم قىلغاااان ئاساساااتا ھەقساااىز بېااارىش ھوقاااۇقى باااار دېيىشاااكە بولىااادۇ
چاااۈنكى مۇناااداق قىلىشاااتا ئۆلگاااۈچىگە ھېچقاناااداق بىااار زىياااان – زەخااامەت يەتمەسااالىك بىااالەن
بىااارلىكتە  ،ئورگانغاااا مۇھتااااج بولغاااان كىشاااى نىڭ ھايااااتىنى قۇتقۇزغاااان بولىااادۇ بۇنىاااڭ سااااۋابى
ئۆلگۈچىگ ىمااااۇ ۋە ئورگااااااننى ھەقسااااىز بەرگەن ۋارىسااااالىرىغىمۇ بولىاااادۇ خاااااۇددى بىراۋنىاااااڭ
زىرائەتلىرىدىن ئىنسانالر ،ھايۋانالر ۋە قۇشالر يېساە سااۋابى ئۇنىڭغاا يەتكەنادەك ،ئۆلگاۈچى باۇ
خەيرلىاك ئىشانى نىاايەت قىلمىغاان بولساىمۇ ،ئۇنىااڭ سااۋابى ئۇنىڭغاا يېتىاادۇ چاۈنكى پاياادىلىنىلغان
ئورگان ئۇنىڭ ئورگىنىدۇر
ئەگەر ئۆلگااۈچى ئورگااانلىرىنى بىااركىمگە بەرمەساالىكنى ۋەسااىيەت قىلغااان بولسااا ،بااۇ چاغاادا
ۋارىسااالر ئۇنىااڭ ۋەسااىيىتىنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش يۈزىسااىدىن ئۇنىااڭ ئورگااانلىرىنى بىاار كىم اگە
بېرەلمەيدۇ
 1426سوئال :ئەرلەرنىڭ تۇخۇمىنى باشقىسىغا يۆتكەشكە بوالمدۇ
جاۋاب :ئەرلەرنىڭ تۇخاۇمىنى ئۇالرنىاڭ باشاقا ئورگانلىرىغاا ئوخشااتقىلى بولمايادۇ چاۈنكى
تىببىااي مۇتەخەسسىساالەرنىڭ ئىسپاتلىشااىچە ،ئەرنىااڭ تۇخااۇمى ئىرسااىيەتنىڭ خۇسۇسااىيەتلىرىنى
ئائىلىسىگە ۋە ئۇرۇق – ئەۋالدىغا يۆتكەيدىغان مۇھىم بىار ئورگانادۇر بىار ئىنسااننىڭ تۇخاۇمىنى
يەنە بىاار ئىنسااانغا يۆتكىگەناادە ،تۇخااۇمنى ئااۆزىگە يااۆتكىگەن كىشااىنىڭ پەرزەنتلىاارى تۇخ اۇمىنى
بەرگەن كىشااىنىڭ ئاااقلىق ياااكى قااارىلىق ،ئىگىزلىااك ياااكى پاكااارلىق ،ئەقىللىااق ياااكى دېااۋەڭلىككە
ئوخشااىغان بااارلىق سااۆپەتلىرىنى ئالىاادۇ بااۇ نەسااەبلەرنىڭ ئارىلىشااىپ كېتىشااى بولااۇپ ،ئىسااالم
دىنى نەسەبنى قوغداشقا بۇيرىغان ۋە ئۇنى ئارىالشتۇرۇپ قويۇشتىن توسقان
( )1ئىسرا سۈرىسى  -33ئايەت
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پارىخورلۇق ۋە ئۇنىڭ گۇناھى ھەققىدە
 1427سوئال :پارىخورلۇق دېگەن نېمە
جااااۋاب :پاااارىخورلۇق — بىراۋنىاااڭ ھەققىناااى يەۋېلىاااش يااااكى ئۇنىاااڭ خىااازمەت ئاااورنىنى
تاااارتىۋېلىش يااااكى ئۇنىڭغاااا كەلاااگەن ئاااامەتنى ئاااۆزىگە قاااارىتىۋېلىش يااااكى گۇناھساااىز بىرىناااى
قارىالش ياكى بىرەر جىنايەتكارنى ئاقالش ياكى ئۇنىڭ جىناايىتىنى يېنىكلىاتىش يااكى قاناداقال بىار
دەۋا ئىشاىدا قارشاى تەرەپنىااڭ ھەققىناى ئااۆزىگە قارىتىشاتىن ئىباارەت رەزىاال مەقساەتنى ئەمەلااگە
ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن ئىااش ئۈسااتىدىكىلەرگە مەلااۇم مىقاااداردا پااۇل ياااكى پۇلغااا توختاياادىغان بىااار
نەرسااە بېاارىش دېگەنلىااك بولااۇپ ،پااارىنى بەرگەن ۋە ئالغااان ھەر ئىككىسااى ئالالھنىااڭ ئالدىاادا
قاتتىق گۇناھكار ،ئىنسانىيەت ئالدىدا ئەيىبكار بولىدۇ
پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خەتىرى
 1428سوئال :پارا بېرىش ياكى ئېلىشنىڭ گۇناھى ۋە خەتىرى نېمە
جااااااۋاب :پاااااارىخورلۇق ئەڭ ياماااااان خىيانەتچىلىاااااك بولاااااۇپ ،ھەق  -ھوقۇقالرنىاااااڭ زايە
بولۇشاااىغا ،ئادالەتساااىزلىك ۋە تەڭساااىزلىككە ،كىشاااىلەرنىڭ مەناااپەئەتىگە ناااامەردلەرچە خىااارىس
قىلى شاااقا ،ئۇالرنىاااڭ ھەقلىااارىگە تاجااااۋۇز قىلىشاااقا ،تاااۆھمەتلەرنى ئارتىاااپ ئۇالرنىاااڭ ئاااابرۇيىنى
تۆكۈشااكە ،جەمئىاايەت تەرتىپىنااى بۇزۇشااقا ،خاتىرجەملىااك ،ئامااانلىق ۋە ئىشااەنچنىڭ يوقىلىشااىغا
سەۋەب بولىدىغان ئىنتايىن قەبىھ ۋە رەزىل قىلمىشتۇر
پااارا بېاارىش ياااكى ئااېلىش ئىسااالم دىنىاادىال ئەمە س ،بەلكااى پۈتااۈن دىاانالردا ۋە پۈتااۈن قااانۇنالردا
قەتئىااي ھاراماادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم « :ئااالالھ پااارا بەرگااۈچىگە ،ئااۇنى ئالغۇچىغااا ۋە
ئۇنىڭغااااا سااااايە قىلىااااپ ۋاسااااىتە بولغۇچىغااااا لەنەت قىلاااادى»( )1دېاااايىش ئااااارقىلىق پااااارىخورلۇق
جىنايىتىنىااڭ جازاسااىنى بايااان قىلغااان ئالالھنىااڭ لەنىاات ىگە ئۇچرىغااانلىق ئاخىرەتلىااك نېسااىۋىدىن
پۈتۈنلەي قۇرۇق قالغانلىقتۇر
سوۋغا -ساالم بېرىشنىڭ ھەر قاندىقى پارا ئەمەس
 1429سوئال :سوۋغا -ساالم بېرىشنىڭ ھەر قاندىقى پارا ھېسابلىنامدۇ
جاااۋاب :ئااۆز زاتىاادا ياخشااى نەرسااە ،يامااان غەرەزنىااڭ ئارىلىشىشااى بىاالەن يامااان نەرسااىگە
ئايلىنىپ قالىدۇ مەسىلەن :ئىنسانالر ئارىساىدا بىار – بىارىگە ھەدىايە ،ساوۋغا – سااالم بېرىشاىش
ياخشاى ئىشااتۇر چاۈنكى مۇنااداق قىلىااش ئۆزئاارا سااۆيگۈ  -ماۇھەببەتنى ،يېقىنلىقنااى ،دوسااتلۇقنى
كۈچەيتىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ ھەقااتە تەلىاام بېرى اپ« :بىاار  -بىرىڭالرغااا سااوۋغا –
ساالم تەقدىم قىلىشساڭالر ئاراڭالردىكى مۇھەببەت ئاشىدۇ» دەپ كۆرسەتكەن
ئەممااا سااوۋغا – سااااالم باشااقىالرغا زىياااان يەتكۈزۈشااتىن ئىبااارەت بىااارەر يامااان نىيەتناااى
كااۆزلەپ ياااكى ھەققااى بولمىغااان بىاار نەرسااىگە ئېرىشااىش ئۈچااۈن پااارا بېاارىش مەقسااىتى بىاالەن
( )1ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى
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ب ېرىلسااە ،ئااۇ ۋاقىتتااا ،بااۇ سااوۋغا – ساااالم ئەمەس ،بەلكااى پااارا بەرگەنلىكتااۇر بۇنااداق قىلىااش
قەتئىااي ھااارام بەرگااۈچى بىاالەن ئااالغۇچى ۋە سااايە قىلىااپ ۋاسااىتە بولغااۇچى ھەممىسااى گۇناھقااا
شېرىك بولىدۇ
پارىنى مەقسەت قىلغان سوۋغا-ساالم ھارامدۇر
پاااارا مەيلاااى قاناااداق بىااار ئىساااىم بىااالەن ئاتالمى ساااۇن ،ئاااۇ بەرىبىااار ھارامااادۇر پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالم يەنە مۇناااداق دېاااگەن « :بىااز مائااااش بەلگىااالەپ خىاازمەت تاپشاااۇرغان ئادەمنىاااڭ
() 1
مائاشىدىن تاشقىرى ئالغان ھەرقانداق نەرسىسى ھارامدۇر »
پارا بېرىشنى جائىَ قىلىدىغان سەۋەبلەر
 1430ساوئال :ئىنساان ئۆزىنىاڭ ھەققىناى ئاېلىش ئۈچاۈن پاارا بېرىشاكە مەجباۇر بولاۇپ قالساا نااېمە
قىلىدۇ
جااۋاب :ئىنسااان ئۆزىنىاڭ ھەققىنااى ئااېلىش يااكى ئۆزىنىااڭ يوللاۇق ھەق -ھوقااۇقىنى قوغااداش
ئۈچااۈن پااارا بېرىشااكە مەجبااۇر بولااۇپ قالسااا ،باشااقىالرغا زىيااان – زەخاامەت يەتكۈزمەساالىك
شەرتى بىلەن پارا بېرىپ بولسىمۇ ئۆز ھەققىنى قۇتقۇزسا گۇناھ بولمايدۇ بۇ مۇنداق بولىدۇ:
( )1بىاراۋ يااكى ئۇنىاڭ ئاائىلە ئەزالىرىادىن بىارى رەھىمساىز زالىمنىاڭ يااكى قاتىلنىاڭ قولىغااا
چۈشاۈپ قېلىاپ ،پاارا بېاارىش ئاارقىلىق ئاۆزىنى قۇتۇلدۇرۇشاتىن باشااقا چارىساى قالمىغانادا ،پااارا
بەرسە بولىدۇ
( )2ئۆزىنىڭ جېنىنى ،ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ ھايااتىنى ،ماال – ماۈلكىنى ،نومۇساىنى ،دىنىناى ۋە
ۋەتىنىنى خەتەرلەردىن قوغداش يولىدا پارا بېرىشكە مەجبۇر بولۇپ قالسا ،پارا بەرسە بولىدۇ
( ) 3ئۆزى ياكى ئائىلە ئەزالىرىادىن بىارى يااكى تۇغقانلىرىادىن بىارى دۈشامەنلەرنىڭ قولىغاا
چۈشۈپ قېلىپ ،پارا بېرىش بىلەن قۇتۇلدۇرغىلى بولسا ،پارا بېرىپ قۇتۇلدۇرۇش جائىزدۇر
( ) 4ئۆزىنىاااڭ قاااانۇنلۇق ھەققىناااى ئاااېلىش ئۈچاااۈن پاااارا بېرىشاااتىن باشاااقا چاااارە قالمىغاااان
شااارائىتتا ،بىراۋنااى زىيااان – زەخمەتااكە ئۇچراتماساالىق شااەرتى بىاالەن پااارا بېرىشااكە بولىاادۇ
ئەمما باشقىالرنىڭ ھەق قىنى ئۆزىگە قارىتىش ئۈچۈن پارا بېرىش قەتئىاي ھاارام مەساىلەن :باشاقا
بىرىگە تەقسىم قىلىنغان خىزمەت ئورنىغا ئاۆزى ئورۇنلىشاىش ئۈچاۈن يااكى ئاۆز مېھنىتاى بىالەن
ئالىي مەكتەپنى قازانغان بىر بالىنىڭ ئورنىغا ئۆزىنىڭ بالىساىنى ساەپلەش ئۈچاۈن پاارا بەرگەناگە
ئوخشاش

( )1ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
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ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتتە چەكلەنگەن ئىشالر ھەققىدە
ئىنسااااان ئىجتىمااااائىي مەخلۇقااااات بولغااااانلىقتىن ،ئااااۆزى يااااالغۇز ياشاااااپ ئۆتەلمەياااادۇ بەلكااااى
جەمئىيەتتىكى باشاقا ئىنساانالر بىالەن ئارىلىشاىپ ئۆتۈشاكە موھتااج بولىادۇ ئىنساان تەبىئىتاى ئەسالىدە
ياخشااىلىقنى سااۆيىدىغان ،يامااانلىقتىن نەپرەتلىنىاادىغ ان قىلىااپ يارىتىلغااان بولااۇپ ،گااۈزەل ئەخالقالرغااا
ئىنتىلىدۇ ،ناچار ئەخالق ۋە يامان قىلىقالردىن نەپرەتلىنىادۇ ھەر قاناداق بىار جەمئىايەت كىشاىلىرىنىڭ
ئوتتۇرىساىدىكى بەخات  -ساائادەت ،مېھارى – مااۇھەببەت ،دوساتلۇق ،ئىنااقلىق ۋە بىارلىككە توسااقۇن
بولىدىغان ناچار ئىللەتلەر بار بۇ ئىللەتلەر تۆۋەندىكىچە:
 1ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىش
 2قارا چاپالش
 3يالغان گۇۋاھلىق بېرىش
 4زۇلۇم قىلىش
 5يالغانچىلىق
 6سۆزىدە تۇرماسلىق
 7غەيۋەت قىلىش
 8خىيانەت
 9كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەش
 10كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىش
 11كۆرەلمەسلىك
 12گەپ توشۇش
 13كىشىلەرگە لەقەم قويۇش
 14ھاياسىزلىق
 15گۇمانخورلۇق
 16ۋاپاسىزلىق
 18چېقىمچىلىق
 19ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش
 20ئىسراپخورلۇق
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ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ جازاسى
 1431سوئال :ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشنىڭ جازاسى نېمە
جاۋاب :جان ئالالھنى ڭ مۈلكىدۇر ئاالالھ ئاۆزى بەرگەن باۇ جااننى ئاالالھتىن باشاقا بىرىنىاڭ
ئېلىشااى يوللااۇق ئەمەس ئەھااۋال بۇنااداق ئىااكەن ،بىااراۋ گەرچە ئااۆزىنى ئالالھنىااڭ يولىاادا دەپ
ئېتىقااااد قىلغاااان تەقااادىردىمۇ ،ئاااۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشاااى تاااوغرا ئەمەس چاااۈنكى مۇناااداق قىلىاااش
ئالالھنىااااڭ ھااااااكىمىيىتىگە قارشاااااى چ ىققاااااانلىق بولاااااۇپ ،ئاااااۆزىنى ئۆلتۈرىۋالغاننىاااااڭ جازاساااااى
دوزاختۇر ئالالھ تائاال مۇناداق دېاگەن ﴿ :ساىلەر ئاۆزۈڭالرنى ئۆلتاۈرمەڭالر ،ئاالالھ ھەقىاقەتەن
سىلەرگە ناھايىتى مېھرىباندۇر كىمكى ھەددىدىن ئېشىپ ۋە ئاۆز نەپساىگە زۇلاۇم قىلىاپ شاۇنداق
() 1
قىلىدىكەن ،ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز ،بۇ ئالالھقا ئاساندۇر﴾
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم ئااااۆزىنى ئۆلتۈرۈۋېلىشاااانىڭ ئېچىنىشاااالىق ئاااااقىۋىتى ۋە ئېغىاااار
جازاساااااىدىن ئاگاھالنااااادۇرۇپ مۇناااااداق دېاااااگەن « :كىمكاااااى تىغلىاااااق نەرساااااە بىااااالەن ئاااااۆزىنى
ئۆلتۈرۈۋالىااادىكەن ،ئاااۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغاااان شاااۇ تىغلىاااق نەرساااىنى قورساااىقىغا تىقىاااش بىااالەن
دوزا ختاااا مەڭگۈلاااۈك ئازابلىنىااادۇ كىمكاااى زەھەر ئىچىاااپ ئاااۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالىااادىكەن ،زەھەر
ئىچىاااااش بىااااالەن دوزاختاااااا مەڭگۈلاااااۈك ئازابلىنىااااادۇ كىمكاااااى ئاااااۆزىنى ئېگىااااازدىن تاشاااااالپ
() 2
ئۆلتۈرۈۋالىدىكەن ،دوزاختا ئۆزىنى تاشالش بىلەن مەڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ»
بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ خەتىرى ۋە ئۇنىڭ جازسى
 1432سوئال :بىراۋغا قارا چاپالشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جاااااۋاب :گۇناھسااااىز كىشااااىلەرنى قااااارىالش ئااااۇالرنى تىرىااااك تۇرغااااۇزۇپ ئۆلتااااۈرگەنگە
ئوخشااااش بولاااۇپ ،باااۇ قارىالنغۇچىالرغاااا ئااااقىۋىتىنى تەساااەۋۋۇر قىلىاااپ بولغۇساااىز روھىاااي
ئااازابن ى ،چىدىغۇسااىز ھەساارەت – نااادامەتنى ئېلىااپ كېلىاادۇ قااارام بىاار ساااختىپەز ئېيتقااان بىاار
قېتىملىااق يالغاناادىن كېلىااپ چىقىاادىغان زىياننىااڭ دائىرىسااى كېڭەيگەنسااېرى ئۇنىااڭ ئالالھنىااڭ ۋە
خەلقنىااااڭ نەزىرىاااا دىكى جىنااااايىتى ھەسسااااىلەپ ئاشااااىدۇ ئەر  -ئايالالرغااااا تااااۆھمەت چاااااپالپ،
ئۇالرنىاااڭ ئائىلىساااىنى پارچىلىمااااقچى بولغاااان تاااۆھمەتچى باااۇ قىلمىشااالىرى بىااالەن ئىنساااانىيەتكە
قانچىلىااك ئېغىاار زىيااان سااالغان بولسااا ،ئۇ نىااڭ جىنااايىتى ۋە جازاسااىمۇ شااۇنچىلىك ئېغىاار ۋە چااوڭ
بولىاااادۇ ئااااالالھ قۇرئااااان كەرىماااادە مۇنااااداق دېااااگەن﴿ :ئەر  -ئايااااال مۇسااااۇلمانالرغا قىلمىغااااان
ئىشااااالرنى (چاااااپالپ) ئااااۇالرنى ر ەنجىتىاااادىغانالر (ئااااۆزلىرى چاپلىغااااان شااااۇ) تااااۆھمەتنى ۋە
() 3
ئوپئوچۇق گۇناھنى ئۈستىگە ئارتىۋالغان بولىدۇ﴾
پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالم مۇساااااۇلمانالرنى كىشاااااىلەرگە تاااااۆھمەت چاپالشااااانىڭ ياماااااان
ئاقىۋىتىادىن ئاگاھالناادۇرۇپ « :كىمكااى باشااقىالرغا ئەيىااب قويااۇش ئۈچااۈن يااوق ئىشاانى بااار دەپ
ئۇنىڭ غا تۆھمەت چاپلىغاان بولساا ،شاۇنىڭ ھەقىقىتىناى ئېلىاپ كەلمىگاۈچە ئاالالھ ئاۇنى دوزاخاتىن
( )1نىسا سۈرىسى  - 30 – 29ئايەتلەر
( )2ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )3ئەھزاب سۈرىسى  - 58ئايەت
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چىقارمايااادۇ» دەپ كۆرساااەتكەن يالغانااادىن چاپلىغاااان تۆھمەتنىاااڭ ھەقىقىتىناااى قاناااداقمۇ ئېلىاااپ
كەلگىلى بولسۇنۇ
يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ ئاقىۋىتى
 1433سوئال :يالغان گۇۋاھلىق دېگەن نېمە
جاااۋاب :يالغااان گۇۋاھلىااق بېاارىش بىراۋغااا ئاساسسااىز ھالاادا ،يالغاناادىن تااۆھمەت قىلىااپ،
قىلمىغااان ئىشاانى قىلاادى ،دېمىااگەن گەپنااى دېاادى ،دەپ قارىالشااتۇر يالغااان گۇۋاھلىااق بىگۇناااھ
كىشاىلەرنىڭ قېنىناى ئاققۇزۇشاقا ،ھەق – ھوقۇقالرنىاڭ زايە بولاۇپ كېتىشاىگە ،گۇناھسااىزالرنىڭ
قارىلىنىشااااىغا ،گۇناھكارالرنىااااڭ جازاسااااىز قېلىشااااىغا سااااەۋەب بولىاااادىغان ،ئالالھقااااا ئەڭ يامااااان
كۆرۈلىاادىغان ،كەچۈرۈلگۈسااىز ئەڭ يامااان جىنااايەتتۇر ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دېااگەن﴿ :سااىلەر
باۇتالردىن ئىبااارەت نىجىساتىن قااېچىڭالر ،يالغااان گۇۋاھلىاق بېرىشااتىن قاېچىڭالر﴾( )1بااۇ ئااايەتتە،
يالغاندىن بىراۋغا قارا چاپالش خۇددى بۇتقا چوقۇنغانغا ئوخشاش قەبىھ قىلىپ كۆرسىتىلگەن
 1434سوئال :يالغان گۇۋاھلىق بېرىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جااااۋاب :يالغااااان گۇۋاھلىااااق بېرىشاااانىڭ ساااەۋەبىدىن كىشااااىلەرنىڭ مااااال  -مااااۈلكى ،يااااۈز –
ئاااابرۇيىنى تۆكۈدىغاااان ۋە جېنىغاااا زامىااان بولىااادىغان ،ھەق  -ھوقاااۇقلىرى دەپساااەندە قىلىنىااادىغان
ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلەر كېلىپ چىقىدۇ بۇنىڭ يامان ئااقىۋىتىنى بىلىاپ يەتاكەن ماۆمىن ئاادەم كاۆزى
كۆرمىگەن ،قۇلىقى ئاڭلىمىغاان ،ئاۆزى بىلمەيادىغان ئىشاقا يالغانادىن گۇۋاھلىاق بەرمەيادۇ ئاالالھ
تائاال ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ سۈپىتىنى بايان قىلىپ ﴿ :ئۇالر يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ﴾ 2دېگەن
بىرىنچى خەلىپە ھەزرىتاى ئەباۇ بەكرىادىن رىاۋايەت قىلىنىادۇكى ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
ئەڭ چااوڭ گۇناااھالرنى بايااان قىلىااپ بەرمەكچااى بولااۇپ ،ساااھابىلەردىن« :س اىلەرگە ئەڭ چااوڭ
گۇنااااھالرنى ئېيتىاااپ بېرەيماااۇ » دەپ ساااورايدۇ سااااھابىلەر " :ئەلاااۋەتتە ئېيتىاااپ بەرسااالە ئاااى
ئالالھنىااڭ پەيغەمبىاارى" دەياادۇ ،بااۇ ۋاقىتتااا پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇالرغااا« :بىلىڭالركااى،
ئەڭ چااااوڭ گۇناااااھالر :مەخلۇقاااااتنى ئالالھقااااا شااااېرىك قىلىااااۋېلىش ،ئاتااااا – ئااااانىنى قاقشااااىتىش»
دەۋېتىپ ،يۆلىنىپ ئولتۇرغان يېرىدىن تۈزلىنىپ ئولتۇرۇپ جىاددىيلىك بىالەن «دىقاقەت قىلىڭاالر،
يالغان گۇۋاھلىق بېرىش ئەڭ چوڭ گۇناھتۇر»( )3دەپ ئۈچ قېتىم تەكراراليدۇ
غەيۋەت  ،ئۇنىڭ خەتىرى ۋە گۇناھى
 1435سوئال :غەيۋەت دېگەن نېمە
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم غەيااۋەتنى تونۇشااتۇرۇش ،ئۇنىڭاادىن توسااۇش ۋە ئۇنىااڭ
ياماااانلىقىنى باياااان قىلىاااش ئۈچاااۈن بىااار كاااۈنى سااااھابىلەردىن« :غەيۋەتنىاااڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى
بىلەمسااىلەر » دەپ ساااورايدۇ سااااھابىلەر « :ئاااالالھ ۋە ئۇنىاااڭ پەيغەمبىااارى ياخشاااىراق بىلىااادۇ»
دېيىشىدۇ شۇ ۋاقى تتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغاا « :غەياۋەت دېاگەن بىاراۋ ھەققىادە ياماان
كۆرىااادىغان ساااۆزلەرنى قىلىشاااتۇر» دەيااادۇ سااااھابىلەردىن بىااارى ئورنىااادىن تاااۇرۇپ« ،بىاااراۋ
( )1ھەج سۈرىسى  - 30ئايەت
( )2فۇرقان سۈرىسى
( )3بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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ھەققىدە ئېيتقانلىرىم راست بولسىچۇ » دەپ ساورايدۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئۇنىڭغاا جااۋاب
بېرىااپ« :ئۇنىااڭ ھەققىاادە ئېيتقانلىرىااڭ راساات بولسااا ،ئۇنىااڭ غەيااۋىتىنى قىلغااان بولىسااەن ،ناااۋادا
ئۇنىڭ ھەققىدە ئېيتقانلىرىڭ يالغان بولسا ،ئۇنىڭغا قارا چاپلىغان بولىسەن»( )1دەيدۇ
بىراۋنىڭ چىراي – شەكلى ،قىيااپىتى ،نەساەبى ،مىللىتاى ،ئەخالقاى ،ياۈرۈش – تۇرۇشاى ۋە
ئۇنىااڭ ئااۆزىگە مۇناسااىۋەتلىك بولغ اان ھەر قانااداق تەرەپلىاارى ھەققىاادە ئېيتىلغااان ،ئالدى ادا ئېيتسااا
رەنجىپ قالىدىغان يامان سۆزلەر غەيۋەت قاتارىغا كىرىدۇ
 1436سوئال :غەيۋەتخورلۇقنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى قايسىالر
جاۋاب :سۆز ئېغىاردىن چىقماساتا ئاادەم ئاۇنى باشاقۇرغان بىالە ن ،ئېغىازدىن چىقىاپ كەتاكەن
ساااۆز ئااااادەمنى باشااااقۇرىدۇ جۈملىاااادىن غەيااااۋەت ،شاااىكايەتمۇ ئېغىااااز ياااااكى يېزىااااق ئااااارقىلىق
تاراياادىغان بۇزغۇنچىلىااق خاراكتېرىاادىكى سااۆز – چااۆچەك ،ئىغااۋا ،پىتاانە – پاسااات بولااۇپ ،ئااۇ
ئىنسااانىيەت دۇنياسااىنى بۇلغاااپ ،مەنىااۋىيەتنى زەھەرلەياادىغان ئالۋاسااتى ماھىيەتلىااك كېس اەل —
مەنىۋى راكتۇر
ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە﴿ :بىااار  -بىرىڭالرنىاااڭ غەياااۋىتىنى قىلمااااڭالر ،ساااىلەرنىڭ
بىرىڭالر ئۆلگەن قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى يېيىشانى ياقتۇرامادۇ ئاۇنى ئەلاۋەتتە ياماان كۆرىساىلەر
ئۇنداقتا ئالالھتىن قورقۇڭالر﴾( )2دەپ تەۋسىيە قىلغان
باااااۇ ئاااااايەتتە غەياااااۋەت قىلىشااااانىڭ گۇناھىنىاااااڭ ئېغىرلىقاااااى بىراۋنىاااااڭ گۆشاااااىنى ياااااېگەنگە
ئوخشاىتىلغان ئاادەم گۆشاىنى يېايىش قانچىلىاك يىرگىنىشالىك بولساا ،بىراۋنىاڭ غەياۋىتىنى قىلىشامۇ
شۇنداق يىرگىنىشلىك ئىجتىماائىي كېساەللىكتۇر ئەھاۋال بۇناداق ئىاكەن ،ئىنساان پايدىساىز گەپ –
سااۆزدىن ،خۇسۇسااەن غەيااۋەت – شااىكايەتتىن ساقلىنىشااى ،سااۆز قىلىشااتا سااەمىمىي ،ئېھتىياتچ اان
بولااۇپ ،ئېغىزىاادىن چىقىۋاتقااان ھەر بىاار سااۆزنىڭ ئەدەپلىااك ،ئىلمىااي يوسااۇندا بولۇشااىغا ئېتىبااار
بېرىشى ،قىلسىمۇ ،قىلمىسىمۇ بولىدىغان ئارتۇق سۆزلەرنى قىلماسلىقى الزىم
بىر ھەدىستە « :كىمكى بىراۋنىڭ ئەيىبىنى ئاچىا دىكەن ،ئاالالھ ئۇنىاڭ ئەيىبىناى ئاچىادۇ ئاالالھ
ئەيىبىنى ئاچقان ئادەمنى ئۇنىڭ ئۆيىدىال رەسۋا قىلىدۇ»()3دەپ كەلگەن
خىيانەت ۋە ئۇنىڭ رەزىللىكى
 1437سوئال :خىيانەت دېگەن نېمە
جااااۋاب :خىياااانەت – ساداقەتساااىزلىك ،ساااېتىلىپ كېاااتىش يااااكى سااا ېتىۋېتىش خاراكتېرىااادىكى
نومۇسسىزلىقتۇر ئاۋام خەلق خىياانەت قىلىاش دېگەنناى ئاماانەت قويغاان نەرساىنى ساقلىماسالىق
دېاااااگەن ئااااااددىي مەنىااااادىال چۈشاااااىنىدۇ ئەمەلىيەتاااااتە ،خىياااااانەت قىلىاااااش دېگەننىاااااڭ مەنىساااااى
چوڭقاااۇردۇر ئاماااانەتكە خىياااانەت قىلىاااش دېگەنلىاااك گەپ-ساااۆز ۋە ساااىرغا ئوخشااااش مەنىاااۋى
ئامااانەتلەرگە ۋە پااۇل -مالغااا ئوخشاااش ماااددىي ئامااانەتلەرگە خىيااانەت قىلىشااالرنى ئااۆز ئىچىااگە
ئالىاادۇ خىيااانەت ئىنسااان تەبىئىتىاادىكى ناچااار ئىللەتلەرنىااڭ بىاارى بۇنىااڭ زىيىنااى شەخساالەردىن
ھالقىااپ ،پۈتااۈن كوللېكتىااپ ۋە دۆلەتكىااچە بولىاادۇ خااائىنلىق كېسااىلى قايسااى مىللەتااتە داۋام قىلسااا
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ھۇجۇرات سۈرىسى  -12ئايەت
( )3ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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شااۇ مىلاالەت ،شااۇ ئەل خاااراب بولىاادۇ ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە خىيانەتچىلىااك قىلىشااتىن
توسقان ۋە ئۇنىڭ دەھشەتلىك ئازابىدىن ئاگاھالندۇرغان
 1438سوئال :خىيانەت قىلىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جاۋاب :خىيانەتچىلىك بىار خىال رەزىال قىلمىاش ئاۇنى مەنىاۋىيىتى بۇلغانغاان ،روھاى كاور،
نەپسانىيەتچىلىك ئىدىيىسى كۈچلۈك ئاادەملەر ساادىر قىلىادۇ خىيانەتچىلىاك ياامراپ كەتاكەن ئەلادە
ئادەمىيلىك ۋە ئىنسانىي مېھارى  -ماۇھەببەت ئاۆلگەن بولىادۇ خىيانەتچىلىاك مااددىي نەرساىلەرگە
خىيانەت قىلىاش ۋە مەنىاۋى نەرساىل ەرگە خىياانەت قىلىاش دەپ ئىككىاگە بۆلۈنىادۇ بۇنىاڭ ئىچىادە
مەنىۋى نەرسىگە خىيانەت قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى مۆلچەرلىگۈسىز دەرىجىدە ئېغىر بولىدۇ
خىيااااااانەت بەكمااااااۇ ئېغىاااااار جىنااااااايەت بولااااااۇپ ،ساااااااتقۇنلۇق ۋە مۇناپىقلىققااااااا ئوخشاااااااش
رەزىللىكلەرنىااڭ باااش رولچىسااى خىيااانەتتۇر قانااداقال بىاار جەم ئىيەتااتە ئىنسااانالر بىاار  -بىاارىگە
خىيااانەت قىلىاادىكەن ،بااۇ جەمئىاايەت كىشااىلىرى ئوتتۇرىسااىدا ئىشااەنچ يوقىلىاادۇ ئىشااەنچ يوقالغااان
يەردە خاتىرجەملىاااك بولمايااادۇ ئاااادەملەر بىااار  -بىااارىگە گۇماااان بىااالەن قارايااادۇ ،ئۇششااااق –
چۈشەك زىددىيەتلەر تۈگىمەيدۇ شاۇنىڭ بىالەن ئۇالرنىاڭ بەخات-ساائادىتى شااقاۋەتكە ،دوساتلىقى
نەپرەتكە ،ئىناقلىقى زىددىيەتكە ئايلىنىپ قالىدۇ
خىيانەتنىڭ تۈرلىرى
ئااالالھ تائاااال قۇرئاااان كەرىماادە مۇناااداق دېااگەن ﴿ :ئااى ماااۆمىنلەرۇ ئالالھقااا ،پەيغەمااابەرگە،
() 1
سىلەرگە قويۇلغان ئامانەتلەرگە بىلىپ تۇرۇپ خىيانەت قىلماڭالر﴾
بۇ ئايەت خىيانەتچى لىكنىڭ مۇنداق ئۈچ قاتالملىق مەنىسىدىن بېشارەت بەرگەن:
( ) 1خىيانەتنىااڭ بىرىنچااى قاتالماادىكى مەنىسااى ئالالھقااا خىيااانەت قىلىااش ،يەنااى ئالالھنىااڭ
بەنادىنىڭ پۈتااۈن قىلمىشاالىرىنى كااۆرۈپ تۇرىاادىغانلىقىنى ئەسااتىن چىقىاارىش بااۇ بااارلىق خىيااانەت
تۈرلىرىنىااااڭ ئەڭ يامىنىاااادۇر چااااۈنكى قەلبىاااا دە خۇداسااااى بولمىغااااان ئادەمنىااااڭ پەس ۋە چاكىنااااا
ھەۋەسالىرىگە تولغاان نەپساىدىن باشاقا نېمىساى بولساۇنۇ مۇناداق ئاادەملەردىن تەساەۋۋۇر قىلىااپ
بولغۇسااىز يامااانلىقالرنى كۈتۈشااكە بولىاادۇ جەمئىيەتااتە يااۈز بېرىۋاتقااان قاااتىللىق ،بۇالڭچىلىااق،
ساتقۇنلۇق ،چېرىكلىك قاتارلىق جىنايەتلەر شۇند اق ئادەملەر تەرىپىدىن سادىر بولماقتا
( ) 2خىيانەتنىڭ ئىككىنچى قاتالمدىكى مەنىسى پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلىاش بولاۇپ ،مۇساا،
ئىيسااا ۋە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ۋە باشااقا جىمااى پەيغەماابەرلەر ئىنسااانالرنىڭ قەلبىادە سااۆيگۈ
بىاالەن ئەساالىنىدىغان ،ياخشااى ئىشااالرنىڭ باشالمچىسااى بول غااان ،ئۈلگىلىااك كىشااىلەردۇر شااۇڭا
ئۇالرنىااڭ گااۈزەل ئەخالقىغااا زىاات كېلىاادىغان قىلىقالرنااى قىلغااۇچىالر ئۇالرغااا خىيااانەت قىلغااان
بولىدۇ
( ) 3خىيانەتنىاااڭ ئاااۈچىنچى قاتالمااادىكى مەنىساااى كىشاااىلەرنىڭ بىااار  -بىرىنىاااڭ ئاماااانىتىگە
خىيانەت قىلىشاىدۇر باۇ خىال خىياانەت كىشاىلەر ئوتتۇرىساىدىكى ئااالقىلەردە كاۆپ كۆرۈلىادىغان
رەزىاال قىلمىااش ئااادەتتە كىشااىلەرنىڭ بىاار  -بىاارىگە ئېھتىياااجى چۈشااۈپ تۇرىاادۇ بىاار ئادەمنىااڭ
يەنە بىر ئادەمگە تاپشۇرغان ئامانىتى بولىادۇ باۇ ئاماانەت مەنىاۋى ئاماانەتلەردىن بولاۇپ بىارەر
ساااىر يااااكى بىااار ئېغىاااز ساااۆز بولۇشاااىمۇ يااااكى ئىقتىساااادقا ۋەكىللىاااك قىلىااادىغان مااااددىي نەرساااە
( )1ئەنفال سۈرىسى  - 37ئايەت
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بولۇشااىمۇ مااۇمكىن مۇنااداق بىاار ئامااانەتكە خىيااانەت قىلىااش تولىمااۇ رەزىاال ئىشااتۇر پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساااالم مۇناپىقالرنىااڭ خاااراكتېرىنى بايااان قىلىااپ « :يالغااان ئېيااتىش ،ئامااانەتكە خىيااانەت
قىلىش ،ۋەدىسىدە تۇرماسلىق مۇناپىقلىقنىڭ ئۈچ ئاالمىتىدۇر»( )1دەپ كۆرسەتكەن
زامانىمىزدا خائىن سۆزى ۋەتەن ۋە مىللەتكە ئاساىيلىق قىلغاۇچىالرنى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاننىاڭ
ساااىرتىدا ،مۇنااااپىقالرنى ،چېقىمچىالرناااى ،ئاااۆز مىللىتىنىاااڭ زىيىنىغاااا چاپىااادىغان غاااالچىالرنى،
ساتقۇنالرنى ۋە ھەقىقەتكە كۆز يۇمغۇچىالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
زۇلۇم ۋە ئۇن ىڭ جازسى
 1439سوئال :زۇلۇم قىلىش دېگەن نېمە
جاۋاب :زۇلۇم قىلىش — ھەقسىزلىق قىلىش ،يولسىزلىق قىلىش دېگەنلىكتۇر
 1440سوئال :زۇلۇم قىلىشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جااااۋاب :مۇساااۇلمان ئااااد ەم باشاااقىالرغا زۇلاااۇم قىلىاااپ ھەقساااىزلىق قىلمايااادۇ ھەقساااىزلىقنى
قوباااۇل قىلمايااادۇ ئاااالالھ تائااااال زۇلاااۇم قى لىشااانى قااااتتىق ياماااان كۆرىااادۇ ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان
كەرىمدە ﴿ :سىلەردىن كىمكى زۇلۇم قىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بىز ئازابىمىزنى تېتىتىمىز﴾( )2دېگەن
زۇلاااۇم يەناااى ھەقساااىزلىق ھەر تۈرلاااۈك بولاااۇپ ،باشاااقىالرغا ئەزىااايەت بېااارىش ،زىيانغاااا
ئۇچرىتىش ،يامانلىق قىلىش ،ھەققىنى يەۋېلىاش ۋە باشاقىمۇ جىنايەتلەرنىاڭ ھەممىناى ئاۆز ئىچىاگە
ئالىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىسااتە « :زۇلااۇم قىلىشااتىن ساااقلىنىڭالر ،چااۈنكى زۇلااۇم
قىيامەت كۈنىنىڭ زۇلمەتلىرىدىندۇر »( )3دېگەن
يەنە بىاار ھەدىسااتە « :كىمكااى باشااقىالرنىڭ يېرىاادىن بىاار غېاارىچ يەرنااى ناااھەق ئېلىۋالىاادىكەن،
قىيامەت كۈنىدە ئۇنىڭ بوينىغا يەتتە ھەسسىسى ئېسىلىدۇ»( )4دەپ كۆرسەتكەن
يالغانچىلىق ۋە ئۇنىڭ ئاقىۋىتى
 1441سوئال :يالغانچىلىقنىڭ ئاقىۋىتى ۋە جازاسى نېمە
جاۋاب :يالغان سۆزلەش ئەڭ يامان قىلىاق ،ناچاار ئەخاالق ۋە ئىمانغاا زىات كېلىادىغان چاوڭ
گۇناھتۇر ساختىپەزلىك ،ئالادامچىلىق ،ساۆزىدە تۇرماسالىق ،ئاماانەتكە خىياانەت قىلىاش ،ۋەدىاگە
خىالپلىااق قىلىااش ،يالغااان گۇۋاھلىااق بېاارىش ،يالغااان قەسااەم قىلىااش ،گۇناھسااىز كىشااىلەرگە قااارا
چاااپالش ،چېقىمچىلىاااق ،سااااتقۇنلۇق ،گۇماااانخورلۇق ،تااارازا  -ئۆلچەمااادە كەم بېااارىش قاتاااارلىق
پۈتاااۈن يامانلىقالرنىاااڭ ۋە ئېغىااار گۇناھالرنىاااڭ بااااش رولچىساااى يالغاااانچىلىقتۇر باااۇ ئىشاااالرنىڭ
ھەممىساااى يالغانچىلىقنىاااڭ جۈملىساااىدىن سانالساااىمۇ ،يالغانچىلىقنىاااڭ گۇنااااھى باااۇالردىن چاااوڭ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىار ھەدىساتە مۇناداق دېاگەن « :ھەمىشاە راساتچىل بولاۇڭالرۇ چاۈنكى
راسااتچىللىق ياخشااىلىققا باشاااليدۇ ،ياخشااىلىق جەناانەتكە باشاااليدۇ كىمكااى ھەمىشااە راساات گەپ
قىلىۋەرساااە ،راساااتچىل بولۇشااانى مەقساااەت قىلىۋەرساااە ،ئااااخىرى ئاااۇ كىشاااى ئالالھنىاااڭ ئالدىااادا
()1
()2
()3
()4

ئەنفال سۈرىسى  - 37ئايەت
فۇرقان سۈرىسى  - 19ئايەت
مۇسلىم رىۋايىتى
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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راسااتچىل ب ەناادە بولااۇپ يېزىلىاادۇر سااىلەر ھەرقانااداق بىاار يالغااانچىلىقتىن ساااقلىنىڭالرۇ چااۈنكى
يالغاانچىلىق كىشااىنى ئاسااىيلىققا ئېلىااپ بارىاادۇ ،ئاساىيلىق دوزاخقااا ئېلىااپ بارىاادۇ كىمكااى ھەمىشااە
يالغاانچىلىق قىلساا ۋە يالغااانچىلىقنى مەقساەت قىلىۋەرسااە ،ئااخىرى ئاۇ ئالالھنىااڭ ئالدىادا يالغااانچى
() 1
بولۇپ يېزىلىدۇ»
كىشااىلەر ئااالالھ تائاالنىااڭ نەزىرى ا دە قانااداق تونۇلغااان ۋە ئۇنىااڭ دەپتىرىاادە قانااداق يېزىلغااان
بولسا ،ئىنسانالر ئارىسىدىمۇ شۇنداق تونۇلىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ قەلبىگە شۇنداق يېزىلىدۇ
 1442سوئال :يالغان ئېيتىشنىڭ يەنە قانداق زىيىنى بار
جااۋاب :يالغااانچىلىق پۈتاۈن رەزىللىكلەرنىااڭ مەنبىئىادۇر يالغااانچىلىق تۈپەيلىادىن ئىتتىپاااقلىق
بۇزۇلااۇپ ،جەمئىاايەت تەرتىپااى قااليمىقانلىشااىپ ،ئىنسااانالر ئارىسااىدا ھەل قىلىااش قىاايىن بولغااان
زىااددىيەتلەر ،ھادىساااىلەر ،زىيااانالر ،ئااااداۋەتلەر ۋە دەپ تۈگەتكۈسااىز كۆڭۈلسااا ىزلىكلەر كېلىاااپ
چىقىااادۇ يالغاااانچى ئاااادەم خەلقنىاااڭ نەزىرىااا دىن چۈشاااىدۇ ئۇنىاااڭ ساااۆزىگە ھاااېچكىم ئىشاااەنمەس
بولىاااادۇ يالغااااانچىلىق سااااەۋەبىدى ن ئىشااااالر ئوڭۇشاااالۇق بولماياااادۇ قۇرئااااان كەرىماااادە﴿ :ئااااالالھ
ئىسااراپخورنى ،يالغااانچى ئااادەمنى تااوغرا يولغااا باشاالىمايدۇ﴾( )2دەپ كۆرسااىتىلگەن ئااالالھ تىلنااى
سۆز قىلىشاقا ياراتقاان ،بىاراق قىزىال تىلنىاڭ ئۈساتى خىنى ياوق ناېمە دېساە ساۆزلەۋېرىدۇ ئىنساان
تىلىنى كونترول قىلمىغاندا ئۆزىگە زىيانلىق ئىشالرغا سەۋەب بولىدۇ
مۇسۇلمان يالغان سۆزلىمەيدۇ
 1443سوئال :ھەقىقىي مۇسۇلمان ئادەم يالغان سۆزلەمدۇ
جااۋاب :ھەقىقىااي مۇسااۇلمان ئااادەم ھەرگىااز يالغااان سااۆزلىم ەيدۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
بىااار كاااۈنى " مۇساااۇلمان ئادەمنىاااڭ ئوغرىلىاااق قىلىشاااى مۇمكىنماااۇ " دەپ ساااورالغىنىدا« ،ھەئە،
ماااااۇمكىن» دەپ جااااااۋاب بەرگەن " مۇساااااۇلمان ئادەمنىاااااڭ زىناااااا قىلىشاااااى مۇمكىنماااااۇ " دەپ
ساااورالغىنىدا« ،ھەئە ،ماااۇمكىن» دەپ جااااۋاب بەرگەن ئاااۇ يەنە " مۇساااۇلمان ئادەمنىاااڭ يالغاااان
ئېيتىشى مۇمكىنمۇ " دەپ سورالغىنىدا« ،ياق ،مۇمكىن ئەمەس»( )3دەپ جاۋاب بەرگەن
 1444سوئال :قانداق شارائىت ئاستىدا يالغان سۆزلەشكە بولىدۇ
جااااۋاب :ئىسااااالم ئولىماااا الىرى تۆۋەناااادىكى ئااااۈچ ھااااالەتتە يالغااااان ئېيتىشااااقا بولىاااادىغانلىقىنى
قارارالشتۇرغان:
( )1ئۇرۇشااتا يالغااان سۆزلەشااكە بولىاادۇ دۈشاامەننى ئااازدۇرۇش ،خاتااا مەلۇمااات بېاارىش،
تاكتىكا قوللىنىش قاتاارلىق ئىشاالردا يالغاان سۆزلەشاكە بولىادۇ شاۇڭا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم:
«ئۇرۇش -ئالداشتۇر»( )4دېگەن
( )2بىاار  -بىاارى بىاالەن دۈشمەنلىشااىپ قالغااانالرنى ئەپلەشااتۈرۈپ قويااۇش ئۈچااۈن يالغااان
ئېيتىشااقا بولىاادۇ مەسااىلەن :بىاارى يەنە بىرىنااى سااۆككەن بولسااىمۇ ،قارشااى تەرەپااكە «سااىزنىڭ
ياخشاااى گېپىڭىزناااى قىلااادى» دەپ يالغاااان ئېيتقانغاااا ئوخشااااش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار
()1
()2
()3
))4

بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
نىسا سۈرىسى  -28ئايەت
ئىبنى جەرىر ،ئىبنى ئەساكىرلەر رىۋايىتى
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋاسيىتى
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-6بۆلۈم :ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر

ھەدىساااتە « :كىشااااىلەرنى ئەپلەشااااتۈرۈپ قويۇشاااقا تىرىشااااقان ئااااادەم يالغااااانچى ئەمەس»( )1دەپ
كۆرسەتكەن
( )3ئايالىغا يالغان ئېيتىشاقا بولىادۇ ئەمماا ئايالغاا يالغاان ئېياتىش شاۇ ئايالغاا پايادىلىق بولغاان
ئىشاااالر دائىرىساااى ئىچىااادىال بولىااادۇ مەساااىلەن « :ساااىز دۇنياااادىكى ئەڭ چىرايلىاااق ئايالساااىز»
دېگەنااگە ئوخشاااش ئايالىمغااا يالغااان ئېيتااتىم دەپ ،ئۇنىڭغااا خىيااانەت قىلىشااقا ،ئالداش اقا ،كااۆزىنى
بوياشقا بولمايدۇ چۈنكى مۇنداق قىلىش چەكلەنگەن ھارام ئىشالردىن سانىلىدۇ
سۆزىدە تۇرماسلىق كېسىلى ۋە ئۇنىڭ زىيىنى
 1445سوئال :سۆزىدە تۇ رماسلىق دېگەن قانداق ئىللەت
جااااۋاب :سااااۆزىدە تۇرماساااالىق ۋەدىسااااىگە خىالپلىااااق قىلىاااش دۇنيااااادا ھەماااامە ئااااادەم ئااااۆچ
كۆرىااادىغان يالغاااانچىلىق بولااااۇپ ،باااۇ ئىلااالەت كىماااادە بولساااا شاااۇ ئااااادەم ياخشاااىلىق كۈتۈشااااكە
يارىماياادىغان ،ئىشااەنگىلى بولماياادىغان ،يارامسااىز ئااادەم ھېسااابلىنىدۇ بۇنااداق ئااادەم ئااۆزىگە ۋە
باشقىالرغا نۇرغۇن زىياانالرنى كەلتۈرىادۇ ۋەدىاگە ۋاپاا قىلماسالىق ،لەۋزى قىلغاان ئىشاقا ئىاگە
بولماسلىق ئىماننىڭ ئاجىزلىقىدىن دېرەك بېرىدىغان مۇنااپىقلىق خااراكتېرىگە ئىاگە يالغاانچىلىقتۇر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمەتلىرىنى بايان قىلىاپ « :مۇناپىقلىقنىاڭ بەلگىساى ئاۈچ
بولۇپ ،ئۇالر :يالغان ساۆزلەش ،ۋەدىاگە خىالپلىاق قىلىاش ،ئاماانەتكە خىياانەت قىلىاش»( )2دەپ
كۆرسەتكەن مانا بۇ ئۈچ ئىش ئىشەنچنى يوقىتىشنىڭ ئامىلىدۇر
 1446سوئال :سۆزىدە تۇرماسلىقنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جاۋاب :ئىنسان كېلىشىم تۈزساە كېلىشاىمىگە رىئاايە قىلىشاى ،بېارەر ئىشاقا ۋەدە قىلغاان بولساا
ئۇنىڭغااا ۋاپااا قىلىشااى الزىاام ۋەدىااگە ۋاپااا قىلىااش ئىنسااانىي گااۈزەل ئەخااالق بولسااا ،ۋەدىسااىگە
خىالپلىاااق قىلىاااش بەكماااۇ قااااتتىق رەزىللىكتاااۇر شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن قۇرئاااان كەرىمااادە سااااختىلىقتىن
ئاگاھالناادۇرۇپ ،ۋاپادارلىققااا ئۈندەياادىغان ئايەتلەرنىااڭ كااۆپ بولغااانلىقى ئەجەبلىنەرلىااك ئەمەس
قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئىساارا سۈرىساىدە ﴿ :ئەھاادىگە ۋاپاا قىلىڭااالر (قىياامەت كۈنىاادە) ئەھادە ئۈسااتىدە
ئەلۋەتتە سوئال – سوراق قىلىنىسىلەر﴾( )3دەپ كەلگەن
 1447سوئال :قانداق قىلغاندا ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدىغان ئادەم بولغىلى بولىدۇ
جااااۋاب :ئىنسااااننىڭ ئاااارزۇ  -ئۈمىااادلىرى ھەرخىااال ،قىلىااادىغان ئىشااالىرى كاااۆپ بولغاااانلىقى
ساااەۋەبلىك بەزى ئىشاااالر ئىنسااااننىڭ ئېساااىدىن كۆتۈرۈلاااۈپ كېتىااادۇ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ساااەگەك
مېڭىنىااڭ بولۇشااى ۋەدىااگە ۋاپااا ق ىلىااش ئۈچااۈن تولىمااۇ زۆرۈردۇر چااۈنكى ۋەدىسااىنى ئۇنتااۇپ
قالغاان ئاادەم ۋەدىساىگە قاناداقمۇ ئەمەل قىاللىساۇنۇ ئىنساان بەرگەن ۋەدىساىنى ئېساىگە ئالغانادىن
كېيىن ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىشى ،ئىرادىسىگە كېلىشاى ،قانچىلىاك بەدەل تۆلەشاكە تاوغرا كەلساىمۇ باۇ
ئىشانى ئەمەلاگە ئاشااۇرۇش يولىادا كااۈ چ ساەرپ قىلىشاى كېاارەك كىشاىلەر ۋەدىسااىگە ۋاپاا قىلىااش
يولىدا ئوخشاشمىغان تەقدىر – قىسمەتلەرنى بېشاىدىن كەچۈرۈشاى ماۇمكىن چاۈنكى تۆلىنىادىغان
بەدەل ئېغىاااااار بولۇشااااااى مااااااۇمكىن ئۆزىاااااادە ساااااااەگەك مااااااېڭە بىاااااالەن ئۇلۇغااااااۋار قەلبناااااااى
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
) (2بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )3ئىسرا سۈرىسى  -34ئايەت
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مۇجەسسەملەشتۈرگەن ئادەم چوقۇم ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدۇ
ئەپس ۇساااااكى ،ھاااااازىرقى مۇساااااۇلمانالر جەمئىيىتاااااى ۋەدىاااااگە ۋاپاااااا قىلماسااااالىق ،ساااااۆزىدە
تۇرماسااالىق ،ۋاقىتقاااا رىئاااايە قىلماسااالىق قاتاااارلىق غەيااا رى ئەخالقىاااي قىلمىشااالىرىنىڭ بەدىلىناااى
تۆلىمەكتە
ئۆچلۈك ،ئاداۋەت ساقالشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى
 1448سوئال :ئۆچلۈك ،ئاداۋەت ساقالشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋىتى بار
جااۋاب :ئۆچلااۈك ناچاار ئەخالقالردىاان بولااۇپ ،ھەقىقىاي مۇسااۇلمان ئاادەم كۆڭلىاادە بىراۋغااا
قارشاى ئااۆچ – ئااداۋەت ساااقلىمايدۇ بىارەر كىشااىنىڭ پايادىغا ئېرىشااكەنلىكىنى كۆرگىنىادە ئۇنىڭغااا
سااااۆيۈنىدۇ بېاااارەر كىشااااىگە زىيااااان يەتكەنلىكىنااااى ك ۆرگىنىاااادە قايغۇرىاااادۇ چااااۈنكى ھەقىقىااااي
مۇساااۇلمان ئاااادەم پۈتاااۈن ئىنساااانىيەتكە ياخشاااىلىق ۋە بەخااات تىلەيااادۇ ئىنساااانالرنىڭ ھەممىساااى
شااۇنداق بولىاادىغان بولسااا پۈتااۈن دۇنيااا خەلقااى بەخاات – سااائادەتتىن ئورتاااق ھااۇزۇر ئالغااان ۋە
ئۆزئارا سۆيگۈ – مۇھەببەت ئورتاقالشقان بوالر ئىدى
دۇنيااادا نۇرغۇنلىغااان پەس ئەخالقااالر ۋە ناچااار قىلىقااالر بااار بولااۇپ ،دىقااقەت قىلغااان ئااادەم
ئۇنىڭ مەنبىئىنى بىلەلەيدۇ ئۇالرنىڭ ئىپادىلىنىشى ئوخشاش بولمىساىمۇ ساەۋەبى پەقەتاال بىاردۇر
ئاۇ بولسااىمۇ ئۆچلاۈك ۋە ئاااداۋەت ساقالشااتىن ئىباارەت مەسااىلەن :باشاقىالرغا تااۆھمەت چاااپالش
قااااتتىق ئۆچ لاااۈكتىن كېلىاااپ چىقىااادىغان بىااار جىناااايەت بولاااۇپ ،ھەقىقەتناااى ئاساااتىن – ئۈساااتۈن
قىلىاۋېتىش ،گۇناھساىز كىشاىلەرگە ئاازار بېرىشاتەك پاسساىپ تەساىرى زور بولغاچقاا ،ئاۇ پۈتاۈن
ئىنساااانىيەتنىڭ لۇغىتىااادە ئەڭ قەبىاااھ جىناااايەت ساااانىلىدۇ مۇساااۇلمانالرغا نىسااابەتەن ئەڭ ئېغىااار
گۇنااااھتۇر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم « :بىااار مۇساااۇلماننىڭ يەنە بىااار مۇساااۇلمان بىااالەن ئاااۈچ
كۈندىن ئارتۇق تاشلىشىپ كېتىشى ھاالل ئەمەس»( )1دەپ كۆرسەتكەن
ئااالالھ تائاااال ھەقىقىااي مااۆمىنلەرنى مەدھىاايىلەپ مۇنااداق دېااگەن ﴿ :مەدىاانىلىكلەردىن ئىمااانى
كۈچلااۈك بولغااانالر يېنىغااا ھىجاارەت قىلىااپ كەلگەنلەرنااى دوساات تۇتىاادۇ ،ئۇالرغااا بېاارىلگەن
نەرسااااىلەر ئۈچااااۈن ئىچااااى تااااارلىق قىلماياااادۇ ،ئااااۇالر موھتاااااج تۇرۇقلااااۇق (مۇھاجىرالرنىااااڭ
مەنپەئەتىنى) ئۆزلىرىنىڭ (مەنپەئەتى) دىن ئەال بىلىادۇ ،ئاۆز نەپساىنىڭ بېخىللىقىادىن سااقالنغانالر
مەقساااەتكە ئېرىشاااكۈچىلەردۇر ئاااۇالردىن كېااايىن كەلگەنااالەر" :پەرۋەردىگاااارىمىزۇ بىااازگە ۋە
بىزدىن ئىلگىرى ئىماان ئېيتقاان قېرىنداشالىرىمىزغا مەغپىارەت قىلغىان ،دىللىرىمىازدا ماۆمىنلەرگە
قارشى دۈشمەنلىك پەيادا قىلمىغىان ،پەرۋەردىگاارىمىزۇ ساەن ناھاايىتى مەغپىارەت قىلغۇچىساەن،
() 2
مېھرىبانسەن" دەيدۇ﴾
كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئىَدەش رەزىللىك
 1449سوئال :كىشىلەرنىڭ ئەيىبىنى ئىزدەشنىڭ گۇناھى قانداق
جااااۋاب :كىشاااىلەرنىڭ ئەيىبىناااى ئىااازدەش ،مەقساااەتلىك ھالااادا ئۇالرغاااا ئەيىاااب قوياااۇش شاااۇ
ئادەمنىاااڭ ۋۇجۇدىااادىكى رەزىللىاااك ۋە پەسااالىكنىڭ ئاالمىتىااادۇر ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ھەشر سۈرىسى  - 10 – 9ئايەتلەر
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مۇناداق دەپ كۆرساەتكەن﴿ :بىاار – بىرىڭالرنىاڭ ئەيىبىنااى ئىازدەپ يااۈرمەڭالر﴾( )1ئىساالم دىنااى
كىشااااااىلەرنىڭ مەخپىيەتلىكىنااااااى قوغداشااااااقا ناھااااااايىتى زور ئەھمىاااااايەت بەرگەن پەيغەماااااابەر
ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن « :كىمكااى بىراۋنىااڭ ئۆيىنىااڭ ئىچىااگە رۇخسەتسااىز قارىسااا ،ئااۆي
ئىگىساااى ئۇنىاااڭ كاااۆزىنى قۇيۇۋەتساااىمۇ بولىااادۇ»( )2باااۇ ھەدىاااس كىشاااىلەرنىڭ مەخپىيەتلىكىناااى
قوغداشنىڭ نەقەدەر مۇقەددەس بۇرچ ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن يېتەرلىك
 1450سوئال :كىشىلەرنىڭ مەخپىيەتلىكىنى قانداق ساقالش كېرەك
جاااااۋاب :ئىسااااالم دىنااااى كىشااااىلەرنىڭ خۇسۇسااااىي ھاياتىاااادىكى مەخپىيەتلىكنااااى قوغداشاااانى
ماااۇقەددەس بىلىااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم باشاااقىالرنىڭ ئەيىبىناااى يوشاااۇرۇن تەكشاااۈرۈپ
يۈرۈشتىن توسۇپ مۇنداق دېاگەن « :باشاقىالرنىڭ ئەيىبىناى يوشاۇرۇن تەكشاۈرۈپ ياۈرمەڭالر،
كااوچىالپ يااۈرمەڭالر» كىشااىلەرنىڭ كەمچىلىكلىرىنااى ۋە ئەيىبلىرىنااى يېااپىش گااۈزەل ئەخالقااتىن
سااانىلىدۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە « :كىمكااى بىراۋنىااڭ ئەيىبىنااى بىلىااپ تااۇرۇپ ياپساااا،
قىيامەت كۈنىدە ئالالھ ئۇنىڭ ئەيىبىنى ياپىدۇ»( )3دەپ كۆرسەتكەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم كىشاىلەرنىڭ مەخپىاي پااراڭلىرىنى ئاوغرىلىقچە تىڭشاشاتىن قااتتىق
توسااۇپ مۇنااداق دېااگەن « :كىمكااى باشااقىالرنىڭ پااارىڭىنى ئااوغرىلىقچە تىڭشااايدىكەن ،قىيااامەت
() 4
كۈنى ئۇنىڭ قۇلىقىغا ئېرىتىلگەن قوغۇشۇن تۆكۈلىدۇ»
كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىشنىڭ گۇناھى
 1451سوئال :مەسخىرە دېگەن نېمە
جاۋاب :مەسخىرە — كىشاىلەرنى زاڭلىاق قىلىاش ،ئاۇالرنى كۆڭاۈل ئاېچىش ۋە كاۈلكە پەيادا
قىلىااش تېمىسااىغا ئايالناادۇرۇۋېلىش دېگەنلىااك بولااۇپ ،ئالالھنىااڭ ۋە ئىنسااانالرنىڭ نەزىرى ادە ئەڭ
قەبىااھ ئەدەپسااىزلىكتۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە كىشااىلەرنى مەسااخىرە قىلىشااتىن توسااۇپ
مۇنااداق دېااگەن ﴿ :ئااى مااۆمىنلەرۇ بىاار قەۋم يەنە بىاار قەۋم نااى مەسااخىرە قىلمىسااۇن ،مەسااخىرە
قىلىنغاان قەۋم (ئالالھنىااڭ نەزىرىادە) مەسااخىرە قىلغاۇچى قەۋما دىن ياخشاىراق بولۇشااى مااۇمكىن،
ساااىلەرنىڭ ئااااراڭالردىكى ئاياااالالرمۇ ئۆزئاااارا مەساااخىرە قىلىشمىساااۇن ،مەساااخىرە قىلىنغاااۇچى
( )5
ئايالالر (ئالالھنىڭ دەرگاھىدا) مەسخىرە قىلغۇچى ئايالالردىن ياخشىراق بولۇشى مۇمكىن﴾
 1452سوئال :كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىشنىڭ ئەڭ چوڭ زىيىنى قايسى
جاااااۋاب :كىشااااىلەرنى مەسااااخىرە قىلىااااش ئىمانسااااىزالرنىڭ ئااااادىتى بولااااۇپ ،ئااااالالھ تائاااااال
كااااپىرالرنى ساااۆكۈپ مۇناااداق دېاااگەن ﴿ :كااااپىرالر ھەقىاااقەتەن ماااۆمىنلەرنى مەساااخىرە قىلىاااپ
() 6
كۈلەتتى ،مۆمىنلەر ئۇالرنىڭ ئالدىدىن ئۆتكەندە ،ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى﴾
كىشااىلەرنى مەسااخىرە قىلىااش ئااۆز ئارىاادىكى دوسااتلۇقنى دۈشاامەنلىككە ،ئىناااقلىقنى بۆلۈنۈشااكە،
بىرلىكنااى پارچىلىنىشااقا ئېلىااپ بارىاادىغان رەزىاال خۇلااۇق بولااۇپ ،نىقابالنغااان مەغرۇرلۇقتااۇر
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ھۇجۇرات سۈرىسى  - 12ئايەت
بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
بۇخارى رىۋايىتى
ھۇجۇرات سۈرىسى  - 11ئايەت
مۇتەففىفىين سۈرىسى  -30 - 29ئايەتلەر
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كىشىلەرنى مەسخىرە قىلىدىغانالر ئىسالمىي گۈزەل ئەخالقتىن نېسىۋىسى بولمىغانالردۇر
كۆرەلمەسلىك مەنىۋى ئاغرىقتۇر
 1453سوئال :كۆرەلمەسلىك قانداق خۇلۇق
جااۋاب :كۆرەلمەساالىك ئاۆچ – ئاااداۋەتتىنمۇ كۈچلااۈك بولغاان قەبىااھ روھىاي ھااالەت بولااۇپ،
قەلبنىااڭ زەئىپلەشااكەنلىكىنىڭ ۋە ئېتىقادسااىزلىقنىڭ ئىپادىسااىدۇر كۆرەلمەساالىك ئااۆزى ئېرىشااىش
ئۈچااۈن باشااقىالرنىڭ مااال – مۈلااۈك ،ھوقااۇق – مەنسااەپ ،ئىلىاام – ھااېكمەت قاتااارلىق دىنىااي ۋە
دۇنياۋى نېمەتلىرىنىڭ يوقىلىشىنى ئويالپ قىزىلكۆزلاۈك قىلىشاتۇر جەمئىيەتتىكاى بەزى كىشاىلەر
ب ۇ دۇنيادىن ئىبارەت قىسقىغىنا ھاياتلىق سەھنىسىدە بىلىاپ – بىلامەي باۇ خىال رەزىللىاك كېساىلىگە
گىرىپتااار بولااۇپ قالىاادۇ دوساات -بااۇرادەرلىرى ،قوشاانىلىرى ،ھەتتااا قېرىنداشاالىرىنىڭمۇ ئازغىنااا
مااال -مااۈلكىگە ،كىچىككىاانە ھوقااۇق – مەنسااىپىگە كۆرەلمەساالىك قىلىاادۇ مۇنااداقالر باشااقىالرنىڭ
شادلىقىدىن غەمكىن بولىدۇ ،ئەلەم تارتىدۇ ئۆزگىلەرنىڭ راھىتىدىن زەخمەت چېكىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم بىار ھەدىساتە مۇناداق دېاگەن « :ئۆزئاارا دۈشمەنلەشامەڭالرۇ بىار
– بىرىڭالرغا كۆرەلمەسالىك قىلىشاماڭالرۇ ياۈز ئۆرۈشامەڭالر ،ساىلە – رەھىام قىلىشىشانى تەرك
ئەتمەڭاااالر ،بە لكاااى ئۆزئاااارا قېرىنداشاااالردىن بولغاااان ھالااادا ئالالھنىاااڭ ياخشاااى بەندىلىرىااادىن
بولۇڭالر»( )1دەپ كۆرسەتكەن
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە مۇنااداق دېااگەن « :كۆرەلمەساالىكتىن ساااقلىنىڭالر ،خااۇددى ئااوت
() 2
ئوتۇن نى كۆيدۈرۈپ تۈگەتكەندەك ،كۆرەلمەسلىك ياخشى ئەمەررنى يەپ تۈگىتىدۇ»
گەپ توشۇش ۋە ئۇنىڭ ئېچىنىشلىق ئاقىۋەتلىرى
 1454سوئال :گەپ توشۇش دېگەن نېمە
جااۋاب :گەپ توشاۇش — بىراۋنىااڭ باشاقا بىاار كىشاى ھەققىاادە ئاڭلىغاانلىرىنى ،كىشااىلەرنىڭ
ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت پەيدا قىلىادىغان ۋە مۇناساىۋەتنى يامانالشاتۇرىدىغان شاەكىلدە شاۇ كىشاىگە
يۆتكىشى دېگەنلىكتۇر
 1455سوئال :گەپ توشۇشنىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى قايسىالر
جاااۋاب :گەپ توشۇشااتىن ئىبااارەت بااۇ رەزىاال خۇلااۇق سااەۋەبىدىن دوسااتالر بىاار – بىاارىگە
دۈشمەنلىشاااىدۇ ،بىرلىاااك بۇزۇلىااادۇ ،ئىنااااق ئااااائىلىلەر پارچىل ىنىااادۇ ،تۇغقاااانالر بىااار -بىرىاااادىن
يىراقلىشاااىدۇ ھەتتاااا گەپ توشاااۇش ساااەۋەبلىك كىشاااىلەر ئوتتۇرىساااىدا بىھاااۇدە قاااان تۆكۈلاااۈش
ئەھۋاللىرىمۇ يۈز بېرىدۇ شۇڭا ئىسالم دىنىادا ،گەپ توشاۇغۇچىالر ،پىتانە -ئىغاۋا تارقااتقۇچىالر
قاااتتىق سااۆكۈلگەن ۋە ئۇالرنىااڭ ئالالھنىااڭ رەھمىتىاادىن مەھاارۇم قالى ا دىغانلىقى بايااان قىلىنغااان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم بىار ھەدىساتە مۇناداق دېاگەن « :ئالالھنىاڭ ئەڭ ياماان بەنادىلىرى گەپ
توشااۇغۇچىالر ،دوساات -بااۇرادەرلەرنى بىاار  -بىرىاادىن ئااايرىغۇچىالر ۋە گۇناھسااىز ئااادەملەرنى
() 3
ئەيىبلىگۈچىلەردۇر »
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان
( )2ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى
( )3ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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گەپ توشۇشاانىڭ يەنە بىاار چااوڭ زىيىنااى شااۇكى ،گەپ توشااۇغۇچىالر ئاااخىرەتتە ئەڭ چااوڭ
زىياان تارتىادىغانالردۇر چاۈنكى ئااۇالر ئىنساانالرغا دۈشامەنلىك قىلىااپ تاۇرۇپ قانچىلىاك كااۆپ
ئىبااادەت قىلسااىمۇ ،جەناانەتكە كىرمەياادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ يامااان قىلىقااتىن توسااۇپ:
« گەپ توشۇغۇچىالر جەننەتكە كىرمەيدۇ»( )1دېگەن
 1456سوئال :بىراۋ گەپ توشۇپ كەلگەندە نېمە قىلىش كېرەك
جاۋاب :گەپ توشۇپ كەلاگەن كىشاىنىڭ ساۆزىنى ئېنىقلىماساتىن ئىشەنمەسالىك الزىام ئاالالھ
تائاااال قۇرئااان كەرىماادە مۇنااداق دەپ تەلىاام بېرىاادۇ ﴿ :ئااى مااۆمىنلەرۇ ئەگەر سااىلەرگە بىاار پاسااىق
ئااادەم بىاارەر خەۋەر ئېلىااپ كەلسااە( ،ئىشاانىڭ ھەقىقىتىنااى) بىلمەسااتىن بىاارەر قەۋمنااى رەنجىتىااپ
قوياااۇپ ،قىلمىشاااىڭالرغا پۇشاااايمان قىلىاااپ قالماسااالىقىڭالر ئۈچاااۈن( ،ئاااۇ خەۋەرناااى) ئېااانىقالپ
() 2
كۆرۈڭالر﴾
كىشىلەرگە لەقەم قويۇش ئەدەپسىَلىك
 1457سوئال :كىشىلەرگە لەقەم قويۇشقا بوالمدۇ
جاااااۋاب :كىشااااىلەرگە قانااااداقال بىاااار لەقەمنااااى قويۇشااااقا بولماياااادۇ چااااۈنكى ئىنسااااانالرنىڭ
ھۆرمىتىنى ،يۈز – ئابرۇيىنى قوغداش دىنىي ۋە ئىنسانىي زۆرۈرىيەتتۇر
 1458سوئال :كىشىلەرگە لەقەم قويۇشنىڭ قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جااۋاب :كىشااىلەرگە لەقەم قويااۇش ياااكى ئااۇالرنى ئااۇالر يامااان كۆرىاادىغان لەقەماالەر بىاالەن
چاااقىرىش ،ئاتاااش ئەڭ يامااان ئەخالقسااىزلىق بولااۇپ ،مۇنااداق قىلىااش كىشااىلەر ئوتتۇرىسااىدىكى
دوساتلۇق ،ئىنااقلىق ۋە باارچە يېق ىنلىقالرناى باۇزۇپ تاشاااليدۇ ئاالالھ تائااال قۇرئاان كەرىمادە بااۇ
قىلىقتىن ئاالھىدە توساۇپ مۇناداق دېاگەن﴿ :بىار  -بىرىڭالرناى ئەيىابلىمەڭالر ،بىار  -بىرىڭالرناى
() 3
يامان لەقەم بىلەن چاقىرماڭالر﴾
ھاياسىَلىق-ئىمانسىَلىقتۇر
 1459سوئال :ھاياسىزلىق دېگەن نېمە
جاۋاب :ھاياسىزلىق — گۇناھ ،يامان ئىشاال رنى ھېچكىمادىن تەپ تارتماساتىن يااكى خىجىال
بولماساااتىن قىلىاااش دېگەنلىاااك بولاااۇپ ،ھاياساااىزلىق ئىمانساااىزلىق بىااالەن بااااراۋەر ياماااانلىقتۇر
پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم « :ھايااا بىاالەن ئىمااان ئىككىسااى بىاار پۈتااۈن
نەرسااااە ئۇالرنىااااڭ بىاااارى يوقالسااااا ،ئىككىنچىسااااىمۇ يوقىلىاااادۇ»( )4دېااااگەن ئەجاااادادلىرىمىزنىڭ
«ھاياسىزدا ئىمان يوق» دېگەن سۆزىمۇ بۇنىڭغا ئاساسەن ئېيتىلغان بولۇشى مۇمكىن
 1460سوئال :شەرم – ھايا ۋە نومۇسلۇق بولۇشنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن« :ھەر قاناااداق بىااار دىننىاااڭ ئەخالقاااى
باردۇر ،ئىسالم دىنىنىڭ ئەخالقى – ھاياادۇر»( )5شاەرم  -ھاياا ۋە نوماۇس ئىنساان ئەقلىنىاڭ ئاۇل
()1
()2
()3
()4
()5

بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان
ھۇجۇرات سۈرىسى  - 6ئايەت
ھۇجۇرات سۈرىسى  - 11ئايەت
ئىمام ھاكىم رىۋايىتى
ئىبنى ماجە ،تەبەرانىي ،ئىمام مالىك رىۋايىتى
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تېمااى قىسقىسااى ئىماننىااڭ پوسااتى شااەرم – ھايااا ۋە نومۇسااتۇر پوسااتى سااويۇۋېتىلگەن دەرەب
قۇرۇپ كەتكەندەك شەرم – ھايا ۋە نومۇساتىن ئايرىلغاان ئىنساانمۇ ئىماان ىي خىسالەتتىن ئايرىلىاپ
قالىااادۇ ۋىجااادان بولساااا ئىچكاااى نومۇساااتۇر شاااەرم – ھاياااا بىااالەن نومۇساااچانلىق ھەر قاناااداق
ئىنسااااااننىڭ ئىنساااااانىي قەدىااااار – قىممىتىناااااى بېيىتىاااااپ ھاااااۆرمىتىنى ئاشاااااۇرىدىغان يوشاااااۇرۇن
گۈزەللىكتۇر
 1461سوئال :ھاياسىزلىقنىڭ قانداق زىيانلىرى بار
جااۋاب :ئىماان بەناادە بىالەن ئااالالھ ئوتتۇرىساىدىكى بۈيااۈك ئااالقە بولااۇپ ،نەپسانى پاااكالش،
ئەخالقناى تااوغرىالش ،ھەرىكەتنااى دۇرۇساالش قاتااارلىقالر بااۇ بۈياۈك ئاالقىنىااڭ تەلىپااى ،بەلكااى
ئۇنىااڭ تااۇنجى ئىزناسااىدۇر قەلبنىااڭ سااەزگۈرلۈكىنى ئاشااۇرۇپ ،خاتااالىقالر ۋە پەس ئىشااالردىن
ئاااۆزىنى تاااارتمىغۇچە باااۇ تەلەب ناااى ئەمەلاااگە ئاشاااۇرغىلى بولمايااادۇ ياماااان ئىشاااالرنى قىلىشاااتىن
تەپتارتماسلىق تەدرىجىي ھالدا چوڭ گۇناھالرنى قىلىشقا قاراپ تەرەققىاي قىلىادۇ ئانادىن ئۇنىڭغاا
ئەگىشااىپ ئىم اانمۇ يوقىل ىاادۇ ئاخىرىاادا ئااۆزىنى ئەڭ پەس ۋە تااۆۋەن ئورۇناادا كۆرىاادۇ مانااا ب اۇ،
ھاياسىزلىقنىڭ ئاخىرقى مەنزىلىدۇر
گۇمانخورلۇق ۋە ئۇنىڭ ئاۋارىچىلىقلىرى
 1462سوئال :گۇمانخورلۇق دېگەن نېمە
جااااۋاب :گۇماااانخورلۇق — كىشاااىلەردىن شاااەكلىنىش ،ئاااۇالر ھەققىااادە ياماااان خىياااالالرنى
ئويالش دېگەنلىك بولاۇپ ،باشاقىالردىن سەۋە بساىز ئاغرىنىاپ ،كېايىن بولىادىغان ئىشاالر ھەققىادە
« مۇنااداق بااوالرمىكىن ،ئۇنااداق قىالرمىكىاان ،ئېااتەرمىكىن» دېگەناادەك قوشااۇمچىالر بىاالەن گەپ
قىلىشاامۇ گۇمااانخورلۇقتۇر بااۇ سااۆزنى ئىككىنچااى بىاار كىشااى راساات قىلىااپ سااۆزلەش ئااارقىلىق
پەياااادا بولىاااادىغان يالغااااانچىلىقمۇ گۇمانخورلۇقنىااااڭ نەتىجىسااااىدۇر پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم
گۇمانخورلۇقتىن توسۇپ « :سىلەر گۇماانخورلۇقتىن سااقلىنىڭالر چاۈنكى گۇماان بىالەن قىلىنغاان
سۆز سۆزنىڭ ئەڭ يالغىنىدۇر»( )1دەپ كۆرسەتكەن
ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە﴿ :ئااى مااۆمىنل ەرۇ كااۆپ گۇمااانالردىن ساااقلىنىڭالر ،بەزى
گۇمانالر ھەقىقەتەن گۇناھتۇر﴾()2دەپ تەلىم بەرگەن
ۋاپاسىَلىق نىڭ رەزىللىكى ۋە ۋاپاسىَلىق تۈرلىرى
 1463سوئال :ۋاپاسىزلىق دېگەن نېمە
جاااۋاب :ۋاپاساااىزلىق — ئىشااەنچنى يەردە قوياااۇش ،كاااۈتكەن يەردىاان چىقماسااالىق ۋە تاااۇز
كورلاااۇق قىلىشاااتىن ئىباااارەت نامەردلىاااك بو لاااۇپ ،ۋىجدانساااىز ،ئىمانساااىز ۋە ئەدەپ -ئەخالقاااتىن
نېسىۋىسى بولمىغان ئادەملەر قىلىدىغان رەزىل قىلىقتۇر
 1464سوئال :ۋاپاسىزلىقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ۋاپاسااىزلىقنىڭ تااۈرلىرى ئىنتااايىن كااۆپ بولااۇپ ،يۇقىرىسااى ئالالھنىااڭ نېمەتلىاارىگە
ۋە ئىنئاملىرىغا تۇزكورلۇق قىلىپ ،ئۇنىڭغا شاۈكۈر ئاادا قىلىشاتىن بااش تاارتىش ،بۇيرۇغانلىرىغاا
( )1ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ھۇجۇرات سۈرىسى  - 12ئايەت
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ئاساىيلىق قىلىشااتىن باشااالپ ،ئۆساۈپ يېااتىلگەن ئانااا ۋەتىنىنىااڭ غېمىناى يېمەساالىك ،ئااۇنى ئۇنتااۇپ
كېااتىش ،ئاتااا  -ئانىسااىنىڭ ياخشااىلىقلىرىنى قايتۇرماساالىق ،ئااۇرۇق  -تۇغقااانالرنى تاشاالىۋېتىش،
مۇناادىن باشااقا قانااداقال بىاار ياخشااىلىقىنى كااۆرگەن كىشااىلەرنىڭ شااۇ ياخشااىلىقىنى قايتۇرماساالىق
قاتارلىقالرغىچە بېرىپ يېتىدۇ
شااااااۇنداقال ،بىاااااار ئادەمنىااااااڭ ئااااااۆتكەن كااااااۈنلىرىنى ئۇنتااااااۇپ قېلىشااااااىمۇ ۋاپاسااااااىزلىقنىڭ
جۈملىساااىدىندۇر مەساااىلەن :ئىلگىااارى ناااامرات بولاااۇپ ھاااازىر ئاااالالھ باااايلىق بەرگەن بولساااا،
ئىلگىاارى كېسااەلچان بولااۇپ ،ھااازىر تەن ساااقلىققا ئېرىشااكەن بولسااا ،خااۇددى ھېچقاچااان نااامرات
بولمىغاناادەك ،ئاغرىااپ يېتىااپ باقمىغاناادەك مەغرۇرلىنىشااى ،نامراتالرنىااڭ ۋە كېسااەلچانالرنىڭ
ھالىغا يەتمەستىن ئۆزىنىال ئويالپ ياشىشى تولىمۇ يامان ۋاپاسىزلىقتۇر
 1465سوئال :ۋاپادارلىق قىلىشتا ئايرىمىچىلىق قىلىشقا بوالمدۇ
جاۋاب :ۋاپادارلىق ئېسىل پەزىلەت بولۇپ ،ئاۇ باارلىق ئىنساانالرغا ئۇالرنىاڭ دىناى ،ئىرقاى
ۋە رەڭگىاادىن قەتئىياانەزەر ئومااۇم بولۇشااى الزىاام چااۈنكى پەزىاالەت دېااگەن بۆلۈنمەياادىغان بىاار
پۈتااۈن نەرسااە  ،ئادەمنىااڭ بەزى كىشااىلەرگە ۋاپااادار بولااۇپ ،يەنە بەزى كىشااىلەرگە رەزىاال ۋە
سۆزىدە تۇرمايادىغان بولۇشاى تاوغرا ئەمەس قىلىنغاان ۋەدە ،تاۈزۈلگەن كېلىشاىم قاناداقال كىشاى
بىاالەن بولسااۇن ،ئۇنىڭغااا رىئااايە قىلىااش شااەرتتۇر ھەقىقىااي دىيانەتلىااك تااوغرا ئااادەم ئىنسااانالرغا
مۇئااامىلە قىلىشاا تا ،ئۇالرنىااڭ رەڭگاااى ،دىنااى ۋە ئىرقااى ساااەۋەبلىك ئااايرىم مۇئامىلىاادە بولمايااادۇ
بەلكااى ھەممىااگە بىاار خىاال مۇئااامىلە قىلىاادۇ چااۈنكى ياخشااىلىق كىمااگە قىلىنمىسااۇن ،ئااۇ ھامااان
ياخشىلىقتۇر شۇنداقال يامانلىق كىمگە قىلىنمىسۇن ،ئۇ ھامان يامانلىقتۇر
چېقىمچىلىق ،ئۇنىڭ خەتەرلىرى ۋە جازاسى
 1466سوئال :چېقىمچىلىق دېگەن نېمە
جاااۋاب :چېقىمچىلىااق — بىراۋنااى زىيانغااا ئااۇچرىتىش ئۈچااۈن ئۇنىااڭ ھەققىاادە باشااقىالردىن
ئاڭلىغان بىر  -ئىككى ئېغىز گەپنى ،يالغان سۆزلەر بىالەن كۆپتاۈرۈپ قارشاى تەرەپاكە ئااڭلىتىش
يالغااانچىلىقى بولااۇپ ،ئااادەتتىكى گەپ توشۇشااتىن پەرقلىااق جىنااايەتتۇر چااۈنكى گەپ توشااۇش
مەقسەتسىزمۇ ئەمەلگە ئاشىدۇ ئەمما چېقىمچىلىاق رەزىال مەقساەتلەر ئارقىساىدا ئېلىاپ بېرىلىادۇ
بۇنااداق چېقىمچىلىااق شااۇ ئىنساااننىڭ نىيىتااى بااۇزۇق ،روھااى كېسااەل ،بىااپەرۋا ئااادەم ئىكەنلىكى ادىن
دېرەك بېرىدۇ
 1467سوئال :چېقىمچىلىقنىڭ جازاسى نېمە
جااااۋاب :بىااار قېتىملىاااق چېقىمچىلىقنىاااڭ ساااەۋەبى بىااالەن دوساااتالر ۋە ئاااائىلىلەر ئوتتۇرىساااىدا
ئۆچمەنلىااااك پەياااادا بولااااۇپ ،بەختنىااااڭ ئاساسااااى بولغااااان خاتىرجەملىااااك ،ئىناااااقلىق بۇزۇلىاااادۇ
چېقىمچىلىققا قارشى تۇرۇشانىڭ ئۈنۈملاۈك چارىساى — چېقىمچىنىاڭ ساۆزىگە قاۇالق سالماسالىق
يااااكى ئىشەنمەسااالىكتۇر چېقىمچىنىاااڭ ياماااان ئااااقىۋىتى توغرۇلاااۇق پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم:
« كىمكااى كىشااىنىڭ باشااقىالر ئاااڭالپ قېلىشاااىنى ياقتۇرماياادىغان سااۆزىنى ئاڭلىتىااپ قويىااادىكەن،
قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ ئىككى قۇلىقىغا قوغۇشۇن قويۇلىدۇ»( )1دەپ كۆرسەتكەن

( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىيىنى ۋە گۇناھى
 1468سوئال :ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئااۆزىنى چااوڭ تۇتااۇش — ئااۆزىنى ئاالھىاادە چاغلىغااانلىقتىن ،ئۆزىاادە بولغااان ئاااز –
تااوال ئااارتۇقچىلىقالرنى تولىماااۇ يااۇقىرى مااۆلچەرلەپ ،ئاااۆزىنى قااالتىس چاااغالپ ،باشاااقىالرنى
تۆۋەن كۆرۈش ۋە غادىيىش دېگەنلىكتۇر
 1469سوئال :ئۆزىنى چوڭ تۇتۇشنىڭ زىيانلىرى قايسىالر
جااااۋاب :چوڭلاااۇق ئاااالالھقىال خااااس بىااار ساااۈپەت ئاااۆزىنى چاااوڭ تۇتاااۇش ئىنساااانالرغا
ياراشاامايدىغان بىاار قىلىقتااۇر ئااۆز ىنى چااوڭ تۇتااۇش روھىااي ھااالىتىگە ئىااگە كىشااىلەر ساااغالم،
نورماااال روھىاااي ھاااالەتتىن تولىماااۇ چەتااانەپ كەتاااكەن كىشاااىلەر بولاااۇپ ،بىااار خىااال روھىااااي
كېساااەللىككە ،پساااىخىكا ئا جىزلىققاااا گىرىپتاااار بولغاااانالر دۇر باااۇ خىااال روھىاااي ھاااالەت ھاماااان
ئۇالرنىاااڭ جىسااامانىي سااااغالملىقىغا ،شاااۇنداقال روھىاااي پساااىخىكا سااااغالملىقىغا زور دەرىجىااادە
ساااەلبىي تەساااىر كۆرساااەتكەنلىكتىن ،ئاااۇالردا جەمئىااايەتكە ماسلىشالماسااالىق يااااكى باشاااقىالرنىڭ
ئەيىبلىشااااىگە ئاااااۇچراش ،كااااۆپلىگەن كىشاااااىلەر ئېرىشااااكەن خۇشااااااللىق ،روھىااااي ئاااااازادىلىككە
ئېرىشەلمەساالىك ،سااىقىلىش ئىچىاادە ياشاااش ،جىساامانىي جەھەتااتىن بالاادۇر زەئىپلىشااىش ئەھااۋالى
كۆرۈلىدۇ
بىااراۋدا ئااۆزىنى چااوڭ تۇتااۇش روھىااي ھالىتىنىااڭ بولغااانلىقى ئۇنىااڭ ئەخالقىااي جەھەتتىنمااۇ
ساغالم ئەمەسلىكىنى ئىپادىلەيدۇ قۇرئاان كەرىام باۇ خىال ناچاار ئىللەتاتىن مەنئاى قىلىاپ ،لوقماان
ھەكىمنىڭ ئوغلىغا قىلغان مۇنۇ ۋەسىيىتىنى بايان قىلغان ﴿ :كىشاىلەردىن مەنسىتمەسالىك بىالەن ياۈز
ئااااۆرۈمىگىن ،زېمىناااادا غادىيىااااپ ماااااڭمىغىن ،ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ھاكاااااۋۇر ،ئااااۆزىنى چااااوڭ
() 1
تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾
ئااۆزىنى چااوڭ تۇتۇشااتىن ئىبااارەت بااۇ ئىااپالس روھىااي ھااالەت ئىنسااانىيەتكە روھىااي —
پسااىخىكا ،ئەخالقىااي ۋە جىساامانىي جەھەتلەردىاان كااۆپ تەرەپلىمىلىااك زىي اانالرنى ئېلىااپ كېلىاادۇ
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار كااۈنى ساااھابىلەرگە تەلىاام بېرىااپ « :قەلبىاادە زەررىچىلىااك كىبىاار
(ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش روھىيىتاى) بولغاان ئاادەم جەنانەتكە كىرەلمەيادۇ» دېگەنادە ،سااھابىلەردىن
بىااارى قورقاااۇپ كېتىاااپ " :ئاااى ئالالھنىاااڭ پەيغەمبىااارىۇ بىاااراۋ كىيىمىنىاااڭ چىرايلىاااق ،ئايىغىنىاااڭ
چىرايلىق بولى شىنى ياقتۇرىادۇ ،بۇماۇ كىبىاردىن ساانىالمدۇ " دېگەنادە ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
ئۇ كىشىگە «:ئالالھ گۈزەلادۇر ،گاۈزەللىكنى ياقتۇرىادۇ كىبىار دېاگەن ھەقناى ئېتىاراپ قىلماسالىق
ۋە باشااقىالرنى كااۆزگە ئىلماساالىقتۇر» دېااگەن ( )2بااۇ ھەدىسااكە ئاساسااەن ،چىرايلىااق كىيىاانىش،
ئېسااااىل ،گااااۈزەل يااااۈرۈش ئااااۆزىنى چااااوڭ تۇتقااااانلىقتىن سااااانالمايدۇ بەلكااااى تەلەب قىلىنغااااان
ئىشالردۇر
ئىسراپ خورلۇقنىڭ يامان ئاقىۋىتى
 1470سوئال :ئىسراپ دېگەن نېمە
جاۋاب :ئىسراپ — بىر نەرساىنى ھەددىادىن ئاارتۇق بوللۇناۇپ باۇزۇپ چاېچىش دېگەنلىاك
( )1لۇقمان سۈرىسى  -18ئايەت
( )2مۇسلىم رىۋايىتى
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بولااۇپ ،ئىسااراپچىلىقنى ۋە ئىسااراپخورالرنى ھېچقانااداق دىاان ياااكى قااانۇن قوللىماياادۇ چااۈنكى
ئىسراپ قىلىپ بۇزۇپ – چاچقان نەرسىلەردىن ھېچكىم پايدىلىنالمايدۇ
 1471سوئال :ئىسراپ قىلىشنىڭ قانداق زىيانلىرى بار
جاااۋاب :ھەر قانااداق بىاار نەرسااىنى ئىسااراپ قىلىااش ھاراماادۇر ئەكسااىچە ،ھەر نەرسااىنى
نورمال ھالدا قائىدە  -يوسۇن باويىچە ئىشالىتىش پۈتاۈن ئىنساانالر تەرىپىادىن قارشاى ئېلىنىادىغان،
ئااالالھ تائاااالنى مەمنااۇن قىلىاادىغان ياخشااى ئۇسااۇلدۇر قۇرئااان كەرىماادە﴿ :يەڭااالر ،ئىچىڭااالر،
ئىسااااااراپ قىلماااااااڭالر ،ئاااااا الالھ ئىسااااااراپ قىلغااااااۇچىالرنى ھەقىااااااقەتەن ياقتۇرماياااااادۇ﴾( )1دەپ
كۆرساااىتىلگەن ئاااالالھ تائااااال مۇشاااۇ ئاااايەت ئاااارقىلىق بىااازگە رىزىاااق قىلىاااپ بېااارىلگەن ناااازۇ
نېمەتلەرنااى كەڭتاشااا يېيىشااكە ،ئىچىشااكە تەرغىااب قىلىاادۇ ،لااېكىن ئىسااراپخورلۇق قىلىشااىمىزنى
قااااتتىق چەكلەيااادۇ ئاااالالھ تائااااال ئىساااراپ ق ىلغاااۇچىالرنى ساااۆكۈپ مۇناااداق دەيااادۇ﴿ :باااۇزۇپ
() 2
چاچمىغىن ،بۇزۇپ چاچقۇچىالر ھەقىقەتەن شەيتانالرنىڭ قېرىنداشلىرىدۇر﴾
ئىقتىساااادچىللىق كەمااابەغەل بولاااۇپ قالماسااالىقنىڭ كاپاااالىتى بولاااۇپ ،باااۇزۇپ  -چاااېچىش ۋە
ئىساااراپ قىلىاااش كەمبەغەللىكنىاااڭ باشاااالنغۇچىدۇر ئىساااراپخورالر چوقاااۇم بىااار كاااۈنى ئۇنىاااڭ
دەردىناااااى تارتمااااااي قالمايااااادۇ تاااااارىخ ۋە تەجااااارى بىلەر باااااۇنى ئىساااااپاتلىماقتا بىااااار ھەدىساااااتە:
« ئىقتىسادچىللىق بىلەن ئىش كۆرگەن ئادەم كەمبەغەللىشىپ قالمايدۇ» دەپ كەلگەن

( )1ئەەراف سۈرىسى  -31ئايەت
( )2ئىسرا سۈرىسى  - 27 – 26ئايەتلەر

رالھانۇگ كىلتەكالاھ ناغلوب ڭوچ ڭەئ ىنىيىز

زىيىنى ئەڭ چوڭ بولغان ھاالكەتلىك گۇناھالر
 1تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىيىنى
 2ھاراق ۋە ئۇنىڭ زىيىنى
 3زەھەرلىك چېكىملىكلەرنىڭ زىيىنى
 4قىمار ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى
 5زىنا ۋە ئۇنىڭ خەتىرى
 6زىنادىن چوڭ ئىككى زىنا – لەۋات ۋە سىھاق
 7ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ خەتىرى
 8سېھىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى
 9سېھىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى
 10كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى
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تاماكا ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھەققىدە
 1472سوئال :تاماكا دېگەن نېمە
جاۋاب :تاماكا — چەيزە ئائىلىسىنىڭ بىار تاۈرى بولغاان ،يااپراقلىرى ئااق كېلىادىغان ،ھىادى
سېسىق بىر خىل ئۆس ۈملۈكنىڭ نامى بولۇپ ،ئۇ نىكوتىن ،پۇتااس ،نېكوتياان  ،كوللىادىي قاتاارلىق
زەھەرلىااك ماااددىالر بىاالەن تەركىبلىنىااپ ،ھىاادروگېن بىاالەن ئوكسااىگېن قوشااۇلۇپ ياسااىلىدىغان
چېكىملىكتۇر
تاماكا ۋە تاماكا چېكىش ئادىتى نىڭ كېلىپ چىقىش تارىخى
 1473سوئال :تاماكا چېكىش ئادىتى قاچان ۋە نەدىن پەيدا بولغان
جاۋاب« :تاماكا» سۆزىنىڭ ئەسلىسى ھىنادى تىلىادىكى « »tobacoساۆزىدىن كېلىاپ چىققاان
دەيدىغان قاراش بار يەنە بەزىلەر « »tobacoسۆزى مېكساىكا قولتۇقىادىكى بىار ئارالنىاڭ ناامى
بولۇپ ،تاماكىنىڭ شۇ جايدا تېپىلىپ كېيىنچ ە ئىسپانىيىگە ئېلىپ بېرىلغاانلىقى ئۈچاۈن شاۇ ئارالنىاڭ
نااامى بىاالەن ئاتىلىااپ قالغااان ،دەپ قاراياادۇ تاماكىنىااڭ كېلىااپ چىقىااش تااارىخى مەلااۇم ئەمەس
بىاراق ئۇنىااڭ ئامېرىكاا قىتئەسااىدە ئوتتۇرىغااا چىققاانلىقى ئېنىقتااۇر كولومباو ئۆزىنىااڭ ئىسااپانىيىلىك
ھەمراھلىاارى بىاالەن ئامېرىكااا قىتئەساىنى ئااېچىش ئۈچااۈن  1492ـ يىلااى تااۇنجى قېااتىم بارغىنىاادا،
ئاااۇالر تاماكاااا ماددىساااى بىااالەن تونۇشاااقان ۋە شاااۇندىن بېااارى تاماكاااا ماددىساااى باااارچە ياۋروپاااا
قىتئەسىگە تارقالغان ئىكەن
تاماكا تەركىبىدىكى زەھەرلىك ماددىالر
 1474سوئال :تاماكا تەركىبىدىك ى ئەڭ زەھەرلىك ماددىالر قايسىالر
جااااۋاب :تاماكاااا كاااۆپلىگەن زەھەرلىاااك خىمىيىاااۋى مااااددىالر بىااالەن ياساااىلىدۇ بۇالرنىااااڭ
ئىچىدىكى ئەڭ زەھەرلىك ماددا ئىككى بولۇپ ،بىرى نىكوتىن ،يەنە بىرى قەتىراندۇر
 1475سوئال :نىكوتىن دېگەن قانداق ماددا
جاااۋاب :نىكااوتىن — زەھەرلىااك خىمىيىااۋى ماااددا بولااۇپ ،زەھەرلەش كااۈچى شااۇنچىلىك
يااۇقىرىكى ،تېببىااي مۇتەخەسسىساالەرنىڭ ئىسپاتلىشااىچە 60 ،مىللگاارام نىكااوتىننى شااپىرىس بىاالەن
تېنى ساق ،ئۆزى قاۋۇل بىر ئادەمنىڭ بەدىنىگە سالغان ھامان ئۇ ئادەم ئۆلىدىكەن
 1476سوئال :قەتىران دېگەن نېمە
جااااۋاب :قەتىاااران — تاماكاااا چەكاااكەن ۋاقىتتاااا ئۇنىاااڭ ئىساااىدىن فىلتىاااردا پەيااادا بولىااادىغان،
خااۇددى يولالرغااا بېسااىلىدىغان قااارا مايغااا ئوخشااايدىغان ئاااققۇچى خاراكتېرلىااك ماااددا بولااۇپ،
ھاااۆل ئوتاااۇنالرنى كۆيدۈرگەنااادە ئۇنىااااڭ كاااۆيگەن يېرىنىاااڭ ئاسااااتىدىن ئاقىااادىغان قاااارا سااااۇغا
ئوخشايدىغان ئىسلىق ماددىدۇر
تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ سەۋەبلىرى
 1477سوئال :تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ ئاساسلىق سەۋەبلىرى قايسىالر
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جاۋاب :تاماكىغا ئادەتلىنىپ قېلىشنىڭ ئاساسلىق سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئائىلىدە دىنىي تەربىيىنىڭ يوقلىقى ياكى سۇسلىقى ،ئەخالق دەرسىنىڭ بېرىلمىگەنلىكى
( )2بالىالرنىڭ بەڭگى ئاتا ـ ئانىلىرىنى دورىشى ۋە ئاتىالرنىڭمۇ ئۇالرنى توسماسلىقى
( ) 3بەڭگااى دوسااتالر بىاالەن ئارىلىشااىش ،خۇسۇسااەن بااالىالر يىگىتلىااك ياشاالىرىدا بەڭگىاالەر
بىلەن دوست بولۇشى
( ) 4بالىالرنىاااڭ ئۆزىنىاااڭ ئەرلىكىناااى كۆرساااىتىش دەيااادىغان سەپساااەتىگە ئىشاااىنىپ زورىغاااا
تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىۋېلىشى
( ) 5بەزىلەرنىااڭ غەم ـ قااايغۇ ،ئەندىشااىلەردىن قايسااىبىر يااول بىاالەن ئااۆزلىرىنى قاااچۇرۇش
مەقسىتى بىلەن تاماكىغا يۈزلىنىشى
( )6تاماكىنىڭ زىيانلىرىنى بىلمەسلىك ياكى ئۇنىڭ خەتىرىنى ئاددىي ساناش
( ) 7ئىرادىنىڭ ئاجىزلىقى ۋە سەۋر ـ تاقەتنىڭ كەملىكى
تاماكا يامان يولغا مېڭىشنىڭ مۇقەددىمىسى
 1478سوئال :نېمە ئۈچۈن تاماكا يامان يولغا مېڭىشنىڭ مۇقەددىمىسى دېيىلىدۇ
جاااۋاب :تاماكااا چااېكىش ھاااراق ۋە ئاااق چااېكىملىككە يۈزلىنىشاانىڭ ئالاادىنقى ئااامىلى ۋە ئۇنىااڭ
مۇقەددىمىسىدۇر چۈنكى ھەر قانداق بەڭگى ئاق چەكمەيدۇ ،ئەمماا ھەر قاناداق ئااق چەككاۈچى
بەڭگىدۇرۇ بىر تال تاماكىنى چېكىشنىڭ ئۆزىماۇ ھاارام باۇ ھارامغاا داۋام قىلىاش ھاارام ئۈساتىگە
– ھاارامنى ساادىر قىلغاانلىق بولاۇپ ،گۇنااھ كاۆلىمى ئاشقانساېرى ،ئۇنىاڭ ئاازدۇرۇش دائىرىساى
كېڭىيىاادۇ ،ئااۇنى چەككۈچىنىااڭ ئۆپكىسااىنى سېسااىق تۈتااۈنى بىاالەن قارايتقاناادەك ،ئۇنىااڭ دىلىنىمااۇ
شۇنداق قارايتىدۇ ئادەمنى گۇناھ ئىشلەشتىن قورقمايادىغان ،ھارامادىن ھەزەر قىلمايادىغان قىلىاپ
قويىدۇ
تاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا بولغان يامان تەسىرى
 1479سوئال :تاماكىنىڭ كىچىك بالىالرغا قانداق يامان تەسىرى بار
جاۋاب :تاماكىنىڭ بالىالرغا بولغان يامان تەسىرى كۆپ ،ئۇالردىن:
( ) 1ئاتا ـ ئانىسىدىن بىرەرساى ت اماكاا چېكىادىغان باالىالر تاماكاا ئاارقىلىق گۇنااھ ـ مەساىيەت
ئىشالرنى ئىشلەيدىغان بولۇپ يېتىشىدۇ
( ) 2تاماكا چېكىدىغانالرغا ئارىالشقان بالىالر تەدرىجىي تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قالىدۇ
( ) 3ئاتا ـ ئانىسى تەرىپىدىن كاونترول قىلىنىاپ تۇرمىغاان باالىالر تاماكاا چاېكىش ۋە باشاقىمۇ
يامان ئادەتلەرگە تېزال ئادەتلىنىپ قالىدۇ
 1480سوئال :تاماكىنىڭ نارىسىدە بالىالرغا تەن ساقلىقى جەھەتتىن قانداق زىيىنى بار
جاااۋاب :تاماكىنىااڭ نارىسااىدە بالىالرغااا تەن ساااقلىقى جەھەتااتىن بېرىاادىغان يامااان تەسااىرى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئاتااا ـ ئانىسااى ياااكى ئۇالرنىااڭ بىرەرسااى تاماكااا چېكىاادىغان بالىالرنىااڭ ئااۆپكە ياااللۇغى
كېسىلىگە گىرىپتار بولۇش ئېھتىمالى كۈچلۈك
( ) 2باااالىالردىكى پااااڭلىق ھالىتىنىاااڭ ئاااۈچتىن بىااارى ئاتاااا – ئانىساااىدىن بىرەرساااىنىڭ تاماكاااا
چېكىشااىگە مۇناسااىۋەتلىك بولااۇپ ،بەڭگااى ئانااا ئېغىاار ئاياااق ۋاقتىاادا ھەر قېااتىم تاماكااا چېكىااپ
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بولغاناادىن كېاايىن ،قاننىااڭ ھەرىكىتىنىااڭ پەسلىشااى قورسااىقىدىكى بۇۋىقىنىااڭ ئاااڭالش قۇۋۋىتىنىااڭ
ئاجىزلىشىشىغا سەۋەب بولىدۇ
( ) 3ئاتااا ـ ئانىسااى ياااكى ئااۇالردىن بىرەرسااى تاماكااا چېكىاادىغان بااالىالردا نەپەس سااىقىلىش،
بۇرۇن ۋە كاناي ياللۇغى ،ئ انگىنا قاتارلىق كېسەللىكلەر پەيدا بولىدۇ
( ) 4ئاتااا ـ ئانىسااى ياااكى بااۇالردىن بىرەرسااى تاماكااا چېكىاادىغان بالىالرنىااڭ جىساامانىي ۋە
ئەقلىاااي جەھەتاااتىن تەرەققىاااي قىلىاااش نىسااابىتى ئااااز بولىااادۇ ئاتاااا ـ ئانىساااىدىن بىرەرساااى تاماكاااا
چېكىدىغان بالىالر بىلەن ئاتاا ـ ئانىساى تاماكاا چەكمە يادىغان باالىالر ئوتتۇرىساىدا ئېلىاپ بېرىلغاان
ئىلمىي تەتقىقاتالر بۇنى ئىسپاتلىغان
تاماكى نىڭ تەن ساقلىقىغا بولغان زىيانلىرى
 1481سوئال :تاماكا چېكىشىنىڭ تەن ساقلىقىغا بولغان زىيانلىرى قايسىالر
جاۋاب :مەلۇمكى ،تەن ساقلىقى ئەڭ چوڭ نېمەت بولاۇپ ،دۇنيانىاڭ لەززىتاى ۋە ساائادىتى،
تۇرمۇشاانىڭ ھاااالۋىتى شااۇ تەن ساااقلىقىغا باااغلىقتۇر دۇنيااادا ھېچقانااداق نااېمەت تەن ساااقلىقىغا
يەتمەياااادۇ تاماكىنىااااڭ تەن ساااااقلىقىغا زىيااااانلىق تەرەپلىاااارى ناھااااايىتى كااااۆپ بولااااۇپ ،تېببىااااي
مۇتەخەسسىساالەر تاماكىنىااڭ يااۈرەك ئېغىشااى ،ئااۆپكە كېسااىلى ،قىزىاال تومۇرنىااڭ قېتىااپ قېلىشااى،
بوغماااااا ئاااااۈچەي يااااااللۇغى ،ئانگىناااااا ،ئاشاااااقازان كېساااااىلى ،جىنساااااىي ئااااااجىزلىق ۋە باشاااااقىمۇ
كېسەللىكلەرگە سەۋەب بولىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇ
تاماكىنىڭ نەپەسلىنىش تۇرۇبىلىرىغا بولغان زىيىنى
تامااااكىنى شاااوراش ئاااارقىلىق نەپەسااالىنىش تۇرۇبىلىرىااادا قېپقالغاااان تۈتۈننىاااڭ قالااادۇقلىرى
بەلغەم ۋە قاتتىق ھۆتەل پەيدا قىلغاننىڭ سىرتىدا ،تەدرىجىي ھالدا راك كېسىلىنى پەيدا قىلىدۇ
تاماكىنىڭ ئۆپكىگە بولغان زىيىنى
ئىنساندىكى ئاۆپكە تەناگە پايادىلىق بولغاان نەرساىلەرنى ئېلىاپ كېلىاپ زىياانلىق بولغاانلىرىنى
چىقىرىااپ تاشاااليدىغان نا ھااايىتى مااۇھىم ئورگااان ئااۆپكە ساااپ ھاااۋادىن نەپەس ئااېلىش ئااارقىلىق
ئوكساااىگېننى قوباااۇل قىلىااادۇ ئاااۆپكىگە تاماكىنىاااڭ تۈتاااۈنى كىرگەنااادە ،ئۇنىڭااادىكى نىكوتىننىاااڭ
زەھىاارى ئۆپكىاادە سااەلبىي ئەھااۋالالرنى تۇغدۇرىاادۇ نەپەساانىڭ سىقىلىشااى ،ئااۆپكىنى تۈتۈننىااڭ
قالادۇقى بولغاان قااارا لەشانىڭ قاااپالپ كېتىشاى ۋە ئاخىرىاادا تەدرىجىاي ھالاادا راك كېساىلىنى پەياادا
قىلىشى قاتارلىق زىيانالرنى كەلتۈرۈپ چىقىدۇ
تاماكىنىڭ ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى
تاماكىنىااڭ ئىقتىسااادقا بولغااان زىيىنىنااى مااۆلچەرلەپ بولااۇش قىاايىن تاماكااا سااېتىۋېلىش ئۈچااۈن
چىقىم قىلىنغان پۇل ئادەتتە كۆزگە كۆرۈنم ەيدىغان ئەمماا ھېساابالپ چىققانادا چاوڭ بىار رەقەمناى
تەشااكىل قىلىاادىغان زور مىقااداردىكى پۇلاادۇر تاماكااا چېكىاادىغان بەڭگىاالەر بالىلىرىغااا خەجاالەپ
بېرىشتىن پىخسىقلىق قىلغان پۇلىنى تاماكاا ساېتىۋېلىش ئۈچاۈن ھاېچ ئايىماساتىن خەجلەيادۇ ئاۇالر
تاماكىغااا پااۇل تاپالمىغاناادا ئوغرىلىااق ،ساا اختىپەزلىك قاتااارلىق ھااارام يااولالردىن بولسااىمۇ پااۇل
تېپىپ ،ئۇنى سېتىۋېلىشقا تىرىشىدۇ
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تاماكىنىڭ ئاشقازانغا بولغان زىيىنى
تاماكىادىكى نىكااوتىن دېااگەن زەھەر ئېغىزغاا يىغىلغااان سااۇغا ئارىلىشاىپ ئاشااقازانغا كېتىاادۇ،
ئاشاااااقازاندا ساااااەلبىي تەساااااىرلەرنى قوزغااااااپ ئىشاااااتىھانىڭ ئازىيىشااااا ى ،ئوماااااۇمىي بەدەننىاااااڭ
ئاجىزلىشىشى قاتارلىقالرغا سەۋەب بولىدۇ
تاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جەھەتتىكى زىيىنى
 1482سوئال :تاماكا چېكىشنىڭ دىنىي جەھ ەتتىكى زىيىنى قايسى
جاااۋاب :بااارلىق ئىسااالم قانۇنشااۇناس ئااالىملىرى ۋە باشااقا ھەر ساااھە ئالىمالرنىااڭ بىااردەك
ئىتتىپاااقى بىاالەن تاماكااا چااېكىش ،تاماكااا سودىسااى بىاالەن شااۇغۇللىنىش قەتئىااي ھاراماادۇر تاماكااا
سودىسى بىلەن تاپقان پۇلمۇ ھارامدۇر
تاماكاااا ئاااۆزى ھاااارام نەرساااە ،ئاااۇ تەن سااااقلىقىغا زىياااانلىق بولغىنىنىاااڭ ساااىرتىدا ،ئىجتىماااائىي،
ئىقتىسادىي ۋە ئەخالقىي تەرەپلەردىنمۇ زىيانلىقتۇر
ئااالالھ تائااااال قۇرئااان كەرىمااادە ،ئىنسااانالرنى ئۆزلىرىنىاااڭ تەن ساااقلىقىغا زىياااانلىق بولغاااان
نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلىشتىن مەنئاى قىلىاپ مۇناداق دېاگەن ﴿ :ئاۆزۈڭالرنى ئۆلتاۈرمەڭالر﴾(،)1
﴿ ئاااۆزۈڭالرنى ھاااااالكەتكە تاشااالىماڭالر﴾ ( )2بااااۇ مااااۋزۇدا كەلااااگەن مۇنااادىن باشااااقا ئااااايەت ۋە
ھەدىسلەر كۆپتۇر
تاماكىنىڭ خاراكتېرغا بولغان زىيىنى
 1483سوئال :تاماكىنىڭ يەنە قانداق زىيىنى بار
جاۋاب :تاماكىنىڭ تەن ساقلىقى ،دىنىي ،ئەخالقىاي ،ئىجتىماائىي ۋە ئىقتىساادىي جەھەتلەردىان
كەلتۈرىاادىغان ھېسابسااىز زىيانلىرىاادىن باشااقا ،ئااادەمنى تەڭپۇڭلااۇقىنى يوقىتىشااتەك ئەھۋالالرغااا
ئېلىااپ بارىاادۇ مەسااىلەن :بەڭگىنىااڭ خۇمااارى تۇتقااان ۋاقىتتااا ،ئۇنىااڭ تەڭپۇڭلااۇقى بۇزۇلىاادۇ،
كىشىلەرگە قىلىدىغان مۇئامىلىسىمۇ ياخشى بواللمايادۇ باۇ ھاالەتتە ئاۇ تاماكاا چېكىاپ خۇمارىادىن
چىقمىغۇچە قولى ئىشقا بارمايدۇ
تاماكا چېكىشكە ئادەتلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى
 1484سوئال :نېمە ئۈچۈن تاماكىغا ئادەتلىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش شۇنچە زۆرۈر
جاۋاب :تاماكا چېكىشانى ئۆگىنىاپ قاېلىش دېگەنلىاك قۇتۇلاۇش ئەڭ قىايىن بولغاان خەتەرلىاك
بىااااار ياااااولنى تالل ىۋالغاااااانلىقتۇر چاااااۈنكى تاماكاااااا تەركىبىااااادىكى نىكاااااوتىن ماددىساااااىنىڭ تاماكاااااا
چەككۈچىلەرنىااڭ تې نىاادە قوزغاااش كۈچىنىااڭ زورلااۇقى ۋە ئۇنىااڭ تەلەبلىرىاادىن بىاارىگە ئايلىنىااپ
قالغااانلىقى سااەۋەبلىك ،تاماكااا چېكىشااكە ئادەتلىنىااپ قالغااان كىشااىلەر ئااۇنى تاشااالش يولىاادا كااۆپ
ئازابالنماقتااا ۋە زىيااانل ىق ماااددىالر ئىچىاادە تاماكااا ئىنسااان ساااقلىقىنىڭ ئەڭ ئەشااەددىي دۈشاامىنى
بولۇپ تونۇلماقتاا شاۇڭا خەلقئاارادىكى نۇرغاۇن دۆلەتالەر كىشاىلەرنىڭ ئۈساتى يېپىاق جاايالردا،
خۇسۇسەن ،ئىش ئورۇنلىرىدا تاماكا چېكىشنى قەتئىي تۈردە مەنئى قىلىپ كەلمەكتە
( )1نىسا سۈرىسى  - 29ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى  -195ئايەت
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تاماكىنىااڭ زىيااانلىرى ۋە ئاااۋارىچ ىلىكلىرى شااۇنداق كااۆپ بولغااان ئىااكەن ،ئااۇنى چېكىشاانى
ئۆگىنىاااپ قېلىشاااتىن قااااتتىق ھەزەر قىلىاااش ئەڭ ياخشاااىدۇر « سااااقلىنىش داۋالىنىشاااتىن ئەۋزەل»
دەيدىغان ھېكمەت ناھايىتى توغرا ئېيتىلغان
دۇنيا سەھىيە تەشكىالتىنىڭ تاماكىدىن ئاگاھالندۇرۇشى
 1485سوئال :نېمە ئۈچۈن تاماكا چېكىش ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش دېيىلىدۇ
جاۋاب :تېببىي مۇتەخەسسىسلەر تاماكا چېكىشانىڭ ئاۆز رازىلىقاى بىالەن ئاۆزىنى ئۆلتاۈرۈش
ئىكەنلىكىنااى يەكۈنلەياادۇ چااۈنكى تاماكااا ساااەۋەبلىك ئۆلااۈپ كېتىۋاتقانالرنىااڭ سااانى باشاااقا ھەر
قانداق بىر تەبىئىي ئاپەت ياكى ئۇ رۇشالردا ئۆلگەنلەرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ بولماقتا
دۇنيا سەھىيە تەشاكىالتىنىڭ رەسامىي ستاتىساتىكىلىق دوكالتىادا مۇناداق دەپ قەيات قىلىنغاان:
« دۇنيااادا يىلىغااا تاماكااا سااەۋەبلىك ئىككااى يېاارىم مىليااون ئااادەم ئۆلىاادۇ بااۇ سااان  - 1945يىلااى
ئىككىنچاااى دۇنياااا ئۇرۇشاااىنىڭ ئااااخىرقى مەزگىللىر ىااادە ئامېرىكاااا قوشاااما شاااتاتلىرى ،ياپونىيىنىاااڭ
ھىروشاااىما ۋە ناگاساااااكى شاااەھەرلىرىگە ئاااااتوم بومبىساااى تاشاااالىغاندا ئاااۆلگەن ئااااادەم سااااانىدىن
تەخمىنەن  10ھەسساە ئېشاىپ كەتاكەن چاۈنكى ئاۇ ۋاقىتتاا ئااتوم زەربىساى بىالەن ئۆلگەنلەرنىاڭ
سانى  250مىڭ ئادەم ئىادى دۇنياادا ئەيادىز كېساىلى تارقالغانادىن كېايىن  - 1981يىلىادىن 1992
 يىلىنىاااڭ ئاخىرغىچىلىاااك بولغاااان  12يىلغاااا ياااېقىن ۋاقىااات مابەينىااادە ،ئەيااادىز كېساااىلى بىااالەنئۆلگەنلەرنىااڭ سااانى دۇنيااا بااويىچە  250مىڭاادىن ئااازراق ئاشااىدۇ بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى ،دۇنيااادا
تاماكاا ساەۋەبىدىن بىار يىال ئىچىادە ئۆلىادىغان ئاادەم ساانى يااپونىيىگە تاشاالنغان ئاتومادا ئاۆلگەن،
ئەيدىز كېسىلى سەۋەبلىك  12يىل ئىچىدە ئۆلگەن ئادەم سانىدىن نەچچە ھەسسە كۆپ بولماقتا»
دۇنيااا سااەھىيە تەشااكىالتىنىڭ  - 2002يىلااى  - 31ماااي كۈنىاادىكى ستاتىسااتىكىلىق دوكالتىاادا:
« ھاااازىر ھەر يىلاااى دۇنياااادا تاماكاااا ساااەۋەبلىك ئۆلىااادىغانالرنىڭ ساااا نى ۋاباااا ،ئىاااچ ساااۈرۈلۈش،
يۇقاااااۇملىنىش ،زەھەرلىااااانىش ،كاااااولىرا ،تىفاااااوس ۋە باشاااااقا ھەر قاناااااداق كېساااااەل ساااااەۋەبلىك
ئۆلىااادىغانالرنىڭ ساااانىدىن ئېشاااىپ كەتمەكاااتە تاماكاااا چېكىااادىغانالردىن ھەر  10كىشاااىدىن  3ى
تاماكىاااادىن تەدرىجىااااي زەھەرلىاااانىش بىاااالەن ئۆلىاااادۇ قالغانلىرىنىااااڭ كااااۆپ سااااانلىقى تاماكىغااااا
مۇناسااىۋەتلىك كېسااەللىكلەر بىاالەن قىينىلىاادۇ تاماكااا چېكىاادىغانالردىن  90كىشااىنىڭ ئۆپكىسااى
راك كېسااىلىگە گىرىپتااار بولىاادۇ ئۇالرنىااڭ قىزىاال قااان تومۇرىنىااڭ قېتىااپ قېلىشااى ئااايرىم بىاار
مۇشكىلە» دەپ قەيت قىلىنغان
دۇنياااا ساااەھىيە تەشاااكىالتىنىڭ مەزكاااۇر ستاتىستىكىساااىدا يەنە مۇنااادا ق دەپ قەيااات قىلىنغاااان:
« تاماكااا دۇنيااادا ئەڭ كااۆپ ئۆلااۈمگە سااەۋەب بولىاادىغان نەرسااىلەرنىڭ ئالدىنقىسااى ھېسااابلىنىدۇ
دۇنيااادا بىاار مىليااارد بىاار يېاارىم مىليونغااا يااېقىن ئااادەم تاماكااا چېكىاادۇ ،ئااۇالردىن  800مىليااونى
ئااۈچىنچى دۇنيااا ئەللىرىنااى تەشااكىل قىلىاادۇ ئەھااۋال مۇشااۇ بااويىچە كېتىۋەرسااە ،دۇنيااادا تاماكااا
سەۋەبىدىن ئۆلىدىغانالرنىڭ ساانى  – 2020يىلىغاا يەتكەنادە ھەر يىلىغاا  4مىليونغاا يېتىادىغانلىقى،
 - 2030يىلىغاااا بارغانااادا دۇنياااادا يىلىغاااا تاماكاااا ساااەۋەبى بىااالەن ئۆلىااادىغانالرنىڭ ساااانىنىڭ 10
مىليونغا يېتىدىغانلىقى مۆلچەرلەنمەكتە»
تاماكا چېكىش ھازىرقى ئەسىرنىڭ ئەڭ پاالكەتلىك ئاپىتى
 1486سوئال :نېمە ئۈچۈن تاماكا چېكىش ھازىرقى ئەسىرنىڭ ئەڭ پاالكەتلىك ئاپىتى دېيىلىدۇ
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جاۋاب :پەن – تېخنىكىنىڭ تەرەققىياتىغا ئەگىشىپ تاماكىنىاڭ ئىنساان سااقلىقىغا كەلتۈرىادىغان
زىياااااانلىرى ۋە خەتەرل ىااااارى ئىلگىرىكاااااى ۋاقىتالرغاااااا قارىغانااااادا تېخ ىماااااۇ ئېنىاااااق ۋە كەساااااكىن
ئىسپاتلىماقتا بىر يىل ئىچىدە تېنى سااق كىشاىلەردىن ئىككاى يېارىم مىلياون كىشاىنىڭ پەقەت تاماكاا
سەۋەبىدىنال دۇنيادىن ئايرىلىشى ھەقىاقەتەن چاوڭ پااجىئە بولاۇپ ،ھاازىرقى ئەساىرنىڭ ئەڭ زور
پاالكەتلىك ئاپىتى بولۇپ سانىلىدۇ
تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقلىنىش تەدبىرلىرى
 1487سوئال :قانداق قىلغاندا تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقالنغىلى بولىدۇ
جااۋاب :تېببىااي مۇتەخەسسىساالەرنىڭ ئىسپاتلىشااىچە ،ئااادەتتە تاماكىغااا خۇمااار بولااۇپ قااېلىش
ھ اراققااا خۇمااار بولااۇپ قېلىشااتىن تىااز ۋە ئاسااان بولىاادۇ  100ئااادەم ھاااراق ئىچسااە ،ئۇالرنىااڭ
 10ياااكى  15ى ھاراققاااا خۇماااار بولساااا 100 ،ئاااادەم تاماكاااا چەكساااە ،ئۇالرنىاااڭ  85ى
تاماكىغا خۇماار بەڭگاى بولاۇپ قالىادۇ شاۇڭا تاماكاا چېكىشانى ئۆگىنىاپ قېلىشاتىن قااتتىق ھەزەر
قىلىااش كېاارەك تۆۋەناادىكى چااارە – تەدبىاارلەر تاماكااا چېكىشاانى ئۆگىنىااپ قېلىشااتىن ساقلىنىشااقا
ياردەمچى بولۇشى مۇمكىن:
( )1ت اماكاااا چېكىااادىغانالر بىااالەن ئىمكاااان قەدەر ئارىالشماسااالىق ئىاااش مۇناساااىۋىتى بىااالەن
چارىسىز ئارىلىشىشقا مەجبۇر بولغاان تەقادىردىمۇ ،تاماكىغاا ساەلبىي نەزەر بىالەن قااراش ،ئاۇنى
بىر خەتەرلىك ئاپەت ياكى ئالۋاستى دەپ تونۇش ۋە شۇنداق مۇئامىلە قىلىش
( ) 2ئۆگىنىپ قالمايمەن دېگەن ئىشەنچ بىلەن بىر قېتىم ،ئىككى قېتىم چېكىاپ بېقىشاتىن قااتتىق
ھەزەر قىلىش
( ) 3تاماكىغاااا زورلىغۇچىالرغاااا قەتئىاااي باااوي ئەگمەسااالىك ۋە شاااۇنداق ئەھۋالغاااا ماااۇپتىال
بولۇپ قا لماسلىقنىڭ چارىسىنى قىلىش
( ) 4تاماكااا چېكىاادىغانالر بااار سااورۇنالردىن مااۇمكىن قەدەر ئااۆزىنى قاااچۇرۇش ئامالسااىز
قاتنىشىپ قالغاندىمۇ ،بەڭگىلەردىن يىراقراق ئولتۇرۇش
( ) 5سااىزگە تاماكااا سااۇنغان كىشااى ھەر قااانچە يااېقىن كىشااىڭىز بولغااان تەقاادىردىمۇ ،ئۇنىااڭ
خاتىرىسااىنى قىلماسااتىن قەتئىااي رەت قىلىش اىڭىز كېاارەك ئۇنااداق قىلمىغاناادا ،كېيىنكااى پۇشااايمان
سىزگە پايدا بەرمەيدۇ

بالىالرنى تاماكا چېكىشنى ئۆگىنىپ قېلىشتىن ساقالش ئۇسۇلى
 1488سااوئال :قانااداق قىلغاناادا بالىالرنىااڭ تاماكااا چېكىشاانى ئۆگىنىااپ قېلىشااىنىڭ ئالاادىنى ئااالغىلى
بولىدۇ
جاااۋاب :بالىالرنىااڭ تاماكااا چېكىشاانى ئۆگىنىااپ قېلىشااىنىڭ ئالاادىنى ئېلىشااتا ،ئاتااا ـ ئانىالرنىااڭ
رولاااااى ناھاااااايىتى چوڭااااادۇر ئاااااۇالر باااااالىلىرى توغرۇلاااااۇق تۆۋەنااااادىكىلەردىن مەسااااائۇل ۋە
جاۋابكاردۇر:
( ) 1ئائىلىاادە دىنىااي تەربىيىنااى كۈچەيتىشااى ،ھاااالل ـ ھااارام ،ياخشااى ـ يام اان ۋە تااوغرا ـ
خاتاالرنىاااااڭ ھەممىناااااى بالىالرغاااااا تاااااوغرا يوساااااۇندا بىلدۈرۈشاااااى ۋە قانائەتلىنەرلىاااااك ھالااااادا
چۈشەندۈرۈشى
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( ) 2تەقۋادارلىق ،نەپسىنى يىغىش ۋە ئېسىل ئەخالقالردا بالىلىرىغا ئۈلگە بولۇشى
( ) 3بالىلىرىنىڭ يۈرۈش ـ تۇرۇشالىرىنى كاونترول قىلىاپ تۇرۇشاى ئۇالرنىاڭ ياانچۇقلىرىنى
ۋە سومكىلىرىنى پات – پات تەكشۈرۈپ تۇرۇشى
( ) 4بالىلىرىنىاڭ ئارىلىشاىدىغان دوساتلىرى ،ساۋاقداشاالىرى ۋە قوشانىلىرىنى ئېنىاق بىلىشااى ۋە
بالىلىرىنى ئەخالقسىز ،يامان ،بەڭگى بالىالرغا قەتئىي ئارىالشتۇرماسلىقى
( ) 5بالىلىرىنىاااڭ مەكتەپتىكاااى ئەھاااۋالىنى مۇئەللىملىرىااادىن ۋە ئىشاااەنچلىك ساۋاقداشااالىرىدىن
ھەمىشە ئىگىلەپ تۇرۇشى
( ) 6تاماكاااا چېكىااادىغانالر باااار ساااورۇنالرغا باااالىلىرىنى ئېلىاااپ بارماسااالىقى ۋە ئۇالرنىاااڭ
يالغۇز بېرىشىنىمۇ توسۇشى (يەنى مەنئى قىلىشى)
( ) 7ئاتااااا ـ ئااااانىالر ئااااۆزلىرى بالىلىرىنىااااڭ يېنىاااادا تاماكااااا چەكمەساااالىكى ،ئۆياااادە تاماكااااا
ساقلىماسلىقى
( ) 8بالىلىرىنىاڭ بېاارەر قېااتىم تاماكااا چەككەنلىكىنااى ياااكى بەڭگااى بالىالرغااا ئارىالشااقانلىقىنى
ئاڭلىغاااان ھامااااان بااااالىلىرىنى قانائەتلىنەرلىااااك ئىلم ىاااي ئۇسااااۇل بىاااالەن ئاگاھالندۇرۇشااااى ،قايتااااا
قىلماسلىققا ۋەدە ئېلىشى ۋە ھەمىشە ئۇالرنى سۈرۈشتە قىلىپ تۇرىشى
( ) 9بالىلىرىنىڭ يامان ئادەتلەرگە كۆنۈپ قالماسالىقى ،گاۈزەل ئەخالقلىاق پەرزەنات بولۇشاى
ئۈچۈن ئالالھقا سېغىنىپ ھەر دائىم دۇئا قىلىشى
( ) 10تاماكااااا ،ھاااااراق ،ئاااااق چېكىملىااااك ۋە باشااااقىمۇ زىيااااانلىق نەرسااااىلەرنىڭ خەتىرىاااادىن
بالىلىرىنى ھەمىشە ئاگاھالندۇرۇپ تۇرۇشى

تاماكىنى تاشالش چارىلىرى ۋە بەزى تەكلىپلەر
 1489سوئال :قانداق قىلغاندا تاماكىنى تاشلىغىلى بولىدۇ
جاۋاب :دۇنيادا ھەر قانداق بىر مۈشاكۈلىنىڭ چىقىاش ياولى بولىادۇ تامااكىنى تاشاالش ئىشاى
شاااۇنچىلىك قىااايىن كۆرۈنساااىمۇ ،ئاااۇنى تاشاااالش مۇمكىنااادۇر تۆۋەنااادىك ىلەر تامااااكىنى تاشاااالش
ئۈچۈن ياردەمچى بوالاليدۇ:
( ) 1ئالالھ تائاالغاا ساېغىنىپ دۇئاا قىلىاش ۋە باۇ نىجىساتىن قۇتۇلاۇش ئۈچاۈن ئاالالھ تائاالغاا
چىن ئېسىلىش ئالالھ تائااال قۇرئاان كەرىمادە ﴿ :ماڭاا دۇئاا قىلىڭاالر ،مەن دۇئاايىڭالرنى ئىجاابەت
قىلىاامەن﴾( )1دەپ ئوچااۇق جاكارلىاادى يااۈ رەكتىن قىلىنغااان دۇئاالرنىااڭ ئىجااابەت بولۇشااىدا شااەك
يااوق ئەممااا دۇئانىااڭ ئىجاااابەت بولۇشااى ئۈچااۈن بەزى شااەرتلەرمۇ باااار مەسااىلەن :يااېمەك ـ
ئىچمەكنىااڭ ھااللاادىن بولۇشااى ،دۇئانىااڭ ئىجااابەت بولۇشااىغا چىاان ئىشااەنچ بىاالەن قىلىااش ،دۇئااادا
راستچىل ،سەمىمىي بولۇش ،ئالالھنىڭ دۇئاانى ئىجاابەت قىلىادىغانلىقىغا چىان ئىشاىنىش ،ئىجاابەت
بولمايۋاتىدۇ ،دەپ دۇئادىن زېرىكمەسلىك ۋە باشقىالر
( )2ئاااالالھ تائاال غاااا تەقۋالىاااق قىلىاااش ،يەناااى ئاااالالھ تائاالغاااا ساااېغىنىپ ئۇنىاااڭ غەزىاااپىگە
ئۇچرايدىغان ئىشالردىن قېچىش ۋە ئۇنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشاىش ئۈچاۈن تىرىشاچانلىق كۆرساىتىش
ئار قىلىق ئۇنىڭ ھىمايىسىگە ئىگە بولۇش ئاالالھ تائااال ئۆزىنىاڭ ھىمايىساىگە ئالغاان كىشاىنى ھاېچ
( )1بەقەرە سۈرىسى -186ئايەت
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ۋاقىت زىيانغا ئۇچراتمايدۇ ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمادە ﴿ :كىمكاى ئالالھقاا تەقۋالىاق قىلىادىكەن،
ئااالالھ ئۇنىااڭ ئىشااىنى ئاسااان قىلىاادۇ﴾( )1ۋە ﴿ كىمكااى ئااالالھ تائاالغااا تەقۋالىااق قىلىاادىكەن ،ئااالالھ
ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ﴾( )2دەپ كۆرسەتكەن
( ) 3تاماكىنى دەر ھال تاشاالش ئاۇنى دەرھاال تاشاالش چىان ئىارادە تەلەب قىلىادىغان ئىاش
لااېكىن ئاااۇ بەزىاالەر ئويلىغانااادەك قىااايىن ئىشاامۇ ئەمەس ئاااۇنى قىااايىن كااۆرگەن كىشاااى رامىااازان
كۈنلىرىدىكى ھالىنى ئەسكە ئالساا بولىادۇ رامىازان كۈنلىرىادىمۇ يېايىش ،ئىچىاش ،تاماكاا چاېكىش
قاتاااارلىق ئىشاااالردىن مەجباااۇرى ئاااۆزىنى توساااىدۇ بۈگاااۈن تاشااااليمەن ،ئەتە تاشااااليمەن دەپ
كەياانىگە سااوزۇش شااەيتاننىڭ قارمىقىغااا ئېسااىلغانلىق بولااۇپ ،شااەيتانىي نەپااس ئااۇنى تاشالشااقا
پۇرسااەت بەرمەساالىككە تىرىشااىدۇ ئەڭ ئۈنۈملااۈك چااارە ،ت اماااكىنى تاشااالش قارارىغااا كەلااگەن
ھامان ئۇنىڭدىن دەرھال قول ئۈزۈشتۇر
 1490سوئال :تاماكىنى تاشلىغاندىن كېيىن قايتا چەكمەسلىك ئۈچۈن نېمە قىلىش كېرەك
جاۋاب :تاماكىغا قايتا ئۆگىنىپ قالماسلىق ئۈچۈن مۇنۇالرنى قىلىش كېرەك:
( )1تا ماااكىنى تاشاالىغاندىن كېاايىن ،ئااۇنى قەتئىااي ئېسااىگە كەلتۈرمەساالىك ،كااۆرۈپ قالغااان
ياكى ئېسىگە چۈشۈپ قالغان ئەھۋالالر ئاستىدا خىيالىنى باشقا ياققا بۇراش كېرەك
( ) 2تاماكاااا چېكىااادىغان دوساااتالردىن مەڭگۈلاااۈك ئاااادا-جاااۇدا بولاااۇش ۋە ئۇالرغاااا قەتئىاااي
ئارىالشماسلىق
( )3تاماكا چېكى ش ئەسناسىدا ئىستېمال قىلىاپ كەلاگەن شاەيئىلەرنى ئىساتېمال قىلىشانى تەرك
ئېااتىش  ،تاماكااا چەككەنااادە ئولتااۇررۇپ ئادەتلىنىااپ كەلاااگەن ئورۇناادۇقتا ئولتۇرماساالىق ،ئاااۆي-
ئىچىدىكى ۋە ئىش ئورنىدىكى ھايات تەرزىنى ئۆزگەرتىش
( ) 4گىمناستىكا ھەرىكەتلىرى بىلەن كۆپرەك شۇغۇللىنىش
( )5مېۋە ۋە كۆكتاتالرنى كۆپرەك ئىستېمال قىلىش
( ) 6تاماكا خۇماارى تۇتقاان بىار قاانچە مىنۇتلاۇق قىيىنچىلىققاا ساەۋر بىالەن تاقابىال تاۇرۇش
خۇمااار تۇتقااان شااۇ بىاار قااانچە لەھاازىگە چىااداپ كېااتەلىگەن ئااادەم ئۆزىاادە نەپساانىڭ تەلەبلىرىنااى
رەت قىلىشااتا مۇسااتەھكەم ئىرادىنااى تۇرغۇزاالياادۇ شااۇنداق قىلىااپ ،تاماااكىنى چوقااۇم تاشااالپ
كېتەلەيدۇ
( ) 7تاماكا خۇمارى تۇتقان ۋاقىتتا ئاۆزىنى تۇتاۇۋېلىش ،خىياالىنى باشاقا ياققاا باۇراش ،باشاقا
ئىشالر بىلەن مەشغۇل بولۇش
 1491سوئال :تاماكىنى تاشالشنىڭ باشقا چارىلىرىمۇ بارمۇ
جاااۋاب :تەلىااام ـ تەربىاايە مۇتەخەسسىسااالىرى تامااااكىنى تاشااالش ئۈچاااۈن تۆۋەنااادىكىلەرنى
تەۋسىيە قىلىدۇ:
( ) 1تاماكاااا ئورنىغاااا نىكاااوتىن ماددىساااىدىن ياساااالغان مەخساااۇس رىۋاشاااكىالرنى چاينااااش
تاماكىغاااا بولغاااان ئىشاااتىھانى پەساااەيتىدۇ چاااۈنكى كىشاااىلەرنى تاماكاااا چېكىشاااكە ئادەتلەنااادۈرۈپ
قويغاااان نەرساااە ،ئ ۇنىڭااادىكى نىكاااوتىن ماددىساااىدۇر مىساااۋاك قوللىنىشااامۇ تامااااكىنى تاشالشاااقا
ياااردەمچى بولىاادۇ خۇمااار قاااتتىق تۇتقااان لەھاازىلەردە مىسااۋاكنى ئېغىزىاادىن چىقارماااي تااۇرۇش
( )1تەالق سۈرىسى -4ئايەت
( )2تەالق سۈرىسى -2ئايەت
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ياخشى ئۇسۇلدۇر
( ) 2تامااااكىنى تەدرىجىاااي تاشالشاااقىمۇ بولىااادۇ باااۇ كۈنااادىلىك چېكىااادىغان تاماكاااا نىسااابىتىنى
ئازايتىش ئار قىلىق بولىدۇ مەسىلەن :كۈنىگە بىر پاچكا چېكىدىغان كىشاى ئاۇنى بىار يااكى ئىككاى
تالغااا چۈشۈرۈشااى ،ئىمكااان قەدەر ئاااز چېكىشااكە تىرىشااىش ئااارقىلىق بولىاادۇ لااېكىن ئەڭ ياخشااى
ۋە ئەڭ ئۈنۈملۈك چارە— يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك — دەرھال تاشالشتىن ئىبارەتتۇر
( ) 3تاماكا چەكمەيدىغان دوساتالر بىالەن كاۆپرەك ئارىلىشاىش ،ئاۇالر بىالەن بىارگە ساەيلىگە
ۋە سەپەرلەرگە چىقىش شۇ ئارقىلىق تاماكاا چەكمەسالىككە ئاۆزىنى كۆنادۈرۈش ماۇمكىن لاېكىن
بااۇ ئەساانادا ۋاقىتنااى بىكااار ئۆتكۈزمەساالىك ھەتتااا ئااۆزىگە تاماكااا ھەققىاادە خىيااال سۈرۈشااكىمۇ
پۇرسەت بەرمەسلىك كېرەك
( )4تاماك ىغااا قارشااى تۇرىاادىغان مەخسااۇس تېببىااي مەركەزلىاارى بولىاادۇ ئااۇالر يېڭاانە ۋە
بەزى دورىااااالر ئااااارقىلىق تاماااااكىنى تاشاااالىماقچى بولغااااانالرنى داۋاالياااادۇ بااااۇ ئورۇنالرغااااا
مۇراجىئەت قىلىشمۇ ئاالھىدە ياردەمچى بولىدۇ
( ) 5تاماكا چېكىادىغان دوساتالردىن ئايرىلىاپ ،ئۇالرنىاڭ ساورۇنلىرىنى تەرك ئېتىاپ ،تاماكاا
چەكمەيدىغانالر بىلەن كۆپ ئارىلىشىش
( ) 6بېاارەر ياااكى ئىككااى قېااتىم مەغلااۇپ بولااۇش بىاالەن ئۈمىدسىزلەنمەساالىك كېاارەك ئااادەتتە
تامااااكىنى تاشااالىماقچى بولغاااانالردىن  60كىشاااى ئىرادىساااىدىن يېڭىلىاااپ يەنە تاماكاااا چاااېكىش
ئاادىتىگە قايتىاادۇ لااېكىن تاماااكىنى تاشاالىماقچ ى بولغااان ئااادەم بىاار ياااكى ئىككااى قېااتىم يېڭىلغىنىاادىن
كېيىن ،ئۆزىنىڭ ئاجىز نۇقتىسىنى بىلىۋېلىپ ،بارچە ھىممىتى ۋە كاۈچىنى شاۇ ئااجىزلىق تەرىپىناى
يېڭىش يولىغا سەرپ قىلىدىكەن ،ئۇ تامااكىنى تاشاالش جېڭىادە ئااخىرى چوقاۇم غەلىابە قىالاليادۇ
ئىرادىلىااك ئااادەم ئۆزىنىااڭ خاتااالىقىنى ۋە ئاااجىزلىق نۇقتىسااىنى تونۇياادۇ ۋە ئۇنىڭغااا يېڭىلمەساالىك
ئۈچۈن كۈرەش قىلىدۇ مەلۇمكى ،ھارماي كۈرەش قىلغانالر ئاخىرى چوقۇم غەلىبە قىلىدۇ
( ) 7ئۆز ـ ئۆزىگە ساۆز بېارىش ئۇساۇلى بىلەنماۇ تامااكىنى تاشاالش جېڭىادە غەلىابە قىلغىلاى
بولىدۇ چاۈنكى ئىنساان قانچىلىاك ساۆزىدە تۇرم ايادىغان بولاۇپ كەتاكەن تەقادىردىمۇ ،ئاۇ ئاۆزىنى
ئالدىماساالىقى كېاارەك ئۇنىااڭ ئااۆزى بىاالەن ۋىجاادانى ئوتتۇرىسااىدا سااەمىمىيەت بولۇشااى كېاارەك
تاماكىنى قەتئىي تاشالش ئۈچاۈن ئاۆزىگە چىان ۋەدە بەرگەن ئاادەم ھەر ۋاقىات خۇماارى تۇتاۇپ
ۋەدىسااىنى بۇزۇشااقا مەجبااۇر ھااالەتكە چۈشااۈپ قالغىنىاادا ئااۆز  -ئااۆزىگە بەرگەن ۋەدىسااىنى ۋە
ئۆزىنى ئالدىماسلىقى كېرەكلىكنى ئويالپمۇ ۋەدىسىنى بۇزۇشتىن يانىدۇ
( ) 8يااۇقىرىقى ئۇسااۇلالر بىلەنمااۇ تاماااكىنى تاشااالش جېڭىاادە غەلىاابە قىاللمىغااانالر ئۈچااۈن،
يەنە بىااار چاااارىمۇ باااار ،ئاااۇ بولساااىمۇ ،تاماكاااا چەكمەسااالىككە قەساااەم قىلىاااش ئەگەر قەساااىمىدە
تۇرالماااي گۇناھكااار بولااۇپ قېلىشااتىن قورقسااا ،ۋاقىتلىااق قەسااەم قىلىشااقا بولىاادۇ مەسااىلەن :بىاار
يىللىق ،ئۈچ ئايلىق ،بىر ئايلىق بۇ ئۇسۇل بىلەن تاماكا چېكىشنى تاشلىغانالرمۇ كۆپ
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ھاراق ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ھەققىدە
ئادەمنى مەست قىلىدىغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ھاراقتۇر
 1492سوئال :مەست قىلىدىغان ھەر قانداق نەرسە ھاراق ھېسابلىنامدۇ
جااااۋاب :ئىساااالم دىنىااادا ،ئاااادەمنى مەسااات قىلىااادىغان نەرساااىلەرنىڭ ھەر قانااادىقى ھاراقنىاااڭ
تااۈرىگە كىرىاادۇ بۇنىڭغااا بىنااائەن ،ئاااق ھاااراق ،قىزىاال ھاااراق ،پىااۋا ،شااامپانىيە ،ئىسااپېرت ۋە
ئادەمنى مەست قىلىدىغان ھەر قانداق ئىچىملىك ھاراق ھېسابلىنىدۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم باۇ
ھەقااااتە مۇنااااداق دېااااگەن « :مەساااات قىلغااااۇچى نەرسااااىنىڭ ھەر قاناااادىقى ھاااااراقتۇر ،ھاراقنىااااڭ
() 1
ھەرقاندىقى ھارامدۇر»
 1493سوئال :ھاراقتىن مەست قىلمىغۇچىل ىك مىقداردا ئىچىشمۇ ھاراممۇ
جاااۋاب :ھاااراق ياااكى ھاااراق نااامى بىاالەن ئاتالمىغااان بولسااىمۇ تەركىبىاادە ئااادەمنى مەساات
قىلىش خۇسۇسىيىتى بولغان ھەر قانداق بىر ئىچىملىكاتىن بىار يۇتاۇم ئىچىشامۇ قەتئىاي ھارامادۇر
بااۇ مەسااىلىدە پۈتااۈن ئىسااالم ئۆلىمااالىرى بىااردەك ئىتتىپاااقتۇر پەيغەم ابەر ئەلەيھىسساااالم« :كااۆپى
مەساااات قىلىاااادىغان نەرسااااىنىڭ ئېزىمااااۇ ھاراماااادۇر»( )2دەپ كۆرسااااەتكەن چااااۈنكى مەزكااااۇر
نەرساااىلەر ئااااز ئىساااتېمال قىلىاااش بىااالەن مەسااات قىلمىغاااان بىااالەن ئىچكاااى ئورگانالرغاااا زىياااان
يەتكۈزۈپ ھەر تۈرلۈك كېساەللىكلەرنى پەيادا قىلىشاتا ئېازى بىالەن كۆپىنىاڭ پەرقاى ياوق ئۇنىاڭ
ئۈستىگە ئاز ئىچىش كۆپ ئىچىشكە ئېلىپ بارىدۇ
ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى
 1494سوئال :نېمە ئۈچۈن ھاراق پۈتۈن يامانلىقالرنىڭ باشالمچىسى دېيىلىدۇ
جااااۋاب :قااااتىللىق ،ئوغرىلىاااق ،خىيانەتچىلىاااك ،ئالااادامچىلىق ،ئاتاااا  -ئانىساااىنى قاقشاااىتىش،
بااالىلىرىنى يېااتىم قالاادۇرۇش ،نومۇسااىنى قوغدىيالماساالىق ،پەسكەشاالىك قاتااارلىق ھەر قانااداق بىاار
جىناايەت ياااكى ئەخالقسااىزلىقنىڭ ئارقىسااىدا چوقااۇم ھاراقنىااڭ بولىااد ىغانلىقى ھەممىااگە مەلااۇم بىاار
رىئااااللىق چاااۈنكى ھااااراق ئىچاااكەن ئاااادەم ھەر قاناااداق بىااار گۇنااااھنى يااااكى جىناااايەتنى ھاااېچ
ئىككىلەنمەساااتىن قىلىااادىغان بولاااۇپ قالىااادۇ شاااۇڭا ھااااراق پۈتاااۈن يامانلىقالرنىاااڭ باشالمچىساااى
دېيىلىاادۇ بااۇ پىكىااردە ھەر قانااداق دىاان ،ھەر قانااداق پەلسااەپە ۋە ھەر قانااداق قااانۇن بىردەكتااۇر
« پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھاراققااا مۇناسااىۋەتلىك ئااون كىشااىگە لەنەت قىلغااان بولااۇپ ،ئااۇالر:
ھاااااراق سااااىققۇچى ،سااااىقتۇرغۇچى ،ئىچكااااۈچى ،ئىچۈرگااااۈچى ،توشااااىغۇچى ،توشااااۇتقۇچى،
() 3
ساتقۇچى ،پۇلىنى يېگۈچى ،سېتىپ ئالغۇچى ۋە ساتقۇزغۇچى قاتارلىقالردۇر »
 1495سوئال :ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىدىكى ئاساسلىق سەۋەب نېمە
جاااۋاب :ئااالالھ تائ ا اال ئىنساااننى باشااقا مەخلۇقاااتالردىن ئااارتۇق قىلىااپ ،ئۇنىڭغااا ئەقىاال ئاتااا
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
( )2ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزىالر رىۋايىتى
( )3تىرمىزى ،ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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قىلغاااان ئەقىااال ئىنسااااننى باااارلىق مەخلاااۇقالردىن ئاالھىااادە ئايرىاااپ تۇرىااادىغان ئەڭ قىممەتلىاااك
نەرساىدۇر ئۇنىڭساىز ئىنسااننىڭ ھېچقانااداق قەدىار ـ قىممىتاى بولماياادۇ شۇڭالشاقا ئىساالم دىنىاادا
ئەقىلنااى قوغااداش بەش چااوڭ پەرزنىااڭ بىاارى بىاارەر ئىنساااننىڭ ئەقلىنااى كەتكۈزگەنلىااك ئااۇنى
ئۆلتااۈرگەن بىاالەن باااراۋەردۇر مەساات بولااۇش ئەقىلنااى يوقاتقااانلىقتۇر ئەقلىنااى يوقاتقااان ئااادەم
ئىسالم ئىبادەتلىرىنى ئورۇنداش قا ساالھىيەتلىك بواللمايادۇ مۇنادىن باشاقا ،ئەقلاى جايىادا بولمىغاان
ئاااادەم ئۆزىنىاااڭ ناااې مە قىلىاااۋاتقىنىنى بىلمىگەنلىكاااتىن ،ئەدەپ  -ئەخالققاااا زىااات كېلىااادىغان ساااۆز -
ھەرىكەتلەرنى ۋە تۈرلۈك ناشايان ئىشالرنى قىلىش ،ھەتتاا ھاياتىغاا خەتەرلىاك ئىشاالرنى ساادىر
قىلىشاتىن ئۆكۈنمەياادۇ قااتىللىق جىنايەتلىرىنىااڭ كۆپىنچىساى ھاراقنىااڭ ساەۋەبىدىن بولىاادۇ ھاااراق
ئىنسااااننى ياخ شاااى ئىشاااالردىن ۋە ئالالھنىاااڭ زىكرىااادىن توساااىدۇ شاااۇ ساااەۋەبتىن ئاااالالھ تائااااال
ھااااراقنى پۈتاااۈن تاااۈرلىرى ۋە پۈتاااۈن ئاتاااالغۇلىرى بىااالەن بىااارگە ھاااارام قىلغاااان ئاااالالھ تائااااال
ھاراقنىاااڭ ھااااراملىقىنى جاكاااارالپ مۇناااداق دېاااگەن ﴿ :ئاااى ماااۆمىنلەرۇ ھااااراق ئىچىاااش ،قىماااار
ئوينااااش ،بۇتالرغاااا چوقۇناااۇش ،پااا ال ئاااوقلىرى بىااالەن پاااال ساااېلىش شاااەيتاننىڭ ئىشاااى ،پاساااكىنا
قىلىقاااالردۇر ،بەخاااتكە ئېرىشىشاااىڭالر ئۈچاااۈن شاااەيتاننىڭ ئىشاااىدىن يىاااراق بولاااۇڭالر شاااەيتان
ھاراق ،قىمار ئاارقىلىق ئااراڭالردا دۈشامەنلىك ،ئااداۋەت تۇغادۇرماقچى ،ساىلەرنى ناماازدىن ۋە
() 1
ئالالھنى ياد ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ ،س ىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر ﴾
ھاراقنىڭ زىيانلىرى كۆپ
 1496سوئال :ھاراقنىڭ ئاساسلىق زىيانلىرى قايسىالر
جاۋاب :تى ببىي مۇتەخەسسىسلەر ھاراقنىاڭ زىياانلىرىنى تەتقىاق قىلىاپ ،مۇناداق  14تۈرلاۈك
زىيىنىنى ئېالن قىلغان:
( ) 1ھاراق ئىنساننىڭ يۇقىرى نېرۋا سىستېمىساىنى زەھەرلەپ ،ھااراق ئىچكاۈچىنى ۋاقىتلىاق
ساراڭ قىلىدۇ شۇنىڭ بىلەن ئۇ قااليمىقان سۆزلەپ كىشىلەرگە ئەزىيەت بېرىدۇ
( )2ھاراق يۈرەكنى قاتتىق قوزغىتىپ ،ئارقىدىن ئاجىزالشتۇرىدۇ
( ) 3ئىنساااااننىڭ كېسااااەللىككە قارشااااى كااااۈچىن ى ئاجىزالشااااتۇرىدۇ ئىنساااااندىكى يۇقۇملااااۇق
كېسەلگە قارشى تۇرىدىغان ئاق قان ئايلىنىشىنى ئىشلىمەس ھالغا كەلتۈرۈپ قويىدۇ
( ) 4ھااراق ئىچىشاكە ئاادەتلەنگەن ئاادەم ساىل كېساىلىگە گىرىپتاار بولىادۇ ئەگەر ئاۇ ئااۈچەي
ياللۇغى كېسىلى بولۇپ قالسا ،قۇتۇلۇش ئىمكانى بولمايدۇ
( )5ھ اراققااا ئااادەتلەنگەن ئادەمنىااڭ ئوپېراتسااىيىدە قۇتۇلااۇش نىساابىتى ئىنتااايىن ئاااز بولىاادۇ
شۇڭالشقا سۇغۇرتا شىركەتلىرى ھاراقكەشلەرنىڭ ھاياتىنى سۇغۇرتىغا ئالمايدۇ
( ) 6دۇنيانىااااااااڭ ھەر قايسااااااااى جايلىرىاااااااادىكى دوختۇرخااااااااانىالردا ناھااااااااايىتى ئىاااااااانچىكە
تەكشۈرۈشلەرنى ئېلىپ بارغاندىن كېايىن ،سااراڭالر دوختۇرخانىساىغا كىارگەن كېساەررنىڭ
 50دىن كۆپرەكى ھاراق ئىچىدىغان ئادەمنىڭ بالىلىرى ئىكەنلىكى ئىسپاتالندى
( ) 7ھاراق يۈرەك بىلەن جىگەرنى كاردىن چىقىرىدۇ
( ) 8قااان بېسااىمى ،شااېكەر سااىيىش ۋە يااۈرەك كېسااىلى بااار ئادەمنىااڭ ھاااراق ئىچىشااى ئااۆز-
ئۆزىنى ئۆلتۈرگەن بىلەن باراۋەردۇر چۈنكى مۇنداق قىلىش ئۆلۈمنى چاقىرىپ ئەكىلىدۇ
( )1مائىدە سۈرىسى  - 91 - 90ئايەت
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( ) 9ھاراق بەزىلەرنىاڭ گۇماان قىلغىنىادەك تامااق سىڭدۈرۈشاكە يااردەم قىلمايادۇ ،بەلكاى ئاۇ
تاماق سىڭدۈرۈش ئورگانلىرىنىڭ پائالىيىتىگە توسالغۇ بولىدۇ ۋە ئاجىزلىتىدۇ
( )10ھاراقنىااڭ ھېچقانااداق ئوزۇقلااۇق قىممىتااى يااوق شااۇنى بىلىااش كۇپااايە قىلىاادۇكى ،بىاار
بوتۇلكا ھاراقنىڭ بىر قوشۇق گۈرۈچكە چاغلىق ئوزۇقلۇق كۈچى يوق
( )11ھاراقكەشااالەرنىڭ كۆپىنچىساااى نامراتلىققاااا گىرىپتاااار بولىااادۇ چاااۈنكى ئاااۇالر تاپقاااان
پۇلىنى ھاراققا خەجلەيدۇ ،ھاراق ئۈچۈن ئايالىنى ۋە باالىلىرىنى ئااچ قويىادۇ شاۇنىڭ بىالەن ئاائىلە
ئەزالىرى ياخشى غىزاالنمىغانلىقى ئۈچۈن ھەر خىل كېسەللىكلەرگە دۇچار بولىدۇ
( )12تى ببىااي ستاتىسااتىكىالرنىڭ كۆرسىتىشااىچە ،جىنسااىي كېسااەللىككە دۇچااار بولغانالرنىااڭ
كۆپ سانلىقى ھاراقنىڭ سەۋەبى بىلەن بولغان
( ) 13ھاراقكەشلەردىن كۈچلاۈك ئەۋالد چىقار غاان ئاادەم ياوق ،چاۈنكى ھااراق قورسااقتىكى
بالىنىڭ ئورگانلىرىنىڭ زەئىپ ۋە ئەيىبلىك ئۆسۈشىگە سەۋەب بولىدۇ
( )14قاتناااش ۋەقەسااىنىڭ  40ى دىاان كااۆپرەكى ھاااراق سااەۋەبى بىاالەن مەياادانغا كېلىاادۇ
چۈنكى ھاراق خەتەرنى ھېس قىلىاش ئورگاانلىرىنى ئاجىزالشاتۇرغانلىقى ئۈچاۈن ،بىار ساېكۇنت
ئىچىدە ماشىنىنى توختىتىش كېرەك بولغان بىر ۋەزىيەتتە ھااراق ئىچاكەن ئاادەم ئىككاى ساېكۇنتتىن
كېيىن توختىتااليدۇ بۇ چاغدا بولىدىغان ئىش ئاللىقاچان بولۇپ بولغان بولىدۇ
 1497سوئال :ھاراق ئىچىشنىڭ جازاسى نېمە
جاۋاب :ھااراق ئىچاكەن ئادەمنىاڭ باۇ دۇنياادىكى جازاساى  80قامچاا ئۇرۇلاۇش بولاۇپ ،باۇ
ئىسااااالم قااااانۇنى يولغااااا قويۇلۇۋاتقااااان مەملىكەتاااالەردە ئىجاااارا قىلىنىاااادۇ ئەممااااا ھاراقكەشاااانىڭ
ئااااااخىرەتتىكى جازاساااااى جەننەتاااااتىن مەھااااارۇم قاااااېلىش ۋە دوزاخقاااااا كىرىشاااااتۇر پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن« :ئۈچ خىل كىشى جەنا نەتكە كىرمەيادۇ ئاۇالر :ھااراقكەش ،ئاتاا ـ
() 1
ئانىسىنى قاقشاتقۇچى ۋە ئائىلىسىنى كۈنلىمەيدىغان دەييۇس»
پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالم مۇسااااااۇلمانالرنى ھاااااااراق ئىچىشاااااانىڭ يامااااااان ئاقىۋىتىاااااادىن
ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېاگەن « :ئالالھقاا ۋە قىياامەت كاۈنىگە ئىماان كەلتاۈرگەن كىشاى ھااراق
ئ ىچمىسۇن ،ئالالھقا ۋە قىيامەت كۈنىگە ئىمان كەلتاۈرگەن كىشاى ھااراق ئىچىلىادىغان داساتىخاندا
() 2
ئولتۇرمىسۇنۇ»

( )1ئىمام نەسائىي رىۋايىتى
( )2ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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زەھەرلىك چېكىملىكلەرنىڭ زىيىنى ھەققىدە
 1498سوئال :زەھەرلىك چېكىملىك دېگەن نېمە
جاۋاب :زەھەرلىك چېكىملىك — ئاادەمنى مەسات قىلىادىغان ،خۇماار تۇتقۇزىادىغان ئەپياۇن،
خېاااروئىن ،ماااورفىن ،نەشاااە ،كوكاااائىن قاتاااارلىق زەھەرلىاااك نەرساااىلەر بولاااۇپ ،باااۇالردا كاااۆپ
مىقااداردا زەھەرلىااك ماااددىالر بااار بۇالرنىااڭ كااېلىش مەنبەلىاارى ،ئىشاالەپچىقىرىش ئۇسااۇللىرى
ھەر خىاال بولااۇپ ،پۈتااۈن دۇنيااا خەلقىنىااڭ لەنىااتىگە ئۇچرىغااانلىقتىن ،كااۆپىنچە يوشااۇرۇن ھالاادا،
قارا نىيەتلىك كىشىلەر تەرىپىدىن ئىشلەپچىقىرىلىدۇ ۋە يوشۇرۇن تارقىتىلىدۇ
زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئەڭ خەتەرلىك زىيانلىرى
 1499سوئال :زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئەڭ خەتەرلىك زىيىنى قايسى
جاۋاب :زەھەرلى ك چېكىملىكلەر ئۇنى ئىستېمال قىلغاۇچىالرنى پۈتاۈنلەي كااردىن چىقىرىاپ،
ئۆلااۈم بىاالەن تۈگەشااتۈرگەننىڭ سااىرتىدا ،ئىنسااانىيەتكە زور بااليىئاااپەتلەرنى ئېلىااپ كېلىاادىغان،
خۇسۇساااەن مىللەتنىاااڭ كېلەچىكاااى بولغاااان ياشاااالرنى زەھەرلەپ ناااابۇت قىلىااادىغان رەھىمساااىز
ئالۋاستىدۇر زەھەرلىك چېكى ملىكلەرنىڭ ئىنساانالرغا كەلتۈرىادىغان زىياانلىرى مۆلچەرلىگۈساىز
ئېغىر بولۇپ ،تەن ساقلىقى ،ئىقتىساد ،ئائىلە ،پسىخىكا تەرەپلىرىدىن كاۆپ زىيىناى باار كاۆپلىگەن
دۆلەتلەرنىااڭ جىناااايى ئىشاااالر قانۇنىااادا زەھەرلىااك چېكىملىاااك ساااودىگەرلىرىگە ئۆلاااۈم جازاساااى
بېرىشىمۇ بۇ زەھەرنىڭ باالي ىئاپىتىنىڭ چوڭلۇقىنى ئىسپاتالشقا يېتەرلىكتۇر
 1500سوئال :زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئىنسان پسىخىكىسىغا قانداق زىيىنى بار
جاااۋاب :زەھەرلىااك چااېكىملىككە كۆنااۈپ قالغااان ئااادەم ئااۆز نەپسااىنىڭ ئەسااىرىگە ئايلىنىااپ
قالىادۇ چاۈنكى ئااۇ شاۇ ئەرزىاامەس خۇماارىنى قانادۇرۇش يولىاادا نەپساى خاھىشااى ئاۇنى نااېمىگە
بۇيرۇسا ،شۇنى قىلىدۇ ،ئەگەر نەپسى شاەيتان ئاۇنى ئاادەم ئۆلتۈرۈشاكە كۈشكۈرتساە كىرپىكىناى
قاقماسااتىن ئااادەم ئۆلتۈرىاادۇ ئەقلىنااى قوللىنىشااقا كااۈچى يەتاامەي قالىاادۇ چااۈنكى مۇنااداق ئااادەم
تەڭپۇڭلااااۇقى يوقالغااااان ،ئىرادىسااااى ئاااااجىز ،قورقۇنچاااااق ،ئىااااش بېجىرەلمەياااادىغان ،ھااااۇرۇن،
غەيرەتسىز بىر ئادەمگە ئايلىنىپ قالىدۇ
 1501سوئال :زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ تەن ساقلىقىغا بولغان زىيىنى قايسى
جااااۋاب :زەھەرلىاااك چېكىملىكلەرنىاااڭ تەن سااااقلىققا كەلتۈرىااادىغان زىياااانلىرى ھەقىاااقەتەن
چاااوڭ تېببىاااي مۇتەخەسسىسااالەرنىڭ ئېيتىشاااىچە ،زەھەرلىاااك چېكىملىاااك چېكىااادىغانالردا تاماققاااا
بولغان تەبىئىي ئىشتىھانىڭ يوقىلىشى بىلەن كېسەللىك باشالىنىپ ،تەننىاڭ ئاجىزلىشىشاى ،چىراينىاڭ
سارغىيىشاااااى ،كېساااااەللىككە قارشاااااى كۈچنىاااااڭ زەئىپلىشىشاااااى ،مىجەزىااااادىكى تەڭپۇڭلۇقنىاااااڭ
بۇزۇلۇشااى ،جىن سااىي كۈچنىااڭ ئۆلۈشااى ،جىگەرنىااڭ ،ئاشااقازاننىڭ كاااردىن چىقىشااى ،يۈرەكنىااڭ
ئېغىشااى ،قااان بېسااىمىنىڭ كۆتۈرۈلۈشااى ،ئاخىرىاادا قىزىاال قااان تومۇرىنىااڭ پارتلىشااى ئااارقىلىق
تۇيۇقسىز ئۆلۈش بىلەن ئاخىرلىشىدۇ
 1502سوئال :زەھەرلىك چېكىملىكنىڭ ئىقتىسادقا بولغان زىيىنى قايسى
جاۋاب :زەھەرلىك چېكىملىكنىاڭ ئىقتىساادقا بولغاان ساەلبىي تەساىرى ئىنتاايىن چاوڭ بولاۇپ،
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بااۇ ئەھااۋال ئائىلىاادىن دۆلەت ئىقتىسااادىغا قەدەر بىاار تۇتاااش ئىقتىسااادىي كرىزىساانى كەلتااۈرۈپ
چىقىاادۇ زەھەرلىااك چااېكىملىككە خۇمااار بولااۇپ قالغااان ئااادەم بااۇ خۇمااارىنى قاناادۇرۇپ ئااارام
تېااپىش يولىااادا نېمىساااى بولسااا سااااتىدۇ قولىدىكىساااى تۈگىسااە ،ئوغرىلىاااق بوالمااادۇ ،بۇالڭچىلىاااق
بوالماادۇ ياااكى نومۇسااىنى سااېتىش بوالماادۇ ،قايسااى يولاادىن بولمىسااۇن پااۇل تېپىااپ خۇمااارىنى
قاندۇرىاااادىغان شااااۇ زەھەرنااااى سااااېتىۋالىدۇ بااااۇ يولاااادا ئەڭ ۋىجدانسااااىز ئىشااااالرنى ،پەسااااكەش
قىلىقالرنى قىلىشقا ،ئاتاا – ئانىساىنى قاقشاىتىش ،باالىلىرىنى ۋەياران قىلىاش ،پۇلغاا يارايادىغان ھەر
قانداق نەرساىنى نەدە بولمىساۇن ئوغرىالشاقا رازى بولىادۇ ئااخىرى ئائىلىساىدىن ،تۇغقانلىرىادىن
ۋە جەمئىيەتتىكاااى كىشاااىلەردىن ئايرىلىاااپ ياااالغۇز ئۆلاااۈمىنى كۈتىااادۇ زەھەرلىاااك چاااېكىملىككە
كۆنۈپ ق الغان ئادەم ئاخىرى پۇلادىن ،ئۆيادىن ۋە ئائىلىادىن ،شاۇنداقال ھەممىادىن ئايرىلىاپ قالىادۇ
چۈنكى ئۇ قانچىلىاك چاوڭ بااي بولاۇپ كەتساۇن ،ئۇنىاڭ باايلىقى ئۇنىاڭ خۇماارىنى تەمىان ئېاتىش
ئۈچۈن ئاخىرغىچە يەتمەيدۇ-دە
كىشىلەرنىڭ زەھەرلىك چېكىملىكلەرگە كۆنۈپ قېلىشىنىڭ سەۋەبلىرى
 1503سوئال :كىشىلەر نېمە ئۈچۈن زەھەرلىك چېكىملىكلەرگە كۆنۈپ قالىدۇ
جاااۋاب :ئىنسااانالر تەرىپىاادىن «ئاااق ئالۋاسااتى» دەپ ئاتالغااان زەھەرلىااك چېكىملىكلەرنىااڭ
نەقەدەر خەتەرلىاااك بىااار بااليىئااااپەت ئىكەنلىكىناااى ھەمااامە بىلىاااپ يەتمەكاااتە ،ھەركىااام ئۇنىڭااادىن
نەپرەتلىنىااادۇ ئوماااۇمەن كىشاااىلەر ئاااۇنى ئاااۆز ئىختىياااارى بىااالەن ئىساااتېمال قىلمايااادۇ ۋە ئۇنىڭغاااا
كۆنااااۈپ قېلىشاااانىمۇ خالىماياااادۇ پەقەت بەزى كىشااااىلەر ئااااادەمىي شااااەيتانالرنىڭ ،ئۆزلىرىنىااااڭ
ئەرزىااااامەس شەخساااااىي مەنپەئەتاااااى ۋە ۋاقىتلىاااااق كىرىماااااى بەدىلىاااااگە پۈتاااااۈن ئىنساااااانىيەتنى
زەھەرلەشااانى مەقساااەت قىلغاااان رەزىااال ئادەملەرنىاااڭ تۈرلاااۈك تۇزاقلىرىغاااا چۈشاااۈپ قالغاااانلىق
سااەۋەبلىك بااۇ زەھەرلەرگە خۇمااار بولااۇپ قالغاناادىن كېاايىن ،بىلىااپ تااۇرۇپ ئىسااتېمال قىلىشااقا
ئۆتىاادۇ بااۇ ئااائىلە تەربىيىسااىنىڭ كەملىكااى ،دىيانەتنىااڭ سۇساالىقى ،زەھەرنىااڭ خەتىرىنااى ئاااددىي
چاااغالش ،يامااان ،بااۇزۇق دوسااتال رغا ئەگىشااىش ،مۇھىتنىااڭ ناچااارلىقى ،ئەخااالق تەربىيىسااىدىن
نېسىۋە ئالماسلىق قاتارلىق بىر قانچە سەۋەبلەرگە باغلىنىدۇ
زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى
 1504سوئال :قانداق قىلغاندا زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن ساقالنغىلى بولىدۇ
جاۋاب :زەھەرلىك چېكىملىكلەردىن ساقلىنىشنىڭ بەزى تەدبىرلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1ئىمان ،ئېتىقادنى سااغالم تۇتاۇپ ،گۇنااھ – مەساىيەتلەردىن يىاراق تاۇرۇش ،ھەر ئىشاتا
تەقۋالىقنى ئۆلچەم قىلىش
( ) 2تاماكااا ،ھاااراق ،پىااۋا ،شااامپانىيە ۋە باشااقا ھەر قانااداق خۇمااار تۇتقۇزىاادىغان ،كەيىااپ
بېرىدىغان نەرسىلەرنى بىرەر قېتىم بولسىمۇ ئىستېمال قىلىشتىن قەتئىي يىراق تۇرۇش
( ) 3زەھەرلىاااك چېكىملىكلەرناااى ئەڭ شەپقەتساااىز ئالۋاساااتى يااااكى يىرتقاااۇچ ھاااايۋان دەپ
تونۇپ ،ئۇنىڭدىن نەپرەتلىنىش ۋە ئۇ نەرسىلەرگە نەپرەت كۆزى بىلەن بېقىش
( )4دىيانەتساااىز ،ئەخال قسااااىز كىشااااىلەر بىاااالەن دوسااات بولماساااالىق ۋە ئااااۇالردىن ئااااۆزىنى
قاچۇرۇش
( ) 5زەھەرلىك چېكىملىكلەرنى « بىار قېاتىمال قىلىاپ باقااي»« ،بىار ساىناپ باقااي» دېگەناگە

136

ئوخشاش شەيتانىي نەيرەڭلەرگە قەتئىي ئالدانماسلىق

-6بۆلۈم :ھارام ۋە چەكلەنگەن ئىشالر

ىتىۋىقائ ناماي ڭىنۇئ ەۋ رامىق

137

قىمار ۋە ئۇنىڭ يامان ئاقىۋىتى
 1505سوئال :قىمار دېگەن نېمە
جاۋاب :ئۇتاۇش يااكى ئۇتتاۇرۇش بىالەن ئوينىلىادىغان ھەر قاناداق ئوياۇن تاۈرى قىماار دەپ
ئاتىلىاادۇ بۇنىڭغااا بىنااائەن ،ئۇتااۇش ياااكى ئۇتتااۇرۇش بىاالەن ئوينىلىاادىغان كارتااا ئويااۇنى ،ئوشااۇق
ئويااۇنى ،ئىاات تاالشااتۇرۇش ،خااوراز چوقۇشااتۇرۇش ئويااۇنلىرى ۋە التااار ىيە بېلىتااى سااېتىۋېلىش
قاتارلىقالرنىڭ ھەممىسى قىمار ھېسابلىنىدۇ
قىماردىن تاپقان پۇل شەكسىَ ھارامدۇر
 1506سوئال :قىمار ئويناشنىڭ ھۆكۈمى نېمە ۋە قىماردىن تاپقان پۇل ھااللمۇ
جاۋاب :قىمار ئويناش خۇددى ھااراق ئىچكەناگە ئوخشااش ھارامادۇر ئاالالھ تائااال قۇرئاان
كەرىماااادە قىمارنىااااڭ ھاااااراملىقىنى ھاااااراق ئىچىشاااانىڭ ،بۇتقااااا چوقۇنۇشاااانىڭ ۋە پااااال سېلىشاااانىڭ
ھاراملىقى بىلەن بىارگە باياان قىلغاان ﴿ ئاى ماۆمىنلەرۇ ھااراق ئىچىاش ،قىماار ئوينااش ،بۇتالرغاا
چوقۇنااۇش ،پااال ئااوقلىرى بىاالەن پااال سااېلىش شااەيتاننىڭ ئىشااى ،پاسااكىنا قىلىقااالردۇر ،بەخااتكە
() 1
ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر﴾
قىمار ئارقىلىق تاپقان پۇل قەتئىاي ھارامادۇر ئاۇنى خەجالەش خاۇددى جاازانە قىلىاپ تاپقاان
پۇلنى خەجلىگەنگە ئوخشاش ھارامدۇر چۈنكى ئۇ بەدەلسىز كەلگەن پۇلدۇر
قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بەزى ھ ېكمەتلىرى
 1507سوئال :قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ سەۋەبلىرى قايسىالر
جاۋاب :قىمارنىڭ ھارام قىلىنىشىنىڭ بەزى ھېكمەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنى ئىشاالەش ئااارقىلىق يەر يااۈزىنى گۈرندۈرۈشااكە ۋە ئۆزىنىااڭ
رىزقىنااى ھااا الل ئەمااگەك بىاالەن ئىشاالەپ تېپىشااقا بۇيرۇغااان ھااالبۇكى ،قىمااار ئااالالھ بۇيرۇغااان
قااااانۇنىيەت بىاااالەن زىتلىشااااىدىغان ،قارشااااى تەرەپنااااى زىيانغااااا ئۇچرىتىشاااانىڭ سااااىرتىدا ،جاپااااا
تارتماستىن ،ئىشلىمەستىن پۇل تېپىشنى چىقىش يولى قىلغان بىر تەييار تاپلىقتۇر
( ) 2قىماااار تاااۈرىگە كىرىااادىغا ن پۈتاااۈن ئوياااۇنالر ئىنساااانالرنى ئىشلەشاااكە ،ھااااالل رىزىاااق
ئۈچۈن تەر تۆكۈشاكە ئەمەس ،تەلەي سىناشاقا ،تاساادىپىيلىق ۋە قاۇرۇق ئارزۇالرغاا تايىنىادىغان
قىلىپ قويىدۇ
( ) 3قىمااااار ئويناااااپ بىراۋنىااااڭ پااااۇلىنى ئۇتااااۇۋېلىش ئۇنىااااڭ پااااۇلىنى ھەقسااااىز ئېلىۋالغانغااااا
ئوخشاشااال ھاراماادۇر چااۈنكى ئىسااال م قااانۇنى بااويىچە ،بىراۋنىااڭ پااۇل – مېلااى يەنە بىرسااىگە
پەقەت سودا – سېتىق يولى بىلەن ياكى ئۆز كۆڭلىدىن سوۋغا قىلىشاى بىالەن يااكى ساەدىقە قىلىاش
بىلەنال ھاالل بولىدۇ
( ) 4قىمااار ئوينىغااۇچىالر ئۇتتۇرۇۋەتكەناادە ،ئاااغزى بىاالەن رازىلىقىنااى ئىپااادىلىگەن بىاالەن
( )1مائىدە سۈرىسى  - 89ئايەت
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چىااان كۆڭلىاااادە ئۇتۇ ۋالغااااان كىشااااىگە ئۆچمەنلىااااك بىااالەن ئاااااداۋەت ساااااقاليدۇ زىيااااان ئاااااچچىق
بولغااانلىقتىن زىيااان تارتقااان ئااادەم قايسااى يااول بىاالەن بولمىسااۇن ،ئۇتۇۋالغااان ئااادەمگە يامااانلىق
قىلىش كويىدا بولىدۇ ۋە ئارىدىكى دوستلۇق بۇزۇلىدۇ
( ) 5ئۇتتۇرغااۇچى زىياااننى قااايتۇرۇۋېلىش ،ئۇتقااۇچى يەنە كااۆپرەك ئۇتااۇش تىلىكااى بىاالەن
ھەر ئىككىسااى قىماااردىن باااش ئااللماياادۇ قىمااارۋازالر ئاخىرىاادا ھەماامە نەرسىسااىدىن ئايرىلىااپ
موھتاجلىقتا قالىدۇ
مۇندىن باشقا قىمار ۋاقىتنى ۋە كۈچنى ئىساراپ قىلىادىغان ئوياۇن بولغاانلىقتىن ،جەمئىيەتنىاڭ
تەرەققىياتىغاا ،كىشااىلەرنىڭ ئىشالەپ باااي بولۇشااىغا توساقۇنلۇق قىلىاادۇ قىمارغاا باغلىنىااپ قالغااان
ئادەمنىڭ دىنىنى ،نومۇسىنى ،ۋىجادانىنى ،مىللىتىناى ۋە ھەر نەرسىساىنى سېتىۋېتىشاى ئېھتىمالادىن
يىراق ئەمەس شۇڭا قىمار پۈتۈن تۈرلىرى بىالەن ھاارام قىلىنغاان قىماار ئوينىغاان كىشاى ئاالالھ
ھارام قىلغان ئىشنى سادىر قىلغانلىقى ئۈچۈن ئېغىر گۇناھكار بولىدۇ
 1508سوئال :التارىيە ئويۇنلىرىمۇ قىمار ھېسابلىنامدۇ
جاۋاب :ھەر خىل تۈردىكى التاارىيە ئوياۇنلىرى قىمارنىاڭ تۈرلىرىادىن بولاۇپ ،قاناداقال بىار
ئاتالغۇ بىلەن ئاتىلىشىدىن قەتئىينەزەر ئۇتاۇش ۋە ئۇتتۇرۇشانى ئاسااس قىلغاان ھەر قاناداق ئوياۇن
قىماااردۇر چااۈنكى التااارىيە بېلىتىنااى سااېتىۋالغان ئااادەم ئۇتۇۋالغااان تەقاادىردە ،ئااۇ ئااۆزى بااېلەتكە
تۆلىگىنىدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق پۇلنى ھېچبىر مېھنەتساىز قولغاا چۈشاۈرگەن بولىادۇ باۇ بىار
ھارام التارىيە بېلىتىنى ساېتىۋېلىپ ئۇتالمىغاان مىڭاالرچە كىشاىنىڭ ھەققىناى بەدەلساىز ئالغاانلىقى
يەنە بىر ھارام بۇ قاتمۇقات ھارام دېگەنلىك
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زىنا ۋە ئۇنىڭ خەتىرى
 1509سوئال :زىنا دېگەن نېمە
جاۋاب :زىنا — ئۆزىنىڭ ھاالل نىكاھلىق جورىساى بولمىغاان بىرساى بىالەن جىنساىي ئااالقە
قىلىااش دېگەنل ىااك بولااۇپ ،ئااالالھ ھااارام قىلغااان ئەڭ چااوڭ گۇناھالرنىااڭ بىرىاادۇر ئااالالھ تائاااال
مۇسااۇلمانالرنى زىنااادىن قەتئىيلىااك بىاالەن توسااۇپ ،قۇرئااان كەرىماادە مۇنااداق دېااگەن﴿ :زىناغااا
() 1
يېقىنالشماڭالر چۈنكى ئۇ قەبىھ ئىشتۇر ،يامان يولدۇر﴾
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېاگەن« :زىناا قىلغاۇچى مۆمىنلىاك ھالىتىادە زىناا قىلمايادۇ
ئوغرىلىاق قىلغاۇچى مۆمىنلىاك ھالىتىادە ئوغرىلىااق قىلمايادۇ ھااراق ئىچكاۈچى مۆمىنلىاك ھالىتىاادە
() 2
ھاراق ئىچمەيدۇ»
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە بىاار ھەدىسااتە مۇنااداق دەياادۇ « :كىشااى زىنااا قىلغااان چېغىاادا،
ئۇنىڭاادىن ئىمااان چېقىااپ كېتىااپ ئۇنىااڭ بېشااىدا كۈنلااۈككە ئوخشاااش تۇرىاادۇ ئااۇ كىشااى گۇناھىغااا
() 3
تەۋبە قىلغاندىن كېيىن ئىمانى ئۇنىڭغا قايتىدۇ»
زىنانىڭ يامان ئاقىۋەتلىرى
 1510سوئال :زىنانىڭ ئىجتىمائىي تۇرمۇشتا قانداق يامان ئاقىۋەتلىرى بار
جاۋاب :زىنا ـ ئىناق ئ ائىلىلەرنى پارچىاليادىغان ،ئاابرۇيلۇق كىشاىلەرنى يەرگە قارىتىادىغان،
گۇناھساااىز نارىساااىدە باااالىالرنى يېاااتىم قىلىااادىغان ،ئاااوت ياااۈرەك ئەرلەرناااى قورقۇنچااااق قىلىاااپ
قويىدىغان بىر خىل رەزىل قىلمىشتۇر
زىنااااا شااااۇنچىلىك قەبىااااھ ۋە رەزىاااال ئىااااش بولغااااانلىقتىن ،ئااااالالھ تائاااااال ئۇنىااااڭ جازاسااااىنى
تۆۋەندىكىچە بېكىتكەن:
زىنا قىلغۇچى ئاۆيلەنگەن يااكى تۇرمۇشاقا چىققاان بىرساى بولساا ،ئاۇنى تااش كېساەك قىلىاپ
ئۆلتۈرۈش ئەگەر ئاۆيلەنمىگەن يااكى يااتلىق بولمىغاانالردىن بولساا ،ئاۇنى خەلقاى ئاالەم ئالدىادا،
ياۈز قامچاا ئاۇرۇش ئەر ـ ئاياال ،بااي ـ گااداي ،قېارى ـ يااش باۇ ھۆكۈمادە ئوخشاشاتۇر باۇالر
زىنانىاااڭ باااۇ دۇنياااادىكى جازاساااى ئەمماااا ئۇنىاااڭ ئااااخىرەتتىكى جازاساااى ئاااادەمنى دەھشاااەتكە
سااالىدىغان ،ئەقىلنااى چۆچۈتىاادىغان بىاار ئىشااتۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ئااالالھ ياخشااى
كۆرىااادىغان بەنااادىلەرنىڭ ساااۈپەتلىرىنى باياااان قىلغاااان ساااۆزىدە ،زىناااا قىلىشااانى ئالالھقاااا شاااېرىك
كەلتۈرگەنلىااااك ۋە ناااااھەق ئاااااادەم ئۆلتۈرگەنلىااااك بىاااالەن بااااااراۋەر ساااااناپ ،بااااۇ گۇنااااااھالرنى
ئىشاالىگۈچىلەرنىڭ ئاااخىرەتتىكى جازاسااىنى مۇنااداق بايااان قىلغااان ﴿ :ئااالالھ ياخشااى كۆرىاادىغان
بەناادىلەر ئالالھقااا ئىككىن چااى بىاار مەبااۇدنى شااېرىك قىلىااپ قو شااىۋالمايدۇ ،ئااالالھ ھااارام قىلغااان
ناھەق ئا دەم ئۆلتۈرۈش جىنايىتىنى ئىشلىمەيدۇ ،زىنا قىلمايدۇ كىمكاى باۇ گۇنااھالرنى قىلىادىكەن،
( )1ئىسرا سۈرىسى  32ـ ئايەت
( )2بۇخارىي رىۋايىتى
( )3بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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ئاااۇ ئااااخىرەتتە جازاغاااا ئۇچرايااادۇ قىياااامەت كاااۈنى ئۇنىڭغاااا ھەسساااىلەپ ئاااازاب قىلىنىااادۇ ،ئاااۇ
( )1
مەڭگۈلۈك ئازاب ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ﴾
زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل ئەمەس
 1511سوئال :زىنانىڭ دەرىجىلىرى بىر خىل بوالمدۇ
جااااۋاب :زىنانىاااڭ دەرىجىلىااارى ئېغىرلىاااق جەھەتاااتىن ھەر تۈرلاااۈك بولىااادۇ مەساااىلەن:
ئاۆزىگە دۈشامەنلىك كۆرسااىتىۋاتقان باشاقا دىنادىكى ئايااال بىالەن زىناا قىلىشااتىن ،مۇساۇلمان ئايااال
بىااالەن زىناااا قىلىشااانىڭ گۇنااااھى ئېغىااار نااااتونۇش مۇساااۇلماننىڭ ئاياااالى بىااالەن زىناااا قىلىشاااتىن،
قوشنىسااىنىڭ ئايااالى بىاالەن زىنااا قىلىشاانىڭ گۇناااھى ئېغىاار يىااراق قوشنىسااىنىڭ ئايااالى بىاالەن زىنااا
قىلىشتىن ،يېقىن قوشنىسىنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشنىڭ گۇنااھى ئېغىار ياېقىن قوشنىساىنىڭ ئاياالى
بىاالەن زىنااا قىلىشااتىن مۇ جاھىااد (ئااالالھ يولىاادا جەڭااگە چىقىااپ كەتااكەن كىشااى) نىااڭ ئايااالى بىاالەن
زىنا قىلىشنىڭ گۇنااھى ئېغىار ،ئەلاۋەتتە ئېارى ياوق ئاياال بىالەن زىناا قىلىشاتىن ،ئېارى باار ئاياال
بىلەن زىنا قىلىشنىڭ گۇناھى ئېغىر بولىدۇ
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن« :بىراۋنىاااڭ قوشنىساااىنىڭ ئاياااالى بىااالەن زىناااا
() 2
قىلغىنىنىڭ گۇناھى باشقا يات ئايالالردىن  10ئايال بىلەن زىنا قىلغىنىدىن ئېغىردۇر»
بۇنىڭاادىن ،باشااقا دىناادىكى ياااكى يااات ئايااالالر بىاالەن زىنااا قىلسااا ،ئۇنىااڭ گۇناااھى يېنىكاارەك
بولىااادىغان ئوخشاااايدۇ ،دەپ چۈشاااىنىپ قاااېلىش ئىنتاااايىن خاتاااادۇر چاااۈنكى ھەدىسااالەردە باياااان
قىلىنغااانالر مااۇتلەق زى نانىااڭ جازاسااى بولااۇپ ،بااۇ مۇتلەقلى اق ئااادەتتە زىنااا دەرىجىلىرىنىااڭ ئەڭ
يېنىك بولغىنىنى كۆرسىتىدۇ
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم مۇنااااداق دېااااگەن « :مۇجاھىاااادالرنىڭ ئاياللىرىنىااااڭ باشااااقىالرغا
ھاااراملىقى ،خااۇددى بااۇ ئايالالرنىااڭ ئااۆز ئاتىلىرىغااا ھااارام بولغىنى غااا ئوخشاشااتۇر قانااداقال بىاار
كىشاااى مۇجاھىااادالردىن ئايرىلىاااپ قېلىاااپ ،بىااارەر مۇجاھىااادنىڭ ئايالىغاااا كېلىااادىكەن ۋە ئۇنىڭغاااا
خىيانەت قىلىدىكەن ،قىيامەت كۈنىدە ،بۇ مۇجاھىد ئۈچۈن ئۇنىاڭ خىياانەت قىلغۇچىساىدىن ئىنتىقاام
ئېلىاااپ بېرىلىااادۇ ،ئەگەر ئۇنىاااڭ سااااۋابلىرى بولساااا ،مەزكاااۇر مۇجاھىاااد ئۇنىاااڭ سااااۋابلىرىدىن
() 3
خالىغانچە ئالىدۇ»
يۇقىرىقى ،زىنانىڭ ئادەمنى دەھشاەتكە ساالىدىغان گۇنااھىنى ئاڭلىغانادىن كېايىن ،باۇرۇن زىناا
ئىشاالرنى قىلىااپ قويغانالرنىاڭ ئالالھنىااڭ كەچااۈرۈم قىلىشاىدىن ئۈمىدسىزلىنىشااى تااوغرا ئەمەس
چااااۈنكى ئااااالالھ تائاااااال ئااااادەتتىكى كىچىااااك گۇناااااھالرنى ئەمەل  -ئىبادەتلەرنىااااڭ يۈزىسااااىدىن
تەۋبىسىزمۇ كەچۈرىدۇ ،ئەمما چوڭ گۇناھالرنى ھەقىقىي تەۋبە ئارقىلىق كەچۈرىدۇ
زىنانىاڭ ئىنااق ئااائىلىلەرنى قاناداق ۋەيااران قىل غاانلىقى ،ئەر ـ ئايااال ئىككىساىنىڭ مااۇھەببىتىنى
نەپاارەتكە ئايالناادۇرۇش ئااارقىلىق ،قانچىلىغااان گۇناھسااىز بااالىالرن ى يېااتىم قىلغااانلىقى ھەممىااگە
ئاياااان بولغاااان ،تەجرىبىلەرماااۇ ئاااۇنى يەكاااۈنلىگەن بىااار بااليىئااااپەت ئىكەنلىكاااى ئوچاااۇق بىااار
رېئاللىقتۇر شۇڭا زىنا ئائىلىلەرنىڭ بۇزۇلۇشىنىڭ ئەڭ چوڭ ئامىلى سانىلىدۇ
( )1فۇرقان سۈرىسى  -69 -68ئايەتلەر
( )2ئەھمەد رىۋايىتى
( )3مۇسلىم رىۋايىتى
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مۇناادىن باشااقا ،زىنااا مىللەتنىااڭ چۆكۈشااىگە سااەۋەب بولىاادۇ بىاار ھەدىسااتە« :قانااداقال بىاار
مىللەت تە زىنا يااكى جاازانىخورلۇق ئومۇم لىشاىدىكەن ،ئاۇالر ئاۆزلىرىنى ئاالالھ تائاالنىاڭ ئازابىغاا
() 1
تۇتقان بولىدۇ»
مانا بۇ ،ئالالھ تائاالنىڭ زىنانى «يامان يول» دەپ تەرىپلىگەن لىكىنىڭ سىرلىرىدىن بىرى

( )1ھاكىم رىۋايىتى
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زىنادىن چوڭ ئىككى زىنا ۋە ئۇنىڭ جازاسى
 1512سوئال :زىنادىن چوڭ زىنا قايسى
جاۋاب :مۇسۇلمان ئەمەس مىللەتلەردە كاۆپرەك كۆرۈلىادىغان ،زىناادىنمۇ چاوڭ ئىككاى زىناا
بولاۇپ ،بىارى ،لااۇت ئەلەيھىسسااالمنىڭ قەۋمىنىااڭ يەر بىالەن يەكساان بولااۇپ ،پۈتاۈنلەي ناابۇت
قىلىنىشاااىغا ساااەۋەب بولغاااان « ئەر بىااالەن ئەرنىاااڭ جىنساااىي مۇناساااىۋەت قىلىشاااى» ،يەنە بىااارى،
« ئايالنىڭ ئايال بىلەن جىنساىي لەززەت ئېلىشاى» دۇر ئالدىنقىساى «لەۋات يااكى بەچچىۋازلىاق»
دەپ ئاتىلىدۇ ،كېيىنكىسى «سىھاق –  »Lesbianismدەپ ئاتىلىدۇ
لەۋاتنىڭ جازاسى
 1513سوئال :لەۋاتنىڭ جازاسى نېمە
جاااااۋاب :لەۋات ياااااكى بەچچىۋازلىااااق قىلىااااش ئىنسااااان تەبىئىتىنااااى يىرگەندۈرىاااادىغان ،ئەڭ
پاسااكىنا ،ئەڭ يامااان قىلىااق بولااۇپ ،ئايالالرنىااڭ ھەققىااگە ئىشاالەنگەن ئېغىاار جىنااايەتتۇر چااۈنكى
ئەرلەرنىاااڭ جىنساااىي ھەۋىساااىنى قاندۇرىااادىغان جاااايى ئاياااالالردۇر باااۇ قىلىاااق ھەر قاناااداق بىااار
مىللە تنى ،ھەر قانداق بىار جەمئىي ەتناى ناابۇت قىلىاپ ياوق قىلىۋېتىشاكە يېتەرلىكتاۇر ئاۆز ۋاقتىادا
لاااۇت ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قەۋمااا ى مۇشاااۇ قىلىقناااى قىلغاااانلىقى ساااەۋەبلىك ئاااالالھ ئاااۇالرنى يەرناااى
ئۈسااتىگە دۈم كۆمتااۈرۈش بىاالەن جازالىغااان پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىسااتە« :لەۋات
قىلغااااانالر نى تۇتۇۋالساااااڭالر ،قىلغااااۇچى ۋە قىلىنغااااۇچى ھەر ئىككىسااااىنى ئۆلتااااۈرۈڭالر» دەپ
() 1
كۆرسەتكەن
ئىساالم قانۇنشۇناسالىرى قۇرئاان كەرىمنىااڭ لاۇت ئەلەيھىسسااالمنىڭ قەۋم ىناى جازالىغااانلىقى
توغرىسىدىكى ئايەتنىڭ روھىغا ۋە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ياۇقىرىقى ھەدىساىگە ئاساساەن،
لەۋات قىلغاان ئاادەم ئىنساانلىقنى ،جەمئىيەتناى بۇلغىغاانلىقى ساەۋەبلىك ،ئۇناداقالرنى ئۆلتۈرۈشاكە
ئىتتىپاقالشاقان بولساىمۇ ،ئاۇنى تااش – كېساەك قىلىااپ ئۆلتاۈرۈش يااكى ئاوت قوياۇپ ئۆلتااۈرۈش
ياااكى قىلىااچ بىاالەن ئۆلتااۈرۈش توغرۇلااۇق ئىختىالپالشااقان ئەممااا ئۇنىااڭ ئاااخىرەتتىكى جازاسااى
ناھايىتى ئ ېنىق بولۇپ ،ئۇ بولسىمۇ دوزاختۇرۇ
سىھاقنىڭ جازاسى
 1514سوئال :سىھاقنىڭ جازاسى نېمە
جااۋاب :ساىھاق يااكى  Lesbianismئىنسااانلىق شاەنىگە ياراشامايدىغان ،ئەڭ يىرگىنىشاالىك،
پاسااكىنا قىلىقتااۇر ئااۇ زىنانىااڭ يەنە بىاار تااۈرى بولااۇپ ،گۇناااھى زىنا نىااڭ گۇناھىاادىن ئەلااۋەتتە
() 2
چوڭاادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم « :ئايالنىااڭ ئايالغااا جىنسااىي تەرەپااتىن كېلىشااى زىنااادۇر»
دېگەن
( )1تىرمىزى رىۋايەت قىلغان
( )2تەبەرانىي رىۋايىتى
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پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ قىلىقااااتىن مەنئااااى قىلىااااپ مۇنااااداق دېااااگەن« :ئەر ئەرنىااااڭ
ئەۋرىااتىگە قارىمىسااۇن ،ئايااالمۇ ئايالنىااڭ ئەۋرىااتىگە قارىمىسااۇن ،ئەر بى الەن ئەر ،ئايااال بىاالەن
ئايال بىر يوتقاندا ياتمىسۇن»( )1دەپ كۆرسەتكەن
پۈتۈن ئىسالم ئۆلىماالىرى قەدىمادىن ھاازىرغىچە باۇ قىلىقنىاڭ ھاارام ئىكەنلىكىاگە ۋە زىنانىاڭ
بىر تۈرى ئىكەنلىكىگە ئىتتىپاقالشقان
ساااىھاقنىڭ ئااااخىرەتتىكى جازاساااى زىنانىاااڭ جازاساااىدىن ئېغىااارراق بولىااادىغانلىقى ئېنىقتاااۇر
ئەممااا ئۇنىااڭ بااۇ دۇنيااادىكى جازاسااى توغرۇلااۇق قۇرئااان كەرىاام ياااكى ھەدىسااتە بىاار نەرسااە
كەلمىگەنلىكاااى ئۈچاااۈن ئىاااش ئۈساااتىدىكىلەرنىڭ شاااارائىتقا قااااراپ قامچاااا ئۇرۇشاااقا ئوخشااااش
جازاالرنى قوللىنىشى كېرەك ،دەيدىغان كۆز قاراشالر بار

( )1مۇسلىم رىۋايىتى
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ئالدامچىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1515سوئال :ئالدامچىلىق دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئالااادامچىلىق — ھىااايلە -مىكىاارلەر بىااالەن كىشاااىلەرنى قاناادۇرۇش ،قايىااال قىلىاااش،
ئىشااااەندۈرۈش دېگەنلىكتاااااۇر ئالاااادامچىلىق ئىنساااااان تەبىئىاااااتىگە يااااات ۋە ئۇالرنىاااااڭ شاااااەنىگە
ياراشاامايدىغان بىاار ناچااار خۇلقتااۇر ئال ا دامچىالر پۈتااۈن ئىنسااانىيەتنىڭ لۇغىتىاادە سااۆكۈلمەكتە
ئىنسانالر يارىتىلغاندىن بۇيان كەلگەن پۈتۈن دىن ،پەلساەپە ۋە يەرلىاك قاانۇنالرمۇ ئالادامچىلىقنى
مەنئى قىلىدۇ ۋە ئالدامچىالرنى سۆكىدۇ
ئىسااالم پەيغەمبىاارى ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئالاادامچىلىقنى سااۆكۈپ« :كىمكااى
ئالدامچىلىق قىلىدىكەن ،ئۇ بىزدىن ئەمەس»( )1دەپ ئاگاھالندۇرغان
بااۇ ھەدىااس ئالاادامچىالرنىڭ گەرچە ناماااز ئوقااۇپ ،روزا تۇتااۇپ ،زاكااات بېرىااپ ۋە ھاااجى
بولاااۇپ ،كۆرۈنۈشاااتە ئاااۆزلىرىنى ماااۆمىن مۇساااۇلمانالر قاتارىااادىن كۆرسەتساااىمۇ ،ئەمەلىيەتاااتە
ئۇناداقالرنىڭ مۇساۇلمانالردىن سااانالمايد ىغانلىقىنى ئىپادىلەيادۇ چااۈنكى «دىان – مۇئااامىلە» دۇر
دۇنيادىكى پۈتۈن دىنالرنىڭ ئاساسالىق مەقساىتى ئىنساانالرنى دەخلاى – تەئەررۇزساىز ،بەختلىاك
ياشىتىشاااتۇر ئالااادامچىلىق بولساااا ئىنسااااانالرنى زىياااان – زەخمەتااالەرگە ئۇچرىتىااادىغان ئېغىاااار
جىنايەت
سودا – سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى
 1516سوئال :سودا – سېتىق ئىشلىرىدىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ھااازىرقى زاماناادا ئالاادامچىلىق تااۈرلىرى ئەڭ كااۆپ ئومۇمالشااقان جاااي بااازارالر
بولۇپ ،سودا – ساېتىق ئىشالىرىدىكى ئالادامچىلىق تاۈرلىرى ئىنتاايىن كۆپتاۇر ئاۇالردىن بەزىساى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1سااااتماقچى بولغاااان مالنىاااڭ ئەيىبىناااى يوشاااۇرۇش ئاااارقىلىق ،خېرىااادارالرنىڭ كاااۆزىنى
بوياشاااقا تىرىشاااىش مەساااىلەن :مېاااۋە – چېاااۋە يااااكى ئوتيااااش ۋە ھەر قاناااداق بىااار نەرساااىنىڭ
ياخشااىلىرىنى ئۈسااتىگە ،ناچااارلىرىنى ئاسااتىغا تىاازىش ئااارقىلىق خېرىاادارالرنى ئالااداپ ساااتقانغا
ئوخشاش
( ) 2ساااتماقچى بولغااان ماللىرىغااا باشااقىالرنىڭ ماااركىلىرىنى ئااوغرىلىقچە چاااپالپ سااېتىش
ئاااارقىلىق خېرىااادارالرنى ئالاااداش مەساااىلەن :سۈپەتساااىز مالالرغاااا داڭلىاااق مااااركىالرنى يااااكى
يەرلىااك مالالرغااا چەت ئەلنىااڭ ماااركىلىرىنى ئااوغرىلىقچە چاااپالپ ساااتقانغا ئوخشاااش بۇنااداق
قىلىاااش ئىنساااانالرنى ئىككاااى تەرەپاااتىن زىيانغاااا ئۇچراتقاااانلىق بولاااۇپ ،خېرىااادارالرنى ئالاااداپ
ئاااۇالرنى زىيانغاااا ئۇچراتقاننىاااڭ ساااىرتىدا ،يالغانااادىن چاپلىۋالغاااان ماركىنىاااڭ ئىگىساااى بولغاااان
شااىركەتنى زىيانغااا ئۇچرىتىاادۇ بۇنىااڭ بىاالەن ھەر ئىككااى تەرەپنىااڭ پااۇلىنى ئالااداپ ئېلىااۋېلىش
ئ ارقىلىق قاتمۇقات ھارامنى يېگەن بولىدۇ
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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( ) 3تارازىااادا يااااكى ئۆلچەمااادە كەم بېااارىش باااۇ ساااودىدىكى ئالااادامچىلىق تۈرلىرىنىاااڭ ئەڭ
يااامىنى ۋە ئەڭ كااۆپ ئومۇمالشااقىنى بولااۇپ ،ئااالالھ تائاااال مۇنااداق قىلغااۇچىالرنى ئاااخىرەتتىكى
ھېسااااب بېرىشاااكە ئىشاااەنمەيدىغانالر قاتارىااادىن (يەناااى كاپىرالر نىاااڭ قاتارىااادىن) ساااانىغان (باااۇ
ماااااۋزۇ «سااااودا – ساااااېتىق ئىشاااالىرىدىكى ئىساااااالم پىرىنسااااىپى» دېاااااگەن ماااااۋزۇدا تەپساااااىلىي
سۆزلەندى)
( ) 4خېرىااادار ئەمەس بىرىناااى خېرىااادار ئورنىااادا كۆرساااىتىپ ئاااۇنى ياااۇقىرى باھاااادا تەلەب
قىلاادۇرۇش ئااارقىلىق راساا تىنال ئالىاادىغان خېرىاادارالرنى ئالااداپ سااېتىۋېلىش بااۇنى پەيغەماابەر
( )1
ئەلەيھىسساالم «غەرەر» دەپ ئاتىغان ۋە قاتتىق تەلەب پۇز بىلەن مەنئى قىلغان
( ) 5چاااارۋا ماااالالرنى سااااتىدىغانالرنىڭ باااۇ ماااالالرنى سېتىشاااقا ئېلىاااپ چىقىشاااتىن باااۇرۇن
مەخساااۇس دورىاااالر بىااالەن يالغانااادىن ساااەمرىتىپ ،خېرىااادارالرنىڭ كاااۆزىنى بويىشاااى مۇناااداق
() 2
ئالدامچىلىق بىلەن تاپقان پۇل ھارام بولىدۇ
ئىجتىمائىي ھاياتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى
 1517سوئال :ئىجتىمائىي ھاياتتىكى ئالدامچىلىق تۈرلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ئىجتىمااائىي ھاياااتتىكى ئالاادامچىلىق تااۈرلىرى ناھااايىتى كااۆپ ،ئااۇالردىن بەزىلىاارى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئااۆيلەنمەكچى بولغااان قىااز – يىگىتنىااڭ ئۆزىاادە بولمىغااان ئااارتۇقچىلىقالر بىاالەن ياااكى
كەمچىلىكلىرىناااى يوشاااۇرۇش بىااالەن قارشاااى تەرەپناااى ئالدىشاااى بولاااۇپ ،باااۇ خىااال ئالااادامچىلىق
بەختلىك ئائىلە قۇرۇشقا توسالغۇ بولىدىغان يامان ئىشاتۇر چاۈنكى بىار-بىرىناى ئالاداپ تۇرماۇش
قۇ رغانالرنىڭ بۇ تۇرمۇشى داۋام قىلمايدۇ ،داۋام قىلغاندىمۇ بەختلىك بواللمايدۇ
( ) 2ئوقۇغۇچىالرنىااڭ ئىمتىھاناادا كۆچۈرۈشااى بااۇ مااۇئەللىمنى ئالداشااتىن ئاااۋۋال ئااۆزىنى
ئالاادىغانلىق ۋە ئااۆزىنى زىيانغااا ئۇچراتقااانلىقتۇر ئىمتىھاااننى كۆچااۈرۈپ ياااكى قايسااىبىر ھىاايلە
بىاالەن تاپشااۇرۇش ئا ارقىلىق دىپلااوم ئالغانالرنىااڭ ،دىپلااومنى ئوقااۇپ ،ئىمتىھااان بېرىااپ ئالماسااتىن
سېتىۋالغانالرنىڭ بۇ دىپلومنى ئىشلىتىپ تاپقان پاۇلى شەكساىز ھارامادۇر چاۈنكى مۇناداق كىشاى
ئااۇ دىپلومغااا ۋە دىپلومااادىكى كەسااىپنى قىلىشااقا الياقەتلىاااك ئەمەس بىاارەر كەسااىپكە الياقەتساااىز
كىشاااىلەر ئۇنىڭغااااا الياقەتلىااااك بولغانالرنىااااڭ ئورنىاااادا ئىااااش قىلغاناااادا ،ئۆزىنىااااڭ بىلىمسااااىزلىكى
سااەۋەبلىك ئىنسااانالرنى تۈرلااۈك زىي اان – زەخمەتاالەرگە ئۇچرىتىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
() 3
ئالدامچىلىقنىڭ خەتىرىادىن ئاگاھالنادۇرۇپ « :كىمكاى بىزناى ئالدايادىكەن ،ئاۇ بىازدىن ئەمەس»
دېگەن
( )3دوسااتالرن ىڭ ،خىزمەتداشااالرنىڭ ،ساۋاقداشااالرنىڭ ،قوشاانىالرنىڭ ،تۇغقانالرنىااڭ ،ئەر
– ئايالالرنىڭ ،قېرىنداشالرنىڭ بىر – بىرىدە كاۆرۈلگەن يېتەرساىزلىكلەرنى ،خاتاالىقالرنى يااكى
ئەيىبلەرنااى تاااۈزىتىش ئۈچاااۈن نەساااىھەت قىلىشااانىڭ ئورنىغاااا ،يوشاااۇرۇش يااااكى كۆرمەسااالىككە
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم نىڭ «غرر» مۇئامىلىسىدىن توسقانلىقى ۋە ئۇنىڭ
ھاراملىقى بايان قىلىنغان
( )2ئىماام مۇسالىم رىااۋايەت قىلغاان بىار ھەدىسااتە ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم «ئااالالھ قاناداقال بىار نەرسااىنى ھاارام قىلغااان
بولسا ،ئۇنىڭ پۇلىنىمۇ ھارام قىلغان» دېگەنلىكى بايان قىلىنغان
( )3ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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سااېلىش ،ھەتتااا ماختاشاامۇ بى ا ر خىاال ئالاادامچىلىق بولااۇپ ،ئۆزىنىااڭ يااېقىن كىشااىلىرىنى ۋاقىتلىااق
ئالااداپ ،ئااۇالرنى زىيانغااا ئۇچراتقاننىااڭ ساااىرتىدا ،ئااالالھ تائاالنىااڭ ۋەز – نەسااىھەت قىلىشاااتىن
() 1
ئىبااارەت ئەماارىگە خىالپلىااق قىلغااانلىقتۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم «دىاان – نەسااىھەتتۇر»
دەپ كۆرسااااىتىش ئاااااارقىلىق «مۇسااااا ۇلمان مۇساااااۇلماننىڭ ئەينىكاااااى»( )2بولۇشاااااى الزىملىقىناااااى
جېكىلىگەن چۈنكى ھەر قاناداق بىار مۇساۇلماننىڭ باشاقىالرغا ئۆزىنىاڭ بىلگىانىچە ،ئىقتىادارىنىڭ
يېتىشااىچە ،ئىمكانىيىتىنىااڭ يااار بېرىشااىچە ،بااۇ دىننااى تەشااۋىق قىلىااش ۋە ئۇنىااڭ گااۈزەللىكلىرىنى
كۆرسىتىش مەسئۇلىيىتى بار ھەر بىر مۇسۇلمان ئىسالم دىنىدىن مەسئۇلدۇر
ئالدامچىلىقنىڭ زىيانلىرى
 1518سوئال :ئالدامچىلىقنىڭ قانداق زىيانلىرى بار
جاۋاب :ئالدامچىلىقنىڭ زىيانلىرى ئىنتايىن كاۆپ ئۇنىاڭ ئەڭ خەتەرلىاك زىيىناى چىان مەنىادە
مۇسااۇلمان بواللماساالىقتۇر چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ « كىمكااى بىزنااى ئالداياادىكەن،
ئااۇ بىاازدىن ئەمەس»( )3دېااگەن مەشااھۇر ھەدىسااى ئالاادامچىنىڭ ھەقىقىااي مۇسااۇلمانالر قاتارىاادىن
سااانالمايدىغانلىقىنى ئىپادىلەياادۇ ھەدىسااتىكى «بىااز» دېااگەن سااۆز ئىسااالم ئ اۇممىتىگە مەنسااۇپ
بولغاااان جىمااااى مۇساااۇلمانالرنى« ،بىاااازدىن ئەمەس» دېاااگەن سااااۆز ئالااادامچىالرنىڭ ھەقىقىااااي
مۇسۇلمانالردىن ئەمەسلىكىنى كۆرساىتىدۇ ئالادامچىلىقنىڭ بۇنىڭادىن باشاقا زىيانلىرىادىن بەزىساى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئالدامچىلىق دوزاخقا كىرىشنىڭ يولىدۇر
( ) 2ئالاادامچىلىق ئاااۇنى قىلغۇچىالرنىاااڭ تەبىئىتىنىااڭ پەسااالىكىگە ،ئەخالقىنىاااڭ رەزىللىكىاااگە،
ئىمانىنىڭ يوقلۇقىغا دەلىلدۇر
( ) 3ئالاادامچىالر ئالالھنىااڭ رەھمىتىاادىن ،بەرىكىتىاادىن ۋە مەغپىرىتىاادىن ھەمىشااە مەھاارۇم
قالغۇچىالردۇر
( ) 4ئالااادامچىالرنىڭ دۇئاساااى قەتئىاااي ئىجاااابەت بولمايااادۇ ئىبادەتلىرىنىاااڭ قوباااۇل بولۇشاااىدا
شەك بار چۈنكى ئالدامچىلىقتىن تاپقاان پاۇل ھاارام ،ھاارام ياېگەن ئادەمنىاڭ دۇئاساىنىڭ ئىجاابەت
بولمايدىغانلىقىدا شەك يوق
( ) 5ئۆلىماااااااالر كۇففارالرنىااااااڭ مۇسااااااۇلمانالرنىڭ ئۈسااااااتىگە مۇسااااااەرت بولۇۋېلىشااااااى
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئارىساىدىكى ئالادامچىلىقتىن بولىادىغانلىقىنى ساۆزلەيدۇ چاۈنكى ئالادامچىلىق
بااار يەردە ،ئىشااەنچ بولم اياادۇ ،ئىشااەنچ بولمىغااان يەردە ،بىرلىااك ،ئىناااقلىق بولماياادۇ ،بىرلىااك ۋە
ئىنااقلىق بولمىغاان يەردە كاۈچ – قاۇۋۋەت بولمايادۇ ،كاۈچ – قاۇۋۋەت بولمىغاان يەردە ئېازىلىش،
بوزەك قىلىنىش ،مۇستەملىكە قىلىنىش بولىدۇ

( )1ئىمام مۇسلىم ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ئىمام بۇخارىي ۋە بەيھەقىي رىۋايەت قىلغان ھەدىس
( )3ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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سېھىر قىلىش ۋە قىلدۇرۇشنىڭ گۇناھى ھەققىدە
 1519سوئال :سېھىر دېگەن نېمە
جاۋاب :سېھىر — ئالالھنىڭ ئىزنى بىالەن تەساىر قىلىادىغان ،جىنالرناى ئىشاقا ساېلىش بىالەن
ئېلىااپ بېرىلىاادىغان يوشااۇرۇن ئىااش دېگەنلىكتااۇر سااېھىر ئەر – ئايااالالرنى بىاار  -بىاارىگە ئااۆچ
ياكى ئامراق قىلىش ،كىشىلەرگە زىيان – زەخمەت يەت كۈزۈش ۋە قەستلەش رولىنى ئوينايدۇ
 1520سوئال :سېھىرنىڭ تەسىر قىلىدىغانلىقى راستمۇ
جااااۋاب :ساااېھىرنىڭ تەساااىر قىلىااادىغانلىقى ۋە كىشاااىلەرنى تۈرلاااۈك دەرد ـ ئەلەمااالەرگە ۋە
كېسەللىكلەرگە ئۇچرىتىدىغانلىقى ،ھەتتا ئۆلۈمىگىمۇ سەۋەب بوالاليدىغانلىقى راستتۇر
 1521سوئال :سېھىرگەرلىك قىلىشنىڭ گۇناھى قانداق
جاۋاب :ساېھىرگەرلەر ۋە كىشاىلەرگە ساېھىر ئۆگەتكاۈچىلەر شەكساىز كااپىرالردۇر پۈتاۈن
تەپسىرشۇناس ئالىمالر قۇرئان كەرىمدىكى ﴿ ساۇاليمان (ساېھىرگەر باولغىنى ۋە ساېھىر ئاۆگىنىش
بىلەن) كاپىر بولغىنى يوق ،لېكىن شەيتانالر كىشىلەرگە ساېھىر ئۆگىتىاپ كااپىر بولادى﴾( )1دېاگەن
ئايەتنىااڭ تەپسااىرىدە ،سااېھىر قىلغااۇچى ۋە ئااۇنى ئۆگەتكۈچىلەرنىااڭ چوقااۇم كاااپىر بولىاادىغانلىقىنى
تەكىتلىمەكاااتە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم باااۇ مەساااىلىنى ئوچاااۇقالپ مۇناااداق دېاااگەن« :كىمكاااى
داخااان ،رەمچااى ۋە پالچىالرغااا بېرىااپ ،ئۇالرنىااڭ سااۆزلىرىگە ئىشااىنىدىكەن ،ئااۇ ئىسااالم دىنىغااا
() 2
ئىنكار قىلغان بولىدۇ» دېگەن

( )1بەقەرە سۈرىسى  102ـ ئايەت
( )2ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
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سېھىردىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى
 1522سوئال :سېھىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن نېمە قىلىش كېرەك
جاۋاب :سېھىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن تۆۋەندىكىلەرگە رىئايە قىلىش الزىم:
( ) 1ھەر خىاااال ئاااااپەتلەر ،ئاااااغرىق ـ سااااىالق ۋە خېاااايىمخەتەرلەردىن ساااااقلىنىش ئۈچااااۈن
ئوقۇلىاادىغان ئااايەت ۋە دۇئاااالرنى ،خۇسۇسااەن ،فاااتىھە سۈرىسااىنى ،ئايەتۇلكۇرسااىنى ،ئىخااالس،
فەلەق ۋە نااااااس ساااااۈرىلىرىنى ،بەقەرە سۈ رىساااااىنىڭ ئااااااخىرقى ئىككاااااى ئاااااايىتىنى ،پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساااالم كۈناادىلىك تۇرمۇشااىدىكى تۈرلااۈك مۇناسااىۋەتلەر ،ھااالالر ۋە جااايالردا ئوقۇشاانى
ئۆزىگە ۋەزىپە قىلغان دۇئااالرنى ،كاۆزدىن سااقلىنىش ئۈچاۈن ئوقۇلىادىغان دۇئاا ۋە زىكىرلەرناى
() 1
كۆپ ئوقۇشقا ئادەتلىنىش
( )2ئىسااالمدا بۇيرۇلغااان ئەمەل  -ئىبااادەتلەرنى تولااۇق ئورۇنااداش بىاالەن بىاارگە ،ئااۆزىنى
پاكىز تۇتۇش ۋە گۇناھ ،ھارام ئىشالردىن يىراق بولۇش
( ) 3قۇرئان تىالۋىتى بىلەن كۆپرەك مەشغۇل بولۇش
سېھىردىن شىپا تېپىشنىڭ چارىلىرى
 1523سوئال :سېھىرگە مۇپتىال بولغ اندىن كېيىن ،ئۇنىڭدىن شىپا تېپىشنىڭ چارىلىرى قايسىالر
جاااااۋاب :سااااېھىرگە ماااااۇپتىال بولغاناااادىن كېاااايىن ،ئۇنىڭااااادىن شااااىپا تېپىشاااانىڭ چاااااارىلىرى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ساېھىر قىلىنغااان ئااورۇن بىلىنسااە ،ئااۇنى شاەرىئەتكە خىااالپ كەلمەياادىغان ئۇسااۇل بىاالەن
() 2
چىقىرىپ تاشالش بۇ ئەڭ ئۈنۈملۈك چارىدۇر
( ) 2فاتىھە ،ئىخالس ،فەلەق ،نااس ساۈرىلىرىنى ،ئايەتۇلكۇرساىنى ،بەقەرە سۈرىساىنىڭ ئەڭ
ئااخىرقى ئىككاى ئاايىتى («ئامەنەررەساۇلۇ» دىان«كاافىرىين»غىاچە) ناى چىان ئېتىقااد بىالەن ئاۈچ
( )3
قېتىمدىن ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ ئوقۇپ بىمارغا سۈفلەپ يۈرۈش
( ) 3بىمارنىڭ ئاغرىغان يې رىگە قولنى قويۇپ تۇرۇپ ،مۇنۇ دۇئاالرنى ئوقۇش:
— « ئى ئىنسانالرنىڭ پەرۋەردىگاارى ئاالالھۇ دەردكە داۋا ،رەنجىمىازگە شاىپالىق بەرگىان،
ھەقىاااقەتەن ساااەن ھەرقاناااداق ئاغرىقالرغاااا شاااىپالىق بەرگۈچىساااەن ساااېنىڭدىن باااۆلەك شاااىپالىق
() 4
بەرگۈچى يوق ،سېنىڭ شىپايىڭ بىلەن كېسەللىك قالمايدۇ»
— « ئالالھنىاااااڭ ئۇلاااااۇ كەلىمىلىااااارىگە ساااااېغىنىپ ھەرقاناااااداق شاااااەيتاندىن ،خەتەرلىاااااك
() 5
مەخلۇقالردىن ۋە ھەرقانداق يامان كۆزدىن پاناھ تىلەيمەن»
()1
()2
()3
()4
()5

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئۇلۇ ئالىم ئىبنى قەييۇم جەۋزى«زادۇلمەئاد» ناملىق ئەسىرىنىڭ 4ـ
جىلد  126ـ بېتىدە بايان قىلغان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايەت قىلغان
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايەت قىلغان
بۇخارىي رىۋايىتى
بۇخارىي رىۋايىتى
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— « ئالالھنىڭ ئۇلۇ كەلىمىلىرىگە سېغىنىپ ،مەخلۇقاتنىڭ شەررىدىن پاناھ تىلەيمەن»

( )1مۇسلىم رىۋايىتى
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كۆزدىن ساقلىنىش ۋە ئۇنىڭدىن شىپا تېپىش ئۇسۇلى
 1524سوئال :قۇرئان ئايەتلىرى ھەر قانداق دەردكە داۋا بوالمدۇ
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىاااام ئايەتلىرىنىااااڭ مۇسااااۇلمانالرنىڭ ھەر قانااااداق دەردىااااگە داۋا ۋە
كېساەللىرىگە شاىپا ئىكەنلىكىاادە قىلاچە شاەك يااوق ئاالالھ تائااال قۇرئااان كەرىمادە مۇناداق دېااگەن:
﴿ ئاى ئىنسااانالرۇ ساىلەرگە پەرۋەردىگااارىڭالر تەرىپىاادىن نە ساىھەت بولغااان ،دىلالردىكااى دەردكە
شىپا بولغان ،ماۆمىنلەرگە ھىادايەت ۋە رەھامەت بولغاان (قۇرئاان) كەلادى﴾(﴿ ،)1بىاز ماۆمىنلەرگە
() 2
شىپا ۋە رەھمەت بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى چۈشۈرىمىز﴾
قۇرئان كەرىم بىلەن ئىسالمىي دۇئاالر مۆمىنلەر ئۈچۈن شىپادۇر
 1525سوئال :ئايەت ۋە دۇئا بىلەن شىپا تېپىشنىڭ شەرتى نېمە
جاااۋاب :كااۆز ،سااېھىر ،ئاااغرىق ـ سااىالق ۋە باشااقىمۇ بااليىئاااپەتلەردىن ساااقلىنىش ھەماادە
ئۇالرغااا گىرىپتااار بولغاناادىن كېاايىن شااىپا تېااپى ش ئۈچااۈن قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى ۋە ئالالھقااا
قىلىنغااان سااەمىمىي دۇئاااالر ئەڭ ياخشااى قالقااان ۋە ئۈنۈملااۈك شااىپادۇر لااېكىن ،قۇرئااان كەرىاام
ئايەتلىرىنىااڭ شىپاسااىدىن بەھاارىمەن بولۇشاانىڭ شااەرتى شااۇكى ،قۇرئااان ئااايەتلىرى بىااالەن داۋا
قىلغاۇچى ۋە داۋاالنغاۇچى ھەر ئىككىسااىنىڭ چىان مۇساۇلما ن بولۇشااى ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئااالالھ
سااۆزى ئىكەنلىكىااگە ۋە ئۇنىااڭ ئايەتلىرىنىااڭ مااۆمىنلەر ئۈچااۈن ماااددىي ۋە مەنىااۋى ھەر ئىككااى
تەرەپااتىن چوقااۇم شااىپالىق ئىكەنلىكىااگە خااۇددى ئاسااپىرىننىڭ باااش ئاغرىقىغااا پاياادا قىلى ادىغانلىقىغا
ئىشەنگەندەك چىن ئىشىنىپ يۈرىكى بىالەن تەساتىق قىلىشاتىن ئىباارەتتۇر مەلاۇمكى ،دوختۇرنىاڭ
دورىسااى مۇسااۇلمان ـ كۇففااار ھەر قانااداق ئااادەمگە ئوخشاشااال شااىپالىق بولىاادۇ ئەممااا قۇرئااان
كەرىم ئايەتلىرىنىڭ شىپاسى مۆمىنلەرگىال خاستۇر
 1526سوئال :ئايەت ۋە دۇئاالر بىلەن شىپالىق ئىزدەش سەۋەب قىلىشقا زىت كېلەمدۇ
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى ۋە ئىسااالمىي دۇئاااالر بىاالەن شااىپالىق ئىاازدەش سااەۋەب
قىلىشااقا زىاات كەلمەياادۇ كېسااەلگە گىرىپتااار بولغااان ئااادەم ئالالھقااا ئېسااىلىش بىاالەن بى ار ۋاقىتتااا
دەرھااال دوختۇرغااا كۆرۈنۈشااى ۋە قولىاادىن كېلىشااىچە ماااددىي سااەۋەبلەرنى ئورۇندىشااى الزى ام
چااۈنكى ئااالالھ قانااداقال بىاار ئاااغرىقنى ياااكى دەردنااى ياراتقااان بولسااا ،چوقااۇم ئۇنىااڭ شىپاسااىنىمۇ
ياراتقااان ئااالالھ دۇنيااا ئىشاالىرىنىڭ ھەممىسااىنى سااەۋەبلەرگە باغلىغااان شااۇڭا مۇسااۇلمانالر ھەر
ئىشااتا سااەۋەب قىلىااش بىاالەن ئالالھقااا يۆلىنىشااتىن ئىبااارەت ئىككااى ئىشاانى قولاادىن بەرمەس الىككە
بۇيرۇلغان ئالالھقا يۆلىنىش بىلەن سەۋەب ئىككىسى بىر ـ بىرىدىن قەتئىي ئايرىلماسلىقى الزىم
 1527سوئال :كۆز تېگىش دېگەن راستمۇ
جاااااااۋاب :كاااااااۆز تېگىشااااااانىڭ راساااااااتلىقى ۋە ياماااااااان كۆزلەرنىاااااااڭ كىشاااااااىلەرگە زىياااااااان
يەتكۈزەلەيدىغانلىقى بىر ھەقىقە ت بۇ ئىنسانالرنىڭ ئاۇزۇن يىللىاق تارىخىادا ئىساپاتلىنىپ كەلاگەن
( )1يۇنۇس سۈرىسى  57ـ ئايەت
( )2ئىسرا سۈرىسى  82ـ ئايەت
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بىاار ئىااش پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىسااىدە « :كۆزنىااڭ تېگىاادىغانلىقى راسااتتۇر ،ئەگەر
() 1
قەدەرنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان بىر نەرسە بولسا ئىدى ،ئۇ چوقۇم كۆز بوالتتى» دېگەن
كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى
 1528سوئال :كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى قايسىالر
جاۋاب :كۆز تېگىشتىن ساقلىنىشنىڭ چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1شەرىئەت ئەھكاملىرىنى تولۇق ئورۇناداش  ،مەنئاى قىلىنغاان ئىشاالرنى تەرك ئېاتىش ۋە
چوڭ ـ كىچىك بارلىق گۇناھالرغا تەۋبە قىلىش
( ) 2قۇرئان كەرىم تىالۋىتى بىلەن كۆپرەك مەشغۇل بولۇش
( ) 3شەرىئەتتە كۈندىلىك ئوقۇشقا بۇيرۇلغان دۇئاالرنى ئوقۇشنى ئۆزىگە ۋەزىپە قىلىش
( ) 4ئۆزىااادىن يااااكى پاااۇل ـ مېلىااادىن يااااكى ئائىلىساااىدىكىلىرىنىڭ بىرەرساااىدىن خۇشاااالالنغان
ۋاقتىااادا ،ئاااالالھ تائااااالدىن بەرىاااكەت تىااالەپ «ماشاااائالالھ» يااااكى«مۇباااارەك بولساااۇن» دېااايىش
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەپ كۆرساەتكەن « :ساىلەرنىڭ بىارىڭالر ئۆزىادە يااكى ماال ـ
دۇنياساااىدا يااااكى دىنىاااي بۇرادەرلىرىنىاااڭ بىرەرساااىدە خۇشااااللىنارلىق بىااار نەرساااىنى كۆرساااە،
()2
«ماشائالالھ» دەپ ئۇنى مۇبارەكلىسۇن چۈنك ى كۆزنىڭ تېگىدىغانلىقى راستتۇر»
( ) 5كۆز تېگىشتىن قورقىلىدىغانلىرىنى كىشىلەرنىڭ كۆزىدىن يوشۇرۇشقا تىرىشىش
كۆز تەگكەندىن كېيىن شىپا تېپىش چارىلىرى
 1529سوئال :كۆز تەگكەندىن كېيىن ئۇنى قانداق قايتۇرۇش كېرەك
جاۋاب :كۆز تەگكەندىن كېيىن ئۇنى قايتۇرۇش چارىلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1فاتىھە ،ئىخالس ،فەلەق ،نااس ساۈرىلىرىنى ،ئايەتۇلكۇرساىنى ،بەقەرە سۈرىساىنىڭ ئەڭ
ئااااخىرقى ئىككاااى ئاااايىتى («ئامەنەررەساااۇلۇ» دىااان («كاااافىرىين» غىاااچە) ناااى ،كاااۆز ۋە تىلااادىن
ساقلىنىشااتا ئوقۇلىاادىغان زىكىاار ۋە دۇئاااالرنى چىاان ئېتىقاااد بىاالەن ئااۈچ قېتىماادىن ياااكى ئۇنىڭاادىن
كااۆپ ئوقااۇپ كااۆز تەكااكەن كىشااىگە ،خۇسۇسااەن ئۇنىااڭ ئاغرىغااان يېاارىگە سااۈفلەپ ئااوڭ قااول
() 3
بىلەن سىپاش
كاااۆز تەكاااكەن كىشاااى ئەگەر قۇرئاااان سااااۋاد ى باااار كىشاااى بولساااا ،ياااۇقىرىقىالرنى ئاااۆزى
ئوقۇغىنى ياخشى
( ) 2يااااۇقىرىقى ئااااايەت ۋە دۇئاااااالرنى سااااۇغ ا ئوقااااۇپ كااااۆز تەككااااۈچىگە ئىچكااااۈزۈش ۋە
() 4
ئاشقىنىنى ئۇنىڭغا چېچىش

()1
()2
()3
()4

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ئەھمەد رىۋايىتى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شۇنداق قىلغانلىقىنى ئىمام بۇخارىي رىۋايەت قىلغان
پەيغەمبەر ئەل ەيھىسساالمنىڭ سابىت ئىبنى قەيس ئىساىملىك بىار سااھابىنى شاۇنداق داۋالىغاانلىقىنى ئەباۇداۋۇد رىاۋايەت
قىلغان
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جىنايەت ۋە جازاالرغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1530سوئال :ئىسالم جازا قانۇنى نېمە ئۈچۈن بەلگىلەنگەن
جاااۋاب :ئىنسااانالر يېگااانە ياشااىيالمايدىغان ئىجتىمااائىي مەخلۇق ا ات بولغااانلىقتىن ،ئىجتىمااائىي
ھايات جەريانىادا ،بىار ـ بىرىنىاڭ ھەقلىارىگە ،نومۇسالىرىغا ،ھەتتاا جانلىرىغاا تاجااۋۇز قىلىشاتەك
ئىنسااانىي جىنااايەتلەر ھەر قانااداق جەمئىيەتااتە يااۈز بېرىااپ تۇرىاادۇ ئىنسااانالر بىاار ـ بىرىنىاااڭ
تاجاۋۇزلىرىااادىن ئاماااان ھالااادا خااااتىرجەم ھاياااات سۈرۈشااالىرى ئۈچاااۈن ۋەز ـ نەساااىھەتلەر ۋە
قانۇنىي ئىنتىازامالرال كۇياايە قىلمايادۇ ،بەلكاى كىشاىلەرنىڭ جېنىغاا ،ماال ـ ماۈلكىگە ،نومۇساىغا،
ۋە خااااتىرجەملىكىگە دەخلاااى تەرۇز يەتكۈزگاااۈچىلەرگە بەزى ئىبرەتلىاااك جاااازاالرنى قاااوللىنىش
ئااارقىلىق باشااقىالرنى جىنايەتنىااڭ ئاقىۋەتلىرىاادىن ئاگاھالندۇرۇشااقا تااوغرا كېلىاادۇ ش اۇ ۋەجىاادىن
ئىسالم قانۇنىدا بەزى جازاال بەلگىلەنگەن
 1531سوئال :ئىسالم جازا قانۇنىدىكى جازاالر قايسىالر
جاااااۋاب :ئىسااااالم جااااازا قانۇنىاااادا بېكىااااتىلگەن جااااازاالر پەزىلەتلىااااك ۋە ئادالەتلىااااك بىاااار
جەمئىيەتنىاااڭ بەرپاااا قىلىنىشاااىغا سااا ەلبى تەساااىرلەرنى كۆرساااىتىدىغان بەزى چاااوڭ جىناااايەتلەر
ئۈچااۈنال بەلگىلەنااگەن بولااۇپ ،بااۇالردىن باشااقا ئااادەتتىكى جىنايەتلەرنىااڭ جازاسااى ھەرقايسااى
ئىساااااالم مەملىكەتلىرىااااادىكى ھۆكاااااۈمران كۈچلەرنىاااااڭ شاااااۇ مەملىكەتلەرنىاااااڭ شاااااارائىتىغا ۋە
كىشىلەرنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ مۇناسىپ ھالدا بەلگىلەشل ىرىگە تاپشۇرۇلغاندۇر
ئىسالمدا جازانى ئىجرا قىلىشنىڭ شەرتلىرى
 1532سوئال :ئىسالمدا جازانى ئىجرا قىلىشنىڭ شەرتلىرى قايىسالر
جاۋاب :جازانى ئىجرا قىلىش ئۈچۈن بەزى پىرىنسىپالر بەلگىلەنگەن ئۇالر:
( ) 1ئىنساااااان باشاااااقا بىرىنىاااااڭ گۇنااااا اھىنى ئۈساااااتىگە ئالمايااااادۇ ،ئۇنىاااااڭ گۇنااااااھى ئۈچاااااۈن
() 1
جازاالنمايدۇ ﴿ بىراۋنىڭ گۇناھىنى باشقا بىرى كۆتۈرمەيدۇ »
( )2ھەر قاناااداق بىااار جىناااايەت ئۈچاااۈن مۇناساااىپ جازانىاااڭ بېرىلىشاااى « بىااار يامانلىقنىاااڭ
() 2
جازاسى شۇنىڭغا ئوخشاش بىر يامانلىقتۇر﴾
( ) 3جىنايەت ئىشلەنگۈچىنىڭ جىنايە تچىسىنى ئەپۇ قىلىش ھەققى بار ﴿ كىمكاى ئەپاۇ قىلساا ۋە
() 3
(ئۆزى بىلەن يامانلىق قىلغۇچىنىڭ ئارىسىنى) تۈزسە ،ئۇنىڭ ئەجرىنى ئالالھ بېرىدۇ﴾
( )4جااازا ئىسااالم شااەرىئىتى ئىجاارا قىلىنىاادىغان دۆلەتنىااڭ ئىسااالم مەھكىمىسااى تەرىپىااادىنال
ئىجااارا قىلىنىااادۇ قۇرئاااان كەرىمااادە يااااكى ساااەھىھ ھەدىسااالەردە كەيپىيىتاااى ئېنىاااق بەلگىلەناااگەن
جااازاالرنى مەھكىمىنىااڭ يېنىكلىااتىش ياااكى ئېغىرالشااتۇرۇش ھوقااۇقى بولماياادۇ ئەممااا كەيپىيىتااى
بېكىااتىلمىگەن جااازاالرنى جىنااايەت ۋە جىنايەتچىنىااڭ ئەھۋالىغااا قاااراپ ئېغىاار ياااكى يېنىااك قىلىااپ
( )1نەجم سۈرىسى  38ـ ئايەت
( )2شۇرا سۈرىسى  40ـ ئايەت
( )3شۇرا سۈرىسى  40ـ ئايەت
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مەھكىمە بەلگىلىيەلەيدۇ
ئىسالم جازا قانۇنىدا كەيپىيىتى بېكىتىلگەن  5چوڭ جازا
ئىسااالم جااازا قانۇنىاادا جااازاالش كەيپىيىتااى ئېنىااق بېكىااتىلگەن جااازاالر پەقەت  5بولااۇپ ،ئااۇالر:
قاااتىللىق ،زىنااا ،قاااراقچىلىق ،ئوغرىلىااق ۋە بىراۋغااا تااۆھمەت چاپالش اتىن ئىبااارەتتۇر ئۇالرنىااڭ
بايانى تۆۋەندىكىچە:
( )1قاتىللىقنىڭ جازاسى
 1533سوئال :قاتىللىقنىڭ جازاسى نېمە
جااااۋاب :ئاااادەم ئۆلتۈرگەننىاااڭ جازاساااى ئىككاااى تۈرلاااۈك بولاااۇپ ،بىااارى ،قەساااتەن ئاااادەم
ئۆلتۈرۈش ،يەنە بىرى سەۋەنلىكتىن ئاادەم ئۆلتاۈرۈپ ساېلىش بولاۇپ ،ھەر ئىككىساىنىڭ جازاساى
ئايرىمدۇر
 1534سوئال :قەستە ئادەم ئۆلتۈرگەن قاتىلنىڭ جازاسى نېمە
جااااۋاب :ئىسااااالم جااااازا قاااانۇنى بااااويىچە ،قەسااااتەن ئاااادەم ئۆلتااااۈرگەن قاتىلنىااااڭ جازاسااااى
ئۆلۈمدۇر ﴿ ئى مۆمىنلەرۇ ئۆلتۈرۈلگەنلەر ئۈچاۈن قىسااس ئاېلىش ساىلەرگە پەرز قىلىنادى ،ھاۆر
() 1
ئادەم ئۈچۈن ھۆر ئادەمدىن ،قۇل ئۈچۈن قۇ لدىن ،ئايال ئۈچۈن ئايالدىن قىساس ئېلىنىدۇ﴾
ئەگەر ئۆلتۈرۈلگۈچىنىااڭ تەۋەلىاارى قاتىلاادىن ئىنتىقااام ئېلىشاانى كەچۈرسااە بۇمااۇ ئۇالرنىااڭ
ئىختىيارىدۇر ،ئەجرىنى ئالالھ بېرىدۇ ﴿ قاتىل ئۈچۈن (دىنىاي) قېرىندىشاى تەرىپىادىن بىار نەرساە
كەچاااۈرۈم قىلىنساااا ( يەناااى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىاااڭ ئىگ ىساااى قاتىلااادىن دىااايەت ئېلىشاااقا رازى بولاااۇپ،
قىساااااس ئېلىشاااااتىن ۋازكەچسااااە ،ئاااااۇ ،جىنايەتچىااااادىن ( دىيەتنااااى) چىااااارايلىقچە تەلەب قىلىشاااااى
() 2
( جىنايەتچىمۇ دىيەتنى) ياخشىلىقچە بېرىشى الزىم﴾
 1535سوئال :سەۋەنلىك بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈپ سالغاننىڭ جازاسى نېمە
جاااۋاب :سااەۋەنلىك بىاالەن ئااادەم ئۆلتۈرگۈچىنىااڭ جازاسااى ئۆلتۈرۈلگۈچىنىااڭ ۋارىساالىرىغا
دىاايەت تۆلەشااتۇر ﴿ كىمكااى بېاارەر مااۆمىننى سااەۋەنلىك بىاالەن ئۆلتااۈرۈپ قويىاادىكەن ،ئااۇ ،بىاار
() 3
مۆمىن قۇلنى ئازات قىلىشى ۋەئۆلتۈرۈلگۈچىنىڭ ۋارىسلىرىغا دىيەت تۆلىشى كېرەك﴾
 1536سوئال :دىيەتنىڭ مىقدارى قانچىلىك بولىدۇ
جاااااۋاب :بىاااار ئاااااادەمنى سااااەۋەنلىك بىاااالەن ئۆلتاااااۈرۈپ سااااالغانلىقنىڭ جازاسااااى ئۈچاااااۈن
ئۆلتۈرۈل گۈچىنىاااڭ ئائىلىسااااىگە ئۆلتۈرگاااۈچى تۆلەياااادىغان دىيەتنىااااڭ مىقااادارى بااااارلىق ئىسااااالم
ئۆلىمالىرىنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلەن  100تۆگە ياكى ئۇنىڭ خەلق پۇلىدىكى قىممىتىدۇر
( )2قاراقچىلىق ،بۇالڭچىلىق ۋە رېكوتېرلىقنىڭ جازاسى
 1537سوئال :بۇالڭچى ،قاراقچى ۋە رېكوتېرالرنىڭ جازاسى نېمە
جاااۋاب :بااۇالڭچى ،قاااراقچى ۋە رېكوتېرالرنىااڭ جازاسااى ئااۇالرنى قىلمىشاالىرىغا قاااراپ،
( )1بەقەرە سۈرىسى 178ـ ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى  178ـ ئايەت
( )3نىسا سۈرىسى  92ـ ئايەت
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ئۆلتاااۈرۈش يااااكى ئاااوڭ قاااولى بىااالەن ساااول پاااۇت ىنى كېساااىش ،يااااكى جىناااايىتى يېنىكااارەك بولساااا
سااۈرگۈن قىلىشااتۇر ﴿ ئااالالھ ۋە ئۇنىااڭ پەيغەمبىاارى بىاالەن ئااۇرۇش قىلىاادىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىاادە
بۇزغۇنچىلىااق قىلىاادىغانالرنىڭ جازاسااى شااۇكى ،ئاااۇالر ئۆلتۈرۈلىشااى ياااكى دارغااا ئېسىلىشاااى
() 1
ياكى ئوڭ قول لىرى بىلەن سول پۇتلىرى كېسىلىشى ياكى سۈرگۈن قىلىنىشى كېرەك﴾
( )3ئوغرىلىقنىڭ جازا سىنىڭ تۈرلىرى
 1538سوئال :ئوغرىلىقنىڭ جازاسى نېمە
جاۋاب :ئوغرىلىق قىلغۇچىنىڭ جازاسى ئۈچ تۈرلۈك بولىدۇ:
( ) 1بىااراۋ مۇھتاااجلىقتىن ئااۆز ھ اياااتىنى ساااقالپ قااېلىش ئۈچااۈن باشقىسااىنىڭ تااامىقىنى ياااكى
مېۋىساىنى ئاوغرىالپ شاۇ ئورۇنادا قاارنى تويغىچىلىاك ياېگەن بولساىمۇ ئۇنىڭغاا ھېچقاناداق جاازا
كەلمەيدۇ چۈنكى بۇ ئىنسانىي ئېھتىياج يۈزىسا ىدىن مەجباۇرىي ئىشالەنگەن جىناايەت بولاۇپ ،ئاۇ
ئەپۇ قىلىنىدۇ
( )2ئوغرىالنغااان نەرسااىنىڭ قىممىتااى 1 0625گاارام (چااارەك تىلااال) ساااپ ئااالتۇن ياااكى 3
گااارام كۈمۈشااانىڭ قىممىاااتىگە يەتمىساااە ،قاااولى كېساااىلمەيدۇ ئەمماااا ئۇنىاااڭ ئىككاااى ھەسسىساااى
تۆلىتىلىدۇ
( ) 3ئوغرىالنغااان نەرسااىنىڭ قىممىتااى 1 0625گاارام (چااارەك تىلااال) ساااپ ئااالتۇن ياااكى 3
گرام كۈمۈشنىڭ قىممىتىادىن كاۆپ بولساا ئوغرى لىغۇچىنىاڭ قاولى كېساىلىدۇ ﴿ ئوغرىلىاق قىلغاۇچى
ئەرنىڭ ۋە ئوغرىلىق قىلغۇچى ئايالنىڭ قىلمىشلىرىنى جاازاالپ ،ئاالالھ تەرىپىادىن ئىبارەت قىلىاش
يۈزىسااىدىن قااوللىرىنى كېسااىڭالر ئااالالھ ( ئااۆز ئەمرىنااى ئىشااقا ئاشۇرۇشااتا) غااالىبتۇر ،ھااېكمەت
بىاالەن ئىااش قىلغۇچىاادۇر كىمكااى( ،ئوغرىلى ا ق قىلىااپ كىشااىلەرگە زۇلااۇم قىلغاناادىن كېاايىن تەۋبە
قىلسا( ،ئۆزىنى) تۈزەتساە ئاالالھ ئۇنىاڭ تەۋبىساىنى قوباۇل قىلىادۇ ،ئاالالھ (تەۋبە قىلغاۇچىالرنى)
() 2
ھەمىشە مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر( ،بەندىلىرىگە) بەكمۇ مېھرىباندۇر﴾
ئوغرىنى جازاالشنىڭ شەرتلىرى
 1539سوئال :ئوغرىنى جازاالشنىڭ شەرتلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئوغرىنى جازاالشنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئوغرىلىاااق قىلغۇچىنىاااڭ بااااالغەت يېشاااىغا يەتاااكەن ،ئەقلاااى – ھوشاااى جايىااادا بولىشاااى
كىچىك بالىالر ،ئەقلى جايىدا بولمىغانالر جازاالنمايدۇ
( )2ئوغرالنغاان نەرساىنىڭ قىممىتااى 1 0625گارام (چاارەك تىلااال) سااپ ئالتۇننىاڭ ياااكى 3
گاااارام كۈمۈشاااانىڭ قىممىتىاااادىن ئاشااااىدىغان بولىشااااى ئەگەر بااااۇ مىقااااداردىن ئاااااز بىاااار نەرسااااە
ئوغرىلىغااااان كىشااااىگە بااااۇ قااااول كېسااااىش جازاسااااى يۈرگۈزۈلمەياااادۇ قامچااااا ئااااۇرۇش بىاااالەن
ئەدەبلىنىدۇ
( )3ئوغرىالنغااان نەرسااىنىڭ بىراۋنىااڭ ئىگ ىدارچىلىقىاادىكى ھەققااى بولۇشااى ئەگەر ئىگىسااى
يوق جايالردا ئۆسكەن ئۆسۈملۈك ۋە مېۋىلەرنى ئالغان كىشى ئوغرى ھېسابالنمايدۇ
( )1مائىدە سۈرىسى  33ـ ئايەت
( )2مائىدە سۈرىسى  39ـ ئايەت
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( ) 4ئوغرىالنغاااان نەرساااىنىڭ ياتالرغاااا ئائىااات بولىشاااى ،ئوغرىنىاااڭ ئاتاااا – ئانىساااىغا يااااكى
بالىلىرىغا ياكى جورىسىغا ئائىت بولماسلىقى
( )5ئوغرىلىقنى ي وشۇرۇن قىلغاان بولىشاى ئاشاكارا تاارتىۋېلىش ئوغرىلىاق ئەمەس ،بەلكاى
بۇالڭچىلىق بولۇپ ،ئۇنىڭ جازاسى باشقا
( )6ئوغرىلىقنىڭ ھەقىقىي مۇھتاجلىق ياكى ئاچلىق سەۋەبتىن بولمىغان بولىشى
( ) 7ئۆزلىكىاادىن ئېتىاااراپ قىلىشاااى ياااكى راساااتچىل ئىككاااى گۇۋاھچىنىااڭ ئۇنىاااڭ ئوغرىلىاااق
قىلغان لىقىنى شەك ـ شۈبھىساىز ،ئوچاۇق رەۋىشاتە كاۆرگەنلىكىگە گۇۋاھلىاق بېرىشاىدىن ئىباارەت
ئاازراق شاۈبھە يااكى گاۇۋاھچىالردىن بېرەرسااىىنىڭ كىچىككىانە گۇماانلىق كەيپىيىتاى بىالەن جااازا
بىكار قىلىنىدۇ
ياااۇقىرىقى  7شاااەرتنىڭ بىرەرساااى تولاااۇق بولمىغانااادا ،ئوغرىلىاااق قىلغۇچىغاااا قاااول كېساااىش
جازاسى يۈرگۈزۈلمەيدۇ
( )4زىنانىڭ جازاسى
 1540سوئال :زىنانىڭ جازاسى نېمە
جااااۋاب :زىنانىاااڭ جازاساااى جاااازا بېااارىلىش شاااەرتلىرىگە توشاااقان ئەھاااۋال ئاساااتىدا ئىككاااى
تۈرلۈك بولىدۇ:
( ) 1زىناااا قىلغاااۇچى ئاااۆيلەنگەن بىااارى بولساااا ،ئۇنىاااڭ جازاساااى تااااش ـ كېساااەك قىلىاااپ
ئۆلتۈرۈش
( ) 2زىنااا قىلغااۇچى تېخااى ئااۆيلەنمىگەن بىاارى بولسااا ،ئۇنىااڭ جازاسااى يااۈز دەررە (قامچااا)
ئۇرۇشااااتۇر ﴿ زىناااااا قىلغاااااۇچى ئايااااال ۋە زىناااااا قىلغاااااۇچى ئەرنىااااڭ ھەر بىرىناااااى ياااااۈز دەررە
() 1
ئۇرۇڭالر﴾
بۇ ئايەت ،زىنا قىلغۇچىنىڭ ئاۆيلەنگەن يااكى ئاۆيلەنمىگەن بولىشاىدىن قەتئىيانەزەر ئوماۇمىي
جازاسااىنى بايااان قىلغااان بولسااا ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۆيلەنگەنگە تاااش ـ كېسااەك قىلىااش،
ئااۆيلەنمىگەنگە يااۈز دەررە ئااۇرۇش جازاسااىنى بەلگىلىااگەن ئىسااالم فىقھىشااۇناس ئالىملىرىنىااڭ
ھەممىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ بەلگىلىمىسىگە ئەمەل قىلىشتا ئىتتىپاقتۇر
زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شەرتلىرى
 1541سوئال :زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شەرتلىرى نېمە
جاۋاب :زىنا قىلغۇچىغا جازا بېرىشنىڭ شەرتلىرى  3بولۇپ ،ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
( )1زىنا قىلغۇچىنىڭ ئۆزىنىڭ زىنا قىلغانلىقىغا ئۆز ئىختىيارى بىالەن  4قېاتىم ئىقارار قىلىشاى
ئەگەر زىناااا قىلغاااۇچى ئىقااارار قىلىاااپ بولغانااادىن كېااايىن ،ئىقرارىااادىن يېنىۋالساااا جاااازا ئەمەلاااگە
ئاشمايدۇ
( )2ئادالەتلىااااك  4گۇۋاھچىنىااااڭ ئۇنىااااڭ زىنااااا قىلىۋاتقااااانلىقىنى ھېچقانااااداق توسالغۇسااااىز ۋە
شۈبھىساااااىز دەرىجىااااادە ئاااااۆز كاااااۆزلىرى بىااااالەن ئېنىاااااق كاااااۆر گەنلىكىگە گۇۋاھلىاااااق بېرىشاااااى
گااۇۋاھ چىالردىن بىرەرسااى گۇۋاھلىقىاادىن يې نىۋالساااا زىنااا ئىسااپاتلىنالمايدۇ نەتىجىاادە ،جاااازاالش
( )1نۇر سۈرىسى  2ـ ئايەت
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ئەمەلگە ئاشمايدۇ
( ) 3تېخاااى تۇرمۇشاااقا چىقمىغاااان بىااار قىزنىاااڭ ئېغىااار ئايااااق بولاااۇپ قېلىشاااى ئۇنىاااڭ زىناااا
قىلغانلىقىغااا ئوپئوچااۇق پاكىاات بوالالياادۇ ئەگەر ئااۇ زورلااۇق بىاالەن ئاياااق ئاسااتى قىلىنغااانلىقىنى
دەۋا قىلىااپ ،ئىسپاتلىيالىسااا ،جازالىنىشااتىن قۇتۇلااۇپ قالىاادۇ ئەگەر ئااۆز ئىختىيااارى بىاالەن زىنااا
قىلغانلىقىنى  4قېتىم ئۆز ئاغزىدىن ئېتىراپ قىلسا ،جازا يۈرگۈزىلىدۇ
 1542سوئال :زىنانى ئىسپاتالش شەرتىنىڭ بۇنداق چىڭ بولۇشىدىن مەقسەت نېمە
جااااۋاب :زىناااانى ئىساااپاتالش شاااەرتلىرىنىڭ بۇنچىلىاااك قىااايىن ۋە چىاااڭ بولىشاااىدىن مەقساااەت
گۇناااھ سااادىر قىلغااانالرنى مااۇمكىن قەدەر جازالىماسااتىن ،تەربىاايە ،ۋەز – نەسااىھەت ۋە ئىباارت
كۆرسىتىش يوللىرى بىالەن تاوغرا يولغاا يېتەكلەشاتۇر چاۈنكى ئ ىساالم شاەرىئىىتىدە بەلگىلەناگەن
جازا تۈرلىرىنىڭ ئاساسلىق غايىسى ئاادەم ئۆلتاۈرۈش يااكى جىسامانىي جاازاالش ئەمەس ،بەلكاى
كىشىلەرگە ئىبرەت بېرىش ئارقىلىق يامانلىقنىڭ يوللىرىنى تاقاشاتىن ئىباارەتتۇر ئەمەلىيەتتىماۇ باۇ
جازانىاڭ ئاۇزۇن يىللىاق ئىساالم تارىخىادا قاانچە قېاتىم يۈر گاۈزۈلگەنلىكىنى بارمااق بىالەن ساااناپ
بەرگىلى بولىدۇ
( )5تۆھمەتنىڭ (قاراچاپالشنىڭ) جازاسى
 1543سوئال :تۆھمەتنىڭ جازاسى نېمە
جاااۋاب :بااۇ ماااۋزۇدىكى تااۆھمەت ئىپپەتلىااك ئايااال ياااكى ئىپپەتلىااك ئەرگە زىنااا قىلاادى ،دەپ
تااۆھمەت قىلىااش دېگەنلى كتااۇر ئااالالھ ئىنسااانالرنى ھۆرمەتلىااك ياااراتتى ۋە ئۇالرغااا ھەق دىاان
ئارقىلىق ئىززەت ـ ئاابروي ئاتاا قىلادى كىشاىلەرنىڭ ھاۆرمىتىنى چۈشاۈرۈش ۋە ئاار-نومۇساىنى
دەپسااەندە قىلىااش ئىسااالم نەزىرى ا دە ئېغىاار جىنااايەت بولااۇپ سااانالغانلىقتىن ،ئىپپەتلىااك كىشااىلەرگە
تااۆھمەت قىلغۇچىالرغااا بااۇ دۇنيااادا بېرىلىاادىغان جااازا  80قامچااا ئااۇرۇش بولااۇپ بېكىااتىلگەن
﴿ ئىپپەتلىااااك ئايااااالالرنى زىنااااا بىاااالەن قارىلىغااااان( ،بۇنىااااڭ راسااااتلىقىغا) ئادىاااال  4گااااۇۋاھچىنى
() 1
كەلتۈرەلمىگەن كىشىلەرنى  80دەررە (قامچا) ئۇرۇڭالر﴾
بىراۋغاا يالغانادىن تاۆھمەت چااپالپ قارىالشانىڭ خەتىارى چاوڭ ،گۇنااھى ئېغىار تۇرساىمۇ،
ئۇالرغااا ئاااران  80دەررە ئااۇرۇش جازاسااى بەلگىلەنگەنلىكااى ئەمەلىيەتااتە ئاااددى جااازا ئەمەس
چاااۈنكى دەررە جازاساااى خەلقاااى ئالەمنىاااڭ ئالدىااادا ئىجااارا قىلىنىااادۇ باااۇ تۆھمەتخورنىاااڭ دۇنياااادا
ئااابرويىنى يااوق قىلىااپ ،خەلقنىااڭ نەزىرى ادىن چۈشااۈپ كېتىشااى ۋە ھااېچكىم ئىشااەنمەيدىغان بى ار
يالغانچى ئادەمگە ئايلىنىپ قېلىشى ئۈچۈن يېتەرلىاك جاازادۇر مۇناداقالر بىار قېاتىم خەلقاى ئاالەم
ئالدىاادا شااەرمەندە بولغانااادىن كېاايىن ،كېتىااپ قالغاااان يااۈز-ئااابرويىنى ۋە ھاااۆرمىتىنى بااار ماااال-
دۇنياسىنى خەجلەپمۇ قايتۇرۇپ كېلەلمەيدۇ ئەمەسمۇ بۇ ھەقىقەتەن ئېچىنىشلىق جازادۇرۇ
كە چۈرۈم قىلىش جازاالشتىن ئەۋزەل
 1544سوئال :جازاالش ئەۋزەلمۇ ياكى كەچۈرۈم قىلىشمۇ
جاۋاب :ئىسالم دىنى ئىنساانالر ئۈچاۈن رەھامەت بولاۇپ كەلاگەن بىار دىان بولاۇپ ،ئىمكاان
قەدەر كىشااااىلەرنى جازالىماساااالىقنى ،يولاااادىن ئازغااااانالر ۋە گۇناھكااااارالرنى ۋەز – نەسااااىھەت
 ))1نۇر سۈرىسى  4ـ ئايەت
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ئارقىلىق توغرا يولغا قايتۇرۇشانى تەشاەببۇس قىلىادۇ شاۇڭا ئىساالم جاازا قاانۇنلىرى كىشاىلەرنى
جازاالشااتىن كااۆپرەك ئىباارەت بې رىشاانى ئاساساالىق غااايە قىلىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ:
« ئاااازراق شاااۈبھە تېپىلساااىال جاااازاالرنى قولااااۇڭالردىن كېلىشاااىچە ئەپاااۇ قىلىڭاااالر»( )1دېااااگەن
تەۋساىيەنى كااۆپ قېاتىم تەكىتلىگەن لىكىمااۇ باۇ سااەۋەبتىن بولساا كېاارەك پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم
يەنە « :مۇسۇلمانالردىن كۈچۈڭالرنىڭ يېتىشاىچە جاازاالرنى كەچاۈرۈم قىلىڭاالر ئاۇالر ئۈچاۈن
جازادىن قۇتۇلۇپ قېلىشقا قاناداقال بىار چىقىاش ياولى تې پىلغاان ھاماان ئاۇالرنى قوياۇپ بېارىڭالر
ئىمامنىاااڭ (ھاااازىرقى ئىساااتىالھ باااويىچە ساااوتچىنىڭ) گۇناھكاااارنى كەچۈرىۋېتىاااپ خاتاالشاااقىنى،
ئۇنى جازاالپ خاتاالشقىنىدىن ئەلۋەتتە ئەۋزەل»( )2دېگەن پىرىنسىپنى تەۋسىيە قىلغان
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم ۋە ساااااھابىالر ئااااازراق شااااۈبھە بىاااالەن بولسااااىمۇ جااااازاالرنى
يۈرگۈزمەسلىك پرېنسىپىنى تولىمۇ كۆپ قېتىم تەتبىقلىغان
بىركاۈنى ،غامىادىيە ئىساىملىك بىار ئاياال زىناا قىلىاپ قوياۇپ ،قااتتىق پۇشاايمان قىلغاانلىقتىن،
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىدۇ:
– يااا رەسااۇلۇلالھۇ مەن زىنااا قىلىااپ ئېغىااار گۇناااھ ئۆتكااۈزدۈم پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم
ئاڭلىمىغانغاااااا ساااااېلىپ باشاااااقا تەرەپاااااكە قارىۋالىااااادۇ ،ئاياااااال ساااااۆزىنى قايتىاليااااادۇ پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساااااالم يەنە قارىماياااادۇ ئايااااال سااااۆزىنى تااااۆتىنچى قېااااتىم تەكرارلىغاناااادا ،پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساالم ئېيتىدۇ:
– بويۇڭدا بارمۇ
– بار
– ئۇنداقتا بوشىنىپ بولۇپ كە لگىن ،شۇجاغدا جازا بېرەيلى
ئايااااال بوشاااااىنىپ بولاااااۇپ ،پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااالمنى ئىااااازدەپ كېلىااااادۇ پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالم:
– باالڭغا قارايدىغان ئادەم بارمۇ ــ دەپ سورايدۇ
– يوق ،ــ دەيدۇ ،ئايال
– ئۇنداقتا ،باالڭ ئىككى ياشلىق بولغاندا كەلگىن
ئايااال بالىسااىنى ئىككااى ياشااقا كىرگەناادىن كېاايىن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ يېنىغااا ئېلىااپ
كېلىااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم سااااھابىلىرى بىااالەن ئولتاااۇراتتى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
ئۇالرغا ئەھۋالنى چۈشەندۈرگەندىن كېيىن ،ساھابىالردىن سورايدۇ:
بۇ ئايالنىڭ بالىسىغا ئاتىدارچىلىق قىلىدىغانالر بارمىكىن
سااااھابىالردىن بىااارى ئاتىاااادارچىلىق قىلىااادىغانلىقىنى بىلدۈرىااادۇ ،ئاناااادىن ئاياااال جازاسااااىنى
() 3
ئالىدۇ
يەنە بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىاپ ،ئۆزىنىاڭ زىناا قىلىاپ قويغاانلىقىنى
ئېتىااراپ قىلىاادۇ ۋە ئۇنىااڭ جازاسااىنى كۆرۈشاانى خاالياادىغانلىقىنى ئىلتىماااس قىلىاادۇ پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساااااالم ئاڭلىمىغانغااااا سااااېلىپ باشااااقا تەرەپااااكە قارىۋالىاااادۇ ۋە ئۇنىڭاااادىن ھااااېچ نەرسااااە
( )1ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى
( )2ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى
( )3ئىمااران ئىبنااى ھۇسااەين رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلىنىااپ«ئەبااۇداۋۇد ھەدىااس تااوپلىمى» دا قەياات قىلىنغااان
ھەدىس
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ساااورىمايدۇ باااۇ ئاااادەم ساااۆزىنى تەكرارالشاااقا باشااااليدۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم يەنە باشاااقا
تەرەپكە قارىۋالىادۇ باۇ ئەسانادا نامازغاا ئەزان چىقىادۇ نامااز تۈگىگە نادىن كېايىن ،ھېلىقاى ئاادەم
يەنە سۆزىنى تەكراراليدۇ بۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن سورايدۇ:
– تاھارىتىڭ بارمۇ
– بار
– بىز بىلەن ناماز ئوقۇدۇڭمۇ
– ئوقۇدۇم
() 1
– ئۇنداقتا كەتكىن ،ئالالھ سېنىڭ گۇناھىڭنى كەچۈردى
چااۈنكى بااۇ ئايااال بىاالەن ئەر ئااۆ ز گۇناااھىنى تونۇغااان ۋە قاااتتىق پۇشااايمان قىلغااان ئايااال
ئۆزىنىاڭ گۇناااھ قىلغااانلىقىنى قايتااا ـ قايتااا دەۋا قىلاادى ،ئايالاادا گۇناھقااا نىساابەتەن پۇشااايمان قىلىااش
كەيپىيىتاااى كۈچەيااادى ،ئۇنىڭغاااا ئەگىشاااىپ مەغپىرەتماااۇ ئاشاااتى كېيىنكاااى قىسساااىدىكى ئەرماااۇ
شۇنداق
زىنا بىلەن ئوغرىلىق جازاسىنىڭ ئېغىر بولىشىنىڭ سەۋەبى
 1545سوئال :زىنا بىلەن ئوغرىلىقنىڭ جازاسى نېمە ئۈچۈن بۇنچىلىك ئېغىر بېكىتىلگەن
جاااۋاب :ئىسااالم شااەرىئىتىدە بەلگىلەنااگەن جااازاالر ئەمەلااگە ئېشىشاانى مەقسااەت قىلماسااتىن،
بەلكااى كىشااىلەرگە ئىباارەت ۋە ئاگاھالناادۇ رۇش بېرىشاانى ئاساساالىق مەقسااەت قىلىاادۇ مەسااىلەن:
زىنااانى ئىسپاتالشاانىڭ شااەرتىگە نەزەر قىلساااق ،زىنااا قىلغۇچىنىااڭ ھااېچ ئىككىلەنمەسااتىن  4قېااتىم
ئېتىااراپ قىلىشااى ياااكى تااۆت گۇۋاھچىنىااڭ ئۇنىااڭ زىنااا قىلغااانلىقىنى شۈبھىسااىز رەۋىشااتە ئېنىااق
كۆرگەن بولۇشى ئەمەلگە ئېشىشى ئىنتايىن قىايىن بىار شاەرت ئوغرىلىاق قىلغۇچىغاا بېرىلىادىغان
قااول كېسااىش جازاسااىمۇ ئۇنىااڭ شااەرتلىرىنىڭ تولااۇق بولۇشااى بىاالەن ئەمەلااگە ئاشااىدۇ ئەگەر
شەرتلىرى تولۇق بولمىسا ياكى ئازراق شۈبھە تېپىلسا كەچۈرۈم قىلىنىدۇ
ئىككىنچى خەلىپە ئۆمەر ئىبنى خەتتااب رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ دەۋرىادە ،ھاتىاب ئىبناى ئەباۇ
بەلااتەئە ئىسااىملىك بىاار ئادەمنىااڭ خىزمەتكااارلىرى مەزنىاايە ئىسااىملىك بىاار ئادەمنىااڭ تۆگىسااىنى
ئااوغرىالپ كېلىااپ سااويۇپ يەۋېتىاادۇ خىزمەتكااارالر ھەزرىتااى ئۆمەرنىااڭ ئالدىاادا گۇناااھلىرىنى
ئېتىااراپ قىلىاادۇ بااۇ ۋاقىتتااا ئااۆمەر ئۇالرنىااڭ قااوللىرىنى كېسىشااكە بااۇيرۇپ بولااۇپ ،سااۆزىدىن
قايتىدۇ ۋە ھاتىبقا دەيدۇ:
ساىلەر ئىشاالەتكەن ئادەملىرىڭالرنىاڭ ھالىاادىن خەۋەر ئالمايسااىلەر ،ئاۇالرنى ئاااچ قويىسااىلەر
بۇ ھالەتتە ھارامنى يېسىمۇ ئۇالر ئۈچۈن ھااالل بولىادۇ ئۇالرنىاڭ قاوللىرىنى كەسامەيمەن سااڭا
شااۇنداق مااااددىي جاااازا قاااويىمەنكى ،تۆگىسااى ئوغرىالنغاااان مەزنىااايەگە تۆگىساااىنىڭ قىممىتىنىاااڭ
ئىككى ھەسسىسىنى تۆلەيسەن
تۆگىنىااڭ قىممىتااى  400دىاارھەم بولااۇپ ،ھاتىااب مەزنىاايەگە  800دىاارھەم تااۆلەپ بېرىاادۇ،
() 2
ئوغرىلىق قىلغۇچىالر جازادىن ئەپۇ قىلىنىدۇ
مۇنادىن باشااقا ،ھەزرىتااى ئۆمەرنىاڭ زامانىاادا ،مەدىنىاادە ئاچاارچىلىق يااۈز بەرگەن يىلااالردا،
( )1ئىمام مۇسلىم ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلغان ھەدىس
( )2ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ «ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -93بەت
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خ ەلقنىاااڭ ئەھۋالىغاااا ئېتىباااار بەرگەنلىكاااتىن ،ئوغرىلىاااق قىلغانالرنىاااڭ قاااولىنى كېساااىش جازاساااى
يۈرگاااۈزۈلمىگەن چاااۈنكى خەلاااق ئاچاااارچىلىقتىن كەلاااگەن مۇھتااااجلىق ساااەۋەبلىك ھاااارامنىمۇ
يېيىشاااكە مەجباااۇر بولاااۇپ قالغاااان بىااار شاااارائىتتا ،ئۇالغاااا ئوغرىلىاااق جازاساااىنى ئىجااارا قىلىاااش
() 1
مۇناسىپ ئەمەس ئىدى
ئىسالم جازا قانۇنلىرى ھەممىال يەردە ئىجرا قىلىنمايدۇ
ئىسالم دىنىنىڭ جازا قانۇنلىرىنى ئىجرا قىلىاش ئۈچاۈن ھااكىمىيەت ھەقىقىاي ئىساالم ھااكىمىيىتى
بولااااۇپ ،ئىسااااالم قااااانۇ نلىرى يۈرگااااۈزۈلگەن بىاااار دۆلەت بولى شااااى شااااەرت ئىسااااالم قااااانۇنى
يۈرگۈزۈلمىگەن مەملىكەتالەردە ،ئىساالمنىڭ جاازا قاانۇنلىرىمۇ يۈرگۈزۈلمەيادۇ چاۈنكى ئىساالم
جااازا قااانۇنلىرىنى ئىجاارا قىلىااش ھوقااۇقى ئىسااالم دۆلىتىنىااڭ ھاااكىمىيەت ئااورگىنى بولغااان ئىسااالم
مەھكىمىساىگە بېاارىلگەن ھوقۇقتاۇر شااۇڭا قانااداقال بىار دۆلەتااتە بولمىساۇن ،شەخساالەرنىڭ ياااكى
بىاار تۈركااۈم ئىسااالمىي جامائەتلەرنىااڭ ئىسااالم ج ا ازا قااانۇنلىرىنى ئىجاارا قىلىااش ياااكى بىراۋنااى
سوتالش ھوقۇقى بولمايدۇ
شاااۇنىڭدەك ،ئىساااالم ھااااكىمىيىتى يۈرگاااۈزۈلگەن بولساااىمۇ ،خەلقنىاااڭ ياااېمەك – ئىچمەكاااكە
بولغاااااان زۆرۈر ئېھتىيااااااجلىرى دۆلەت تەرىپىااااادىن ھەل قىلىنىاااااپ ،ئاااااۇالر ئااااااچلىق ساااااەۋەبتىن
ئوغرىلىااق قىلىشااقا مەجبااۇر بولااۇپ قالماياادىغ ان تۇرمااۇش سەۋىيىسااىگە ئىااگە بواللمىغااان بولسااا،
بۇنداق بىر مەملىكەتتە ئوغرىلىقنىڭ جازاسى يۈرگۈزۈلمەيدۇ

( )1ئالدىنقى مەنبەدىن
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تەۋبە – ئىستىغفار ھەققىدە
 1546سوئال :ھارام نەرسىلەرنى ئىستېمال قىلغان ياكى چەكلەنگەن ھاارام ئىشاالرنى قىلغاان ئاادەم
نېمە قىلىشى كېرەك
جااااۋاب :ئالالھقاااا ساااېغىنىپ گۇنااااھلىرى ئۈچاااۈن كەچاااۈرۈم سورىشاااى ۋە چىااان يۈرىكىااادىن
تەۋبە قىلىشى الزىم
 1547سوئال :تەۋبە دېگەن نېمە
جاۋاب :تەۋبە — سادىر قىلىنغان گۇناھالرغا پۇشاايمان قىلىاپ ،قايتاا گۇنااھ قىلماسالىققا بەل
با غالپ ،توغرىلىققا قايتىش دېمەكتۇر
 1548سوئال :ئىستىغفار دېگەن نېمە
جاااااۋاب :ئىسااااتىغفار — ئااااالالھ تائاااااالدىن گۇناھالرنىااااڭ كەچااااۈرۈم قىلىشااااىنى سااااوراش
دېگەنلىك
 1549سوئال :گۇناھالرنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىد ىن ئۈمىدسىزلىنىشكە بوالمدۇ
جاااۋاب :ئۈمى دسااىزلىك كۇپرىنىااڭ جورىسااىدۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە﴿ :ئالالھنىااڭ
رەھمىتىدىن پەقەت كاپىر قەۋماال ئۈمىدساىزلىنىدۇ﴾( )1دېا يىش ئاارقىلىق ئۈمىدساىزلىكنى كۇپرىلىققاا
ئوخشاتقان چۈنكى ماۆمىنلەر ھەمىشاە ئالالھنىاڭ رەھمىتىناى ئۈمىا د قىلىاش بىالەن ياشاايدۇ ئەمماا
ئالالھقا ئىشەنمەيدىغانالر ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىد كۈتمەيدۇ
ھەر قانااداق گۇناااھ ئۈچااۈن تەۋبە قىلىااش پەرزدۇر ئااالالھ تائاالغااا ئەڭ يېقىملىااق كېلىاادىغان
ئىااااش بەناااادىنىڭ تەۋبە قىلىشااااى ۋە ئالالھنىااااڭ ئۇنىااااڭ تەۋبىسااااىنى قوبااااۇل قىلىااااپ گۇناااااھلىرىنى
م ەغپىااارەت قىلىشاااىدۇر ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە ﴿ :ئاااى ماااۇھەممەدۇ مېنىاااڭ تىلىمااادىن)
ئېيتقىنكاااى (« ،گۇناااااھالرنى قىلىۋېرىاااپ) ئااااۆزلىرىگە جىنااااايەت قىلغاااان بەناااادىلىرىمۇ ئالالھنىااااڭ
رەھمىتىااادىن ئۈمىدساااىزلەنمەڭالر ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن جىماااى گۇنااااھالرنى مەغپىااارەت قىلىااادۇ،
() 2
شۈبھىسىزكى ،ئال الھ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ،ناھايىتى مېھرىباندۇر﴾
 1550سوئال :گۇناھ  -مەسىيەت ۋە جىنايەتلەر قارىتىلغان تەرەپ ئېتىباارى بىالەن نەچاچە تۈرلاۈك
بولىدۇ
جاۋاب :گۇناھ – مەسىيەتلەر ۋە جىناايەتلەر ئالالھنىاڭ ھەققىاگە قارشاى ئىشالەنگەن گۇنااھ ـ
مەسىيەتلەر ۋە مەخلۇقاتقا قارشى ئىشلەنگەن قىلمىشالر ،دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ
ئالالھنىڭ ھەققىگە قارشى ئىشلەنگەن گۇناھ – مەسىيەتلەر
 1551سوئال :ئالالھنىڭ ھەققىگە قارشى ئىشلەنگەن گۇناھ – مەسىيەتلەر قايسىالر
جاااۋاب :ئالالھنىااڭ ھەققىااگە قارشااى ئىشاالەنگەن گۇناااھ – مەسااىيەتلەر ئالالھنىااڭ قۇرئاااان
كەرىاام ياااكى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ تىلااى ئااارقىلىق ئىنسااانالرغا بىلاادۈرگەن «قىاال» ۋە
( )1يۈسۈف سۈرىسى  - 87ئايەت
( )2زۇمەر سۈرىسى  -53ئايەت
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«قىلمااا» دېااگەن ئەماار ـ پەرمانلىرىغااا خىااالپ كېلىاادىغان ھەر قانااداق گۇناااھ – مەسااىيەتلەرنى
كۆرسااىتىدۇ چااۈنكى ئااال الھ ئىنساااننى شااۇنچە گااۈزەل شااەكىلدە يارىتىااپ ،ئۇنىڭغااا يەر يۈزىنىااڭ
خوجااايىنلىقىنى بەرگەننىااڭ سااىرتىدا ،ئااۇنى ھااۆرمەتلەپ مەخلۇقاتنىااڭ ئەڭ ھااۆرمەتلىكى قىلاادى،
ئااۇنى تۈرلااۈك ئېسااىل نااېمەتلەر بىاالەن رىزىقالناادۇردى بااۇ سااەۋەبتىنمۇ ،ئالالھنىااڭ ئىنساااانالر
ئۈساااتىدىكى ھەققاااى ئەلاااۋەتتە چوڭاااد ۇر ئالالھنىاااڭ ئىنساااانالر ئۈساااتىدىكى ھەققاااى ئىنساااانالرنىڭ
ئالالھنىاااڭ ئەمراااـ پەرماااانلىرىنى ئورۇنااادا پ ،چەكلىگەنلىرىناااى تەرك ئېتىاااپ ئاااالالھ ئىساااتىگەن
رەۋىشااتە ھايااات كەچۈرۈشااىدىن ئىبااارەتتۇر ئالالھنىااڭ ئەماار -پەرمانلىرىغااا قارشااى ھەر قانااداق
بىر ئىتائەتسىزلىك ئۇنىڭ ھەققىگە قارشى گۇناھ – مەسىيەت ئىشلىگەنلىكتۇر
مەخلۇقاتقا قارشى ئىشلەنگەن قىلمىشالر
 1552سوئال :مەخلۇقاتقا قارشى ئىشلەنگەن قىلمىشالر قايسىالر
جااااۋاب :مەخلۇقاتقااااا قارشااااى ئىشاااالەنگەن قىلمىشاااالر دېگىنىمىااااز :ئىنسااااانالرنى زىيااااان ـ
زەخمەتاااكە ئاااۇچرىتىش ،زۇلاااۇم قىلىاااش ،ھەقلىرىناااى يەۋېلىاااش ،ھوقاااۇقلىرىنى دەپساااەندە قىلىاااش،
ئاابرۇيلىرىنى تۆكاۈش ،ھاايۋانالرنى ئاازابالش ،قىينااش قاتاارلىق ياماانلىقالرنى ۋە جىناايەتلەرنى
كۆرساااىتىدۇ چاااۈنكى مۇناااداق قىلىاااش ئىنساااانالرنىڭ باشاااقىالر تەرىپىااادىن زىياااان ـ زەخمەتاااكە
ئۇچرىتىلماستىن ھاۇزۇر ئىچىادە ي اشاشاتىن ئىباارەت تەبىئىاي ھەققىاگە تاجااۋۇز قىلغاانلىق بولىادۇ
شااااۇنداقال ،ھااااايۋانالرنى ئااااازابالش ،قىيناااااش ۋە ئۇالرغااااا قارشااااى ئىشاااالەنگەن قانااااداقال بىاااار
يولسااىزلىق ئۇالرغااا زۇلااۇم قىلغااانلىق ۋە ھااايۋانالردىن يوللااۇق پاياادىلىنىش ،ئۇالرغااا ش اەپقەتلىك
مۇئامىلە قىلىشتىن ئىبارەت ئىسالم پىرىنسىپ ىغا خىالپلىق قىلغانلىق بولىدۇ
تەۋبىنىڭ قوبۇل بولۇش شەرتى
 1553سوئال :ئالالھقا قانداق قىلىنغان تەۋبە قوبۇل بولىدۇ
جاااۋاب :ئااالالھ تائاالنىااڭ ھەققىااگە قارشااى ئىشاالەنگەن گۇناااھ ـ مەسااىيەتلەرنىڭ تەۋبىسااى
تۆۋەندىكى ئۈچ شەرت ب ىلەن قوبۇل قىلىنىدۇ ئۇالر:
( ) 1بۇرۇن قىلغان گۇناھ ،يامان ئىشلىرىغا پۇشايمان قىلىش،
( ) 2گۇناھ ،يامان ئىشالردىن قەتئىي قول ئۈزۈش،
( ) 3بۇرۇن قىلغان گۇناھ ،يامان ئىشالرنى قايتا قىلماسلىققا چىن ئىرادە باغالش
 1554سوئال :ئىنس انالرغا قارشى ئىشلەنگەن يامانلىق ۋە جىنايەتلەرنىڭ تەۋبىسى قانداق بولىدۇ
جاۋاب :ئىنسانالرنىڭ ھەققىاگە قارشاى ئىشالەنگەن قىلمىشاالر ۋە يامانلىقالرنىاڭ تەۋبىساىنىڭ
قوباااۇل بولۇشاااى ئۈچاااۈن ياااۇقىرىقى ئاااۈچ شاااەرت بىااالەن بىااارگە ،ھەق ئىگىساااىنى رازى قىلىاااش
شەرت قىلىنىدۇ چۈنكى بۇ خىلدىكى ھەق ئاالالھ تائاالنىاڭ ھەققاى بولماساتىن ،ئىنساانالرنىڭ ئاۆز
ھەقلىاارى بولغااانلىقى ئۈچاااۈن ،ئااۇالر قىلمىشااكارلىرىنى ئاااۆزلىرى كەچااۈرمىگىچە ئااالالھ تائااااال
كەچۈرمەيدۇ ۋە تەۋبىلىرىنى قوبۇل قىلمايدۇ مانا بۇ ،ئالالھ تائاالنىڭ ئادالىتىدۇر
تەۋبە – ئىستىغفارنىڭ پايدىسى
 1555سوئال :تەۋبە – ئىستىغفارنىڭ قانداق پايدىسى بار
جااااۋاب :تەۋبە – ئىساااتىغفارنىڭ پايدىساااى گۇناھالرنىاااڭ ئەپاااۇ قىلىنىشاااىدىن باشاااقا ئالالھنىاااڭ
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رەھمىااتىگە ئېرىشااىش ،جەناانەتكە كىاارىش ،قىيىنچىلىقالرنااى يااېڭىش ،مااول رىزىققااا ئىااگە بولااۇش
قاتارلىق نۇرغۇن پايدىلىرى بار
قۇرئااان كەرىاام بىاازگە تەلىاام بېرىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئااى مااۆمىنلەرۇ ئالالھقااا سااەمىمىي تەۋبە
قىلىڭااالر ،ئۈمىاادكى ،پەرۋەردىگااارىڭالر سااىلەرنىڭ گۇناااھىڭالرنى يوققااا چىقىرىاادۇ ،سااىلەرنى
() 1
ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ﴾
پەيغە مبەر ئەلەيھىسساالم ئىستىغفارنىڭ پەزىلىتىنى باياان قىلىاپ مۇناداق دېاگەن« :ئىساتىغفار
ئېيتىشاانى ئااۆزىگە ۋەزىااپە قىلغااان ئااادەم ئۈچااۈن ئااالالھ تائاااال ھەر قانااداق قىيىنچىلىقااتىن چىقىااش
يااولى ۋە ھەرقانااداق غەم -قااايغۇدىن خۇشاااللىق يارىتىااپ بېرىاادۇ ،ئۇنىڭغااا كۈتااۈلمىگەن يەردىاان
() 2
رىزىق بېرىدۇ»
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم تەۋبىنىاڭ زۆرۈرلاۈكىنى تەكىاتلەپ مۇناداق دېاگەن« :ئەي ئىنساانالرۇ
ئاالالھ تائاالغاا تەۋبە قىلىڭااالر ،مەن ھەر كاۈنى ئاالالھ تائاالغااا  70قېتىمادىن كاۆپرەك ئىسااتىغفار
() 3
ئېيتىمەن ۋە كەمچىلىكلىرىمگە تەۋبە قىلىمەن»
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااال م تەۋبىنىااڭ پەزىلىتااى توغرۇلااۇق مۇنااداق دېااگەن« :ئااالالھ تائاااال
كېچىااادە كۈنااادۈزلىرى گۇنااااھ ساااادىر قىلغانالرنىاااڭ تەۋبىلىرىناااى قوباااۇل قىلىاااش ئۈچاااۈن قاااولىنى
ساااوزۇپ تۇرىااادۇ ،كۈنااادۈزدە كېچىلىااارى گۇنااااھ ئىشااالىگەنلەرنىڭ تەۋبىلىرىناااى قوباااۇل قىلىاااش
( )4
ئۈچۈن قولىنى سوزۇپ تۇرىدۇ ،ئالالھ تائاال تا قىيامەتكىچە شۇنداق قىلىدۇ»

)(1
()2
()3
()4

تەھرىم سۈرىسى  - 8ئايەتنىڭ بىر قىسمى
ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى
بۇخارى رىۋايىتى
مۇسلىم رىۋايىتى

يەتتىنچى بۆلۈم

قۇرئان ۋە سۈننەت

ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى قۇرئان ۋە سۈننەتتۇر
شۈبھىسااىزكى ،ئىسااالم دىنىنىااڭ ئاساساالىق دەسااتۇرلىرى قۇرئااان كەرىاام بىاالەن سااۈننەتتۇر
ئىسااالم شااەرىئىتىنىڭ پۈتااۈن ئەھكاااملىرى بااۇ ئىككااى ئا ساساالىق دەسااتۇرغا يۆلىنىاادۇ ئااالالھ تائاااال
قۇرئااان كەرىاام بىاالەن سااۈننەتنىڭ مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈن بىردىنبىاار دەسااتۇر ئىكەنلىكاااى ۋە ھەر
ئىشتا ئالدى بىالەن باۇ ئىككىساىگە ماۇراجىئەت قىلىشاى الزىملىقىناى باياان قىلىاپ﴿ :ئاى ماۆمىنلەرۇ
ئالالھقاا ،پەيغەمابەرگە ۋە ئاۆزۈڭالردىن بولغااان ئىاش ئۈساتىدىكىلەرگە ئىتاائەت قىلىڭااالر ،ئەگەر
سااىلەر بېاارەر مەسااىلىدە ئىخااتىالپ قىلىشااىپ قالساااڭالر ،بااۇ توغرىاادا ئااالالھ ( نىااڭ كىتااابى) غااا،
پەيغەمبەر(نىاااڭ ساااۈننىتى) گە ماااۇراجىئەت قىلىڭاااالر﴾( )1دېاااگەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم:
«ساىلەرگە ئىككاى نەرسااىنى قوياۇپ كەتاتىم ،ئۇالرغااا چىاڭ ئېسا ىلغان مااۇددەتچە ھەرگىاز ئېزىااپ
كەتمەيسىلەر ،ئۇالر :ئالالھنىڭ كىتابى ۋە مېنىڭ سۈننىتىمدۇر»( )2دەپ تەلىم بەرگەن

( )1نىسا سۈرىسى 59ـ ئايەت
( )2ئىمام ئىبنى مالىكنىاڭ«ماۇۋەتتە»نااملىق ھەدىاس تاوپلىمى -502بەت-1619 ،ھەدىاس ،ھاكىمنىاڭ«مۇساتەدرەك»نااملىق
ھەدىس توپلىمى -1توم -93بەت
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قۇرئان كەرىم
( )1

قۇرئان كەرىمنىڭ تەرىپى
 1556سوئال« :قۇرئان» دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە
جاااۋاب« :قۇرئااان» سااۆزى لااۇغەت تە ئەرەب تىلىاادىكى «قاارأ» (ئوقااۇدى) دېااگەن پېئىلاادىن
تۈرلەنگەن «ئوقۇش» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ ﴿ اال ت ُ اح بر ْك بب بە بل اسااناكا بلت ا ْع اجا ال ببا بە إب َّن اعلا ْينااا اج ْمعااەُ
اوقُ ْرآناااە فاإبذاا قا ارأْناااا ُ فاااات َّ بب ْع قُ ْرآنااەُ﴾ يەنااى« ئالاادىراپ تىلىڭنااى مىادىرالتما ئااۇنى تااوپالش ۋە ئوقااۇپ
بېاااارىش بىزنىااااڭ مەساااائۇلىيىتىمىزدۇر ساااااڭا ئااااۇنى ئوقااااۇپ بەرگىنىمىاااازدە ،ئۇنىااااڭ ئوقۇشااااىغا
ئەگەشاااكىن» دېاااگەن ئاااايەتتىكى «قُا ْاارآ ان» (قۇرئاااان) ساااۆزى «ئوقاااۇش» ۋە «ئوقاااۇپ بېااارىش»
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ
ئەمماااا ئىساااالم ئىساااتىالھىدا ئاااالالھ تائااااال پەرىشاااتە جىبرىلنىاااڭ ۋاسىتىساااى بىااالەن ھەزرىتاااى
ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا چۈشاااۈرگەن ۋە مەڭگۈلاااۈك ماااۆجىزە ساااۈپىتى بىااالەن داۋام قىلىاااپ
كېلىۋاتقااان ،تېكىسااتىنى تىااالۋەت قىلىااش بىاالەن ئىبااادەت قىلغىلااى ،مەنىسااىگە ئەمەل قىلىااش بىاالەن
ھىدايەت تاپقىلى بولىدىغان ساماۋى كىتاب «قۇرئان» دەپ ئاتىلىدۇ
قۇرئان كەرىمنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى
 1557سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى قايسىالر
جااااااۋاب :قۇرئاننىاااااڭ خۇسۇساااااىيەتلىرى ناھاااااايىتى كاااااۆپ بولاااااۇپ ،ئاااااۇالردىن بەزىساااااى
تۆۋەندىكىچە:
( )1قۇرئان ئەقىدىنىڭ ئاساسى ،ئىماننىڭ نېگىزى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ دەستۇرىدۇر
( )2قۇرئاااان ئى سااااالم شااااەرىئىتىنىڭ بىرىنچااااى ئاساسااااى ۋە ئىسااااالم قانۇنشۇناساااالىقىنىڭ ئەڭ
ئاساسلىق مەنبىئىدۇر
( ) 3قۇرئااان مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ راساات پەيغەماابەر ئىكەنلىكىنااى ئىسااپاتاليدىغان
بىردىنبىر پاكىتتۇر
( )4قۇرئان تېكىستى ۋە مەنىسى بىلەن مەڭگۈلۈك مۆجىزىدۇر
( )5قۇرئان ساماۋى كىتابالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ۋە ئەڭ ئەۋزىلىدۇر
( ) 6قۇرئااان ئەمەل قىلغۇچىلىرىغااا قىيااامەت كۈنىاادە شاااپائەتچىدۇر بىاار ھەدىسااتە« :قۇرئااان
ئوقۇپ تۇرۇڭالر ،قىيامەت كۈنىدە ئۇ ئۇنى ئوقۇغانالرغا شاپائەتچى بولىدۇ»( )2دېيىلگەن
( )7قۇرئااان مۆمىنلەرنىااڭ جىس امانىي ھەم مەنىااۋى كېسااەللىكلىرىگە شااىپادۇر ئااالالھ تائاااال
() 3
مۇنداق دېگەن ﴿ :قۇرئان مۆمىنلەرگە ھىدايەت ۋە شىپادۇر ﴾
 ))1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
( )2سەھىھ مۇسلىم  -1توم -553،بەت-804 ،ھەدىس
( )3فۇسسىلەت سۈرىسى -44ئايەت
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( ) 8قۇرئاااان ھەر قاناااداق بىااار ئاااۆزگەرتىش ،ياااېڭىالش ۋە ئالماشتۇرۇشاااالردىن پۈتاااۈنلەي
سااااقلىنىپ كەلاااگەن ۋە ئاااۇنى سااااقالش ئىشاااىنى ئاااالالھ تائااااال ئاااۆز ئۈساااتىگە ئالغاااان كىتاااابتۇر
() 1
﴿ قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾
( ) 9قۇرئاااان ئۇنىڭغاااا ئەمەل قىلغۇچىالرنىاااڭ دۇنياااا ۋە ئاخىرەتلىاااك ساااائادىتىگە كاپالەتلىاااك
() 2
قىلىدىغان ئۇلۇ دەستۇردۇر
( ) 10قۇرئاااان پۈتاااۈن ئىنساااانىيەت ئۈچاااۈن ھىااادايەت مەنبىئىااادۇر ئاااالالھ تائااااال
مۇناداق دېاگەن( :باۇ قۇرئاان) كىشاىلەرنى پەرۋەردىگارىنىاڭ ئىزناى بىالەن قااراڭغۇلۇقالردىن
يورۇقلۇققااا ،يەنااى ھەر نەرسااىگە كااۈچى يېتىاادىغان غالىااب ،مەدھىاايىگە اليىااق بولغااان ئالالھنىااڭ
() 3
يولىغا چىقىرىشىڭ ئۈچۈن بىز ساڭا چۈشۈرگەن بىر كىتابتۇر


قۇرئاننىڭ ئىسىملىرى
 1558سوئال :قۇرئاننىڭ يەنە قانداق ئىسىملىرى بار
جاۋاب :قۇرئاننىڭ ئىسىملىرى كۆپ بولۇپ ،مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1قۇرئااان :بااۇ قۇرئاننىااڭ مەخسااۇس ئىساامى بولااۇپ ،ئااالالھ تائاااال ئااۇنى شااۇنداق دەپ
() 4
ئاتىغان ﴿ بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن ئەڭ توغرا يولغا باشاليدۇ﴾
( ) 2فۇرقاااان :باااۇ قۇرئاننىاااڭ ھەق بىااالەن باتىلنىاااڭ ،ئىماااان بىااالەن كۇپرىنىاااڭ ،ھااااالل بىااالەن
ھارامنىااڭ ،ياخشااى بىاالەن ياماننىااڭ ئوتتۇرىسااىنى ئااايرىغۇچى مىاازان ئىكەنلىكااى ئېتىبااارى بىاالەن
قويۇلغااان ئىسااىم ﴿ پۈتااۈن جاھااان ئەھلىنااى (ئالالھنىااڭ ئازابىاادىن) ئاگاھالناادۇرغۇچى بولۇشااى
ئۈچاااۈن ،بەندىساااى ( ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم)گە ھەق بىااالەن بااااتىلنى ئاااايرىغۇچى فۇرقااااننى
() 5
چۈشۈرگەن ئالالھنىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾
( ) 3كىتاااب :بااۇ قۇرئاننىااڭ ئىلگىرىكااى ساااماۋى كىتابالرنىااڭ جەۋھەرلىرىن اى ئااۆز ئىچىااگە
ئالغاااانلىقى ،ئاااايەتلەرنى ،ساااۈرىلەرنى ۋە خەۋەرلەرناااى ئ ۆزىااادە توپلىغاااانلىقى ئېتىباااارى بىااالەن
قويۇلغااان ئىسااىم ﴿ بااارچە مەدھىاايە ۋە ماختاشااالر (ئىنسااانالرنى) ئااۆز تەرىپىاادىن بولغااان قاااتتىق
ئازابتىن ئاگاھالندۇرۇش ،ياخشى ئەمەررنى قىلغان ماۆمىنلەرگە ئوبادان مۇكاپاات بېرىادىغانلىقى
بىاالەن خااۇش خەۋەر بېاارىش ئۈچااۈن ،بەندىسااى (مااۇھەممەد) گە تااوغرا ،ھېچقانااداق قىڭغىرلىااق
() 6
بولمىغان كىتابنى چۈشۈرگەن ئالالھقا خاستۇر﴾
( )4زىكر :باۇ قۇرئاننىاڭ ۋەز -نەساىھەتلەنى ،پەيغەمبەرلەرنىاڭ قىسساىلىرىنى ۋە ئىلگىرىكاى
مىللەتلەرنىاااڭ ئااااقىۋەتلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئېلىاااپ يادالنااادۇرغانلىقى ئېتىباااارى بىااالەن ئۇنىڭغاااا
() 7
قويۇلغان ئىسىم ﴿ زىكرنى ھەقىقەتەن بىز چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾
()1
()2
()3

()4
()5
()6
()7

ھىجر سۈرىسى -9ئايەت
فەھدى رۇمىنىڭ «دەراسات فى ئۇلۇمىل قۇرئان»ناملىق ئەسىرى -72-63بەتلەر
ئىبراھىم سۈرىسى -1ئايەت
نۇرىددىن ئەترنىڭ«ئۇلۇمۇل قۇرئان» ناملىق ئەسىرى -14-12بەتلەر
ئىسرا سۈرىسى -9ئايەت
فۇرقان سۈرىسى -1ئايەت
كەھف سۈرىسى -1ئايەت
ھىجر سۈرىسى -9ئايەت
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( ) 5ناۇر :باۇ قۇرئاننىااڭ كەساكىن باياانلىرى ئااارقىلىق ھەقىقەتلەرناى ئاېچىش خۇسۇسااىيىتىگە
ئىگە ئىكەنلىكى ئېتىبارى بىالەن ئۇنىڭغاا قويۇلغاان ئىساىمدۇر ﴿ئالالھقاا ،ئالالھنىاڭ پەيغەمبىارىگە
() 1
ۋە بىز چۈشۈرگەن نۇرغا ئىمان ئېيتىڭالر﴾
قۇرئاننىڭ سۈپەتلىرى
 1559سوئال :قۇرئاننىڭ سۈپەتلىرى قايسىالر
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ كاااۆپلىگەن ئېساااىل ۋە چىرايلىاااق ساااۈپەتلىرى باااار ئۇالنىاااڭ
مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1كەرىااااام (قىممەتلىاااااك دېاااااگەن مەنىااااادە) ﴿ :شااااا ەك ـ شۈبھىساااااىزكى ،ئاااااۇ قىممەتلىاااااك
() 2
قۇرئاندۇر﴾
( ) 2مۇبارەك(بەرىكەتلىااااااك دېااااااگەن مەنىاااااادە) ﴿ :بااااااۇ بىااااااز چۈشااااااۈرگەن بەرىكەتلىااااااك
() 3
قۇرئاندۇر﴾
( ) 3مەجىد(:شااەرەپلىك ،ئۇلااۇ دېااگەن مەنىاادە) ﴿ قااااف شااەرەپلىك قۇرئااان بىاالەن قەساااەم
( )4
قىلىمەن﴾
() 5
( ) 4ئەزىز(:غالىب ،كۈچلۈك دېگەن مەنىدە) ﴿ شۈبھىسىزكى ،قۇرئان غالىب كىتابتۇر﴾
( )5ھااۇدا ( يېتەكچااى دېااگەن مەنىاادە) ﴿ :بااۇ كىتابتااا ھااېچ شااەك يااوق( ،ئااۇ) تەقۋادارالرغااا
() 6
يېتەكچىدۇر﴾

()1
()2
()3
()4
()5
()6

تەغابۇن سۈرىسى -8ئايەت
ۋاقىئە سۈرىسى -77ئايەت
ئەنبىيا سۈرىسى -50ئايەت
قاف سۈرىسى -2-1ئايەتلەر
فۇسسىلەت سۈرىسى -41ئايەت
بەقەرە سۈرىسى -2ئايەت
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قۇرئان كەرىمنىڭ چۈشۈرىلىشى
قۇرئان كەرىمنىڭ چۈشۈش جەريانى
 1560سوئال :قۇرئان كەرىم م ۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا چۈشۈشتىن ئىلگىرى نەدە ئىدى
جااۋاب :قۇرئاان كەرىام ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا چۈشۈشاتىن ئىلگىارى لەۋھۇلمەھپااۇزدا
ساقالنغان ئىدى ئاالالھ تائااال باۇ ھەقاتە مۇناداق دېاگەن ﴿ :بەلكاى ئاۇ لەۋھۇلمەھپاۇزدا سااقالنغان
() 2
ئۇلۇ قۇرئاندۇر﴾
 1561سوئال :قۇرئان ئاۋۋال نەگە چۈشكەن
جاۋاب :قۇرئان كەرىم رامىازان ئېيىنىاڭ قەدىار كېچىساىدە بىرىنچاى قېاتىم لەۋھۇلمەھپاۇزدىن
بىرىنچى ئاسمانغا بىاراقال چۈشاۈرۈلگەن باۇ ھەقاتە ئاالالھ تائااال مۇناداق دەيادۇ﴿ :بىاز قۇرئااننى
() 3
ھەقىقەتەن قەدىر كېچىسىدە چۈشۈردۇق ﴾
 1562سوئال :قۇرئان كەرىم مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قاچان چۈشۈشكە باشلىغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا مىالدىيىنىااڭ
 -610يىلااى مەككىاادىكى ھىاارا غارىاادا تااۇنجى قېااتىم چۈشۈشااكە باشاالىغان بااۇ ۋاقىتتااا پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساالم توپتوغرا  40ياشتا ئىدى
 1563سوئال :قۇرئان كەرىم قانچە يىلدا چۈشۈپ بولغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام ۋەزىاايەت ۋە ۋەقەلىكلەرنىااڭ تەلىاابىگە ئاساسااەن ،پااارچە-پارچىاادىن
چۈشااۈپ ،جەمااى 23يىلاادا تولااۇق چۈشااۈپ بولغااان ﴿ قۇرئاااننى كىشااىلەرگە دانە ـ دانە ئوقااۇپ
() 4
بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ چۈشۈر دۇق ،ئۇنى تەدرىجىي چۈشۈردۇق ﴾
 1564سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ پارچە-پارچە چۈشۈشىنىڭ سەۋەبى نېمە
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ بىااار ياااولى چۈشۈرۈلمەساااتىن ،ئااااز-ئاااازدىن ،پاااارچە-پاااارچە
چۈشااۈرۈلگەنلىكىنىڭ ھېكمىتااى ۋە ساااىر -ئەساارارلىرى ناھااايىتى كاااۆپ ئااالالھ تائاااال بۇالرنىاااڭ
بەزىسىنى ئوچۇقلىغان ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
1

بىرىنچى سەۋەب:
قۇرئااااااان كەرىمنىااااااڭ ئاااااااز-ئااااااازدىن ،پااااااارچە -پااااااارچە چۈشااااااۈرۈلگەنلىكى پەيغەماااااابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆڭلىنى تىنچالندۇرۇش ۋە ئىرادىساىنى كاۈچەيتىش ئۈچاۈن ئىادى ﴿كااپىرالر:
« قۇرئان نېمىشاقا ئۇنىڭغاا (يەناى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا) بىار قېتىمادىال نازىال قىلىنمىادى »
دېاادى سااېنىڭ دىلىڭنااى مۇسااتەھكەم قىلىااش ئۈچااۈن ،ئااۇنى پااارچە ـ پااارچە چۈشااۈردۇق ،ئااۇنى
()1
()2
()3
()4

بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
بۇرۇج سۈرىسى -22-21ئايەتلەر لەۋھۇلمەھپۇز -ئالالھ تائاال تاا قىياامەتكىچە بولىادىغان ئىشاالرنى ئالادىن بەلگىالەپ
يېزىۋەتكەن توپالمدۇر
قەدر سۈرىسى -1ئايەت
ئىسرا سۈرىسى -106ئايەت
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() 1

ئايرىم – ئايرىم چۈشۈردۇق ﴾
م ا ۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم مۇئامىلىسااى قاااتتىق ،گەپ-سااۆزى قوپااال ،جاھىاال بىاار مىللەتنىااڭ
ئىچىدە ئىساالم دىنىناى تەشاۋىق قىلىشاقا بۇيرۇلغاانلىقتىن ،قۇرئاان كەرىام ئايەتلىرىنىاڭ ئااز-ئاازدىن
چۈشۈپ تۇرىشى ئۇنىڭ قەۋمىادىن چەكاكەن ئەزىيەتلىارى ئۈچاۈن تەساەللى ئورنىادا باوالتتى-دە،
كاۆڭلى تىنچلىنااتتى ۋە روھاى كۈچلىنىاپ ،دەۋەت يولىادا مۇساتەھكەم بولىشاى ئۈچاۈن ھەياادەكچى
بوالتتى بۇ تىنچالندۇرۇش ۋە كۈچەيتىش تۆۋەندىكىدەك بىر قانچە تۈرلۈك بولغان:
( ) 1پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمغا قەۋمىادىن يەتااكەن ئەزىايەتلەرگە تەساەللى بېارىش ﴿ سااەن
ئااااۇالر ئۈچااااۈن قااااايغۇرۇپ ئااااۆزۈڭن ى ھاااااالك قىلىااااۋالمىغىن ،ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ئۇالرنىااااڭ
() 2
قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ﴾
( )2پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالمنى دەۋەت يولىاااادىكى جاپاااا-مۇشااااەققەتلەرنى سااااەۋرچانلىق
() 3
بىلەن قوبۇل قىلىشقا ئۈندەش ﴿ ئىرادىلىك پەيغەمبەرلەر سەۋر قىلغاندەك سەۋر قىلغىن﴾
( )3باااۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىاااڭ بېشاااىغا كەلاااگەن قىيىنچىلىقالرناااى ھېكاااايە قىلىاااپ بېااارىش
ئارقىلىق كۈچلۈك بولۇشقا تەشاەببۇس قىلىاش ﴿ ساەندىن باۇرۇن ئاۆتكەن پەيغەمبەرلەرماۇ ئىنكاار
قىلىناادى ئااۇالر ئىنكااار قىلىنغانلىقىغااا ۋە ئااۆزلىرىگە يەتااكەن ئەزىاايەتلەرگە سااەۋر قىلاادى ،ئاااخىر
ئااۇ الر بىزنىااڭ ياااردىمىمىزگە ئېرىشااتى ئالالھنىااڭ سااۆزلىرىنى ئۆزگەرتەل ەياادىغان ھااېچكىم يااوق
() 4
شۈبھىسىزكى ،ساڭا پەيغەمبەرلەرنىڭ قىسسىلىرىدىن بەزىسى كەلدى﴾
( ) 4مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ياااااردەم قىلىاااادىغانلىقى ۋە ئەڭ چااااوڭ
نۇسااارەت ئاتاااا قىلىااادىغانلىقىغا ۋەدە قىلىاااش ئاااارقىلىق ئۇنىاااڭ قەلبىناااى مۇساااتەھكەملەش چاااۈنكى
﴿ئاااالالھ «:مەن ۋە مېنىاااڭ پەيغەمبەرلىااارىم چوقاااۇم غەلىااابە قىلىمىاااز» دەپ پۈتىاااۋەتكەن ،ئاااالالھ
() 5
ھەقىقەتەن كۈچلۈكتۇر ،غالىبتۇر﴾
ئىككىنچى سەۋەب:
قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئاااز -ئااازدىن چۈشۈشااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۇنى يادلىۋېلىشااى
ئۈچۈن ئوڭاي لىق ئىدى چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر قېاتىم ئاۆزىگە پەرىشاتە جىبرىلنىاڭ
ئوقاۇپ بەرگەنلىرىناى ئۇنتااۇپ قېلىشاىتىن قورققااانلىقتىن ،ئاۇنى تىاز يااادلىۋېلىش ئۈچاۈن ئالاادىراپ
تىلىنى مىادىرلىتاتتى شاۇ ساەۋەبتىن ئاالالھ تائااال مۇناۇ ئاايەتنى چۈشاۈرۈش ئاارقىلىق پەيغەمابەر
ئەلەيھىس سااااالمنىڭ كاااۆڭلىنى خااااتىرجەم قىلغاااان( ﴿ :سااااڭا جىبرىااال ئاااارقىلىق قۇرئاااان ئاااايەتلىرى
چۈشىۋاتقاندا ،ئۇنى ئېسىڭغا ئېلىاۋېلىش ئۈچاۈن) ئالادىراپ تىلىڭناى مىادىرالتما ئاۇنى تاوپالش ۋە
ئوقۇپ بېرىش بىزنىڭ مەسائۇلىيىتىمىزدۇ ر سااڭا ئاۇنى ئوقاۇپ بەرگىنىمىازدە ،ئۇنىاڭ ئوقۇلىشاىغا
() 6
ئەگەشكىن ئاندىن ئۇنى چۈشەندۈرۈپ بېرىش بىزنىڭ مەسئۇلىيىتىمىزدۇر﴾

()1
()2
()3
()4
()5
()6

فۇرقان سۈرىسى -32ئايەت
فاتىر سۈرىسى -8ئايەت
ئەھقاف سۈرىسى -35ئايەت
ئەنئام سۈرىسى -34ئايەت
مۇجادەلە سۈرىسى -21ئايەت
قىيامەت سۈرىسى -19-16ئايەتلەر
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ئۈچىنچى سەۋەب:
مۇسااااۇلمانالرنى ئىسااااالم تەربىيىسااااى بىاااالەن تەربىيىلەشااااتە تەدرىجىلىااااك يااااولىنى تۇتااااۇش
تەدرىجى تەربىيە تۆۋەندىكى شەكىللەرنى ئالغان:
( ) 1ئەرەبلەردىكااااى بۇتالرغااااا چوقۇنۇشااااتەك خااااۇراپى ئەقىاااادىنى ،جاھىلىيەتنىااااڭ رەزىاااال
ئەخالقىنااى ،قىزلىرىنااى تىرىااك كۆمااۈش ،ھاااراق ئىچىااش ۋە جااازانە قىلىشااتەك قەبىااھ ئااادەتلەرنى
يوق قىلىشتا تەدرىجىي ھالدا ئىش ئېلىپ بېارىش چاۈنكى بۇالرنىاڭ ھەممىساىنى بىار بىاراقال ياوق
قىلغىلى بولمايتتى
( )2بىاار ئااالالھقىال ئېتىقاااد قىلىشاتىن ئىبااارەت ئىسااالم ئەقىدىسااىنى دىلالرغااا سىڭدۈرۈشااتە ۋە
بىاار -بىرىناااى ئاسااراش ،يوقساااۇلالرنى ياااۆلەش ،يېتىملەرنىااڭ بېشاااىنى سااىالش قاتاااارلىق گاااۈزەل
ئەخالقالرنى ئومۇمالشتۇرۇشتا ،تەدرىجىي ئىش ئېلىپ بېرىش
( ) 3شاااەرىئەت ئەھكااااملىرىنى بەلگىلەشاااتىكى تەدرىجىلىاااك پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ئايااالى ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا مۇنااداق دېااگەن « :قۇرئاناادىن ئەڭ ئاااۋۋال چۈشااكەن ئااايەتلەر
جەناانەت بىاالەن دوزاخنىااڭ بايااانى ئىاادى كىشااىلەر ئىسااالم دىنىاادا مۇسااتەھكەم بولغاناادىن كېاايىن
ھااااااالل -ھاااااارام ھەققىااااادىكى ئەھكاااااامالر چۈشاااااكەن ئەگەر قۇرئانااااادىن ئەڭ ئاۋۋال"ھااااااراق
ئىچمەڭالر" دەپ چۈشكەن بولسا ،كى شىلەر ":بىز ھااراقنى ھەرگىاز تاشالىمايمىز" دېاگەن" ،زىناا
() 1
قىلماڭالر" دېگەن بولسا" :زىنانى قەتئىي تاشلىمايمىز" دېگەن بوالتتى»
تۆتىنچى سەۋەب:
قۇرئااااان كەرىمنىااااڭ ئاااااز -ئااااازدىن چۈشااااكەنلىكى مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئااااايەتلەرنى دەرھااااال
يادلىۋېلىشااى ۋە بااۇ ئااايەتلەرنى تۇرمۇشااىدا تەتبىق الشااقا ئادەتلىنىشااى ئۈچااۈن ئوڭااايلىق يارىتىااپ
بېرەتتااااى ﴿ بىااااز ھەقىااااقەتەن قۇرئاااااننى يااااادالش ئۈچااااۈن ئاسااااان قىلاااادۇق ،ئىباااارەت ئااااالغۇچى
() 2
بارمۇ ﴾
بەشىنچى سەۋەب:
مۇساااۇلمانالرنى ساااەۋرچانلىققا ۋە جاپااااا -مۇشاااەققەتلەرنى كۆتىرىشاااكە رىغبەتلەناااادۈرۈش
﴿ سااىلەر تېخااى ئىلگىاارىكىلەر ئۇچرىغااان كااۈ لپەتلەرگە ئۇچرىماااي تااۇرۇپ جەناانەتكە كىرىشاانى
ئويالمسااااىلەر سااااىلەردىن ئىلگىاااارى ئااااۆتكەن (مااااۆمىن) لەر ئېغىرچىلىقالرغااااا ،كااااۈلپەتلەرگە
ئۇچرىغاان ۋە چۆچۈتااۈۋېتىلگەن ئىاادى ،ھەتتااا پەيغەمابەر ۋە مااۆمىنلەر « :ئالالھنىااڭ (بىاازگە ۋەدە
() 3
قىلغان) ياردىمى قاچان كېلىدۇ » دېگەن ئىدى﴾
ئالتىنچى سەۋەب:
مۇسااااۇلمانالر ئوتتۇرىسااااىدا يااااۈز بېرىااااپ تۇرىاااادىغان ئىشااااالر ھەققىاااادە ئااااالالھ تائاالنىااااڭ
بەلگىلىمىلىرىنااااى بايااااان قىلىااااپ بېاااارىش ﴿ ئااااالالھ ھەقىااااقەتەن ئېاااارى توغرىسااااىدا سااااەن بىاااالەن
( )1سەھىھ مۇسلىم -9توم -46،بەت-4993،ھەدىس
( )2قەمەر سۈرىسى -32ئايەت
( )3بەقەرە سۈرىسى -214ئايەت
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مۇنازىرىلەشااكەن ۋە ئالالھقااا شااىكايەت قىلغااان ئايالنىااڭ سااۆزىنى ئاڭلىاادى ،ئااالالھ ئىككىڭالرنىااڭ
() 1
سۆزۈڭالرنى ئاڭالپ تۇرىدۇ چۈنكى ئالالھ ھەقىقەتەن ئاڭلىغۇچىدۇر ،كۆرگۈچىدۇر﴾
يەتتىنچى سەۋەب:
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن سااورالغان سااوئالالرغا جاااۋاب بېاارىش ﴿ (ئااى پەيغەماابەرۇ)
ئۇالر سەندىن « :ھارام قىلىنغان ئايدا ئۇرۇش قىلىشاقا بوالمادۇ » دەپ ساورايدۇ ،ئېيتقىنكاى« ،باۇ
() 2
ئايدا ئۇرۇش قىلىش چوڭ گۇناھتۇر»﴾
سەككىَىنچى سەۋەب:
قۇرئااااان كەرىمنىااااڭ ۋە مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنااااى بايااااان قىلىااااش
ئەرەبلەرگە قۇرئاان كەرىماگە ئوخشاايدىغان بىارەر كىتاابنى ۋۇجۇدقاا كەلتاۈرۈش ئۈچاۈن دۇئېال
ئاااېالن قىلغاااانلىقى ۋە ئەرەبلەرنىاااڭ باااۇ دۇئېااال ئ الدىااادا يېڭىلگەنلىكلىرىناااى بىلااادۈرۈپ ساااۇكۇت
قىلغانلىقى بۇنىڭ جۈملىسىدىن ئىدى
قۇرئان كەرىمنىڭ تەرتىبى
 1565سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ تەرتىبى قانداق بولغان
جاۋاب :قۇرئان كەرىمدىكى ئايەت ۋە ساۈرىلەرنىڭ تەرتىباى ئۇالرنىاڭ چۈشاۈش تەرتىابىگە
كاااااۆرە ئەمەس ،بەلكاااااى جىبرىل نىاااااڭ پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمغا ئاااااايەت ۋە ساااااۈرىلەرنىڭ
ئورۇنلىرىنى كۆرسىتىپ بېرىشىگە ئاساسەن تىزىلغان شۇڭا فااتىھە سۈرىساى قۇرئاان كەرىمنىاڭ
ئەڭ بېشاااىغا ئورۇنالشاااتۇرۇلغان بولساااىمۇ ،ئاااۇ دەسااالەپ چۈشاااكەن ساااۈرە ئەمەس بەلكاااى ئەڭ
دەساااااالەپ چۈشااااااكەن ئەلەق سۈرىسااااااى بولااااااۇپ ،ئااااااۇ قۇرئااااااان كەرىمنىااااااڭ -30پارىىسااااااىغا
ئورۇنالشتۇرۇلغان

ئايەت ،سۈرە ۋە ۋەھيى
 1566سوئال :ئايەتنىڭ مەنىسى نېمە
جااااۋاب :ئاااايەت لاااۇغەت ئېتىباااارى بىااالەن ئااااالمەت ،ماااۆجىزە ،ئىبااارەت ،دەلىااال قاتاااارلىق
مەنىلەردە كېلىدۇ ئۇالنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئايەتنىااااڭ ئاااااالمەت مەنىسااااىدە كېلىشااااى ﴿ ئۇالرغااااا پەيغەمبىاااارى ئېيتتىكااااى« :ئۇنىااااڭ
پادىشاااھلىقىنىڭ ئاااالمىتى شااۇكى ،سااىلەرگە بىاار ساااندۇق كېلىاادۇ ،ئۇنىڭاادا رەباابىڭالر تەرىپىاادىن
سااىلەرنى تەسااكىن تاپقۇزىاادىغان نەرسااە ۋە مۇسااانىڭ ھارۇننىااڭ تەۋەلىاارى قال ادۇرۇپ كەتااكەن
() 3
نەرسىلەر قاچىالنغان بولىدۇ ،ئۇنى پەرىشتىلەر كۆتۈرۈپ كېلىدۇ﴾
( ) 2ئايەتنىڭ ماۆجىزە مەنىساىدە كېلىشاى ﴿ ئىسارائىل ئەۋالدىادىن ساورىغىنكى ،بىاز ئۇالرغاا
( )1مۇجادەلە سۈرىسى -1ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى -217ئايەت
( )3بەقەرە سۈرىسى -248ئايەت

ىيھەۋ ەۋ ەرۈس ،تەيائ

173
( )1

نەقەدەر كۆپ روشەن مۆجىزىلەرنى ئاتا قىلدۇق﴾
( ) 3ئايەتنىاااااڭ ئىبااااارەت مەنىساااااىدە كېلىشاااااى ﴿ ئەگەر ساااااىلەر ئالالھنىاااااڭ ماااااۆجىزىلىرىگە
() 2
ئىشەنگۈچى بولساڭالر ،بۇنىڭدا سىلەر ئۈچۈن ئەلۋەتتە بىر ئىبرەت بار﴾
( ) 4ئايەتنىڭ دىلىال مەنىساىدە كېلىشاى  ئالالھنىاڭ (چەكساىز قۇدرىتىنىاڭ) دەلىللىرىادىن بىارى،
ئۇنىاااااڭ ئاسااااامانالرنى ،ز ېمىنناااااى ياراتقاااااانلىقى ،تىلىڭالرناااااى ،رەڭگىڭالرناااااى ئوخشاااااىمايدىغان
() 3
قىلغانلىقىدۇر
ئايەت ئەرەب تىلىدا قۇرئان كەرىمدىن باشقا يەنە ھەيران قاالرلىق ئىشالرغىمۇ ئىشلىتىلىدۇ
 1567سوئال :ئايەتنىڭ ئىستىالھتىكى مەنىسى نېمە
جاۋاب :ئىستىالھتا ئايەت ساۆزى ئىنساانالرنىڭ قولىادىن كەلمەيادىغا ،ئىنساانالرغا تونۇشالىق
بولغا تەبىئىي قانۇنىيەت سىرتىدىكى خارىق ئادەت ئىشنى ئىپادىلەيدۇ
ئااايەت -قۇرئاااان كەرىاام ساااۈرىلىرى ئىچىاادىن ئاااورۇن ئالغااان ئىالھىاااي كەلىمىلەرنىااڭ بىااار
پارچىساااى ،ساااۈرىلەرنى تەشاااكىل قىلغاااان مۇساااتەقىل جاااۈملىلەر بولاااۇپ ،قۇرئاااان كەرىمااادىكى
سۈرىلەر رەقەملىك ئايەتلەردىن تەركىب تاپقان
ئاااايەت ئاااالالھ تائاالغاااا مەنساااۇپ قىلىنغانااادەك ،پەيغەمااابەرلەرگە ۋە قۇرئاااان كەرىمگىماااۇ
مەنسااۇپ قىلىنىاادۇ ئااايەت ئااالالھ تائاالغااا مەنسااۇپ قىلىنغاناادا ،ئااالالھ تائاالنىااڭ قۇدرىتىنىااڭ ۋە
ئىلمىنىااڭ دەلىلااى دېااگەن مەنىنااى ،پەيغەماابەرلەرگە مەنسااۇپ قىلىنغاناادا ،ئۇالرنىااڭ پەيغەمبەرلىااك
دەۋاسااىدا راسااتچىللىقنىڭ دەلىلااى دېااگەن مەنىنااى ،قۇرئااان كەرىمااگە مەنسااۇپ قىلىنغاناادا ،ئۇنىااڭ
تېكىستلىرىدىكى ھەر بىر جۈملىنى ئىپادىلەيدۇ
 1568سوئال :ئايەتلەرنىڭ تەرتىبىنى كىم بېكىتكەن
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىاااام ئايەتلىرىنىااااڭ ھااااازىرقى بىااااز ئوقۇۋاتقااااان تەرتىبااااى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ جىبرىلاادىن ئالغااان تەلىمىااگە ئاس اسااەن ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىۋاساااىتە
ئااۆزى بېكىااتك ەن تەرتىااب ئىكەنلىكىااگە قەدىماادىن ھااازىرغىچە پۈتااۈن ئىسااالم ئااۇممىتى بىااردەك
ئىتتىپاااقتۇر بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى ،قۇرئااان كەرىااام ئايەت لىرىنىااڭ تەرتىبااى ئىجتىھاااد يااولى بىااالەن
ئەمەس ،بەلكى ۋەھيى يولى بىلەن بېكىتىلگەن تەرتىبتۇر
ساھابىالرنىڭ ئەڭ كاتتاا ئۆلىمالىرىادىن ئابادۇلال ئىبناى ئاببااس رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ئاۈچىنچى
خەلىااپە ئوساامان ئىبنااى ئاففااان رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مۇنااداق دېگەنلىكىنااى رىااۋايەت قىلغااان:
« پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا بەزىاادە كااۆپ ئايەتلىااك سااۈرىلەر چۈشااەتتى ،ئۇنىڭغااا قانااداقال بىاار
سۈرە چۈشكەندە ،يېنىدىكى (مەخساۇس ۋەھياى يازىادىغان) كااتىبالرنى چاقىرىاپ ،ئۇالرغاا ":باۇ
سااۈرىنى پاااالنى مەسااىلە بايااان قىلىنغااان پاااالنى سااۈرىنىڭ يېنىغااا قويااۇڭالر" دەپ بااۇيرۇيتتى،
ئۇنىڭ غااا قانااداقال بىاار ئااايەت چۈشااكەندە ،ئۇالرغااا ":بااۇ ئااايەتلەرنى پاااالنى سااۈرىدىكى پاااالنى
() 4
مەسىلە بايان قىلىنغان جايغا قويۇڭالر" دەپ بۇيرۇيتتى»
( )1بەقەرە سۈرىسى -211ئايەت
( )2ئال ئىمران سۈرىسى -49ئايەت
( )3رۇم سۈرىسى-22ئايەت
( )4ئىمااام ئەھمەدنىااڭ«مۇساانەد»ناااملىق ھەدىااس تااوپلىمى  -1تااوم -57،بەت ،ھاكىمنىااڭ«مۇسااتەدرەك» ناااملىق ھەدىااس
توپلىمى -2توم -330،بەت
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 1569سوئال :سۈرىلەرنىڭ تەرتىبىنى كىم بېكىتكەن
جاااااۋاب :ئىسااااالم ئۆلىمااااالىرى سااااۈرىلەرنىڭ قۇرئاااا ان كەرىماااادىكى تەرتىبىنااااى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالم بېكىتكەنمااۇ ياااكى ئۆلىماااالر ئىجتىھاااد يااولى بىاالەن بېكىتكەنمااۇ دېااگەن مەسااىلە
ئۈساااتىدە ئىختىالپالشاااقان ماااۇتلەق كاااۆپ ساااااندىكى ئىساااالم ئاااالىملىرى ساااۈرىلەرنىڭ قۇرئااااان
كەرىمادىكى تەرتىباى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم تەرىپىادىن بېكىتىلگ ەنلىكىناى قاارار قىلىادۇ بەزى
ئۆلىماااالر سااۈرىلەرنىڭ قۇرئااان كەرىماادىكى تەرتىبلىرىنىااڭ بەزىسااى ساااھابىالرنىڭ ئىجتىھااادى
بىاااالەن بېكىااااتىلگەن دەپ قاراياااادۇ بااااۇ مەسااااىلىدە كااااۆپ سااااانلىق ئۆلىماالرنىااااڭ «پەيغەماااابەر
() 1
ئەلەيھىسساالم ئۆزى بېكىتكەن» دېگەن قارارى كۈچكە ئىگە
جىبرىلنىڭ پە يغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قۇرئان ئوقۇتۇشى
 1570سوئال :جىبرىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قانداق ئوقۇتقان
جااااۋاب :جىبرىااال ئەلەيھىسسااااالم ھەر يىلاااى رامىااازان ئېيىااادا پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا
قۇرئاننى بىر قېتىم باشتىن ئاخىرغىچە ئوقۇپ بېرىاپ ،ئانادىن يەنە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمدىن
باشااتىن ئاااخىر تىڭشااايتتى پەقەت پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋاپااات بولااۇش ئالدىاادىكى رامىاازان
ئېيىاادا ،ئۇنىڭغااا قۇرئااان كەرىمنااى ئىككااى قېااتىم ئوقااۇپ بېرىااپ ،ئىككااى قېااتىم تىڭشااىغان مۇنااۇ
ھەدىس بۇ ھەقىقەتنى كۈچلەندۈرىدۇ ،ھەزرىتاى ئا ئىشاە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاا رىاۋايەت قىلغاان بىار
ھەدىساااكە كاااۆرە ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ساااۆيۈملۈك قىااازى فااااتىمە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغاااا:
«جىبرىاال ماڭااا قۇرئاااننى ھەر يىلااى بىاار قېااتىم ئوقااۇپ بېرەتتااى ،بااۇ يىاال ئىككااى قېااتىم ئوقااۇپ
() 2
بەردى ،بۇنىڭدىن ئەجى لىمنىڭ يېقىنلىشىپ قالغانلىقىنى سېزىۋاتىمەن» دېگەن
ۋەھيى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1571سوئال :ۋەھيى قانچە تۈرلۈك بولغان
جاۋاب :ۋەھيى تۆۋەندىكىدەك 4تۈرلۈك بولغان:
( ) 1ئالالھ تائاالنىڭ پەيغەمبەرلەردىن بىرىگە پەردە ئارقىساىدىن ساۆز قىلىشاى ئاالالھ تائااال
مىسااىرنىڭ تااۇر تېغىاادا مۇسااا ئەلەيھىسساااالمغا بىۋاسااىتە سااۆز قىلغااان ﴿ ئااالالھ مۇساااغا بىۋاسااىتە
() 3
سۆز قىلدى ﴾
( ) 2ئىلھاااام يااااكى پەيغەمبەرنىاااڭ قەلااابىگە ئاااورنىتىش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق
دېگەن « :جىبرىل مېنىڭ قەلبىمگە " ھېچكىم رىزقىناى تولاۇق تۈگەتمەساتىن ئۆلمەيادۇ"دەپ ئىلھاام
() 4
سالدى ،سىلەر ئالالھقا تەقۋالىق قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن ياخشى نەرسىلەرنى سوراڭالر»
( ) 3راسااااااات چاااااااۈش چاااااااۈنكى پەيغەمبەرلەرنىاااااااڭ چۈشاااااااى ۋەھيىااااااادۇر پەيغەمااااااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئاياااالى ئائىشااە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھااا مۇناااداق دېااگەن« :رەساااۇلۇلالھقا ۋەھياااى
() 5
دەسلەپتە ياخشى چۈش كۆرۈش بىلەن باشالنغان »
()1
()2
()3
()4
()5

ئابدۇلئەزىم زەرقانىينىڭ«مەناھىل ئەل ئىرفان» ناملىق ئەسىرى -1توم -338-335،بەتلەر
سەھىھۇلبۇخارى-6285ھەدىس ،فەتھۇلبارى -11توم -94،بەت
نىسا سۈرىسى -164ئايەت
شىھاب قۇزائىينىڭ«مۇسنەد» ناملىق ھەدىس توپلىمى-115ھەدىس -2 ،توم -185،بەت
سەھىھۇلبۇخارى-3ھەدىس ،فەتھۇلبارى  -1توم -27،بەت
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( ) 4ئااالالھ تائاالنىااڭ جىبرىلناااى ئەۋەتىشااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم ۋەھيااى توغرۇلاااۇق
سااورالغىنىدا « :ۋەھيااى ماڭااا بەزىاادە قاااتتىق جاااراڭلىق ئاااۋاز بىاالەن كېلىاادۇ ،گاھىاادا پەرىشااتە ئەر
كىشااااىنىڭ سااااۈرىتىدە كۆرۈنااااۈپ كېلىااااپ ماڭااااا سااااۆز قىلىاااادۇ ۋە ئۇنىااااڭ سااااۆزلىرىنى تولااااۇق
تۇتىۋالىمەن»( )1دېگەن

( )1سەھىھۇلبۇخارى-2ھەدىس ،فەتھۇلبارى -1توم -23،بەت
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قۇرئان كەرىمنىڭ يېتىپ كېلىش جەريانى
() 1

قۇرئان كەرىمنىڭ ساقلىنىشى
 1572سوئال :قۇرئان كەرىم بىزگە قايسى شەكىلدە يېتىپ كەلگەن
جاۋاب :ئالالھ تائاال سااماۋى كىتابالرنىاڭ ئاخىرقىساى بولغاان قۇرئاان كەرىمناى ماۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااالمغا چۈشاااكەن پېتاااى ساقالشااانىڭ پۈتاااۈن شاااەرت-شاااارئىتلىرىنى ۋە ساااەۋەبلىرىنى
تولااااۇقالپ بەرگەن مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ئااااۇنى چۈشااااكەن پېتااااى ساااااقالپ ،ئاااااۋۋالقى
مۇساااۇلمانالرغا سااااالمەت يەتكاااۈزگەن شاااۇڭا قۇرئاااان كەرىااام ھەر قاناااداق بىااار ئاااۆزگەرتىش،
ئالماشااتۇرۇش ۋە بورمىالشااالردىن پۈتااۈنلەي ساااقلىنىپ ،بىاازلەرگىچە ئااۆز پېتااى بىاالەن يېتىااپ
كەلگەن يېگانە كىتاب
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن سااااھابىالرنىڭ قۇرئاااان كەرىمناااى چۈشاااكەن پېتاااى سااااقالش
ئىشااىدىكى ھوشاايارلىقى ۋە چااېكىگە يەتااكەن ئېھتىياتچااانلىقى دۇنيااا تارىخىاادا مىساالى كااۆرۈلمىگەن
بىر ئەھۋال بۇنىڭغا مۇسۇلمان ئەمەس ئىلىم ئەھلىلىرىمۇ گۇۋاھ
 1573سوئال :قۇرئان كەرىم قانداق ساقلىنىپ كەلگەن
جاااۋاب :شەكسااىزكى ،قۇرئااان كەرىاام يادقااا ئااېلىش ۋە يېزىااپ قالدۇرۇشااتىن ئىبااارەت ئىككااى
يااول بىاالەن ساااقلىنىپ كەلااگەن پەيغەماابەر ئەل ەيھىسساااالم قۇرئااان كەرىماادىن چۈشااۈپ تۇرغ اان
ئاااايەت ۋە ساااۈرىلەرنى شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادىال سااااھابىالرغا يادقاااا ئالااادۇرۇش ۋە تېااارىلەرگە،
خورما يوپۇرماقلىرىغا يازدۇرۇش ئارقىلىق ساقالپ كەلگەن
 1574سوئال :قۇرئان كەرىم يادقا ئېلىش يولى بىلەن قانداق ساقالنغان
جااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااالم ئااۆزىگە چۈشاكەن ئااايەتلەرنى چۈشاىۋاتقان پەيتىاادە يادقااا
ئېلىۋېلىشاااقا ناھااااايىتى زور ئەھمىاااايەت بېرەتتااااى ،ھەتتاااا جىبرىاااال ئۇنىڭغااااا ئوقااااۇپ بېرىۋاتقااااان
ئااايەتلەرنى ئۇنتااۇپ قېلىشااتىن ئەنسااىرەپ شااۇ لەھزىنىااڭ ئۆزىاادە يادلىۋېلىشااقا ئالاادىراپ تىلىنااى
مىدىرلىتاتتى شۇڭا ئاالالھ تائااال پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنى ئۇنىاڭ قۇرئاان كەرىام ئاايەتلىرىنى
ئۇنتۇپ قالمايدىغانلىقى ۋە ئاۇالرنى ئۇنىڭغاا تولاۇق ئۆگىتىاپ تاوپالپ بېرىادىغانلىقىنى ئۇقتاۇرۇپ
ئۇنىااڭ كااۆڭلىنى مۇنااۇ ئااايەت بىاالەن خاااتىرجەم قىلغااان ﴿ :ئالاادىراپ تىلىڭنااى مىاادىرالتما ئااۇنى
توپالش ۋە ئوقۇپ بېرىش بىزنىڭ مەسائۇلىيىتىمىزدۇر سااڭا ئاۇنى ئوقاۇپ بەرگىنىمىازدە ،ئۇنىاڭ
() 2
ئوقۇلىشىغا ئەگەشكىن ﴾
مۇناادىن باشااقا جىبرىاال ئەلەيھىسساااالم پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا قۇرئااان كەرىماادىن چۈشااۈپ
بولغااان پۈتاااۈن ئاااايەتلەر ۋە سااۈرىلەرنى ھەر يىلاااى رامىااازا ن ئېيىااادا بىاار قېاااتىم باشاااتىن ئوقاااۇپ
بېرىااپ ،ئاناادىن يەنە ئۇنىڭاادىن تىڭشااايتتى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋاپااات بولۇشااى ئالدىاادىكى
رامىزاناادا جىبرىاال قۇرئااان كەرىمنااى ئۇنىڭغااا باشااتىن ئاااخىر ئىككااى قېااتىم ئوقااۇپ بېرىااپ ،يەنە
) (1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
( )2قىيامەت سۈرىسى -19-16ئايەتلەر
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تىڭشىغان
 1575سوئال :پ ەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم قۇرئاان كەرىمناى ياادالش ۋە ساقالشاقا قاناداق ئەھمىايەت
بېرەتتى
جاۋاب :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پۈتۈن ئەقلىناى ۋە ۋاقتىنىاڭ كاۆپرەكىنى قۇرئاان كەرىمناى
تەكرارالشقا ۋە ئۇنى پىششاىق يادلىۋېلىاپ ،ئاۆز پېتاى سااقالش ئىشاىغا ئاتىغاان ئىادى شاۇڭا بەش
ۋاب ن امازلىرىااادا ،كېچىلەردىكااااى تەھەججۇدلىرىااادا ،سااااەپەرلىرىدە ،ھەتتاااا ئااااۇرۇش ئەسناسااااىدا
ئاغزىدىن قۇرئان كەرىم چۈشمەيتتى
 1576سوئال :ساھابىالر قۇرئان كەرىمنى يادالشقا قانداق ئەھمىيەت بېرەتتى
جاۋاب :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىادىن چۈشاكەنلىرىنى ئاۆز ۋاقتىادىال
س اا ھابىالرغا يادقااا ئالاادۇراتتى ،ئۇالرغااا قۇرئااان كەرىماادىن ساااۋاق بېرەتتااى ۋە قانااداق يااادالش
ئۇساااۇللىرىنى ئاااۆگىتەتتى ،سااااھابىالرمۇ قۇرئاااان كەرىمناااى ياااادالش ئىشاااىغا پەۋقۇلئااااددە زور
ئەھمىيەت بەرگەنلىكتىن ،ھەمىشە پەيغەمابەر ئەلەيھىسساا المنىڭ يېنىادىن ئايرىلمااي ،ئااز-ئاازدىن
چۈشاااۈپ تۇرغاااان ئاااايەتلەرنى تىااازال ياااادلىۋاالتتى ۋە يادلىغاااان ئايەتلەرنىاااڭ كۆرساااەتمىلىرىنى
كۈندىلىك تۇرمۇشىدا ۋە ھايات نىاڭ ھەمامە سااھەلىرىدە ئەمەلىيلەشاتۈرۈپ ماڭااتتى ئاۇالر قۇرئاان
كەرىمنااى يااادالش ئىشااىدا بىاار-بىاارى بىاالەن بەسلىشااەتتى ،كې چىلىاارى مەسااجىدلەرگە كىرىۋېلىااپ
بەس -بەسااتە قۇرئااان ياااداليتتى ،يااادالپ بولغااانلىرىنى تەكراراليتتااى ،ھەتتااا كېچىلىاارى مەدىاانە
مۇنەۋۋەرە شەھىرىدىكى مەسجىدلەردىن قۇرئان كەرىم تىالۋىتى يۈكسىلىپ تۇراتتى
 1577سوئال :قۇرئان كەرىمدىن باشقا سام اۋى كىتابالرمۇ يادقا ئېلىنغانمۇ
جااااۋاب :ئاااالالھ تائااااال ئىلگىرىكاااى پەيغەمااابەرلەرگە كاااۆپلىگەن كىتاااابالرنى چۈشاااۈرگەن
بولسىمۇ ،ئۇالردىن بىرىنىمۇ كىشىلەر ياادالپ باققاان ئەمەس ھەتتاا ئۆتمۈشالەردە تەۋرات بىالەن
ئىنجىلالرنااى ھەر قانااداق بىاار ئاااۋام ئوقۇيالمااايتتى ،پەقەت دىاان ئااادەملىرىال ئوقااۇپ مەنىسااىنى
چۈشااەندۈرۇپ بېرەتتااى چااۈنكى ئااۇ ۋاقىااتالردا يااادالش ئۇياقتااا تۇرسااۇن ،ئااالىمالردىن باشااقا
خەت ئوقۇشااانى بىلىااادىغانالرمۇ ياااوق دېيەرلىاااك ئىااادى ئەمماااا قۇرئاااان كەرىمناااى پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساالمدىن باشاالپ سااھابىالرنىڭ ماۇتلەق كاۆپ ساانلىقى يادىساىغا بىلەتتاى بىار قېتىملىاق
ئۇرۇشتا  70تىن كۆپرەك قارىينىڭ شېھىد بولغانلىقىمۇ شۇ ۋاقىتتاا قارىيالرنىاڭ كۆپلىكىادىن دېارەك
بېرىدۇ
دۇنيااا تارىخىاادا قۇرئااان كەرىماادىن باشااقا بىاارەر كىتااابنى بۇنچىلىااك زور ئەھمىاايەت بېرىااپ
يادقااا ئااېلىش ئۆتمۈشاالەردە ياااكى ھااازىردا كۆرۈلااۈپ باقمىغااان بىاار ئىااش بۇنىڭغااا پۈتااۈن دۇنيااا
گاااۇۋاھ بۇنىڭااادىكى ساااەۋەب شاااۇكى ،ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمناااى تاقىياااامەتكىچە ئاااۆزى
مۇھاااپىزەت قىلىاااپ ساقالشااانى ئاااۆز ئۈساااتىگە ئاااېلىش بىاالەن بىااار ۋاقىتتاااا باااۇ قۇرئاااان كەرىمناااى
ساقالشااانىڭ ساااەۋەبلىرى ۋە تاااۈرتكىلىرىنى يارىتىاااپ بەرگەن ئاااۇ بولساااىمۇ ،قۇرئاااان كەرىمناااى
يا دالشنى ئەڭ شەرەپلىك ئىبادەت قاتارىدىن ساناپ ،مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىادا ئاۇنى ياادالش ئاوتىنى
يانااادۇرغانلىقى ۋە ئاااۇنى يادالشااانى ئاسانالشاااتۇرۇپ بەرگەنلىكاااى ھەمااادە ئاااۆز ۋاقتىااادا يېزىاااپ
ساقالشنىڭ پۈتۈن ئىمكانىيەتلىرىنى يارىتىپ بەرگەنلىكى ئىدى
() 1
﴿ بىز ھەقىقەتەن قۇرئاننى يادالش ئۈچۈن ئاسان قىلدۇق ،ئىبرەت ئالغۇچى بارمۇ ﴾
( )1قەمەر سۈرىسى  -22ئايەت
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مەلۇمكى ،قۇرئان كەرىمدىن باشقا ھېچقاندا بىار سااماۋى كىتاابنى يااكى ھەدىسانى يادلىغانغاا
ياااكى ئوقۇغانغااا ساااۋاب بېاارىش ۋەدە قىلى نغااان ئەمەس ،بەلكااى ئەمەل قىلغااانغىال ساااۋاب بېاارىش
ۋەدە قىلىنغااااان پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ز امانىاااادىن تااااا ھااااازىرغىچە دۇنيااااادا قااااارىيالر
ئۈزۈلااۈپ قالمىغااانلىقى ئۈچااۈن ھااېچكىم قۇرئااان كەرىمااگە بىاارەر ھەرپ چاااغلىق ئااۆزگەرتىش
كىرگۈزەلمەيااادۇ قۇرئاااان كەرىمناااى ھاااازىر مۇساااۇلمان ئەمەس خەلقلەرماااۇ مۇساااۇلمان ئەمەس
دۆلەتااالەردە ھەر خىااال مەناااپەئەتلەر يۈزىساااىدىن نەشاااىر قىلىاااپ تارقىتىاااپ كېلىۋاتقاااان بولساااىمۇ،
ئۇنىڭغا بىرەر ھەرپكە چاغلىق ئۆزگەرتىش كىرگۈزەلمىگەن
 1578سوئال :ساھابىالردا ئوقۇش ۋە يېزىش قانچىلىك دەرىجىدە ئىدى
جاااااۋاب :ئوقااااۇش ۋە يېزىشاااانى بىلىاااادىغان ساااااھابىالر ئىنتااااايىن كااااۆپ ئىاااادى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالم كۇففااار ئەرەبلەردىاان ئەسااىرگە چۈشااكەنلەر ئىچىاادىن خەت بىلىدىغانلىرىاادىن ھەر
بىرىنى  10دىن مۇسۇلمان بالىسىغا ئوقاۇش ۋە يېزىشانى ئۆگىتىاپ قويۇشاى شاەرتى بىالەن قوياۇپ
بېاارىش سىياسااىتىنى قااوللىنىش ئااارقىلىق مۇسااۇلمانالرنى  ،خۇسۇسااەن شااۇ ۋاقىتتىكااى ياشااالرنى
ئاساسەن ساۋاتلىق قىلىۋەتكەن
 1579سوئال :قۇرئان كەرىم يېزىپ قالدۇرۇش يولى بىلەن قانداق ساقالنغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنااى ساقالشاانىڭ يەنە بىاار يااولى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەر
ۋاقىاات چۈشااۈپ تۇرغااان ئااايەت ۋە سااۈرىلەرنى ئااۆز ۋاقتىاادىال«كۇتتااابۇلۋەھيى» دەپ ئاتالغااان
 40تىااان كاااۆپرەك مەخساااۇس ۋەھياااى كاتىبلىرىغاااا باااۇيرۇپ ياااازدۇرۇپ ماڭااااتتى پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساالم ئىلگىرىكى ساماۋى كىتابالرنىڭ پەيغەمابەر ئالەمادىن ئۆتكەنادىن كېايىن ،ھەر خىال
ئااۆزگەرتىلىش ۋە يەڭگۈشلىنىشاالەرگە ئااۇچراش نەتىجىسااىدە ئااۆز ئەساالىنى يوقاتقااانلىقىنى ئوباادان
بىلگەنلىكى ئۈچۈن  ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ تاا قىياامەتكىچە ئاۆز پېاتىچە ساقلىنىشاى يولىادا باار چاارە-
تەدبىرلەرنىاااڭ ھەممىساااىنى قولالنغاااان پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قۇرئاااان كەرىمناااى يادقاااا
ئالاادۇرۇپ ،شااۇ زامااانالردا قەغەزنىااڭ ئورنىاادا تۇرىاادىغان نەرسااىلەرگە يااازدۇرۇپ ساقالش اتىن
ئىباااارەت باااۇ ئۇساااۇلى قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ مەڭگاااۈگە چۈشاااكەن پېتاااى سااااقلىنىپ قېلىشاااىنىڭ ئەڭ
كۈچلۈك ئامىللىرىدىن بىرى بولغان ئىدى
 1580سوئال :قۇرئان كەرىم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا قانداق يېزىلغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام پەيغەماابەر ئەلەيھىسس ا االمنىڭ ھايااات ۋاقتىاادا تېاارىلەرگە ،خورمااا
يوپۇرمااااقلىرى ۋە قوۋزاقلىرىغاااا ،شاااۇنداقال ساااىلىق تاشاااالرغا ۋە ساااۈڭەكلەرگە پاااارچە-پاااارچە،
ئايرىم -ئايرىمدىن يېزىلىپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆز ئۆيىدە ساقالنغان

ىچۇقساب شىلىتيەپۆك ەۋ شىنىلپوت ڭىنمىرەك نائرۇق

179

قۇرئان كەرىمنىڭ توپلىنىش ۋە كۆپەيتىلىش باسقۇچى
قۇرئان كەرىمنىڭ كىتاب ھالىغا كەلتۈرۈلىشى
 1581سوئال :قۇرئان كەرىم قاچان كىتاب ھالىغا كەلتۈرۈلگەن
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىااام بىرىنچاااى خەلىاااپە ئەباااۇ بەكااارى ساااىددىق رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ
دەۋرىاادە ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۋاپاتىغااا بىاار يىلمااۇ توشماسااتىن ،ھىجرىيىنىااڭ-12يىل اى
( -631مىالدى) يەمامە ئۇرۇشىدىن كېيىنال ،رەسمىي كىتاب شەكلىدە توپالنغان
 1582سوئال :قۇرئان كەرىمنى كىتاب ھالىدا توپالش پىكرىنى كىم ئوتتۇرىغا قويغان
جاۋاب :قۇرئان كەرىمنى كىتاب ھالىدا توپالش پىكرىنى ئاوت ياۈرەك سااھابى ئاۆمەر ئىبناى
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ تاۇنجى بولاۇپ ئوتتۇرىغاا قو يغاان ،ئانادىن سااھابىالرنىڭ ئۆلىماالىرى
قۇرئان كەرىمنى توپالش پىكرىگە ھەممە بىردەك ئىتتىپاققا كەلگەن
 1583سوئال :قۇرئان كەرىمنى كىتاب شەكلىدە توپالش ئى شىنى كىملەر ئۈستىگە ئالغان
جاااۋاب :قۇرئاااان كەرىمناااى كىتاااب شاااەكلىدە تاااوپالپ چىقىاااش ئىشااىنى زەياااد ئىبناااى ساااابىت
باشچىلىقىدىكى «كۇتتابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى ئۈستىگە ئالغان
 1584سوئال :زەيد ئىبنى سابىت قانداق كىشى ئىدى
جاااۋاب :زەيااد ئىبنااى سااابىت رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ مەخسااۇس
كاااااتىبى ۋە «كۇتتااااابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىااااڭ رەئىسااااى بولااااۇپ ،قارىيالرنىااااڭ ئەڭ سااااەرخىلى،
پەۋقۇلئاااددە زېاارەك ،ھۇشاايار ۋە ئەسااتە تۇتااۇش قااابىلىيىتى ئاالھىاادە يااۇقىرى كىشااى ئىاادى شااۇ
سەۋەبتىن ئاۋۋال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ،كېيىن خەلىاپىلەر ئاۇنى ئاۆزلىرى ئۈچاۈن مەخساۇس
كاتىاااب قىلىاااپ ئىشااالەتكەن زەياااد ئىبناااى ساااابىت جىبرىااال پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا قۇرئاااان
كەرىمنى ئەڭ ئاخىرقى قېتىم باشتىن ئاخىر ئوقاۇپ بېرىاپ ،يەنە ئۇنىڭادىن تىڭشاىغاندا پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىدا ھازىر بو لۇش شەرەپىگە نائىال بولغاان ،ئىشاەنچلىكلىكى ،ئېھتىياتچاانلىقى
ۋە تەقۋالىقى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى قايىل قىلغان ساھابىالرنىڭ بىرى ئىدى
 1585سوئال« :كۇتتابۇلۋەھيى» كومىتېتى قۇرئان كەرىمنى توپالشتا قانداق ئۇسۇلنى قولالنغان
جااااۋاب :زەياااد ئىبناااى ساااابىت رىئاساااەتچىلىكىدىكى«كۇتتاااابۇلۋەھيى» كاااومىتېتى ئەزالىااارى
قۇرئان كەرىمنىڭ ئايەت ۋە سۈرىلىرىنى تاوپالپ ،كىتااب شاەكلىگە كىرگۈزۈشاتە دۇنياادا مىسالى
كۆرۈلمىگەن ئەڭ ئىلغار ۋە ئەڭ ئىشەنچلىك مېتودنى قولالنغان
بۇ مۇنداق بولغان« :كۇتتاابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىاڭ ئەزالىارى تېارىلەرگە ،ساىلىق تاشاالرغا،
خورما دەرىخىنىڭ قوۋزاقلىرىغاا ۋە بەزى يوپۇرماقلىرىغاا ،شاۇنداقال تاۈز ساۈڭەكلەرگە يېزىلىاپ
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۆيىاادە ساااقالنغان قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئااايەت ۋە سااۈرىلىرىنى شااۇ
ۋاقىتتىكاى قارىيالرنىااڭ يادلىغانلىرىغااا بىار -بىاارىلەپ سېلىشااتۇرۇپ ،ھەر بىار قارىياادىن تىڭشااىغان
ئاااايەتلەردىن ھەر بىااار ئايەتنىاااڭ توغرىلىقىغاااا ۋە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئۆيىااادە يېزىاااپ
ساقالنغان ئايەتلەردىن ھەر بىار ئايەتنىاڭ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھۇزۇرىادا يېزىلغانلىقىغاا
ئىككى گۇۋاھچىنىڭ گۇۋاھلىقىنى ئېلىشنى شەرت قىلغان ئۇالر ھەر بىار ئاايەت ئۈساتىدە ئاالھىادە
توختىلىااااپ ئۇنىااااڭ پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھۇزۇرىاااادا ،ئۇنىاااااڭ دەپ بېرىشااااى بىااااالەن
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يېزىلغانلىقىغاااا ئەڭ ئااااز ئىككاااى گاااۇۋاھچىنى قەساااەم قىلااادۇراتتى ،ئانااادىن شاااۇ ئايەتنىاااڭ ئاااۆزىنى
قاااارىيالردىن تىڭشااااپ كاااۆرەتتى ،قارىيالرنىاااڭ ئوقاااۇغى نى بىااالەن يېزىلىاااپ سااااقالنغىنى ئەيااانەن
چىقسا ،ئاندىن ئۇنى رەسمى قۇرئان كەرىم قاتارىدىن ساناپ خاتىرىلەپ ماڭاتتى
شۇنداق قىلىپ ،ئاۇالر قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئاايەت ۋە ساۈرىلىرىنى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
ئۆز ۋاقتىدا رەتلەپ قويغان تەرتىب بويىچە ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق بىالەن تىزىاپ چىقىاپ ،قۇرئاان
كەرىمنى ھازىرقى كىتاب ھالىغا كەلتۈرگەن
 1586سوئال :قۇرئان كەرىمنى توپالشتا بۇنچىلىاك ئېھتىياتچاان بولۇشاقا تاۈرتكە بولغاان ساەۋەبلەر
قايسىالر
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىااام ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ساااۆزى ،ئاااۇنى ئاااالالھ تائااااالدىن چۈشاااكەن ۋە
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن تاپشااۇرۇپ ئالغااان پېتااى مۇسااۇلمانالرغا يەتكااۈزۈش ۋەزىپىسااى
ھەم شااااااااەرەپلىك ھەم خەتەرلىااااااااك چااااااااوڭ بىاااااااار ۋەزىااااااااپە ئىاااااااادى قۇرئااااااااان كەرىمنااااااااى
توپلىغان«كۇتتابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى بۇنى ناھايىتى ياخشى بىلەتتاى ئاۇالر باۇ ئىشاتا
قىلااااچە سااااەۋەن لىك ئۆتكۈزۈشاااانىڭ ئااااالالھ تائاالغااااا ۋە مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا قىلىنغااااان
كەچااااۈرۈلمەس چااااوڭ خىيااااانەت ھېسااااابلىنىدىغانلىقىنى ،ناااااۋادا قىلچىلىااااك سااااەۋەنلىك ئۆتۈلسااااە،
ئۆزلىرىنىڭ خۇددى ئىلگىرىكى يەھاۇدىي ،خرىساتىئان ئالىملىرىغاا ئوخشااش ئۆزلىرىنىاڭ ئىالھىاي
كىتااابلىرىنى ئۆزگەرتىۋېتى ا پ تااا قىيااامەتكىچە ئالالھنىااڭ ۋە خەلقنىااڭ ئالدىاادا لەنەتااكەردى بولااۇپ
قېلىش خەۋپىنى ئەلۋەتتە ھېس قىالتتى ۋە ياخشى بىلەتتى
 1587سوئال« :كۇتتابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىڭ ئەزالىرى قانداق كىشىلەر ئىدى
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۋا قتىاادا ۋەھيىلەرنااى يېزىااپ قالدۇرۇشااقا ۋە كېيىاانچە
قۇرئاااان كەرىااام ئاااايەتلىرىنى توپالشاااقا بەلگىلەناااگەن «كۇتتاااابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىاااڭ ئەزالىااارى
ساااھابىالرنىڭ ئەڭ مااۇكەممەل قارىيلىرىاادىن تااالالپ چىقىرىلغااان ئەڭ تەقااۋادار ،ئەڭ ئااالىم ،ئەڭ
ھوشيار ۋە چېكىگە يەتكەن ئېھتىياتچان شەخسلەردىن تەشكىللەنگەن گۇرۇپپا ئىدى
 1588سوئال :قۇرئان كەرىمنى توپال ش ئۈچۈن قانچىلىك ۋاقىت كەتكەن
جاۋاب :قۇرئان كەرىمنىڭ پۈتۈن ئاايەتلىرىنى جەمالەپ ،ئاۇالرنى كىتااب ھالىغاا كەلتاۈرۈش
ئىشى ئۈچۈن ساق بىر يىل ۋاقىت كەتكەن
 1589سوئال :قۇرئ ان كەرىمنى كىتاب شەكلىدە توپال شقا تۈرتكە بولغان سەۋەب نېمە
جاااۋاب :ساااھابىالرنىڭ مااۇتلەق كااۆپ سااانلىقى قۇرئااان كەرىمنااى يادىسااىغا بىلەتتااى شااۇڭا
ئاۇالر ئااۆز ۋاقتىادا قۇرئااان كەرىمناى كىتاااب شاەكلىدە تااوپالپ ئوقۇشاقا زور ئېھتىياااجلىق ئەمەس
ئىدى چۈنكى ئېغىازدىن -ئېغىزغاا يۆتكىلىاپ ياۈرگەن قۇرئاان كەرىام ئاايەتلىرى ھەتتاا ئاۇنى يادقاا
ئالمىغااان ساااھابىالر ئۈچۈنمااۇ تونۇشاالۇق ئىاادى پەيغەماابەر ئ ەلەيھىسساااالم ۋاپااات بولغااان يىلااى
ئىسااالم دىنىنااى يااوق قىلىااش پىالنااى بىاالەن ئوتتۇرىغااا چىققااان مااۇرتەد (ئىسااالمدىن يېنىۋالغااان)
ئەرەب قەبىلىلىااااارى بىااااالەن بولغاااااان ،تارىختاااااا« يەماااااامە ئۇرۇشاااااى» دەپ ئاتالغاااااان ئۇرۇشاااااتا
ساااھابىالردىن كااۆپ كىشااىنىڭ شااېھىد بولغااانلىقى ،ھەتتااا قااارىيالردىن بااۇ بىاار قېتىملىااق ئۇرۇشااتا
 70تىاان كااۆپرەك كىشااىنىڭ شااېھىد بولغااانلىقى سااەۋەبلىك مۇسااۇلمانالر قۇرئااان كەرىمنااى يادلىغااان
قااارىيالر ت اۈگەپ كەتسااە ئۇ نىااڭ بەزى ئايەتلىرىنىااڭ قەلاابلەردىن ئۆچۈرۈلااۈپ كېااتىش خەۋپىنااى
ھااېس قىلغااان شااۇنداق قىلىااپ ساااھابىالر قارىيالرنىااڭ تااۆگەپ كېتىشااى بىاالەن قۇرئااان كەرىمنىااڭ
قەلبلەردىن كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىدىن ئەنسىرەپ ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ئاۆزى رەتالەپ قويغاان
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ئايەت ۋە سۈرىلەرنى شۇ تەرتىبى بويىچە كىتاب ھالىغا كەلتۈرۈپ توپالش قارارىغا كەلگەن
 1590سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ توپلىنىشىدىكى خۇسۇسىيەتلەر قايسىالر
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىمنىااااڭ تااااۇنجى قېاااااتىم قەغەز يااااۈزىگە توپلىنىااااپ كىتاااااب ھالىغاااااا
كەلتۈرۈلىشىدىكى خۇسۇسىيەتل ەر تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1قۇرئان كەرىمنىڭ ئاايەت ۋە ساۈرىلىرىنى بىار تومغاا تاوپالپ كىتااب ھالىغاا كەلتاۈرۈش
پىكرىگە ساھابىالرنىڭ پۈتۈن ئۆلىمالىرى ھەممە بىردەك ئىتتىپاققا كەلگەن
( ) 2تىالۋىتاااااى ئەمەلااااادىن قالااااادۇرۇلمىغان ئاااااايەتلەرنىال توپلىغاااااان ،تىالۋىتاااااى ئەمەلااااادىن
قالدۇرۇلغان لىقى سەۋەبلىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم رەتلىاگەن تەرتىباتىن ئاورۇن ئالمىغاانلىرىنى
قۇرئان كەرىم توپلىمىغا كىرگۈزمىگەن
( ) 3قۇرئااان كەرىمناااى قۇرئااان كەرىااام چۈشااكەن  7خىااال ئەرەب شىۋىسااى بىااالەن تاااوپالپ
چىققان
( ) 4ئايەت ۋە سۈرىلەرنىڭ تەرتىبى بىز ھازىر ئوقۇۋاتقان تەرتىب بويىچە تىزىلغان
قۇرئان كەرىمنىڭ نۇسخىالرغا كۆپەيتىلىشى
 1591سو ئال :قۇرئان كەرىم قاچان نۇسخىالندۇرۇلغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام ھىجرىيىنىااڭ -25يىل اى (-645مىااالدى) ئااۈچىنچى خەلىااپە ئوساامان
ئىبنااااااى ئاففااااااان رەزىيەلالھااااااۇ ئەنھۇنىااااااڭ دەۋرىاااااادە ،ئۇنىااااااڭ مەخسااااااۇس پەرمااااااانى بىاااااالەن
نۇسخىالندۇرۇپ كۆپەيتىلگەن
 1592سوئال :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇش پىكرىنى كىم ئوتتۇرىغا قويغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنااى نۇسااخىالندۇرۇپ كااۆپەيتىش پىكرىنااى قارىيالرنىااڭ پېشىۋاسااى
ھااۇزەيفە ئىبنااى يەمااان رەز ىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئوتتۇرىغااا قويغااان بولااۇپ ،بااۇ پىكىرنااى خەلىپىاادىن
باشالپ پۈتۈن ئۆلىماالر قوللىغان
 1593سوئال :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇشقا تۈرتكە بولغان سەۋەب نېمە
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنااى ھەر بىاار قارىينىااڭ ئااۆزى مەنسااۇب بولغااان شااىۋىدە ئوقۇشااى ۋە
ھەر بىاارى قارىينىااڭ ئااۆزى ئوقۇغااان شااىۋىنى ھەممىاادىن ئەۋزەل سانىشااى نەتىجىسااىدە چىققااان
ئىختىالپناااى ياااوق قىلىاااپ ،قۇرئاااان كەرىمناااى ھەمااامە بىااار خىااال قىااارائەت ۋە بىااار خىااال شاااىۋىدە
ئوقۇشاااىنى ئەمەلاااگە ئاشاااۇرۇش مەقساااىتى بىااالەن قۇرئاااان كەرىمناااى بىااارال قاااۇرەيش شىۋىساااىدە
نۇسخىالند ۇرۇپ ،ھەر قايسى ئىسالم ئەللىرىگە بىر نۇسخىدىن ئەۋەتكەن
 1594سوئال :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇش ۋەزىپىسىنى كىملەر ئۈستىگە ئالغان
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىمنااااى نۇسااااخىالندۇرۇش ئىشااااىنى «كۇتتااااابۇلۋەھيى» كومىتېتىنىااااڭ
رەئىسااى زەيااد ئىبنااى سااا بىت ،ئاباادۇلال ئىبنااى زۇبەياار ،سااەئىد ئىنبااى ئاااس ،ئاباادۇراھمان ئىبنااى
ھارىس قاتارلىق قارىي ساھابىالر ئۈستىگە ئالغان
 1595سوئال :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇش قانداق ئۇسۇلدا ئەمەلگە ئاشقان
جاۋاب :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇشاقا بە لگىلەنگەنالەر بىرىنچاى خەلىاپە ئەباۇ بەكارى
رەزىيەلالھااااااۇ ئەنھۇنىااااااڭ زامانىاااااادا توپالنغااااااان قۇرئااااااان كەرىاااااام نۇسخىسااااااىنى پەيغەماااااابەر
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئايااااالى ھەفسااااە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھانىااااڭ ئۆيىاااادىن سااااوراپ ئېلىااااپ كېلىااااپ،
نۇسخىالرنى قۇرئان كەرىمنىڭ مۇشۇ نۇسخىساىغا ئاساسالىنىپ نۇساخىالندۇرغان ،ئانادىن ئەسالى
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نۇسااخىنى يەنە ھەفسااە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغااا قاااايتۇرۇپ بېرىااپ ،يېڭاااى نۇسااخىالردىن بىرىناااى
خەلىپە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ ئاۆز يېنىادا ئېلىاپ قېلىاپ قالغاانلىرىنى ئىساالم ئەللىرىادىن ھەر
بىرىگە بىر نۇسخىدىن قۇرئاان كەرىمناى بىاردىن قاارى بىالەن قوشاۇپ ئەۋەتىاپ بەرگەن ۋە ھەر
جايادا قۇرئاان كەرىمنىاڭ مۇشاۇ نۇسخىسااىنى ئوقاۇش توغرۇلاۇق مەخساۇس پەرماان چىقارغااان
ئاناااادىن مۇشااااۇ قېااااتىم نۇسااااخىالندۇرغاندىن باشااااقا قۇرئااااان دەپ سااااانالغانالرنىڭ ھەممىسااااىنى
كۆيدۈرۈپ تاشلىغان
ئااۈچىنچى خەلىااپە ئوساامان ئىبنااى ئاففااان رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ زامانىاادا نۇسااخىالندۇرغان
قۇرئاااان كەرىااام زاماااانىمىزدا دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادا ئوقۇلىۋاتقاااان قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ
ئۆزىدۇر بۇ نۇسخا «مۇسھەف ئوسمانى» ( ئوسمانىي قۇرئان) دەپ ئاتىلىپ كەلمەكتە
 1596سوئال :قۇرئان كەرىمنى نۇسخىالندۇرۇشنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى قايسىالر
جااااااۋاب :قۇرئاااااان كەرىمناااااى نۇساااااخىالندۇرۇپ كاااااۆپەيتىش ئىشاااااىدىكى خۇسۇساااااىيەتلەر
تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:
( ) 1قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئااايەت ۋە سااۈرىلىرىنىڭ تەرتىبااى ھااازىر بىااز ئوقۇۋاتقااان تەرتىبنىااڭ
ئۆزى ئىدى
( ) 2قۇرئاااان كەرىااام نۇساااخىالرغا كۆپەيتىلگەنااادە ھەرپااالەر چېكىااات ۋە پەشااالەردىن خاااالىي
ئىدى
( )3قۇرئان كەرىم  7شىۋىدە ئوقۇغىلى بولىدىغان شەكىلدە پۈتۈلگەن
( ) 4خەلىپىنىاااڭ پەرماااانى بىااالەن سااااھابىالر «مۇساااھەف ئوسااامانىي» نىاااال ھېسااااب قىلىاااپ،
قالغانلىرىنىڭ ھەممىسى نى كۆيدۈرۈپ تاشلىغان
 1597سوئال :قۇرئان كە رىم قانچە نۇسخىغا كۆپەيتىلگەن
جاۋاب :ئوسامان ئىبناى ئاففاان رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ زامانىادا كاۆپە يتىلگەن قۇرئاان كەرىام
نۇسااااخىلىرى  5ئىاااادى ،دېگەنلەرمااااۇ ۋە  6ئىاااادى ،دېگەنلەرمااااۇ بااااار ئەممااااا خەلىااااپە ئوساااامان
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مىسىر ،بەھرەين ،يەمەن ،مەكاكە ،بەسارە قاتاارلىق شاەھەرلەرگە بىاردىن
قۇرئان كەرىمنى بىردىن قارى بىلەن قوشۇپ ئەۋەتكەنلىكى ئېنىق
 1598سوئال :ھ ەزرىتى ئوسمان زامانىدىكى قۇرئاننىڭ قوليازما نۇسخىلىرى ھازىر نەدە
جاااااۋاب :ھەزرىتااااى ئوساااامان زامانىاااادا توپلىنىااااپ ۋە ھەر قايسااااى ئىسااااالم شااااەھەرلىرىگە
ئەۋەتىلاااگەن قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ئەسااالى نۇساااخىلىرىنىڭ كۆپىنچىساااى زاماننىاااڭ
ئۆتىشى بىلەن يوقاپ كەتكەن ئەمما شاۇ ۋاقىتتىكاى قوليازماا نۇساخىالردىن بىارى ھاازىر مەدىانە
مااااۇنەۋۋەرە شااااەھىرىدە ،يەنە بىاااارى تۈركىيىنىااااڭ ئىسااااتانبۇل شااااەھىرىدىكى توپقاااااپى سااااارىيى
«ماااااۇقەددەس ئاماااااانەتلەر ماااااۇزىيى» د ا ،يەنە بىااااار نۇسخىساااااى ئۆزبېكىساااااتان جۇمھاااااۇرىيىتى
« مۇساۇلمانالر ئىدارىسااى» نىااڭ كۇتۇبخانىساىدا ،تامغااا ئورنىتىلغااان مەخساۇس ئەياانەك جىھازنىااڭ
ئىچىدە ساقلىنىۋاتقانلىقى سۆزلىنىدۇ
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قۇرئان كەرىمنى نەشر قىلىش ئاكادېمىيىسى
قۇرئااان كەرىاام ھااازىرغىچە ،ھىندىساات ان ،مىسااىر ،تااۈركىيە ۋە باشااقا كااۆپلىگەن دۆلەتاالەردە،
ھەتتاااااااا يااااااااپونىيە ،جۇڭگاااااااۇ ،موساااااااكۋا ۋە ئىتاااااااالىيەلەرگە ئوخشاااااااىغان مۇساااااااۇلمان ئەمەس
مەملىكەتلەردىمۇ نەشىر قىلىنىاپ ،تارقىتى لىاپ كەلادى كېيىنكاى ۋاقىاتالردا ساەئۇدى ئەرەبىساتانىدا
قۇرئااان كەرىمنااى بىاار خىاال شااەكىل ۋە بىاار خىاال خەت نۇسخىسااى بىاالەن بېسااىپ ئااۇنى پۈتااۈن
دۇنيااادا ئومۇمالشااتۇرۇش مەقسااىتى بىاالەن سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ سااابىق پادىشاااھى مەرھ اۇم
فەھىااد ئىبنااى ئاباادۇلئەزىز ئااۆز نامىاادىن مەدىاانە مااۇنەۋۋەر شااەھىرىدە «قۇرئااان كەرىمنااى نەشاار
قىلىش ئاكادېمىيىسى» قۇرۇپ چىقىشنى قارار قىل غاان ۋە ئااخىرى ئاۇنى قاۇرۇپ چىققاان چاۈنكى
مەدىااانە ماااۇنەۋۋەرە شاااەھىرى قۇرئاااان كەرىااام چۈشاااۈپ تامامالنغاااان ۋە ئاااايەتلىرى توپلىنىاااپ،
دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىغا تارقالغان مۇبارەك جاي ئىدى
«قۇرئان كەرىمنى نەشر قىلىش ئاكادېمىيىسى»نىڭ تەسىس قىلىنىشى
 -1984يىلااى  -30ئااۆكتەبىر كااۈنى «قۇرئااان كەرىمنااى نەشاار قىلىااش ئاكادېمىيىسااى»نىاااڭ
ئااااېچىلىش مۇراسااااىمى ئۆتكۈزۈلاااادى بااااۇ ئاكادېمىيىنىااااڭ بىناسااااى ئىسااااالم مەدەنىيىتىنااااى ئەكااااس
ئەتتۈرگەن ،ناھايىتى كۆركەم ھەم زامانىۋىي شاەكىلدە قاۇرۇپ چىقىلغاان ئاۇ مەدىانە ماۇنەۋۋەرە
شەھىرىنىڭ تەبۇك يولىغا جايالشقان بولاۇپ 250 ،مىاڭ كاۋادرات مېتىار يەر مەيادانىغا ئىاگە باۇ
ئاكادېمىيىااادە ئاااالىمالر ،قاااارىيالر ،خەتتااااتالر ،ئىشاااچىالر بولاااۇپ جەماااى 900گە ياااېقىن ئاااادەم
ئىشلەيدۇ باۇ ئاكاادېمىيە يىلىغاا  30مىليونادىن كاۆپرەك قۇرئاان كەرىام بېساىپ چىقىاش قاۇدرىتىگە
ئىگە بولۇپ ،ھەر يىلى  10مىليون ئەتراپىدا قۇرئان بېسىپ چىقارماقتا
مۇندىن باشقا ،تەپسىر ۋە قۇرئاان كەرىمنىاڭ ھەر خىال تىلالرغاا تەرجىامە قىلىنغاان تەرجىامە
نۇساااخى لىرىنى بېساااىپ تارقىتىشاااتىن تاشاااقىرى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانى ۋە ئىساااالم دۇنياساااىدىكى
مەشاااھۇر قارىيالرنىاااڭ ئااااۋازلىرى بىااالەن ئوقۇلغااا ان قۇرئاااان كەرىااام لېنتىلىرىناااى نەشااار قىلىاااپ
تارقىتىدۇ
قۇرئان كەرىمنىڭ تەرجىمە نۇسخىلىرى
«قۇرئااااان كەرىم نااااى نەشاااار قىلىااااش ئاكادېمىيىسااااى»دە ھااااازىرغىچە ئىسااااپانىيە،گېرمانىيە،
ئىنگىلىز ،ھىندونۇزىيە ،ئۇيغۇر  ،قازاق ،خەنازۇ ،رۇس ،ئاۇردۇ ،پاارس ،پاشاتۇ ،تاۈرك ،تايالناد،
سومالى ،فرانسۇز ،كەشمىر ،كۇرىيە ،مىلىبارى ،ھەۋساا ،بورماا ،گرېاك ،زۇلاۇ ،بوسانا قاتاارلىق
 30دىن كۆپرەك تىلدا قۇرئان كەر ىم تەرجىمىلىرى بېسىلىپ تارقىتىلغان
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قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىگە ئوقۇش قائىدىلىرى ۋە بەلگىلىرىنىڭ قويۇلىشى
 1599سوئال :ئەر ەب ھەرپلىرى بۇرۇن قانداق يېزىالتتى
جااااۋاب :ئىلگىااارى ئەرەب ھەرپلىااارى چېكىتساااىز يېزىالتتاااى مەساااىلەن( :ب،ت،ث،ي،ن)،
(ج،ح،ب)( ،د،ذ)( ،ر،ز)( ،س ،ش)( ،ص ،ض)(،ع ( ،) ،ط ،ظ)( ،ف،ق) قاتااااااااااااااااااااااااااااارلىق
ھەرپلەرنى بىر -بىرىدىن ئايرىپ تۇرىدىغان چېكىتلەر يوق ئىادى لاېكىن ئەرەبالەر ئاادىتى باويىچە
بۇ چېكىتسىز ھەرپلەرنىڭ قايسىسى ( ب) ،قايسىساى (ت) ۋە قايسىساى ( ث) ئىكەنلىكىناى ساۆزنىڭ
باش -ئاخىرىغا قاراپال ،ھېچبىر قىيىنچىلىق ھېس قىلماستىن بىلىاۋاالتتى ۋە تاوغرا ئوقاۇيتتى شاۇڭا
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادا قۇرئااااان كەرىاااام ئايەتل ىرىنىااااڭ ئوقااااۇش بەلگىلىرىنااااى
بېكىتىشكە ھاجەت يوق ئىدى
 1600سااوئال :ئۇنااداقتا ئەرەب ھەرپلىرىنااى چېكىااتلەر بىاالەن پەرقلەندۈرۈشااكە ھاااجەت بولۇشاانىڭ
سەۋەبى نېمە بولغان
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئالەماادىن ئۆتااۈپ قىسااقا ۋاقىاات ئىچىاادىال ،ئىسااالم دىنااى
ئەرەب ئە مەس قەۋمااالەر ئارىساااىغا كەڭ تارقىلىشاااقا باشااالىغان ھەر خىااال مىللەتلەرنىاااڭ ئىساااالم
دىنىغاااا كىرىشاااى بىااالەن ئۇالرنىاااڭ قۇرئاااان كەرىمناااى ئوقۇشاااقا بولغاااان زور ئېھتىيااااجى ئەرەب
ئەمەس قەۋملەرنىاااڭ ئەرەب تىلىناااى تاااوغرا ئوقۇشاااى ئۈچاااۈن مەخساااۇس قائىااادە بەلگىلەشااانى
تەقەززا قىلغان ئىدى چاۈنكى ئە رەبالەر ئاۆز تىلىادا چۈشاكەن باۇ قۇرئاان كەرىمنىاڭ ھەرپلىرىناى
بىار -بىرىاادىن پەرقلەناادۈرۈپ ،تاوغرا ئوقااۇپ كېااتەلىگەن بىالەن ،ئەرەب ئەمەس مىللەتاالەر ئاۇنى
ئەرەپلەردەك ئوقۇيالمايتتى
 1601سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ ئوقۇلۇش بەلگىلىرىنى كىم ئىجاد قىلغان
جاااۋاب :ئەرەب تىلىنىااڭ گرامماتىكااا قائىدىسااىنى ۋە قۇرئااان كەرىاام ئايەتلىرىنىااڭ ئوقۇلااۇش
بەلگىلىرىناااى تاااۇنجى قېاااتىم تاااۈزۈپ چىققاااان ئاااادەم تاااابىئىن (سااااھابىالرنى كاااۆرگەن ئىككىنچاااى
ئەۋالد) ئۆلىمالىرىاادىن ئەبۇلئەسااۋەد دۇئلااى ( 606-688م) دېااگەن كىشااى بولااۇپ ،ئااۇ تااۆتىنچى
خەلىااپە ھ ەزرىتااى ئەلااى ئىبنااى ئەبااۇ تالىااب ( 601-660م)نىااڭ ئەماارى بىاالەن بااۇ ئىشاانى باشااالپ،
ھەرپلەرنىااڭ فەتااھە (ـااـ ا) ،كەساارە (ـ اـ ب) ،داماامە (ـ اـ ُ) قاتااارلىق ھەرىكەتلىرىنااى بېكىتى اپ چىققااان
فەتااھە ئاااالمى تىنى ھەرپنىااڭ ئۈسااتىگە بىاار چېكىاات قويااۇش بىاالەن ،كەساارە ئاااالمىتىنى ھەرپنىااڭ
ئاستىغا بىر چېك ىت قوياۇش بىالەن ،دامامە ئااالمىتىنى ھەرپ نىاڭ ئوتتۇرىساىغا بىار چېكىات قوياۇش
بىلەن ،سۇكۇن ئاالمىتىنى ئىككى چېكىت بىلەن ئايرىۋالغىلى بولىدىغان قائىدىنى تۈزۈپ چىققان
كېيىن خەلىل ئىبناى ئەھامەد ئەلفەراھىيادىي كېلىاپ چىكىتلەرنىاڭ ئورنىغاا ھاازىرقى زىر(ـاـ ا)،
زىااۋەر (ـاـ ب) ،ۋە پىااش (ـ اـُ) بەلگىلىرىنااى قويااۇپ تېخىمااۇ روشااەن ،تېخىمااۇ پۇختااا ئۇسااۇلنى ئىجاااد
قىلغان
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 1602سوئال :ئەرەب ھەرپلىرىنىڭ چېكىتلىرىنى كىم ئىجاد قىلغان
جاۋاب :ئەرەب ھەرپلىرىنىاڭ چېكىتلىارى ۋە بەلگىلىرىناى تاۇنجى بولاۇپ ئىجااد قىلغاان ئاالىم
خەل ىااال ئىبناااى ئەھااامەد ئەل فەراھىااادى ( 718-790م) دېاااگەن كىشاااى بولاااۇپ ،ئاااۇ يەنە ھەمااازە،
شااەددە ۋە باشااقا بەلگىلەرنااى تااۈزۈپ چىققااان كېيىاانچە ئەرەب تىلىنىااڭ سىنتاكسااىس قائىدىسااىنى
تاۈزۈپ چىققااان شااۇنىڭدىن كېايىن ئەرەب تىلىنىااڭ ئوقااۇش قائىادىلىرى ،ھەرپلەرنىااڭ بەلگىلىاارى،
ھەرىكەتلىرى مۇقىم لىشىپ ،قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنىاڭ خەت ئۇسالۇبى كۈنادىن-كاۈنگە كاۆركەم
ۋە چىرايلىاااق ھالغاااا كېلىاااپ ،تەدرىجاااى ھالااادا تەرەققىاااي قىلىاااپ بېرىاااپ ئەڭ ئااااخىرقى كامالىغاااا
يەتكەن
 1603سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ ھازىر بىز ئوقۇۋاتقان شەكلى قاچان مەيدانغا كەلگەن
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنىااڭ ھااازىر بىااز ئوقۇۋاتقااان شااەكلى ھىجاارىيە  -3ئەسااىردە بارلىققااا
كەلگەن شۇنىڭدىن بىرى قۇرئان كەرىمنىڭ شەكلى بىر خىل بولۇپ كەلمەكتە
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قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىَىلىك تەرەپلىرى
 1604سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىزىلىك تەرەپلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ئەلااالمە ئاباادۇلئەزىم زەرقااانىي مۇنااداق دېااگەن « :قۇرئااان كەرىمااگە ئىنساااپ بىاالەن
نەزەر تاشلىغان ئاادەم خاۇددى بىارەر تاال ئالمااس پارچىساىدىكى ئاادەمنى ھەياران قالدۇرىادىغان،
كااااۆپلىگەن ئاجااااايىپلىق ۋە گااااۈزەللىكلەرنى كۆرگىنىاااادەك ،قۇرئااااان كەرىمن ىااااڭ ھەر تەرەپلىاااامە
() 1
مۆجىزىلىرىنى ئەلۋەتتە بايقايدۇ»
قۇرئان كەرىمنىاڭ مۆجىزىلىاك تەرەپلىارى ئىنتاايىن كاۆپ مەشاھۇرلىرى تۆۋەنادىكى  4خىال
مۆجىزىدۇر:
( ) 1قۇرئان كەرىمنىڭ بايانىدىكى ئەدەبىي مۆجىزىسى
( ) 2قۇرئان كەرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىسى
( )3قۇرئان كەرىمنىڭ شەرىئەت بەلگىلەشتىكى مۆجىزىسى
( )4قۇرئان كەرىمنىڭ كېلىچەكتىن خەۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى
 1605سوئال :ئىلمىي مۆجىزە دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئىلمىااي مااۆجىزە -زامااانىۋى ئىلىاام -پەن ئىسااپاتلىغان قۇرئااان كەرىاام خەۋەرلىرىاادۇر
قۇرئاااان كەرىااام ئاااۆز ۋاقتىااادا نۇرغۇنلىغاااان ئىلمىاااي ھەقىقەتلەردىااان خەۋەر بەرگەن بولساااىمۇ،
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ زامانىااادا باااۇ ھەقىقەتلەرناااى كەشاااپ قىلىااادىغان ئىلىااام-پەن تېخاااى
مەيدانغا كەلمىگەنلىكاتىن ،ئاۇالر ئىلمىاي ئۇساۇلدا شاەھلەنمىگەن ۋە زاماننىاڭ تەرەققىياتىغاا تەرك
ئېتىلگەن
 1606سوئال :قۇرئان كەرىم ئىلمىي ھەقىق ەتلەر بىلەن ماسلىشامدۇ
جاۋاب :قۇرئان كەرىم ئىلىم ياولى بىالەن كەشاپ قىلىنغاان ئىلمىاي ھەقىقەتالەر بىالەن ئەلاۋەتتە
ماسلىشىدۇ ،بۇ ئىككىسى ھەرگىاز زىتالشامايدۇ چاۈنكى قۇرئاان كەرىام ئاالالھ تائاالنىاڭ ساۆزى،
كەشپ قىلىنىۋ اتقان ئىلمىي ھەقىقەتلەر ئالالھ تائاالنىاڭ ساەنئەتلىرىدىن بولاۇپ ،ھەر ئىككىساى بىار
مەناابەدىن كەلااگەن ﴿ قۇرئاااننى ئاساامانالردىكى ۋە زېمىناادىكى سااىرنى بىلىااپ تۇرىاادىغان ئااالالھ
() 2
چۈشۈردى﴾
 1607سوئال :قۇرئان كەرىم ئىلمىي نەزىرىيىلەر بىلەن ماسلىشامدۇ
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام ئىلمىااي نەزىاارىي ە ئاتالغانالرنىااڭ ھەممىسااى بىاالەن ماسالشاامايدۇ
چۈنكى ئىلمىي نەزىرىيى لەر زاماننىڭ تەرەققىياتى بىلەن ئۆزگىرىپ تۇرىادۇ باۇ مۇنادىن ياۈز يىال
ئىلگىاارى ئىلمىااي نەزىاارى يە دەپ ئېتىااراپ قىلىنغااان كااۆپلىگەن نەزىرى يىلەرنىااڭ بۈگااۈنكى كۈناادە
ئىلمىااااي نەزىاااارى يە ئەمەسااااالىكى ئىسااااپاتالنغىنىغا ئوخشاااااش ئەمماااااا قۇرئااااان كەرىاااام قەتئىاااااي
ئۆزگەرمەياادۇ ئىساااالم مۇتەپەككاااۇرى مەنناااائۇل قەتتاااان بااۇ ھەقاااتە مۇناااداق دەيااادۇ« :كاااۆپلىگە
كىشااىلەر قۇرئااان كەرىاام ئىلمىااي نەزىرى يىلەرنىااڭ ھەممىسااىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ ،دەپ ئېتىقاااد
( )1ئەلالمە ئابدۇلئەزىم زەرقانىينىڭ«مەناھىل ئەل ئىرفان» ناملىق ئەسىرى -2توم -332،بەت
( )2فۇرقان سۈرىسى -6ئايەت
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قىلغااانلىقتى ن ،قانااداقال بىاار يېڭااى نەزىاارى يە ئوتتۇرىغااا چىقسااا ،قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرىنى تەۋىاال
قىلىااپ بااۇ نەزىاارى يىگە مۇۋاپىقالشااتۇرماقچى بولىشااىدۇ ئااۇالر مۇنااداق قىلىااش ئااارقىلىق قۇرئااان
كەرىماگە زىيانكەشالىك قىلىاپ قويىادۇ چاۈنكى ،ئىنساانالر ئاۆزگەرمەس ھەقىقەتالەر دەپ قوبااۇل
قىلغاااان نۇرغۇ نلىغاااان ئىلمىاااي پىرىنساااىپ الر ۋە نەزىااارىيىلەر زاماننىاااڭ ئۆتۈشاااى بىااالەن ئۆزىنىاااڭ
() 1
ئىلمىيلىكىنى يوقىتىپ قويۇپ سەھنىدىن چۈشۈپ كەلمەكتە»
مەسااىلەن :دارۋىنىاازم نەزىرى يىلىرىاادىن نۇرغۇنلىرىنىااڭ ئااۆز ۋاقتىاادا ئااۆزگەرمەس ئىلمىااي
ھەقىااقەت دەپ قوبااۇل قىلىنغااان تااۇرۇپ ،زامااانىمىزدىكى تەرەققىااي قىلغااان ئىلىاام-پەن سايىسااىدا،
ئۇالرنىڭ ئىلمىي ھەقىقەت ئەمەسلىكى ئىسپاتالنغىنىغا ئوخشاش
 1608سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ شەرىئەت بەلگىلەشتىكى مۆجىزىسى دېگەن نېمە
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنىااڭ شااەرىئەت ئەھكاااملىرىنى بەلگىلەشااتىكى مۆجىزىسااى –قۇرئااان
كەرىم ئېلىپ كەلگەن قانۇن-پىرىنساىپ الرنىڭ ماۇكەممەللىكى ،ئۇنىاڭ زامانالرنىاڭ ئۆتۈشاى بىالەن
كااونىراپ قالماسااتىن ياااكى زامانغااا ماسلىشااالماي قالماسااتىن ھەر ۋاقىاات ئۆزىنىااڭ ئاالھى ادىلىكىنى
كۆرسىتىپ تۇرغانلىقى دېمەكتۇر
چۈنكى ئالالھ تائااال باارلىق ئىنساان تەبىقىل ىارى ئارىساىدا ئاادالەت ۋە بااراۋەرلىكنى ئەمەلاگە
ئاشااۇرۇش ۋە ئااۇالرنى ئىككااى ئالەملىااك بەختلىااك قىلىااش ئۈچااۈن بەلگىلىااگەن ئىالھىااي قااانۇنالر
ھەر قانداق بىر زامان ۋە ھەر بىار ماكانغاا يارايادىغان ،ئىنساانالرنىڭ ئەقلىاگە تاماامەن مۇۋاپىاق
كېلىاااادىغان ۋە ئۇالرنىااااڭ ھايااااات مۇساپىسااااىدىكى چااااوڭ -كىچىااااك پۈتااااۈن ئېھتىياااااجلىرىنى ھەل
قىالاليدىغان مۇكەممەل پىرىنسىپالر بولۇپ ،بۇنداق بىر ماۇكەممەل پىرىنساىپنى تاۈزۈپ چىقىاش
ئىنساننىڭ قولىدىن كەلمەيدۇ شۇڭا ئۇنى مۆجىزە دەيمىز
شەرىئەت ئەھكاملىرى ئۆز ئىچىگە ئالغان پىرىنسىپالر
 1609سوئال :شەرىئەت ئەھكاملىرى قانداق پىرىنسىپالر ئۈستىگە قۇرۇلغان
جاۋاب :شەرىئەت ئەھكاملىرى ھاياتلىقنىڭ ھەممە تەرەپلىرىناى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان ئىنتاايىن
ئېنىق ۋە مۇكەممەل پىرىنسىپ الر ئۈستىگە قۇرۇلغان ئۇالرنىڭ مۇھىملىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئىمان ۋە ئېتىقاد مەسىلىلىرىنىڭ پىرىنسىپلىرى
( )2ئەمەل-ئىبادەتلەرنىڭ پىرىنسىپلىرى
( )3ئەخالق پىرىنسىپلىرى
( ) 4مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ پىرىنسىپلىرى
( )5جازا قانۇنلىرىنىڭ پىرىنسىپلىرى
 1610سوئال :قۇرئان كەرىم ئۈلگىلىك جەمئىيەتنى قانداق بەرپا قىلغان
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام ئالاادى بىاالەن شەخساالەرنى جەمئىاايەتكە ياااراملىق ۋە ساااغالم قىلىااپ
تەربىاايىلەپ چىقىااش ئىشااىغا ناھااايىتى زور ئەھمىاايەت بەرگەن ئاناادىن جەمئىيەتنىااڭ ئااۇل تېمااى
بولغان ئائىلىنى بەختلىاك ،خااتىرجەم ۋە سااغالم قىلىاپ قاۇرۇپ چىقىاش يولىادا ياۇقىرىقى تەربىايە
ئۇسااۇل ىنىڭ ئااۆزىنى قولالنغااان ئاناادىن پەزىلەتلىااك ۋە ئۈلگىلىااك بىاار جەمئىيەتنااى بەرپااا قىلىااش
ئۈچااۈن جەمئىيەتتىكااى كىشااىلەرنىڭ ئۆزئااارا مۇناسااىۋىتىنى كۈچەيتىشاانىڭ ئااامىللىرىنى ئوتتۇرىغااا
( )1مەننائۇل قەتتاننىڭ«قۇرئان ئىلىملىرى ھەققىدە تەتقىقات» ناملىق ئەسىرى -270بەت
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قويغاااااان پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ زامانىااااادىكى ئۈلگىلىاااااك جەمئىااااايەت ئەنە شاااااۇنداق
() 1
باسقۇچالرنى باش تىن كەچۈرۈش جەريانىدا بەرپا بولغان

( )1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
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ئايەت ۋە سۈرىلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1611سوئال :مەككە ۋە مەدىنە سۈرىلىرىنىڭ پەرقى نېمە
جاۋاب :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مىالدىايە-622يىلاى مەككىادىن مەدىانىگە ھىجارەت قىلىشاقا
ئاتلىن ىشاااتىن ئىلگىااارى مەككىااادە چۈشاااكەن ساااۈرىلەر «مەكاااكە ساااۈرىلىرى» ،ھىجااارەتتىن كېااايىن
مەدىنىدە چۈشكەن ساۈرىلەر ،مەدىانە ساەپىرىدە ،غاازاتالردا ،ھەتتاا مەكاكە ئاازات بولغاان كاۈنى
ۋە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ۋىااادا ھەجناااى قىلغاااان كاااۈنلىرى مەككىااادە چۈشاااكەن ساااۈرىلەرمۇ
«مەدىنە سۈرىلىرى» دەپ ئاتىلىدۇ
 1612سوئال :مەككە سۈرىلىرى بىلەن مەدىنە سۈرىلىرى قانچە
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىماادىكى  114سااۈرىدىن مەكااكە سااۈرىلىرى  ،82مەدىاانە سااۈرىلىرى
 ، 20مەكااااكە ۋە مەدىنىاااادە چۈشااااكەن ئااااايەتلەردىن تەركىااااب تاپقااااان سااااۈرىلەرنىڭ سااااانى 12
سۈرىدۇر
مەك كە سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى
 1613سوئال :مەككە سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى نېمە
جاۋاب :مەككە سۈرىلىرىنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئىنسااانالرنىڭ قەلاابىگە ئىسااالم ئەقىدىسااىنى ئورنىتىااپ ،ئااۇالرنى ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاارال
ئىاااالھ ئىكەنلىكىاااگە ئىقااارار قىلىاااپ ،ئىباااادەتلەرنى ئاااالالھقىال قىلىشاااقا چااااقىرىش ۋە بۇتپەرەسااالىك
ئەقىدىسااااااىنىڭ باااااااتىللىقىنى  ،بۇتالرغااااااا چوقۇنۇشاااااانىڭ ئوپئوچااااااۇق ئااااااازغۇنلۇق ئىكەنلىكىنااااااى
ئايدىڭالشتۇرۇش
( ) 2قىيامەت كۈنى بولىدىغان ئىشالرنى ،جەننەت بىلەن دۇزاخنى كىشىلەرگە بايان قىلىش
( ) 3مۇشرىكلەرنىڭ خۇراپى ئادەتلىرىنى سۆكۈش ۋە ئۇالر بىلەن مۇنازىرىلىشىش
( )4ئايەتلىرىنىڭ قىسقا بولىشى ۋە قىسقا سۈرىلەر
( ) 5ئىلگىرىكااااى پەيغەمبەرلەرنىااااڭ قىسسااااىلىرىنى ۋە قەۋملىاااارى بىاااالەن ئېلىااااپ بارغااااان
كۈرەشلىرىنى بايان قىلىش
( )6مۇھەممەد ئەلەيھىسساال مغا تەسەللى بېرىش
( )7م ۇسۇلمانالرغا ئىسالم ئەخالقىنى سىڭدۈرۈش
مەدىنە سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى
 1614سوئال :مەدىنە سۈرىلىرىنىڭ خۇسۇسىيەتلىرى قايسىالر
جاۋاب :مەدىنە سۈرىلىرىنىڭ ئاساسلىق خۇسۇسىيەتلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئ ىبادەتلەرنىااااڭ تااااۈرلىرى ۋە قائىاااادە تەرتىبلىاااارى ،مۇئااااامىلە ئۇسااااۇللىرى ،جااااازاالش
پىرىنسااااىپ لىرى ،ئااااۇرۇش قااااانۇنلىرى ،ئااااائىلە تااااۈزۈمى ۋە باشااااقىالردىن ئىبااااارەت شااااەرىئەت
ئەھكاملىرىنى بايان قىلىش
( ) 2يەھۇدىيالر بىلەن خرىستىئانالرنى ئىسالمغا دەۋەت قىلىش

190

-7بۆلۈم :قۇرئان ۋە سۈننەت

( ) 3مۇناپىقالرنىاااڭ ئىشااالىرىنى ۋە ئۇالرنىاااڭ مۇساااۇلمانالرغا بولغاااان خەتەرلىرىناااى باياااان
قىلىش
( )4ئايەتلىرىنىڭ ئۇزۇن بولىشى ۋە ئۇزۇن سۈرىلەر
ئايەت ۋە سۈرىلەر ھەققىدە
 1615سوئال :سۈرە دېگەن نېمە
جاااااۋاب :سااااۈرە – قۇرئااااان كەرىماااادىكى مەخسااااۇس ناااااملىرى بىاااالەن ئاتالغااااان بۆلااااۈملەر
دېگەنلىكتۇر مەسىلەن :فاتىھە سۈرىسى ،بەقەرە سۈرىسى دېگەنگە ئوخشاش
 1616سوئال :قۇرئان كەرىمدىكى ئەڭ ئۇزۇن سۈرە قايسى
جاۋاب :قۇرئان كەرىمادىكى ئەڭ ئاۇزۇن ساۈرە بەقەرە سۈرىساى (-2ساۈرە) بولاۇپ286 ،
ئايەتتىن تەركىب تاپقان
 1617سوئال :قۇرئان كەرىمدىكى ئەڭ قىسقا سۈرە قايسى
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىماادىكى ئەڭ قىسااقا سااۈرە كەۋسااەر سۈرىسااى ( -108سااۈرە) بولااۇپ،
 4ئايەتتىن تەركىب تاپقان
 1618سوئال :قۇرئان كەرىمدىكى ئەڭ ئۇزۇن ئايەت قايسى
جاۋاب :ئەڭ ئۇزۇن ئايەت بەقەرە سۈرىسى ( -2سۈرە)نىڭ  -282ئايىتىدۇر
 1619سوئال :قۇرئان كەرىمدىكى ئەڭ قىسقا ئايەت قايسى
جاۋاب :ئەڭ قىسقا ئايەت رەھمان سۈرىسى ( -55سۈرە)نىڭ -64ئايىتى
 1620سااوئال :قۇرئااان كەرىماادىكى ئەڭ دەساالەپ چۈشااكەن ۋە ئەڭ ئاااخىرى چۈشااكەن ئاااايەتلەر
قايسىالر
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىماااادىكى ئەڭ دەساااالەپ چۈشااااكەن ئااااايەتلەر ئەلەق سۈرىسااااى (-96
سۈرە)نىڭ بېشدىن مۇنۇ بەش ئاايەت ﴿ :ياراتقاان پەرۋەردىگارىڭنىاڭ ئىسامى بىالەن ئوقاۇغىن ()1
ئااۇ ئى نساااننى لەخااتە قاناادىن ياااراتتى ( ) 2ئوقااۇغىن ،پەرۋەردىگارىااڭ ئەڭ كەرەملىكتااۇر ( )3ئااۇ
قەلەم بىلەن (خەت يېزىشنى) ئۆگەتتى ( ) 4ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى (﴾)5
قۇرئااان كەرىماادىكى ئەڭ ئاااخىر چۈشااكەن ئااايەت بەقەرە سۈرىس اى ( -2سااۈرە) نىااڭ -281
ئاايىتى بولااۇپ ،ئاالالھ تائاالنىااڭ مۇنااۇ ساۆزىدۇر ﴿ :سااىلەر شااۇنداق بىار كۈناادىن قورقااۇڭالركى،
ئااۇ كۈناادە سااىلەر ئالالھنىااڭ دەرگاھىغااا قايتۇرۇلىسااىلەر ،ئاناادىن ھەر كىشااى قىلغااان (ياخشااى -
يامان) ئەمەلىنىڭ نەتىجىسىنى تولۇق كۆرىدۇ ،ئۇالرغا ھەقسىزلىق قىلىنمايدۇ﴾
قۇرئان كەرىمنىڭ تەرجىمىسى
 1621سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ تەرجىمىسىنى «قۇرئان» دېيىشكە بوالمدۇ
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنىااڭ ھەر قايسااى تىلالرغااا تەرجىاامە قىلىنغااان تەرجىاامە نۇسااخىلىرى
«قۇرئااااان» دېيىلمەياااادۇ چااااۈنكى «قۇرئااااان» مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئااااالالھ تەرىپىاااادىن
چۈشكەن ئەرەبچە ئەسلى تېكىستقا قويۇلغان نام شاۇڭا ناماازدا قۇرئاننىاڭ تەرجىمىساىنى ئوقاۇش
بىاالەن ناماااز ئااادا تاپماياادۇ ئەممااا ئوقااۇش ئااارقىلىق ساااۋابقا ئېرىشااىش ،ۋەز – نەسااىھەتلىرىنى
چۈشااىنىپ ئىباارەت ئااېلىش ،ئەھكاااملىرىنى ئۆگىنىااپ ئەمەل قىلىااش جەھەتااتە تەرجىمىاالەر قۇرئااان
كەرىمنىڭ رولىنى ئوينايدۇ
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تۆۋەندە «قۇرئان» ناملىق شېئىرىمنى كەلتۈرۈشنى اليىق كۆردۈم
دىيانىتىم بۇ قۇرئان،
ئىتائىتىم بۇ قۇرئان،
ئىككى ئالەم مەڭگۈلۈك،
سائادىتىم بۇ قۇرئان
ئورۇن ئالغان دىلىمدا،
زىكرى دائىم تىلىمدا،
ھەمراھ بولۇپ يېنىمدا،
تىالۋىتىم بۇ قۇرئان
دىنىمىزنىڭ دەستۇرى،
جىمى ئەلنىڭ تەقدىرى،
مۆجىزىنىڭ سەرخىلى،
كامالىتىم بۇ قۇرئان
ئالالھنىڭ شانلىق سۆزى،
ئىسالمنىڭ نۇرلۇق كۆزى،
ھەقىقەتنىڭ نەق ئۆزى،
ئادالىتىم بۇ قۇرئان
ئەلگە ئىلىم ئۈگەتكەن،
نادانلىقنى تۈگەتكەن،
ئېتىقادنى تۈزەتكەن،
ساقاپىتىم بۇ قۇرئان
چوڭ مۆجىزە ياراتقان،
ئىلىم-ھېكمەت تاراتقان،
ئەلنى ئاڭا قاراتقان،
الياقىتىم بۇ قۇرئان
باشالپ بەختلىك ھاياتقا،
ئىمان بىلەن ماماتقا،
ئاخىرەتتە نىجاتقا،
كاپالىتىم بۇ قۇرئان
لەۋزى ئەجەپمۇ چاققان،
تىلغا ھەسەلدەك ياققان،
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زىكرى ھەر جايدا ئاققان،
ھاالۋىتىم بۇ قۇرئان
مېنىڭ كۆڭۈل بايلىقىم،
چىمەنزارلىق يايلىقىم،
ھەممىدىن چىرايلىقىم،
قانائىتىم بۇ قۇرئان
كېچە يىغالپ خۇداغا،
سەۋىر ئەيلەپ جۇداغا،
تەرتىل ياڭراپ ساداغا،
ئىبادىتىم بۇ قۇرئان
دۈشمەنلەرگە ھۇجۇمدا،
قۇرالىمدۇر قولۇمدا،
نۇرالر چېچىپ يولۇمغا،
ماھارىتىم بۇ قۇرئان
كۆڭۈلدىكى مەقسەدكە،
ئېرىشىشكە ئامەتكە،
كېلىپ بىرلىك قامەتكە،
سىياسىتىم بۇ قۇرئان
تەربىيىلەپ ئۆستۈرگەن،
شەرىپىمنى كۆتۈرگەن،
شاقاۋەتنى كەتتۈرگەن،
ئىنايىتىم بۇ قۇرئان
غۇربەتچىلىك كۆرگەندە،
غەمكىن خىيال سۈرگەندە،
سەرگەندار بوپ يۈرگەندە،
كارامىتىم بۇ قۇرئان
قەلەم سەھۋەن يازغاندا،
دۈشمەن توزاق قۇرغاندا،
مەن يولۇمدىن ئازغاندا،
ھىدايىتىم بۇ قۇرئان
بەخت مەندىن قاچقاندا،
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يىالن كۆزىن ئاچقاندا،
زەھىرىنى چاچقاندا،
ساالمىتىم بۇ قۇرئان
دەۋرىم بىر كۈن ياتقاندا،
مەن قايغۇغا پاتقاندا،
بېشىم غەمدىن قاتقاندا،
پاراسىتىم بۇ قۇئان
ئەليۇرتىدا ك ەزگەندە،
غېرىپلىقنى سەزگەندە،
دىلنى ئەلەم ئەزگەندە،
ساداقىتىم بۇ قۇرئان
ئاغرىق-سىالق يەتكەندە،
تەندىن ماغدۇر كەتكەندە،
جاننى بوزەك ئەتكەندە،
بارائىتىم بۇ قۇرئان
ئادالەتتىن سورغانغا،
ھەقكە تەشنا بولغانغا،
يول تاپالماي تۇرغانغا،
ئىشارىتىم بۇ قۇرئان
كۆتەرگۈچى شەنىمنى،
يېيىپ ئەلگە نامىمنى،
ساقالپ چىن ئىمانىمنى،
ئىناۋىتىم بۇ قۇرئان
قابىل كېلىپ جاھانغا،
يېتىپ بىر كۈن نىشانغا،
مەن قېنىشتا ئارمانغا،
جاسارىتىم بۇ قۇرئان
مۈشكۈررنى يېڭىشتا،
چوڭ ئۇتۇقالر قېزىشتا،
ئەل رىزاسىن ئېلىشتا،
شۇجائىتىم بۇ قۇرئان
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چىن مۆئمىنلىك مەيداندا،
قايتماي تۇرۇپ ھەرئاندا،
بىر كۈن زەپەر قۇچقاندا،
ئاالمىتىم بۇ قۇرئان
بايان ئەيلەپ ئەرزىمنى،
ئادا قىلىپ پەرزىمنى،
تامامالشتا قەرزىمنى،
ئامانىتىم بۇ قۇرئان
لەھەد ئىچرە سۈرگەندە،
مۇنكىر ،نەكىر كىرگەندە،
ئاڭا جاۋاپ بەرگەندە،
شاھادىتىم بۇ قۇرئان
مەھشەرگاھقا بارغاندا،
ئېگەم ھېساب ئالغاندا،
مەن چارىسىز قالغاندا،
شاپائىتىم بۇ قۇرئان
بۇ پېقىرنىڭ چىن سۆزى،
قەلىمىنىڭ بىر ئىزى،
شۇنداق دەپ قالدى ئۆزى،
شاراپىتىم بۇ قۇرئان
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سۈننەت
() 1

سۈننەتنىڭ تەرىپى
 1622سوئال :سۈننەت سۆزىنىڭ مەنىسى نېمە
جاااۋاب :سااۈننەت سااۆزى لااۇغەتتە «يااول» دېگەنلىااك بولااۇپ ،مەيلااى تااوغرا ،مەيلااى خاتااا
ھەر قانداق بىر داۋام قىلىدىغان يولنى ئىپادىلەيادۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ« :مون سون وي

اإلسوالم سوونس ةسوونس لووە أجرھووا  ،وأجوور موون عموول بھووا موون بموودل موون غيوور أن يوونق موون
أجورھم شيء  ،ومن سن وي اإلسوالم سونس سويئس كوان عليوە وزرھوا ووزر مون عمول بھوا
من بمدل من غير أن ينق من أوزارھوم شويء» يەناى« كىمكاى ئىساالمدا ياخشاى بىار ياولنى
تۇتساااا ،ئۇنىاااڭ سااااۋابى شاااۇ كىشاااىگە بولىااادۇ ،ئۇنىڭغاااا ئەمەل قىلغانالرغاااانالرغىمۇ سااااۋابى
كېمەيتىلمەستىن بېرىلىدۇ ،كىمكى ئىساالمدا ياماان بىار ياولنى تۇتساا ،ئۇنىاڭ گۇنااھى شاۇ كىشاىگە
بولىااادۇ ،ئ ۇنىڭغاااا ئەگەشاااكەنلەرگىمۇ شاااۇ گۇنااااھ كېمەيتىلمەساااتىن يېزىلىااادۇ»( )2دېاااگەن ساااۆزى
سۈننەتنىڭ لۇغەتتى كى مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ
ئەمما سۈننەتنىڭ ئىسالم ئىساتىالھىدىكى مەنىساى ھەققىادە ئۆلىماالرنىاڭ تەرىپلىشاى بىار خىال
بولمىغان ئۇالر نىڭ ھەر بىارى ساۈننەتنى ئۆزلىرىنىاڭ ئىلىام ساھەساىدىكى ئىختىساساىغا ئاساساەن
تەرىپلىگەن
ھەدىسشۇناساااااااالرنىڭ نەزىرىااااااادە ،ساااااااۈننەت -پەيغەمبىرىمىاااااااز ھەزرىتاااااااى ماااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆزلىرى ،ئىااش ـ پائااالىيەتلىرى ،ئەمەل  -ئىبااادەتلىرى ۋە تەقرىاارى (يەنااى
سااااھ ابىالردىن ساااادىر بولغاااان ئىاااش – ھەرىكەتلەردىااان پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تاااوغرا
كۆرۈپ تەستىقلىغانلىرى ياكى رەت قىلماستىن سۇكۇت قىلغانلىرى) قاتارلىقالردۇر
پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ سااااااۆزلىرى مەسااااااىلەن « :ئەمەرر پەقەت نىااااااايەتلەرگە
باغلىقتۇر ،ھەركىم ئۆزى نىيەت قىلغان نەرسىسىگە ئېرىشىدۇ»()3دېگەن ھەدىسكە ئوخشاش
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمدىن ساادىر بولغاان دىنغاا مۇناساىۋەتلىك ئىاش-پائاالىيەتلەر مەساىلەن:
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم نىڭ ناماااز ئوقااۇش كەيپىيىت ا ى ،تاھااارەت ئااېلىش ئۇسااۇلىغا ئوخش اىغان
ئىشلىرى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم تەقرىارى باۇ سااھابىالردىن بىرەرساىنىڭ ئۇنىاڭ كاۆز ئالدىادا قىلغاان
بىرەر ئىشىنى ياكى بىرەر سۆزىنى خاتاغا چىقارماستىن ،ئۇنىڭغا ساۇكۇت قىلغىناى يااكى باۇ ئىاش
ياكى سۆز پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ياوق يەردە ساادىر بولغاان بولساىمۇ ،ئاۇنى ئااڭالپ ساۇكۇت
) (1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
) (2ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
( )3ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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قىلغىنى دېگەنلىكتۇر مەسىلەن :ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ «:پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ زامانىادا
ئەرلەر بىااالەن ئاياااالالر بىااار قاچىااادا تاھاااارەت ئااااالتتى»( )1دېاااگەن ساااۆزىگە ئوخشااااش چاااۈنكى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ئەھاۋالنى بىلىاپ تاۇرۇپ ،ئۇنىڭغاا ساۇكۇت قىلغاانلىقى ئۇنىاڭ باۇ
ئىشنى قوللىغانلىقى ھېسابلىنىدۇ مانا بۇ ،تەقرىر دېيىلىدۇ
فىقھىشۇناسالرنىڭ نەزىرىدە ساۈننەت -پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمدىن ساادىر بولغاان گەپ-
سۆز ئىش -پائالىيەت ۋە تەقرىر قاتارلىقالردىن شەرىئەت ھۆكۈمىگە دەلىل بوالاليدىغانلىرىدۇر
فىقھىشۇناسااالر يەنە ئورۇناادىغان كىشااىگە ساااۋاب بولىاادىغان ،تەرك ئەتااكەن كىشااىگە گۇناااھ
بولماياااااادىغان ئىشااااااالرنىمۇ سااااااۈننەت دەياااااادۇ چااااااۈنكى ئۇالرنىااااااڭ نەزىرىاااااادە پەيغەماااااابەر
ئەلەيھىسساااااالمدىن كەلااااگەن بولسااااىمۇ ،پەرز ياااااكى ۋاجىااااب قاتارىاااادىن ئااااورۇن ئالمىغااااانلىرى
سۈننەتتۇر
ساااۈننەتنىڭ تەرىپىااادىكى ئىختىالپنىاااڭ ساااەۋەبى شاااۇكى ،ئۆلىماالرنىاااڭ ساااۈننەتكە قاراتقاااان
يۆنىلىشااااى ئوخشاااااش بولمىغااااان ھەدىسشۇناسااااالر سااااۈننەتكە پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمدىن
ئۆگىنىش ۋە ئۇنى ئۈلگە تۇتۇش تەرەپتىن يۈزلەنگەن
فىقھىشۇناسالر سۈننەتنى ئاۈلگە قىلىاش بىالەن بىار ۋاقىتتاا ،ئاۇنى شاەرىئەت دەلىلاى ساۈپىتىدە
قوباااۇل قىلىااادۇ چاااۈنكى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ساااادىر بولغاااان ۋە دىنغاااا مۇناساااىۋەتلىك
() 2
ئىشالرنىڭ ھەر بىرى شەرىئەت ئەھكاملىرى ئۈچۈن بىرەردىن دەلىل-ئىسپاتتۇر
سااۈننەتنىڭ ئەڭ ئىخچااام مەنىسااى :پەيغەمبىرىمىاااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ئىسااالم دىنىنااى چۈشااىنىش ۋە ئااۇنى كۈنااادىلىك تۇرمۇشااىدا ئەمەلىيلەشااتۈرۈش تەرزىااگە ئائىااات
بىلىملەر دېگەنلىكتۇر
 1623سوئال :سۈننەت بىلەن ھەدىسنىڭ پەرقى بارمۇ
جاااۋاب :سااۈ ننەت بىاالەن ھەدىساانىڭ ئوتتۇرىسااىدا پەرق يااوق ئۆلىماااالر بااۇ ئىككىسااىنى بىاار
مەنىدە قوللىنىدۇ گەرچە ھەدىس لاۇغەت ئېتىباارى بىالەن «ساۆز» دېگەنلىاك بولاۇپ ،پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆزلىرىنى ئىپااادىلىگەن بولسااىمۇ ،پۈتااۈن ئىسااالم ئۆلىمالىرىنىااڭ ئىسااتىالھىدا
ھەدىسنىڭ مەنىسى ساۈننەتنەتنىڭ مەنىساى بىالەن بىاردۇر چاۈنكى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ
ساااۆزلىرى ئۇنىاااڭ ئېغىاااز ئاااارقىلىق بىلااادۈرگەن تەلىمااااتلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغانااادەك ،ئۇنىاااڭ
قىلغانلىرىنى ،تەقرىرلىرىنى ،ساۈپەتلىرىنى ۋە شاەرئىي ھۆكاۈم قاتارىغاا كىرىادىغان پۈتاۈن ئىاش-
ھەرىكەتلىرىنىماااۇ ئاااۆز ئىچىاااگە ئالىااادۇ شاااۇڭا ھەدىسااانى پەقەت پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
سۆزلىرى ئۈچۈنال قويۇلغان ئاتالغۇ دەپ چۈشىنىش توغرا بولمايدۇ
 1624سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسى سۈننەتمۇ
جاااۋاب :دوكت اور ئىسااام ئەلبەشااىر بااۇ سااوئالغا مۇنااداق دەپ جاااۋاب بەرگەن« :پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۆرپ -ئااادەت قاتارىاادىن قىلغااانلىرى مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈن قىلىااش بۇيرۇلغااان
سااۈننەت قاتار ىاادىن سااانالمايدۇ " پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم داسااتىخاندا ئالاادىغا ئېلىااپ كېلىاانگەن
( )1ئىمام بۇخارى ۋە ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
( )2مۇھەممەد ئەجاج خەتىبنىڭ «الوجيز في علوم الحديث» ناملىق ئەسىرى -17-15بەتلەر ،مۇھەممەد ئەدىبنىڭ «لمحاات
في أصول الحديث» ناملىق ئەسىرى  -32-27بەتلەر
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كىلەنىاااڭ گۆشاااىنى يېمىگەنااادە ،سااااھابىالر ئۇنىڭااادىن كېلەناااى يېيىشااانىڭ ھااااالل يااااكى ھااااراملىقى
ھەققىادە سااورىغاندا ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم" ئۇنى يېيىشانى كۆڭلااۈم تارتمايادۇ ،مېنىااڭ قەۋمىاام
ئۇنى يەپ ئادەتلەنمىگەن"دېگەن »( )1چۈنكى ئەرەبلەردە كېلە گۆشىنى يېيىش ئادىتى يوق
دېاااامەك ،پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم كېلەنااااى يېيىشاااانى ھااااارام قىلمىغااااان ۋە يېگەنلەرنااااى
توساااامىغان بۇنىڭغااااا بىنااااائەن كااااېلە گۆشااااىنى يەياااادىغان مۇسااااۇلمان مىللەتلەرنااااى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسسااااااااالمنىڭ ساااااااۈننىتىگە خىالپ لىاااااااق قىلااااااادى ،دېيەلمەيمىاااااااز چاااااااۈنكى پەيغەمااااااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ كا ېلە گۆشااىنى يېيىشانى خالىمىغااانلىقى ۋە باشااقىالرنىڭ يېيىشااىنى توساامىغانلىقى
ئۆرپ-ئادەتكە مۇناسىۋەتلىك ئىش بولۇپ ،شەرىئەت ئەھكاملىرى بىلەن مۇناسىۋىتى يوق
شۇنىڭدەك ،بىراۋ تاماقنى قوشاۇق بىالەن (يااكى چوكاا ب ىالەن) يېساە ،يااكى يەردە ئولتاۇرۇپ
يېمەستىن ،ئۈساتەلدە ئولتاۇرۇپ يااكى ئاۆرە تاۇرۇپ يېساە ،ئاۇنى (يەردە ئولتاۇرۇپ قاولى بىالەن
يېمىگەنلىكااى سااەۋەبلىك) سااۈننەتكە خىالپلىااق قىلاادى دېيەلمەيمىااز چااۈنكى بااۇ ئىشااالر ئااۆرپ-
ئادەتكە باغلىق ئىشالر بولۇپ ،ھەر مىللەت ئۆزىنىاڭ ئاۆرپ-ئاادەتلىرى باويىچە ئىاش كۆرۈشاتىن
توساااۇلغان ئەمەس پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ياااېمەك-ئىچااامەك ھەققىااادە بىااازگە ئاااۆگەتكەن
ساااۈننىتى « ئەي ئوغۇلۇ"بىسااامىلالھىر رەھماااانىررەھىيم" دېگىااان ،ئانااادىن ئاااوڭ قولاااۇڭ بىااالەن
() 3
ئالدىڭدىن ئېلىپ يېگىن»( )2دېگەن تەلىماتىدۇر»
 1625سوئال :سۈننەتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى نېمە
جاااۋاب :ساااۈننەت (يااااكى ھەدىااس) ئىساااالم دىنىنىاااڭ قۇرئااان كەرىمااادىن قالساااا ،ئەڭ چاااوڭ
دەستۇرى ،ئىسالم قانۇنشۇناسالىقىنىڭ  4ئاساسالىق مەنبىئىنىاڭ ئىككىنچىساى ۋە قۇرئاان كەرىمنىاڭ
تەرجىمانىادۇر ئااالالھ تائااال سااۈننەتكە ئەمەل قىلىشانىڭ زۆرۈرلىكااى توغرۇلاۇق مۇنااداق دەياادۇ:
﴿ پەيغەمااابەر ساااىلەرگە بەرگەنناااى ئاااېلىڭالر ،پەيغەمااابەر چەكلىاااگەن نەرساااىدىن چەكلىااانىڭالر،
() 4
ئالالھتىن قورقۇڭالر ،ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر﴾
 1626سوئال :سۈننەتتىن بىھاجەت بولۇشقا بوالمدۇ
جاۋا ب :سۈننەتتىن قەتئىي بىھاجەت باولغىلى بولمايادۇ چاۈنكى ساۈننەت قۇرئاان كەرىمنىاڭ
ئەھكااااملىرىنى شاااەرھلىگۈچى ۋە ئۇنىاااڭ ھەقىقىااااي تەرجىمانىااادۇر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالم
ئىساااالم دىنىنىاااڭ شاااەرىئەت ( قاااانۇن) ئەھكااااملىرىنى ئۆزىنىاااڭ ساااۆزلىرى ۋە ئەمەلىيەتاااتە قىلىاااپ
كۆرسااااىتى ش بىاااالەن چۈشااااەندۈرگەن مەسااااىلەن :ناماااااز توغرۇلااااۇق « :نامااااازنى خااااۇددى مەن
ئوقۇغانااادەك ئوقاااۇڭالر» ( )5دېاااگەن ھەج توغرۇلاااۇق « :ھەج قىلىاااش پائاااالىيەتلىرىنى مېنىڭااادىن
ئۆگىنىڭالر»( )6دېگەن
() 7
ئااالالھ تائاااال قۇرئ اان كەرىماادە ﴿ :پەيغەماابەرگە ئىتااائەت قىلساااڭالر ھىاادايەت تاپىسااىلەر﴾
()1
()2
()3
()4
()5
()6
()7

نەسائى رىۋايىتى
ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
سااۇدانلىق مەشااھۇر ئىسااالم مۇتەپەككااۇرى دوكت اور ئىسااام ئەلبەشااىرنىڭ «سااابىت ئەھكااامالر ۋە ئۆزگىرىشاانى قوبااۇل
قىلىدىغان ئەھكامالر» دېگەن تېمىدىكى لېكسىيىسىدىن
ھەشىر سۈرىسى  7ـ ئايەت
ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
نۇر سۈرىسى  -54ئايەت
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دېااي ىش ئااارقىلىق تااوغرا يولغااا ھىاادايەت تېپىشاانى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا ئىتااائەت قىلىشااقا
باغلىغاااان ۋە ئۇنىاااڭ ساااۈننەتلىرىگە ئەمەل قىلشااانى ھىااادايەت تېپىشااانىڭ بىردىبىااار ياااولى قىلىاااپ
كۆرسەتكەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم باۇ مەنىناى تېخىماۇ روشاەن ئوچاۇقالپ« :ساىلەرگە مەن
ئىككى نەرسىنى قويۇپ كەتتىم ،بۇ ئىككىسىگە چىڭ ئېسىلغان مۇددىتىڭالر باويىچە قەتئىاي ئېزىاپ
كەتمەيسىلە ،ئۇالر ئالالھنىڭ كىتابى (قۇئان كەرىم) بىلەن مېنىڭ سۈننىتىمدۇرۇ»( )1دېگەن

( )1مەشھۇر ھەدىسشۇناس ئالىم م ناسىرۇددىن ئالبانىي «ھەدىسلەر» ناملىق ئەسىرىدە قەيت قىلغان ھەدىس

يىسدۇق سىدەھ ەۋ سىدەھ ،نائرۇق
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قۇرئان ،ھەدىس ۋە ھەدىس قۇدسىي
 1627سوئال :ھەدىس قۇدسىي دېگەن نېمە
جاااۋاب :ھەدىااس قۇدسااىي -تېكىسااتى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ،مەنىسااى ئااالالھ تائاالغااا
مەنسااۇپ بولغااان ھەدىااس بولااۇپ ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااالالھ تائاالنىااڭ نامىاادىن ئېيتقااان
ھەدىسلەرنى كۆرسىتىدۇ مەسىلەن :پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ« :ئاالالھ تائااال مۇناداق دىادى:
" بەندەم مېنى قانداق ئويلىسا مەنمۇ ئۇنى شۇنداق ئوياليمەن ،ئاۇ مېناى يااد ئەتكەنادە مەنماۇ ئاۇنى
ياد ئېتىمەن ،ئۇ مېنى كۆڭلىدە ياد ئەتساە مەنماۇ ئاۇنى كۆڭلۈمادە يااد ئېاتىمەن ،ئاۇ مېناى جاماائەت
ئىچىاادە ياااد ئەتسااە ،مەنمااۇ ئااۇنى ئۇالردىنمااۇ ياخشااى بىاار جامااائەت-پەرىشااتىلەرنىڭ يېنىاادا ي ااد
ئېاتىمەن ،ئااۇ ماڭااا بىاار غېاارىچ يېقىنالشسااا ،مەن ئۇنىڭغااا بىاار غااۇالچ يېقىنلىشااىمەن ،ئااۇ ماڭااا بىاار
غۇالچ يېقىنالشساا ،مەن ئۇنىڭغاا ئۇنىڭادىمۇ ئاارتۇق يېقىنلىشاىمەن ،ئاۇ ماڭاا مېڭىاپ كەلساە ،مەن
ئۇنىڭغاااا يۈگاااۈرۈپ باااارىمەن"» دېاااگەن ساااۆزى ئاااالالھ تائااااالدىن رىاااۋايەت قىلغاااان ھەدىاااس
قۇدسىيدۇر
 1628سوئال :قۇرئان كەرىم بىلەن ھەدىس قۇدسىينىڭ پەرقى نېمە
جاااااۋاب :ئىسااااالم ئۆلىمااااالىرى قۇرئااااان كەرىاااام بىاااالەن ھەدىااااس قۇدسااااىي ئوتتۇرىسااااىدىكى
پەرقلەرنى بايان قىلغان بولۇپ ،مۇھىم پەرقلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( )1قۇرئااان كەرىاام مەنىسااى ۋە لەۋزى بىاالەن ئااالالھ تائاااالدىن كەلااگەن خااالىس ۋەھيىاادۇر
ئەممااااا ھەدىااااس قۇدسااااىيىنىڭ مەنىسااااى ئااااالالھ تائاالغااااا ،لەۋزى پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمغا
مەنسۇبتۇر
( )2قۇرئان كەرىمنىڭ لەۋزىنى تىاالۋەت قىلىاش بىالەن ئىباادەت قىلىنساا ،ھەدىاس قۇدساىينىڭ
لەۋزى بىلەن ئىبادەت قىلىنمايدۇ ،پەقەت مەنىسىگە ئەمەل قىلىش بىلەنال ساۋاپ تاپقىلى بولىدۇ
( )3قۇرئااان كەرىاام بىاازگە مااۇتەۋاتىر(قىلچە شااەك يوق)دەرىجىاادە يېتىااپ كەلااگەن ،ئەممااا
ھەدىس قۇدسىيدا مۇتەۋاتىر شەرت ئەمەس
( )4قۇرئااان كەرىمنىااڭ مەنىسااىنى رىااۋايەت قىلىشااقا بولماياادۇ ،ئەممااا ھەدىااس قۇدسااىينىڭ
مەنىسى نى رىۋايەت قىلىشقا بولىدۇ
( )5قۇرئان كەرىمنى تاھارەتساىز يااكى جۇناۇپ كىشاىنىڭ تۇتۇشاى يااكى يادىساىغا بولساىمۇ
ئوقۇشى جائىز ئەمەس ئەمما ھەدىس قۇدساىينى تاھارەتساىز يااكى جۇناۇپ بولساىمۇ تۇتۇشاقا ۋە
ئوقۇشقا بولىدۇ
قۇرئااااان كەرىاااام ھەر قانااااداق بىاااار ئۆزگەرتىشااااتىن ساااااقالنغان كىتااااابتۇر ئەممااااا ھەدىااااس
قۇدسااىينىڭ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن كەلگەنلىكااى تەرەپااتىن ئىشااەنچلىك ۋە ئىشەنچس اىزلىرى
بار
 1629سوئال :ھەدىس بىلەن ھەدىس قۇدسىينىڭ پەرقى نېمە
جاۋاب :ھەدىس بىلەن ھەدىس قۇدسىينىڭ پەرقى تۆۋەندىكىچە:
( )1ھەدىاس قۇدسااىي ئاالالھ تائاالغااا مەنساۇب قىلىنغااان ھەدىاس ،ئەممااا ھەدىاس پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساالمغا مەنسۇب قىلىنغان ھەدىستۇر
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( )2ھەدىااس قۇدسااىي پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالمغا پەقەت ۋەھيااى يااولى بىلەنااال كەلاااگەن،
ئەمما ھەدىسمۇ ۋەھيى يولى بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمغا ئىلھاام قىلىنغاان بولساىمۇ ،ئۇنىڭادا
پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئىجتىھااادى بىاالەن بولااۇپ ،ۋەھياى ئااۇنى تەسااتىق قىلغااانلىرى ياااكى
ئۇنىڭدىن ياخشىراقىغا بۇيرىغانلىرىمۇ بار
( )3ھەدىااااس قۇدسااااىيدا ئومااااۇمەن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ سااااۈپەتلىرى بايااااان قىلىنغااااان بولسااااا،
() 1
ھەدىسلەردە ئومۇمەن شەرىئەت ئەھكاملىرى بايان قىلىنغان

( )1شەيخ مۇھەممد سەبباغنىڭ«الحديث النبوي» ناملىق ئەساىرى  -169-160بەتالەر ،شاەيخ مەنناائۇل قەتتاننىاڭ«مباحاث
في علوم القرآن» ناملىق ئەسىرى  -28-25بەتلەر

ىرىلپىسنىرىپ شالقىنېئ ىنرەلسىدەھ
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ھەدىسلەرنى ئېنىقالش پىرىنسىپلىرى
قىلىش پىرىنسىپى()1

ھەدىسلەرنى قوبۇل
 1630سوئال :ھەدىسشۇناسالرنىڭ تۆھپىسى قايسى دەرىجىدە بولغان
جاااۋاب :ھەدىسشااۇناس ئااالىمالر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا مەنسااۇب قىلىنغااان ھەدىساالەر
ئىچىااادىن راسااات – يالغاااانلىرىنى ،ئىشاااەنچلىك ۋە ئىشەنچساااىزلىرىنى تەتقىاااق قىلىاااپ ئىسپاتالشاااتا
سااااھابىالرنىڭ زامانىااادىن زامانىمىزغاااا قەدەر ئۇنتۇلمااااس تاااۆھپىلەرنى ياراتقاااان كىشاااىلەردۇر
دۇنياااا تارىخىااادا ھەدىسشاااۇناس ئالىمالرنىاااڭ ھەدىسااالەرنى تەتقىاااق قىلىشاااتا قولالنغاااان مېتاااود ۋە
پىرىنساااىپ لىرىنى ھېچقاناااداق بىااار مىلااالەت ،ھېچقاناااداق بىااار ئىلىااام ساھەساااىدە قولالنغاااان ئەمەس
دۇنيادا ھېچقانداق بىر دىننىڭ بەنبەلىارى قۇرئاان كەرىام بىالەن ساۈننەت سااقالنغاندەك سااقالنغان
ئەمەس ۋە بااۇ ئىككىسااى يېتىااپ كەلگەناادەك ئەياانەن يېتىااپ كەلااگەن ئەمەس ھەدىسشۇناسااالرنىڭ
بۇ ئۇلۇغۋار تۆھپىلىرىنى تولۇق بايان قىلىش ئۈچۈن تىل ئاجىز ،كىتاپ يېتەرسىز قالىدۇ
زامانىمىزدىكىگە ئوخشااش ئااالقە ۋە ئۇچاۇر ۋاساىتىلىرى ،ئېنتېارنېتكە ئوخشاىغان ئىازدىنىش
قاااۇرالى بولمىغاااان ئۆتمۈشاااتىكى زاماااانالردا ھەدىسشاااۇناس ئاااالىمالر باااار ئىقتىساااادىنى ساااەرپ
قىلىااپ ،دۆ لەتاااتىن دۆلەتاااكە ئاااتالپ ياااۈرۈپ ،ھەدىاااس بىلىاادىغان ئاااادەملەرنى ئىااازدەپ ،ھەدىاااس
توپالش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ۋاقتىنى قۇرباان قىلغاانلىقى ھەقىاقەتەن تەقدىرلەشاكە تېگىشالىك ئۇلاۇ
خىاازمەت ئىاادى ھەدىسشۇناسااالرنىڭ پېشىۋاسااى ئىمااام بۇخارىنىااڭ مەكااكە-مەدىاانە شااەھەرلىرىدە
16يىل تۇرۇپ ھەدىس تو پلىغانلىقىمۇ بۇنىڭ مىسالى
 1631سوئال :ھەدىسلەرنى قوبۇل قىلىشنىڭ شەرتلىرى ۋە پىرىنسىپلىرى قايسىالر
جااااااۋاب :ھەدىسشاااااۇناس ئاااااالىمالر ھەدىسااااالەرنى قوباااااۇل قىلىاااااش ئۈچاااااۈن تۆۋەنااااادىكى
پىرىنسىپالرنى بەلگىلىگەن:
( )1ئىسپاتالش
پەيغەماابەر ئەل ەيھىسساااالمنىڭ ساااھابىلىرى ھەدىساالەرنى قوبااۇل قىلىشااتا ئىنتااايىن ئېھتىياتچااانلىق
بىاالەن ئىااش كااۆرگەن بىرىنچااى خەلىااپە ئەبااۇبەكرى رەزىيەرھااۇ ئەنھااۇ بىاارەر ھەدىساانى قوبااۇل
قىلىاش ئۈچاۈن ئۇنىااڭ راساتىنال پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمدىن كەلگەنلىكىناى ئىسپاتالشاتا ھەدىااس
رىۋايەت قىلغۇچىن ىڭ رىۋايىتىگە گۇۋاھچى تەلەب قىلىاش پىرىنساىپىنى ئوتتۇرىغاا قويغاان تاۇنجى
كىشااىدۇر كيىىنكااى خەلىااپىلەردىن ئااۆمەر ئىبنااى خەتتاااب ،ئوساامان ئىبنااى ئاففااان ،ئەلااى ئىبنااى
ئەبۇتالىبالرنىڭ پىرىنسىپ ىمۇ شۇنداق بولۇپ كەلگەن بولۇپ ،ئەلاى ئىبناى ئەبۇتالىاب رەزىيەرھاۇ
ئەنھاااۇ رىۋايەتچىااادىن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن رىاااۋايەت قىلغاااان ھەدىساااىنىڭ راساااتلىقىغا
گۇۋاھچى تەلەب قىلىش بىلەن بىرگە ئۇنى قەسەم قىلدۇراتتى
ساااااھابىالردىن كېيىنمااااۇ ھەر بىاااار ئەسااااىرنىڭ ھەدىسشااااۇناس ئااااالىملىرى ھەدىسااااالەرنى
ئىسپاتالشتا ئىنتايىن ئېھتىياتچانلىق ۋە زېرەكلىك بىلەن ئىش كۆرۈپ كەلگەن
) (1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى

202

-7بۆلۈم :قۇرئان ۋە سۈننەت

( )2ھەدىس ئىزدەپ سەپەر قىلىش
سۈننەت مەنە جەھەتتىن ئاالالھ تائاالنىاڭ ۋەھيىساى ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ ماۇجىمەل ئەھكااملىرىنى
ئوچۇقلىغاااۇچى ،قۇرئاااان كەرىااام ئاااايەتلىرىنى شاااەرھلىگۈچى ۋە ئىساااالم شاااەرىئىتىنى ئۆگىنىشاااتە
ئۇنىڭادىن بىھااجەت باولغىلى بولمايادىغان ماۇھىم ئىلىام بول غاانلىقتىن ،ئىساالم ئۆلىماالىرى ھەدىساكە
ناھاااايىتى زور ئەھمىااايەت بەرگەن ھەدىسشاااۇناس ئاااالىمالر ھەدىسااالەرنى تاااوپالش ۋە تەتقىاااق
قىلىااش يولىاادا ھاياااتىنى ،مااال -مااۈلكىنى ۋە قىممەتلىااك ھەر نەرسىسااىنى ئاتىغااان ئااۇالر ھەدىااس
توپالش يولىادا ئۆتمۈشالەرنىڭ قىايىن شاارئىتلىرىغا ۋە توساقۇنلۇق لىرىغا بااش ئەگمەساتىن ،يىاراق-
يىراق جايالرغا ،دۆلەتلەرگە ،ھەتتا قىتئەلەرگە سەپەر قىلىشتىن ئىككىلەنمىگەن
①ئىماااااام ئەھااااامەد «مۇسااااانەد» نااااااملىق ھەدىاااااس توپلىمىااااادا ،پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ
ساااھابىلىرىدىن جااابىر رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مۇنااۇ سااۆزىنى رىااۋايەت قىلغااان« :بىاار ئادەمنىااڭ
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرىدىن بىاار ھەدىساانى بىلىاادىغانلىقىنى ئاااڭالپ ،بىاار تااۆگە
سااېتىۋالدىم ،ئاناادىن ئۇنىڭغااا يااۈك -تاااقلىرىمىنى يااۈكلەپ سااەپىرىمنى باشاالىدىم ،تولااۇق بىاار ئاياادا
شااامغا يېتىااپ باااردىم ۋە ئااۇ ئااادەمنى تاااپتىم ئااۇ ساااھابىالردىن ئاباادۇلال ئىبنااى ئااۇنەيس ئىااكەن
ئۆزئاارا قۇچاقلىشااىپ كۆرۈشااۈپ بولغانادىن كېاايىن ،ئۇنىڭغااا "،ساېنىڭ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
قىساس ھەققىدە ئېيتقان بىر ھەدىسنى بىلىادىغانلىقىڭنى ئااڭالپ ،شاۇ ھەدىسانى ئۆگىنىشاتىن باۇرۇن
ئۆلۈپ كېتىشىمدىن قورقۇپ ئالدىراپ بۇ يەرگە كەلادىم" دېادىم ئابادۇلال ئىبناى ئاۇنەيس ماڭاا شاۇ
ھەدىسااانى رىاااۋايەت قىلىاااپ بېرىاااپ مۇناااداق دىااادى «:پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار كاااۈنى "
ئىنسااانالر قىيااامەت كۈنىاادە ھېساااب مەياادانىغا يالىڭاااچ ۋە ھېچنەرسىسااىز ھالاادا ھااازىر بولىاادۇ
ئاناااادىن ئاسااااماندىن « مەن پادىشاااااھمەن ،مەن ھېساااااب ئااااالغۇچىمەن ،ئەھلااااى جەننىتااااى بولغااااان
كىشىلەردىن بىرەرسىنىڭ ئەھلى دوزىخاى بولغاان كىشاىدىن ئالىادىغان قىساساى بولساا ئاۇنى ئېلىاپ
بەرمىگىچە ،ئەھلى دوزىخى بولغانالرنىڭ ئەھلاى جەننىتاى بولغاان بىرىادە قىساساى بولساا ،ھەتتاا
بىاارەر تاياااق چاااغلىق قىساسااى بولسااىمۇ ،ئااۇنى ئېلىااپ بەرمىگىااچە ،ئۇالرنىااڭ ھېچقايسىسااى يااا
جەننەتكە ياكى دوزاخقا كىرمەيدۇ» دېگەن ئاۋاز كېلىدۇ ،باۇ ئااۋازنى يىاراق  -يېقىنادىكى ھەمامە
كىشاااى خاااۇددى يېنىااادا ساااۆزلىنىۋاتقاندەك ئاڭاليااادۇ" دىااادى بىاااز "يارەساااۇلەلالھۇ بىاااز قىياااامەت
كۈنىاادە يالىڭاااچ ۋە ھېچىنەرسىسااىز ھااازىر بولساااق ،ئااالالھ تائاااال قىساااس ئۈچااۈن نېمىنااى ئېلىااپ
بېرىاادۇ " دەپ سااورىۋىدۇق ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم " ساااۋاب بىاالەن گۇناااھنى (يەنااى ئااالالھ
تائاااال بااۇ دۇنيااادا باشااقىالرغا ھەقسااىزلىق قىلغۇچىالرنىااڭ دۇنيااادا قىلغااان نياخشااى ئەمەللىرىنىااڭ
ساۋابىدىن ھەقسىزلىق قىلىنغۇچىغا ئېلىاپ بېرىادۇ ،ئەگەر ئۇنىاڭ سااۋابى بولمىساا يااكى يەتمىساە،
ھەقسااىزلىق قىلىنغۇچى نىااڭ گۇناااھىنى ھەقسااىزلىق قىلغۇچىغااا يااۈكلەش ئااارقىلىق ئېلىااپ بېرىاادۇ)
() 1
دىدى»
① ئىمااام ئەھاامەد يەنە مۇنااداق دەياادۇ « :ئەبااۇ ئەييااۇب ئااۇقبە ئىبنااى ئااامىرنى ئىاازدەپ مىسااىرغا
بېرىاااپ ،ئۇنىڭااادىن "پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ساااەن بىااالەن مەن ئىككىمىااازال ئاڭلىغاااان بىااار
مەسااىلىنى سااوراپ ئې انىقال ش ئۈچااۈن كەلاادىم بىاارەر مۇسااۇلماننىڭ ئەيبىنااى يااۆگەش توغرۇلااۇق
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ناېمە دېاگەن ئىدى "دەيادۇ ،ئاۇقبە ئىبناى ئاامىر" شاۇ ۋاقىتتاا پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ« كىمكااى بىاارەر مۇسااۇلماننىڭ ئەيبىنااى يۆگىسااە ،ئااالالھ تائاااال قىيااامەت كۈنىاادە
( )1ئىمام ئەھمەدنىڭ «مۇسنەد»ناملىق ھەدىس توپلىمى  -3توم -495،بەت
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ئۇنىااڭ گۇناااھلىرىنى يۆگەياادۇ» دېگەنلىكىنااى ئاڭلىغااان ئىاادىم" دەياادۇ ئەبااۇ ئەييااۇب شااۇنىڭ بىاالەن
( )1
مەدىنىگە قايتىدۇ ۋە بۇ ھەدىسنى قورقماي ھەر كىمگە سۆزلەيدىغان بولىدۇ»
ساھابىالردىن كېيىنكىلەرمۇ شاۇنداق قىلغاان تاابىئىن ( سااھابىالرنى كاۆرگەن ئەۋالد)الردىان
سااەئىد ئىبناااى مۇساااەييەب« :مەن بىااار ھە دىسااانى ئاااۆگىنىش ئۈچاااۈن كاااېچە-كۈنااادۈزلەپ ساااەپەر
() 2
قىلغانلىقىمنى بىلىمەن» دېگەن
( )3سەنەدكە ئەھمىيەت بېرىش
( )4مەتنگە ئەھمىيەت بېرىش
سەنەد ۋە مەتن
 1632سوئال :سەنەد دېگەن نېمە
جااااۋاب :ساااەنەد -پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا مەنساااۇپ ق ىلىنغاااان ھەدىسااالەرنى رىاااۋايەت
قىلغۇچىالرنىااڭ ئەۋالدتىاان ئەۋالد يەتكااۈزۈش جەريانىاادىكى زەنجىرسااىمان ھااالىتى دېگەنلىكتااۇر
ھەدىسشۇناساااالر قاناااداقال بىااار ھەدىسااانىڭ راسااات-يالغاااانلىقىنى ئاااايرىش ئۈچاااۈن ئاااۇ ھەدىسااانى
رىااۋايەت قىلغ اان ئادەمنىااڭ راسااتچىللىقىغا تايانغااانلىقى سااەۋەبلىك ئااۇنى «س اەنەد» يەن اى (تايااانچ)
() 3
دەپ ئاتىغان
كىشىلەردە سااھابىالرنىڭ زامانىادىكى تەقۋالىاق ،دىان مەسىلىساىدە ئېھتىياتچاانلىق زەئىپلىشاىپ
بارغاناادىن كېاايىن ،ھەدىااس رىااۋايەت قىلغۇچىالرنىااڭ راسااتچى للىقى ۋە تەقااۋالىقىنى تەكشااۈرۈش،
شاااۇنداقال ھەقىقىاااي راساااتچىل رىاااۋايەتچىلەرگىال تاااايىنىش ئى شاااى ھەدىسشۇناساااالرنىڭ ئەڭ زور
ئەھمىاايەت بېرىاادىغان ماۋزۇسااىغا ئايالنغااان ئىاادى ھەتتااا ئۇلااۇ تىلشااۇناس ئااالىم ئاباادۇلال ئىبنااى
مۇبااارەك سااەنەدنىڭ ئەھمىيىتااى ھەققىاادە « :سااەنەد دىناادىن سااانىلىدۇ چااۈنكى سااەنەد بولماياادىغان
بولسا ئىدى ،ھەركىم ئۆزى بىلگەنچە كەلسە-كەلمەس سۆزلىگەن بوالتتى»()4دېگەن
قەدىماادىن ھاااازىرغىچە ساااەنەد ئىلمىاااي ھەققىاادە يېزىلغاااان ئەساااەرلەرنىڭ ئىنتاااايىن كاااۆپلىكى
ھەدىسشۇناسااااالرنىڭ سااااەنەدكە نەقەدەر زور ئەھمىاااايەت بېرىاااا پ كېلىۋاتقااااانلىقىنى ئىسپاتالشااااقا
يېتەرلىكتۇر
 1633سوئال :مەتن دېگەن نېمە
جااااۋاب :مەتااان -تېكىسااات دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇپ ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا مەنساااۇب
قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ تېكىستى (لەۋزى) دېگەنلىكتۇر
ھەدىسشۇناساااالر ھەدىسااالەر نىڭ لەۋزىناااى تەتقىاااق قىلىشاااقا زور ئەھمىااايەت بەرگەن ئاااۇالر
ھەدىساالەرنىڭ تېكىسااتلىرىنى قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرىگە سېلىشااتۇرۇپ كااۆرۈپ ،ئۇنىااڭ روھىغااا
زىت كەلگەنلىرىنى رەت قىلىش پىرىنسىپ ىنى قولالنغاان شاۇڭا ھەدىسانىڭ تېكىساتىنىڭ راساتلىقىنى
ئىسپاتالشااااتا ،كااااۆپلىگەن قائىاااادىلەرنى بەلگىلىااااگەن بااااۇ قائىاااادىلەر توغرۇلااااۇق نۇرغۇنلىغااااان
ئەسەرلەر يېزىلغان
()1
()2
()3
()4

ئىمام ئەھمەدنىڭ «مۇسنەد»ناملىق ھەدىس توپلىمى  -4توم -159،بەت
ئىبنى ئابدۇلبىررىنىڭ «جامع بيان العلم وفضلە» ناملىق ئەسىرى -1توم -395،بەت
مۇھەممەد ئەجاج خەتىبنىڭ «الوجيز في علوم الحديث» ناملىق ئەسىرى -22-15بەت
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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سااااھابىالرنىڭ زامانىااادىن باشاااالپ مۇساااۇلمان ئۆلىمااااالر ھەدىسااالەرنىڭ تېكىساااتلىرىگە ئەڭ
زور ئەھمىيەت بېرىپ كەلگەن
ئىككىنچااى خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى خەتتابنىااڭ زامانىاادا ،فاااتىمە ئىسااىملىك بىاار ساااھابە ئايااال
ئېرىاادىن ئااۈچ تاااالق بولغاناادىن كېاايىن ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۇنىااڭ ئىااددىتى توشااۇپ
بولمىغان مۇددەت ئىچىدە ،ئۇنىڭ ئېارىگە ئاياالىنى ئۆيىادە تۇرغاۇزۇش ،ھااجەتلىرىنى راۋا قىلىاش
قاتارلىق ھەقلەرنى بەلگىلىمىگەنلىكى ھەققىدە ھەدىاس رىاۋايەت قىلىاپ كەلگەنادە ،خەلىاپە ئاۆمەر
« سااۆزىنىڭ راسااتلىقى ياااكى يالغااانلىقى بىلىاانمىگەن بىاار ئايالنىااڭ سااۆزى بىاالەن ئااالالھ تائاالنىااڭ
كىتابىغا ئەمەل قىلىشنى تەرك ئەتمە يمىز ،بەلكاى باۇ ئاياال پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئۇنىڭغاا
نەپىقە بەلگىلىگەنلىكى نى ئۇنتۇپ قالغاندۇ ،دېگەن ۋە ئالالھ تائاالنىاڭ مۇناۇ ئاايىتى باويىچە ھۆكاۈم
قىلغااان ﴿:سااىلەر ئايااالالرنى تاااالق قىلساااڭالر ،ئۇالرنىااڭ ئىااددىتىگە (اليىااق پەيتااتە يەنااى پاااكلىق
ھالىتىاادە) تاااالق قىلى ڭااالر ئىااددەتنى ساااناڭالر ،پەرۋەردىگااارىڭالردىن قورقااۇڭالر( ،ئۇالرنىااڭ
() 2( ) 1
ئىددىتى توشمىغۇچە) ئۇالرنى ئۆيلىرىدىن چىقىرىۋەتمەڭالر﴾ »

( )1تەالق سۈرىسى -1ئايەت
( )2ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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ھەدىسلەرنىڭ تۈرلىرى
() 1

ھەدىسنىڭ بىَگە ي ېتىپ كېلىش جەھەتتىن تۈرگە بۆلۈنىشى
 1634سوئال :ھەدىس ب ىزگە يېتىپ كېلىش جەھەتتىن قانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ
جاااۋاب :ھەدىااس بىاازگە يېتىااپ كااېلىش جەھەتااتىن «مااۇتەۋاتىر» ۋە «ئاھاااد» دەپ ئىككىااگە
بۆلۈنىدۇ
 1635سوئال :مۇتەۋاتىر ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جااااۋاب :ماااۇتەۋاتىر -ئاااادەتتە يالغانغاااا چىقى رىشاااقا قەتئىاااي ماااۇمكىن بولمايااادىغان ،بىرىنچاااى
سااەنەدتىن ( ئاااۋۋالقى رىۋايەتچىاادىن) ئاخىرىقىسااىغا قەدەر «ئەڭ ئىشااەنچلىك» دېااگەن سااۈپىتىنى
يوقاتمىغااان بىاار تااوپ كىشااىلەر تەرىپىاادىن بىاار خىاال لەۋزى بىاالەن رىااۋايەت قىلىنغااان ھەدىااس
دېگەنلىكتۇر
 1636سوئال :مۇتەۋاتىر ھەدىسنىڭ شەرتى نېمە
جاۋاب :مۇتەۋاتىرنىڭ  4شەرتى بولۇپ ،ئۇالر:
( ) 1رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ سانى ئاالھىدە كۆپ بولىشى،
( ) 2رىۋايەتچىلەرنىاااڭ ئااااادەتتە يالغااااان ئېيتىشااااى قەتئىاااي مااااۇمكىن بولماياااادىغان دەرىجىاااادە
ئىشەنچلىك بولىشى،
( )3رىااااۋايەت قىلغااااۇچىالر سااااانىنىڭ كااااۆپ بولىشااااىدىن ئىبااااارەت بااااۇ شااااەرتنىڭ بااااارلىق
تەبىقىلەردە شۇ كۆپلىكى بىلەن تېپىلىشى،
( ) 4رىااۋايەت قىلغۇچىالرنىااڭ رىااۋايەت قىلىشااتىكى ئىلمىااي ھېسسااىي ئىلىاام بولىشااى ،يەنااى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ئاڭلىغان ياكى ئۇنىڭ قىلغىنىنى كۆرگەن بولىشى شەرتتۇر
ئىساااالم ئۆلىمااا الىرى ياااۇقىرىقى شاااەرتلەرگە توشاااقان ماااۇتەۋاتىر ھەدىسااالەرنىڭ شاااەرىئەت
ئەھكاااملىرى ئۈچااۈن دەلىاال بوالالياادىغانلىقىنى ۋە مۇنااداق ھەدىساالەرنى شەرتسااىز قوبااۇل قىلىااش
الزىملىقىنى قارار قىلىدۇ
 1637سوئال :مۇتەۋاتىر ھەدىسنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جاااااۋاب :مااااۇتەۋاتىر ئىككااااى تۈرلااااۈك بولااااۇپ ،بىاااارى ،مااااۇتەۋاتىر لەفاااازى (تېكىسااااتىكە
مۇناساااااىۋەتلىك ماااااۇتەۋاتىر)  ،ئىككىنچىساااااى ماااااۇتەۋاتىر مەنىاااااۋى ( مەنىساااااىگە مۇناساااااىۋەتلىك
مۇتەۋاتىر)دۇر
( ) 1ماااااۇتەۋاتىر لەفااااازى -ھەر بىااااار تەبىقىااااادە ئاااااادەتتە يالغاااااان ئېيتىشاااااى كۈتۈلمەيااااادىغان
دەرىجىدىكى كۆپ سانلى ق كىشىلەر تەرىپىدىن بىر خىل تېكىسات بىالەن رىاۋايەت قىلىنىاپ كەلاگەن
ھەدىس دېگەنلىكتۇر مەسىلەن « :كىمكى قەستەن مېنىاڭ نامىمادىن يالغاان ھەدىسانى توقۇيادىكەن،
ئۆزىنىڭ ئورنىنى دوزاختىن تەييارالپ قويسۇن» دېگەن ھەدىس مۇشۇ بىار خىال تېكىساتى بىالەن
 62ساھابى تەرىپىدىن بىر خىل رىۋايەت قىلىنغان
) (1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
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( ) 2مااااۇتەۋاتىر مەنىااااۋى -ھەر بىاااار تەبىقىاااادە ئااااادەتتە يالغااااان ئېيتىشااااى كۈتۈلمەياااادىغان
دەرىجىاادىكى كااۆپ سااانلىق كىشااىلەر تەرىپىاادىن ھەر خىاال تېكىسااتلەر بىاالەن رىااۋايەت قىلىنىااپ
كەلگەن بولسىمۇ ،بىر خىل مەنىدە كەلگەن ھەدىس دېگەنلىكتاۇر مەساىلەن :دۇئاادا ئىككاى قاولنى
كۆتاااۈرۈش ھەققىااادە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن  100گە ياااېقىن ھەدىاااس كەلاااگەن ئۇالرنىاااڭ
تېكىستى ھەر خىال بولساىمۇ ،ھەممىساى پ ەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئىككاى قاولىنى كۆتاۈرۈپ
تۇرۇپ دۇئا قىلغانلىقىدىن ئىبارەت بىر مەنىنى ئىپادىلەيدۇ
 1638سوئال :ئاھاد ھەدىس دېگەن قايسى
جااااۋاب :ئاھااااد -رىۋاتچىلىرىنىاااڭ كاااۆپلىكى جەھەتاااتە ماااۇتەۋاتىر دەرىجىساااىگە يەتمىاااگەن
ھەدىسلەر دېمەكتۇر ئاھاد تۈرىگە كىرىدىغان ھەدىسلەرمۇ تۆۋەندىكىلەرگە ئايرىلىدۇ:
( )1غەرىب -بىرال كىشى تەرىپىدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس
( )2ئەزىز -ئىككى كىشى تەرىپىدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىس
( )3مەشاااھۇر – ئاااۈچ يااااكى ساااانى ماااۇتەۋاتىر دەرىجىساااىگە يەتمەيااادىغان كاااۆپ كىشاااىلەر
تەرىپىدىن رىۋايەت قىلىنغاان ھەدىاس مەساىلەن« :مۇساۇلمان -باشاقىالر ئۇنىاڭ قاولى يااكى تىلاى
بىااالەن زىياااان يېتىشاااتىن ئاماااان بولغاااان كىشاااىدۇر» دېاااگەن ھەدىساااكە ئوخشااااش باااۇ ھەدىاااس
مۇتەۋاتىر دەرىجىسىگە يەتمىگەن بولسىمۇ ،مەشھۇر ھەدىستۇر
كاۆپ ساانلىق ئۆلىماااالر باۇ تااۈردىكى ھەدىسالەردىن راسااتلىق شاەرتىگە توشااقانلىرىغا ئەمەل
قىلىش كېرەك دەپ قارايدۇ
ھەدىسنىڭ قوبۇل قىلىش ۋە رەت قىلىش تەرەپتىن تۈرلىنىشى
 1639سوئال :ھەدىس قوبۇل قىلىش ۋە رەت قىلىش تەرەپتىن قانچە تۈرگە بۆلۈنىدۇ
جااااۋاب :ھەدىاااس قوباااۇل قىلىاااش ۋە رەت قىلىاااش تەرەپاااتىن «مەقباااۇل» ۋە «مەردۇد» دەپ
ئىككىگە بۆلۈنىدۇ
 1640سوئال :مەقبۇل ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جااااۋاب :مەقباااۇل ھەدىاااس -قوباااۇل قىلى نىااادىغان ھەدىاااس دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇپ ،مەقباااۇل
ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا شەرتسىز ئەمەل قىلىنىدۇ
 1641سوئال :مەردۇد ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جاااۋاب :مەردۇد ھەدىااس  -رەت قىلىنغااان ھەدىااس دېااگەن مەنىاادە بولااۇپ ،مەردۇد ھەدىس اقا
ئەمەل قىلىنمايدۇ
مەقبۇل ھەدىس ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1642سوئال :مەقبۇل ھەدىسنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جاۋاب :مەقبۇل ھەدىس «سەھىھ»ۋە «ھەسەن» دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ
«سەھىھ» ھەدىس
 1643سوئال :سەھىھ ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جاۋاب :سەھىھ – لۇغەتتە ساغالم دېگەن مەنىدە بولۇپ ،كېسەلنىڭ ئەكسىنى ئىپادىلەيدۇ
ئەممااا سااەھىھ ھەدىااس -ھەدىسشۇناسااالرنىڭ ئىسااتىالھىدا ،سااەنەدى (رىااۋايەت زەنجىاارى)
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ئەڭ ئاااۋۋال رىااۋايەت قىلغااان كىشىسااىدىن ئەڭ ئاااخىرقى كىشااىگە قەدەر قوبااۇل قىلىشاانىڭ پۈتااۈن
شااەرتلىرىگە توشااقان ھالاادا باغلىنىااپ كەلگەننىااڭ سااىرتىدا ،رىااۋايەت قىلغۇچىلىرىنىااڭ ھەممىسااى
تەقۋالىاااق ،ئەساااتە تۇتاااۇش قاااابىلىيىتى جەھەتااااتە ئاالھىااادە ئۈساااـتۈن كىشاااىلەردىن بولغااااان ئەڭ
ئىشەنچلىك ھەدىستۇر
«سەھىھ» ھەدىسنىڭ شەرتلىرى
 1644سوئال« :سەھىھ»ھەدىسنىڭ شەرتلىرى قايسىالر
جااۋاب :قاناداقال بىار ھەدىسانى «ساەھىھ» دەپ قوباۇل قىلىااش ئۈچاۈن ئۇنىڭادا تۆۋەناادىكى 5
شەرتنىڭ بولىشى شەرتتۇر:
( )1سااەنەدلەرنىڭ باغلىنىشااى ،يەنااى ھەدىساانى رىااۋايەت قىلغااۇچىالردىن ھەر بىرىنىااڭ شااۇ
ھەدىسنى ئۆزىدىن ئال دىنقى كىشىدىن بىۋاسىتە ئاڭلىغان بولىشى،
( ) 2ھەدىساانى رىااۋايەت قىلغۇچىالرنىااڭ ھەممىسااى دىيانەتلىااك ،ئەخالقلىااق ،تەقااۋادار ،ھەر
قانداق بىر ئەخالقىي ئەيىبلەردىن ،گۇناھ-مەساىيەتلەردىن يىراقلىقاى بىالەن تونۇلغاان كىشاىلەردىن
بولىشى،
( ) 3ھەدىسنى رىۋايەت قىلغۇچىالرنىڭ ئەست ە تۇتاۇش قاابىلىيىتى ئاالھىادە ياۇقىرى ،ئاڭلىغاان
ھەدىساالىرىنىڭ مەنىسااى چۈشااىنىدىغان ،ئاڭلىغااان ۋاقتىاادىن ئااۇنى يەنە بىاارىگە رىااۋايەت قىلىاااپ
بەرگەنگە قەدەر تېكىستلىرىدىن بىر قىسمىنى ئۇنتۇپ قالمىغان بولىشى،
( ) 4مەزكاااااۇر ھەدىسااااانىڭ ئاااااۇنى رىاااااۋايەت قىلغۇچىااااادىن ئىشاااااەنچلىكرەك كىشاااااىلەرنىڭ
رىۋايەتلىرىگە لەۋزىدە ياكى مەنىسىدە ياكى ھەر ئىككىلىسىدە زىت كەلمىگەن بولىشى،
( ) 5مەزكاااااۇر ھەدىساااااانىڭ ئۆزىنىاااااڭ ساااااااغالملىقىغا زىياااااان يەتكۈزىاااااادىغان يوشااااااۇرۇن
ئىللەتلەردىن خالىي بولىشىدۇر
ئىساااالم ئۆلىماااالىرى قەدىمااادىن ھاااازىرغىچە ،ساااەھىھ ھەدىسااانىڭ روھىغاااا ئەمەل قىلىشااانىڭ پەرز
ئىكەنلىكىگە بىردەك ئىتتىپاقتۇر ساەھىھ ھەدىسانى رىاۋايەت قىلغانالرنىاڭ ساانى مەيلاى كاۆپ بولساۇن،
مەيلى ئاز بولسۇن ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش زۆرۈردۇر
ھەسەن ھەدىس
 1645سوئال« :ھەسەن» ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جاۋاب :ھەسەن –لۇغەت تە چىرايلىق ،ئېسىل ،گۈزەل دېگەن مەنىلەردە كېلىدۇ
ھەساااەن ھەدىاااس -ھەدىسشۇناساااالرنىڭ ئىساااتىالھىدا ،خاااۇددى ساااەھىھ ھەدىساااكە ئوخشااااش ساااەنەدى
(رىااۋايەت زەنجىاارى) ئەڭ ئاااۋۋال رىااۋايەت قىلغااان كىشىسااىدىن ئەڭ ئاااخىرقى كىشااىگە قەدەر قوبااۇل
قىلىشاانىڭ پۈتااۈن شااەرتلىرىگە توشااقان ھالاادا باغلىنىااپ كەلااگەن بولسااىمۇ ،رىۋايەتچىلىرىنىااڭ بىاار ياااكى
ئىككىساااىدە ئەساااتە قالااادۇرۇش قاااابىلىيىتى ئاالھىاااادە ياااۇقىرى بولمىغاااانلىقتىن «ساااەھىھ»دەرىجىسااااىگە
يېتەلمىگەن ھەدىستۇر
«ھەساااااەن ھەدىاااااس» ئەمەل قىلىشااااانىڭ زۆرۈرلىكاااااى جەھەتاااااتىن «ساااااەھىھ ھەدىاااااس»كە
ئوخشاشتۇر چۈنكى ھەر ئىككىسىگە شەرتسىز ئەمەل قىلىنىدۇ
 1646سوئال« :سەھىھ» ھەدىس بىلەن «ھەسەن» ھەدىسنىڭ پەرقى نېمە
جااااۋاب :ساااەھىھ ھەدىاااس بىااالەن ھەساااەن ھەدىسااانىڭ ئوتتۇرىساااىدىكى پەرق ئىنتاااايىن ئااااز
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بولاۇپ ،ھەر ئىككىسااى پۈتااۈن شااەرتلىرىدە بىاار ،پەقەت ئەساتە تۇتااۇش شااەرتىدە سااەھىھ ھەدىااس
ئۈچۈن قويۇلغان تەلەبتىن ھەسەن ھەدىس ئۈچۈن قويۇلغان تەلەپ يېنىكرەك بولغان
مەردۇد ھەدىس
 1647سوئال :مەردۇد ھەدىسنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جااااۋاب :مەردۇد ھەدىسااانىڭ تاااۈرلىرى كاااۆپ بولاااۇپ ،ماااۇھىملىرى «زەئىاااپ»« ،مەۋزۇ»
ھەدىسلەردۇر
 1648سوئال :زەئىپ ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جاۋاب :زەئىپ ھەدىس -ئاجىز ھەدىاس دېاگەن مەنىادە بولاۇپ« ،ساەھىھ» يااكى «ھەساەن»
دەرىجىساىگە يېتىشاانىڭ شااەرتلىرى تولااۇق بولمىغااان ھەدىااس دېگەنلىكتااۇر «زەئىااپ» دېااگەن باۇ
ئاتاالغۇ قايساىبىر ساەۋەب بىا لەن قوباۇل قىلىشاتىن رەت قىلىنغااان ھەدىسالەرنىڭ ھەممىساى ئۈچااۈن
ئورتاق قوللىنىلغان بىر ئاتالغۇدۇر
 1649سوئال :زەئىپ ھەدىسلەرنىڭ رەت قىلىنىشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەبلەر قايسىالر
جاۋاب :زەئىپ ھەدىسلەرنىڭ رەت قىلىنىشى مۇنۇ ئىككى سەۋەبنىڭ بىرىگە ئاساسلىنىدۇ:
( ) 1ساەنەدنىڭ باغالنمىغااانلىقى ،يەنااى رىااۋايەت زەنجىرىنىاڭ باشااتىن ئاااخىرىغىچە باغلىنىااپ
كەلمەسااتىن ،ئوتتۇرىسااىدىن بىاارەر كىشااىنىڭ ئۈزۈلااۈپ قېلىشااى ( يەنااى ئالدىنقىسااىدىن رىااۋايەت
قىلغان كىشىنىڭ ئۇنىڭ بىلەن زامانداش بولمىغانلىقى ياكى ھەر خىال ساەۋەبلەر بىالەن ئىككىساىنىڭ
ئۇچرىشىشااىنىڭ مااۇمكىن ئەمەساالىكى) ،شااۇنىڭ بىاالەن كېيىنكااى كىشااىنىڭ ئالاادىنقى كىشااىدىن بااۇ
ھەدىسنى قانداق ئاڭلىغانلىقى شەك ماۋزۇسى بولۇپ قالغانلىقى
( )2رىااۋايەت قىلغۇچىسااىنىڭ تەقۋالىااق ي ا اكى ئەسااتە تۇتااۇش قااابىلىيىتى تەرەپ اتىن ئىشااەنچكە
ئېرىشەلمىگەنلىكدۇر
ئىسااالم ئۆلىمالىرىنىااڭ كااۆپ سااانلىقى زەئىااپ ھەدىساالەرگە ئەمەل قىلماساالىقنى قااارار قىلغااان
بولااۇپ ،بەزىلىاارى زەئىااپ ھەدىساالەرگە دىننىااڭ روھىغااا زىاات كەلمەساالىكى شااەرتى بىاالەن ۋەز-
نەسىھەت قىلىشتا ،ياخشى ئىشالرغا تەرغىب قىلىشتا ئەمەل قىلىشنىڭ جائىزلىقىنى سۆزلىگەن
يالغان ھەدىس
 1650سوئال :مەۋزۇ ھەدىس دېگەن قانداق ھەدىس
جااااااۋاب :مەۋزۇ ھەدىاااااس -پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ نامىااااادىن توقۇلغاااااان يالغاااااان
ھەدىساااتۇر ئىساااالم ئۆلىماااالىرى مۇناااداق ھەدىسااالەرنى رىاااۋايەت قىلىشااانى قااااتتىق چەكلىاااگەن
چااۈنكى مۇنااداق ھەدىساالەرنى توقااۇپ چىقىااش پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا خىيااانەت قىلغااانلىق
بولىدۇ
 1651سوئال :مەۋزۇ ھەدىسلەر نىڭ مەيدانغا كېلىشكە تۈرتكە بولغان سەۋەبلەر قايسىالر
جااااۋاب :مەۋزۇ ھەدىسااالەر نىڭ ئوتتۇرىغاااا چىققاااانلىقىنى تۆۋەنااادىكى بىااار قاااانچە ساااەۋەبكە
ئىخچامالشقا بولىدۇ:
( )1م ۇسۇلمانالر ئوتتۇرىسىدا ئىچكى ۋە تاشاقى پىتانىلەر ساەۋەبلىك چىققاان ئىخاتىالپالر ،باۇ
ئىختىالپالرغاا ئەگىشااىپ مۇسااۇلمانالر سااېپىىدە پىرقىالرغاا بۆلۈنۈشاالەرنىڭ كېلىااپ چىققااانلىقى ۋە
ھەر قايساااى پىرقىنىاااڭ ئاااۆزلىرىنى ھەقىاااقەت مىزانىغاااا ساااېلىپ كۆرمەساااتىن ،قارشاااى تەرەپناااى
قااارىالش ۋە ئااۆزلىرىنى ھەقلىااق كۆرسىتىشااكە تىرىشااقانلىقى بۇنىڭغااا ئەگىشااىپ ھەر بىاار پىاارقە
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كىشىلىرى ئۆزىنى ھەقلىق قىلىپ كۆرسىتىش ئۈچۈن يالغان ھەدىسلەرنى توقۇپ چىققانلىقى
( )2مۇسااۇلمان قىياااپىتىگە كىرىۋالغااان ئىسااالم دۈشاامەنلىرىنىڭ مۇسااۇلمانالرنىڭ ئەقىدىسااىنى
باااۇزۇش ۋە دىنااادا شاااەك پەيااادا قىلىاااش ئۈچاااۈن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ نامىااادىن يالغاااان
ھەدىسلەرنى توقۇپ چىققانلىقى
( )3بەزى مۇسااااۇلمانالرنىڭ كىشااااىلەرنى ياخشااااى ئىشااااالرغا دەۋەت قىلىااااش ،يامااااانلىقتىن
توسۇش نىيىتى بىلەن  -ئۆزلىرىنىڭ قاناداق چاوڭ خاتالىقالرغاا چۈشاىدىغانلىقىنى ھاېس قىلماساتىن،
نادانلىقتىن -بەزى ھەدىسلەرنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نامىدىن توقۇپ چىققانلىقى
 1652سوئال :ئىسالم ئۆلىمالىرى يالغان ھەدىسلەرنى قانداق رەت قىلغان
جاۋاب :ھەر دەۋر ئىساالم ئۆلىماالىرى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااال منىڭ ھەدىسالىرىنى كىشاىلەر
تەرىپىدىن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان يالغان ھەدىسالەردىن ئاايرىش ئىشاىغا ناھاايىتى زور ئەھمىايەت
بېرىاپ كەلاگەن ھەر بىاار ئەساىردە «يالغااان ھەدىسالەر» دېاگەن تېمىاادا نۇرغۇنلىغاان قىممەتلىااك
ئەساەرلەرنى يېزىااپ قالاادۇرۇش ئاارقىلىق ئاااۋام خەلقنىااڭ نەزىرىادە ھەدىاس دەپ قوبااۇل قىلىنىااپ
كەلاااگەن نۇرغۇنلىغاااان يالغاااان ھەدىسااالەرنى پااااش قىلغاااان ۋە مۇساااۇلمانالر ئاممىساااىنى يالغاااان
ھەدىسااالەردىن خەۋەردار قىلغااااان بااااۇ ئەساااەرلەرنىڭ سايىسااااىدا زامااااانىمىزدىكى مۇسااااۇلمانالر
ساااەھىھ ھەدىسااالە ر بىااالەن يالغاااان ھەدىسااالەرنىڭ پەرقىناااى ھېچقاناااداق قىيىنچىلىاااق تارتماساااتىن
بىلەلەيدۇ
 1653سوئال :يالغان ھەدىسلەرنى پاش قىلغان مەشھۇر ئەسەرلەر قايسىالر
جاااااۋاب :يالغااااان ھەدىساااالەرنى پاااااش قىلغااااان ئەسااااەرلەردىن زامانىمىزغااااا قەدەر يېتىااااپ
كەلگەنلىرىنىڭ مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئىماام ھاافىز ئىبنااى ئەباۇ فەر ەج ئابادۇراھمان ئىبنااى جەۋزىينىاڭ«الموضاوعات» ناااملىق
ئەسىرى
( )2ئىمااام جااللىااددىن سااۇيۇتىينىڭ « الآللااي المصاانوعة فااي األحاديااث الموضااوعة» ناااملىق
ئەسىرى
( )3ھاااافىز ئىبناااى ئەبۇلھەساااەن ماااۇھەممەد كەنانىينىاااڭ « تنزياااە الشاااريعة المرفوعاااة عااان
األحاديث الشنيعة الموضوعة» ناملىق ئەسىرى
( )4ئىبنى قەييىم جەۋزىينىاڭ « المناار المنياف فاي الصاحيل والضاعيف» نااملىق ئەساىرى ۋە
باشقىالر
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سۈننەتنىڭ توپلىنىش باسقۇچلىرى
() 1

سۈننەتنىڭ دەسلەپكى توپلىنىشى
 1654سوئال :سۈننەت قاچاندىن بىرى توپالنغان
جاۋاب :سۈننەت پەيغەم بەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىادىال يېزىلىشاقا ۋە توپلىنىشاقا باشالىغان
ھەتتاااا پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ھاياااات ۋاقتىااادىال بەزى سااااھابىالرنىڭ كىچىاااك ھەجىملىاااك
ھەدىس توپالملىرى مەيدانغا كەلگەن
سۈننەتنى يېَىشقا بۇيرۇغان ھەدىسلەر ۋە توسقان ھەدىسلەر
 1655سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلەرنى يېزىشتىن توسقانلىقى راستمۇ
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئاۋۋالاادا سااۈننەتنى يېزىااپ قالدۇرۇشااتىن توسااقانلىقى
راسات شااۇنداقال كېيىاانچە ئاۇنى يېزىااپ قالدۇرۇشااقا رۇخساەت قىلغااانلىقى ،ھەتتااا بۇيرىغااانلىقىمۇ
راست
بۇ ماۋزۇنى بايان قىلىشتىن ئااۋۋال تۆۋەنادىكى  3مااۋزۇ ھەققىادە مەلۇماات بېرىشاكە تاوغرا
كېلىدۇ:
( )1پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ھەدىسااالەرنى يېزىشاااتىن توساااقانلىقى ھەققىااادە كەلاااگەن
ھەدىسلەر
( )2پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ھەدىسااالەرنى يېزىشاااقا بۇيرىغاااانلىقى ھەققىااادە كەلاااگەن
ھەدىسلەر
( )3يۇقىرىقى قارىمۇقارشى ھەدىسلەرنىڭ مەقسىدىنى چۈشىنىش مەسىلىسى
 1656سوئال :سۈننەتنى يېزىپ قالدۇرۇشتىن مەنئى قىل غان ھەدىسلەر قايسىالر
جاۋاب :سۈننەتنى يېزىپ قالدۇرۇشتىن مەنئى قىل غان ھەدىسلەر تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئىمااام مۇساالىم ئەبااۇ سااەئىد خااۇدرى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلغااان ھەدىااس
بولاااۇپ ،ئۇنىڭااادا ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم « :مېنىاااڭ ھەدىسااالىرىمنى يازمااااڭالر ،قۇرئانااادىن
باشقىسىنى يازغاانالر يازغاانلىرىنى ئۆچاۈرۈپ تاشلىساۇن ،مېنىاڭ ھەدىسالىرىمنى سۆزلىساەڭالر
() 2
بولىدۇ ،كىم كى مېنىڭ نامىمدىن يالغان ھەدىسانى توقۇيادىكەن ،ئاورنىنى دوزاخاتىن ئايرىساۇن»
دېگەن
( )2ئىمااام ئەبااۇداۋۇد ئاباادۇلمۇتتەلىب ئىبنااى ھەنتەباادىن رىااۋايەت قىلغااان ھەدىااس بولااۇپ،
ئۇنىڭاادا ،مۇنااداق كەلااگەن « :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ساااھابىلىرىدىن زەيااد ئىبنااى سااابىت
مۇئاۋىيەنىاااڭ يېنىغاااا كىرىۋىااادى ،مۇئااااۋىيە ئۇنىڭااادىن ھەدىسااالەرنى يېزىاااپ قالااادۇرۇش ھەققىااادە
مەسااالىھەت ساااورىدى زەياااد ئىبناااى ساااابىت مۇئااااۋىيەگە ":پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىزناااى
) (1بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
( )2ئىمام مۇسلىمنىڭ «سەھىھ» ناملىق توپلىمى -4توم -2298 ،بەت-3004 ،ھەدىس
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() 1

ھەدىسلەرنى يازماسلىققا بۇيرىغان دىدى"»
 1657سوئال :سۈننەتنى يېزىپ قالدۇرۇشقا بۇيرىغان ھەدىسلەر قايسىالر
جاۋاب :سۈننەتنى يېزىپ قالدۇرۇشقا بۇيرىغان ھەدىسلەر تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئەبۇداۋۇد «سۇنەن» ناملىق ئەسىرى دە ئابدۇلال ئىبناى ئەمار ئىبناى ئااس رەزىيەلالھۇنىاڭ
مۇناااداق دېگەنلىكىناااى رىاااۋايەت قىلىااادۇ « :مەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ئاڭلىغانلىرىمنىاااڭ
ھەممىناى يېزىاپ قالادۇراتتىم ،قاۇرەش جامائەساى مېناى ھەدىسالەرنى يېزىشاتىن توساۇپ" ،سااەن
ئاڭلىغان نەرسەڭنىڭ ھەممىسىنى يازامسەن ھاالبۇكى ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالممۇ ئىنساان ،ئاۇ
خوشاااااللىق ۋە غەزەپلىاااااك ھاللىرىاااادىمۇ ساااااۆزلەيدۇ ئەمەساااامۇ " دىااااادى شااااۇنىڭ بىااااالەن مەن
ھەدىساالە رنى يېزىشاانى توختاااتتىم بااۇ ۋەقەنااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا دىۋىاادىم ،پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساااااالم قو لىنىااااڭ بااااارمىقى بىاااالەن ئېغىزىغااااا ئىشااااارەت قىلىااااپ تۇرۇپ":يېزىااااۋەرگىنۇ
ئالالھنىااڭ نااامى بىاالەن قەسااەم قىلىااپ ئېيتىمەنكااى ،بااۇ ئېغىاازدىن ھەقىقەتااتىن باشقىسااى چىقماياادۇ"
() 2
دىدى»
( )2ئىمااام بۇخااارى ئەبااۇ ھااۇرەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ:
« مەكااكە فەتھااى بولغاناادا ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەككىاادە مۇسااۇلمانالر بىاالەن بىاار مەزگىاال
تۇردى ،بىر كۈنى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ئاالالھ تائاالغاا ھەمدۇساانا ئېيتىاپ بولغانادىن كېايىن
ساااۆزىنى باشاااالپ ":ئاااالالھ مەككىناااى فىااال ئېگىلىرىنىاااڭ زىيانكەشااالىكىدىن سااااقلىدى ،ئۇنىڭغاااا
پەيغەمبىرى بىلەن مۇساۇلمانالرنى ئىاگە قىلادى ،مەككىادە ئاۇرۇش قىلىاش مەنادىن بۇرۇنقىالرغاا
ۋە كېيىنكىلەرگىماااۇ جاااائىز ئەمەس ،پەقەت ماڭاااا كۈنااادۈزدىن بىااار ساااائەتال رۇخساااەت قىلىنااادى
مەككىگە كىرگەن ئادەم ئۇنىڭ ئاوۋلىرىنى ئوۋلىمىساۇن ،دەرەخلىرىنىاڭ شااخلىرىنى ئۇشتىمىساۇن،
ئۇچرىغااان نەرسااىنى ئالمىسااۇن ،بىاارەر كىشىسااى ناااھەق ئۆلتااۈرۈلگەن ئااادەم قاتىلاادىن قىساااس
ئاېلىش يااكى فىادىيە (ماااددىي تاۆلەم) ئاېلىش ئااارقىلىق ئاۇنى كەچۈرىۋېتىشاتا ئەركىندۇر"دېگەناادە،
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تاغىساااى ئاببااااس ئورنىااادىن تاااۇرۇپ ":يارەساااۇلەلالھۇ ئەزخەر
( خۇشااپۇراقلىق بىاار خىاال يۇپۇرماااق)نى ئالساااق بوالماادۇ چااۈنكى ئااۇنى بىااز ئااۆيلىرىمىزگە ۋە
قەبرىلىرىمىاازگە ئىشاالى تىمىز"دېگەندە ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم "پەقەت ئەزخەرنااى ئالساااڭالر
بولىدۇ"دېدى شۇ ۋاقىتتا يەمەنلىك ئەبۇشاا ھ دېاگەن ئاادەم ئورنىادىن تاۇرۇپ" ،يارەساۇلەلالھۇ باۇ
تەلىماااتلىرى ڭىزنى ماڭاااا يېزىاااپ بېرىشاااىڭالرنى ساااورايمەن" دېگەندە ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
() 3
كاتىبلىرىغا "ئەبۇشاھقا يېزىپ بېرىڭالر"دەپ بۇيرىغان»
 1658سوئال :سۈننەتنى يېزىشتىن توسقان ھەدىسلەر بىلەن يېزىشاق ا بۇيرىغاان ھەدىسالەرنى قاناداق
چۈشىنىش كېرەك
جااااااۋاب :ساااااۈننەتنى يېزىشاااااتىن توساااااقان ھەدىسااااالەر بىااااالەن ئاااااۇنى يېزىشاااااقا بۇيرىغاااااان
ھەدىسااالەرنىڭ ئوتتۇرىساااىنى مۇۋاپىقالشاااتۇرۇش ئۈچاااۈن ئىساااالم ئۆلىماااالىرى كاااۆپ تەرەپلىااامە
ئىاازدەنگەن ۋە بااۇ ئىككىسااىنىڭ ئوتتۇرىسااىنى باغ الشااتۇرۇپ ئورتاااق مەنىااگە ئېرىشااكەن ھااافىز
ئىبنى ھەجەر«فەتھۇلبارى» ناملىق ئەسىرى دە تۆۋەندىكىلەرنى بايان قىلغان:
( )1ئەبۇداۋۇدنىڭ«سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى -4توم -61،بەت-3647 ،ھەدىس
( )2ئەبۇداۋۇدنىڭ«سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى -4توم -60،بەت-3646 ،ھەدىس
(« )3سەھىھۇلبۇخارى» -2434ھەدىس« ،فەتھۇلبارى»نىڭ -5توم-109،بېتى
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( )1پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ « مەنااادىن قۇرئاااان كەرىمااادىن باشقىساااىنى يازمااااڭالر»
دېگەنلىكاااى قۇرئاااان كەرىااام بىااالەن ھەدىسااالەرنى بىااارگە توپالشاااتىن مەنئاااى قىلغاااانلىقى بولاااۇپ،
ئىككىسىنى ئايرىم-ئايرىم يېزىپ قالدۇرۇشتىن توسقانلىقىنى ئىپادىلىمەيدۇ
( )2پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ سااااۈننەتنى يېزىااااپ قالدۇرۇشااااتىن توسااااقانلىقى ئااااۇنى
يادلىماستىن يېزىشاقىال كۇپاايە قىلغۇچىالرغاا قارىتىلغاان يەناى ھەم ياادالپ ھەم يېزىاپ ساقالشاقا
رۇخسەت قىلغان دېگەنلىك
( )3پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرىنى يېزىااپ قالدۇرۇشااتىن توسااقانلىقى قۇرئااان
كەرىاااام ئۇنىڭغاااااا چۈشاااااىۋاتقان ۋاقىاااااتالرغىال خاساااااتۇر چاااااۈنكى پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالم
كىشىلەرنىڭ ھەدىسلەرنى قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىگە ئارىالشتۇرۇپ قويۇشىدىن ئەنسىرەيتتى
( )4پەيغەمبەر ئ ەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلەر نى يېزىپ قالدۇرۇشاتىن توساقان ھەدىساى ئاۇنى
يېزىشااااقا رۇخسااااەت قىلغااااان ھەدىسااااتىن باااااۇرۇنقى ھەدىسااااتۇر ئەلااااۋەتتە كېيىنكااااى ھەدىاااااس
() 1
بۇرۇنقىسىنى ئەمەلدىن قالدۇرىدۇ
دەسلەپتە سۈننەتنى يېَىشتىن توسۇشنىڭ سەۋەبى
 1659سوئال :ئاۋۋالدا سۈننەتنى يېزىش نېمە ئۈچۈن مەنئى قىلىنغان
جااااۋاب :ئىساااالمنىڭ دەسااالەپكى دەۋرلىرىااادە مۇساااۇلمانالرنىڭ ھەدىسااالەر بىااالەن مەشاااغۇل
بولاۇپ قېلىاپ ،قۇرئااان كەرىماگە كۆڭااۈل باۆلمەي قېلىشاى ۋە بەزىلىرىنىااڭ ھەدىسالەرنى قۇرئااان
كەرىااام ئاااايەتلىرىگە ئارىالشاااتۇرۇپ قويىشااا ىدىن ئەنساااىرىگەنلىكتىن ھەدىسااالەر بىااالەن مەشاااغۇل
بولۇشتىن ۋە ئۇنى يېزىشتىن توسقان ۋە قۇرئان كەرىم بىلەنال مەشغۇل بولۇشقا بۇيرىغان
كېيىانچە كىشااىلەرنىڭ دىنىااي سەۋىيىسااى ئۆسااۈپ ،ھەتتاا ئاااۋام خەلقمااۇ قۇرئااان كەرىاام بىاالەن
ھەدىسنىڭ پەرقىنى ناھايىتى ئېنىق ئايرىيااليدىغان ۋە زىيەتكە كەلاگەن ،قۇرئاان كەرىمناى قوياۇپ
ھەدىسااااااكىال بېرىلىااااااپ كەتمەيدىغانلىقىاااااادىن ۋە قۇرئااااااان كەرىاااااام ئااااااايەتلىرىگە ھەدىساااااالەرنى
ئارىالشاااتۇرۇپ قوياااۇ ش خەۋپىااادىن خااااتىرجەم بولغانااادىن كېااايىن ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
ھەدىسلەرنى يېزىپ قالدۇرۇشقا بۇيرىغان
 1660سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى يازدۇرغان ھەدىسلەر قايسىالر
جاۋاب :پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ئاۆزى ياازدۇرۇپ قالادۇرغان ھەدىسالەرنىڭ كۆپىنچىساى
ئۇنىااڭ ھەر قايسااى شااەھەرلەرگە تەيىاانلىگەن ۋالىيلىرىغااا ئەۋەتااكەن مەكتۇبلىرىاادا ئىپادىلىنىاادۇ،
ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
( ) 1زاكاااات ۋە دىااايەت مەساااىلىلىرى ھەققىااادە يازدۇرغاااان مەكتاااۇبى بولاااۇپ ،پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇنى ۋاپاتىااادىن ئاااازراق ۋاقىااات ئىلگىااارى يازدۇرغاااان ئاااۇنى ئىماااام بۇخاااارى
ھەدىس توپلىمىنىڭ «زاكات» بۆلۈمىدە بايان قىلغان
( ) 2ئەماار ئىبنااى ھەزم رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇغااا يازدۇرغااان م ەكتااۇبى بولااۇپ ،ئااۇنى ئىمااام
بەيھەقى «دالئىل ئەننۇبۇۋە» يەنى ( پەيغەمبەرلىك دەلىللىرى» ناملىق ئەسىرىدە بايان قىلغان
( ) 3ھەر قايساااى دۆلەتلەرنىاااڭ پادىشااااھلىرىغا ئاااۇالرنى ئىساااالمغا دەۋەت قىلىاااپ ئەۋەتاااكەن
مەكتۇبلىرى بولۇپ ،ھەدىس توپالملىرىدىن ۋە تارىخ كىتابلىرىدىن ئورۇن ئالغان
( )1فەتھۇلبارى -1توم -277بەت
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( )4كۇففااار الر بىاالەن تۈزۈشااكەن كېلىشااىملىرىدە يازغااانلىرى بولااۇپ ،تااارىخ كىتابلىرىاادىن
ئورۇن ئالغان
ساھابىالر زامانىدا يېَىلغان ھەدىس توپالملىرى
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم سااااۈننەتنى يېزىااااپ قالدۇرۇشااااقا رۇخسااااەت قىلغااااان ۋە بەزى
ساااااااھابىالرغا يېزىشاااااانى بۇيرىغاناااااادىن كېاااااا يىن ،ساااااااھابىالر پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ
سۈننەتلىرىنى يېزىپ خااتىرىلەش ۋە بىلمىگەنالەر بىلگەنلەردىان ساوراپ تاوپالش ئىشالىرىغا زور
قىزىقاااارلىق بىااالەن كۆڭاااۈل بۆلۈشاااكە باشااالىغان شاااۇنداق قىلىاااپ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ھاياااات ۋاقتىااادىال كاااۆپلىگەن سااااھابىالرنىڭ كىچىاااك ھەجىم لىاااك بولساااىمۇ ھەدىاااس تاااوالملىرى
مەيدانغا كەلگەن
بولۇپمااۇ ،قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى بىرىنچااى خەلىااپە ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ
زامانىااادا توپلىنىاااپ كىتااااب ھالىغاااا كەلتاااۈرۈلگەن ۋە ئاااۈچىنچى خەلىاااپە ئوسااامان ئىبناااى ئاففاااان
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئەمرى بىلەن نۇسخىالرغا كۆپەيت ىلىاپ ھەر قايساى ئىساالم ئەللىارىگە بىار
نۇسااخىدىن ئەۋەتىلى ا پ بولغاناادىن كېاايىن ،قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى سااەتىرلەردە (كىتاااب ئىچىاادە)
ھەم قەلبلەردە ( قارىيالرنىڭ دىللىرىدا) مەھكەم سااقالنغان بولادى شاۇنىڭدىن كېايىن ھەدىسالەرنى
يېزىاااپ قالااادۇرۇش ۋە ھەدىاااس بىلىااادىغانالرنى ئىااازدەپ ت ېپىاااپ ،ئاااۇالردىن ئۆگىنىاااپ تاااوپالش
ئىشلىرى ساھابىالر ئارىسىدا ئەۋجىگە كۆتۈرۈلگەن
 1661سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدىكى ھەدىس توپالملىرى قايسىالر
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ زامانىااادىكى ھەدىاااس توپالملىرىنىاااڭ ئاااۆرنەكلىرى
تۆۋەندىكىلەر:
( )1ئابدۇلال ئىبنى ئەمر ئىبناى ئااس رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ ھەدىاس تاوپلىمى بولاۇپ ،ئىماام
ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل«مۇسنەد» ناملىق ھەدىس توپلىمىغا كۆپ قىسمىنى كىرگۈزگەن
( )2ئەلاااى ئىبناااى ئەبۇتالىاااب رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ كىچىاااك ھەجىملىاااك ھەدىاااس تاااوپلىمى
بولاااۇپ ،ئىماااام بۇخاااارى «الجاااامع الصاااحيل» نااااملىق دۇنيااااچە مەشاااھۇر ھەدىاااس توپلىمىنىاااڭ
« ئىلىمنااى يېزىااپ قالاادۇرۇش» دېااگەن بۆلۈمىاادە ،ئەلااى ئىبنااى ئەبۇتالىبنىااڭ ھەدىااس توپلىمىاادىن
« دىيەت ۋە ئەسىرلەر توغرىسىدىكى ئەھكامالر» قىسمىنى بايان قىلغان
( )3ساااااەئد ئىبناااااى ئۇباااااادە رەزىيەلالھاااااۇ ئ ەنھۇنىاااااڭ ھەدىاااااس تاااااوپلىمى بولاااااۇپ ،ئىماااااام
تىرمىزى«سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمىدا ،ئۇنىڭ بىر قىسمىنى بايان قىلغان
( )4سااەمرە ئىبنااى جۇناادۇب رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ بالىلىرىغااا يېزىااپ قالاادۇرغان ھەدىااس
توپلىمى بولۇپ ،ئىمام بۇخارى «الجامع الصحيل» نااملىق دۇنيااچە مەشاھۇر ھەدىاس توپلىمىنىاڭ
« ئىلىمنى يېزىپ قالدۇرۇش» دېگەن بۆلۈمىدە ،ئۇنىڭ بەزى ھەدىسلىرىنى بايان قىلغان
( )5ئەبااۇ رافااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ ھەدىااس تااوپلىمى بولااۇپ ،نامازغااا مۇناسااىۋەتلىك
ھەدىسلەردىن تەركىب تاپقان
( )6جابىر ئىبنى ئابدۇلال رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھەدىس توپلىمى
( )7مۇغىرە ئىبنى شۇئبە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇئاۋىيەگە يېزىپ بەرگەن ھەدىسلەر
ياااۇقىرىقى باياااانالردىن ئوچۇقالنااادىكى ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ھەدىسااالىرى ئۇنىاااڭ
ھايات ۋاقتىدىال يېزىلىپ ،توپلىنىشقا باشلىغان
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يااااۇقىرىقىالر ھىجاااارىيە  -1ئەسااااىردىال (مىالدىاااايە-6ئەسااااىردە) توپلىنىااااپ بولغااااان ھەدىااااس
توپالملىرىدۇر
سۈننەتنىڭ ھىجرىيە  -2ئەسىردە رەسمى توپلىنىشى
 1662سوئال :ھىجرىيە -2ئەسىردە ھەدىسلەر قايسى تەرىقىدە توپالنغان
جاۋاب :ھىجرىيە -2ئەساىر(مىالدىيە-7ئەساىر)دە ئەمەۋىيلەرنىاڭ -7خەلىپىساى ئاۆمەر ئىبناى
ئابدۇلئەزىز( 717-720م)نىاڭ خەلىپىلىاك دەۋرىنىاڭ دەسالىبىدە ،ئۇنىاڭ پەرماانى بىالەن پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۈننەتلىرىنى تااوپالش ھەرىكىتااى جانىلىنىااپ كەتااكەن خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى
ئابدۇلئەزىز بۇ ئىشقا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلۈپ ،كاتتا ئۆلىمااالرنى ۋەزىپىلەنادۈرگەن ھەتتاا مەدىانە
مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىگە ئااادەم ئەۋەتىااپ ئااۇ جاياادىكى ئۆلىماااالرنى ھەدىساالەرنى توپالشااقا ئەماار
قىلغان خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز مەدىانە ئۆلىمالىرىغاا يازغاان مەكتۇبىادا مۇناداق دېاگەن:
« پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرىنى يېزىااپ تااوپالڭالر ،مەن ھەدىااس بىلىاادىغانالرنىڭ
() 1
تۆگەپ كېتىشى بىلەن بۇ ئىلىمدىن ئايرىلىپ قېلىشىمىزدىن قورقىۋاتىمەن»
شۇنىڭ بىلەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرى توپلىنىاپ ،چاوڭ ھەجىملىاك رەسامىي
ھەدىس توپالملىرى مەيدانغا كېلىشكە باشلىغان
 1663سوئال :ھەدىسلەرنى تۇن جى قېتىم كىتاب ھالىغا كەلتۈرگەن ئالىم كىم
جاااۋاب :ھەدىساالەر نى تاااۇنجى قېااتىم كىتااااب ھالىغااا كەلتااۈرگەن ئاااالىم ئىسااالم تارىخىااادىكى
مەشاااااھۇر ھەدىسشاااااۇناس ماااااۇھەممەد ئىبناااااى شاااااىھاب ئەل زۇھرىاااااي (م )741 -670دېاااااگەن
كىشااااىدۇر بااااۇ كىشااااى «تااااابىئىين» ( ساااااھابىالرنى كااااۆرگەن ئىككىنچااااى ئەۋالد مۇسااااۇلمانالر)
قاتارىاااا دىن بولااااۇپ ،ئەينااااى ۋاقىتتىكااااى ئااااالىم ساااااھابىالردىن ئەنەس ئىبنااااى مالىكتااااا ۋە مەدىاااانە
مۇنەۋۋەرەنىااااڭ ئۆلىمالىرىاااادا ئوقۇغااااان ئااااۇ پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ  2200ھەدىسااااىنى
يادلىغان ۋە يېزىپ كىتاب ھالىغا كەلتۈرگەن
ھىجرىيە  -3ئەسىردىكى ھەدىس توپالش دولقۇنى
 1664سوئال :ھىجرىيە  -3ئەسىردىكى ھەدىس توپالش دولقۇنى قانداق بولغان
جااااۋاب :ھىجااارىيە  -3ئەساااىر (مىالدىااايە -8ئەساااىر) ھەدىسااالەرنى تاااوپالپ دىاااۋان قىلىاااش
ئىشلىرى ئەڭ زور دەرىجىدە ئەۋج ئالغان ئەسىر بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
بۇ ئەسىردە پەيغەمب ەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسلىرىنى تاوپالش ھەرىكىتاى ناھاايىتى جانلىنىاپ
كەتااكەن بولاااۇپ ،ئالاادىنقى ئىككاااى ئەسااىردە تو پالنغاااان ھەدىساالەر سااااھابىالرنىڭ ساااۆزلىرى ۋە
تاااابىئىن ئۆلىم الىرىنىاااڭ پەتىاااۋالىرى بىااالەن قوشاااۇ پ يېزىلىاااپ كەلاااگەن بولساااا ،باااۇ ئەساااىرنىڭ
ئااۆزگىچىلىكى ھەدىساالەرنى تااوپالش ئ ۇسااۇللىرىنىڭ بېكىتىلىشااى ۋە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ
ھەدىساالىرىنى ئاااايرىم ،ساااھابىالرنىڭ ساااۆزلىرىنى ئااايرىم ۋە تابىئىنالرنىاااڭ پەتىااۋالىرىنى ئاااايرىم
قىلىپ يېزىشتىن ئىبارەت بولغان
 1665سوئال :ھىجرىيە ئۈچىنچى ئەسىردىكى ھەدىس توپالش ئۇسۇللىرى قانداق بولغان
جاااۋاب :ھىجاارىيە ئااۈچىنچى ئەسااىردىكى ھەدىااس تااوپالش ئۇسااۇللىرىنى تۆۋەناادىكى ئىككااى
( )1دارمى ھەدىس توپلىمى  -1توم -126 ،بەت
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خىل ئۇسۇلغا ئىخچامالشقا بولىدۇ:
بىرىنچى ئۇسۇل:
باااۇ ئۇسااااۇل ھەدىساااالەرنى رىااااۋايەت زەنجىرلىاااارى بىاااالەن بىاااارگە تااااوپالش يەنااااى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالمدىن ھەدىااس رىااۋايەت قىلغااا ن ھەر بىاار ساااھابىنىڭ تەرجىمىھااالىنى ئااۇ رىااۋايەت
قىلغان ھەدىس بىلەن بىرگە يېزىپ ماېڭىش ،ھەساىلەرنى ساەھىھ يااكى زەئىاپ دەپ ئايرىماساتىن،
رىااۋايەت قىلىنغاااان پېتااى خااااتىرىلەش ،ھەدىسااالەرنى بۆلااۈملەرگە ۋە ماۋزۇالرغاااا ئايرىماساااتىن
يېزىااپ توپالشااتىن ئىبااارەت بولغااان مەسااىلەن :ناماااز ھ ەققىاادە كەلااگەن ھەدىساالەرنى ھەج ي ااكى
زاكااات ھەققىاادە كەلااگەن ھەدىساالەر بىاالەن بىاارگە ،روزا ھەققىاادە كەلااگەن ھەدىساالەرنى سااودا-
سېتىق ئەھكاملىرى ھەققىدە كەلگەن ھەدىسلەر بىلەن بىرگە توپلىغانغا ئوخشاش
باۇ خىاال ئۇسااۇل پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرىنى سااقالپ بېاارىش رولىغااا ئااېگە
بولساااىمۇ ،ھەدىاااس ئىزدىگۈچىلەرنىاااڭ ئىااازدىگەن ھەدىسااالەرنى تېپىشاااى قىااايىن باااوالتتى ئۇنىاااڭ
ئۈسااااتىگە توپالنغااااان ھەدىساااالەر سااااەھىھ ياااااكى زەئىااااپ دەپ ئايرىلمىغااااانلىقتىن ،ئۆلىماااااالردىن
باشقىالرنىڭ بۇ ھەدىسلەردىن پايدىلىنىشى قىيىن ئىدى
 1666سوئال :يۇقىرىقى ئۇسۇلدا توپالنغان ھەدىس توپالملىرى قايسىالر
جاۋاب :بۇ ئۇسۇلدا توپالنغان ھەدىس توپالملىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئەبۇداۋۇد تىيالىسىينىڭ «مۇسنەد» ناملىق ھەدىس توپلىمى (ھ819-204م)
( )2ئىبنى ئەبۇ شەيبەنىڭ«مۇسنەد» ناملىق ھەدىس توپلىمى (ھ849-235م)
( )3ئىمام ئەھمەد ئىبنى ھەنبەلنىڭ«مۇسنەد» ناملىق ھەدىس توپلىمى (ھ855-241م)
ئىككىنچى ئۇسۇل:
بااۇ ئۇسااۇل ھەدىساالەرنى فىقھىااي بۆلااۈملەرگە ئايرىااپ ،ھەر بىاار ماااۋزۇدا كەلااگەن ھەدىساالەرنى
شااۇ ماۋزۇغااا كىرگااۈزۈش ،ئاناادىن ئااۇالرنى مۇناسااىپ بۆلااۈملەرگە بۆلۈشااتىن ئىبااارەت بولغااان
م ەساااىلەن :نامااااز ھەققىااادە كەلاااگەن ھەدىسااالەرنى «نامااااز كىتاااابى» دېاااگەن بۆلاااۈمگە تاااوپالپ،
ئۇنىڭدىن يەنە «بەش ۋاب ناماز بابى» « ،ئىككى ھېيت نامىزى بابى»« ،تەراۋىاھ ناامىزى باابى»
دەپ ماۋزۇالرغا ئايرىغانغا ئوخشاش
 1667سوئال :بۇ خىل ئۇسۇلدا ھەدىس توپلىغان ھەدىسشۇناسالر كىملەر
جاۋاب :بۇ خىال ئۇساۇلدا ھەدىاس توپلىغاان ھەدىسشۇناساالردىن ئىماام بۇخاارى بىالەن ئىماام
مۇساالىمغا ئوخشاااش ھەدىساالەرنىڭ ئىچىاادىن پەقەت «سااەھىھ» ھەدىساالەرنىال توپلىغااانلىرىمۇ ۋە
ئەبااااۇداۋۇد ،تىرمىاااازى ،نەسااااائىي ،ئىبنااااى ماااااجە لەرگە ئوخشاااااش ھەدىساااالەرنى «سااااەھىھ» ۋە
() 1
«زەئىپ» دەپ تۈرلەندۈرۈش بىلەن بىرگە ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى توپلىغانلىرىمۇ بار

( )1خەتىااااااب ئەل بەغاااااادادىينىڭ «تەقييىااااااد ئەل ئىلاااااام» ناااااااملىق ئەسااااااىرى  -36-29بەتاااااالەر ،دوكتااااااۇر نۇرىااااااددىن
ئەترنىڭ«مەنھەجۇننەقد فى ئۇلۇمىل ھەدىس» ناملىق ئەسىرى  -63-39بەتلەر
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سۈننەتنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدىكى ئورنى
 1668سوئال :سۈننەتنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىدا قانداق ئورنى بار
جااااۋاب :ساااۈننەت ئىساااالم قانۇنشۇناسااالىقىنىڭ ئىككىنچاااى ئاساسااالىق مەنبىئىااادۇر بۇنىڭااادا
قەدىماادىن ھااازىرغىچە پۈتااۈن ئىسااالم ئااۇممىتى بىااردەك ئىتتىپاااقتۇر قۇرئااان كەرىاام ۋە ھەدىااس
دەلىللىاارى باااۇ ھەقىقەتنااى ئىساااپاتاليدۇ قۇرئااان كەرىمااادە پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالمغا ئىتاااائەت
قىلىشااانىڭ زۆرۈرلىكىناااى ،ئۇنىاااڭ ساااۈننى تىگە ئەگىشاااىش ۋە دىااان ھەم دۇنياااالىق ئىشاااالردا ئۇنىاااڭ
تۇتقان يولىنى دەستۇر قىلىشنىڭ پەرزلىكىنى تەكىتلىگەن ئايەتلەر ئىنتايىن كۆپ
﴿ كىمكااى پەيغەماابەرگە ئىتااائەت قىلىاادىكەن ،ئااۇ ئالالھ قااا ئىتااائەت قىلغااان بولىاادۇ پەيغەماابەر
() 1
سىلەرگە بەرگەننى ئېلىڭالر ،پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىدىن چەكلىنىڭالر﴾
﴿ ئى پەيغەمبەرۇ پەرۋەردىگارىڭ بىالەن قەساەمكى ،ئاۇالر ئاۆز ئارىساىدىكى دەتاالشاقا ساېنى
ھۆكااااۈم چىقىرىشااااقا تەكلىااااپ قىلمىغااااۇچە ،ئاناااادىن سااااېنىڭ چىقارغااااان ھااااۆكىمىڭگە ئۇالرنىااااڭ
دىللىرىاادىكى قىلااچە غااۇم بولسااىمۇ يوقااالمىغىچە ۋە ئااۇالر پۈتااۈنلەي بويسااۇنمىغىچە ئىمااان ئېيتقااان
() 2
بولمايدۇ ﴾
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۈننىتىنى چىااڭ تۇتااۇش ،ئۇنىڭغااا ئېسااىلىش ۋە ئۇنىااڭ روھااى
بويىچە ئەمەل قىلىشنىڭ زۆرۈزلىكىنى تەكىتلىگەن ھەدىسلەرمۇ كۆپ مەسىلەن:
پەيغەمااابە ر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن« :ساااىلەر مېنىاااڭ يولۇمغاااا ۋە تاااوغرا يولنىاااڭ
يېتەكچى لىرى بولغاان خەلىپىلىرىمنىاڭ يولىغاا ئەگىشاىڭالر ۋە ئاۇنى پۈ تاۈن كۈچاۈڭالر بىالەن چىاڭ
تۇتۇڭالر ،مېنىڭ يولۇمغا خىالپ كېلىدىغان ئىشالرنى دىان ناامى بىالەن پەيادا قىلىۋېلىشاتىن قااتتىق
ساقلىنىڭالر چۈنكى دىنادا پەيادا قىلىنغاان ھەر قاناداق يېڭىلىاق بىادئەتتۇر بىادئەتنىڭ ھەر قانادىقى
() 3
ئازغۇنلۇقتۇر»
سۈننەتكە ئەھمىيەت بېرىشنىڭ زۆرۈرلىكى
 1669سوئال :قۇرئان كەرىمنىال تۇتۇپ سۈننەتكە ئەھمىيەت بەرمەسلىك توغرىمۇ
جاۋاب :قۇرئان كەرىم بىالەن ساۈننەت ئىككىساى ئىساالم دىنىنىاڭ بىردىنبىار دەساتۇرلىرىدۇر
ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە قۇرئااان كەرىماادىكى ئەھكااامالرنى چۈشا ىنىش ئۈچااۈن سااۈننەتكە ئېھتىياااج زور
شۇڭا قۇرئان كەرىمنىال تۇتۇپ ،سۈننەتنى تەرك ئېتىش توغرا ئەمەس
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم قۇرئاااان كەرىمااانىال تۇتاااۇپ ،ساااۈننەتنى تەرك ئېتىشااانىڭ خاتاااا
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن« :بىر زاما ن كېلىاپ ساىلەردىن بىارىڭالر سااپاغا يۆلىنىاپ
ئولتااۇرۇپ ،مەن بۇيرىغااان ياااكى توسااقان ئىشااالردىن بىرەرسااى توغرۇلااۇق" بىلمەيمىااز ،بىااز

( )1ھەشر سۈرىسى -7ئايەت
( )2نىسا سۈرىسى -65ئايەت
( )3ئەبۇداۋۇدنىڭ«سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى  -5توم -13،بەت-4607 ،ھەدىس
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() 1

ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان كەرىمدىن تاپقانلىرىمىزغىال ئەگەشتۇق"دېمىسۇن »
سۈننەتمۇ مەنە جەھەتاتە ئاالالھ تائااالدىن كەلاگەن ۋەھياى بولغاانلىقى ئېتىباارى بىالەن ئۇنىاڭ
قۇرئااان كەرىاام بىااالەن بولغااان مۇناساااىۋىتى ۋە باغلىنىشااى ئىنتاااايىن مۇسااتەھكەم ،چەمبەرچااااس
باغلىنىشتۇر چۈنكى ساۈننەت قۇرئاان كەرىمناى ئوچاۇقالش ئۈچاۈن كەلاگەن يېگاانە مەنابەدۇر
ساااااۈننەت قۇرئاااااان كەرىمنىاااااڭ ئايەتلىرىااااادىكى ماااااۇتلەق ھۆكاااااۈملەرنى قەيتلىاااااك قىلىااااادىغان،
ئ ومااۇملىرىنى خاااس قىلىاادىغان ،مااۇجىمەللىرىنى ئوچۇقالياادىغان ۋە قۇرئااان كەرىاام ئايەتلىرىنىااڭ
مەنىسااىنى چۈشىنىشااتە بىردىنبىاار مەناابەدۇر سااۈننەت يەنە قۇرئااان كەرىماادە بايااان قىلىنمىغااان
كۆپلىگەن شەرىئەت ھۆكۈملىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان
سۈننەتنىڭ قۇرئان كەرىمنى ئوچۇقلىشى
( )1سۈننەتنىڭ قۇرئاندىكى ئىجمالىي ئەھكامالرنى تەپسىلىي قىلىپ ئوچۇقلىشى
قۇرئاااان كەرىمااادە كاااۆپلىگەن ئىجماااالىي ئەھكاااامالر كەلاااگەن بولاااۇپ ،ساااۈننەت ئاااۇالرنى
تەپسااااىلىي بايااااان قىلىااااپ چۈشااااەندۈرگەن ناماااااز ،روزا ،زاكااااات ،ھەج ۋە باشااااقا كااااۆپلىگەن
ئەھكامالر بۇنىڭ مىسالى
مەساىلەن :قۇرئااان كەرىمادە ﴿ :شۈبھىسااىزكى ،نامااز مااۆمىنلەرگە ۋاقتاى بەلگىلەنااگەن پەرز
قىلىندى ﴾( )2دېگەن بولسىمۇ ،ناماز ۋاقىتلىارى ،ئوقۇلاۇش ئۇساۇلى ،رەكئەتلىارى ۋە نامازالرنىاڭ
سااااانى قاتااااارلىق مەسااااىلىلەر بايااااان قىلىنمىغااااان بااااۇالرنى پەقەت پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم
سااۈننەتلىرى ئااارقىلىق كۆرسااەتكەن ۋە ئااۆگەتكەن زاكاتنىااڭ پەرزلىكااى قۇرئااان كەرىماادە بايااان
قىلىنغان بولسىمۇ ،زاكات مىقدارى ،ئادا قىلىش شاەرتلىرى ۋە باشاقا ئەھكاامالر باياان قىلىنمىغاان
پەقەت پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم ساۈننەتلىرى ئااارقىلىق زاكاتنىااڭ تەپساىلىي ئەھكاااملىرىنى بايااان
قىلىپ بەرگەن
مۇنااادىن باشاااقا قۇرئاااان كەرىماااادىكى كاااۆپلىگەن ئەھكاااامالر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ
سۈننەتلىرى بىلەنال ئوچۇقلۇققا ئېرىشكەن
( )2سۈننەتنىڭ مۇتلەق ھوكۈملەرنى خاسلىققا ئېگە قىلىشى
قۇرئااان كەرىماادە ﴿ :ئوغرىلىااق قىلغااۇچى ئەرنىااڭ ۋە ئوغرىلىااق قىلغااۇچى ئايالنىااڭ قىلمىشااىنى
جااازاالپ ،ئااالال ھ تەرىپىاادىن ئىباارەت قىلىااش يۈزىسااىدىن قااوللىرىنى كېسااىڭالر﴾()3دەپ كەلااگەن
بولساااىمۇ ،ئوغرىنىاااڭ قاااولى نەدىااان كېساااىلىدۇ ۋە ئىككاااى قولىنىاااڭ ھەممىساااىمۇ يااااكى بىرساااىمۇ
دېگەنلەرنااى سااۈننەت بەلگىاالەپ ،ئوغرىنىااڭ بىاار قااولىنى بېغىشااىدى ن كېسىشاانى قااارار قىلغااان
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ ھەقااتە « :ئااوغرىنى مەھكىمىااگە ئېلىااپ چىقىشااتىن بااۇرۇن ئۇنىڭغااا
شاااپائەتچى بولااۇپ ،قۇتقااۇزۇپ قېلىشااقا تىرىشااىڭالر ،مەھكىمىااگە بارغاناادا ھاااكىم (قااازى) ئااۇنى
كەچۈرىۋەتساىمۇ  ،ئااالالھ ئاۇنى كەچۈرىۋەتمەياادۇ ،ھاااكىم ئۇنىاڭ قااولىنى كېسىشاكە بۇيرىسااا ئااۇنى
() 4
بېغىشىدىن كېسىڭالر»
()1
()2
()3
()4

ئەبۇداۋۇدنىڭ«سۈنەن»ناملىق ھەدىس توپلىمى -5توم -12،بەت-4605 ،ھەدىس
نىسا سۈرىسى -103ئايەت
مائىدە سۈرىسى -38ئايەت
دارا قۇتنىينىڭ«سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى -3توم-205،ھەدىس زەئىپ دېيىلگەن ھەدىس

-7بۆلۈم :قۇرئان ۋە سۈننەت

218

( )3سۈننەتنى ڭ ئومۇمىيلىقتىن خاس ھۆكۈملەرنى چىقىرىشى
قۇرئان كەرىمادە ﴿ :ئاالالھ باالىلىرىڭالر (غاا تېگىادىغان مىاراس) ھەققىادە تەۋساىيە قىلىادۇكى،
بىاار ئەرگە ئىككااى ئايالنىااڭ ھەسسىسااى تېگىاادۇ ﴾( )1دېاايىش ئااارقىلىق مىااراس ئااېلىش ھەققىاادىكى
ئومااااۇمىي پىرىنسااااىپ نى بايااااان قىلغااااان بولسااااىمۇ ،بااااالىالردى ن كىملەرنىااااڭ مىراسااااتىن مەھاااارۇم
بولىدىغانلىقىنى بايان قىلمىغان سۈننەت ئاتا -ئانىساىدىن بىرەرساىنى ئۆلتاۈرگەن قااتىلنى مىراساتىن
مەھاارۇم قىلغااان پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ ھەقااتە « :قاتىاال مىااراس ئااللماياادۇ»( )2دېااگەن
شااۇڭا ئىسااالم دىنىنىااڭ مىااراس قانۇنىاادا ،ئاتااا-ئانىسااىدىن بى رەرسااىنى قەسااتەن ئۆلتااۈرگەن ئااادەم
ئۇالرنىڭ مىراسىدىن مەھرۇم قىلىنىدۇ
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم يەنە « بىااااز مىااااراس قالاااادۇرمايمىز ،قويااااۇپ كەتكەنلىرىمىااااز
سااەدىقىدۇر»( )3دېاايىش ئااارقىلىق پەيغەماابەرلەردىن قالغااان نەرسااىلەرنىڭ ئۇالرنىااڭ ۋارىساالىرىغا
مىراس قىلىپ تەقسىم قىلىنمايدىغانلىقىنى ،بەلكى سەدىقە قىلىپ تارقىتىلىدىغانلىقىنى بايان قىلغان
( )4سۈننەتنىڭ مۇجىمەل ئايەتلەرنى ئوچۇقلىشى
قۇرئااان كەرىم ادە بەزى مەنىسااى مااۇجىمەل ئااايەتلەر كەلااگەن بولااۇپ ،سااۈننەت ئااۇالرنى
ئوچۇقلۇققا ئېرىشتۈرگەن مەسىلەن :قۇرئان كەرىمنىڭ ﴿ :ئاازابتىن ئەمىان بولاۇش ئىماان ئېيتقاان،
ئىمانى غااااااااا زۇلااااااااۇمنى ئارىالشااااااااتۇرمىغان ئااااااااادەملەرگە مەنسااااااااۇپتۇر ،ئااااااااۇالر ھىاااااااادايەت
تاااپقۇچىالردۇر ﴾( )4دېااگەن ئااايىتى چۈشااكەندە ،ساااھابىالرغا بااۇ ئااايەت ئېغىاار كېلىااپ« ،قايسااىمىز
زۇلااۇم قىلمااايمىز » دېيىشااكەن ۋە ئااۇالر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا مااۇراجىئەت قىلغااان شااۇ
ۋاقى تتاااا پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم باااۇ ئاااايەتتىكى «زۇلاااۇم» ساااۆزىدىن لۇقماااان سۈرىساااىدىكى:
﴿ ئالالھقا شېرىك كەلتاۈرۈش ھەقىاقەتەن چاوڭ زۇلاۇم (ھەقساىزلىقتۇر)﴾( ،)5دېاگەن ئاايەتتە ئېنىاق
بايان قىلىنغان شاېرىك مەقساەت قىلىنى غاانلىقىنى باياان قىلىاپ بەرگەنادىن كېايىن ،ئۇالرنىاڭ كاۆڭلى
ئارام تاپقان
( )5سۈننەتنىڭ قۇرئان كەرىمدە كەلمىگەن ھۆكۈملەرنىمۇ ئېلىپ كەلگەنلىكى
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ساااااۈننەتلىرىدە قۇرئاااااان كەرىمااااادە كەلمىاااااگەن كاااااۆپلىگەن
مۇستەقىل ھۆكۈملەر كەلگەن
() 6

سۈننەت ئارقىلىق بېكىتىلگەن شەرىئەت ئەھكاملىرى
 1670سوئال :سۈننەت ئارقىلىق بېكىتىلگەن ئەھكامالرنىڭ ئۆرنەكلىرى قايسىالر
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىماادە كەلمىااگەن بولسااىمۇ ،سااۈننەت ئااارقىلىق بېكىااتىلگەن شااەرىئەت
ھۆكۈملىرىنىڭ بەزى مىساللىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئايالنى ئۇنىڭ تاغا -ئاچىلىرى بىلەن بىر نىكاھتا تۇتۇشنىڭ ھاراملىقى
()1
()2
()3
()4
()5
)(6

نىسا سۈرىسى -11ئايەت
تىرمىزىنىڭ «سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى -2توم -215،بەت-1713 ،ھەدىس ،سەھىھ دېيىلگەن ھەدىس
«سەھىھۇلبۇخارى» -4036ھەدىس« ،فەتھۇلبارى»نىڭ -7توم -426،بەت
ئەنئام سۈرىسى -82ئايەت
لۇقمان سۈرىسى -13ئايەت
بۇ ماۋزۇ دوكتۇر رىزا مۇھەممەد سەفىيۇددىن ئەل سەنۇسىينىڭ«محاضرات في الثقافة اإلسالمية» (ئىساالم ھاازارىتى
ھەققىدە لېكسىيە)ناملىق ئەسىرىدىن قىسقارتىپ ئېلىندى
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( ) 2ئېشااەك گۆشااىنىڭ ۋە ھەر قانااداق مەرگەن چىشاالىق يىرتقااۇچ ھااايۋانالر بىاالەن يىرتقااۇچ
تىرنىقى بار قۇشالرنىڭ گۆشىنى يېيىشنىڭ ھاراملىقى
( ) 3رامىاااازان كۈندۈزىاااادە بىلىااااپ تااااۇرۇپ جىنسااااىي مۇناسااااىۋەت ئۆتكااااۈزۈش ئااااارقىلىق
روزىسىنى بۇزغان كىشىگە كاپارەت كېلىدىغانلىقى
( )4بەدەناااگە نەقاااش ئويۇشااانىڭ ھاااااراملىقى ۋە مۇناااداق قىلغۇچىالرنىاااڭ ئاااالالھ تائاالنىااااڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدىغانلىقى
() 1
مۇندىن باشقا كۆپلىگەن شەرىئەت ئەھكاملىرى سۈننەت يولى بىلەن بەلگىلەنگەن

( )1دوكتۇر مۇستافا سىبائىنىڭ«السنة ومكانتھا في التشريع اإلسالمي» ناملىق ئەسىرى  -393-376بەتلەر
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سۈننەت مۆجىَىلىرى
سۈننەت مۆجىَىلىرى ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇسلۇبى
 1671سوئال :سۈننەتنىڭ مۆجىزىسى دېگەن قايسى
جااااۋاب :ساااۈننەتنىڭ ماااۆجىزىلىرى ساااۈننەتنىڭ شاااەرىئەت بەلگىااالەش ،تەربىااايە ئۇساااۇلى،
ھەدىساالەرنىڭ تېكىسااتلىرىدىكى گااۈزەل ئىپااادىلەش ئۇسااۇللىرى ،ھەدىااس تىلىنىااڭ ئااۆزگىچىلىكى،
غەياابلەردىن خەۋەر بېرىشااى ،ھەدىس الەردىكى ئىلمىااي ھەقىق ەتاالەر قاتااارلىق بىاار قااانچە تەرەپنااى
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
تۆۋەناااادە :پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ گااااۈزەل ئىپااااادىلەش ئۇساااالۇبى ،سااااۈننەتتىكى ئىلمىااااي
مااۆجىزىلەر ۋە ئۇنىااڭ شااەرىئەت ئەھكاملىرىاادىكى مااۆجىزىلىرى قاتااارلىق ماااۋزۇالردا تەپس اىلى
توختىلىمىز
 1672سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ گۈزەل ئىپادىلەش ئۇسلۇبى قانداق ئىدى
جاااۋاب :ھااېچكىم شااەك قىلماياادىغان ھەقىقەتكااى ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرى
ئەدەبىياتنىاڭ ئەڭ گاۈزەل ئىپاادىلەش ئۇسالۇبلىرىنىڭ ھەمامە تۈرىادە قۇرئاان كەرىمادىن قالساا ئەڭ
يۇقىرى ئورۇندا تۇرىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسالىرى ئالالھقاا تۇتاشاقان قەلبلەرناى
گۈرنااادۈرۈش ،تاشاااتەك قېتىاااپ كەتاااكەن ياااۈرەكلەرنى يۇمشاااىتىش ،ئاڭلىغۇچىالرغاااا ھاااۇزۇر-
ھاااالۋەت بېاارىش خۇسۇسااىيىتىگە ئېگىاادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ مۇبااارەك ئېغىزى ادىن
چىققااااا ن ھەر بىاااار ھېكمەتلىااااك سااااۆزنى ھااااۇزۇرى قەلااااب بولغااااان ھالاااادا (كۆڭااااۈل بېرىااااپ)
ئاڭلىغىنىڭىزدا ياكى ئوقۇغىنىڭىزدا ،گويا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنى كۆرگەنادەك يااكى روھىاي
ئااالەملەرگە يۈكسااەلگە ندەك بولىسااىز چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەنىۋىيااات ئالەمىنىااڭ
يېگااانە رەھبىاارى بولغان ا دەك ،ئەدەبىياتنىااڭ ئەڭ يااۇقىرى ئااۈلگىلىرىگە ئااېگە زات ئىاادى چااۈنكى
ئااالالھ تائ ااال ئۇنىڭغااا ئەرەب ئەدەبىياتىنىااڭ ئەڭ يۈكسااەك ئىپااادىلەش ئۇساالۇبلىرىنى ئاتااا قىلغااان
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ ھەقااتە « :ماڭااا جەۋامىئااۇل كەلىاام (لەۋزى قىسااقا ،مەنىسااى چوڭقااۇر
بايان) بېرىلدى»( )1دېگەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ساۆزلىرى تەكەللاۇپتىن خاالىي ،مەنىساى ئېنىاق ،لەۋزى قىساقا،
سااۈپەتلەش ،ئوخشااىتىش ،تەسااۋىرلەش ،تەبىاارلەش ۋە ئىخچامالشااتا ئەدەبىيااات ۋە ئىستىلىساااتىكا
ماااااھىر لىرىنى ھەيااااران قالاااادۇرارلىق شااااەكىلدە ئۈسااااتۈن ئىاااادى شااااۇ سااااەۋەبتىنمۇ پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالم غا قەدىماادىن ھازىرغااا قەدەر ئەدەبىياااتتىن زەۋقااى بااار ھەر قانااداق كىشااى قايىاال
بولۇپ كەلمەكتە ئاۆز ۋاقتىادىكى ئەرەب ،يۇناان ۋە پاارس مىللىتىنىاڭ دۇنياغاا تونۇلغاان ئاتااقلىق
شائىرلىرى بىلەن ئەدىبلىرىنى قايىل قىلىپ ،باش ئەگدۈرگەن ھەقىقەت بۇ ئىدى
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ساۆزلىگەندە ،ھەمامە كىشاى ئااڭالپ چۈشاىنىدىغان شااەكىلدە ،ھەر
بىاااار جااااۈملە ئوتتۇرىسااااىدا توختاااااپ -توختاااااپ ،ئېنىااااق ۋە ئوچااااۇق سااااۆزلەيتتى بەزى مااااۇھىم
ساااۆزلەرنى ئاااۈچ قېتىمااادىن قاااايتىالپ تەكىتلەيتتاااى ئاااۆزى ساااۆزلەۋاتقان ساااۆزلەردىن قااااتتىق
(« )1سەھىھۇلبۇخارى»-7013ھەدىس« ،فەتھۇلبارى» -12توم -496،بەت
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تەسااىرلىنەتتى ،بااۇ تەسااىرات ئۇنىااڭ مۇبااارەك چىرايىاادا م ەلااۇم بااوالتتى جااابىر ئىبنااى ئاباادۇلال
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ مۇنااداق دېااگەن « :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم نوتااۇق سااۆزلىگىنىدە ،ئۇنىااڭ
كاااۆزلىرى قىزىرىاااپ كېتەتتاااى ،ئااااۋازى ياااۇقىرى كاااۆتىرىلەتتى ،خاااۇددى ئەساااكەرلەرنى يېتىاااپ
() 1
كەلگەن دۈشمەندىن ئاگاھالندۇرىۋاتقان قومانداندەك جىددىي سۆزلەيتتى»
ساۆزلەۋاتقان ۋاقىتتىكااى ھەرىكەتلىارى بىاالەن ۋە ئىشاارەتلىرىنىڭ ئاڭلىغۇچىالرنىااڭ دىققىتىنااى
جەلب قىلىشتا ،غەپلەتاتە قالغاانالرنى ۋە دىققەتساىزلەرنى ئويغىتىشاتا ناھاايىتى زور تەساىرى باار
ئىاادى تەقااۋالىقنى چۈشەندۈرۈشااتە « تەقۋالىااق بااۇ يەردەۇ» دەپ كۆكسااىگە ئىشااارەت قىلغااانلىقى،
ئۆزىنىڭ يېتىمنى باققان كىشى بىلەن جەننەتتە بىرگە بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەشاتە ئوتتاۇرا باارمىقى
بىلەن ئىشارەت بارمىقىنى جۈپلەپ كۆرسەتكەنلىكى بۇالرنىڭ مىسالىدۇر
شااۇڭا ھەدىساانىڭ مەنىسااى ئىنسااان قەلبىنىااڭ ئىچكىاارى قىساامىغا تەسااىر قىلىاادۇ ،ھەتتااا بىاارەر
ھەدىاس بىار ئ ىنساااننىڭ ھايااتىنى تاۈپتىن ئۆزگەرتىااپ ،ئاۇنى باشاقا بىاار ئىنساان قىلىشاقا يېتەرلىااك
مۇناۇ ھەدىسانى ئوقاۇغىنىڭزدا ،باۇ ئېيتقانلىرىمنىاڭ راسات ئىكەنلىكىناى تەستىقاليساىز پەيغەماابەر
ئەلەيھىسسااااالم بىااار كاااۈنى ياخشاااىلىق ۋە ياماااانلىق ھەققىااادە ساااورالغىنىدا« :ياخشاااىلىق -ياخشاااى
خۇلقتاۇر ،ياماانلىق -كۆڭاۈلنى بىئاارام قىلىادىغان ۋە باشاقىالرنىڭ بىلىاپ قېلىشاى ياقتۇرۇلمايادىغان
نەرسىدۇر»( )2دەپ جاۋاب بەرگەن
بااۇ ھەقىااقەتەن كاتتااا مەنە ۋە ئىنتااايىن تااوغرا دىئاااگنوز بولااۇپ ،ئىنسااان ھاياتىغااا بىۋاسااىتە
تەسااىر كۆرسااىتىدىغان ئۇلااۇ تەلىماااتتۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆزى شااۇ ۋاقىتتىكااى
ئىنسانالرغىال ئەمەس ،بەلكاى ھەر قاناداق بىار ئەساىر ۋە ھەر قاناداق بىار جەمئىيەتتىكاى ئىنساان
ئەۋالدىغاااا قارىتىلغاااان ساااۆزدۇر باااۇ ساااۆز پەزىلەتلىاااك بىااار جەمئىيەتناااى بەرپاااا قىلىاااش يولىااادا
ئومۇمىي پىرىنسىپ تۇر چۈنكى ئۇ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆزى-دەۇ
 1673سوئال :سۈننەتنىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى دېگەن قايسىالر
جااااۋاب :ساااۈننەت نىڭ ئىلمىاااي مۆجىزىلىرىااادىن مەقساااەت -پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم خەۋەر
بەرگەن ۋە تەجرىبە ئىلمى راستلىقىنى ئىسپاتلىغان ئىلمىي ھەقىقەتلەردۇر
 1674سوئال :زامانىمىزدا ئىلمىي ھەقىقەتلەرنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن زاماناااداش بولاااۇش شاااەرەپىگە نائىااال بولغاااانالر
ئۇنىااڭ ئەقىلنااى ھەيااران قالدۇرىاادىغان كااۆپلىگە مااۆجىزىلىرىنى كااۆزلىرى بىاالەن كااۆرگەن بولسااا،
ئاالالھ تائااال پەيغەم بىرىنىااڭ ماۆجىزىلىرىنى ھەر بىاار ئەساىردە شاۇ ئەسااىر ئىنساانلىرىنىڭ ئەقلىااگە
مۇناسىپ شاەكىلدە كۆرساىتىپ كەلادى شاۇنىڭ بىالەن قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئاالالھ تائاالنىاڭ ساۆزى
ئىكەنلىكااى ۋە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااالالھ تائاالنىااڭ ئەلچىسااى ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىپ
كەلدى
ھااااازىرقى زامااااان ئىنسااااانلىرى ھېچقانااااداق نەرسااااىگە ئىلىمنىااااڭ دااللەتلىاااارىگە ۋە ئىلمىااااي
ھەقىقەتلەرگە باش ئەگكەندەك باش ئەگمەيدۇ ئۇالرنى ئىلمىي ھەقىقەتاال قايىال قىالاليادۇ ئىلمىاي
مااۆجىزىلەر ھەقىقەتناااى ئىااازدىگەن ھەر قاناااداق ئااادەمگە ئەڭ كۈچلاااۈك ۋە ئەڭ ئوچاااۇق ئىلمىاااي
ھەقىقەتلەرنى تەقدىم قىلىشقا قادىردۇر
( )1سەھىھ مۇسلىم -2توم -592،بەت-868،ھەدىس
( )2سەھىھ مۇسلىم  -4توم -1980،بەت-2553،ھەدىس
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ھەدىسلەردىكى ئىلمىي مۆجىَىلەر
ھەدىسلەردىكى ئىلمىي مۆجىَىلەرنىڭ بەزى مىساللىرى
 1675سوئال :ھەدىسلەردىكى ئىلمىي مۆجىزىلەر نىڭ مىساللىرى قايسىالر
جاۋاب :ھەدىسلەردىكى ئىلمىي مۆجىزىلەر نىڭ بەزى مىساللىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1سىيادان مېيىنىڭ شىپالىقى
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن « :سااىياداندا ئۆلۈماادىن باشااقا ھەر قانااداق كېسااەل
() 1
ئۈچۈن شىپا باردۇر»
ئىلمىاااي تەجااارىبىلەر ساااىيادان نىڭ ئىنساااان ئورگانلىرىنىاااڭ مىكروبلىنىشاااتىن ۋە كېساااەللىكتىن
ساااقلىنىش كااۈچىنى ئاشااۇرىدىغان تەبىئىااي دورا ئىكەنلىكىنااى ،راك ،ئەياادىز قاتااارلىق خەتەرلىااك
ئاغرىقالرنى داۋاالشتا ئەھمىيىتى زور ئىكەنلىكىنى ،شاۇنداقال ساىياداننىڭ نەپەسالىنىش ياوللىرىنى
كېڭەيااتىش ،مىكروبالرنااى ئۆلتااۈرۈش ،قااان ئايالنمىسااىنى رەتااكە سااېلىش ۋە ئااۆپكە كېسااەللىكىنى
ساقايتىش قاتارلىق نۇرغۇنلىغان خاسىي ەتلىرىنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتلىدى
تىببىااي مۇتەخەسسىساالەرنىڭ ئېيتىشااىچە ،سااىيادان مېيىنااى بىاار گراماادىن ئىككااى گاارامغىچە
كااۈنىگە بىاار قېتىماادىن سامساااق ياااكى پ ىياااز بىاالەن بىاارگە ئىچىشاانىڭ تەننى اڭ مىكروبلىنىش اتىن ۋە
كېسەللىكلەردىن ساقلىنىش كۈچىنى تەبىئىي ھالدا ئاشۇرۇشتا پايدىسى زور ئىكەن
( )2تازىلىق ئۈچۈن سول قولنى ئىشلىتىشنىڭ سىرى
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم مۇنااااداق دېااااگەن « :سااااىلەر تەرەت قىلغىاااانىڭالردا ،ئىسااااتىنجا
قىلغىااااانىڭالر دا ئاااااوڭ قولاااااۇڭالرنى ئىشااااالەتمەڭالر (پەقەت ساااااول قولاااااۇڭالرنى ئىشااااالىتىڭالر)،
() 2
ئىچىۋاتقاندا قاچىغا تىنماڭالر»
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇسااۇلمانالرغا ئااۆڭ قااولنى يااېمەك-ئىچمەكلىكلەرنااى تۇتاااۇش،
باشاااقىالر بىااالەن كۆرۈشاااۈش قاتاااارلىق ئىشاااالرغا ،ساااول قاااولنى تەرەت قىلغانااادا تاااازىلىنىش،
بۇرۇننى تازىالش قاتارلىق ئىشالرغا ئىشلىتىشنى ئاۆگەتكەن ماناابۇ ئىنتاايىن ساەزگۈرلۈك بىالەن
بەلگىلەنااگەن تىببىااي تەلىم ا ات بولااۇپ ،ھااازىرقى زامااان تىبىااي تىلىاادا«مېدىتسااىنالىق ساااقلىنىش»
دەپ ئاتىلىااادۇ چاااۈنكى ياااېمەك -ئىچااامەك ئۈچاااۈن ئاااوڭ قاااولنى ،تاااازىلىق ئۈچاااۈن ساااول قاااولنى
ئىشاالىتىش مىكروبالرنىااڭ يااېمەك -ئىچمەكاالەرگە ،نەپەس ئااېلىش ئورگانلىرىغااا يېتىااپ بېرىش اىنىڭ
ئالدىنى ئالىدۇ
( )3چۈشكۈرگەندە ئېغىز-بۇرۇننى يېپىش
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن « :ساىلەر چۈشاكۈرگەندە ئىككاى ئاالىقىنىڭالر بىالەن
() 3
يۈزۈڭالرنى يېپىۋېلىڭالر ۋە ئاۋازىڭالرنى پەسەيتىڭالر»
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ بااۇ تەلىماااتى ھااازىرقى زاماناادا تىببىااي مۇتەخەسسىساالىرىنىڭ
(« )1سەھىھۇلبۇخارى» -5688ھەدىس« ،فەتھۇلبارى»  -10توم -176،بەت
(« )2سەھىھۇلبۇخارى»– 154ھەدىس« ،فەتھۇلبارى»  -1توم -337،بەت
( )3ئەبۇداۋۇد نىڭ «سۇنەن» ناملىق ھەدىس توپلىمى -5029ھەدىس ،سەھىھ دەپ باھاالنغان
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ئەڭ مااۇھىم تەۋسااىيەلىرىد ىن بىاارىگە ئايالنغااان چااۈنكى چۈشااكۈرگەن ئااادەم كااۆپىنچە زۇكاماادىن
چۈشااااكۈرىدۇ ،چۈشااااكۈرگەندە ئېغىاااااز -بااااۇرۇننى ياپمىغاناااادا ،بۇرۇنااااادىن چىققااااان مىكاااااروب
باشااقىالرغا تارقاياادۇ شااۇڭا باشااقىالرنىڭ ساااالمەتلىكىنى قوغااداش يۈزىسااىدىن زامااانىمىزدىكى
دوختاۇرالر زۇكااام بولغااان ئاادەمنى چۈشااكۈرگىنىدە ،ئېغىااز -بااۇرنىنى يااغلىق ياااكى قانااداقال بىاار
نەرسە بىلەن يېپىۋېلىشنى تەۋسىيە قىلىدۇ
كۆ پ چۈشكۈرۈشنىڭ پەقەت زۇكاام ساەۋەبىدىن بولىادىغانلىقىنى ھاازىرقى زامانادا ئىلىام-پەن
سايىسااىدا ھەماامە ئااادەم ياخش اى بىلىاادۇ ئەممااا پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇناادىن 14ئەسااىردىن
كااااۆپرەك ۋاقىاااات ئىلگىرىكااااى ئىلىاااام-پەن تەرەققىااااي قىلمىغااااان ،مىكروبالرنااااى بىلىااااش ئۈچااااۈن
مىكروساكوپ دېگەناالەر ئىجاااد قىلىنمىغااان بىاار زامااانالردا ئىنسااانىيەت تارىخىاادا تااۇنجى قېااتىم بااۇ
ھەقىقەتنى ئېالن قىلغان ئىدى ئۇ يەنە كۆپ چۈشكۈرگەن بىر ئاادەمگە قااراپ« :باۇ ئاادەم زۇكاام
بۇپ قاپتۇ»( )1دېگەن
پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە «:ساىلەر چۈشااكۈرگەندە ،ئەلھەمادۇلىلالھ (ئالالھقااا شااۈكرى)
دەڭالر»( )2دەپ تەلىم بەرگەن
 1676سوئال :چۈشكۈرگەندە ئالالھقا شۈ كرى ئېيتىشقا بۇيرۇشنىڭ سىرى نېمە
جاااۋاب :چۈشااكۈرۈك ئااالالھ تائاااال ئىنسااان الرغا ئاتااا قىلغااان بۈيااۈك نااېمەتلەر قاتارىاادىن بىاار
نېمەتتااۇر چااۈنكى ئااۇ قاااتتىق سااىلكىنىش ئااارقىلىق مېڭىاادىن بااۇزۇق ھاااۋانى بااۇرۇن ئااارقىلىق
چىقىرىۋېتىاپ ئورگانالرنىااڭ ساااالمەتلىكىنى ساااقاليدۇ تەتقىقاتچىالرنىاڭ ئېيتىشااىچە ،ئاادەم زۇكااام
بولغاناادا يااااكى دىماااغنى غىدىقاليااادىغان پااۇرا قنى پۇرىغانااادا ،بۇرۇننىااڭ شىلىمشاااىق پەردىلىااارى
غىاااادىقلىنىپ چۈشااااكۈرىدۇ بۇنىااااڭ بىاااالەن دىماااااغنى غىدىقالياااادىغان پااااۇراقالر ياااااكى كېسااااەل
مىكروبلىرى چىقىاپ كېتىادۇ باۇ ئاادەم تېنىادىكى بىار خىال ئاۆزىنى قوغاداش ئىنكاساى زۇكامادىن
بولمىغان چۈشكۈرۈك ساالمەتلىكنىڭ ئەلچىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
مانا مۇشۇنداق پايادىلىق بىار نېمەتنىاڭ قەدرىاگە يېتىاپ ،ئاالالھ تائاالغاا شاۈكرى ئاادا قىلغاان
ھالدا ،ئۇنى مەدھىيىلەپ «ئەلھەمدۇ لىلالھ» دېيىش ئىنسانى گۈزەل خىسلەتتۇر
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ چۈشاااكۈرگەندە «ئەلھەمااادۇ لىلاااالھ» دېيىشاااكە بۇيرىغانلىقىااادا
چوڭقۇر ئى لمىاي ھەقىاقەت يوشاۇرۇنغان بولاۇپ 14 ،ئەساىردىن كېايىن ،ئەمادىال ئىنساانالر ئىلىام-
پەن سايىسىدا ئۇنى كەشپ قىلىپ چىققان
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يەنە « بىااراۋ چۈشااكۈرۈپ ئەلھەماادۇلىلالھ دېسااە ،ئااۇنى ئاڭلىغااان
ئادەم يەرھەمۇكەلالھ ( ئالالھ سىزگە رەھمەت قىلسۇن)دېسۇن »( )3دەپ بۇيرىغان
دېاااامەك ،چۈشكۈرۈشاااانىڭ مىكااااروب سااااەۋەبىدىن كېلىاااادىغانلىقىنى ،كااااۆپ چۈشكۈرۈشاااانىڭ
زۇكامااادىن بولىااادىغانلىقىنى ،چۈشاااكۈرگەندە ئېغىاااز -باااۇرۇننى يېپىشااانىڭ باشاااقىالرنى قوغاااداش
يۈزىسااىدىن زۆرۈر ئىكەنلىكىنااى ،چۈشكۈرۈشاانىڭ ئىنسااان ساااالمەتلىكى ئۈچااۈن پاياادىلىق بولغااان
چاااوڭ ناااېمەت ئىكەنلى كىناااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمدەك مەكاااتەپ كاااۆرمىگەن ،ئوقاااۇش ۋە
يېزىشاانى ئااۆگەنمىگەن ،ئىلىاام-پەن ۋە ھەر قانااداق پەن -تېخنىكااا قۇراللىرىاادىن پۈتااۈنلەي يىراقتااا-
( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى ،مۇھەممەد ناسىرۇددىن ئالبانىينىڭ «سەھىھۇل جامى» ناملىق ئەسىرىدە سەھىھ دەپ باھاالنغان
ھەدىس ،نومىرى 4130
( )2ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
( )3ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى
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سەھرا ھاياتىدا ئۆمۈر سۈرگەن بىر ساۋاتسىز زاتنىڭ بىلىشى مۇمكىنمۇ
بۇ ئىلمىي ھەقىقەتلەرنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم نىڭ ئېغىزىغاا كىام ساالغان شۈبھىساىزكى،
ئالالھ سالغانۇ
شااۇڭا ھەدىساانى مەنىسااى ئااالالھ تائاااالدىن ،لەۋزى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمدىن كەلااگەن
ۋەھيى دەيمىز
( )4زىنا ئەڭ ساقايماس كېسەررنىڭ گۇۋاھچىسىدۇر
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم«:قانااداقال بىاار قەۋماادە زىنااا-پاھىشااە ئومۇملىشااىدىكەن ،ئۇالرغااا
ئۇالردىن بۇرۇنقىلىرىغا يەتمىاگەن ئااغرىقالر يېتىادۇ»( )1دەپ ئاگاھالنادۇرۇش ئاارقىلىق مۇناداق
بىر ئىلمىي ھەقىقەتناى ئاېالن قىلغاان ئاۇ بولساىمۇ ،زاماانىمىزدا «ئېيادىز» دەپ تونۇلغاان ئىاپالس
كېسەللىكنىڭ زىنا قىلىش سەۋەبلىك كېلىپ چىقىدىغانلىقى ئىدى
ئىساااالم دىنىنىاااڭ زىناااانى قەتئىاااي شاااەكىلدە ھاااارام قىلىشاااىدىكى ساااىرالرنىڭ بىااارى ،زىنانىاااڭ
جىسامانىي ،ئىجتىماائىي ،ئەخالقاى جەھەتلەردىان ئىنتاايى ن زىياانلىق بىار قىلىاق بولغاانلىقتىن ئىادى
ھاااازىرقى زاماااان تىببىاااي ئىلمىنىاااڭ ئىسپاتلىشاااىچە ،زىناغاااا يېقىنلىشىشاااتىن تۈرلاااۈك خەتەرلىاااك
كېسااەللىكلەر مەياادانغا كېلىاادىكەن زىنااا ـ پاھىشااە ئىشااالرنى قىلغااانالر ھەرخىاال ئاغرىقالرغاااا
دۇچااار بولىاادىكەن شىپاسااى يااوق ئەڭ ۋەھشااىي ئاااغرىق «ئېياادىز» كېسااىلىنىڭ ۋىرۇسااى بولسااا
پەقەت زىنا ـ پاھىش ە ئارقىلىق يۇقىدىكەن
زىنا ـ شاەرەپلىك ئاائىلىلەرنى يەرگە قارىتىادىغان ،ئاابرويلۇق كىشاىلەر نى يەرگە ئورىادىغان،
شىجائەتلىك كىشىلەرنى قورقۇنچاق قىلىپ قويىدىغان بىر رەزىل ئىشتۇر
ئىساالم دىنىنىااڭ زىناانى قەتئىااي ھاارام قىلغانلىقىنىااڭ ھېكمىتاى ھااازىر تەرەققىاي قىلغااان ئىلىاام-
پەن ئەسااااىرىدە تېخىمااااۇ روشااااەن ئىپااااادىلەنمەكتە زىنااااانى چەكلەشاااانىڭ جەمئىيەتنااااى ئاااااغرىق-
سااىالقالردىن ۋە ئەخالقسااىزلىقالردىن قوغااداش ئۈچااۈن ئىكەنلىكىنااى ھەركىاام ياخشااى چۈشااىنىپ
يەتمەكتە
( )5ئانا سۈتىدىكى كىچىك جىسىمالر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېاگەن « :بىار قورسااقتىن چۈشاكەن قېرىنداشاالرنىڭ بىار-
بىاارى بىاالەن نىكاھلىنىشااى ھااارام بولغاناادەك ،بىاار ئااانىنى ئەمااگەن ئېمىلدەشاالەرنىڭمۇ بىاار-بىاارى
بىاالەن نىكاھلىنىشااى ھاراماادۇر»( )2بۇنىڭغااا بىنااائەن ،ئىسااالم دىنااى ئېمىلدەشاالەرنىڭ بىاار-بىاارى
بىاالەن ئۆيلىنىشااىنى ھااارام قىلغااان ۋە ئېمىلدەشاالىك سااابىت بولىشااى ئۈچااۈن ئەڭ ئاااز بەش قېااتىم
قانغۇچە ئەمگەن بولىشىنى شەرت قىلغان
ھازىرقى زامان تىببىي ئىلماى ئىساپاتلىدىكى ،ئانىنىاڭ ساۈتىدە كىچىاك جىساىمالر باار بولاۇپ،
باااوۋاق ئانىساااىنى ئاااۈچ قېتىمااادىن بەش قېاااتىمغىچە ئېمىشاااى بىلەناااال ئاناااا ساااۈتىدىكى باااۇ كىچىاااك
جىساااىمالر بوۋاق قاااا يۆتكىلىااادىكەن ئاناااا ساااۈتىدىكى باااۇ كىچىاااك جىساااىمالر تەنناااى مىكاااروب ۋە
ئاااااغرىقالردىن ساااااقالش ۋەزىپىسااااىنى ئااااۆتەش بىاااالە ن بىاااار ۋاقىتتااااا ئۇنىڭاااادىكى ئىرسااااىيەتكە
مۇناسااااىۋەتلىك بەزى خۇسۇسااااىيەتلەرنىمۇ قوبااااۇل قىلىاااادىكەن بىاااار ئانىنىااااڭ سااااۈتىنى ئەمااااگەن
ئېمىلدەشاااالەر بىاااار -بىاااارىگە ئۆيلەنگەناااادە ،سااااۈتتىن ئالغااااان بااااۇ كىچىااااك جىسااااىمالر ئااااۇالردا
( )1تەبەرانىي رىۋايىتى
( )2سەھىھ مۇسلىم -2توم -1068،بەت-1444 ،ھەدىس

رەلىزىجۆم يىملىئ ىكىدرەلسىدەھ
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سۈننەتنىڭ شەرىئەت ئەھكاملىرىدىكى مۆجىَىسى
 1677سوئال :سۈننەتنىڭ شەرىئەت ئەھكاملىرىدىكى مۆجىزىسى دېگەن نېمە
جاۋاب :سۈننەتنىڭ شاەرىئەت ئ ەھكاملىرىادىكى مۆجىزىساى ساۈننەت ئاارقىلىق بەلگىلەناگەن
شااااەرىئەت ئەھكاملىرىنىااااڭ دۇنيااااادىكى ھەر قانااااداق قااااانۇن ۋە ھەرقانااااداق پەلسااااەپە بىااااردەك
قولالياادىغان ،يىلااالر ،ھەتتااا ئەسااىرلەر بااويى ئەھمىيىتىنااى يوقاتماياادىغان ۋە ھەركىمنىااڭ ئەقلااى
قوبۇل قىالاليدىغان بولىشىدا ئىپادىلىنىدۇ
ئىخچاااامالپ ئېيتقانااادا ،ساااۈننەت مۆجىزىساااى ھەققىااادە ساااۆز ئاااېچىش قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ
شااەرىئەت بەلگىلەشااتىكى مۆجىزىلىرىنىااڭ داۋامااى ھېسااابلىنىدۇ چااۈنكى قۇرئااان كەرىمنىااڭ ب اۇ
مااۆجىزىلىرىنى بىردىنبىاار شااەرھلەيدىغان مەناابە سااۈننەتتۇر قۇرئااان كەرىماادە كېلىااپ سااۈننەت
ئااااۇنى شااااەرھىلىگەن ئۇلااااۇ پىرىنسااااىپ الر ئەينااااى ۋاقىتتااااا ئىسااااالم دىنىنىااااڭ ئۇلااااۇغلىقىنى ۋە
ھەققاااانىيلىقىنى كەساااكىن ئىساااپاتلىماقتا ئىساااالم دىناااى دۇنياااالىق ۋە ئاخىرەتلىاااك ھەر ئىككىساااىنى
تەڭپۇڭلۇق بىالەن بىارگە ئېلىاپ بېرىشاقا تەشاەببۇس قىلىادىغان ،ئۇنىاڭ يولىادا ماڭغاان ھەر زاماان
ۋە ھەر ماكاندىكى ئىنسانالرنىڭ بەخت-سائادىتىگە كاپالەت قىلغان ئۇلۇغۋار دىندۇر
 1678سوئال :سۈننەتنىڭ شەرىئەت ئەھكاملىرىدىكى مۆجىزى لىرىنىڭ مىساللىرى قايسىالر
جااااااۋاب :سااااااۈننەتنىڭ شااااااەرىئەت ئەھكاملىرىاااااادىكى مۆجىزىلىرىنىااااااڭ بەزى مىساااااااللىرى
تۆۋەندىكىچە:
( )1ھاياتنى قوغداش
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېاگەن « :كىمكاى ئاۆزىنى تاغادىن تاشاالپ ئۆلىادىكەن ،ئاۇ
دوزاختااااا ئااااۆزىنى تاشاااالىغان ھالاااادا مەڭگۈلااااۈك ئازابلىنىاااادۇ ،كىمكااااى ئااااۆزىنى زەھەر ئىچىااااپ
ئۆلتۈرىۋالىدىكەن ،ئاۇ دوزاختاا زەھەر ئىچىۋاتقاان ھالادا مەڭگۈلاۈك ئازابلىنىادۇ ،كىمكاى ئاۆزىنى
تىغل ىاااق نەرساااە بىااالەن كېساااىپ ئۆلتۈرىااادىكەن ،ئاااۇ دوزاختاااا ئاااۆزىنى پىچاقتاااا تىلىۋاتقاااان ھالااادا
() 1
مەڭگۈلۈك ئازابلىنىدۇ»
ھەممىااگە مەلااۇمكى ،دۇنيااا ھاياااتى قىاايىن سااىناقالر ،بەختسااىزلىكلەر ۋە جاپااا-مۇشااەققەتلەر
بىااالەن تولغااااان بىاااار ھايااااتتۇر ئىنسااااان بااااۇ ھاياتتاااا نۇرغۇنلىغااااان خاپىلىقالرغااااا ۋە باالالرغااااا
ئۇچراياادۇ لااېكىن سااەۋرچانلىق بىاالەن ئىااش كۆرگەنلەرنىااڭ ئاااقىۋىتى ھەمىشااە خەيرلىااك بولىاادۇ
دۇنياااادا ياخشاااىلىقنىڭ ياااوللىرى تىكەنااالەر بىااالەن قورشاااالغان بولساااىمۇ ،باااۇ يولااادا ئىزچىااال داۋام
قىاللى غانالر ئۈچۈن ئۇنىڭ ئاقىۋىتى مەڭگۈلۈك بەخت-سائادەتتىن باشقا بولمايدۇ
بااۇ دۇنيااانى مەڭگۈلااۈك دەپ گۇمااان قىلغااانالر ياااكى ئۆلگەناادىن كېاايىن تىرىلىااپ ئاااخىرەتتىن
ئىباااااارەت مەڭگۈلاااااۈك ئالەمنىاااااڭ بارلىقىغاااااا ئىشاااااەنمىگەنلەر بېشاااااىغا كەلاااااگەن خااااااپىلىق ۋە
كۆڭۈلسااىزلىكلەر سااەۋەبلىك بەختسااىزلىكلەرگە تولغااان بااۇ دۇنيااا بىاالەن بااۇرۇنراق ۋىدالىشااىش
 مۇھەممەد لۇقمان ئەئزەمىينىڭ«ھەدىسلەرنىڭ تەربىيىۋى خۇسۇسىيەتلىرى» ناملىق ئەسىرىدىن پايدىلىنىلدى
( )1سەھىھ مۇسلىم -10توم -303،بەت-5778 ،ھەدىس
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ئۈچااۈن ئااۆزىنى ئۆلتۈرىۋې لىشااقا ئالدىراياادۇ ئااۆزىنى ئۆلتۈرىااۋېلىش خاھىشااىنىڭ ئااالالھ تائاالغااا
ئىشااەنمەيدىغان ياااكى ئااۆزلىرى مەنسااۇب بولغااان دىاان بىاالەن مۇناسااىۋىتى ئااۈزۈلگەن ئىنسااانالر
ئارىسىدا كۆپ يۈز بېرىدىغانلىقىنىڭ سەۋەبى بۇ ئىدى
ئىساالم دىناى ئىنساانالرغا ھەر قانااداق بىار قىيىنچىلىقناى سااەۋرچانل ىق بىالەن تاوغرا ئۇسااۇلدا
ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ ئېسىل ۋە ماۇكەممەل ياوللىرىنى ۋە پىرىنساىپ لىرىنى تەقادىم قىلغاان پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالم مۇبااارەك ھەدىساالىرىدە ئىنسااان ھاياااتىنى قوغااداش ۋە ئۇنىااڭ بەخاات-سااائادىتىنى
كاپالەندۈرۈشاااكە تاااۈرتكە بولىااادىغان كاااۆپلىگەن ماااۇكەممەل تەلىمااااتالرنى ئاااۆگەتكەن ئاااۆزىنى
ئۆلتۈرىۋېلىشاااتىن توساااۇش ۋە مۇناااداق قىلغاااۇچىالرنى مەڭگۈلاااۈك دوزاب ئاااوتى بىااالەن تەھدىاااد
قىلىشمۇ بۇ تەلىماتالردىن بىرىدۇر
ئىسااالم دىنااى ئاااۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشاانى كەساااكىن ھااارام قىلىااش ئاااارقىلىق ئىنسااان ھايااااتىنى
قوغداش يولىادا باارچە قانۇنالرنىاڭ ئالادىغا ئۆتاۈپ كە تاكەن چاۈنكى دۇنياادىكى ھەر قاناداق بىار
قانۇن ئۆزىنى ئۆلتۈرىۋېلىشنى جىنايەت دەپ سانىغان بولسىمۇ ،باۇ ئىشانىڭ ئالادىنى ئاېلىش يولىادا
چااارە-تەدبىاار ئىجاااد قىلىشااتىن ئاااجىز كەلااگەن ئەممااا ئىسااالم دىنااى ئۆزىنىااڭ نۇرلااۇق شااەرىئىتى
سايىسىدا ،مۇساۇلمانالر جەمئىيىتىادىكى ئەزالىرىنىاڭ ھەممىساىگە باۇ چاارە-تەدبىرناى ئااللىبۇرۇن
تەقاادىم قىلغااان شااۇ سااەۋەبتىن مۇسااۇلمان دۆلەتلىرىنااى غەرب دۆلەتلىاارىگە ياااكى كوممۇنىساات
دۆلەتلىاارىگە سېلىشااتۇرغىنىمىزدا ،ئااۆزىنى ئۆلتۈرىااۋېلىش خاھىشااىنىڭ مۇسااۇلمانالر جەمئىيىتىاادە
يوقنىڭ ئورنىدا ئىكەنلىكىنى كۆرىمىز بۇنىڭغا باشقا دىندىكىلەرمۇ ئىقرار
( )2مۇسۇلمانالردىكى ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت
پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن« :ماۆمىنلەر ئۆز ئااارا دوسااتلۇقتا ،مېھرىبانلىقتااا ۋە
ھېسداشااالىقتا بىااارەر ئاااورگىنى ئاغرىساااا باشاااقا ئورگاااانالرمۇ ئىسااامىداش ۋە ئۇيقۇساااىزلىق بىااالەن
() 1
بىئارام بولىدىغان بىر تەنگە ئوخشاشتۇر »
بااااۇ ھەدىااااس مۇسااااۇلمانالر جەمئىيىتىاااادىكى شەخساااالەر ئوتتۇرىسااااىدا ھۆكااااۈم سااااۈرىدىغان
ئىجتىمااااائىي مۇناسااااىۋەتنىڭ ئەڭ مااااۇكەممەل ئااااۈلگىلىرىنى ئوتتۇرىغااااا قويغااااان ئىسااااالم دىنااااى
تەشااەببۇس قىلغااان مۇسااۇلمانالر جەمئىيىتااى ئۆزئااارا ھااۆرمەت-ئېھتىاارام ،سااۆيگۈ-مااۇھەببەت،
سااااەمىمىي قېرى نداشاااالىق ،مېھىاااار -شااااەپقەت ،ياردەمسااااۆيەرلىك ئۈسااااتىگە قۇرۇلغااااان ئۈلگىلىااااك
جەمئىاايەت بولااۇپ ،كىشااىلىك ھوقااۇقنى قوغداياادىغان ،كوللېكتىپنىااڭ ھەقلىرىنااى ئااادا قىلىاادىغان،
ئۆزئارا ھەمكارلىقنى ئاساس قىلغان مۇستەھكەم پىرىنسىپالرغا ئېگىدۇر
مۇساۇلمانالر جەمئىيىتىاادە شەخساىيەتچىلىككە ،مەنمەنچىلىكااكە ،مااددىنى ئۇلۇغالشااقا ئااورۇن
يوق مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىكى ئىنساانالر دۇنيانىاڭ ھەر قاناداق ئېغىاز قىيىنچىلىقلىارى ۋە زور
ساااىناقلىرى ئالدىااادا ئاااۆزلىرىنى ياااالغۇز ،چارىساااىز ھاااېس قىلمايااادۇ ،بەلكاااى پۈتاااۈن جەمئىااايەت
ئەزالىااارى قىيىنچىلىقالرناااى بىااارگە ھەل قىلىااادىغانلىقىغا ،بىااار-بىااارىگە مەدەتكاااار بولىااادىغانلىقىغا
ئىشىنىدۇ
ياااۇقىرىقى ھەدىساااتىن مەلاااۇمكى ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئەڭ كاااۆپ كىشاااىلىك ھوقاااۇق
دەۋاسااااىنى قىلىاااادىغان بۈگااااۈنكى غەرب دۇنياسااااىمۇ ئۆگىنىااااپ بواللمىغااااان كىشااااىلىك ھوقااااۇق
پىرىنسىپىنى ،ئۇالرنىڭ قامۇسلىرىغا كىرىشتىن ئااۋۋال ئاېالن ق ىلغاان ۋە ئەمەلىيەتاتە ئىجارا قىلىاپ
( )1سەھىھ مۇسلىم -4توم -1999،بەت-2586،ھەدىس
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كۆرسەتكەن تۇنجى شەخس بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ئوساامانىيالر خەلىپىلىكىنىااڭ سااۇلتانلىرىدىن مااۇھەممەد فاتىااھ بىاار كااۈنى پااۇقراچە كىيىنىااپ،
بازارالرنى ئارىلىغان ۋە بىار ماگىزىنغاا كىرىاپ ،ئاۆيگە كېرەكلىاك نەرساىلەرنىڭ ھەممىساىنى باۇ
ماگىزىنادىن ساېتىۋ الماقچى بولغىنىاادا ،مااگىزىن ئېگىساىنىڭ "بااۇ بىرقىسامىنى مەنادىن ئالسااىڭىزمۇ،
قالغااانلىرىنى ماااۋۇ يېنىماادىكى ماگىزىنىاادىن ئالغايسااىز ،چااۈنكى ئااۇ ماگىزىننىااڭ ئېگىسااى بۈگااۈن
ئاااانچە كاااۆپ ساااودا قىاللمىااادى"دەپ ساااورىغانلىرىنىڭ ھەممىساااىنى بېرىشااانى رەت قىلغانلىقىااادىن
تەسىرلىنىپ" ،ئىستانبۇ لغا يۈرۈش قىلىشنىڭ ۋاقتى يېتىاپ كەپتاۇ ،بۇناداق بىار ئىنااق جەمئىيەتنىاڭ
ئەھلاااى ئىساااتانبۇلنى چوقاااۇم بويساااۇندۇرااليدۇ" دېاااگەن ئىاااكەن راسااات دېگەنااادەك ئىساااتانبۇل
ئۇالرنىڭ كۈچى بىلەن فەتھى قىلىنغان
ھااازىرقى ئەڭ دېموكراتىااك دېاايىلگەن دۆلەتاالەر ھەق -ھوقااۇقالرنى ئىككااى خىاال تارازىااادا
تارتىاااپ ،ئاااۆزلىرىگە تولاااۇق ئېلىاااپ ،باشاااقىالرغا باشاااقىچە تارتىاااپ بېرىۋاتقاااان بولساااا ،ئىساااالم
دىنىنىاااڭ ھەق -ھوقاااۇق تارازىساااى ھەمىشاااە ۋە ھەركىماااگە بىااار خىلااادۇر بۇنىڭااادا دىااان ،ئىااارق،
مىللەت ،رەڭ پەرقى يوق
( )3گۈزەل ئەخالقالرغا تەرغىپ قىلىش ۋە ناچار قىلىقالردىن توسۇش
پەيغەماااابە ر ئەلەيھىسساااااالم مۇنااااداق دېااااگەن « :ئااااالالھ تائاااااال سااااىلەرگە ئاتااااا-ئااااانىالرنى
قاقشىتىشاااانى ،ئۇالرغااااا تېگىشاااالىك بۇرچاااااۇڭالرنى ئااااادا قىلماساااالىقىڭالرنى ،سااااىلەر ھەقلىاااااق
بولمىغااااننى سوراشااانى ،باااالىلىرىڭالرنى تىرىاااك تۇرغاااۇزۇپ كۆمۈشااانى قەتئىاااي ھاااارام قىلااادى
ئاڭلىغااانلىكى ،سااۆزلەرنى قىلىشاانى ،ئ ېھتىياااج بولمىسااىمۇ نەرسااە سوراشاانى ،پااۇل-مېلىڭالرنااى
( )1
ئىسراپ يولى بىلەن زايە قىلىشنى يامان كۆردى»
باااۇ ھەدىاااس مۇسااااۇلماننىڭ ئەخاااالق -پەزىلەتاااتىن بولغااااان ئەندىزىساااىنى سااااىزىپ بەرگەن
بولااۇپ ،ھەقىقىااي مۇسااۇلماننىڭ قانااداق بولىشااى كېرەكلىكىنااى ئۆگىتىاادۇ بااۇ نىااڭ بىاالەن ئۇنىڭغااا
مەڭگۈلااۇك بەخاات -سااائادەتنىڭ يااوللىرىنى كۆرسااىتىدۇ دۇنيااادا ياخشااىلىق قىلىشااقا ،ئالدى ادا قااولنى
كۆكساااىگە قوياااۇپ تاااۇرۇپ ،كاماااالىي ئېھتىااارام بىااالەن خىااازمەت قىلىشاااقا ئەڭ ھەقلىاااق بولغاااان
كىشاااىلەر چوقاااۇم ئاتاااا -ئاااانىالردۇر ئاااۇالرنى رازى قىلىاااپ زىياااان تارتقاااان ئاااادەم بولمىغانااادەك،
ئۇالرنى قاقشى تىپ راۋاج تاپقان ئادەم يوق دۇنيادا بۇ ھېچكىم رەت قىاللمايدىغان ھەقىقەتۇ
ئاتااا -ئانااا ئەنە شااۇنداق ئۇلااۇ  ،دۇنيااادا بەدەلسااىز ياخشااىلىق قىلىاادىغان ،كااۆڭلىنى رەنجىااتكەن
تۇرسااىمۇ يەنە ئۇنىڭغااا ياخشااىلىق تىلەياادىغان ،كېااارەك بولسااا بااالىلىرى ئۈچااۈن جېنىنااى تەقااادىم
قىلىدىغان ،تارت قان جاپالىرىدىن راھەت ھېس قىلىدىغان ئاتا-ئانىدىن باشقا كىم بار دۇنيادا ۇ
ئىساااالم دىناااى ئەخالقناااى قاااانۇن-پىرىنساااىپ الر ئارقىساااىدا ئىشاااقا ئاشاااىدىغان ئەمەس ،بەلكاااى
يااۈرەكتىن چىقىاادىغان قىلىااپ يېتىشتۈرۈشااكە يېتەرلىااك چااۈنكى مۇسااۇلمانالردىكى "ئااالالھ تائاااال
مېنىڭ جىمى قىلمىشلى رىمنى كۆرۈپ تۇرىدۇ ،ھەتتا كۆڭلاۈمگە كەلتاۈرگەن خىيااللىرىمنىمۇ بىلىاپ
تۇرىدۇ" دېگەن ئېتىقاد ھەل قىلغۇچ رولنى ئوينايدۇ
( )4ئىشلەپچىقىرىشقا ئۈندەش
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن « :ئالالھنىاااڭ ناااامى بىااالەن قەساااەم قىلىمەنكاااى،
بىراۋنىڭ قولىغا ئاغامچا ئېلىپ ،ئۇچىسىدا ئوتۇن تۆشاىغىنى ئۇنىاڭ بىرىادىن نەرساە ساورىغىنىدىن
(« )1سەھىھۇلبۇخارى» -5975ھەدىس« ،فەتھۇلبارى» -10توم -496،بەت
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ئەۋزەل»
ئىساالم دىناى ئىشالەش ۋە ئىشلەپچىقىرىشانى ئىباادەتتىن ساانايدىغان ،تەييارتااپلىقنى ھەممىاادىن
بەك يامااان كۆرىاادىغان ئىلغااار دىاان ئىسااالم دىنااى تەرغىااب قىلغااان ئىشاالەش ئىشلەپچىقىرىشاانىڭ
باااارلىق چااااارىلىرىنى ۋە سااااەۋە بلىرىنى قولغااااا كەلتۈرۈشااانى تەقەززا قىلىاااادۇ ئااااالالھ تائاالنىااااڭ
ھېكىمىتى ئىنساننىڭ ئۆزى ئۈچۈن يارىتىپ بېارىلگەن رى زىقالرنىاڭ ئىشاىكىنى ئەماگەك ئااچقۇچى
بىااالەن ئېچىشاااىنى ،پىشانىساااىنىڭ تەرى بىااالەن ئىشااالەپ ،كاااۈچ ساااەرپ قىلىاااپ ،ئانااادىن يېيىشاااىنى
ت ەقەززا قىلغان شۇڭا ئىنسان ئىشلەشكە بۇيرۇلغان
يااااۇقىرىقى ھەدىااااس ئىشلەشاااانىڭ زۆرۈرلىكىنااااى ئىپادىلەياااادۇ چااااۈنكى ئىشاااالەش ئىنساااااننىڭ
پېقىرلىققاااا قارشاااى كاااۈرەش قىلىاااش قۇرالىااادۇر خەلقىمىزدىماااۇ« ئىشااالىگەن چىشااالەيدۇ» دېاااگەن
ھېكمەت بار
ئىشلەمچان مىللەت تەييارغا ھەييار بولماستىن ،پىشانىسىنىڭ تەرى بىالەن ئىشالەپ تاپقاانلىقى
ئۈچۈن باشقىالرنىڭ ئال دىدىمۇ ھۆرمەتلىك ،ئۆزى بولسا بەختلىك بولىدۇ

(« )1سەھىھۇلبۇخارى» -1470ھەدىس« ،فەتھۇلبارى» -3توم -427،بەت
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قۇرئانچىالرغا رەددىيە
 1679سوئال :قۇرئاانغىال ئەمەل قىلىاش ساۈننەتتىن بىھااجەت قىلىادۇ دېگاۈچىلەرگە قاناداق رەددىايە
بېرىلىدۇ
جاااۋاب :سااۈننەت قۇرئااان كەرىماادى ن قالسااا ئىسااالم دىنىنىااڭ ئىككىنچااى ئاساسااىي دەسااتۇرى،
قۇرئاننىااااڭ ئەھكااااااملىرىنى شاااااەرھلىگۈچى ۋە ئۇنىاااااڭ ھەقىقىاااااي تەرجىمانىااااادۇر قۇرئانااااادىكى
شااەرىئەت ئەھكاااملىرىنى شاااەرھلەيدىغان ۋە بايااان قىلىااپ چۈشاااەندۈرۈپ بېرىاادىغان بىردىنبىااار
مەنبە سۈننەتتۇر مەسىلەن :ئالالھ تائاال قۇرئان كەرى مادە مۇساۇلمانالرغا نامااز ئوقۇشانى پەرز
قىلغااان بولسااىمۇ ،نامااازنى قانااداق ،قااانچە ۋاب ۋە قايسااى ۋاقىااتالردا ئوقۇشاانى بايااان قىلمىغااان
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئالالھنىاااڭ ۋەھيىساااىگە تايىنىاااپ ساااۈننەتلىرى ئاااارقىلىق قۇرئاننىااااڭ
ماااۈجمەللىرىنى ئايدىڭالشاااتۇرۇپ ،نامااااز ۋە باشاااقا ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنىاااڭ قائىااادە تەرتىبلىااارى،
ساااانى ۋە ئاااادا قىلىااانىش ۋاقىتلىرىناااى بېكىاااتكەن ھەمااادە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم« :ناماااازنى
خااۇددى مەن ئوقۇغاناادەك ئوقااۇڭالر»( )1دەپ ئااۆگەتكەن زاكااات ،روزا ،ھەج ۋە باشااقا بااارلىق
ئىبادەتلەرمۇ شۇنداق
« بىاااز قۇرئاااانچىالرمىز»« ،بىاااز پەقەت قۇر ئاااانغىال ياااۆلىنىمىز» « ،قۇرئاااان ئاااۆزىال كۇپاااايە
قىلىدۇ» دېگەناگە ئوخشاىغان ،ئاڭلىنىشاى چىرايلىاق ،ئەمماا باتىال مەقساەت قىلىنغاان شاۇئارالرنى
تاااوۋالپ يۈرگاااۈچىلەر ئىساااالم دىنى غاااا زىيانكەشاااىلىك قىلىشاااتىن باشاااقىنى ئويلىمىساااا كېااارەك باااۇ
ساۆزلەر« باتىاال مەقساەت قىلىنغااان ھەق ساۆز»لەردۇر چااۈنكى «بىاز قۇرئااانچىالرمىز» دېااگەن
سااۆز – ھەق سااۆز چااۈنكى ھەر قانااداق بىاار مۇسااۇلمان قۇرئانچىاادۇر ئااۇ قۇرئاااننى سااۆيىدۇ،
ھۆرمەتلەياادۇ ،ئۇنىڭغااا ئىمااان كەلتۈرىاادۇ ئەممااا باااۇ سااۆزنى كااوزىر قىلىااپ تااۇرۇپ ،ئىساااالم
قانۇنشۇناسااالىقىنىڭ ئاساسااالىرىدىن بولغاااان ساااۈننەت ،ئىجماااا ۋە قىياساااالرنى ئىنكاااار قىلمااااقچى
بولغانالرنىڭ نىيىتى توغرا ئەمەس ئۇالر بۇ چىرايلىق ساۆزى ئاارقىلىق ھەمامە كىشاى بىلىادىغان
ھەقىقەتناى ئەمەس ،بەلكااى بااتىلنى مەقسااەت قىلغاۇچىالردۇر ئااۇ باتىال قايسااى دېگەنادە ،قۇرئااان
كەرىم نىااڭ ھەقىقىااي تەرجىمااانى ۋە ئۇنىااڭ ئايەتلىرىاادىكى مەقسااەت-مۇددىئاااالرنى ئەڭ تااوغرا ۋە
ئەڭ مۇناسااىپ رەۋىشاااتە شاااەرھلەپ بېرىااادىغان ياااردەمچى مەنااابە بولغاااان ساااۈننەتنى ئۇنىڭااادىن
يىراقالشتۇرىۋەتكەندىن كېيىن ،قۇرئااننى ئاۆز خاھىشالىرىغا مۇۋاپىقالشاتۇرۇپ خالىغاانچە تەۋىال
ۋە تەپسااىر قىلىااش ئااارقىلىق ئىسااالم دىنىنااى پۈچەكلەشتۈرۈشااتىن ئىبااارەت نىجىااس مەقسااەتلىرىنى
ئەمەلگە ئاشۇرۇشتۇرۇ سۈننەتنى رەت قىلغۇچىالرنىڭ ئىمانى قوبۇل ئەمەس
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ خىلاادىكى ئادەملەر نىااڭ چىقىدىغانلىقىاادىن ئالاادىن خەۋەر بېرىااپ
مۇنااااداق دېااااگەن « :بىاااار زامااااان كېلىاااادۇكى ،بىااااراۋ ساااااپاغا يۆلۈنااااۈپ ئولتااااۇرۇپ ،مېنىااااڭ
ھەدىساالىرىمدىن بىاارەر ھەدىااس ئوقۇلغىنىاادا " ،سااىلەر بىاالەن بىزنىااڭ ئااارىمىزدا ئالالھنىااڭ كىتااابى
قۇرئااان بااار ،ئۇنىڭاادا ھاااالل دېگەنلەرنااى ھاااالل ،ھااارام دېگەنلەرنااى ھااارام دەپ بىلسااەك بىاازگە
يېتىدۇ" دەيادۇ بىلىڭالركاى ،ئالالھنىاڭ پەيغەمبىارى ھاارام قىلغاانالرمۇ ئاالالھ ھاارام قىلغانالرغاا
) (1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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() 1

ئوخشاشتۇرۇ»
قۇرئااانغىال ئەمەل قىلىااپ ،ساااۈننەتتىن بىھاااجەت بااولىمىز دېاااگەن دەۋا بىاالەن ئاااۆزلىرىنى «
قۇرئانچىالرمىز» دەپ ئاتىۋالغۇچىلەر ئەمەلىيەتاتە قۇرئاانچىالر ئەمەس چاۈنكى قۇرئاان كەرىام
پەيغەماااابەرگە ئىتااااائەت قىلىشااااقا بۇيرۇغااااان ۋە ئۇنىااااڭ سااااۈننىتىگە ئەگىشىشاااانى پەرز قىلغااااان
« پەيغەمبەرگە ئىتائەت ق ىلغان كىشاى ئالالھقاا ئىتاائەت قىلغاان بولىادۇ كىمكاى ياۈز ئۆرۈيادىكەن،
(بىلگىنكى) بىز سېنى ئۇالرغا كۈزتچى قىلىپ ئەۋەتمىدۇق»( )2بەلكاى قۇرئاان كەرىام پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۈننىتىنى چىااڭ تۇتۇشااقا بۇيرىغااا ۋە پەيغەماابەرگە ئىتااائەت قىلىشااتىن باااش
تارتقۇچىالرنىااڭ ئىمااانىنى يااوق سااانىغان ﴿ (ئااى مااۇھەممەدۇ) پەرۋەردىگارىااڭ بىاالەن قەسااەمكى،
ئااۇالر ئااۆز ئارىسااىدىكى دەتاالشااقا سااېنى ھۆكااۈم چىقىرىشااقا تەكلىااپ قىلمىغااۇچە ،ئاناادىن سااېنىڭ
چىقارغاااان ھاااۆكىمىڭگە ئۇالرنىاااڭ دىللىرىااادىكى قىلاااچە غاااۇم بولساااىمۇ يوقاااالمىغىچە ۋە ئاااۇالر
() 3
پۈتۈنلەي بويسۇنمىغىچە ئىمان ئېيتقان بولمايدۇ﴾
ئىبنااى ھەزم( « )4ئەل ئىھكااام فااى ئەل ئەھكااام» ناااملىق ئەسااىرىدە « :كىمكااى بىاازگە قۇرئااان
كەرىاام يېتىاادۇ ،قۇرئاناادىكىلەرنىال ئااالىمىز دەياادىكەن ،ئااۇ پۈتااۈن ئىسااالم ئۆلىمالىرىنىااڭ ئىتتىپاااقى
بىالەن كااپىر بولىاادۇ» دېاگەن ئاااجىرىي(« )5شاەرىئەت» نااملىق ئەسااىرىنىڭ  -1تاوم  -412بېتىاادە
مۇنااااداق دېااااگەن « :قۇرئااااان كەرىماااادىكى پەرزلەرنىااااڭ ھەممىسااااىنىڭ ھۆكااااۈملىرىنى بىلگىلااااى
بولمايدۇ ،ئاۇالرنى پەقەت پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ساۈننەتلىرى ئاارقىلىقال بىلگىلاى بولىادۇ
بۇ بارچە ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ سۆزلىرى بولاۇپ ،بۇنىڭادىن باشقىساىنى ساۆزلىگەن ئاادەم ئىساالم
مىللىتىگە مەنسۇپ بولۇشتىن چىقىپ كەتكەن بولىدۇ ۋە كۇففارالردىن سانىلىدۇ»
ساەئۇدى ئەرەبىساتاننىڭ ساابىق مۇپتىساى ئىبناى بااز مۇناداق دېاگەن« :ساۈننەتكە ھاااجىتىمىز
يااوق دېگااۈچىلەر مااۇرتەد بولغااان شەكسااىز كاااپىرالردۇر چااۈنكى سااۈننەتكە ئىنكااار قىلغااانلىق
قۇرئانغا ئىنكار قى لغاانلىق ،قۇرئاان بىالەن ساۈننەت ئىككىساىنىڭ قايساىبىرىگە ئىنكاار قىلغاان ئاادەم
() 6
پۈتۈن ئۆلىماالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلەن كاپىر بولىدۇ»
ھەدىسلەرگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ دېگۈچىلەرگە رەددىيە
 1680سااوئال« :ھەدىساالەرگە ئىشااەنچ قىلغىل اى بولماياادۇ» دەياادىغان سەپەسااەتىگە قانااداق رەددىاايە
بېرىلىدۇ
()1
()2
()3
()4

()5
()6

ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى
نىسا سۈرىسى  -80ئايەت
نىسا سۈرىسى  -65ئايەت
ئىبنى ھەزم – (384ھ 994م) ئەنادۇلۇس (ھاازىرقى ئىساپانىيە)دە دۇنياغاا كەلاگەن ،زاھىارى مەزھىبىنىاڭ پېشىۋاساى،
فىقھ ،ھەدىاس ،ئەدەبىياات ،شاېئىرىيەت ۋە پەلساەپە ئىلملىرىادە ئەتراپلىاق يېتىشاكەن ،ئىماام تەبەرىيادىن قالساا ئەڭ كاۆپ
كىتاااپ يازغااان ،چااوڭ ھەجىملىااك  12پااارچە كىتابنىااڭ ئاااپتورى ،ئىسااالم ئۆلىمالىرىاادىن بىاارى ،تەقلىاادچىلىككە قارشااى
تۇرۇپ ،ئەركىن پىكىر قىلىش ۋە قۇرئان كەرىم بىالەن ھەدىسانىڭ روھىغاا ئىزچىال ئەگىشاىش پىكرىناى جانالنادۇرغان،
زالىم پادىشاھالرنىڭ مال – دۇنيا بېرىپ ئۆزلىرىگە تارتىشىغا كەلمىاگەن ،ئاتااقلىق ئاالىم ھىجارىيە – 456يىلاى شاەبان
ئاينىڭ  - 28كۇنى (مىالدىيە – 1064يىلى  – 15ئىيۇل) كۈنى ئالەمدىن ئۆتكەن
ئااااجىرى – ئەباااۇبەكرى ماااۇھەممەد ئىبناااى ھۈساااەين ئابااادۇلال ئااااجىرى  280ھ باغااادادتا دۇنياغاااا كەلاااگەن مەشاااھۇر
فىقھىشۇناس ،ھەدىسشۇناس ئالىم 10 ،پارچىغا يېقىن چوڭ ھەجىملىك كىتااب يازغاان -360 ،يىلاى مەكاكە ماۇكەررەمە
شەھىرىدە ۋاپات بولغان
«پەتىۋاالر مەجمۇئەسى»  -2توم  -403بەت

232

-7بۆلۈم :قۇرئان ۋە سۈننەت

جااااۋاب :قۇرئانچىالرنىاااڭ « ھەدىسااالەر ئارىساااىدا يالغاااان ھەدىسااالەر مۇ ئاااورۇن ئالغاااانلىقى
سااەۋەبلىك ،ھەدىسااقا ئىشااەنچ قىلغىلااى بولماياادۇ» دېااگەن سااۆزى ئىسااالم ئۆلىمااالىرى ،خۇسۇسااەن
ھەدىسشااۇناس ئااالىمالر تەرىپىاادىن رەت قىلىن ىاادۇ چااۈنكى بااۇ ئورۇنلااۇق سااۆز ئەمەس ئىسااالم
ئۆلىمالىرى ھەدىسلەر ئىچىدىن راست ھەدىسلەر نى تاالالپ چىقىارىش ئىشاىغا پەۋقۇلئااددە كۆڭاۈل
باۆلگەن بولاۇپ ،يالغاان ۋە شااۈبھىلىك ھەدىسالەرنى ئااللىبۇرۇن پاااش قىلىاپ ،ئاۆز ۋاقتىاادىال رەت
قىلغاااان ئىساااالم دۇنياساااىدا بۈگۈنگىچىلىاااك «يالغاااان ھەدىسااالەر» دېاااگەن ناااام بىااالەن يېزىلغاااان
يۈزلەرگە ئەسەرلەر بۇنىڭ مىسالى
يىراق ئۆتمۈشلەردىن زامانىمىزغىچە ھەدىس نامى بىلەن ئاتىلىاپ قالغاان ھەر قاناداق يالغاان
ياكى شۈبھىلىك ھەدىس لەر رەت قىلىنىپ كەلمەكتە
ھەدىسشۇناساااالر بىااارەر ھەدىسااانى قوباااۇل قىلىشاااتا ،شاااۇ ھەدىسااانى رىاااۋايەت قىلغاااۇچىالر
ئوتتۇرىساااااىدىكى زەنجىرساااااىمان بااااااغلىنىش يااااااكى رىاااااۋايەت قىلغاااااۇچىالردىن بىرەرساااااىنىڭ
راساااتچىللىقىدا يااااكى تەقۋالىقىااادا ئاااازراق شاااەك كاااۆرۈلگەن ھاماااان ئاااۇ ھەدىسااانى رەت قىلىاااپ
كەلاااگەن ئىساااالم ئۆلىمالىرىنىاااڭ ھەدىسااانى يااااكى قاناااداقال بىااار خەۋەرناااى ئېنىقالشاااتىكى ۋايىغاااا
يەتاااكەن ئېھتىياتچانلىقىغاااا ۋە ئىنتاااايىن ھۇشااايارلىقىغا ئىساااالم دىنىغاااا دۈشااامەنلىك نەزىااارى بىااالەن
قارايدىغان باشقا دىننىڭ ئالىملىرىمۇ قايىل بولۇپ كەلمەكتە

سەككىَىنچى بۆلۈم

ئىسالمىي ئىلىملەر

ئىسالمىي ئىلىملەر ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
ئىسااالم دىنىنىااڭ ئەڭ دەساالەپكى ئ ەماارى ۋە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا تااۇنجى كەلااگەن ۋەھىااي
«ئوقااۇ» د ىاان ئىبااارەتتۇر دىنىمىاازدا بۇيرۇلغااان ئوقااۇش ۋە ئااۆگىنىش ئەماارى ئالاادى بىاالەن زۆرۈر
بولغان دىنىي بىلىملەرنى ،ئاندىن ئىنساانىيەتنىڭ دۇنياادىكى بەخات – ساائادىتى ۋە پااراۋان تۇرمۇشاى
ئۈچۈن پايادىلىق بولغاان پۈتاۈن ب ىلىملەرناى كۆرساىتىدۇ ئىنساانىيەتنىڭ ،خۇسۇساەن مۇساۇلمانالرنىڭ
ئەڭ ئەشااەددىي دۈشاامىنى جاھااالەت يەنااى بىلىمسااىزلىكتۇر شااۇ سااەۋەبتىن مۇسااۇلمانالرنىڭ بىلى اش
زۆرۈر بولغااان دىنىااي ئىلىملەرنااى ،ئاناادىن ئىمااان بىاالەن ئەخالققااا خىاازمەت قىلىاادىغان ،ئىنسااانىيەتكە
پايدا ئېلىپ كېلىدىغان ھەر تۈرلۈك ئىلىملەرنى ئوقۇشى ۋە ئۆگىنىشى پەرزدۇر
بىاز ئىلىاام – پەن ئۇچقاناادەك تەرەققىااي قىلىۋاتقااان بىاار زاماناادا ياشاااۋاتىمىز ئىلىاام – پەن ئەسااىرى
دەپ تونۇلغااااااان بااااااۇ ئەسااااااىردە بىلىملىااااااك كىشااااااىلەرنىڭ ۋە بىلىملىااااااك ئىنسااااااانالردىن قۇرۇلغااااااان
جەمئىاايەتلەرنىڭال ياشاااش ۋە مەۋجااۇدىيىتىنى داۋام قىلاادۇرۇش پۇرسااىتى باااردۇر شااۇنىڭ ئۈچاااۈن
بىزمااۇ ئالاادى بىاالەن دىنىمىاازدا ئااۆگىنىش زۆرۈر بولغااان دىنىااي ئىلىملەرنااى ئااۆگىنىش بىاالەن بىاارگە
پۈتۈن ئىنساانىيەتكە پايادىلىق بولغاان  ،دىنىمىاز بىالەن ئەخالقىمىاز ئۈچاۈن خىازمەت قىلىادىغان باارلىق
ئىلىملەرناااى ئۆگىنىشاااكە تىرىشىشاااىمىز ۋە زاماننىاااڭ ئارقىساااىدا قالماسااالىقىمىز الزىااام ھەر تۈرلاااۈك
پايدىلىق ئىلىملەرنى ئۆگىنىشنىڭ ،ئۆگەنگەن بۇ ئىلىملەرناى تۇرمۇشاتا ئەمەلىيلەشتۈرۈشانىڭ-نىيەتنىاڭ
دۇرۇس بولىشى شەرتى بىلەن -ئىبادەت قاتارىدىن سانىلىدىغانلىقىنى ئونۇتماسلىقىمىز الزىم
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ئوقۇش ۋە ئۆگىنىشنىڭ زۆرۈرلىكى ھەققىدىكى مەسىلىلەر
 1681سوئال :ئىلىم ئۆگىنىشنىڭ ھۆكۈمى نېمە
جااااۋاب :ئوقاااۇش ،ئااااۆگىنىش ئىساااالم دىنىنىاااڭ ئەڭ ئالاااادىنقى چااااقىرىقى بولاااۇپ ،قۇرئااااان
كەرىمااادىن دەسااالەپ چۈشاااكەن ئاااايەت «ئوقاااۇ» ئەمااارى بىااالەن باشاااالنغان ھەتتاااا پەيغەمااابەر
() 1
ئەلەيھىسساااالم « :ئوقااۇش ،ئااۆگىنىش ئەر – ئايااال ھەر قانااداق مۇسااۇلمان ئۈچااۈن پەرزدۇر»
دەپ كۆرسەتكەن
 1682سااوئال :ئىسااالم دىنااى ئوقااۇش ۋە ئۆگىنىشااكە چاقىرغااان ۋە مۇسااۇلمانغا پەرز بولغااان ئىلىاام
قايسى
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى ئوقااۇش ۋە ئۆگىنىشااكە چاقىر غااان ۋە مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈن ئااۆگىنىش
پەرز بولغاااان ئىلىااام ئااااۋۋال ئاااالالھ تائااااالنى توناااۇش ،ئانااادىن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ كۆرساااەتمىلىرى
بااويىچە ياشاشاانى ئۆگىنىشاااتىن باشااالپ ،ئىنساااانىيەتكە مەنپەئەتلىااك بولغاااان ،ئىمااان ۋە ئەخالققاااا
خىاازمەت قىلىاادىغان پۈتااۈن ئىلىاام تۈرلىرىنىااڭ ھەممىسااىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ بۇنىااڭ ئىچىااگە
ئىسااالمىي ئىلىماالەر ،ئىجتىمااائىي پەن ،تەبىئااى پەن ئىلىملىاارى ۋە ھااازىرقى ئەسااىردە شاااخلىنىپ
چىققان پۈتۈن ئىلىم تۈرلىرىمۇ كىرىدۇ
ئىلىمنىڭ ئاۋۋىلى ئالالھنى تونۇشتۇر
ئىلىمنىااااڭ ئاااااۋۋىلى ئااااالالھ تائاااااالنى تونااااۇش ئىكەنلىكااااى مۇنااااازىرە قوبااااۇل قىلماياااادىغان
كەسكىنلەشاااكەن بىااار ھەقىقەتتاااۇر چاااۈنكى ئىنساااانالر ئەڭ ئااااۋۋال ئۆزلىرىنىاااڭ ياراتقۇچىساااىنى
تونۇماسااتىن ئااۆزلىرىنى تونۇيالماياادۇ ،كائىناااتنى تېخىمااۇ تونۇيالماياادۇ ئااالالھ تائاالنىااڭ قۇرئااان
كەرىماادىكى ﴿ :ئااالالھتىن باشااقا ھەقىقىااي مەبااۇد يااوقلىقىنى بىلگىاان ﴾ ( )2دېااگەن ئەماارى بۇنىڭغااا
ئىشارەت قىلىدۇ
ئىساااالم دىنىنىاااڭ بارلىققاااا كېلىشاااى ۋە ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ پەيغەمبەرلىاااك ۋەزىپىساااىنى
تاپشۇرۇپ ئېلىشىدا تاۇنجى ۋەھيىنىاڭ ﴿ ياراتقاان پەرۋەردىگارىڭنىاڭ ئىسامى بىالەن ئوقاۇغىن ئاۇ
ئىنساااننى لەخااتە قاناادىن ياااراتتى ئوقااۇغىن ،پەرۋەردىگارىااڭ ئەڭ كەرەم لىكتااۇر ئااۇ قەلەم بىاالەن
(خەت يېزىشاانى) ئااۆگەتتى ئىنسااانغا بىلمىااگەن نەرسااىلەرنى بىلاادۈردى﴾ ( )3دېااگەن ئەماار بىاالەن
باشالنغانلىقىمۇ ،بىلىشنىڭ بېشى ئالالھ تائااالنى بىلىاش ،ئىلىمنىاڭ ئااۋۋىلى ئاالالھ تائااالنى نوناۇش
ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىكنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر
ئىسالمىي ئىلىملەرنىڭ تۈرلىرى
 1683سوئال :ئىسالمىي ئىلىملەر دېگەن قايسىالر
( )1ئىبنى ماجە رىۋايىتى
( )2مۇھەممەدسۈرىسى -19ئايەت
( )3ئەلەق سۈرىسى -5-1ئايەتلەر
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جاااۋاب :ئىسااالمىي ئىلىماالەر بىاار مۇسااۇلماننىڭ مۇسااۇلمانلىق بااۇرچىنى تولااۇق ئااادا قىلىشااى
ئۈچااۈن كېرەكلىااك بولغااان ئىلىملەرنىااڭ ھەممىسااىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالىاادۇ ئۇالرنىااڭ مااۇھىملىرى
تۆۋەندىكىچە:
( )1تەۋھىااد ئىلمااى ( ئىمااان ئاساساالىرى ۋە ئېتىقادقااا مۇناسااىۋەتلىك بااارلىق ئىلىملەرنااى ئااۆز
ئىچىگە ئالىدۇ)
( )2قۇرئان ۋە سۈننەت ئىلمى
( )3فىقھاااى ئىلماااى (ئەمەل – ئىبادەتلەرنىاااڭ سىساااتېمىلىرىنى باياااان قىلىااادىغان ئىلىملەرنىاااڭ
ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ)
( )4ئەخالق ئىلمى
( ) 5مۇئامىلە ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملەر
( )6پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە ساھابىالرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملەر
( )7تەپسىر ئىلمى
( ) 8قىرائەت ۋە تەجۋىد ئىلمى
( )9ئىسالم دىنىغا ۋە مۇسۇلمانالرغا مۇناسىۋەتلىك جىمى ئىلىملەر
 1684سوئال :ئىسالمىي ئىلىملەردىن باشقا ئىلىملەرنى ئوقۇشمۇ ئوخشاشال پەرزمۇ
جاۋاب :بىر مۇسۇلماننىڭ كامىل مۇسۇلمان بولاۇپ ،ئاالالھ تائاالنىاڭ بۇيرىغاانلىرىنى تولاۇق
ئورۇندىشااى ئۈچااۈن يېتەرلىااك بولغااان ئىسااالمىي ئىلىملەرنااى ئۆگىنىشااى پەرز ئەيناادۇر( )1ئەممااا
مەيلى ئىسالمىي ئىلىملەردىان بولساۇن ،مەيلاى پەننىاي ئىلىملەردىان بولساۇن ،قايساىبىر پەنناى شاۇ
پەنادە مۇتەخەسسااىس بولاۇش ۋە ئااۇنى ئىماان بىاالەن ئەخالققاا خىاازمەت قىلادۇرۇش نىيىتااى بىاالەن
() 2
ئوقۇش پەرز كىفايەدۇر

( )1پەرز ئەين  -ھەركىم ئۆزى بىۋاسىتە ئورۇندىمىسا ئادا تاپمايدىغان پەرزدۇر
( )2پەرز كىفايە -بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ ئورۇندىشى بىلەن ئورۇندىمىغانالرنىڭ گەردىنىدىن ساقىت بولىدىغان پەرزدۇر
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ئېتىقادقا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملەر ھەققىدە
تەۋھىد ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1685سوئال :تەۋھىد دېگەن نېمە
جاۋاب :تەۋھىد ـ ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ئىقرار قىلىش ۋە ئىباادەتلەرنى ئاۇنىڭغىال خاالىس قىلاش
دېمەكتۇر
 1686سوئال :تەۋھى د ئىلمى دېگەن قانداق ئىلىم
جاااۋاب :تەۋھىااد ئىلمااى -ئىسااالم دىنىنىااڭ ئەقىاادە ئاساساالىرىنى ئىسااپاتالش يولىاادا ئەقلااى ۋە
نەقلىاي دەلىلاالەر ئاارقىلىق مەخسااۇس تەتقىقااات ئېلىاپ بارىاادىغان ئىلىماادۇر تەۋھىاد ئىلمااى«ئىلمااى
كاالم» ۋە «ئىلمى ئەقائىد» دەپمۇ ئاتىلىدۇ
 1687سوئال :تەۋھىد ئىلمىنىڭ تەتقىقات ئوبيېكتىلىرى قايسىالر
جاااۋاب :تەۋھىااد ئىلمىنىااڭ تەتقىقااات ئااوبيېكتلىرى ئااالالھ تائاالغااا ،ئۇنىااڭ پەيغەمبەرلىاارىگە،
پەرىشااتىلىرىگە ،چۈشااۈرگەن كىتابلىرىغااا ،ئاااخىرەت كااۈنىگە ۋە ياخشااى – يامااانلىق ئالالھنىاااڭ
تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىشتىن ئىبارەت  6ئىماننى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
 1688سوئال :تەۋھىد ئىلمىنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى قانداق
جاااۋاب :ھەر قانااداق ئىلىمنىااڭ شااان – شااەرىپى شااۇ ئىلىاام تېمىسااىنىڭ ئەھمىيىتااى ۋە شااان –
شاااااەرىپى بىااااالەن زىاااااچ مۇنا ساااااىۋەتلىك تەۋھىاااااد ئىلمىنىاااااڭ يۈكساااااەكلىكى ئۇنىاااااڭ تەتقىقاااااات
مەزمۇنلىرىنىااڭ يۈكسااەكلىكىدىندۇر چااۈنكى ئىنسااان ئۈچااۈن ئۆزىنىااڭ ياراتقۇچىسااىنى ،تااوغرا
يول تېپىشاىغا يېتەكچاى بولغاان پەيغەمبىرىناى تونۇشاتىن ،شاۇنداقال ئۆزىنىاڭ باۇ دۇنياادا مەۋجاۇد
بولااۇپ تۇرۇشااىدىكى مەقسااەت ،غااايىنى بىلىشاات ىن مااۇھىم نەرسااە بولماياادۇ شااۇڭا تەۋھىااد ئىلمااى
ئىسالمىي ئىلىملەر ئىچىدە ئەڭ ئەتىۋارلىق ۋە ئەڭ مۇھىم ئىلىمدۇر
تەۋھىدنىڭ تۈرلىرى
 1689سوئال :تەۋھىدنىڭ تۈرلىرى قانچە ۋە ئۇالر قايسىالر
جاۋاب :تەۋھىد  3تۈرلۈك بولۇپ ،ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
( )1تەۋھىد رۇبۇبىيە
( ) 2تەۋھىد ئۇبۇدىيە (ئۇلۇھىيە)
( ) 3تەۋھىد ئەسما ۋە سىفات
 1690سوئال :تەۋھىد رۇبۇبىيە دېگەن نېمە
جااۋاب :تەۋھىااد رۇبااۇبىيە ـ ھەممىنااى ياااراتقۇچى بىاار ئااالالھ ئىكەنلىكىااگە ئېتىااراپ قىلىااش
دېمەكتااۇر ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئااالالھ ھەماامە نەرسااىنى ياااراتقۇچى ۋە ئااۇ،
() 1
ھەممە نەرسىگە ھامىيدۇر (خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدۇ)﴾
 1691سوئال :تەۋھىد ئۇلۇھىيە دېگەن نېمە
( )1زۈمەر سۈرىسى  62ـ ئايەت
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جاااۋاب :تەۋھىااد ئۇلااۇھىيە ـ ئەمەل ،ئىبااادەتلەرنى بىاار ئااال الھقىال خااالىس قىلىااش دېمەكتااۇر
ئااالالھ تائاااال مۇسااا ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب قىلغااان سااۆزىدە ،ئااۆزى توغرۇلااۇق مۇنااداق دەياادۇ:
﴿ مەن ھەقىقەتەن (ئىبادەتكە اليىق) ئالالھمەن مەندىن باشاقا ھەقىقىاي ئىاالھ يۇقتاۇر ياالغۇز ماڭاا
() 1
ئىبادەت قىلغىن﴾
 1692سوئال :تەۋھىد ئەسما ۋە سىفات دېگەن نېمە
جااۋاب :تەۋھىااد ئەسااما ۋە سااىفات ـ ئالالھنىاڭ قۇرئااان كەرىاام ۋە سااەھىھ ھەدىساالەردە بايااان
قىلىنغااااان ئىسااااىم ۋە سااااۈپەتلىرىگە ئىمااااان كەلتااااۈرۈش ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ بااااۇ ئىسااااملىرىنى ۋە
ساۈپەتلىرى نى باشاقىالرنىڭ ئىساىملىرىغا ۋە ساۈپەتلىر ىگە ئوخشاتماسالىق ،شاۇنداقال ئاالالھنى ھاېچ
بىاار شااەيئىگە ئوخشاتماساالىق دېمەكتااۇر ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دەياادۇ﴿ :ھااېچ شااەيئى
() 2
ئالالھقا ئوخشاش ئەمەستۇر﴾
 1693سوئال :تەۋھىدنىڭ پايدىسى نېمە
جاۋاب :تەۋھىدنىڭ پايدىسى ـ باۇ دۇن ياادا تاوغرا ياول تېاپىش ،ئااخىرەتتە ئازابادىن قۇتۇلاۇش
ۋە جەنااانەتكە كىااارىش بىااالەن ئالالھنىاااڭ مۇكاپاتىغاااا ئېرىشىشاااتىن ئىباااارەتتۇر ئاااالالھ باااۇ ھەقاااتە
مۇنااااداق دەياااادۇ ﴿ :ئااااازابتىن ئەمىاااان بولااااۇش ئىمااااان ئېيتقااااان ،ئىمانىغااااا شااااېرىك ئەقىدىسااااىنى
() 3
ئارىالشتۇرمىغان ئادەملەرگە مەنسۇبتۇر ئۇالر ھىدايەت تاپقۇچىالردۇر﴾
 1694سوئال :تەۋھىدنىڭ ئەھمىيىتى نېمە
جاااۋاب :تەۋھىااد ـ ئىمااان ۋە ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنىااڭ جەۋھىاارى ،ئااالالھ تەرىپىاادىن كەلااگەن
سااااماۋىي دىنالرنىاااڭ ئورتااااق چااااقىرىقى ۋە ئىساااالم دىنىنىاااڭ ئاااۇل تېم ىااادۇر ئاااالالھ تەرىپىااادىن
ئەۋەتىلااااگەن پەيغەمبەرلەرنىااااڭ ھەممىسااااى كىشااااىلەرنى ئالاااادى بىاااالەن تەۋھىاااادكە چاقىرغااااان
ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مەككىااادىكى  13يىللىاااق دەۋىتىماااۇ پەقەت كىشاااىلەرنى تەۋھىااادكە
چاقىرىشتىن ئىبارەت بولغان ئالالھ بۇ ھەقاتە مۇناداق دەيادۇ ﴿ :ئاى ماۇھەممەدۇ ساەندىن ئىلگىارى
ئەۋەتىلااگەن پەيغەمبەرلەرنىاااڭ ھەممىسااىگە «:مەنااادىن باشااقا مەباااۇد (بەرھەق) يوقتااۇر مااااڭىال
() 4
ئىبادەت قىلىڭالر» ،دەپ ۋەھيى قىلدۇق﴾
تەۋھىدسااىز ئېيتىلغااان ئىمااان ۋە قىلىنغااان ئەمەل ـ ئىبااادەتلەر ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا قەتئىاااي
قوبۇل قىلىنمايدۇۇ تەۋھىدنىڭ ئەكسى شېرىكتۇر

()1
()2
()3
()4

تاھا سۈرىسى  14ـ ئايەت
شۇرا سۈرىسى  11ـ ئايەت
ئەنئام سۈرىسى  82ـ ئايەت
ئەنبىيا سۈرىسى  25ـ ئايەت
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بىدئەت ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1695سوئال :بىدئەت دېگەن نېمە
جاااۋاب :بىاادئەت ـ لااۇغەت ئېتىبااارى بىاالەن ،يېڭىلىقالرنااى ئىجاااد ،ئىختىاارا ۋە پەياادا قىلىااش
دېمەكتۇر
يېڭىلىق ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:
بىرىنچىسااااى ،زامااااانىمىزدىكى پەن ـ تېخنىكااااا يېڭ ىلىقلىرىغااااا ئوخشاااااش ،دۇنيااااا ئىشاااالىرىغا
مۇناسااىۋەتلىك يااېڭىلىقالر بولااۇپ ،ئااۇالرنى ئىجاااد ۋە ئىختىاارا قىلىااش ئىسااالم دىنىاادا تەشااەببۇس
قىلىنغان ياخشى ئىشالردىندۇر
ئىككىنچىساى ،دىنادا يېڭىلىاق پەيادا قىلىاش بولاۇپ ،ئاۇ قەتئىاي چەكلىنىادۇ ۋە ئۇنىڭغاا ھەرگىاز
يااول قويۇلماياادۇ چااۈنكى ،دىاان ئااۆز ۋاقتىاادىال تاكامۇللىشااىپ بولغااانلىقى ئۈچااۈن ،ئااۇ ھېچقانااداق
يېڭىلىق ياكى ئۆزگەرتىشنى قوبۇل قىلمايدىغان بىار كاماالەتتۇر چاۈنكى كامالىغاا يەتاكەن نەرساە
زىيااادىنى قوبااۇل قىلماياادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم كىشااىلەرنى بىاادئەت پەياادا قىلىشااتىن مەنئااى
قىلىااپ« :كىمكااى بىزنىااڭ بااۇ دىنىمىزغااا ،ئۇنىڭاادا بولمىغااان نەرسااىلەرنى پەياادا قىلىۋالىاادىكەن ،ئااۇ
قەتئىي رەت قىلىنىدۇۇ»( )1دەپ كۆرسەتكەن
دىندا پەيدا قىلىنغان بىدئەتلەر
 1696سوئال :دىندا پەيدا قىلىنغان بىدئەتلەر قايسىالر
جاۋاب :دىندا پەيدا قىلىنغان بىاد ئەتلەر ئىككاى تۈرلاۈك بولاۇپ ،بىرىنچاى تۈردىكىساى ،ساۆز
ۋە ئېتىقااادتىكى بىاادئەتلەر بولااۇپ ،ئىسااالمدىكى ئااازغۇن مەزھەبلەردىاان :باھااائىيە ،جەھەمىاايە،
رافىاااازە ،خاااااۋارىج قاتااااارلىق ئااااازغۇن مەزھەبلەرنىااااڭ ،شااااۇنداقال بەزى شااااىئەلەرنىڭ ئېتىقاااااد
سىستېمىلىرىدىكى بىدئەتلەردۇر
ئىككىنچاااى تۈردىكىساااى ،ئىساااالم دىنىااادا بەلگىلەناااگەن ئەمەل ـ ئىباااادەتلەرگە مۇناساااىۋەتلىك
بىدئەتلەر بولۇپ ،ئەمەل ـ ئىباادەتلەرنى ئاالالھ كۆرساەتكەن يوساۇندا ئاادا قىلماسالىق يااكى يېڭاى
ئىبادەت سىستېمىلىرىنى بەلگىلىۋېلىشقا ئوخشىغان بىدئەتلەردۇر
بىزنىااااڭ توختىلىاااادىغىنىمىز ئىبااااادەتلەرگە م ۇناسااااىۋەتلىك بىاااادئەتلەر بولااااۇپ ،بااااۇ خىلاااادىكى
بىدئەتلەرنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئەساالى بۇيرۇلغااان مەلااۇم بىاار ئىبااادەتكە ،شااەرىئەتتىن دەلىلسااىز ھالاادا ،يېڭااى ئىبااادەت
شەكىللىرىنى بەلگىلىۋېلىش
( ) 2بۇيرۇلغان ئەسلى ئىبادەتلەرگە بىر نەرسىلەرنى زىيادە قىلىپ قوشۇۋېلىش
( ) 3ئەمەل ـ ئىبادەتلەرنى شەرىئەتتە بۇيرۇلغان شەكىل ۋە قائىادە ـ سىستېمىساى باويىچە ئاادا
قىلماستىن ،يېڭىچە شەكىل ۋە قائىدە ـ تەرتىبلەرنى بەلگىلىۋېلىش
( ) 4بۇيرۇلغااااان ئەساااالى ئىبااااادەتلەرگە شااااەرىئەتتىن دەلىلسااااىز ھالاااادا ،ۋاقىاااات ،كەيپىيااااات
( )1بۇخارىي رىۋايىتى
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بەلگىلىۋېلىش
يۇقىرىقى بىدئەت تۈرلىرىنىڭ ھەممىساى شاەرىئەت ھۆكاۈمى بىالەن ھارامادۇر بىادئەتلەرنى
سادىر قىلغۇچىالر گۇناھكار بولىدۇ
بىدئەتلەرنى مەنئى قىلىشىنىڭ سەۋەبى
 1697سوئال :ئىسالم دىنىنىڭ بىدئەتلەرنى مەنئى قىلىشىنىڭ سەۋەبى نېمە
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى ئااالال ھ ۋە ئۇنىااڭ پەيغەمبىاارى بەلگىلىمىااگەن قائىاادە ـ پىرىنسااىپالرنى
كىشاااىلەرنىڭ باااۇ دىنىغاااا بەلگىلىۋېلىشاااىنى ۋە ئالالھقاااا يېقىنلىشاااىش نىيىتاااى بىااالەن بولساااىمۇ دىنااادا
بۇيرۇلمىغاااان ئىشاااالرنى ئىباااادەت دەپ ئاتااااپ باااۇ دىنغاااا كىرگۈزۈۋېلىشاااىنى قەتئىيلىاااك بىااالەن،
كەسااكىن مەنئااى قىلىشااتا ناھااايىتى ھېكمەتلىااك ۋە تااوغرا ئىااش قىلغااان ھەتتااا ناھااايىتى ئوچااۇق ۋە
كەساااكىن ھالااادا « بىااادئەتنىڭ ھەرقانااادىقى زااللەتتاااۇر» دەپ ئاااېالن قىلغاااان دىااانالر تارىخىااادىن
ئازراق بولساىمۇ خەۋىارى بولغاان ھەرقاناداق ئاادەم ،ئىساالم دىنىنىاڭ بىادئەتلەرنى قەتئىاي تاۈردە
مەنئى قىلغانلىقىدىكى ھېكمەتلەرنى ئوچۇق ۋە ئاشكارا كۆرەلەيدۇ
تاارىختىن بېارى پۈتاۈن دىنالرنىاڭ بۇزۇلۇشااىغا ۋە ئااخىرى بېرىاپ زاۋاللىققاا ياۈز تۇتۇشااىغا
بىردىنبىر سەۋەب بولۇپ كەلگەن نەرسە ــ بىدئەت بولۇپ ،بۇ مۇنداق:
( ) 1بىاادئەت ـ دىاان دۈشاامەنلىرىنىڭ دىناادارالرنى ئااۆز غايىلىرىاادىن ئاداشااتۇرۇش ۋە دىناادىن
يى راقالشتۇرۇش ئۈچۈن قولالنغاان قاورالى بولاۇپ كەلادى دىان دۈشامەنلىرى دىنادارالر ساېپىگە
كىرىۋېلىپ ،دىندارالردىن بەزى نادانالرغاا ئۆزلىرىنىاڭ كۆرۈنۈشاتە ئالالھقاا يېقىنلىشاىش ،ئەمماا
غايىساااى ئاااۇالرنى دىننىاااڭ كۆرساااەتمىلىرىدىن چىقىرىشاااتىن ئىباااارەت ھىااايلە -مكىرلىااارىگە قايىااال
قىلۋالغ انااادىن كېااايىن ،ئۇالرنىاااڭ دىنىنااااى ،بەخااات ـ سااااائادىتىنى باااۇزۇپ تاشااالىدى ،ئېتىقاااااد ۋە
ئىبااادەتلىرىنى بولسااا خاااراب قىلاادى ئۇالرنىااڭ دىنىااي تۇرمۇشااىدا ئااۆز شااەرىئەتلىرىنى س ااقالپ
قېلىشاالىرىغا قەتئىااي پۈرسااەت بەرمەسااتىن ،ھەدەپ تۈرلااۈك خۇراپاااتالرنى ئىبااادەت نااامى بىاالەن
دىنغااا ئېلااپ كىرىشااك ە باشااىلىدى بااارلىق خۇراپااات ۋە پاساااتچىلىقالرنىڭ ئىشااكىنى شااۇ بىاادئەت
ئېچىاۋەتتى كېيىاانچە ئااۇالر بىاادئەتلەرنىڭ ئالاادىنى ئااللمايادىغان ھالغااا چۈشااۈپ قالاادى نەتىجىاادە،
مەزكۇر دىنالر تۈپ ئاساسىدىن بۇزۇلدى
( ) 2بىااادئەت ياااولى بىااالەن ،سااااماۋىي دىنالرغاااا شاااېرىك ،بۇددىساااتلىق ئەقىااادىلىرى ھەدەپ
كىرىاااپ كەلااادى ،نەتىجىااادە دىنااادارالر ئۆزلىرىنىاااڭ ھەق دىنلىرىااادىن ئېزىاااپ ،ئالالھقاااا شاااېرىك
كەلتااۈرۈش يوللىرىغااا كىرىااپ كەتتااى ۋە ئااالالھ نى قويااۇپ ،ساااختا مەبۇدالرغااا چوقۇنااۇش بىاالەن
تۈگەشااااتى ئەساااالى ساااااماۋىي دىاااان بولغااااان خرىسااااتىئان دىنىنااااى مىسااااال قىلىاااادىغان بولساااااق،
خرىسااتىئان الر ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى ئالالھنىااڭ ئااوغلى ۋە ئااۈچ ئىالھنىااڭ بىاارى ،دەپ ئېتىقاااد
قىلىاادۇ ھااالبۇكى ،ئىسااا ئەلەيھىسساااالم ئااۆزىنى ئالالھنىااڭ ئااوغلى دەپ ئېيتقااان ئەمەس ،بەلكااى
ئاااۆزىنى ئالالھنىاااڭ بەندىساااى ۋە پەيغەمبىااارى دەپ ئاااېالن قىلغاااان ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااۆزى
توغۇل اۇق مۇنااداق دېااگەن « :ئەممااا ئىنسااان ئوغلىنىااڭ (يەنااى مېنىااڭ) بېشااىنى قويىاادىغان يېاارى
يوق»( )1دېگەن مەتتا ئىنجىلىدە يەنە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنۇ ساۆزى قەيات قىلىنغاان« :ئىساا
" مەن ھااازىردىن باشااالپ سااىلەرگە شااۇنى ئېيتىمەنكااى ،سااىلەر كااۆرۈپ تۇرغااان كىشااى ئىنسااان
( )1مەتتا ئىنجىلى  18ـ بۆلۈم  20ـ تېكىستت
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ئوغلىدۇر"دېااادى»( )1ياااۇقىرى تېكىساااتلەردە ،ئىساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااۆزىنى ئالالھنىاااڭ ئاااوغلى
دېمىگەن ،بەلكى ئىنسان ئوغلى دېگەن
( ) 3بىاادئەت يااولى بىاالەن دىناادا چېكىاادىن ئېشااىش ،دىناادارالرغا ئااۇالر تاااقەت قىاللغۇسااىز،
ئېغىااار تەلەبلەرناااى قوياااۇش  ،تەركىيااادۇنيالىقنى تەشاااەببۇس قىلىاااش ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى دىنااادىن
زىرىكت ۈرۈش قاتارلىق سەلبى نەتىجىلەر كېلىپ چىقتى
( ) 4بىدئەت يولى بىلەن كىشىلەر دىانالردا خالىغاانچە شاەرىئەت ۋە ئىباادەتلەرنى ئويادۇرۇپ
چىقتااااى دىااااان ئااااادەملىرى ھەددىااااادىن ئېشااااىپ ئاااااالالھ ھاااااالل قىلغاااااان دۇنيااااا زىننەتلىااااارى ۋە
خوشاابۇيالرنى دىناادارالرغا ھااارام قىلاادى ئااۇالر «دىاان» نااامى بىاالەن دۇنيااا ئىشاالىرىغا س اەلبى
نەزەردە قارىاادى ئىمااان دەۋاسااى بىاالەن كىشااىلەرنىڭ بەخاات ـ سااائادەتلىرىنى بوغاادى ئالالھقااا
يېتىمىااز دېااگەن گۇمااان بىاالەن بەناادىلەرنى ئازابلىاادى نەتىجىاادە ،ئااالالھنى رازى قىلىااش ئۇياقتااا
تۇرساااۇن ،ئاااۆزلىرىنى خااااراب قىلااادى بااااۇ ئورۇنااادا خرىساااتىئان دىااان ئادەملىرىنىاااڭ ئالالھقااااا
يېقىنلىشااىش دەۋاسااى بىااالەن ،ئىسااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دىنىغااا خىااالپ ھالااادا ،ئىنسااان تەبىئىاااتىگە
مۇناسااىپ كەلمەياادىغان «تەركىياادۇنيالىق» تەرغىباااتىنى ئەۋجىااگە چىقىرىشااى ئااارقىلىق پۈتااۈن
ياۋروپااا خەلقىنااى دىناادىن زىرىكتااۈرگەنلىكى ،ئاخىرىاادا ياۋروپااادا « SECULARISMدىننااى
سىياسەتتىن ئايرىش» ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا سەۋەب بولغانلىقىنى ئەسكە ئېلىش يېتەرلىك
( )5بىدئەت ياولى بىالەن دىانالردا تەرەققىياتقاا ،ئىلىام ـ پەناگە ۋە ھەر قاناداق كەشاپىياتالرغا
قارشى يېڭى نىزامالر دىان نامىادىن ئويادۇرۇپ چىقىلادى ھەتتاا ياۋروپاا خەلقاى خرىساتىئان دىان
ئادەملىرىنڭ بېساىمدارلىقىدىن قۇتۇلۇشانى ئاارزۇ قىلىادىغان ھالغاا كەلادى چاۈنكى دىان ئاادەملىرى
ئىلىااام ـ پەن خاااادىملىرىنى ،كەشاااپىياتچىالرنى كاپىرلىققاااا ھۆكاااۈم قىلىاااپ ئۆلتاااۈرۈپال تاااۇردى
زېمىننىڭ شار شەكىللىك ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلغان ئالىم گاالېلى گاالېليونى خرىساتىئان چىركاۋىادىن
كاپىرلىققا ھۆكۈم قىلىپ ئۇنىڭغا ئۆلۈم جازاسى ئىجرا قىلىنغانلىقىمۇ بۇنىڭ تىپىك مىسالى
بىدئەتلەرنى مەنئى قىلغانلقىنىڭ نەتىجىلىرى
 1698سوئال :ئىسالم دىنىنىڭ بىدئەتلەرنى مەنئى قىلغانلىقىنىڭ نەتىجىلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ئىس ا الم دىنىنىااڭ بىاادئەتلەرنى قەتئىااي مەنئااى قىلىااپ كەلگەنلىكااى نەتىجىسااىدە ،دىنااى
ئەقىاادىمىز ،ئىبااادەتلىرىمىز ۋە دىنغااا مۇناسااىۋەتلىك پۈتااۈن ئىش ا لىرىمىز پەيغەمبىرىمى از ھەزرىتااى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدىن باشاالپ تاا مۇشاۇ كاۈنگىچە ھاېچ قاناداق ئاۆزگەرتىش ۋە
بۇزۇلۇشالرغا ئۇچ رىماستىن ،كەم ـ زىيادە قىلىنماستىن ،ئەينەن داۋام قىلىپ كەلمەكتە
ئىساااالم دىنىنىاااڭ جەۋھىااارى مەساااىلىلىرىدە ( ئېتىقااااد ،ئەخاااالق ،ئىباااادەت ،ھااااالل ـ ھاااارام،
مۇئامىلە ۋە قانۇن ـ پىرىنساىپ مەساىلىلىرىدە) ئىساالم مەزھەبلىارى ئوتتۇرىساىدا ئىخاتىالپ ياوق
ئىخااتىالپ پەقەت شاااخچە مەس ا ىلىلەرگە مەركەزلەشااكەن مانااا بااۇ ،ئىسااالم دىاانىغىال خاااس بىاار
ئىمتىياااازدۇر يەر يۈزىااادىكى ھېچقانااااداق بىااار دىاااان ئىساااالم دىناااى ئېرىشااااكەن باااۇ ئىمتىيازغااااا
ئېرىشاااەلىگەن ئەمەس باشاااقا ھەرقاناااداق بىردىنااادا ئىباااادەتلەر ھەتتاااا ئېتىقاااادالر يىلاااالر بىااالەن
ئۆزگىرىاااپ ،ئەساااىرلەر بىااالەن بۇزۇلاااۇپ كەلااا گەن چاااۈنكى ئىساااالم دىنىااادىن باشاااقا بىااار دىنااادا،
بىااادئەتلەرنى مەنئاااى قىلىشاااتا قااااتتىق تەلەب قويۇلمىغاااان ئەمماااا ئىساااالم دىناااى ئىشااانىڭ بېشاااىدىال
( )1مەتتا ئىنجىلى -18بۆلۈم  64ـ تېكىست
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ئىنسانالر تەرىپىدىن بۇ دىنغاا قائىادە ـ نىازام ۋە ھەرخىال دىنىاي يېڭىلىقالرناى ،دىنادا بۇيرۇلمىغاان
ئىبادەت شەكىللىرىنى كىرگۈزۈلۈشكە قەت ئىي يول بەرمەي كەلدى
ئىسالم دىنىدا خرىستىئان دىنىدا بولغىنىغا ئوخشااش«دىان ئاادەملىرى» دەپ ئاتىلىادىغان دىنىاي
بېسااااااىمدارالر مەۋجااااااۇد ئەمەس ئىسااااااالم نەزىرىاااااادە ئۆ لىماااااااالر خەلقنىااااااڭ يولباشااااااچىلىرى،
مۇئەللىملىرى ۋە ئەجرىنى ئالالھ تائاالدىن كۈتۇپ خالىس خىزمەت قىلىدىغان كىشىلىرىدۇر
ئالالھتىن باشاقا ھېچكىمنىاڭ دىنناى ئاۆزگەرتىش ۋە كىشاىلەرنىڭ گۇنااھلىرىنى ئاالالھ نامىادىن
كەچاۈرۈم قىلىاش ،ئاالالھ ھااالل قىلغاان نااېمەتلەردىن دىناداالرنى مەنئاى قىلىاش ھوقاۇقى يوقتااۇر
ئىساالم دىنىادا ئىبااادەتلەر بىۋاساىتە ئااالالھقىال قىلىنىادۇ ،ئااۇنى پەقەت ئاالالھ ئااۆزىال قوباۇل قىلىاادۇ
گۇنااھالرنى پەقەت ئاالالھ ئاۆزى خالىساا كەچۈرىادۇ باۇ مااۋزۇدا خرىساتىئان دىنىنىاڭ ھاازىرقى
شااەرىئىتىگە قاراياادىغان بولساااق :ئۇنىااڭ خرىسااتىئان دىاان ئااادەملىرى تەرىپىاادىن ئۆزگەرتىلىااپ
كېلىۋاتقانلىقىنى ۋە ئىنجىلادىكى نۇرغاۇن ئەھكامالرنىاڭ ئەمەلادىن قالادۇرۇلغانلىقىنى ،ھەمادە ئىساا
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ " مەن دىنناااى كېمەياااتىش ئۈچاااۈن ئەمەس ،تولاااۇقالش ئۈچاااۈن كەلااادىم" دەپ
ئېالن قىلغان مۇقەددەس دەستۇرىغا خىالپلىق قىلىنىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئوچۇق كۆرىمىز
تااااوغرا ،بەزى دەۋرلەردە مۇسااااۇلمانالردىن قىساااامەن كىشااااىلەر قۇرئااااان ۋە ھەدىساااالەردە
بۇيرۇلمىغااا ان بىااار قىساااىم بىااادئەتلەرنى ئىباااادەت ناااامى بىااالەن دىنغاااا كىرگۆزۈشاااكە ئۇرۇنغاااان
بولسااااااىمۇ ،ھەر دەۋردە ئىسااااااالم دىنىنااااااى تۈرلااااااۈك بورمىالشااااااالردىن قوغااااااداپ تۇرىاااااادىغان
ھەقىقەتپەرۋەرلەر كەم بولمىغاچقا ،بۇنداق بىدئەتلەر ئاۆز ۋاقتىادىال رەت قىلىناپ كەلادى چاۈنكى
بۇ دىننى تا قىيامەتكىچە ھ ەر قانداق بىر ئاۆزگەرتىش ۋە كەم ـ زىياادە قىلىشاالردىن سااپ قىلىاپ،
ساقلىغان ھالدا ئاخىرغىچە داۋام قىلىدۇرۇش ئالالھنىڭ ۋەدىسى ئىدى
ئااالالھ تائاااال پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تىلااى ئااارقىلىق بااۇ ۋەدىسااىنى مۇنااداق دەپ ئااېالن
قىلغان « بۇ ئۇممەتكە ئالالھ تائاال ھەر ياۈز يىلنىاڭ بېشاىدا ئۇالرنىاڭ دىنىناى يېڭىاليادىغان (يەناى
بىدئەتلەردىن تازىاليدىغان) بىرىنى چوقاۇم ئەۋەتىاپ تۇرىادۇ»( )1ئاالالھ تائااال قۇرئاان كەرىمادە:
﴿قۇرئاااننى بىااز چۈشااۈردۇق ،ئااۇنى چوقااۇم قوغاادايمىز﴾( )2دەپ ۋەدە قىلغااان مۇسااۇلمانالرنىڭ
مۇقەددەس دەساتۇرى بولغاان قۇرئاان قۇغاد الغان ئىاكەن ،ئۇالرنىاڭ دىناى ،ئېتىقاادى ،ئىباادەتلىرى
ۋە پۈتااۈن ئىشاالىرى قوغدىلىاادۇ دېمەكتااۇر ئالالھنىااڭ بااۇ ۋەدىسااى ئەمەلىيەتااتە ئەمەلااگە ئېشااىپ
كەلمەكتە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن « سىلەرگە ئالالھنىاڭ كىتاابى بىالەن ساۈننەتلىرىمنى
قوياااۇپ كەتاااتىم ،ساااىلەر باااۇ ئىككىسااا ىنى چىاااڭ تۇتسااااڭالر ،مەنااادىن كېااايىن ھەرگىزماااۇ ئېزىاااپ
() 3
كەتمەيسىلەر»
مۇسااۇلمانالر مۇشااۇ پىرىنسااىپ قا چىاان ئەمەل قىلىااپ كەلاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن
باشالپ پۈتاۈن سا اھابىالر ،خەلىاپىلەر ،تاابىئىنالر ۋە مەزھەب ئاالىملىرى بىادئەتنى مەنئاى قىلشاتا
ئىنتايىن ھوشيارلىق بىلەن ئىاش كاۆردى ،ئااددى بىار بىادئەتنىمۇ ئاۆز ۋاقتىادا رەت قىلىاپ كەلادى
چۈنكى ھەرقانداق چوڭ ئىشالر كىچىكتىن باشلىنىدۇ
( )1ئىمام ئەبۇداۋود رىۋايىتى
( )2ھىجر سۈرىسى  9ـ ئايەت
( )3بۇخارىي رىۋايىتى
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ئىماااام مالىاااك بىااادئەت توغرۇلاااۇق مۇناااداق دېاااگەن « :باااۇرۇنقىالردا (يەناااى سااااھابىالر ۋە
تاابىئىنالر دەۋرلىرىادە) بولمىغاان بىارەر ئىشاانى مۇشاۇ ئۇممەتنىاڭ دىنىغاا كىرگاۈزمەكچى بولغااان
كىشااى ،ھەقىااقەتەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااالمنى دىنغاااا خىيااانەت قىلغااان (يەناااى دىننااى تولاااۇق
يەتكۈزمىگە) دەپ تاۆھمەت قىلغاان بولىادۇ چاۈنكى ئاالالھ تائااال ﴿ بۈگاۈن ساىلەرنىڭ دىنىڭالرناى
پۈتااۈن قىلاادىم﴾( )1دېااگەن ئىاادى راسااتىنال ئىسااالم دىنااى ئااۆز ۋاقتىاادا كامالىغااا يېتىااپ بولغااان شااۇ
ۋاقىتتا دىندىن سانالمىغان نەرسە ھازىرمۇ دىندىن سانالمايدۇ»

( )1مائىدە سۈرىسى  -5ئايەت
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كۇپرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1699سوئال :كۇپرى دېگەن نېمە
جاۋاب :كاۇپرى ساوزىنىڭ لاۇغەتتىكى مەنىساى پەردىالەش ،يوشاۇرۇش ۋە يېاپىش دېگەنلىاك
بولۇپ ،ئىسالم ئىستىالھىدىكى مەنىسى ئالالھ تائاالغاا يااكى پەيغەمابەرلەردىن بىرەرساىگە يااكى
قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئااالالھ سااۆزى ئىكەنلىكىااگە ياااكى ئىمااان ئېيتىشااقا بۇيرۇلغااان مەسااىلىلەردىن
بىرەرسىگە ئىنكار قىلىش دېگەنلىكتۇر
چاااۈنكى ھەقىقەتناااى ئىنكاااار قىلغاااانلىق ھەققاااانىيلىقتىن ئىباااارەت ئىنسااااننىڭ ئەسااالى ۋە سااااپ
تەبىئىتىنااااى پەردىاااالەپ يوشااااۇرغانلىق بولااااۇپ ،ئالالھقااااا ۋە ئااااالالھ ئىمااااان ئېيتىشااااقا بۇيرىغااااان
ھەقىقەتلەرگە ئىنكار قىلغان ئادەم «كاپىر» يەنى ھەقىقەتنى يوشۇرغۇچى دەپ ئاتالغان
كۇپرىنىڭ تۈرلىرى
 1700سوئال :كۇپرى نەچچىگە بۆلۈنىدۇ
جااااۋاب :كاااۇپرى ئىككاااى تۈرلاااۈك بولاااۇپ ،ئۇالرنىاااڭ بىااارى ،ئېتىقاااادتىكى كۇپرىلىاااق ،يەنە
بىارى ،ئەمەلاادىكى كۇپرىلىقتاۇر ئېتىقااادتىكى كۇپرىلىاق سااادىر قىلغۇچىساىنى ئىمانادىن چىقىرىاادۇ
ئەمما ئەمەلدىكى كۇپرىلىق ئىمان دىن چىقارمىسىمۇ گۇناھقا پاتۇرىدۇ
ئېتىقادتىكى كۇپرىلىق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1701سوئال :ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئېتىقادتىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1كۇپرى ئىنكار
كااۇپرى ئىنكااار ― قۇرئااان كەرىمااگە ياااكى سااەھىھ ھەدىسااىلەرگە ياااكى ئااۇالردا كەلااگەن
ھۆكاااۈملەرگە ۋە يااااكى ئاااۇالر ئاااارقىلىق بېكىاااتىلگەن بەش ۋاب نامااااز ،روزا ،زاكاااات قاتاااارلىق
پەرزلەرنىااڭ ياااكى ئەھكامالرنىااڭ بىرەرسااىگە ئىنكااار قىلىااش دېمەكتااۇر بۇنىااڭ دەلىلااى ئااالالھ
تائاالنىااڭ مۇنااۇ سااۆزى ﴿ :ئااالالھ تائاالغااا يالغاااننى چاپلىغااان ياااكى ھەق كەلگەناادە ئااۇنى ئىنكااار
( )1
قىلغان ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ جەھ ەننەمدە كاپىرالرغا جاي يوقمىدۇ ﴾
( )2كۇپرى تەكەببۇر
كااااۇپرى تەكەببااااۇر  -ئىسااااالم ئەھكاملىرىنىااااڭ ھەق ئىكەنلىكىااااگە ئىقاااارار قىلىااااپ تااااۇرۇپ،
چوڭلااااۇق قىلغااااانلىقتىن ئۇنىڭغااااا بويسۇنماساااالىق دېمەكتااااۇر بااااۇ خىلاااادىكى كااااۇپرى ئىبلىساااانىڭ
كاپىرلىقىغاااا ئوخشااااش كۇپرىااادۇر چاااۈنكى ئىااابلىس ھەقىقەتناااى بىلىاااپ تاااۇرۇپ ،ئاااۇنى قوباااۇل
قىلىشاااتىن بااااش تارتقاااان ئىااادى بۇنىاااڭ دەلىلاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ مۇناااۇ ساااۆزى﴿ :ئاااۆز ۋاقتىااادا
پەرىشااتىلەرگە « ئااادەمگە سااەجدە قىلىڭااالر» د ېاادۇق ،ئىبلىسااتىن باشااقا ھەممىسااى سااەجدە قىلاادى،

( )1ئەنكەبۇت سۈرىسى  – 68ئايەت
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() 1

ئىبلىس (سەجدە قىلىشتىن) باش تارتتى ،تەكەبب ۇرلۇق قىلدى ،ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى﴾
دېااامەك ،ئىبلىساااانىڭ ئااااالالھ تائاالنىاااڭ ئەماااارىگە بويسااااۇنمىغانلىقى ئۈچاااۈن كاااااپىر بولااااۇپ
كەتكەنلىكااى بااۇ ئااايەتتە ئېنىااق بايااان قىلىنغااان بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى ،ئااالالھ تائاالنى اڭ ئەماارىگە
بويسۇنمىغان مۇتەكەببىرلەرنىڭ ئاقىۋىتى ئىبلىسنىڭ ئاقىۋىتى بىلەن بىردۇر
( )3كۇپرى شەك
كۇپرى شەك ― ئىسالم دىنىنىاڭ ئاساساىي ئەقىادىلىرى بولغاان ئاالتە ئىماننىاڭ قايساى بىارىگە
شەك كەلتۈرۈش دېمەكتاۇر ئۇنىاڭ دەلىلاى ئاالالھ تائاالنىاڭ مۇناۇ ساۆزى( ﴿ :كااپىر ئاادەم مۇناداق
دېاادى) قىيااامەت بولماياادۇ دەپ ئااوياليمەن ،ئەگەر مەن پ ەرۋەردىگارىمغااا قايتۇرۇلغاناادىمۇ(يەنى
قىيامەت بولغاندىمۇ) ئەلۋەتتە بۇ باغدىن ياخشىراق جااينى تااپىمەن ئۇنىڭغاا (ماۆمىن) باۇرادىرى
مۇنازىرلەشكەن ھالـــدا ،سېنى (ئەسالىدە) تاۇپراقتىن ،ئانادىن ئابىمەنىادىن يارىتىاپ ،ئانادىن ساېنى
راۋۇرۇس ئىنسان قىلغان زاتناى ئىنكاار قىالمساەن دېادى﴾( )2چاۈنكى ئاالالھ تائاالغاا ئىشاەنگەن
بولسىمۇ ،ئاخىرەت كۈنىنىڭ بولىدىغانلىقىغا ئىشەنمىگەن ئادەم شەكسىز كاپىردۇر
بۇ ئايەتتە ،قىيامەتنىڭ بولىدىغانلىقىغا شەك كەلتۈرگەن كىشى ئاالالھ تائااالنى ئىنكاار قىلغانغاا
ئوخشاش قىلىپ كۆرسىتىلگەن ئالالھ تائاالنى ئىنك ار قىلغاان كىشاىنىڭ كااپىر بولىدىغانلىقىادا شاەك
يوق
( )4كۇپرى ئېتىراز
كۇپرى ئېتىاراز ― ئىساالم دىنىادا بۇيرۇلغاان ئەمەررگە قارشاىلىق بىلادۈرۈش ۋە ئاۇالردىن
() 3
يۈز ئۆرۈش دېمەكتۇر ﴿ كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىلەردۇر﴾
باااااۇ ئااااااايەتتىن ،ئاااااالالھ تائاالنىااااااڭ ئەمااااار-پەرمانلىرىاااااادىن ۋە ئىساااااالم دەۋىتىاااااادىن يااااااۈز
ئۆرۈگۈچىلەرنىڭ شەكسىز «كاپىرالر» ئىكەنلىكى ئىپادىلىنىدۇ
( )5كۇپرى نىفاق
كااۇپرى نىفاااق ― تىلىاادا ئااۆزىنى مۇسااۇلمان دەپ قويااۇپ ،دىلىاادا ئىشەنمەساالىك دېمەكتااۇر
بۇنىااڭ دەلىلااى ئااالالھ تائاالنىااڭ مۇنااۇ سااۆزى﴿ :كىشااىلەر ئ ارىسااىدا ئااالالھ تائاالغااا ۋە ئاااخىرەت
() 4
كۈنىگە ئىشەندۇق دېگۈچىلەر بار ،ھەقىقەتتە ئۇالر ئىشەنمەيدۇ﴾
بااۇ ئااايەتتە ،مۇناااپىقالر ئېغىزلىاارى ئااارقىلىق ئااۆزلىرىنى«مۇسااۇلمان» دەپ قانچىلىااك دەۋا
قىلساااىمۇ ،ئەمەلىيەتاااتە ،ئۇالرنىاااڭ مۇساااۇلمانالردىن ئەمەس ،بەلكاااى كۇففاااارالردىن ئىكەنلىكاااى
ئىپادىلىنىدۇ
 1702سوئال :ئېتىقادتىكى كۇپرىنىڭ ھۆكۈمى نېمە
جاااۋاب :ئېتىقااادتىكى كااۇپرىلىقنى سااادىر قىلغااان ئااادەم ئىسااالم ۋە ئىماناادىن چىقىااپ كېااتىش
ئااارقىلىق كاااپىر بولىاادۇ قىلغااان ياخشااى ئەمەللىرىنىااڭ ھەممىسااى بىكااار بولااۇپ كېتىاادۇ چ اۈنكى
ئېتىقادتىكى كۇپرىلىق ئىمانغا زىت كېلىدۇ ۋە ئىمان بىلەن ھەرگىز بىرلىشەلمەيدۇ

()1
()2
()3
()4

بەقەرە سۈرىسى  – 34ئايەت
كەھف سۈرىسى  – 37 - 36ئايەتلەر
ئەھقاف سۈرىسى  – 3ئايەت
بەقەرە سۈرىسى  – 8ئايەت

ىرىلرۈت ڭىنۇئ ەۋ ىرپۇك
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ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى
 1703سوئال :ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1كۇپرى نېمەت
كاۇپرى نااېمەت ― ئاالالھ تائاالنىااڭ بەرگەن نېمەتلىرىناى تونااۇپ تاۇرۇپ ،ئۇنىڭغااا شااۈكۈر
ئااادا قىلماسااتىن ئااالالھ تائاالغااا ئاسااىيلىق قىلىااش دېمەكتااۇر بۇنىااڭ دەلىلااى ئااالالھ تائاالنىااڭ مۇنااۇ
سۆزى ﴿ :نېمىتىمگە شۈكۈر قىلساڭالر( ،ئۇنى) تېخىماۇ زىياادە قىلىامەن ،ئەگەر كاۇپرانى ناېمەت
() 1
قىلىپ (تۇزكورلۇق) قىلساڭالر ،مېنىڭ ئازابىم ،ئەلۋەتتە ،بەكمۇ قاتتىق بولىدۇ ﴾
( )2كۇپرى مەئسىيەت
كۇپرى مەئسىيەت ― ئىسالم شەرىئىتىدە كۇپرىلىق بىلەن ساۈپەتلەنگەن ھەرقاناداق گۇنااھ ـ
مەسيەتلەر ۋە يامان ئىشالر دېمەكتۇر ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
① مۇسۇلم اننى ناھەق ئۆلتاۈرۈش بۇنىاڭ دەلىلاى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇناۇ ساۆزى:
() 2
﴿ مۇسۇلماننى ھاقارەتلەش ئېغىر گۇناھتۇر ،ئۇنى ناھەق ئۆلتۈرۈش كۇپرىلىقتۇر﴾
① ھاااااااراق ئىچىااااااش ،ئوغرىلىااااااق قىلىااااااش ۋە زىنااااااا قىلىااااااش بۇنىااااااڭ دەلىلااااااى پەيغەماااااابەر
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مۇناااۇ ساااۆزى﴿ :زىناااا قىلغاااۇچ ى مۆمىنلىاااك ھالىتىااادە زىناااا قىلمايااادۇ ،ئاااوغرى
مۆمىنلىااااك ھالىتىاااادە ئوغرىلىااااق قىلماياااادۇ ۋە ھاااااراق ئىچكااااۈچى مۆمىنلىااااك ھالىتىاااادە ھااااااراق
() 3
ئىچمەيدۇ﴾
① ناماااز ،روزا ،زاكااات قاتااارلىق پەرز ئەمەررنااى تەرك ئېااتىش بۇنىااڭ دەلىلااى پەيغەماابەر
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مۇنااااۇ ساااۆزى ﴿ :كاااااپىرالر بىاااالەن بىزنىاااڭ ئااااارىمىزدىكى پەرق نامااااازدۇر
ناماااازنى تەرك قىلغاااان كىشاااى كااااپىر بولغاااان بولىااادۇ﴾( )4باااۇ ھەدىساااتىكى كااااپىرلىق ئىمانااادىن
چىقىرىدىغان دەرىجىدىكى ئېتىقادىي كاپىرلىق ئەمەس ،بەلكى ئەمەلدىكى كاپىرلىقتۇر
( )3كۇپرى ھۆكۈم
كااۇپرى ھۆكااۈم  -ئىسااالم شااەرىئەت قانۇنىنىااڭ ئەۋز ەل ئىكەنلىكىااگە ئىقاارار قىلىااپ تااۇرۇپ،
باشااقا قااانۇنالرنى دەسااتۇر قىلىااپ ،ئااۇالر بىاالەن ئىااش كااۆرۈش دېمەكتااۇر بۇنىااڭ دەلىلااى ئااالالھ
تائاالنىااڭ مۇنااۇ سااۆزى﴿ :كىملەركااى ،ئااالالھ چۈشااۈرگەن ئااايەتلەر بااويىچە ھۆكااۈم قىلماياادىكەن،
() 5
ئۇالر كاپىرالردۇر﴾
ئەمماا ئااالالھ تائاالنىاڭ شااەرىئىتىنى « بااۇ ئەساىرگە ئۇيغااۇن كەلمەياادۇ» دېاگەن ئېتىقاااد بىاالەن
ياااكى يەرلىااك قااانۇنالرنى ئۇنىڭاادىن ئەۋزەل ياااكى ئوخشاااش سااانىغانلىق سااەۋەب بىاالەن ئااالالھ
تائاالنىاڭ شااەرىئىتىدىن يااۈز ئۆرۈگااۈچىلەر ئېتىقاادتىكى كۇپرىلىقنىااڭ ھۆكااۈمىگە كىرىاادۇ چااۈنكى
بااۇ خىاال كۇپرىلىااق ئېتىقااادىي كۇپرىنىااڭ جۈم لىسااىدىن بولااۇپ ئىمانغااا زىاات كېلىاادۇ شااۇڭا بااۇنى
() 6
سادىر قىلغۇچىالر كاپىر بولىدۇ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ئىبراھىم سۈرىسى  – 7ئايەت
بۇخارى رىۋايىتى
مۇسلىم رىۋايىتى
ئەھمەت رىۋايىتى
مائىدە سۈرىسى  – 44ئايەت
دۇكتااۇر يۈسااۈپ ئەل قەرداۋىينىااڭ«ئىسااالمدا ئىبااادەت» ۋە شااەيخ مااۇھەممەد ئىبنااى سااالىھ ئەل فەۋزاننىااڭ «تەۋھىااد
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 1704سوئال :ئەمەلدىكى كۇپرىلىقنىڭ ھۆكۈمى نېمە
جاااۋاب :ئەمەلاادىكى كااۇپرىلىقنى ساااادىر قىلغااان كىشااى ئىساااالمدىن ياااكى ئىماناادىن چىقىاااپ
كەتمەيااادۇ نەتىجىااادە ،كااااپىر بولمايااادۇ قىلغاااان ياخشاااى ئەمەللىرىماااۇ بىكاااار بولاااۇپ كەتمەيااادۇ
چااۈنكى ئەمەلاادىكى كۇپرىلىااق ئىمانغاااا زىاات كەلمەياادۇ ،بىااراق ئاااۇنى سااادىر قىلغااۇچى قااااتتىق
گۇناھكار بولىدۇ

كىتابى» ناملىق ئەسەرلىرىدىن ئېلىندى

ىرىلرۈت ڭىنۇئ ەۋ قافىن
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نىفاق ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى
 1705سوئال :نىفاق دېگەن نېمە
جاااۋاب :ن ىفاااق سااۆزىنىڭ لااۇغەتتىكى مەنىسااى ئىچىاادە بىاار نەرسااىنى يوشااۇرۇش دېگەنلىااك
بولۇپ ،نىفاق ئېتىقادتىكى نىفاق ۋە ئەمەلدىكى نىفاق دەپ ئىككىگە بۆلۈنىدۇ
ئېتىقادتىكى نىفاق
 1706سوئال :ئېتىقادتىكى نىفاق دېگەن قايسى
جااااۋاب :ئېتىقاااادتىكى نىفااااق  -تىلىااادا مۇساااۇلمانلىقنى ساااۆزلەپ قوياااۇپ ،دىلىااادا كاااۇپرىلىقنى
يوشاااۇرۇش دېمەكتاااۇر ماناااا باااۇ ،تىلىمىزدىكاااى «مۇنااااپىق» ساااۆزىنىڭ ھەقىقىاااي مەنىساااىدۇر
مۇناپىقالرنىاااڭ زىيىنااااى ۋە خەتىاااارى كاپىرالرنىڭكىاااادىن چوڭاااادۇر چااااۈنكى ئااااۇالر يوشااااۇرۇن
دۈشااامەندۇر شاااۇڭىمۇ مۇناپىقالرنىاااڭ ئاااااخىرەتتە ئۇچرا يااادىغان جازاساااىمۇ كاپىرالرنىڭكىاااادىن
ئەلااۋەتتە ئېغىاار بولىاادۇ بااۇ ھەقااتە قۇرئااان كەرىاام مۇنااداق دېااگەن ﴿ :مۇناااپىقالر دوزاخنىااڭ ئەڭ
ئاساااااتىنقى قەۋىاااااتىگە تاشااااالىنىدۇ ،ئۇالرغاااااا ھەرگىزماااااۇ ئاااااازابتىن قۇتقۇزغاااااۇچى مەدەتكاااااار
() 1
تاپالمايسەن﴾
مۇنااااپىقالر ھەر قاناااداق دەۋر ۋە ھەرقاناااداق جايااادا تېپىلىااادۇ ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ
ئىككىنچاااى سۈرىساااى – بەقەرە سۈرىساااىنىڭ بېشاااىدىال ماااۆمىنلەر ،كااااپىرالر ۋە مۇنااااپىقالردىن
ئىبااارەت ئااۈچ گااۇروھ كىشااىلەرنى بايااان قىلغااان بولااۇپ ،مۆمىنلەرنىااڭ بايااانى  3ئااايەت بى الەن،
كاپىرالرنىڭ بايانى 2ئايەت بىلەن تامامالنغاان بولساا ،مۇناپىقالرنىاڭ خەتىارى چاوڭ ۋە ئاۇالرنى
تونااۇۋېلىش قىاايىن بولغااانلىقى ئۈچااۈن ئۇالرنىااڭ بايااانى  13ئااايەت بىاالەن تامامالمغااان بۇنىڭاادىن
كۆرۈۋېلىشااقا بولىاادۇكى ،مۇناپىقالرنىااڭ مۇسااۇلمانالرغا ،جۈملىاادىن ئىنسااانىيەتكە كەلتۈرىاادىغان
زىيان – زەخمەتلىرى چوڭدۇر
مۇنااااپىقالر قايسااااىبىر مىلاااالەت ۋە قايسااااىبىر جاياااادا بولمىسااااۇن ،ئااااۇالر ھامااااان ئااااۆز خەلقىنىااااڭ
مەنپەئەتلىرىنااى زىيانغااا ئااۇچرىتىش يولىاادا ئىااش ئېلىااپ بارىاادۇ شااۇ سااەۋەبتىنمۇ ئااۇالر ئااالالھ
تائاالنىااڭ ۋە ئىنسااانالرنىڭ ھەمىشااە نەپاارىتىگە ئااۇچراپال تۇرىاادۇ بااۇ مۇناااپىقالرنى ئىشاالەتكەن
بېسىمدارالرمۇ ئۇالرنى سۆيمەيد ۇ ۋاقتى كەلگەندە ئۇالرنى ئۆز قولى بىلەن يوق قىلىۋېتىدۇ
ئۇيغااۇر مىللىتىاادىن چىققااان ،تېگااى پەس ،رەزىاال مۇناپىقالر نىااڭ خەلقىمىاازگە سااالغان زىيااانلىرى
ئااااز بولمىغاااان مەساااىلەن :مىالدىااايە  – 8ئەساااىردە ئۇيغاااۇر دۆلىتىنىاااڭ يىمىرىلىاااپ تاشلىنىشاااىغا
ئۇيغااۇر دۆلىتىنىااڭ سااارىيىدىكى ب ىاار قىسااىم مۇناپىقالرنىااڭ پۈتااۈن مەخپىيەتچىلىكلەرنااى قارشااى
تەرەپاااكە يەتكاااۈزۈپ قوياااۇش ئاااارقىلىق ئاااۆز دۆلىااا تىگە خىياااانەت قىلغاااانلىقى ساااەۋەب بولغاااان
شاااۇنداقال ساااەئىدىيە خانلىقىنىاااڭ يىمىرىلىاااپ قالماقالرنىاااڭ قولىغاااا ئۆتاااۈپ كېتىشاااىدىمۇ ،مەنساااەپ
تەمەسااىدە دۈشاامەنگە سااېتىلىپ كەتااكەن ئاباااق خوجااا باشااچىلىقى دىكى مۇناپىقالرنىااڭ خااائىنلىقى
ئاساسااااالىق رول ئوينىغاااااان ھاااااازىرمۇ باااااۇ خىلااااادىكى مۇناپىقالرنىاااااڭ خەلقىمىااااازگە بولغاااااان
( )1نىسا سۈرىسى -145ئايەت
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زىيانكەشلىكى داۋام قىلماقتا
ئەمەلدىكى نىفاق
 1707سوئال :ئەمەلدىكى نىفاق دېگەن قايسى
جاااۋاب :ئەمەلااادىكى نىفاااق – ئاااۆزى مۇسااۇلمان بولساااىمۇ ،مۇناپىقالرنىااڭ قىلىقىناااى قىلىاااش
دېگەنلىاااااك بولااااااۇپ ،ئەمەلااااادىكى نىفاااااااقنى سااااااادىر قىلغۇچىالرنىاااااڭ مۇناااااااپىقلىقى ئۇالرنىااااااڭ
مۇسۇلمانلىقى نى بېسىپ كەتمىگەناال بولساا ،مۇساۇلمانالردىن ساانىلىدۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
مۇناااداق دېاااگەن « :ئاماااانەتكە خىياااانەت قى لىاااش ،يالغاااان ساااۆزلەش ،ۋەدىاااگە خىالپلىاااق قىلىاااش،
جېدەرشااكەندە ئېغىزىنااى بااۇزۇش قاتااارلىق تااۆت ئىلاالەت كىماادە بولسااا ،ئااۇ ھەقىقىااي مەنىاادىكى
مۇناپىق بولىدۇ ،بۇ تۆت ئىللەتتىن بىرەرسىنى ئاۆزىگە يەرلەشاتۈرگەن ئاادەم ئاۇنى تاشالىمىغىچە،
() 1
مۇناپىقلىق ئاالمىتىنى ئۆزىدە ساقلىغان بولىدۇ»
 1708سوئال :ئېتىقادتىكى نىفاق بىلەن ئەمەلدىكى نىفاقنىڭ قانداق پەرقلىرى بار
جاۋاب :ئېتىقادتىكى نىفاق بىلەن ئەمەلدىكى نىفاقنىڭ پەرقلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئېتىقاادتىكى نىفاااق ئېتىقادتااا تىال بىاالەن دىلنىااڭ بىاردەك بولماساالىقى دۇر ئەممااا ئەمەلاادىكى
نىفاق ئىنسانالرغا قارىتا ئىككى يۈزلىمىچىلىك قىلىشتۇر
( ) 2ئېتىقاااادتىكى نىفااااقنى ساااادىر قىلغاااۇچىالر گەرچە ئاااۆزلىرىنى مۇساااۇلمانالر قاتارىااادىن
سانىساااىمۇ ،ئالالھنىاااڭ نەزىرىااا دە ئەشاااەددىي كااااپىرالردۇر ئەمماااا ئەمەلااادىكى نىفااااقنى ساااادىر
قىلغاااااۇچىالر ئالالھنىاااااڭ نەزىرىااااادە مۇساااااۇلمانالردىن سانالساااااىمۇ ،ئىنساااااانالرنىڭ نەزىرىااااادە
مۇناپىقالردىن سانىلىدۇ
( ) 3ئېتىقادتىكى نىفاق مۇساۇلمان ئادەمادىن ساادىر بولمايادۇ چاۈنكى ئاۇ كاپىرنىاڭ ئىشاىدۇر
ئەمما ئەمەلدىكى نىفاق بەزى مۇسۇلمانالردىن سادىر بولىدۇ
( ) 4ئېتىقادتىكى نىفاقنى سادىر قىلغان ئادەمنىڭ تەۋبىساى ئىماان ئيىاتىش بىالەن بولىادۇ ئەمماا
ئەمەلدىكى نىفاقنى سادىر قىلغان ئادەمنىڭ تەۋبىساى ئەخالقىناى تۈزىتىاپ ،ئاۆزىنى ئىساالھ قىلىاش
() 2
بىلەن بولىدۇ
خائىنالر ئۆز مىللىتىنىڭ گۆرىنى قازغۇچىالر
 1709سوئال :خائىن ئا تالغۇ قانداق ئۇقۇمنى بېرىدۇ
جاۋاب :قەدىمادىن ھاازىرغىچە خاائىن ساۆزى مىللەتاكە ۋە ۋەتەناگە ئاشاكارا ھەم يوشاۇرۇن
ئاساايلىق قىلىااپ كەلااگەن مەلئۇنالرغااا قارىتىلىااپ كەلااگەن بىاار ئاتااالغۇ بولااۇپ ،ھااازىرقى كۈناادە
ئۇنىاااڭ دائىرىساااى كېڭىيىاااپ كەتاااكەن زاماااانىمىزدا خاااائىن ساااۆزى ۋەتەن ۋە مىللەتاااكە ئاساااىيلىق
قىلغااۇچىالرنى ئااۆز ئىچىااگە ئالغاننىااڭ سااىرتىدا ،مۇناااپىقالرنى ،چېقىمچىالرنااى ،ئااۆز مىللىتىنىااڭ
زىيىنىغا چاپىدىغان غاالچىالرنى ،سااتقۇنالرنى ۋە ھەقىقەتاكە كاۆز يۇمغۇچىالرنىماۇ ئاۆز ئىچىاگە
ئالىاادۇ مۇنااداقالر خااۇددى ھايۋانالرغااا ئوخشاااش يەپ-ئىچىشاانىال بىلىاادى غان ،بىاار لوقمااا ئۈچااۈن
ئەتراپىاااااادىكىلىرىنى سېتىۋېتىشااااااتىن ئىككىلەنمەياااااادىغان ،قېرىنداشاااااالىرىنىڭ ھېسااااااابىغا ھايااااااات
( )1بۇخارىي رىۋايىتى
( )2شەيخ مۇھەممەد ئىبنى سالىھ ئەل فەۋزاننىڭ«تەۋھىد كىتابى» ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى
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كەچۈرۈشنى تاللىۋالغان مەلئۇنالردۇر
خااااائىنالر ئااااۆز مىللىتى نااااى غاجاياااادىغان چاشااااقانالر بولااااۇپ ،ئااااۇالر خەلقنىااااڭ قېنىنااااى
يوشاااۇرغۇچى ،ئاااۆز قېرىنداشااالىرىنىڭ بېشاااىنى ياتالرغاااا ساااۇنغۇچى ئەبلەخااالەردۇر ئۇيغاااۇر
مىللىتىاادىكى خااائىنالر تەبىقىسااى زور كۆپچىلىااك يااازغۇچىالرنى ،شااائىرالرنى ،قااارا قورساااق،
جااان باقااار مااوللىالرنى ،ھوقااۇق بىاالەن مەنسااەپ ئۈچااۈن ھەر نەرسىسااىدىن كېچىاادىغان ئاااچكۆز
ئەمەلاادارالرنى ،مەنسااەپ تەمەسااىدە ئااۆز مىللىتىنااى سېتىشاانى كەسااپ قىلىۋالغااان غااالچىالرنى ۋە
ئىشچى ،خىزمەتچى ،دېھقانالر قاتلىمىدىكى بىر قىسىمالرنى مۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
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ھىدايەت ۋە زااللەت
ھىدايەتنىڭ مەنىسى
 1710سوئال :ئىسالمدا ھىدايەتنىڭ مەنىسى نېمە
جااااۋاب :ئىساااالم ئىساااتىالھىدا ئىماااان ،ئىساااالم ،ي اخشاااى ئەمەررناااى ئىشااالەش ،قۇرئاااان ۋە
سااۈننەتنىڭ روھىغااا ئۇيغااۇن ياشاااش دېمەكتااۇر ھىاادايەتنى بەرگااۈچى پەقەت ئااالالھ تائاااالدۇر
() 1
﴿ ئااالالھ ھەقىاااقەتەن خالىغاااان كىشااىنى ئاااازغۇن قىلىااادۇ ۋە خالىغااان كىشااانى ھىااادايەت قىلىااادۇ﴾
ئىنساااننىڭ ئۈسااتىگە چۈشااكەن مەساائۇلىيەت ئۇنىااڭ ئااۆز ئىرادىسااى ب ىاالەن ھىاادايەتنى ئىزدىشااى،
ئەقلى بىلەن ئۇنىڭغا ئىنتىلىش ۋە قەلبى بىلەن ئۇنىڭغا ئېگە بولۇشتىن ئىبارەتتۇر
ھىدايەتنىڭ تۈرلىرى
 1711سوئال :ھىدايەت قانچە تۈرلۈك بولىدۇ
جاۋاب :قۇرئان كەرىمنىڭ ئىساتېمالى باويىچە ،ھىادايەت ئىككاى تۈرلاۈك بولىادۇ :بىارى ياول
كۆرسااااىتىش مەنىسااااىدىكى ھىاااادايەت ،يەنە بىاااارى مااااۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشااااتۈرۈش مەنىسااااىدىكى
ھىدايەت ئالدىنقىسى ،ساىز ياول ساورىغان كىشاىنىڭ ساىزگە ساىز بارمااقچى بولغاان جايغاا ئېلىاپ
بارىاااادىغان تۈپ تااااۈز يااااولنى ئېنىااااق شااااەرھلەپ كۆرسااااىتىپ قويغىنىغااااا ،كېيىنكىسااااى ،سااااىزنىڭ
قاااااول ىڭىزدىن تۇتاااااۇپ ،ساااااىز بارمااااااقچى بولغاااااان جااااااي ئەگەر يىاااااراق بولساااااا ماشىنىساااااىغا
() 2
ئولتۇرغۇزۇپ ،سىزنى شۇ جايغا ئاپىرىپ قويغىنىغا ئوخشاش
 1712سوئال :ھەر ئىككى تۈرلۈك ھىدايەت ئالالھنىڭال قولىدىن كېلەمدۇ
جاۋاب :مۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشاتۈرۈش مەنىساىدىكى ھىادايەت ئاالالھتىن باشقىساىنىڭ قولىادىن
كەلمەيااادۇ باااۇھەقتە ئاااالالھ تائااااال ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا خىتااااب قىلىاااپ مۇناااداق دەيااادۇ:
﴿ شۈبھىساىزكى ،سااەن خالىغااان ئااادىمىڭنى ھىاادايەت قىاللمايساەن ،لااېكىن ئااالالھ خالىغااان ئااادەمنى
() 3
ھىدايەت قىلىدۇ ،ئالالھ ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئۇبدان بىلىدۇ﴾
ئەممااا يااول كۆرسااىتىش مەنىسااىدىكى ھىاادايەت پەيغەمبەرلەرنىااڭ ۋە دىنغااا دەۋەت قىلىاادىغان
باشاااااقا كىشاااااىلەرنىڭمۇ قولىااااادىن كېلىااااادۇ ئاااااالالھ باااااۇمەنىنى ئىپاااااادىلىگەن ھالااااادا ،پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :شۈبھىسااىزكى ،سااەن كىشااىلەرنى تااوغرا يولغااا
() 4
ھىدايەت قىلىسەن﴾
 1713سوئال :پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەزىپىسى نېمە
جاااۋاب :پەيغەمبەرلەرنىااڭ ۋەزىپىسااى كىشااىلەرگە جەننەتنىااڭ يااولىنى كۆرسااىتىپ بېرىااپ،
ئۇالرنى شۇ يولغاا چااقىرىش  ،دوزاخنىاڭ يوللىرىادىن ئاگاھالنادۇرۇش ۋە ئاالالھ تائاالنىاڭ ئەمار-
()1
()2
()3
()4

فاتىر سۈرىسى  8ـ ئايەت
ئەلالمە مۇھەممەد مۇتەۋەللىي شەئراۋىينىڭ سۆزى
قەسەس سۈرىسى 56ـ ئايەت
شۇرا سۈرىسى  52ـ ئايەت
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پەرمانلىرىنى تولۇق يەتكۈزۈشتىن ئىبارەت
 1714سوئال :ئالالھ قانداق ئادەملەرنى توغرا يولغا ھىدايەت قىلىدۇ
جااۋاب :ئاالالھ تاوغرا يولغاا ھىادايەت تېپىشانى خالىغاان  ،ھەقىقەتناى ئىازدىگەن ۋە ھەقىاقەت
ئۆزىنىااڭ نەپسااىي خاھىشااىنى ڭ ياااكى مەنپەتىنىااڭ زىيىنىغااا بولغااان تەقاادىردىمۇ ،ئۇنىڭغااا ئىنااتىلگەن
ئاادەمنى تااوغرا يولغاا ھىاادايەت قىلىاش بىاالەن بىاارگە ئۇنىڭغاا تااوغرا ياول تېپىشاانىڭ ۋاسااىتىلىرىنى
() 1
ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ چۈنكى ﴿ :ئالالھ ھىدايەت تاپقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ﴾
 1715سوئال :ئالالھ قانداق ئادەملەرنى ھىدايەت قىلمايدۇ
جااااۋاب :ئاااالالھ ھىااادايەتنى خالىمااااي ئاااازغۇنلۇقنى ئاااۆزىگە راۋا كاااۆرگەن ،ھەقىقەتنىااااڭ
سادا سىغا قوالق سالماي ،ئۆز نەپسىنىڭ ئىساتەكلىرىگە بااش ئېگىشانى تاللىغاان ،ئەقلىناى نەپساىگە
بويساااۇندۇرغان ئاااادەمگە ئاااازغۇنلۇقنى ن ەساااىب قىلىااادۇ ۋە ئۇنىڭغاااا ئازغۇنلۇقنىاااڭ ياااوللىرىنى
ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىدۇ ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمادە ﴿ :ئاۇالر ھەقىقەتاتىن بۇرۇلاۇپ كەتكەنادىن
كېااايىن ،ئاااالالھ ئۇالرنىاااڭ دىللىرىناااى ھىااادايەتتىن بۇرىاااۋەتتى ،ئاااالالھ پاساااىق قەۋمناااى ھىااادايەت
قىلمايدۇ ﴾( )2دەيدۇ چۈنكى ئالالھنىاڭ بىا ر ئاادەمنى تاوغرا يولغاا ھىادايەت قىلغاانلىقى ئاۇ كىشاىگە
ئەڭ كاتتا نېمەت ئاتا قىلغانلىقىدۇر دۇنيادا تاوغرا يولغاا ھىادايەت تېپىشاتىن زور ئۇتاۇق يوقتاۇر
چااۈنكى ئىنساااان ھاياتلىقتاااا پۈتااۈن ئىشااالىرىدا ئاااۇنى مااۇۋەپپەقىيەتكە ئېرىشاااتۈرىدىغان ھىااادايەتكە
مۇھتاجاادۇر ئالالھنىااڭ باااۇ كاتتااا نېمىتاااى ھەرگىزمااۇ ئۇنىڭغااا ياااۈرەكتىن ئىنتىلمەسااتىن ،ئاااارزۇ
قىلىنماساااتىن ۋە سورالماساااتىن بېرىلمەيااادۇ ھىااادايەتنىڭ ئەڭ كامىااال مەنىساااى ئىماااان ۋە ئىساااالم
بولسا ،ئۇنىڭ ئەڭ مۇكەممەل مېۋىسى ياخشى ئەمەل ۋە تەقۋادارلىقتۇر
 1716سوئال :ھىدايەتنىڭ مەنبىئى نېمە
جاااااااۋاب :ھىاااااادايەتنىڭ مەنبىئااااااى يااااااالغۇز ئااااااالالھتۇر ھىاااااادايەتنىڭ ئااااااۈلگىلىرى ئااااااادەم
ئەلەيھىسساااالمدىن باشااالپ ئااالالھ تائاااال تەرىپىاادىن كەلااگەن پەيغەماابەرلەر ۋە ئۇالرغاا كەلااگەن
ۋەھيىلەردۇر ئاخىرقى پەيغەمبەر ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئەۋەتىلىشاى بىالەن باۇ
ھىدايەت مەنبىئى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بىالەن قۇرئاان كەرىماگە مۇجەسساەملەنگەن بولاۇپ،
باااۇالردىن باشاااقا ياااول ئىااازدەش ئوپئوچاااۇق زااللەتتاااۇر چاااۈنكى قۇرئاااان كەرىااام ئەڭ سااااغالم
ھىادايەت رەھبىارى ،ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم ھىادايەتنىڭ ئۈلگىساىدۇر مۇناداق بولغاان ئىاكەن،
قۇرئااان كەرى منىااڭ يولىاادا ۋە مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئارقىسااىدا يااۈرگەن كىشااى تول اۇق ۋە
ھەقىقىي مەنىدىكى ھىدايەتنى تاپقان بولىدۇ
زااللەتنىڭ مەنىسى
 1717سوئال :زااللەت دېگەن نېمە
جاااۋاب :زااللەت سااۆزى لااۇغەتتە ئااازغۇنلۇق ،تااوغرا يولاادىن ئېاازىش دېگەنلىااك بولااۇپ،
ھىدايەتنىڭ ئەكسىدۇر زااللەت سۆزى قۇرئان كەرىمدە تۆۋەندىكى مەنىلەردە كەلگەن:
( ) 1كااااااۇپرى مەنىسااااااىدىكى زااللەت ﴿ كىمكااااااى ئااااااالالھنى ،ئالالھنىااااااڭ پەرىشااااااتىلىرىنى،
كىتااااابلىرىنى ،پەيغەمبەرلىرىنااااى ،ئاااااخىرەت كااااۈنىنى ئىنكااااار قىلىاااادىكەن ،ئااااۇ قاااااتتىق ئازغااااان
( )1قەسەس سۈرىسى 56ـ ئايەت
( )2سەف سۈرىسى  5ـ ئايەت
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() 1

بولىدۇ﴾
( ) 2شاااېرىك مەنىساااىدىكى زااللەت ﴿ كىمكاااى ئالالھقاااا شاااېرىك كەلتۈرىااادىكەن ،ئاااۇ قااااتتىق
() 2
ئازغان بولىدۇ﴾
( ) 3خاتااالىق مەنىسااىدە كەلااگەن زااللەت قۇرئااان كەرىاام مۇسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆزىنى
ھېكاااايە قىلىاااپ مۇناااداق دېاااگەن ﴿ :مەن ئاااۇ ئىشااانى قىلغىنىمااادا ئاااازغۇنالردىن ئىااادىم﴾( )3يەناااى
خاتاالشقانالردىن ئېدىم

( )1نىسا سۈرىسى  -136ئايەت
( )2نىسا سۈرىسى  -116ئايەت
( )3شۇئەرا سۈرىسى  – 20ئايەت
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مۇرتەدلىك ۋە ئۇنىڭ سەۋەبلىرى
 1718سوئال :مۇرتەد دېگەن كىم
جااااۋاب :ماااۇرتەد ساااۆزى لاااۇغەتتە يېنىۋالغاااۇچى دېگەنلىاااك بولاااۇپ ،ئىساااالم ئىساااتىالھىدا
مۇسۇلمانلىقتىن يېنىپ ،كاپىرلىققا قايتقۇچى دېگەنناى ئىپادىلەيادۇ ماۇرتەد بولغۇچىالرنىاڭ قىلغاان
پۈتااۈن ياخشااى ئەمەللىاارى بىكااار بولااۇپ كتىاادۇ ۋە بارىاادىغان جااايى دوزاب بولااۇپ ،دوزاختااا
مەڭگۈلااۈك ئازاپقااا مەھكااۇم بولىاادۇ ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە مۇنااداق دېااگەن﴿ :سااىلەردىن
كىمكااى ئااۆز دىنىاادىن يېنىااپ كېتىااپ ،كاااپىر بولغااان پېتااى ئۆلىاادىكەن ،ئۇنىااڭ ئەمەللىاارى دۇنيااا ۋە
ئاااخىرەتتە بىكااار ب ولااۇپ كېتىاادۇ مۇنااداق ئااادەملەر ئەھلااى دوزاختااۇر ،ئااۇالر دۇزاختااا مەڭگااۈ
() 1
قالغۇچىالردۇر﴾
مۇرتەد بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر
 1719سوئال :مۇرتەد بولۇشقا ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر قايسىالر
جاۋاب :كىشىنى مۇرتەدلىككە ئېلىپ بارىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىلەر:
( )1گەپ  -سااۆز مەسااىلەن :ئۆزىنىااڭ مۇسااۇلمانلىقتىن يېنىۋالغااانلىقىنى ئوچااۇق سااۆزلەش،
ئااالالھنى ياااكى پەيغەماابەرلەردىن بىرەرسااىنى ياااكى قۇرئااان كەرىمنااى سااۆكۈش ،ئۆلااۈكلەردىن
مەدەت تىاالەش ،ئىسااالم قااانۇنلىرىنى ھااا زىرقى ئەسااىرگە يارىماياادۇ ،دەپ ئوچااۇق سااۆزلەش ۋە
شەرىئەت ئەھكاملىرىنى كەمسىتكەنگە ئوخشاش
( )2ئىاااش – ھەرىاااكەت مەساااىلەن :ساااېھىرگەرلىك قىلىاااش ،بۇتالرغاااا ۋە ھەر قاناااداق بىااار
مەخلۇقاتقا چوقۇنغانغا ئوخشاش
( )3ئېتىقاااد مەسااىلەن :ئااالالھنى شااېرىكى ياااكى بالىسااى بااار دەپ ئېتىقاااد قىلىااش ،ئاتااالمىش
ئەۋلىياالر ،قۇتۇبالر ،ماشايىخالر كائىنااتتىكى بەزى ئىشاالرنى تەساەررۇپ قىالاليادۇ ،دەيادىغان
خۇراپاتالرغا ئىشىنىشكە ئوخشاش
( ) 4شاااەك مەسااااىلەن :ئالالھنىاااڭ بارلىقىغااااا يااااكى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ راساااات
پەيغەماابەر ئىكەنلىكىااگە ياااكى قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئ الالھنىااڭ سااۆزى ئىكەنلىكىااگە شااەك قىلغانغااا
ئوخشاش
 1720سوئال :مۇرتەد بولغانالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىنىدۇ
جاۋاب :مۇرتەد بولغانالرغا تۆۋەندىكىچە مۇئامىلە قىلىنىدۇ:
( )1مۇساااااۇلمان قىااااازالر ھېچبىااااار ھاااااالەتتە ماااااۇرتەدلەرگە يااااااتلىق قىلىنمايااااادۇ ئەرنىاااااڭ
مۇرتەدلىكىنى بىلمەستىن ياتلىق بولغان ئەھۋالدا ،ئۇالرنىاڭ ئارىساىنى دەرھاال ئاايرىۋېتىش الزىام
كېلىدۇ مۇرتەد بولغان ئايالنىمۇ مۇسۇلمان ئەرنىڭ ئېلىشى ھاالل بولمايدۇ
( )2ئەر -ئايالالردىن قايساىبىرى ماۇرتەد بولساا ،ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرىساىدىكى نىكااھ بۇزۇلغاان
بولىاادۇ بالىلىرىنىااڭ ئېتىقااادىنى ساااقالپ قااېلىش يۈزىسااىدىن بااالىلىرى مااۇرتەد بولمىغىنىنىااڭ يېنىاادا
( )1شۇئەرا سۈرىسى  – 20ئايەت
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قالىدۇ
( )3ما ۇرتەد بولغاانالر مۇساۇلمانالر جاماائىتى تەرىپىادىن يېاتىم قالدۇرىلىادۇ باۇ باشاقىالرغا
ئىبرەت بولىشى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئۇنىڭ ئىغۋاسىدىن قوغداپ قېلىش ئۈچۈندۇر
( )4ماااااا ۇرتەد بولغااااااانالر ئۆلگەناااااادە ،يۇيااااااۇپ تارىماسااااااتىن ،نااااااامىزى ئوقۇلماسااااااتىن،
() 1
مۇسۇلمانالرنىڭ قەبرىستانلىقىدىن باشقا قەبرىستانلىقالرغا دەپنە قىلىنىدۇ»

) (1دوكتۇر يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ«ھازىقى زامان پەتىۋالىرى»ناملىق ئەسىرى -1،توم -450 ،بەت

قىلقىساپ ەۋ قىلاۋقەت
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تەقۋالىق ۋە پاسىقلىق
تەقۋالىقنىڭ مەنىسى
 1721سوئال :تەقۋالىق دېگەن نېمە
جااۋاب :تەقاۋا ساۆزى لاۇغەتتە كۈچلاۈك بىار ھىماايىگە ئېرىشاىش ئاارقىلىق ئاۆزىگە مااددىي
ۋە مەنىۋىي جەھەتلەردىن زىيان يەتكۈزىدىغان نەرسىلەردىن قوغدىنىش دېگەننى ئىپادىلەيدۇ
ئەمما تەقۋانىڭ ئىسالم ئىستىالھىدىكى مەنىساى  :دىان ۋە دۇنياالىق پۈتاۈن ئىشاالردا ،ئۆزىنىاڭ
مەساائۇلىيىتى نى تونااۇپ ،ئااۇنى تولااۇق ئااادا قىلىااش ئااارقىلىق ئااۆزىنى ئااالالھ تائاالنىااڭ ھىمايىسااى
ئاسااااتىغا قويااااۇش ۋە ھەر تۈرلااااۈك گۇناااااھ -يامااااان ئىشااااالردىن چېكىنىااااپ ،ياخشاااااى ئەمەرر
دائىرىساااىدە ھەرىاااكەت قىلىاااش ئاااارقىلىق ئاااۆزىگە دۇنياااا ۋە ئااااخىرەتتە زىياااان ۋە ئاااازاپ ئېلىاااپ
كېلىااادىغان ھەر قاناااداق ئىشاااالردىن قوغااادىنىش دېمەكتاااۇر بۇناااداق قىلغاااۇچىالر «تەقاااۋا» يااااكى
«تەقااۋادار» دەپ ئاتىلىاادۇ ئااالالھ تائاااال تەقااۋادارالرنى قولالياادۇ ،ياااردىمى ۋە نۇساارىتى بىاالەن
()1
ھەمىشە ئۇالر بىلەن بىللە بولىدۇ ﴿ بىلىڭالركى ،ئالالھ تەقۋادارالر بىلەن بىللىدۇر﴾
تەقۋالىقنىڭ ئەھمىيىتى
 1722سوئال :مۇسۇلماننىڭ ھاياتىدا تەقۋالىقنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
جاۋاب :ھەر قانداق بىار مۇساۇلماننىڭ ئىماانىنى ئااخىرغىچە سااغالم ئېلىاپ بېرىشاى ئۈچاۈن
كۈچلۈك بىر ھىماايە ئاساتىغا كىرىشاى ئەقىال ۋە دىننىاڭ بىاردەك تەلىبىادۇر ئەڭ كۈچلاۈك ۋە ئەڭ
ئىشااەنچلىك ھېمااايە ئااالالھ تائاالنىااڭ ھېمايىسااىدۇر چااۈنكى ئااالالھ تائاااال ھەر قانااداق نەرسااىنىڭ
ياراتقۇچى ئى گىسى ،ئاۇ ھەممىاگە قاادىردۇر قۇرئاان كەرىمنىاڭ ﴿ ئاى ماۆمىنلەرۇ ئاالالھ تائاالغاا
اليىق رەۋىشتە تەقۋادارلىق قىلىڭاالر﴾( )2دېاگەن ئاايىتى باۇ تەقاۋالىقنى ئىپاادىلىمەكتە تەقۋادارلىاق
ئاۆزى غااايە ۋە مەقسااەت بولماسااتىن ،مەڭگۈلاۈك خاتىرجەملىااك ،ھەقىقىااي ھااۇزۇر -ھاااالۋەت ۋە
نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ۋاسىتىدۇر
 1723سوئال :تەقۋالىققا توسقۇن بولىدىغان ئامىلالر قايسىالر
جاااۋاب :تەقۋالىققااا توسااقۇن بولىاادىغان بەزى ئااامىلالر بولااۇپ ،ئااۇالر غەپلەتااتىن ئىبااارەت
ئىنسااااننى ھوشاااىيارلىقتىن يىراقالشاااتۇرۇپ ،دىققەتساااىزلىككە ئاپىرىااادىغان بىغەملىاااك ۋە دۇنياااادا
مەڭگااۈ ياشااايدىغاندەك ئالاادىغۇچى ھېسااالردۇر ئااۇالر ئىنساااننىڭ تەقۋادارلىااق دائىرىسااىدە ئىااش
ئېلىپ بېرىشىغا توسقۇنلۇق قىلىدۇ
پاسىقلىقن ىڭ مەنىسى
 1724سوئال :پاسىقلىق دېگەن نېمە
جاااۋاب :پاسااىقلىق تەقۋالىقنىااڭ ئەكسااى بولااۇپ ،ئەرەب تىلىاادىكى «فسااق» سااۆزى لااۇغەت
) (1بەقەرە سۈرىسى -194ئايەت
 ))2ئال ئىمران سۈرىسى  -102ئايەت
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ئېتىبااارى بىاالەن چىقىااش دېاااگەن مەنىنااى ئىپادىلىسااە ،ئىساااالم ئىسااتىالھىدا ئالالھنىااڭ ئىتائىتىااادىن
چىققاااااننى بىلدۈرىااااادۇ «فساااااق» يااااااكى تىلىمىزدىكاااااى «پاساااااىق» ساااااۆزى كااااااپىرالر ئۈچاااااۈن
قوللىنىلغاندەك ،مۇسۇلمانالردىن بولغان ئاسىي – گۇناھكار كىشىلەر ئۈچۈنمۇ قوللىنىلىدۇ

قىلاينۇدىكرەت ەۋ قىلدىھاز
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زاھىدلىق ۋە تەركىدۇنيالىق
 1725سوئال :زاھىدلىق دېگەن نېمە
جااااۋاب :زاھىاااد -ئەرەب تىلىااادىكى «الزھاااد» ساااۆزى دىن ياساااالغان ئىساااىم بولاااۇپ« ،تەرك
ئەتكۈچى»دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ بىار نەرساىگە بولغاان قىزىقىشاى نى ئۇنىڭادىن ياخشاىراق بىار
نەرسىگە ئېرىشىشنى كۆزلەپ تەرك ئەتاكەن ئاادەم«زاھىاد»دېيىلىادۇ چاۈنكى«الزھاد» ساۆزىنىڭ
لااۇغەتتىكى مەنىسااى «تەرك ئېااتىش» دېگەنلىكتااۇر دېاامەك ،زاھىاادلىق قىاازىقىش ۋە ھېرىساالىقنىڭ
ئەكسىدۇر
زاھىدلىقنىڭ مەنىسى
ئىسالم ئۆلىمالىرى زاھىدلىقنى چۈشەندۈرۈپ تۆۋەندىكىلەرنى ئېيتقان:
() 1
سۇفيان سەۋرى «زاھىدلىق – بارلىق ئۈمىدنى ئاخىرەتكىال باغالشتۇر » دەپ تونۇتقان
ئىبناااى مۇباااارەك «زاھىااادلىق – ئالالھقاااا چىااان ئى شاااەنچ قىلىاااش بىااالەن بىااارگە پېقىرلىقناااى دوسااات
تۇتۇش»( )2دەپ تونۇتقان
ئەبااااۇ سااااۇاليمان دارانىااااي «زاھىااااد -ئااااالالھتىن مەشااااغۇل قىلىاااادىغان ئىشااااالرنى تەرك ئەتااااكەن
كىشىدۇر»( )3دەپ تونۇتقان
جۇنەيااد «زاھىاااد – دۇنياااانى كىچىااك سااااناپ ،ئۇنىاااڭ ئەسااىرىنى قەلبىااادىن ئۆچاااۈرۈپ تاشااالىغان
ئادەمدۇر»( )4دەپ تونۇتقان
يااۇقىرىقىالردىن خۇالسااە چىقارغاناادا ،زاھىاادلىقنىڭ ئەڭ تااوغرا مەنىسااى :ئاخىرەتلىااك ئىشااالرنى
دۇنيانىڭ مەنپەئەتلىرىدىن ئۈستۈن كۆرۈش دېگەنلىكتۇر
ھەقىقىي مەنىدىكى زاھىدلىق
 1726سوئال :ھەقىقىي زاھىدلىق قايسى
جااااۋاب :ھەقىقىاااي مەنىااادىكى زاھىااادلىق شاااەرىئەتتە چەكلەناااگەن ئىشاااالر ۋە ھارامالرغاااا
يېقىنلىشاااىپ قېلىشاااتىن ئېھتىياااات قىلىاااش يۈزىساااىدىن ،شاااۈبھىلىك نەرساااىلەردىن تاماااامەن يىاااراق
تااااۇرۇش ،مااااال – دۇنياغااااا يااااۈرەكتىن باغالنماساااالىق ،شااااۇنداقال دۇنيااااا ھاياتىنىااااڭ ۋە دۇنيااااا
مەنپەئەتلىرىنىااڭ باقاسااىز (پااانىي ) ئىكەنلىكىنااى بىاار لەھزىمااۇ نەزىرى ا دىن ساااقىت قىلمىغااان ھالاادا
()1
()2

)(3
()4

ئابدۇلال ئىبنى سۇفيان ئەل سەۋرى (97-161ھ) ئىراقنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن بولۇپ ،تەقاۋالىقى ،ئېساىل-پەزىلەتلىارى،
مول بىلمىي ۋە ئىجتىھاد ئىشلىرىدىكى پاراسىتى بىلەن تونۇلغان مەشھۇر ئالىم
ئاباادۇلال ئىبنااى مۇبااارەك(118-181ھ) ئ ا ۆز زامانىسااىدا ئىسااالم دۇنياسااىغا تونۇلغااان ئااالىم ،مۇجاھىااد ،شااائىر بولااۇپ،
ئىسالم دۇنياسىغا كۆپلىگەن قىممەتلىك ئەسەرلەرنى تەقدىم قىلغان ،ئىلىم-ھېكمەت ،تەقۋالىاق ۋە گاۈزەل ئەخالقتاا ئاۈلگە
ياراتقان
ئەبۇ سۇاليمان دارانىي (140-215ھ)دىمەشىقتا ئۆتكەن كاتتا ئۆلىمالردىن سانىلىدۇ
ئىراقنىااااڭ ئااااۈچىنچى ئەسااااىردە ئااااۆتكەن مەشااااھۇر تەسااااەۋۋۇف ئۆلىمالىرىاااادىن بولااااۇپ ،ھىجاااارىيە-297ھىجاااارىيە
(مىالدىيە)-910يىلى ئالەمدىن ئۆتكەن
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ياشاشتۇر
زاھىاادلىق دېااگەن دۇنيااا مەنپەئەتلىرىاادىن پۈتااۈنلەي ۋاز كااېچىش ياااكى ئااالالھ ھاااالل قىلغااان
نېمەتلەرنى ئۆزىگە ھارام قىلىاۋېلىش يااكى مەسائۇلىيەتلەردىن قېچىاپ تەنھاا ياشاشانى تااللىۋېلىش
دېگەنلىااك ئەمەس بەلكااى روھ ،ئەقىاال ،نەپااس ،تەن قاتارلىقالرنىااڭ تېگىشاالىك ھەققىنااى بەرگەن
ھالااادا ،دۇنياااا ۋە ئاخىرەتلىاااك ھەر ئىككىساااىنى قولااادىن بەرمەسااالىكتۇر چاااۈنكى ئىساااالم دىناااى
كىشااىلەرنى ئاااخىرەتنى ئۇنتۇغااان ھالاادا دۇنيااا مەنپەئەتلىاارىگە چوقۇنۇشااتىن توسااقان بولسااىمۇ،
ئااۇالرنى دۇنيااالىقتىن پۈتااۈنلەي يااۈز ئااۆرۈپ تەركىاادۇنيا بولىۋېلىشااقا تەرغىااپ قىلماياادۇ بەلكااى
دۇنيالىق ۋە ئاخىرەتلىك ئوتتۇرىسىدىكى تەڭپۇڭلۇقنى ساقالشقا چاقىرىدۇ
ئاالالھ تائاالنىااڭ ﴿ ئااالالھ ساااڭا بەرگەن بااايلىق بىاالەن ئاااخىرەت يااۇرتىنى تىلىگىاان ،دۇنيااادىكى
نېسااىۋەڭنىمۇ ئۇنتااۇمىغىن ،ئااالالھ ساااڭا ياخشااىلىق قىلغاناادەك ،سااەن (ئالالھنىااڭ بەناادىلىرىگىمۇ)
ياخشاااىلىق قىلغىااان ،يەر يۈزىااادە بۇزغاااۇنچىلىقنى تىلىمىگىااان ،ئاااالالھ ھەقىاااقەتەن بۇزغۇنچىلىاااق
قىلغۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ﴾( )1دېگەن سۆزى بۇ مەنىنى ئىپادىلەيادۇ ئاالالھ تائااال يەنە بىازگە
قۇرئاااان كەرىماااادە ﴿ پەرۋەردىگاااارىمىزۇ بىاااازگە دۇن ياااادا ياخشااااىلىق ئاتاااا قىلغىاااان ،ئاااااخىرەتتىمۇ
ياخشااىلىق ئاتااا قىلغىاان ،بىزنااى دوزاب ئازابىاادىن ساااقلىغىن﴾( )2دېااگەن دۇئااانى ئااۆگىتىش ئااارقىلىق
بىزنى دۇنيالىق بىلەن ئاخىرەتلىكتىن ئىبارەت ھەر ئىككىسىنى قولدىن بەرمەسلىككە بۇيرىغان
زاھىاادلىق دۇنيااا مەنپەئەتلىرىاادىن پۈتااۈنلەي ۋاز كااېچىش ئەمەس ،بەلكااى ھااارامالردىن يااۈز
ئاااۆرۈش ،زىياااانلىق ئىشاااالرنى ۋە نەرساااىلەرنى تەرك ئېتىشاااتۇر قۇرئاااان كەرىااام بىااازگە داۋۇد
ئەلەيھىسسااالم بىالەن ساۇاليمان ئەلەيھىسساااالم ئىككىساىنىڭ ئاۆز زامانىساىنىڭ ئەڭ زاھىااد ۋە ئەڭ
تەقۋادار كىشى لىرى ئىكەنلىكىنى ،شۇنداقتىمۇ ئۇالرنىاڭ باايلىقتىن ،پادىشااھلىقتىن ۋە باشاقىمۇ دۇنياا
مەنپەئەتلىرىااادىن ۋاز كەچمىگەنلىكىناااى قىسسااااە قىلماقتاااا پەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كاتتااااا
ساااھابىلىرىدىن ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ،ئەلااى ئىبنااى ئەبااۇ تالىااب ئاباادۇراھمان ئىبنااى
ئەۋف ،زۇبەياار ئىبناااى ئەۋۋام ۋە ئوسااامان ئىبنااى ئاففاااان قاتاااارلىقالر بايلىقىنىااڭ كاااۆپلىكى بىااالەن
تونۇلغاندەك زاھىدلىقى بىلەن تونۇلغان كىشىلەر ئىدى
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بەزى سااااھابىالرنىڭ ئىباااادەتكىال بېااارىلىش ئۈچاااۈن ئاياللىرىااادىن
يىااراق تااۇرۇش تەلەبلىرىنااى رەت قىلغااان ۋە ئۇالرنىااڭ دىاان ۋە دۇنيااالىق ھەر ئىككااى تەرەپنااى
تۇتۇشاااا ىنى تەۋسااااىيە قىلغااااان خااااۇددى ئاخىرەتلىااااك ئۈچااااۈن ھەر كااااۈنى مەلااااۇم ئىبااااادەتلەرنى
ئورۇنااااداش پەرز بولغاناااادەك ،دۇنيااااالىق ئۈچااااۈن ھەركااااۈنى ۋە ھەر ۋاقىاااات ئىشاااالەش تەلەب
قىلىنىادۇ ھەتتااا جاۈمە كۈنىاادىمۇ جاۈمە ۋاقتىاادىن باشاقا ۋاقىتالرنىااڭ ھەممىساىدە دۇنيااالىق ئۈچااۈن
تىرىكچىلىااك قىلىااش چەكلەنااگ ەن ئەمەس چااۈنكى ئىسااالم دىنىاادا خرىسااتىئان دىنىاادا بولغىنىاادەك
تەركىاادۇنيالىق ياااكى يەھااۇدىي دىنىاادا بولغىنىاادەك تىرىكچىلىااك قىلىااش چەكلەنااگەن كااۈن يااوق
شاۇنداقال ئاالالھ ياراتقااان دۇنياا مەنپەئەتلىرىاادىن قائىادىگە ئۇيغاۇن شااەكىلدە يوللاۇق پايدىلىنىشاتىن
بېھاجەت بولۇشمۇ ياخشى ئەمەس
ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ئىلگىرىكااى دىنالرغااا كىشااىلەر تەرىپىاادىن كىرگۈزىۋېلىنغااان
تەركىااادۇنيلىقنى تەنقىااادلەپ مۇناااداق دەيااادۇ( ﴿ :ئەي پەيغەمااابەرۇ ئۇالرغاااا) ئېيتقىنكاااى" ،ئاااالالھ
( )1قەسەس سۈرىسى  -77ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى  -201ئايەت
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بەندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان كىيىملە رنى ،شېرىن ،پاك رىزىقالرنى كىام ھاارام قىلادى " ئېيتقىنكاى،
" ئۇالر باۇ دۇنياادا ماۆمىنلەر ئۈچاۈن يارىتىلغاان (گەرچە ئۇالرغاا كۇففاارالر شاېرىك بولساىمۇ)،
() 1
ئاخىرەتتە بولسا مۆمىنلەرگىال خاستۇر"﴾
ماۇھىم باولغىنى ،دۇنياغاا سااىز ئاېگە بولىشاىڭىز ،دۇنيانىاڭ سااىزگە ئاېگە بولماسالىقى كېاارەك
دۇنيا يۈرىكىڭىزدە ئەمەس ،قولىڭىزدا بولىشى كېرەك
زاھىدلىق بىلەن تەركىدۇنيالىقنىڭ پەرقى
 1727سوئال :زاھىدلىق بىلەن تەركىدۇنيالىقنىڭ پەرقى نېمە
جاااااۋاب :ئەرەب تىلىاااادىكى «الزھااااد» سااااۆزىنى تەركىاااادۇنيالىق دەپ تەرجىاااامە قىلغااااانالر
خاتاالشاقانالردۇر چاۈنكى زاھىادلىق بىاز يۇقىرىادا كاۆرۈپ ئۆتكەنادەك ،شاەرىئەتتە چەكلەناگەن
ئىشاااااالر ۋە ھارامالرغاااااا يېقىنلىشاااااىپ قېلىشاااااتىن ئېھتىياااااات قىلىاااااش يۈزىساااااىدىن ،شاااااۈبھىلىك
نەرسااىلەردىن تامااامەن يىاااراق تااۇرۇش ۋە مااال – دۇنياغاااا يااۈرەكىتن باغالنماساالىق دېگەنلىاااك
بولسااا ،تەركىاادۇنيالىق خرىسااتىئان دىنىاادىكى راھىبلىااق تااۈزۈمىگە ۋە ھىناادىي دىنىغااا ئوخشاااش
دۇنيا مەنپەئەتلىرىدىن پۈتۈنلەي ۋاز كېچىشاتۇر ھاالبۇكى ،ئىساالم دىناى بۇناداق تەركىادۇنيالىقنى
تەرغىاااب قىلمايااادۇ زاھىااادلىق پەيغەمبەرلەرنىاااڭ ئەخالقاااى بولساااا ،تەركىااادۇنيالىق ھەق دىننىاااڭ
روھىدىن ئازغانالرنىڭ قىلىقىدۇر
زاھىدلىقنىڭ پەزىلەتلىرى
 1728سوئال :زاھىدلىقنىڭ قانداق پەزىلەتلىرى بار
جاااۋاب :ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ،زاھىاادلىقنى ماختاااپ ،مااال  -دۇنيااا ھېرىسااالىقىنى
سااااۆككەن ﴿ بااااۇ دۇنيااااا تىرىكچىلىكااااى پەقەت (ۋاقىتلىااااق) پايدىلىنىشااااتىن ئىبااااارەتتۇر ،ئاااااخىرەت
ھەقىااقەتەن (مەڭگۈلااۈك) قارارگ ااھتۇر﴾(( ﴿ ،)2مۇشاارىكالر) دۇنيااا تىاارىكچىلىكىگە خااۇش بولااۇپ
() 3
كەتتى ،دۇنيا تىرىكچىلىكى ئاخىرەتكە قارىغاندا ئازغىنا نەرسىدۇر﴾
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم بىاااار ئادەمنىااااڭ قانااااداق قىلغاناااادا ئالالھنىااااڭ ۋە ئىنسااااانالرنىڭ
سۆيگۈسااىگە ئېرىشااكىلى بولىاادىغانلىقى ھەققىاادە سااورىغان سااوئالىغا جاااۋاب بېرىااپ « :دۇنياغااا
ياااۈرەكتىن بېرىلىشاااتىن ئاااۆزۈڭنى تۇتىاااۋال ،ئاااالالھ ساااېنى ساااۆيىدۇ كىشاااىلەرنىڭ قولىدىكىساااىدىن
ب ىھاجەت باولغىن ،كىشاىلەر ساېنى ساۆيىدۇ»( )4دېاگەن پەيغەمابەرلەر ھەقىقىاي زاھىادلىقتا ئاۈلگە
ياراتقااان ۋە يولىغااا ئەگىشااىپ مېڭىشااىمىغا تولىمااۇ ئەرزىياادىغان زاتااالردۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان
كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ئەنە شۇ پەيغەمابەرلەر ئاالالھ ھىادايەت قىلغاان كىشاىلەردۇر ،ئۇالرنىاڭ
() 5
يولىغا ئەگەشكىن﴾

()1
()2
()3
()4
()5

ئەئراف سۈرىسى  -32ئايەت
غافىر سۈرىسى  -39ئايەت
رەئد سۈرىسى  -26ئايەت
ئىبنى ماجە رىۋايىتى
ئەنئام سۈرىسى  -90ئايەت
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دۇئا ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1729سوئال :دۇئا دېگەن نېمە
جاۋاب :دۇئا ساۆزى لاۇغەتتە چااقىرىش دېاگەن مەنىناى ئىپادىلەيادۇ شاەرىئەت ئىساتېمالىدا-
ئەڭ كەمتەرلىك بىلەن ئالالھ تائاالغا يالۋۇرۇپ ،ئۇنىڭدىن ھاجەتلىرىنى سوراش دېگەنلىكتۇر
 1730سوئال :دۇئا نىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
() 1
جاااۋاب :پەيغەمبىرىمىاااز ھەزرىتاااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم« :دۇئاااا ئىباااادەتتۇر» دەپ
كۆرساەتكەن دۇئاا ئەڭ خاالىس ئىباادەتتۇر چاۈنكى ئاالالھ تائاالغاا دۇئاا قىلىاپ يالۋۇرغاان ئااادەم
باشقا ھەر قانداق بىر ئىباادەتتە ھاساىل قىاللمىغاان ئىخاالس ،ساەمىمىيەت ۋە تاۆۋەنچىلىكنى ۋايىغاا
يەتكۈزىدۇ
ئااالالھ تائاالغااا دۇئااا قىلىااش ئۇنىڭغااا ئىبااادەت قىلغااانلىق ،دۇئااادىن بىھاااجەت بولااۇش ئۇنىااڭ
ئىبادىتىاادىن باااش تارتقااانلىق ھېسااابلىنىدۇ ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە مۇنااداق دېااگەن﴿ :ماڭااا دۇئااا
قىلىڭااالر ،دۇئااايىڭالرنى ئىجااابەت قىلىاامەن مېنىااڭ ئىبادىتىماادىن باااش تااارتقۇچىالر خورالنغااان
ھالدا دوزاخقا كىرىدۇ﴾( )2ئايەتتىكى«ئىبادەت» سۆزىدىن دۇئا مەقسەت قىلىنىدۇ
دۇئا ئىجابەت بولىشىنىڭ شەرتلىرى
 1731سوئال :دۇئا ئىجابەت بولىشىنىڭ شەرتلىرى قايسىالر
جاۋاب :دۇئانىڭ ئىجابەت بولۇشىنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1دۇئااانى ئااالالھ تائاالغااا بولغااان چىاان ئىخااالس بىاالەن قىلىااش ھەر قانااداق بىاار ئەمەل –
ئىبادەتنىااڭ قوباااۇل بولىشاااى ئۈچاااۈن ئىخاااالس شااەرت قىلىنغىنىااادەك ،دۇئانىاااڭ ئىجاااابەت بولىشاااى
ئۈچۈنماۇ ئەلااۋەتتە ئىخاالس شااەرت قىلىنىاادۇ چاۈنكى دۇئااا – ئىبااادەتتۇر ئىخاالس قەلااب قېتىاادىن
كەلااگەن سااەمىمىي سااۆيگۈ بىاالەن كۆرسااىتىلگەن چىاان ساااداقەت دېمەكتااۇر ئااالالھ تائاالغااا ق اول
كۆتىرىپ دۇئا قىلغاندا ،ئۇنىڭغا شۇنداق سۆيگۈ ۋە ساداقەت بىلەن يۈزلىنىش تەلەب قىلىنىدۇ
( ) 2دۇئااا قىلغۇچىنىااڭ يااېمەك -ئىچمىكااى ۋە كىاايىم -كېچىكااى ھااللاادىن بولۇشااى پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساالم بۇ ماۋزۇدا مۇنداق دېگەن« :ئەي ئى نسانالرۇ ھەقىاقەتەن ئاالالھ تائااال پااكتۇر ،ئاۇ
پەقەت پاك بولغاننىال قوبۇل قىلىدۇ»( )3بۇ ھەدىسنىڭ مەنىساى :ئاالالھ تائااال قەلباى پااك ،ياېمەك-
ئىچمەكلىرى ھااللدىن بولۇپ پاك بولغاانالرنىڭال قىلغاان ئىباادەتلىرىنى قوباۇل قىلىادۇ ،دۇئاالىرىنى
ئىجابەت قىلىدۇ ،دېگەنلىكتۇر
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم يەنە مۇناااداق دېاااگەن « :بىاااراۋ ئۈساااتى بېشاااىنى چااااڭ تاااوزان
قاپلىغاااااان ،چااااااچلىرى چۇۋۇلغاااااان قىيااااااپەتتە ئىككاااااى قاااااولىنى ئاسااااامانغا كۆتاااااۈرۈپ " ئاااااى
پەرۋەردىگارىمۇ ئى ئىگەمۇ " دەپ دۇئا قىلىدۇ ھالبۇكى ئۇنىڭ ياېگەن ـ ئىچكەنلىارى ھارامادىن،
( )1ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
( )2غافىر سۈرىسى -60ئايەت
 ))3ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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كىيگەنلىاارى ھاراماادىن بولااۇ پ ،ئااۇ ھارامااادىن ئوزۇقالنغااان تۇرسااا ،قانااداقمۇ ئۇنىااڭ دۇئاساااى
() 1
ئىجابەت بولسۇنۇ »
باۇ ھەدىسانىڭ مەنىسااى شاۇكى ،بىااراۋ ئەڭ بىچاارە قىياااپەتتە ئاالالھ تائاالغااا ياالۋۇرۇپ دۇئااا
قىلغاان ۋە ئاۇ شااۇ ھاالىتى بىاالەن دۇئاساى ئىجاابەت بولۇشااقا ئەڭ تېگىشالىك بولغااان تۇرساىمۇ ،ئااۇ
ھارامدىن ئو زۇقالنغانلىقى ئۈچۈن ئۇنىڭ دۇئاسى ئىجابەت بولمايدۇ
( ) 3دۇئانى ئالالھتىن ئۈمىتۋارلىق بىلەن قىلىاش پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن:
« سىلەر "دۇئاا قىلساام دۇئاايىم ئىجاابەت بولمىادى" ،دەپ ئۈمىتساىزلىنىپال قالمىسااڭالر دۇئاايىڭالر
() 2
چوقۇم ئىجابەت بولىدۇ»
( ) 4دۇئااانى يااۈرەكتىن قىلىااش يەنااى تىاال دۇئااا بىاالەن دىاال باشااقا نەرسااىلەر بىاالەن مەشااغۇل
بولماساااتىن ،تىلناااى دىلااادىكىلەرنىڭ تەرجىماااانى قىلىاااپ تاااۇرۇپ پۈتاااۈن ۋۇجاااۇدىنى ۋە كاماااالىي
ئىخالسااىنى ئالالھقااا بېغىشاالىغان ھالاادا ئۇنىڭغااا يااالۋۇرۇش الزىاام شااۇنداق قىلغااان دۇئااا ئىجااابەت
بولۇشااقا ئەڭ يېقىناادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دەپ كۆرسااەتكەن« :سااىلەر ئالالھقااا
دۇئا قىلغىنىڭالردا ،ئۇنىڭ ئىجابەت بولىشىغا چىان ئىشاەنگەن ھالادا قىلىڭاالر ،بىلىڭالركاى ،ئاالالھ
() 3
تائاال غەپلەتتىكى پەرۋاسىز كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلمايدۇ»
( )5ئۇرۇق -تۇغقانلىق رىشتىس ىنى ئۈزۈش يااكى گۇنااھ  -مەساىيەت ئىشالەش ئۈچاۈن دۇئاا
قىلماساالىق پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن « :مۇسااۇلمان كىشااىنىڭ دۇئاسااىدا گۇناااھ
ئىشااالەش يااااكى ساااىلە ـ رەھىمناااى ئاااۈزۈش بولمىساااىال ،ئاااالالھ تائااااال ئۇنىڭغاااا تۆۋەنااادىكى ئاااۈچ
ياخشااىلىقنىڭ بىرىنااى بېرىاادۇ :يااا ئۇنىااڭ دۇئاسااىنى تېااز ئىجااابەت قىلىااپ تىلىگىنىنااى بېرىاادۇ ياااكى
ئااۇنى ئۇنىااڭ ئاااخىرەتلىكى ئۈچااۈن ياخشااىلىق قاتارىاادا ساااقالپ قويىاادۇ ياااكى ئۇنىااڭ دۇئاسااىنىڭ
ئوخشىشاااااىدا ياماااااانلىقنى ئۇنىڭااااادىن قايتۇرىۋېتىااااادۇ سااااااھابىالر ":ئۇنداقتا بىاااااز دۇئاااااانى كاااااۆپ
قىاليلى "دېيىشاااااااكەندە ،پەيغەمااااااابەر ئەلەيھىسسااااااااالم" ئالالھنىااااااا ڭ بېرىااااااادىغىنى ئۇنىڭااااااادىنمۇ
() 4
كۆپتۇر"دېگەن »
دۇئا سەۋەبتىن بىھاجەت قىاللمايدۇ
 1732سوئال :دۇئا سەۋەبتىن بىھاجەت قىالالمدۇ
جاااۋاب :تىلەكلەرنىااڭ ئەمەلااگە ئېشىشااى ئۈچااۈن دۇئااا بىاالەن سااەۋەب ئىككىسااى ھەل قىلغااۇچ
رولنى ئوينايدۇ باۇ ئىككىساى بىار ـ بىرىادىن قەتئاى ئايرىاللمايادۇ شاۇڭىمۇ ئىنساان ئالالھقاا دۇئاا
قىلىااش بىاالەن بىاارگە ،قولىاادىن كەلگەنااچە سااەۋەبلەرنى قىلىشااقا بۇيرۇلغااان ئااالالھتىن جەننەتنااى
سورىغان ئادەم دۇئا بىلەن بىرلىكتە ،ئاۆزىنى جەنانەتكە كىرىشاكە سااالھىيەتلىك قىلىادىغان ياخشاى
ئەمەررنى قىلىشى ،دۇزاختىن پاناھ تىلىاگەن ئاادەم دوزاخقاا كىرىشاىگە ساەۋەب بولىادىغان ياماان
ئىشااالردىن قەتئىااي قااول ئۈزۈشااى ،رىزقىنىااڭ كەڭ بولىشااى ۋە پېقىاارلىقتىن قۇتۇلۇشاانى تىلىااگەن
ئااادەم رىزىااق د ۇنياساااىنىڭ ئىشااىكىنى ئەماااگەك ئاااچقۇچ ى بىااالەن ئېچىشااى ،قىيىنچىلىقالرغاااا دۇچ
()1
()2
()3
()4

تىرمىزى رىۋايىتى
بۇخارىي رىۋايىتى
تىرمىزى رىۋايىتى
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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كەلگەن ئادەم ئۇنىڭادىن خااال س بولۇشانىڭ چاارە ۋە تەدبىرلىرىناى قوللىنىشاى ،كېساەلدىن شاىپالىق
تېپىشاانى تىلىااگەن ئااادەم ئالالھقااا دۇئااا قىلىااپ ،ئۇنىڭغااا يااۆلىنىش بىاالەن بىاار ۋاقىتتااا دوختۇرغااا
بېرىشى الزىم دۇئا مەقساەتكە يېتىشانىڭ ساەۋەبلىرىنى ئۇڭايالشاتۇرۇش ۋە ياوللىرىنى يورۇتاۇش
رولىنى ئوينايدۇ ئاالالھ تائااال دۇنيانىاڭ ئىشالىرىدىن ھەمامە ئىشانى ساەۋەبلەرگە بااغلىق قىلغاان
قۇرئااان كەرىاام بااۇنى ئوچااۇقالپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئىنسااان پەقەت ئۆزىنىااڭ ئىشاالىگەن ئىشااىنىڭ
() 1
نەتىجىسىنى كۆرىدۇ﴾
ساااەۋەبكىال چوقۇناااۇپ كېتىاااپ ئاااالالھنى ئۇنتاااۇش تاااوغرا بولمىغانااادەك ،دۇئااااغىال يۆلىنىاااپ
سااەۋەبتىن بى ھاااجەت بولۇشاامۇ تااوغرا ئەمەس چااۈنكى ئالدىنقىسااى ،ئالالھنىااڭ ئىبادىتىاادىن باااش
تارتقانلىق ،كېيىنكىىسى « ،ئۈژمە پىش ،ئاغزىمغا چۈش» دېگەنلىكتۇر
دۇئااا بىاالەن سااەۋەبنىڭ باغلىنىشااى ناھااايىتى زىااچ باغلىنىشااتۇر ئەگەر تىلەكلەرنىااڭ ھاسااىل
بولىشااى ئۈچااۈن دۇئاااال كۇپااايە قىلىاادىغان بولس ا ا ئېاادى ،ئىنسااانلىقنىڭ ئىپتىخااارلىق ئۈلگىسااى ۋە
پۈتااۈن پەيغەمبەرلەرنىااڭ ئەۋزىلااى پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم سااەۋەب
قىلمىغااان ۋە ئۇنىڭغااا تەشەببۇساامۇ قىلمىغااان بااوالتتى ئەگەر تىلەكاالەر سااەۋەب بىلەنااال ھاسااىل
بولىدىغان بولسا ئېدى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم شاۇنچە ئەھمىيەتلىاك ۋە خاساىيەتلىك دۇئااالرنى
ئااۇممىتىگە ئااۆگەتمىگەن ۋە ئۆزىمااۇ قىلمىغااان باااوالتتى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم دۇئااا بىااالەن
سااااەۋەبنىڭ ئارىسااااىنى قەتئىااااي ئايرىغااااان ئەمەس ئۇنىااااڭ كۈناااادىلىك تۇرمۇشااااى ھەر تۈرلااااۈك
خاساىيەتلىك دۇئاااالر بىاالەن تولغانادەك ،ئىشاالەش ،چااارە ـ تەدبىار قااوللىنىش ۋە ھەر ئىااش ئۈچااۈن
سااەۋەب قىلىشااتىمۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااالم ئەڭ ئالاادىنقىالردىن ئېااادى ئااۇ مەسااچىتتە ئىماااام،
غااازاتالردا قوماناادان ،مەدرەسااەدە ئۇسااتاز ،دىناادا رەھاابەر ۋە ئائىلىسااىدە ئىشاالەمچان ئاتااا ئېاادى
شۇڭا ئۇ غەلىابە قىلادى ،غايىساىنى ئەمەلاگە ئاشاۇرالىدى ۋە ئىنساانىيەتكە ئاۆلگە بولاۇپ دىلاالردا
پارالپ كەلدى
دۇئا تەقدىرنى بېكار قىلىۋېتەلمەيدۇ
 1733سوئال :دۇئا تەقدىردە بەلگىلەنگەننى بېكار قىلىۋېتەلەمدۇ
جاااااۋاب :تەقاااادىر دېااااگەن ئالاااادىنئاال بەلگىلىنىااااپ بولغااااان بىاااار ئىااااش دۇئااااا ئااااۇنى بېكااااار
قىلىۋېتە لمەياااادۇ بىااااراق دۇئااااا تەقاااادىردە بەلگىلەنگەنلەرنااااى ياخشااااىلىق تەرەپااااكە بۇرىياالياااادۇ
شاەرتلىرى تولااۇق بولغاان ۋە سااەمىمىي قىلىنغااان دۇئاا ئەلااۋەتتە تەقادىرگە تەسااىر كۆرسااىتەلەيدۇ
پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن « :تەقااادىردىن قااااچقىلى بولمايااادۇ بىاااراق دۇئاااا ياااۈز
بەرگەن ۋە يۈز بەرمىاگەن ئىشاالرنىڭ ھەممىساى ئۈچاۈن پايادىلىقتۇر ئاى ئالالھنىاڭ بەنادىلىرىۇ
دۇئااانى كااۆپ قىلىڭااالر»( )2بااۇ يەنىااال سااەۋەب بىاالەن ئىشااقا ئاشااىدۇ چااۈنكى تەقاادىر سااەۋەبتىن
ئايرىاللمايااادۇ ،باااۇ ئىككىساااى ئەزەلااادىنال شاااۇنداق بىااارگە بېكىاااتىلگەن دۇئاااا قىلىشااامۇ ،ساااەۋەب
قىلىشمۇ ،ھەر ئىككىسى تەقدىردىن ئورۇن ئالغان
() 3
پەيغ ەمابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىساتە « :قاازا ۋە قەدەرنااى پەقەت دۇئاااال قايتۇراالياادۇ»
( )1نەجم سۈرىسى 39ـ ئايەت
( )2ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
( )3ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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دەپ كۆرسااەتكەن ئااۇ يەنە بىاار ھەدىس اتە « :پۈتااۈلگەن ئىااش كەلسااە ،ھەزەر قىلغاننىااڭ پايدىسااى
بولمايدۇ ،دۇئاا ياۈز بەرگەن ۋە يااكى تېخاى ياۈز بەرمىاگەن ئىشاالرغا پايادىلىق بولىادۇ ،باااليى-
ئاااپەت كەلسااە دۇئااا ئۇنىااڭ ئالاادىنى توسااىدۇ-دە ،بااۇ ئىككىسااى تااا قىيااامەتكىچە ئېلىشااىدۇ»( )1دەپ
كۆرسەتكەن
يۇقىرىقى ئىككى ھەدىسنىڭ مەنىسى شۇكى ،قەدەر ئوقى ياچاقتىن چىقىاپ بولغاان ۋە ئاۇ ئاۆز
يۆنىلىشااىگە قاااراپ يااۈرۈپ كەتااكەن ،شااەرتلىرى تولااۇق بولغااان سااەمىمى ي دۇئااا ئوقنىااڭ نىشااانغا
تېگىشااىگە توسااقۇن بواللىغاناادەك ،يااۈرەكتىن ئەمەس ئاااغزاكى قىلىنغااان ياااكى شااەرتلىرى تولااۇق
بولمىغااااان دۇئاااااالر ئااااۇنى توسااااالمايدۇ دۇئانىااااڭ قەدەر ئااااوقىنى نىشااااانغا تېگىشااااتىن توسااااۇپ
قااللىغانلىقى تەقدىر قىلىنىپ بولغان ئىشنى بېكار قىلىاۋەتكەنلىكى يااكى ئارقىغاا قاايتۇرىۋەتكەنلىكى
ئەمەس ،ئەلاااۋەتتە بەلكاااى قەدەر ئاااوقى ئاااۆز يۆنىلىشاااىگە قااااراپ ماڭغاااان بولساااىمۇ ،دۇئانىاااڭ
سااەۋەبى بىاالەن ئۇنىااڭ نىشااانغا يېتەلمىگەنلىكىاادۇر ئىمااام غەزالااى مۇنااداق دېااگەن« :بىلگىنكااى
بااااليى -ئااااپەتنى دۇئاااا ئاااارقىلىق قاااايتۇرۇپ ،رەھاامەت كەلتۈرۈشااامۇ بەلگىلەناااگەن شاااۇ قاااازا ۋە
() 2
قەدەرنىڭ جۈملىسىدىندۇر»
دۇئا بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىگە مۇھتاج ئەمەس
 1734سوئال :دۇئا بىراۋنىڭ ۋاسىتىسىگە مۇھتاجمۇ
جااااۋاب :دۇئاااا ھېچكىمنىاااڭ ۋەسىلىساااىگە (ۋاسىتىساااىگە) مۇھتااااج ئەمەس تىلەكااالەر پەقەت
ئالالھنىاااااڭ ئۆزىااااادىن بىۋاساااااىتە سااااا ورىلىدۇ ئاااااالالھ تائااااااال قۇرئاااااان كەرىمااااادە ماااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :مېنىااڭ بەناادىلىرىم سااەندىن مېنىااڭ توغرۇلااۇق
سورىسااا (ئۇالرغااا ئېتقىنكااى) ،مەن ھەقىااقەتەن ئۇالرغااا يېقىاانمەن  ،ماڭااا دۇئااا قىلسااا ،مەن دۇئااا
() 3
قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن﴾
مازارااااـ ماشااااايىخالردىن ،ئاتااااالمىش ئەۋلىياااااالر ۋە ئۇلااااۇغالردىن شااااۇنداقال قانااااداقال بىاااار
ئۆلۈكتىن بىرەر ھاجىتىنى ساوراش ۋە مەدەت تىالەش يااكى ئاۇالردىن بېرەرساىنى ئاالالھ تائاالغاا
ۋاسااىتە قىلىااش جااائىز ئەمەس ئەممااا ھايااات كىشااىلەرنىڭ ئااۆلگەنلەرگە قىلغااان دۇئاسااى چوقااۇم
يېتىدۇ
د ۇئااادا ۋاسااىتە قوللىنىشااقا بولىاادۇ ،بىااراق ۋاسااىتە كىشااىنىڭ ئااۆز ئەمەلااى ۋە ئااالالھ تائاالنىااڭ
ئىساىم ـ ساۈپەتلىرى بىلەنااال چەكلىنىادۇ ھەركىاام ئۆزىنىااڭ ئاالالھ تائاالغااا بولغاان چىاان ئىمااانىنى،
ئالالھنىااڭ بااارچە كەمچىلىكلەردىاان پاااك ئىكەنلىكىنااى ،ئۇنىااڭ ئىسااىم ـ سااۈپەتلىرىنى ،پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساالمغا بولغان سۆيگۈسىنى ۋە ئاالالھ رازىلىقىناى كاۆزلەپ قىلغاان ياخشاى ئەمەللىرىناى
ۋاسااىتە قىلىااپ تااۇرۇپ ھاااجەتلىرىنى ئااالالھتىن سورىسااا بولىاادۇ مانااا بااۇ ،ئىسااالم شااەرىئىتىدە
كۆرسىتىلگەن ۋەسىلە قىلىش ئۇسۇلىدۇر ئالالھ تائاال قۇرئاان كەرىمادە ئۆزىنىاڭ ئىماانىنى ۋاساىتە
قىلىپ دۇئا قىلغانالرنىڭ دۇئاساىنى ئىجاابەت قىلغاانلىقىنى ھېكاايە قىلىاش ئاارقىلىق مۇساۇلمانالرغا
ۋاسااىتە قىلىشاانىڭ ئۇسااۇلىنى ئۆگىتىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ پەرۋەردىگااارىمىزۇ بىااز ھەقىااقەتەن بىاار
( )1ھاكىم ۋە تەبەرانىي رىۋايىتى
( )2ئىمام غەزالىينىڭ «ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىين»ناملىق ئەسىرىدىن
( )3بەقەرە سۈرىسى  -186ئايەت
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چاقىرغۇچىنىاااڭ (يەناااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ) ،رەببىڭالرغاااا ئىماااان ئېياااتىڭالر ،دەپ
ئىمانغااا چاقىرغااانلىقىنى ئاڭلىاادۇق ،ئىمااان ئېيتتااۇق ،پەرۋەردىگااارىمىزۇ بىزنىااڭ گۇناااھلىرىمىزنى
مەغپىاارەت قىلغىاان ،ياماااانلىقلىرىمىزنى يوققااا چىقاااارغىن ،بىزنااى ياخشاااىالرنىڭ قاتارىاادا ۋاپاااات
قىلدۇرغىن پەرۋەردىگارىمىزۇ بىزگە پەيغەمبەرلىر ىڭ ئاارقىلىق ۋەدە قىلغاان نەرساىنى بەرگىان،
قىيامەت كۈنى بىزنى رەسۋا قىلمىغىن سەن ھەقىاقەتەن ۋەدەڭاگە خىالپلىاق قىلمايساەن ئۇالرنىاڭ
() 1
دۇئاسىنى پەرۋەردىگارى ئىجابەت قىلدى﴾
ئااااالالھ تائاااااال يەنە قۇرئااااان كەرىماااادە يۇنااااۇس ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئالالھنىااااڭ بىرلىكااااى ۋە
نۇقسانالردىن پاكلىقىنى ۋاسىتە قىلىپ دۇئا قىلغان لىقى ۋە دۇئاساىنىڭ ئىجاابەت بولغاانلىقىنى ھېكاايە
قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئااۇ (بېلىقنىااڭ قارنىاادىكى)قاراڭغۇلۇقتا پەرۋەردىگااارىمۇ سااەندىن باشااقا
ھەقىقىااااي ئىااااالھ يوقتااااۇر سااااەن جىمااااى كەمچىلىكلەردىاااان پاكتۇرسااااەن مەن ھەقىااااقەتەن ئااااۆز
نەپسااىمگە زۇلااۇم قىلغااۇچىالردىن بولاادۇم ،دەپ نىاادا قىل ا دى ئۇنىااڭ دۇئاسااىنى ئىجااابەت قىلاادۇق
() 2
ئۇنى بېلىق يۇتقان چاغدىكى غەمدىن خاالس قىلدۇق ﴾
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەمىشە ئالالھ تائاالنىاڭ ئىساىم ـ ساۈپەتلىرىنى ۋاساىتە قىلىاپ دۇئاا
قىالتتااى ئااۇ قىاايىن ئىشاااقا دۇچ كەلگەناادە مۇنااداق دەپ دۇئااا قىالتتاااى ﴿ :ياااحي ياااقيوم برحمتاااك
أثتغيااااث ﴾ يەنااااى« ئااااى ھەمىشااااە تىرىااااك بولغااااۇچى ۋە ھەممىنااااى ئىاااادارە قىلىااااپ تۇرغااااۇچى
() 3
پەرۋەردىگارىمۇ سېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭغا سېغىنىپ سەندىن ياردەم سورايمەن»
يۇقىرى قىالردىن باشقا ،ھايات بولغان ئاتا ـ ئاناا ،ئۆلىماا ،ۋە باشاقىمۇ كىشاىلەرنىڭ دۇئاا قىلىاپ
بېرىشااااىنى ئااااۆتىنىش دۇرۇسااااتۇ ر ئااااۇمەر ئىبنااااى خەتتاااااب رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇدىن رىااااۋايەت
قىلىنىاادۇكى « :مەن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن ئااۆمرە قىلىااش ئۈچااۈن رۇخسااەت سااورىۋىدىم،
() 4
ماڭااااا رۇخسااااەت بەردى ۋە " ئااااى قېرىندىشااااىمۇ دۇئايىڭاااادا بىزنىمااااۇ ئونۇتمىغايسااااەن"دېدى»
شااۇنداقال بىااراۋ ئۆزىنىااڭ گۇناااھتىن يانغااانلىقىنى ۋاسااىتە قىلىاا پ دۇئااا قىلسااىمۇ بولىاادۇ چااۈنكى
گۇناھتىن يېنىش ياخشى ئەمەلگە ياتىدۇ ياخشى ئەمەل دۇئادا ئەڭ ياخشى ۋاسىتە بولىدۇ
دۇئانىڭ ئەدەبلىرى
 1735سوئال :دۇئانىڭ ئەدەبلىرى قايسىالر
جاااۋاب :دىنىمىاازدا ھەر قانااداق بىاار ئىبادەتنىااڭ مەخسااۇس ئەدەبلىاارى بولغاناادەك ،دۇئااانىڭمۇ
ئەدەبلىرى باردۇر ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
( )1دۇئاااااان ى فااااااتىھە سۈرىساااااىنى ئوقاااااۇپ ،ئاااااالالھ تائاالغاااااا ھەمدۇساااااانا ۋە پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسسااااالمغا دۇرۇد ئېياااتىش بىااالەن باشاااالش ئانااادىن ھااااجەتلىرىنى ساااوراش پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالم بىاار كىشااىنىڭ ن امااازدىن كېاايىن دۇئااا قىلىااپ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا دۇرۇد
ئوقۇمىغانلىقىنى ئاڭالپ قېلىپ « :بۇ ئالدىراپ كەتتاى» دېاگەن ،ئانادىن سااھابىالرغا مۇناداق دەپ
تەلىم بەرگەن « :سىلەر ئالالھ تائاالغا دۇئاا قىلغىانىڭالردا ،ئااۋۋال ئۇنىڭغاا ھەمدۇساانا ئېياتىڭالر،
()1
()2
()3
()4

ئال ئىمران سۈرىسى 193ـ 195ـ ئايەتلەر
ئەنبىيا سۈرىسى 87ـ 88ـ ئايەتلەر
تىرمىزى رىۋايىتى
ئەبۇداۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى
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() 1

ئاندىن پەيغەمبەرگە دۇرۇد ئېيتىڭالر ،ئۇنىڭدىن كېيىن خالىغان دۇئالىرىڭالرنى قىلىڭالر»
( ) 2دۇئااانى ئەڭ كەمتەرلىااك بىاالەن قىلغااان ھالاادا ئااالالھ تائاالغااا يااالۋۇرۇش ئااالالھ تائاااال
قۇرئاان كەرىماادە مۇنااداق دەيادۇ( ﴿ :يااۇقىرىقى پەيغەمبەرلەرنىااڭ دۇئاساىنى ئىجااابەت قىلىشااىمىز)
شااۇنىڭ ئۈچااۈن ئىاادى كى ،ئااۇالر ياخشااى ئىشااالرنى قىلىشااقا ئالاادىرايتتى( ،رەھمىتىمىزنااى) ئۈمىااد
قىلىاااپ( ،ئاااازابىمىزدىن) قورقاااۇپ بىااازگە دۇئاااا قىالتتاااى ،بىااازگە كەمتەرلىاااك بىااالەن ئىباااادەت
() 2
قىالتتى﴾
( ) 3ئااالالھ تائاالنىااڭ ئىساااىم -سااۈپەتلىرىنى ،كىشاااى ئۆزىنىااڭ ياخشاااى ئەمەللىرىنااى ۋەساااىلە
قىلىش ﴿ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى با ر ،ئۇنى شۇالر بىلەن چاقىرىڭالر﴾()3
بۇرەياااادە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇدىن رىااااۋايەت قىلىنىاااادۇكى ،ئااااۇ مۇنااااداق دەياااادۇ« :پەيغەماااابەر
س و َلُكَ ِب واَنِْي ا َ ِ
ش و َھ ُد اَنا وكَ أ َ ِنووتَ ا ُ الَنِلَ وەَ نَالَ أ َ ِنووتَ
ئەلەيھىسساااالم بىاار ساااھابىنىڭ ﴿ :اَللا ُھ و ام نِنِْووي أ َ ِ
ص َم ُد الاذِي لَ ِم يَ ِل ِد َولَ ِم يُولَ ِد َولَ ِم يَك ُِن لَوەُ كُفُووا أ أَةَود ﴾ يەناى « ئاى ئاالالھۇ ساېنىڭ پەزلاى
األ َ َة ُد ال ا
 كەرەمىڭنااى تىلەياامەن سااەن ھەقىااقەتەن ،ھەماامە ساااڭا مۇھتاااج بولغااان ،پەرزەنااتكە ۋە ئانىغااامۇھتاااج بولمىغااان ،ھااېچكىم ساااڭا تەڭااداش بولماياادىغان يەكااكە -يېگااانە ئىالھسااەن» دەپ دۇئااا
قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ قېلىپ مۇنداق دېدى " :ئاالالھ تائاالنىاڭ ناامى بىالەن قەساەم قىلىمەنكاى ،باۇ
ئاادەم ئۇنىااڭ بىاالەن نااېمە سورىساا بېرىلىاادىغان ،ئۇنىااڭ بىاالەن قىلغاان دۇئاااالر ئىجااابەت بولىاادىغان
() 4
ئىسمۇلئەزەم (ئالالھنىڭ ئەڭ ئۇلۇ ئىسمى) بىلەن دۇئا قىلدى"»
( ) 4ئۆزىنىاااڭ ياخشاااى ئەمەللىرىناااى ۋەساااىلە قىلىاااش ئىماااام بۇخاااارىي بىااالەن ئىماااام مۇسااالىم
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن«ئۆڭكاااۈردىكى ئاااۈچ ئاااادەم» نىاااڭ قىسسىساااىنى رىاااۋايەت قىلغاااان
بولۇپ ،قىسسىنىڭ مەزمۇنى مۇناداق :مۇساا ئەلەيھىسسااالمنىڭ قەۋمىادىن ئاۈچ نەپەر ئاادەم يولادا
كېتىۋاتقىنىادا ئۇشااتۇمتۇت قااتتىق يااامغۇر يېغىاپ كېتىااپ ،ئاۇالر بىاار ئۆڭكاۈرگە كىرىۋالىاادۇ ،تااا
ئۈسااتىدىن بىاار يوغااان تاااش دومىااالپ چۈشااۈپ ئۆڭكۈرنىااڭ ئېغىزىنااى ئېتىۋالغااانلىقى سااەۋەبلىك
ئااۇالر ئۆڭكااۈر ئىچىااگە سااولىنىپ قېلىااپ چىقىااپ كېتىشااكە ھېچقانااداق چااارە قالمىغاناادا ،ئااۇالردىن
ھەر ب ىرى ئۆزىنىاڭ خاالىس ئاالالھ رازىلىقاى ئۈچاۈن قىلغاان ياخشاى ئەمەللىرىناى ۋاساىتە قىلغاان
ھالاادا ،ئالالھقاااا كاماااالىي ئىخالسااى بىااالەن دۇئاااا قىلغانااا دىن كېاايىن ،ئۇالرنىاااڭ دۇئاساااى ئىجاااابەت
() 5
بولۇپ ،ئۆڭكۈرنىڭ ئېغىزى ئېچىلىدۇ ۋە ھەممىسى ساالمەت چىقىپ كېتىدۇ
( )5دۇئانى قىبلىگە قااراپ ،قاولىنى كۆتىرىاپ قىلىاش پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ دۇئاانى
قىبلىگە قاراپ قولىنى كۆتۈرۈپ قىلغانلىقى ھەققىدە كەلاگەن ھەدىسالەر كاۆپ ئىماام بۇخاارىي ۋە
ئىماام مۇساالىم رىااۋايەت قىلغااان بىاار ھەدىسااتە « :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم يااامغۇر تەلەب قىلىااپ
دۇئا قىلغاندا قىبلىگە يۈزلىنىپ تۇرۇپ دۇئا قىلغان» دەپ قەيت قىلىنغان
( ) 6دۇئادا ئاۋازىنى قاتتىق كۆتۈرمەسلىك ،بەلكى ئاشاكارىلىق بىالەن مەخپىلىاك ئوتتۇرىساىدا
كااۆتىرىش ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرغااا تااـۆۋەنچىلىك بىاالەن ئىچىڭااالردا دۇئااا
()1
()2
))3
)(4
)(5

سۈنەن كىتابلىرىدا سەھىھ سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان
ئەنبىيا سۈرىسى  -90-89ئايەتلەر
ئەئراف سۈرىسى 180ـ ئايەت
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى
بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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قىلىڭالر﴾( )1دەپ كۆرسەتكەن
( )7دۇئاااد ا قاپىااداش سااۆزلەرنى ئىشلىتىشااتىن ساااقلىنىش چااۈنكى دۇئااا دېااگەن چىاان قەلااب
قاتلىرىاادىن ئىختىيارسااىز ھالاادا ئېتىلىااپ چىقىاادىغان سااەمىمىي ھېسسااىيات بولااۇپ ،ئااۇ سااۆزلەرنىڭ
بەدىئىيلىكاى ۋە ئېسااىللىكى بىاالەن قەتئىااي ھېسابالشاامايدۇ تىاال پەقەت قەلبتىكىنااى تەرجىاامە قىلىااش
رولىناااى ئوينايااادۇ دۇئاااانى قاپىالشاااتۇرغاندا ،كۆڭاااۈل ساااۆزلەرنىڭ تىزىلمىساااى بىااالەن مەشاااغۇل
بولااۇپ قالغااانلىقتىن ،دۇئااادىكى سااەمىمىيەت ۋە چىاان ئىخااالس يوقنىااڭ ئورنىغااا چۈشااۈپ قالىاادۇ
بەزى مۇپەسساااىرلەر ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ﴿ :پەرۋەردىگارىڭالرغاااا تۆۋەنچىلىاااك بىااالەن ئىچىڭاااالردا
دۇئااااا قىلىڭااااالر ھەددىاااادىن ئاشااااۇ رىۋەتكەنلەرنى ئااااالالھ ياقتۇرماياااادۇ﴾()2دېااااگەن سااااۆزىدىكى
﴿ھەددىااادىن ئاشااااۇرىۋەتكەنلەر﴾ دېااااگەن جااااۈملىنى «دۇئااااانى قاپىالشااااتۇرغانالر» دەپ تەپسااااىر
قىلغان
( ) 8دۇئاااا قىلغانااادا ئالااادى بىااالەن ئاااۆزىگە ئانااادىن باشاااقىالرغا دۇئاااا قىلىاااش الزىااام شاااۇنداق
قىلغاناااادىال دۇئااااا تېخىمااااۇ ئىخااااالس بىاااالەن ب ولغااااان بولىاااادۇ ،ھەزرىتااااى ئااااۇبەييە ئىبنااااى كەئااااب
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ مۇنااداق دېااگەن «:پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاار كىشااىگە دۇئااا قىلىااپ قالسااا
() 3
ئالدى بىلەن ئۆزىگە دۇئا قىلىۋېتىپ ،ئاندىن ئۇ كىشىگە دۇئا قىالتتى»
( ) 9دۇئااا قىلغاناادا ئىسااالم كۆرسەتمىسااىگە ئۇيغااۇن كېلىاادىغان نەر سااىنى تىاالەپ دۇئااا قىلىااش،
يامانلىق ياكى گۇناھ ئىشنى تىلىمەسلىك الزىم بەزى كىشىلەر ئااچچىغىم كەلادى دەپ ئاۆزى يااكى
باشاااقىالرنى قارغااااپ بەد دۇئاااا قىلىاااپ ساااالىدۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دېاااگەن« :
ئۆزۈڭالرنىااڭ ،بالىلىرىڭالرنىااڭ ،ۋە مااال – مۈلكۈڭالرنىااڭ زىيىنىغااا دۇئااا قىلماااڭالر ئااالالھتىن
نېمە سورىساا شاۇنى بېرىادىغان بىار ۋاقىات بولاۇپ ،دۇئاايىڭالر شاۇ ۋاقىتقاا ئاۇدۇل كېلىاپ قېلىاپ
( )4
سىلەرگە ئىجابەت بولۇپ قالمىسۇن﴾
( )10دۇئا قىلغاندا ئۈمىدۋارلىق بىالەن ئارقاا ئارقىادىن قايتاا -قايتاا تىالەش ،دۇئانىاڭ ئاخىرىادا
«ئامىين» دەپ ئاياغالشتۇرۇش
( ) 11دۇئااادا سااورىغانلىرىنى ئااۈچ قېتىماادىن قااايتىالپ ئېيااتىش ئىبنااى مەساائۇد رەزىيەلالھااۇ
ئەنھااۇدىن رىااۋايەت قىلىنغااان بىاار ھەدىسااتە « :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم دۇئااا قىلغىنىاادا ئااالالھ
تائاالدىن سورىغانلىرىنى ئۈچ قېتىمدىن قايتىالپ سورايتتى»( )5دەپ كەلگەن
( )12دۇئانى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد ئېتىش بىلەن ئاخىرالشتۇرۇش
دۇئا ئىجابەت بولۇشقا ئەڭ يېقىن ۋاقىتالر
 1736سوئال :دۇئا ئىجابەت بولۇشقا ئەڭ يېقىن ۋە ئەۋزەل ۋاقىتالر قايسىالر
جاااۋاب :ھەر قانااداق ۋاقىتتااا قىلىنغااان دۇئاااالر ئااالالھ تائاالغااا چوقااۇم يېتىاادۇ ئااالالھ تائاااال
خالىغان كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىدۇ دۇئا قىلىش مەنئى قىلىنغاان بېرەرماۇ ۋاقىات يوقتاۇر
بىاراق دۇئانىاڭ ئىجاابەت بولۇشاقا ئەڭ يااېقىن ۋاقىاتالر دېايىلگەن بەزى ئەۋزەل ۋاقىاتالر بولااۇپ،
()1
()2
()3
()4
()5

ئەئراف سۈرىسى 55ـ ئايەت
ئەئراف سۈرىسى -55ئايەت
تىرمىزى رىۋايىتى
ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
بۇخارىي رىۋايىتى
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ئەڭ ياخشاااى ۋاقىااات ناماااازدا ساااەجدىگە بارغاااان ۋاقى تتاااۇر ئاااالالھ تائااااال ساااەجدىنىڭ ئالالھقاااا
يېقىنلىشااىش ۋە تىلەكلەرنااى ئااالالھتىن سااوراپ قولغااا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن ئەڭ ياخشااى پۇرسااەت
ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ئالالھقا ساەجدە قىلغىان ۋە شاۇ ئاارقىلىق ئۇنىڭغاا يېقىنلىاق
() 1
ھاسىل قىلغىن﴾
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن « :بەندىنىڭ ئالالھقاا ئەڭ ياېقىن بولغاان ھاالىتى ئۇنىاڭ
سااەجدىدىكى ھالىتىاادۇر بااۇ ۋاقىتتااا دۇئااانى كااۆپ قىلىڭااالر»( )2پەرز نامازالرنىااڭ سەجدىسااىدە،
قۇرئااان كەرىاام ۋە ھەدىساالەردە كەلااگەن دۇئاااالرنى ئەرەب تىلااى بااويىچە قىلىااش الزىاام ئەممااا
پەرزدىاان باشاااقا ۋاجىاااب ،ساااۈننەت ۋە نەپلىاااي نامازالرنىاااڭ ساااەجدىلىرىدە ھەر كىااام ئاااۆز تىلىااادا
بىلگەن دۇئالىرىنى ئوقۇسا ۋە ھاجەتلىرىنى سورىسا بولىدۇ
شۇنىڭدەك ،قااتتىق خوشااللىق يااكى قااتتىق قورقاۇپ كەتاكەن يااكى ئاالالھ تائااالدىن ئىنتاايىن
زور مەمنۇن بولغان ياكى ئۇنىڭادىن قااتتىق ئەيمىنىاپ چۆچاۈگەنلىكتىن ھاياجانالنغاان لەھازىلەر،
ئەرەفاات كاۈن ى ،كېچىنىاڭ ئااخىرقى ئاۈچتىن بىارى ،قەدىار كېچىساى ،جاۈمە كاۈنى ،ئەزان بىاالەن
تەكبىر(ئىقااامەت) ئوتتۇرىسااىدىكى ۋاقىااتالر ،بېشااىغا كااۈن چۈشااكەن ۋاقىاات ،قۇرئاااننى خەتاامە
قىلغاندىن كېيىن بەش ۋاقت نامازدىن كېيىنكى ۋاقىتالر
دۇئادىن بىھاجەت بولۇشقا بولمايدۇ
 1737سوئال :دۇئادىن بىھاجەت بولۇشقا بوالمدۇ
جاااااۋاب :مۇسااااۇلمان ئااااادەم دۇئااااادىن بىھاااااجەت بواللماياااادۇ چااااۈنكى دۇئااااا -ئىبااااادەتتۇر
مۇپەسسااىرلەر ئااالالھ تائاالنىااڭ ﴿ :ماڭااا دۇئااا قىلىڭااالر ،دۇئااايىڭالرنى ئىجااابەت قىلىاامەن مېنىااڭ
ئىبادى تىماادىن باااش تااارتقۇچىالر خورالنغااان ھالاادا دۇزاخقااا كىرىاادۇ﴾( )3دېااگەن سااۆزىنى ،ئااالالھ
تائاالغا دۇئا قىلىشتىن ئۆزلىرىنى بىھاجەت سانىغانالر بولاۇپ ،ئاۇالر خورالنغاان ھالادا دوزاخقاا
ھەيدىلىدۇ ،دەپ تەپسىر قىلىدۇ چاۈنكى باۇ ئاايەتتىكى ئىباادەت ساۆزىدىن دۇئاا مەقساەت قىلىنىادۇ
ئ الالھ تائاالغاا دۇئاا قىلىشاتىن بااش تارتقاان ئاادەم ئۆزىنىاڭ بەنادىچىلىكىنى ،ئااجىزلىقىنى ۋە ئاالالھ
تائاالغا ھەمىشە مۇھتاج ئىكەنلىكىنى ئىقرار قىلىشتىن بااش تارتقاانالر بولاۇپ ھېساابلىنىدۇ شاۇڭا
بۇنداقالرنىڭ گۇناھى ھەقىقەتەن ئېغىر بولىدۇ

( )1ئەلەق سۈرىسى 19ـ ئايەت
( )2مۇسلىم رىۋايىتى
( )3غافىر سۈرىسى 60ـ ئايەت
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ۋەسىلە ھەققىدىكى مەسىلىلەر
 1738سوئال :ۋەسىلە دېگەن نېمە
جاااۋاب :ۋەسااىلە ـ دۇئانىااڭ ئىجااابەت بولۇشااى ،ئىبادەتلەرنىااڭ قوبااۇل بولۇشااى ياااكى بىاارەر
ھاجەتنىااڭ راۋا بولۇشااى ئۈچااۈن ،ئاااۆزى بىاالەن ئالالھنىااڭ ئوتتۇرساااىدا بىاارەر نەرسااىنى يااااكى
بىرەر شەخسنى ۋاسىتە قىلىپ ئارىغا سېلىش دېگەنلىكتۇر
ۋەساااىلە 3تۈرلاااۈك بولاااۇپ ،بىااارى ياااول قويۇلغاااان ۋەساااىلىلەر ،ئىككى نچىساااى ،مەنئىاااي قىلىنغاااان
ۋەسىلە ،ئۈچىنچىسى ،شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغان ۋەسىلىدۇر
بۇيرۇلغان ۋەسىلە
 1739سوئال :بۇيرۇلغان ۋەسىلە قايسى
جااۋاب :بۇيرۇلغاان ۋەساىلە ـ قۇرئاان كەرىمادە ياااكى ھەدىسالەردە بۇيرۇلغاان ۋە ساااھابىالر
قولالنغان ۋەسىلىلەر بولۇپ ،ئۇالر تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:
( ) 1ھەركىااام ئۆزىنىاااڭ ئاالھقاااا بولغاااان چىااان ئىماااانىنى ۋەساااىلە قىلىشاااى قۇرئاااان كەرىااام
ئۆزلىرىنىڭ ئىمانىنى ۋەساىلە قىلىاپ ،ئالالھقاا دۇئاا قىلغاان ك ىشاىلەرنىڭ قىسسىساىنى ھېكاايە قىلىاپ
مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :پەرۋەردىگااارىمىزۇ بىااز ھەقىااقەتەن بىاار چاقىرغۇچىنىااڭ «رەببىڭالرغااا ئىمااان
ئېيااتىڭالر» دەپ ئىمانغااا چاقىرغااانلىقىنى ئاڭلىاادۇق ،ئىمااان ئېيتتااۇق پەرۋەردىگااارىمىز بىزنىااڭ
گۇناااھلىرىمىزنى مەغپىاارەت قىلغىاان ،يامااانلىقىلىرىمىزنى يوقق ا ا چىقااارغىن بىزنااى ياخشااىالرنىڭ
() 1
قاتارىدا ۋاپات قىلدۇرغىن﴾
يااااااۇقىرىقى ئااااااايەتلەرگە ئەگەشااااااتۈرۈپ يەنە مۇنااااااداق دەياااااادۇ ﴿ :ئۇالرنىااااااڭ دۇئاسااااااىنى
() 2
پەرۋەدىگارى ئىجابەت قىلدى﴾
( ) 2ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ۋە نۇقسانالردىن پاك ئىكەنلىكىنى ۋەسىلە قىلىش
ئااالالھ ،يۇنااۇس ئەلەيھىسسااا المنىڭ بېلىقنىااڭ قارنىاادا تااۇرۇپ ،ئالالھنىااڭ بىرلىكىنااى ۋەسااىلە
قىلىاااااپ ،ئالالھقاااااا قىلغاااااان دۇئاساااااىنى ھېكاااااايە قىلىاااااپ مۇناااااداق دەيااااادۇ ﴿ :ئاااااۇ ،قاراڭغۇلۇقتاااااا
پەرۋەردىگاارىمۇ سااەندىن ھەقىقىااي مەبااۇد ياوق سااەن جىمااى كەمچىلىكلەردىاان پاكتۇرسااەن مەن
() 3
ھەقىقەتەن (ئۆز نەپسىمگە) زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم ،دەپ نىدا قىلدى﴾
كېيىنكى ئايەتتە ﴿:ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلدۇق ،ئۇنى (بېلىاق يۇتقاان چاغادىكى) غەمادىن
خاالس قىلدۇق﴾( )4دېگەن
( ) 3ئالالھنىاااڭ مۇباااارەك ئىسااااىملىرىنى ۋەساااىلە قىلىاااش ئااااالالھ بىااازگە ۋەساااىلە قىلىشاااانىڭ
ئۇسااۇلىنى ئۆگىتىااپ مۇنااداق دەياادۇ﴿ :ئالالھ نىااڭ گااۈزەل ئىسااىملىرى بااار ،ئااالالھنى شااۇ (گااۈزەل
()1
()2
()3
()4

ئال ئىمران سۈرىسى  193ـ ئايەت
ئال ئىمران سۈرىسى  195ـ ئايەت
ئەنبىيا سۈرىسى  87ـ ئايەت
ئەنبىيا سۈرسى  88ـ ئايەت

رەلىلىسەم ىكىدىققەھ ەلىسەۋ
() 1
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ئىسىملىرى) بىلەن ئاتاڭالر﴾
( )4ئالالھنىااڭ كامااالى سااۈپەتلىرىنى ۋەسااىلە قىلىااش پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئالالھنىاااڭ
كامااالى سااۈپەتلىرىنى ۋەسااىلە قىلىااپ مۇنااداق دۇئااا قىالتتااى « :ئااى ھەمىشااە تىرىااك تۇرغااۇچى ۋە
ھەممىنااى ئىاادارە قىل ىااپ تۇرغااۇچى ئااالالھۇ سااېنىڭ ئۇلۇغلىقىڭنىااڭ ھااۆرمىتى بىاالەن ،سااېنىڭدىن
() 2
ياردەم سورايمەن»
( ) 5ھەركىم ئۆزىنىڭ ياخشى قىلغان ئەمەل ـ ئىباادەتلىرىنى ۋەساىلە قىلىشاى مەساىلەن :نامااز
ئوقاااۇش ،قۇرئاااان تىاااالۋەت قىلىاااش ،ئاتاااا ـ ئان ىنىاااڭ خىزمىتىناااى قېتىرقىنىاااپ قىلىاااش ،ئاااۇرۇق ـ
تۇغقانال رغاااا ساااىلە ـ رەھىااام قىلىااااش ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالمغا دۇرۇد ئوقاااۇش ۋە ئااااۇنى
ساۆيۈش ،ۋەدىااگە ۋاپااا قىلىااش ،ئامااانەتكە ئىشاەنچلىك بولااۇش قاتااارلىق ياخشااى قىلىنغااان ئەمەل ـ
ئىبادەتلەرنى ۋەسىلە قىلىش دىنىمىزدا كۆرسىتىلگەن ۋەسىلىلەرنىڭ جۈملىسىدىندۇر
قىسسىساااى يۇقىرىااادا باياااان قىلىنغاااان« ئۆڭكاااۈردىكى ئاااۈچ ئاااادەم»نىاااڭ بىااارى ئاتاااا-ئانىساااىغا
قېتىرقىنىااپ خىاازمەت قىلغااانلىقىنى ۋەسااىلە قىلىااپ تااۇرۇپ ئااالالھ تائاالغااا دۇئااا قىلغااان ۋە ئۇنىااڭ
دۇئاسى ئىجابەت بولغان
ئااۇ دۇئاسااىدا مۇنااداق دېااگەن «:ئااى ئااالالھۇ مېنىااڭ ياشااىنىپ قالغااان ئاتااا-ئانااام بااار ئىاادى ھەر
ئاخشىمى پادىلىرىمنى ئاوتالقتىن قاايتۇرۇپ ئەكىلىاپ بولاۇپ ،ساۈت سااغاتتىم ۋە سااغقان ساۈتنى
ئەڭ ئاااۋۋال ئاتااا -ئاناغااا ئىچكااۈزەتتىم بىاار كااۈنى كېچاارەك كېلىااپ قالغااانلىقىم ئۈچااۈن ئاتااا-ئانااام
ئۇخالپ قاپتۇ ،ئۇالرنى ئويغىتىپ ،ئۇيقۇسىنى بۇزۇشاقا كۆڭلاۈم چىدىمىادى شاۇنداق قىلىاپ ،بىار
قاچاا سااۈتن ى ئۇالرنىاڭ بېشااىدا تۇتااۇپ تاۇردۇم بااالىلىرىم ئاااچلىقتىن بۇتۇمغاا يامىشااىپ يىغالشااقان
بولسااىمۇ ،ئەڭ ئاااۋۋال ئاتااا -ئانااامنى قاناادۇرۇپ بولااۇپ ،ئاناادىن بااالىلىرىمنى قاناادۇرۇش ئااادىتىم
بااويىچە ،ئاتااا -ئانامنىااڭ بېشااىدا تااۇرۇپ تاااڭ ئېتىااپ قالاادى ئااى رەباابىمۇ مېنىااڭ بااۇ قىلغىاانىم سااېنىڭ
دەرگاھ ىڭدا ياخشى ئەمەرر قاتارىدىن يېزىلغان بولساا ،باۇ ئەمەلىمنىاڭ خاتىرىساى ئۈچاۈن بىزناى
() 3
بۇ ئۆڭكۈردىن چىقارغىن»
( ) 6ئااالالھتىن قورقااۇپ ،گۇناااھ ـ مەسااىيەتلەرنى تەرك ئەتكەنلىكىنااى ۋەسااىلە قىلىااش يامااان
ئى شالرنى تەرك ئېتىش ياخشى ئەمەلگە ياتىدۇ قىسسىساى يۇقىرىادا باياان قىلىنغاان«ئۆڭكاۈردىكى
ئۈچ ئادەم»نىڭ بىرى زىنا قىلىش ئۈچۈن ھازىر بولاۇپ بولغاان ۋاقتىادا ،ئاالالھنى ئېساىگە ئېلىاپ،
ئۇنىاڭ غەزىبىادىن قورققااانلىقتىن زىناانى تەرك ئەتكەنلىكىناى ۋەسااىلە قىلغانىادى نەتىجىادە ،ئۇنىااڭ
دۇئاسى ئىجابەت بولغان ۋە ئۆڭكۈردىن ساالمەت چىقىپ كەتكەن
( ) 7تىرىك بولغان ئاتا ـ ئانا ۋە تىرىك ئاالىم  -ئۆلىماا ،تەقاۋا كىشاىلەرنىڭ ئالالھقاا دۇئاا قىلىاپ
بېرىشااىنى سااوراش مۇسااۇلمانالر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھايااات ۋاقتىاادا ،ئااۇنى دۇئالىرىاادا
ۋەسىلە قىالتتى ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ۋاپاات بولغانادىن كېايىن ،سااھابىالر بىار كاۈنى ئۇنىاڭ
تاغىسااى ئابباااس رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇنى ۋەسااىلە قىلىااپ مۇنااداق دۇئااا قىلغااان« :ئااى ئااالالھۇ بىااز
پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ۋەساىلە قىلىاپ تاۇرۇپ ساەندىن ساۇ تىالەپ
دۇئااااا قىلغىنىمىاااازدا ،بىاااازگە يااااامغۇر ياغاااادۇرۇپ بەرگەن ئىاااادىڭ ،ئەماااادى پەيغەمبىرىمىزنىااااڭ
( )1ئەئراف سۈرىسى 180ـ ئايەت
( )2تىرمىزى رىۋايىتى
( )3ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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تاغىسىنى ۋەسىلە قىلدۇق ،بىزگە ياامغۇر ياغادۇرۇپ بەرگىانۇ» دەپ دۇئاا قىلغانادا ،ئاالالھ تائااال
() 1
ئۇالرغا يامغۇر ياغدۇرۇپ بەرگەن
مەنئىي قىلىنغان ۋەسىلە
 1740سوئال :مەنئىي قىلىنغان ۋەسىلە قايسى
جاۋاب :مەنئاى قىلىنغاان ۋەساىلە -ئىساالم دىنىنىاڭ روھىغاا ئۇيغاۇن كەلمەيادىغان ،پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالم مەنئااى قىلغااان ۋەسااىلە بولاااۇپ ،ئااۇ شااېرىك ۋە خۇراپاااتتۇر مەسااىلەن :دۇئاااانى
ئۆلۈكلەردىن بىرەرسىگە قىلىپ ،ئۇنىڭدىن"يا پىارىمۇ" يااكى " ياا ئىماام غەۋساۇلئەزەمۇ" يااكى "ياا
تۆت ئىماملىرىمۇ" يااكى "ياا ئىماام جەپىارى تەيارانۇ" ئا الالھتىن ماڭاا پەرزەنات تىالەپ بەرگىان،
بايلىق تىلەپ بەرگىن ،شىپالىق تىلەپ بەرگىن ،دەپ سورىغانغا ئوخشاش
شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىلە
 1741سوئال :شەرىئەتتىن دەلىلى بولمىغا ۋەسىلە دېگەن قايسى
جاااۋاب :بۇيرۇلغانلىقىغااا ياااكى مە نئااى قىلىنغانلىقىغااا شااەرىئەتتىن دەلىلااى بولمىغااان ۋەسااىلە –
قۇرئان كەرىمدە يااكى پە يغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھەدىسالىرىدە يااكى ئۆلگىلىاك سااھابىالرنىڭ
دۇئالىرىدا ئۆرنىكى كەلمىگەن ۋەسىلە تۈرى بولاۇپ « ،ئاى ئاالالھۇ پاالنىنىاڭ ھەققاى – ھاۆرمىتى
بىالەن مېنىاڭ دۇئااايىمنى قوباۇل قى لغىاان ،تىلىگەنلىرىمناى بەرگىان» ،دەپ دۇئااا قىلغانغاا ئوخشاااش
بۇخىاااال ۋەسااااىلى نى بەزى ئااااالىمالر جااااائىز دەپ قارىسااااا ،بەزى ئااااالىمالر ئىسااااالمنىڭ «يامااااان
ئاقىۋەتلەرنىااڭ كېلىااپ چىقىشااىدىن ساااقلىنىش ئۈچااۈن ئۇنىڭغااا ئېلىااپ بارىاادىغان ئىشااالر مەنئىااي
قىلىنىدۇ» دەيدىغا ئومۇمىي پىرىنسىپىغا ئا ساسەن توغرا ئەمەس دەپ قارايادۇ لاېكىن بۇناداق دۇئاا
شېرىك دائىرىسىگە كىرمەيادۇ چاۈنكى دۇئاا ئالالھقاا قىلىنغاان ،پەقەت ۋەساىلە بۇيرۇلمىغاان ياول
بىلەن قىلىنغان ،بەس
سااااەئۇدى ئەرەبىسااااتانىنىڭ « پەتىااااۋا ئىشااااالر كااااومىتېتى» د ىكااااى ئۆلىماااااالر "ئااااى ئااااالالھۇ
پەيغەمبىرىڭنىڭ ھەققاى ھاۆرمىتى بىالەن " دەپ دۇئاا قىلساا بوالمادۇ دەپ ساورالغان ساوئالغا
جاااۋاب بېرىااپ مۇنااداق دېااگەن« :دۇئااادا " ئااى ئااالالھۇ پەيغەمبىرىڭنىااڭ ھەققااى ھااۆرمىتى ياااكى
بەرىكىتى يا ئۇلۇغلىقى يۈزىسىدىن مېنىڭ دۇئاايىمنى قوباۇل قىلغىان ،تىلەكلىرىمناى بەرگىان" دەپ
ۋەسىلە قىلىش شېرىك سانالماي دۇ ،ئەمما شېرىككە بېرىاپ قېلىشاتىن سااقلىنىش يۈزىساىدىن مۇناداق
() 2
ۋەسىلىنى قىلمىغان ياخشى»

( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
)www. islamQA.com (2
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ئەخالق ئىلمىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1742سوئال :ئەخالق ئىلمى دېگەن نېمە
جااااۋاب :ئەخاااالق ئىلماااى «ئەخاااالق ئاااۆلچىمى» ۋە «ئەخاااالق نەزىرىيىساااى» دەپ ئىككىاااگە
بۆلۈنىدۇ قەدىمدىن تا ھازىرغىچە ئەخاالق ماۋزۇساى پەيغەمابەرلەر ،پەيالساوپالر ۋە ھەر خىال
دىااان ئىگىلىااارى تەرىپىااادىن تارتىشاااىلىپ كەلاااگەن قەدىمىاااي مااااۋزۇدۇر مۇساااۇلمانالر ئۈچاااۈن
ئەخااااااالق ئااااااۆلچىمى قۇرئااااااان كەرىاااااام ،ئۇنىااااااڭ جااااااانلىق ئااااااوبرازى ھەزرىتااااااى مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساال مدۇر چۈنكى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم ئىنساان بالىساىدا بولۇشاقا تېگىشالىك باارچە
گۈزەل ئەخالق ۋە ئېسىل پەزىلەتلەرنى ئۆزىدە مۇجەسسەم قىلغان زاتتۇر
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم پەيالس او پالر ئارمااان قىلغااان ۋە ھااازىرقى ئۇچقاناادەك تەرەققىااي
قىلىۋاتقااان زاماننىاااڭ ئىنساااانلىرىمۇ يېت ىشاااەلمىگەن ئەڭ ئااالىي ئەخالققاااا ئىاااگە زات ئىااادى شاااۇڭا
ئالالھ تائاال ئۇنىاڭ ئەخالقىناى ماختااپ ﴿ :ساەن ھەقىاقەتەن بۈياۈك ئەخالققاا ئىگىساەن﴾( )1دېاگەن
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھايااات شااېرىكى ( ئايااالى) ھەزرىتااى ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھاااا
ئۇنىاڭ ئەخالقىنااى« پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااال منىڭ ئەخالقاى قۇرئااان ئىادى»( )2دېااگەن بىار جااۈملە
سۆز بىلەن تەرىپلىگەن
قۇرئااااان كەرىمنااااى دەسااااتۇر ،مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھاياااااتىنى ئااااۆزىگە ھەقىقىااااي
رەۋىشتە يېتەكچى قىلغان ھەر قانداق ئادەم گۈزەل ئەخالققا ئېرىشەلەيدۇ
ئەخالق ئۆز ئىچىگە ئالىدىغان ئىشالر
 1743سوئال :ئەخالق نېمىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
جاۋاب :ئەخالقنىڭ دائىرىسى ئىن تايىن كەڭ بولاۇپ ،ئىنسااننىڭ ياۈرۈش – تۇرۇشاى ،ئاالالھ،
پەيغەمااابەر ،قۇرئاااان ۋە دىننىاااڭ پۈتاااۈن ئەمرلىااارىگە قارىتاااا مۇئامىلىساااىدە ،ئاااۆزى ،ئائىلىساااى،
قوشااان ىلىرى ۋە باااارلىق ئىنساااانالرغا قارىتاااا ۋەزىپىساااى ۋە مۇئامىلىساااىدە ئەكاااس ئېتىااادۇ دېااامەك
گۈزەل ئەخالق دىن ۋە دۇنيالىق پۈتۈن ئىشالردا تەلەب قىلىنىدۇ

مۇئامىلە ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1744سوئال :مۇئامىلە دېگەن قانداق ئۇقۇمنى بىلدۈرىدۇ
جااااۋاب :مۇئاااامىلە -ئىنساااانالرنىڭ ئاااۆزى ،ئائىلىساااى ،قوشااان ىلىرى ،جەمئىيىتاااى ۋە پۈتاااۈن
ئىنسااانالر بىاالەن قانااداق ئۆتۈشااى ،ئااۇالر بىاالەن بولغااان مۇناسااىۋەتلىرىنى قايسااى شااەكىلدە ئېلىااپ
بېرىشى ،ئېلىش  -بېرىش ئىشلىرىدا قانداق بولىشى قاتارلىق ئىشالر مۇئامىلە دېيىلىدۇ
( )1نۇن سۈرىسى  -4ئايەت
( )2ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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 1745سوئال :مۇئامىلە ئىشلىرىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملەر قايسىالر
جااااااۋاب :ئىساااااالمىي فىقھاااااى كىتاااااابالردا مۇئاااااامىلە توغرۇلاااااۇق مەخساااااۇس بۆلاااااۈملەر
تۇرغۇزۇلااۇپ مۇسااۇلمانالرنىڭ ئااۆز ئارىسااىدا ۋە باشااقا دىناادىكىلەرگە ،شااۇنداقال پۈتااۈن ئىنسااان
بالىلىرىغا ئاادالەت ۋە شاەپقەت نى ئاسااس قىلغاان ھالادا مۇئاامىلە قىلىاش ئاۆلچىمى ۋە پىرىنساىپلىرى
ناھايىتى ئېنىق ۋە تەپسىلىي يۇرۇتۇپ بېرىلگەن
مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ مەنبىئى ۋە ئۆلچىمى
 1746سوئال :مۇئامىلە ئىشلىرىنىڭ مەنبىئى ۋە ئۆلچىمى قايسى
جااۋاب :مۇئااامىلە ئىشا لىرىنىڭ مەنبىئااى قۇرئااان كەرىاام بىاالەن سااۈننەت بولااۇپ ،مۇئامىلىنىااڭ
ئاااۆلچىمى باااۇ ئىككىساااىدە ئېنىاااق ۋە تەپساااىلى يۇرۇتاااۇپ بېرىلگەنااادىن تاشاااقىرى ،ئاااۇنى ئىساااالم
پەيغەمبىرى ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئۆز ئەمەلىيىتى بىلەن كۆرسىتىپ بەرگەن
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋە ساھابىالرنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىلىملەر
 1747ساااوئال :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىالرنىڭ ھاياتىغاااا مۇناساااىۋەتلىك ئىلىملەرنىاااڭ
مەنبىئى نېمە
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ۋە سااااھابىالرنىڭ ھاياتىغاااا مۇناساااىۋەتلىك ئىلىملەرنىاااڭ
مەن بىئااااى ئىسااااالم دۇنياسااااىدا بىااااردەك ئېتىااااراپ قىلىنغااااان ئىسااااالمىي تااااارىخ ۋە تەرجىمىھااااال
كىتابلىرىاادۇر زامانىمىزغااا قەدەر بااۇ ماااۋزۇدا يېزىلغااان ئەسااەرلەر ئىنتااايىن كۆپتااۇر قەدىمقااى
ئەساااەرلەرنىڭ مەشاااھۇرلىرى :ئىبناااى ھىشاااامنىڭ «ساااىرە نەبەۋىااايە» نااااملىق ئەساااىرى ،ئىبناااى
كەسااىرنىڭ ئەينااى ئىسااى مدىكى ئەسااىرى ،ئىمااام تىرمىزىنىااڭ «شااەمائىل» ناااملىق ئەسااىرى ،شااەيخ
نەبھانىينىااااڭ « ئەنااااۋارۇل مااااۇھەممەدىيە» ناااااملىق ئەسااااىرى ،ئىمااااام بەيھەقىااااي ،ئەسااااپاھانى ۋە
ماۋەردىيلەرنىڭ «دەالئىل ئەننۇبۇۋۋە» ناملىق ئۈچ ئەسىرى ۋە باشقىالردۇر
ھااااازىرقى مەشااااھۇر ئەسااااەرلەر :ئۇسااااتاز ئەققادنىااااڭ «ئە بقەرىيەتااااۇ مااااۇھەممەد» ناااااملىق
ئەسااىرى ،شااەيخ مااۇھەممەد غەزالىينىااڭ «فىقھۇسسااىرە» ،دوكتااور ئىماااد خېلىلنىااڭ «دەراسااات
فىسسااىرە» ،مەھمااۇد شىساانىڭ «ئەررەسااۇل ئەلقائىااد» ،سااەفىيۇررەھماننىڭ «رەھىقااۇل مەختااۇم»
ناملىق ئەسەرلىرىدۇر
تارىخ بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنىڭ پەرقى
 1748سوئال :تارىخ بىلەن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنىڭ پەرقى نېمە
جاۋاب :تاارىخ ئەساەرلەر ئوقاۇش ۋە ئىبارەت ئاېلىش بىلەناال كۇپايىلىنىادۇ ئەمماا پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى ياخشاااى ئوقاااۇپ ،ئۇنىااڭ ئىاااش – ئىزلىرىناااى ئاااۆزىگە ئاااۈلگە
قىلىااش ھەر قانااداق بىاار مۇسااۇلماننىڭ بۇرچىاادۇر مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەرجىمىھ االى
تارىختىن بىار پاارچە بولساىمۇ ،ئاۇ تارىخقاا ئوخشاىمايدىغان خاسالىققا ئىاگە شاۇڭا ئاۇنى ئوقاۇپ،
ئىبرەت ئېلىپال ئۆتۈپ كېتىشاكە بولمايادۇ بەلكاى ئۇنىاڭ ئارقىساىدىن ياۈرۈش ،ئۇنىاڭ مەزماۇنىنى
دىااان ۋە دۇنيااااالىق پۈتاااۈن ئىشااااالردا مىااازان قىلىااااش تەلەب قىلىنىااادۇ ئۈلگىلىااااك ساااااھابىالرنىڭ
تەرجىمىھاللىرىمۇ شۇنداق
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى ئۆگىنىشنىڭ ئەھمىيىتى
 1749ساااوئال :ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى ئۆگىنىشاااكە ئەھمىااايەت بېرىشااانىڭ
سەۋەبى نېمە
جااااۋاب :ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى ئۆگىنىشاااكە ئەھمىااايەت بېرىشااانىڭ
سەۋەبى تۆۋەندىكىچە:
( )1مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەرجىمىھاااالى تارىخنىااڭ ئەكساااىچە بولااۇپ ،ماااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى ۋە ئىااش-ئىزلىرىناااى ئاااۆگىنىش ئۇنىڭ غااا ئەگىشىشااانىڭ ،ئاااۇنى
ئااۈلگە قىلىشاانىڭ يولى ادۇر چااۈنكى مۇسااۇلمانالر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنى پۈتااۈن ئىشاالىرىدا
ئاااۈلگە قىلىشاااقا بۇيرۇلغاااان ئاااۇنى ئاااۈلگە قىلىشااانىڭ ياااولى ئۇنىاااڭ ھايااااتىنى ۋە پۈتاااۈن ئىاااش –
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ئىزلىرىنى ئۆگىنىشتۇر ﴿ سىلەرگە  -ئالال ھنى ،ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىاد قىلغاان ۋە ئاالالھنى كاۆپ
() 1
ياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلال ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگىدۇر﴾
( )2پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تەرجىمىھااااالىنى ئااااۆگىنىش قۇرئااااان كەرىمنااااى تااااوغرا
چۈشىنىشااانىڭ يولىااادۇر چاااۈنكى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئىاااش-ئىزلىااارى ۋە ئىباااادەتلىرى
قۇرئان كەرىمنىڭ جانلىق تەرجىمىسىدۇر
( )3پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ تەرجىمىھااااااالىنى ئااااااۆگىنىش گااااااۈزەل ئەخالقالرنااااااى
ئۆگىنىشنىڭ يولىدۇر چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى قۇرئان ئىدى
( )4پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى ئاۆگىنىش ئىساالم دىنىناى دۇرۇس ۋە تاوغرا
چۈشىنىشااانىڭ يولىااادۇر چاااۈنكى ئىساااالم دىنىناااى ئەمەلىاااي ھاياتتاااا ياشااااپ كۆرساااەتكەن زات-
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر
( )5پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى ئۆگىنىش ئىسالم دىنىناى ۋە قۇرئاان كەرىمناى
دۈشاااامەنلەرنىڭ تۆھمەتلىرىاااادىن قوغداشاااانىڭ يولىاااادۇر چااااۈنكى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنى
تونۇمىغان ئادەم نە ئۇنىاڭ دىنىناى ،نە ئۇنىاڭ مۆجىزىساى بولغاان قۇرئاان كەرىمناى تونۇمايادۇ ۋە
بىلمەيدۇ

( )1ئەھزاب سۈرىسى  -21ئايەت

ەدىققەھ قىلرىئاش ەۋ رىئېش
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شېئىر ۋە شائىرلىق ھەققىدە
 1750سوئال :شېئىر ۋە شائىرلىق ھەققىدە ئىسالم كۆرسەتمىسى قايسى
جاۋاب :شېئىر بايان نىڭ بىر تۈزى بولۇپ ،ھەر قاناداق ساۆزنىڭ يااكى باياننىاڭ ياخشىساى ۋە
يااامىنى بولغىنىاادەك ،شااېئىرنىڭمۇ ياخشىسااى ۋە يااامىنى بولىاادۇ شااېئىر ئااۆز زاتىاادا ھاااالل ياااكى
ھاااارام دېيىلمەيااادۇ ،بەلكاااى مەزمۇنىغاااا قااااراپ ھااااالللىق يااااكى ھااااراملىق ھۆكاااۈمىنى ئالىااادۇ
مەساااىلەن :بىاااراۋدا باااا ر پەزىااالەت ۋە ئاااارتۇقچىلىقالرنى ئەيااانەن ماختااااپ يېزىلغاااان شاااېئىرالر
ھاالللىق دائىرىساىگە كىارگىنىگە ،ئەكساىچە بىاراۋدا ياوق ئاالھىادىلىكلەرنى ۋە پەزىلەتلەرناى باار
دەپ ماختاااپ يېزىلغااان ياااكى بىراۋنااى يالغاناادىن قااارىالپ ،ئۇنىااڭ ئااابرويىنى تۆكااۈپ يېزىلغااان
شااېئىرالردا يالغااانچىلىق بىاالەن ھەقسااىزلىك مەۋجااۇد بولغااانلىقى سااەۋەبلىك ،مۇنااداق شااېئىرالر
ھاراملىق دائىرىسىگە كىرگىنىگە ئوخشاش
شائىرلىقمۇ خۇددى يازغۇچىلىققا ئوخشىغان بىار تاالنات ئاۇنى ئاۆز يولىادا قاوللىنىش ياخشاى
بولغ ىنىاادىك ،يولسااىزلىق بىاالەن قااوللىنىش ھاراماادۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە شااائىرالر
توغرۇلااۇق مۇنااداق دېااگەن ﴿ :شااائىرالرغا گااۇمراھالر ئەگىشااىدۇ ئۇالرنىااڭ (سااۆز) ۋادىلىرىاادا
تېڭىرقاپ يۈرگەنلىكىنى كۆرمەمساەن ئاۇالر قىلمايادىغان نەرساىلىرىنى قىلادۇق دەپ ساۆزلەيدۇ
پەقەت ئىمااان ئېيتقااان ۋە ياخشااى ئەمەررنااى قىلغااان ،ئااالالھ نى كااۆپ زىكاارى قىلغااان ،زۇلۇمغ اا
ئۇچرىغاناادىن كېاايىن ئااۆزىنى قوغاادىغان شااائىرالر بۇنىڭاادىن مۇستەساانا﴾( )1چااۈنكى شااائىرالردا
مەدھىيە ۋە سۆكۈشتە ھەددىدىن ئاشۇرىۋېتىش خاھىشى كۆپ كۆرىلىدۇ
مەدھىيى نااااى چېكىاااادىن ئاشااااۇرىۋېتىپ بىااااراۋ دا بولمىغااااان خىساااالەتلەر ۋە ئااااارتۇقچىلىقالرنى
زورىغا مەدھىيىلەش يالغان ئېيتق انلىق بولىدۇ سۆكۈشتىمۇ بىراۋنى يااكى بىارەر نەرساىنى نااھەق
ساااۆكۈش ئۇنىڭغاااا تاااۆھمەت قىلغاااانلىق ،ھەددىااادىن ئاشاااۇرۇپ ساااۆكۈش ئۇنىڭغاااا ھەقساااىزلىق
قىلغاااانلىق بولىااادۇ يالغاااانچىلىق ،ھەقساااىزلىك ۋە تااااۆھمەت قاتاااارلىقالر ئىساااالم دىنىااادا قەتئىااااي
() 2
چەكلەنگەن ھارام ئىشالر قاتارىدىن سانىلىدۇ
شااېئىر ۋە شااائىرلىقنى ئاااۆز يولىاادا قاااوللىنىش ئىسااالم دىنىاادا تەشاااەببۇس قىلىنىغااان ئىلىمااالەر
قاتارىاادىن ئااورۇن ئالىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ساااھابىلىرى ئۇنىااڭ يېنىاادا شااېئىرالرنى
ئېيتاااتتى ھەتتااا پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھەسسااان ئىبنااى سااابىت قاتااارلىق شااائىر ساااھابىالرنى
شېئىر يېزىشقا تەشەببۇس قىالتتى تۆتىنچى خەلىاپە ھەزرىتاى ئەلاى ئىبناى ئەباۇ تاالىبمۇ تااالنتلىق
شائىرالردىن بولۇپ ،ئۇنىڭ يېزىپ قالادۇرغان شاېئىر تاوپالملىرى ھاازىرمۇ سااقلىنىپ ۋە نەشاىر
قىلىنىپ كەلمەكتە
تۆۋەندە تالالنغان بەزى شېئىرالر بېرىلىدۇ:

( )1شۇئەرا سۈرىسى -227-224ئايەتلەر
( )2سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن ئەلالمە ئابدۇرراھمان جىبرىننىڭ بۇ ھەقتىكى پەتىۋاسىدىن
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ئالالھ تائاالنىڭ قۇدرىتى ھەققىدە
الر اوا بسياا
الوا احةا ال اخضْرا ا اء اوال ْما ا اء اج باريا
ص اح باري اوالجْ ببا ا ال َّ
اوھ بذ ب ال َّ
اس ْل ا
ضةا ُم ْزداانا او َّ
او اس ْل ُك َّل اش ْي ٍئ ت ا ْس ام ُع ال اح ْمدا اس باريا
الز ْھ ار اوالنَّدااء
اس ْل َّ
الر ْو ا
ْ
َّ
ص ْب ال ثاانبيا
فالا ْو اج َّن اھذاا اللي ُل اوا ْمتادَّ اس ْر امدا
فا ام ْن بإلاەٌ اغيْرُُ ار ببي ي ُْر بج ُع ال ُّ
تەرجىمىسى:
سورغىن دەشتە چۆرردىن ،سورغىن ئېگىز تاغالردىن،
سورغىن ئاققان سۇالردىن ،سورغىن يېشىل باغالردىن،
سورغىن گۈزەل بوستاندىن ،سورغىن چېچەك ،شەبنەمدىن،
ئاڭاليدىغان مەدھىنى سۆرغىن بارچە ئالەمدىن،
گەر ئۇزارسا بۇ كېچە ،زۇلمەت بېسىپ ھەممىنى،
بارمۇ ئۆزگە رەببىمدىن قايتۇرغۇچى سۈبھىنى ()1
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مەدھىيىسى ھەققىدە
اوأاجْ ام ُل بم ْنكا الم ْت ا بل ْد النب اسآ ُء
اوأاحْ اس ان بم ْنكا الم ْت اار قا ْط اع ْي ٌن
اكأانَّكا قا ْد ُخ بل ْقتا اك اما تاشاآ ُء
ب
ُخ بل ْقتا ُم اب َّرءاُ بم ْن ُك بل اع ْي ٍ
تەرجىمىسى:
سەندىن ئېسىلنى كۆرگەن ئەمەس كۆز،
ئايالالر تۇغمىدى سەندىن گۈزەلنى،
ھېچبىر ئەيىبسىز ،ساپساق تۆرەلدىڭ
گويا خەلق ئەتتىڭ شۇنداق ئۆزەڭنى
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ «دوستالر ۋە زامان» ناملىق شېئىرىدىن
تغيـرت المـودة و االخـاء وقل الصدق و انقطع الرجاء
كثير الغدر ليس لـە رعـاء
وأسلمني الزمان الى صديق
ورب أب وفيت لـە بحـق ولكن ال يـدوم لـە وفـاء
أخالء إذا استغنيـت عنھـم وأعـداء إذا نـزل البـالء
يديمون المودة مـا رأونـي ويبقى الود ما بقي اللقـاء

() 2

( )1مىسىرلىق ئالىم ۋە مەشھۇر ناتىق ئابدۇلھەمىد كىشك -1933يىلى -10مارت كۈنى مىسىرنىڭ بۇھەيرە رايونىدا دۇنياغاا
كەلگەن كاتتا ئالىم ۋە مەشھۇر ناتىق بولۇپ ،يىگىرمىنچاى ئەساىرنىڭ تەڭداشساىز ئىساالمىي نااتىق ئابدۇلھەمىاد كىشاك
كىشااااىلەرنى ئىسااااالمغا دەۋەت قىلىااااش يولىغااااا ھاياااااتىنى ئاااااتىۋەت كەن ئەزىمەتلەردىاااان بولااااۇپ ،مىسااااىرنىڭ سااااابىق
ھاكىممۇتلەقلىرىاادىن ئابدۇنناسااىر ۋە ساااداتالرنىڭ زامانلىرىاادا ،چىاارىكلىككە قارشااى سااۆزلىگەن نۇتااۇقلىرى سااەۋەبلىك
ئىلگىارى-كېايىن بولاۇپ ئىككاى قېاتىم تاۈرمىگە تاشااالنغان ۋە قااتتىق قىايىن-قىساتاقالرغا ئېلىنغاان بولساىمۇ ،ھەقىقەتااتىن
قايتمىغان ئۇ دەۋەت يولىنى ئۆمرىنىڭ ئاخىرىغىچە داۋامالشاتۇرۇپ-1996 ،يىلاى-6دېكاابىر كاۈنى قااھىرەدە ئالەمادىن
ئۆتكەن مەرھۇمنىڭ  2000پارچىدىن كۆپرەك نۇتقى لېنتىغا ئېلىنغان بولۇپ ،دۇنيانىڭ ھەر قايساى جايلىرىادا ئاڭلىنىاپ
تۇرماقتا
( )2تۆتىنچى خەلىپە ،ئەلى ئىبنى ئەبۇ تال ىب رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ دىنادا كاتتاا ئاالىم بولغىنىنىاڭ ساىرتىدا ،ئەرەب ئەدەبىياتىنىاڭ
ئۇسااتازى ،شااېئىرىيەتتە تاااالنتلىق زات بولااۇپ ،ئۇنىااڭ شااېئىر تااوپالملىرى ھەر قايسااى ئىسااالم مەملىكەتلىرىاادە بېسااىپ
تارقىتىلىغان بۇ پارچە ئۇنىڭ"ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب شېئىرلىرىدىن"ناملىق شېئىر توپلىمىدىن تەرجىمە قىلىندى

ەدىققەھ قىلرىئاش ەۋ رىئېش

وعاقبني بما فيـە اكتفـاء
وإن أغنيت عن أحد قالنـي
سيغنيني الذي أغنـا عنـي فال فقـر يـدوم و ال ثـراء
وكـل مـودة ر تصـفـوا وال يصفوا مع الفسق اإلخاء
وكـل جراحـة فلھـا دواء وسوء الخلق ليس لـە دواء
و ليس بدائـم أبـدا نعيـم كذاك البؤس ليس لە بقـاء
إذا انكرت عھدا مـن حميـم ففي نفسي التكرم و الحيـاء
بدا لھم من النـاس الجفـاء
إذا ما رأس أھل البيت ولى
تەرجىمىسى:
دوستلۇق ،ۋاپا ئۆزگىرىپ ،راستچىللىق ئازىيىپ كەتتى
زامان كەلدى ،تەقدىرىم ۋاپاسىز قولىغا ئۆتتى
ۋاپا قىلسام كىمگىكى ،ئۇنىڭدىن كەلگىنى جاپا،
ياردەم قىلسام دوستلىرىم ،دۈشمەندۇر كەلگەندە باال
ئىزھار قىالر دوستلۇقنى ،قاچانكى كۆرگەندە مېنى،
ئەسكە ئالماس ،خوشلىشىپ يېنىدىن كەتكەندە مېنى
بىرى يىلالپ كۆرمىسە ،سوراپمۇ قويمايدۇ مېنى،
يوقلۇقۇمدا قانغۇچە ،سۆكىدۇ ،تىلاليدۇ مېنى
ئ ۇنى قىلغان بىھاجەت مېنىمۇ قىلغۇسى شۇنداق،
داۋام قىلماس پېقىرلىق ،بايلىقمۇ تۇرمايدۇ مۇنداق
ئالالھ ئۈچۈن دوستلۇق پاك-پاكىز ،سۈزۈكتۇر ھەرئان،
چوقۇم زىيان تارتىدۇ دوستلۇققا ئاسىيلىق قىلغان
قانداقال بىر يارا بولمىسۇن ،تېپىالر ئۇنىڭغا شىپا
يامان خۇلققا چىقمايدۇ ،ئەزەلدىن بىرەرمۇ داۋا
ئەمەس نېمەت مەڭگۈلۈك ،جاپامۇ ئەلۋەتتە شۇنداق،
تۇزكورلۇقنى دوستۇمغا ،بۇ كۆڭلۈم كۆتىرەر قانداق
ئىش باشقۇرسا ئەھلى بەيت ،ئىنسانالر يۈز ئۆرۈر ھامان،
ئۇنى ئاز دەپ ئارقىدىن مىڭ جاپا كەلتۈرۈر ھامان
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«بۇردە»ناملىق مەشھۇر قەسىدىدىن پارچە
ــم مۇھەممەد ئەرەب -ئەجەمنىڭ ئېسىلى،
ُم اح َّمدٌ أ ا ْش اـر ُ
ف اْأل ا ْع اـرا ب
ب او ْالعا اج ب
مۇھەممەد ئىنسان نەسلىنىڭ سەرخىلى،
ُم اح َّمدٌ اخ ْي ُر ام ْن اي ْم بشي اعلاى قادا ٍم
1

وف اجـا بمعُـەُ
ُم اح َّمدٌ باا بسـ ُط ْال امعـْ ُـر ب
ــر بم
ص ب
ـاحبُ اْ بإلحْ اسا بن اواْل اك ا
ُم اح َّمدٌ ا

مۇھەممەد پۈتۈن ياخشىلىق ئۈلگىسى،
مۇھەممەد ئاتا -ئىھساننىڭ ئىگىسى،

ُم اح َّمدٌ تـ اـا ُج ُر ُســ ُل للاب قـ اا بطباـة
ــوا بل اواْل اك بل بـم
ُم اح َّمدٌ ا
صـا بد ُق اْأل ا ْق ا

مۇھەممەد بارچە رەسۇلالر تاجىسى،
مۇھەممەد راستچىل-راستچىلالر خۇجىسى،

ُم اح َّمدٌ ثـ اا ببـتُ اْل بم ْيثـ اا بق احـا بفـ ُظەُ
ــم
ُم اح َّمدٌ اط بـيبُ اْأل ا ْخالا بق او ب
الشيا ب

مۇھەممەد ئەھدۇ-مىساقنىڭ ئەمىنى
مۇھەممەد ئەدەب-ئەخالقنىڭ ئەمىرى،

ــور بطـ ْيناتُـەُ
ُم اح َّمدٌ ُخـببـيات ببالنُّ ب
ُم اح َّمدٌ لا ْم ايـزا ْل نُــورا بم ان ال بقــدا بم

مۇھەممەد نۇردىن يارالغان پاگىرى،
مۇھەممەد نۇردۇر ،ئەلمىساقتىن بىرى،

ُم اح َّمدٌ حـ اـا بك ٌم بب ْالعا ْد بل ذُو اش اـرفٍ
ــم
ُم اح َّمدٌ امـ ْعـدا ُن اْ بإل ْن اع بام او ْال بح اك ب

مۇھەممەد ئەدلى -ئادالەت تىمسالى،
مۇھەممەد ئالىي مەدەننىڭ مىسالى،

ُم اح َّمدٌ اخ ْي ُر اخ ْل بق للاب بم ْن ُمضـ ب ٍـر
ــم
ُم اح َّمدٌ اخــ ْي ُر ُر ُسـ ُل للاب ُك بل بھ ب

مۇھەممەد ھەممە ياخشىالر ئەۋۋىلى،
مۇھەممەد جىمى رەسۇلنىڭ ئەۋزىلى.

ُم اح َّمدٌ بدينُــەُ احـق ناـ بد ْيــ ُن ببـ بە
ــم
لى اعلا ٍ
ُم اح َّمدٌ ُم اج َّمال احقا اع ا

مۇھەممەد دىنى ھەق بولغاچ ئىشەندۇق،
مۇھەممەد نامى ئۇلۇغلۇققا تەئەللۇق،

ــر ُ ُرو ٌح بأل ا ْنـفُـ بسنـ اا
ُم اح َّمدٌ بذ ْك ُ
ُ
ض اعلاى اْأل ام بم
ُم اح َّمدٌ ُش ْك ُر ُ فا ْر ٌ

مۇھەممەد يادى بىز ئۈچۈن ھاياتلىق،
مۇھەممەد دۇرۇد ،دۇئاالرغا اليىق

ُم اح َّمدٌ بزيناـةُ الدُّ ْنيـ اـا اوبا ْھـ اجت ُـھـ اا

مۇھەممەد پۈتۈن دۇنيانىڭ زىننىتى،

( )1باۇ قەساىدىنىڭ ئااپتورى ئىماام شاەرەفۇددىن ماۇھەممەد ئىبناى ھەممااد ئەل ساەنھاجى بۇساەيرىي -1213يىلاى-7ماارت
كااۈنى (-608ھىجاارىيە يىلااى -1شااەۋۋال) م ىسااىرنىڭ بەنااى سااۇۋەيف رايونىغااا قاراشاالىق داالس دېااگەن جاياادا دۇنياغااا
كەلگەن كىچىك يېشىدىن شېئىر يېزىشقا باشلىغان بولۇپ ،ئىمام بۇسەيرىينىڭ مىڭاالرچە شاېئىر ۋە نۇرغۇنلىغاان شاېئىر
توپالملىرى بولاۇپ ،ئۇنىاڭ شاېئىرلىرى ھاازىرقى زاماان شاائىرلىرى ئۈچاۈن ئىلھاام مەنبىئاى بولاۇپ كەلمەكاتە ئىماام
بۇسەيرى -1295مىالدىيە (-695ھىجرىيە) 87يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن ئۇنىڭ شېئىرلىرى ئىچىادىن دۇنيااچە شاوھرەت
قازانغانلىرىادىن بىارى ،ئۇنىاڭ «بااۇردە» دېاگەن ناام بىالەن تونۇلغااان «الكواكاب الدرياة فاي ماادح خيار البرياة» ناااملىق
شااېئىرى بولااۇپ ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنى مەدھىاايىلەپ يازغااان ئۇنىااڭ نۇرغااۇن شااېئىرلىرى مااۇھەممەد سااەييىد
كىيالنى دېگەن شائىر تەرىپىدىن رەتلىنىپ -1955يىلى قاھىرەدە نەشىر قىلىنغان
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ت او ُّ
الظلا بم
ف ْالغـ ا َّما ب
ُم اح َّمدٌ اكـا بش ُ

مۇھەممەد بىلەن قالماس تۈن زۇلمىتى

ُم اح َّمدٌ ســ اـيبدٌ اطا ابـ اتْ امنا اقبـبُـەُ
الرحْ ـم ُن ببالنَّ اع بم
ُم اح َّمدٌ صـ اـا اُا ُ َّ

مۇھەممەد ئېسىل ،ئېسىلدۇر خىسلىتى،
مۇھەممەد نېمەت -ئالالھنىڭ نېمىتى

يرتبـ بە
ــوة ُ ْالبا باري او بخ ا
ُم اح َّمدٌ ا
صـ ْف ا
ُّ
ْ
ــر بمن اسائب بر الت اھ بم
ُم اح َّمدٌ طـ اا بھ ٌ

مۇھەممەد يالغۇز ئاالھنىڭ تاللىشى،
مۇھەممەد پاكتۇر ،مۇكەممەل ھەر ئىشى

ف ُم ْك بر ُمەُ
احـكٌ بلل َّ
ض ْي ب
ُم اح َّمدٌ ضـ ا ب
ا
ض بـم
ُم اح َّمدٌ جـ اـ ُار ُ اوللاب لــ ْم يُ ا

مۇھەممەد خۇشنۇت كۈتەتتى مېھماننى،
مۇھەممەد بۆلۈپ ،بېرەتتى بىر ناننى

ُم اح َّمدٌ طـ اا ابـت الدُّ ْنيــ اا بب اب ْعـث ا بتـ بە
ت او ْال بح اك بـم
ُم اح َّمدٌ جــ اا اء بباآليـ اـا ب

مۇھەممەد كېلىپ ،دۇنيانى ياشاتتى،
مۇھەممەد ھېكمەت ،مۆجىزە ياراتتى

س اشا بف ُعنا ا
ُم اح َّمدٌ اي ْو ام ُب بع ا
ث النَّا ُ
ور ُ ْال اھا بدي بم ان ُّ
الظلا بم
ُم اح َّمدٌ نـ ُ ُ

مۇھەممەد قىالر بىز ئۈچۈن شاپائەت،
مۇھەممەد نۇرى ،يولالردا ئاالمەت

ُم اح َّمدٌ قـ اائبـ ٌم بللَّـ بە ذُو بھـــ ام بم مۇھەممەد ئۆتتى ،ئالالھقا بولۇپ قۇل،
ُم اح َّمدٌ اخـات اــ ٌم بل ُّلر ُسـ بل ُك بل بھ بم مۇھەممەد ئىدى ،ئاخىرقى رەسۇل
ئەنسارالر ناخشىسى
مىالدىيە -622يىلاى -23ئاۋغۇسات كاۈنى پەيغەمبىرىمىاز ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم
مەدىاانە شااەھىرىگە ھىجاارەت قىلىااپ بارغاناادا ،ئااۇنى تەش انا لىق بىاالەن بىاار قااانچە كۈناادىن بېاارى
كۈتىۋاتقان مەدىنە ئەھلى ئۇنى تۆۋەندىكى ناخشىلىرى بىلەن قارشى ئالغان:
وجب الشكر علينا ما دعا هلل داع
لع البدر علينا من ثنيات الوداع
جئووت شوور ت المدينووس مرةب وا أ يووا خيوور
أيھا المبموث ينا جئت باألمر المطاع
داع
تەرجىمىسى:
ئاي تۇغۇلدى ،بۈگۈن بىزگە،
سەنىياتۇ ئەل ۋەدا()1دىن ،
شۈكۈر الزىم ھەممىمزگە،
ئالالھ دېگەن شۇ سادادىن
ئەي سۆيۈملۈك ئۇلۇ ئەلچىۇ
ئۇلۇ دىننى ئېپ كەلدىڭىز
نۇرغا چۆمدى بۇ مەدىنە،
) (1سەنىياتۇ ئەل ۋەدا -مەدىنە شەھىرىنىڭ سىمالىدىكى بىر جاينىڭ نامى
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يۇرتىمىزغا خۇش كەلدىڭىز


پەيغەمبەر مەدھىيىسى
رەسۇلۇلال ئىـــدى نىجاتـــــكار،
ئۇنىڭ بىلەن ياشنىدى دىــــلالر
يېڭى دۇنيا شۇ كـــــۈن يارىلىپ ،
تارىخ بولدى زۇلمەتلىك يىـــــلالر
رەسۇلۇلال ئىـــدى بىــر چىــراق،
نۇرى بىلەن قەلبلـــەر يۇرۇغـــــان
ساغالم ئەقىل ،ئويغاق ۋىــــجدانالر،
ئۇنىڭ بىلەن ھەقـــــنى تونۇغــان
سۆيەر ئىدى بىــــردەك ھەممىنى ،
ھارارەتلىك باغرىغــــــا بېسىـــپ
زىيان تارتتى ئەمما بەزىلەر،
بولمىغاچقا ھىدايـــــەت نەسىپ
كۈتكەن ئىدى تەلمـــۈرۈپ ئۇنــى،
تەشنالىقـــــتا چاڭقىغان دىـــــلالر،
تەسكىــــــن تاپتى كېلىشى بىلەن
بىشارەتتىـــــن سۆزلىگەن تىـــلالر
ئەي قەدىردانۇ بەكمۇ بىزارمىــــز،
شەنىڭىزگە يەتكەن تۆھمەتتىــــن
يىراقالقل ىشىپ پاتتۇق خورلۇقـــــــقا،
سىز ئۆگەتكەن ئۇلۇ ھېكمەتتىـــن
نىجاتـكارغا بولغاچ ئېھتىيـــــــاج،
ئىنسانىيەت سىزنى سېغىنـــدى
شاقاۋەتــــكە تولغان ئالــــــــەمدە،
بۇ ھاياتتىن ھەر كىم سىقىــلدى.
گۇناھكارمىـــز كەچۈر ئىالھىـــمۇ
شاپائەتتىن مەھــــرۇم ئەيلىمـــــــە


پېقىرنىڭ شېئىرلىرىدىن -2006يىلى سەئۇدى ئەرەبىستانىدا يېزىلغان
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قوبۇل ئەتكىن ،چىندۇر سۆيگىمىز،
مۇكاپاتتىن مەھـــــرۇم ئەيلىمـــــــە
ئىالھىمۇسەن نەسىب ئـــــەت بىـــــــزگە،
ئۇنىڭ بىلـــەن بىـــرگە قوپۇشـــنى
ئوزۇقسىزمىز ،رۇزى مەھشـــــــــــەردە،
قولىمىزدىن مەھــــــكەم تۇتۇشــنى
بۇ ھاياتتا بول مىــدۇق نائىـــــــــــــل،
ھەمراھ بــــولۇپ ،ئاڭــا قېنىشـــقا
دەرگاھىـــ ڭدىن بىــــــزنى قوغلىــما،
نەسىب ئەتكىن بىــــرگە قېلىشــــقا
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ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق مەنبەلىرى
 1751سوئال :ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق مەنبەلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق مەنبەلىرى  4بولۇپ ،ئۇالر :تۆۋەندىكىچە:
( )1قۇرئان كەرىم
( )2سۈننەت
( )3ئىجما
( )4قىياس
 1752سوئال :بۇ مەنبەلەر دەرىجە جەھەتتىن قانداق پەرقلەرگە ئىگە
جاااااۋاب :ئىسااااالم قانۇنشۇناساااالىقنىڭ ئاساساااالىق مەنبەلىاااارى (يەنااااى تايىنىاااادىغان دەلىاااال –
پااااكىتلىرى) دەرىاااجە جەھەتاااتە پەرقلىاااق بولاااۇپ ،بىرىنچاااى دەرىجىااادە قۇرئاااان كەرىااام تۇرىااادۇ،
قۇرئااان كەرىماادىن كېاايىن سااۈننەت ئىككىنچااى دەرىجىلىااك ئاساساالىق دەلىاال – ھااۆججەت بولااۇپ
كېلىدۇ ،سۈننەتتىن كېيىن ئىجما ،ئاندىن قىياس كېلىدۇ
 1753سوئال :يۇقىرىقى تۆت مەنبەگە ئەمەل قىلىش تەرتىبى قانداق بولىدۇ
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىاام بىاالەن ھەدىساالەردە ھۆكااۈملىرى بايااان قىلىنغااان مەسااىلىلەر ئۈس اتىدە
ھېچكىمنىاڭ ئىجماا ياااكى قىيااس قىلىااش ھوقاۇقى بولماياادۇ شاۇڭا ئىسااالم قانۇنشۇناسالىقىدا ئاااۋۋال
قۇرئاااان كەرىماااگە ماااۇراجىئەت قىلىنىااادۇ قۇرئاااان كەرىمااادە ساااۆزلەنمىگەن ،ھۆكۈمىماااۇ باياااان
قىلىنمىغااان مەسااىلىلەردە ،سااۈننەتكە مااۇراجىئەت قىلىنىاادۇ سااۈننەتتىمۇ بولمىسااا ،ئاناادىن قۇرئااان
كەرىاام ۋە سااۈننەتنىڭ روھىغااا ئۇيغااۇن ھالاادا ،ئىجتىھاااد قىلىنىاادۇ ئىجمااا بىاالەن قىياااس ئەنە شااۇ
ئىجتىھادتىن باشلىنىدۇ
ئىجما
 1754سوئال :ئىجما دېگەن نېمە
جااااااۋاب :ئىجماااااا  -ئىساااااالم ئۇممىتىااااادىن بولغاااااان زاماناااااداش ،مۇجتەھىاااااد ئۆلىماالرنىاااااڭ
ھەممىساااا ىنىڭ شااااەرىئەت مەسااااىلىلىرىدىن بىاااارەر مەسااااىلە ئۈسااااتىدە بىااااردەك ئىتتىپاققااااا كېلىشااااى
دېگەنلىكتاااۇر( )1ئىجماااا ئىساااالم قانۇنشۇناسااالىقىنىڭ ئاااۈچىنچى دەلىلاااى ۋە ھۆججىتىااادۇر ئاااالالھ
تائاالنىاااڭ قۇرئاااان كەرىمااادىكى مۇناااۇ ساااۆزى ئىجمانىاااڭ ئىساااالم قانۇنشۇناسااالىق ئاساسااالىرى ۋە
دەلىللىرىدىن بىارى ئ ىكەنلىكىاگە ئىشاارەت قىلىادۇ ﴿ :كىمكاى ئاۆزىگە تاوغرا ياول ئېنىاق بولغانادىن
كېيىن ،پەيغەمبەر گە مۇخالىپەتچىلىاك قىلىادىكەن ،مۆمىنلەرنىاڭ يولىادىن باشقىساىغا ئەگىشاىدىكەن،
ئاۇنى ئاۆز يولىغاا قوياۇپ بېرىمىاز ،ئاۇنى ئااخىرەتتە جەھەنانەمگە كىرگاۈزىمىز ،جەھەنانەم نااېمە
دېگەن ياماان جاايۇ﴾( )2فىقھىشۇناساالر ئاايەتتىكى«مۆمىنلەرنىاڭ ياولى» دېاگەن ئىبارىادىن ئىجماا
كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى سۆزلەيدۇ
( )1ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ«ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -109بەت
( )2نىسا سۈرىسى  -115ئايەت
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ئىجمانىڭ تۈرلىرى
 1755سوئال :ئىجما نەچچە تۈرلۈك بولىدۇ
جااۋاب :ئىجمااا ئىككااى تۈرلااۈك بولاۇپ ،بىرىنچىسااى ،زامانااداش ئۆلىماااالردىن ھەر بىرىنىااڭ
ئاۆز رەيىناى ئاشاكارا سۆزلىشاى ۋە ھەمامە بىااردەك ئىتتىپاققاا كېلىشاى ئاارقىلىق بولىادىغان ئىجمااا،
باااۇ خىااال ئىجماااا «ئىجماااا ساااەرىھ» (ئاشاااكارا ئىجماااا)دەپ ئاتىلىااادۇ ئىككىنچىساااى ،ئۆلىمااااالردىن
بەزىساااى يااااكى بىرەرساااى بىااارەر مەساااىلىدە پەتىاااۋا چىقارغاااان بولاااۇپ ،ئاااۇنى ئاڭلىغاااان باشاااقا
ئۆلىمااااالر ئۇنىڭغاااا قارشاااى چىقماساااتىن ساااۇكۇت قىلساااا ،باااۇ خىااال ئىجماااا «ئىجماااا ساااۇكۇتىي»
() 1
(مۇۋاپىقالشقان ئىجما)دەپ ئاتىلىدۇ
 1756سوئال :ئىجمانى كىملەر قىلىدۇ
جاۋاب :ئىجمانى ئىسالم ئۇممىتىدىن بولغان مۇجتەھىدالر قىلىدۇ
مۇجتەھىد ۋە ئىجتىھادنىڭ شەرتلىرى
 1757سوئال :مۇجتەھىد دېگەن قانداق كىشى
جاۋاب :مۇجتەھىد  -دىنىي مەسىلىلەردە ئالىم بولاۇپ ،باارچە ئەقلىاي كاۈچىنى ساەرپ قىلىاپ
شااااەرىئەت دەلىللىرىاااادىن ئۇنىاااااڭ ھۆكااااۈملىرىنى چىقىراالياااادىغان دەرىجىاااااگە يەتااااكەن كىشاااااى
دېگەنل ىكتاااۇر ئىساااالم دۇنياساااىدىكى ئەڭ مەشاااھۇر مۇجتەھىااادالر ئىماااام ئەزەم ،ئىماااام شاااافىئىي،
ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەدلەردۇر
 1758سوئال :ئىجتىھاد قىلىش ئۈچۈن ساالھىيەتلىك بولۇشنىڭ سەرتلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئىجتىھاد قىلىش ئۈچۈن ساالھىيە تلىك بولۇشنىڭ شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئەرەب تىلىنى ۋە ئۇنىڭ مەنىگە دااللەت قىلىدىغان ئىنچىگە ئۇسۇللىرىنى پۇختا بىلىش
( ) 2قۇرئااااان ۋە ھەدىااااس ئىلىملىرىنااااى ،قۇرئاننىااااڭ ئەمەلاااادىن قااااالغۇچى ۋە قالاااادۇرغۇچى
ئااايەتلىرىنى ،مااۇجىمەل ،تەپسااىلى ،مااۇتلەق ،چەكلىااك ،ئومااۇمىي ،خۇسۇسااىي مەنىلىرىنااى تولااۇق
بىلىدىغان بولۇش
( ) 3ئىساااااالم دىنىنىاااااڭ قاااااانۇنالرنى بەلگىلەشاااااتىكى غايىساااااىنى ،كىشاااااىلەر دۇچ كەلاااااگەن
شااارائىتالرنى ،شااۇ جەمئىاايەت كىشااىلىرىنىڭ ئااۆرپ ـ ئااادەتلىرىنى  ،ئۇالرنىااڭ مەنپەئەتلىاارىگە
() 2
مۇناسىپ بولغان ئىشالرنى ،ھۆكۈملەرنىڭ "نېمە ئۈچۈن" لىرىنى ياخشى بىلىش
يااۇقىرىقى  3شااەرتكە توشااقان كىشااى «مۇجتەھىااد» (ئىجتىھاااد قىلغااۇچى) دەپ ئاتىلىاادۇ بااۇ
شاااااەرتلەرگە توشاااااۇپ ،ئىجتىھااااااد قىلىاااااش ئۈچاااااۈن سااااااالھىيەتلىك بولغاااااان ھەر قاناااااداق بىااااار
مۇجتەھىاادنىڭ قانااداقال بىاار ماااۋزۇدا بولمىسااۇن ،قانااداقال زامااان ۋە ماكاناادا بولمىسااۇن ئىجتىھاااد
قىلىااش ھ وقااۇقى باااردۇر ئىجتىھاااد قىلىااپ ھۆكااۈم چىقىاارىش مەزھەب پېشااۋالىرى ئۈچااۈنال خاااس
بولغاااان بىااار ئىاااش ئەمەس ،بەلكاااى ئىجتىھااااد قىلىشااانىڭ شاااەرتلىرىگە توشاااقان ھەر قاناااداق بىااار
مۇسااۇلمان ئالىمنىااڭ قايسااى ماااۋزۇدا بولمىسااۇن ئىجتىھاااد قىلىشااى ئۈچااۈن تااا قىيااامەتكىچە يااول
ئوچۇقتااۇر چااۈنكى دۇنيااا تەرەققىااي قىلغانسااېرى بااۇرۇنقى زامااانالردا بولمىغااان ،مۇسااۇلمانالر
جاااۋاب تەلەب قىلىاادىغان يېڭااى ـ يېڭااى ھادىسااىلەر ،مەسااىلىلەر چىقىااپ تۇرىاادۇ ئىسااالم دىنىنىااڭ
( )1ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ«ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -109بەت
( )2ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ«ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -95-94بەتلەر
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ھەر زاماااان ۋە ھەر ماكانغاااا مۇناساااىپ كېلىااادىغان ئىلغاااار بىااار دىااان ئىكەنلىكىنىاااڭ بىااار دەلىلاااى
مۇجتەھىدالرنىڭ ئىجتىھاد بىلەن يېڭى چىققان مەسىلىلەرنى ھەل قىالاليدىغانلىقىدۇر
مۇئااااز ئىبناااى جەبەل رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ تۆۋەنااادىكى ھەدىساااىمۇ ئىجتىھادنىاااڭ ئىساااالم
قانۇنشۇناسااالىقىدا ئاسااااس ئىكەنلىكىناااى ئىپادىلەيااادۇ « :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسااااالم ئاااۇنى يەمەننىاااڭ
ۋالىيلىقىغا تەيىنلەپ ئەۋەتىش ئالدىدا ،ئۇنىڭدىن سورايدۇ:
ھەققىدە ھۆكۈم تەلەب قىلىدىغان بېرەر مەسىلىگە دۇچ كەلگىنىڭدە نېمە قىلىسەن ئالالھنىڭ كىتابىدا كۆرسىتىلگەن بويىچە ئىش كۆرىمەن ــ دەيدۇ مۇئاز ئالالھنىڭ كىتابىدا بۇ مەسىلە ھەققىدە بېرەر ھۆكۈم بولمىسا نېمە قىلىسەنپەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرى بويىچە ئىش كۆرىمەن پەيغەمبەرنىڭ ھەدىسلىرىدىمۇ بولمىسا نېمە قىلىسەن بۇ ۋاقىتتا قۇرئان ۋە ھەدىسلەرنىڭ روھىغا ئاساسالنغان ھالادا ،ئاۆز رايىام باويىچە ئىجتىھاادقىلىااامەن -دەيااادۇ مۇئااااز پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئۇنىاااڭ باااۇ كەساااكىن ساااۆزلىرىدىن مەمناااۇن
بولااۇپ" :ئالالھقااا شااۈكۈركى ،ئااالالھ پەيغەمبەرنىااڭ ئەلچىسااىنى ئااالالھ ۋە ئۇنىااڭ پەيغەمبىاارى
() 1
رازى بولىدىغان ئىشقا مۇۋەپپەق قىلدى" دەيدۇ»
سااەئىد ئىبنااى مۇسااەييەب ئەلااى ئىبنااى ئەبااۇ تالىااب رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن مۇنااۇ ھەدىساانى
رىاۋايەت قىلىادۇ « مەن پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمدىن قۇرئانادا يااكى ساىزنىڭ ھەدىساالىرىڭىزدا
ھۆكۈمى كەلمىگەن يېڭى ـ يېڭى ھادىساىلەر ۋە مەساىلىلەر ياۈز بېرىۋاتىادۇ ،باۇالرنى قاناداق بىار
تەرەپ قىلىمىاااز دەپ ساااورىۋىدىم ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم "ئىساااالم ئۆلىماااالىرىنى تاااوپالپ
بۇنااداق مەسااىلىلەر ئۈسااتىدە ئورتاااق قااارار چىقىاارىڭالر ،ئۇنىڭاادا ھەرگىزمااۇ بېاارەر كىشااىنىڭال
() 2
رايى بىلەن ئىش كۆرمەڭالر" دەپ جاۋاب بەردى »
ياااۇقىرىقى ئىككاااى ھەدىساااتىن كاااۆرىمىزكى ،ئىجتىھااااد ـاااـ كىشاااىلىك ئىجتىھااااد ۋە كوللېكتىاااپ
ئىجتىھادتىن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ
كىش ىلىك ئىجتىھاد بىلەن كوللېكتىپ ئىجتىھاد
 1759سوئال :كىش ىلىك ئىجتىھاد بىلەن كوللېكتىپ ئىجتىھادنىڭ پەرقى نېمە
جاااۋاب :كىشااىلىك ئىجتىھاااد يااۇقىرىقى ھەدىسااتا مۇئازنىااڭ دېگىنىاادەك ،كوللېكتىااپ ئىجتىھاااد
ئەلااااى ئىبنااااى ئەبااااۇ تالىبقااااا پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ كۆرسااااەتكىنىدەك بولىاااادۇ كىشااااىلىك
مەسىلىلەر ،ئومۇمەن كىشىلىك ئىجتىھااد بىالەن ،ئومۇمغاا مۇناساىۋەتلىك چاوڭ مەساىلىلەر ماۇتلەق
() 3
كوللېكتىپ ئىجتىھادى بىلەن جاۋابالندۇرىلىدۇ
 1760سوئال :ئىجمانى ئەڭ ئاۋۋال جارى قىلدۇرغانالر كىملەر
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ۋاپاتىااادىن كېااايىن ،ئىجماااانى ئەڭ ئااااۋۋال جاااارى
قىلادۇرغانالر ئااۋۋالقى ئىككاى خەلىااپە ـاـ ھەزرىتاى ئەبااۇبەكرى ۋە ئاۆمەر ئىبناى خەتتااابالردۇر
چاااۈنكى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات بولغاااان مەزگىلااادە پۈتاااۈن مەساااىلىلەردە پەيغەمااابەر
( )1ئەبۇداۋۇد ،تىرمىزى ،دارمىي رىۋايىتى
( )2ئىمام مالىك ،تەبەرانىي رىۋايىتى
( )3ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ«ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -429بەت
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ئەلەيھىسساالمغا مۇراجىئەت قىلىناتتى ،ئىجما قىلىشقا ئورۇن يوق ئىدى
پەيغەم بەر ئەلەيھىسساالم ۋاپاات بولغانادىن كېايىن ،مۇساۇلمانالر قۇرئاان يااكى ھەدىسالەردە
بايااانى بولمىغااان يېڭااى مەسااىلىلەر ھەققىاادە جاۋابقااا ئېھتىياااجلىق بولغااان بىرىنچااى خەلىااپە ئەبااۇ
بەكااارى رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇغاااا بېااارەر مەساااىلىدە ھۆكاااۈم تەلەب قىلىاااپ كەلگەنااادە ،ئاااۇ ئااااۋۋال
قۇرئانغااا مااۇراج ىئەت قىالتتااى ،مەزكااۇر مەسااىلىنىڭ بايااانى قۇرئاناادا بولسااا ،شااۇنىڭغا ئاساسااەن
ھۆكاۈم قىالتتاى ئەگەر قۇرئاناادا بولمىساا ھەدىساالەرگە ماۇراجىئەت قىالتتااى ،ھەدىسالەردە بولسااا
شۇ بويىچە ھۆكۈم قىالتتى ،ئەگەر ئۇنىڭادىمۇ بولمىساا شاۇ ۋاقىتتىكاى ئۆلىمااالرنى يىغىاپ ،ئاۇالر
بىلەن ئىجما قى لىش ئارقىلىق ئورتاق ھۆكۈم چىقىراتتى
ئىككىنچى خەلىپە ئۆمەرمۇ خۇددى بىرىنچى خەلىپە ئەباۇ بەكارىگە ئوخشااش ئىجماا قىالتتاى
ۋە ھەر قايسااى شااەھەرلەردىكى قااازىلىرىغىمۇ شااۇنداق قىلىشاانى تەۋسااىيە قىالتتااى ئااۇ شااۇرەيھ
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى كۇفە شەھىرىگە قازى قىلىاپ تەيىنلىگىنىادە ،ئۇنىڭغاا مۇناداق دەپ تەۋساىيە
قىلغاان « :بېاارەر مەساىلە ھەققىاادە ھۆكاۈم قىلىشااتا ئااۋۋال ئالالھنىااڭ كىتابىغاا مااۇراجىئەت قىلغىاان،
ئەگەر ئۇنىڭاااادا شااااۇ مەسااااىلىنىڭ ھۆكااااۈمى بولمىسااااا ،ھېچكىماااادىن سورىماسااااتىن ھەدىساااالەرگە
مۇراجىئەت قىلغىن ،ئۇنىڭدىمۇ بولمىسا ،ئۆز رايىاڭ بىالەن ئىجتىھااد قىلغىان ،ئانادىن ئۆلىماالرنىاڭ
تەستىقىدىن ئۆتكۈزۈپ ھۆكۈم چىقارغىن»
يۇقىرىقىالر ئاۋۋالقى مۇساۇلمانالرنىڭ كىشاىلەر دۇچ كەلاگەن مەساىلىلەرنى ھەل قىلىشاتىكى
يۆنىلىشاى بولاۇپ ،ئاۇالر ئاااۋۋال قۇرئاان ،ئانادىن ھەدىاس ،ئاناادىن ئىجماانى ئاسااس قىلغاان ھالاادا
ئىسااالم شااەرىئىتىنىڭ غااايە ۋە مەقسااەتلىرىنى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇپ كەلااگەن ،شااۇنداقال كىشااىلىك
ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەردە كىشىلىك ئىجتىھادقا كۇپاايە قىالتتاى مۇساۇلمانالر جەمئىيىاتىگە
مۇناسااىۋەتلىك چااوڭ مەسااىلىلەردە پەقەت كوللېكتىااپ ھالاادا ئىجتىھاااد قىلىااپ ،پۈتااۈن ئۆلىماالرنىااڭ
ئىتتىپاقى بىلەن ھۆكۈم چىقىراتتى
ساااااھابىالر ۋە كېيىنكااااى پااااارالق دەۋرلەردىكااااى مۇسااااۇلمانالر ئىسااااالم قانۇنلىرىنىااااڭ پەقەت
ئىنسااانىيەتنىڭ مەنپەئەتااى ئۈچااۈن كەلااگەن ئادالەتلىااك قااانۇن ئىكەنلىكىنااى ياخشااى بىلەتتااى ئااۇالر
ھەر قانداق ئىشتا ــ ھۆكۈمدە ،پەتىۋادا ،تەبلىغدە ،تەشۋىقاتتا ئالادى بىالەن ئىنساانالر جەمئىيىتىنىاڭ
مەنپەئەتىنى كۆزلەيتتى چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئانادا ﴿ :ئاالالھ ساىلەرگە مۇشاەققەتنى خالىمايادۇ،
لااېكىن ئااۇ شااۈكۈر قىلىشااىڭالر ئۈچااۈن سااىلەرنى پاااك قىلىشاانى ،نېمىتىنااى سااىلەرگە تامامالشاانى
خااليدۇ﴾( )1دەيدۇ
پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم باۇ مەنىنااى كۈچلەنادۈرۈپ« :د ىننااى كىشاىلەرگە ئوڭايالشااتۇرۇپ
بېرىڭالر ،ئۇنى ھەرگىزمۇ تەسلەشتۈرۈپ قويماڭالر»( )2دەپ كۆرسەتكەن
قىياس ۋە قىياس قىلىش ئۇسۇلى
 1761سوئال :قىياس دېگەن نېمە
جاااۋاب :قىياااس  -قۇرئااان كەرىاام ياااكى سااۈننەتتە ھۆك اۈمى كەلمىااگەن بىاار مەسااىلىنى بااۇ
ئىككااى مەناابەدە ھۆكااۈمى كەلااگەن مەسااىلىگە قىياااس قىلىپ (ئوخشااىتىش) ئااارقىلىق ئااۇ مەساااىلە
( )1مائىدە  6ـ ئايەت
( )2ئۇستاز ئەلى ھەسەبۇلالنىڭ«ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق پىرىنسىپلىرى» ناملىق ئەسىرى  -92بەت
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ھەققىدە ھۆكاۈم چىقىارىش دېگەنلىكتاۇر مەساىلەن :نەشاە ،ئەپياۇن ،خارويىن قاتاارلىق زەھەرلىاك
چېكىملىكلەرنىااڭ ھاااراملىقىنى قۇرئااان كەرىمنىااڭ كەسااكىن ئااايىتى بىاالەن ھااارام قىلىنغااان ھاراققااا
قىياس قىلىش ئارقىلىق بېكىتكەنگە ئوخشاش
قىياس ئىسالم قانۇنشۇناسالىقىنىڭ تاۆتىنچى ئاساسالىق مەنبىئىادۇر قىيااس قۇرئاان كەرىمنىاڭ
ئااايىتى بىاالەن ئىسااپاتالنغان مەناابەدۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە﴿ مەخلۇقاااتالرنى دەساالەپتە
قانداق ياراتقان بولسااق ،شاۇ ھالىتىادە ئەسالىگە قاايتۇرىمىز ﴾( )1دېاگەن ئاالالھ تائااال باۇ ئاايەتتە،
قىيامەت كۈنىدە مەخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈشنى ئۇالرنى دەسلەپتە ياوقتىن پەيادا قىلغىنىغاا ئوخشااتقان
مانا بۇ ،قىياستۇر
 1762سوئال :قىياس قىلىشنىڭ ئۇسۇلى قانداق
جاااااۋاب :قىياااااس قىلىشاااانىڭ ئۇسااااۇلى شااااۇكى ،دۇچ كەلااااگەن مەسااااىلىنىڭ قۇرئااااان ياااااكى
ھەدىساااتىكى ئوخشىشاااىنىڭ مااااھىيىتىنى ،ئالغاااان ھۆكۈ مىنىاااڭ ساااەۋەبىنى تەتقىاااق قىلىاااپ چىقىاااپ،
ھۆكۈم تەلەب قىلىۋاتقان بۇ يېڭى مەسىلىنى قۇرئاان يااكى ھەدىساتىكى مەزكاۇر مەساىلىگە قىيااس
قىلىش(ئوخشااىتىش) ئااارقىلىق ئۇنىااڭ ھەققىاادە ئىجتىھاااد قىلىااپ ھۆكااۈم چىقىاارىش ،ئەگەر ھۆكااۈم
تەلەب قىلىۋاتقاااان باااۇ يېڭاااى مەساااىلىنىڭ ئوخشىشاااى قۇرئاااان يااااكى ھەدىسااالەردە بولمىساااا ،شاااۇ
جەمئىاايەت كىشااىلىرىنىڭ مەنپەئەتىنااى كااۆزدە تۇتقااان ھالاادا قانۇنشۇناسااالرنىڭ ئىشااتىراك قىلىشااى
بىلەن ئىجتىھاد قىلىاپ ،ئۇالرنىاڭ ئورتااق راياى باويىچە ھۆكاۈم چىقىرىشاتىن ئىباارەت مەساىلەن:
ھاااراق ئىچىااش قۇرئاننىااڭ كەسااكىن ھۆك اۈ مى بىاالەن ھاراماادۇر ئااالالھ تائاااال بااۇ ھەقااتە مۇنااداق
دەيدۇ ﴿ :ئى مۆمىنلەرۇ ھاراق ئىچىش ،قىماار ئوينااش ،بۇتالرغاا چوقۇناۇش ،پاال ئاوقلىرى بىالەن
پااال سااېلىش شااەيتاننىڭ ئىشااى ،پاسااكىنا قىلىقااالردۇر بەخااتكە ئېرىشىشااىڭالر ئۈچ اۈن شااەيتاننىڭ
() 2
ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر﴾
يااۇقىرىقى ئااايەتكە ئاساسااەن ،ھاراقنىااڭ ھاااراملىقى قۇرئااان كەرىماادە ھااارام قىلىنغااان ئەساالى
ھۆكۈمدۇر ئۇنىڭ سەۋەبى ئەقىلغا ،تەن سااقلىققا ،ئەخالققاا ۋە ئىقتىساادقا زىياانلىق بولغانلىقىادۇر
ئاااق چېكىملىااك ،نەشااە ،تاماكااا قاتارلىقالرنى اڭ قۇرئااان ياااكى ھەدىساالەردە ھااارام ياااكى ھ ااالللىقى
ھەققىاادە ھۆك اۈ مى بايااان قىلىنمىغااان چااۈنكى بااۇ نەرسااىلەر قۇرئااان كەرىاام چۈشااكەن زامااانالردا
يوق ئىا دى ئەمماا باۇالردا ھاراقنىاڭ ھاارام قىلىنىشاىغا تاۈرتكە بولغاان ساەۋەبلەر باار مەساىلەن:
ئاق چېكىملىكنىاڭ ،نەشاىنىڭ ۋە تاماكىنىاڭ ئەق ىلغاا ،تەن سااقلىققا ۋە ئىقتىساادقا زىياانلىق ئىكەنلىكاى
ھەممىاگە مەلااۇم بىاار رېئااللىق نەتىجىاادە ،بۇالردىمااۇ ھاراقنىااڭ ھاارام قىلىنىشااىغا تااۈرتكە بولغااان
ئاااامىلالر تېپىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ئىساااالم فىقھىشاااۇناس ئاااالىملىرى ئىجتىھااااد ياااولى بىااالەن باااۇالرنى
قۇرئان كەرىمدە ھارام قىلىنغان ھا راققا ئوخشىتىپ قىياس قىلىاش ئاارقىلىق بۇالرنىاڭ ھااراملىقىنى
قارار قىلغان
پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالم مۇناااااداق دېاااااگەن « :مۇساااااۇلمان مۇساااااۇلماننىڭ قېرىندىشاااااى
مۇساااۇلمان كىشاااىنىڭ ئۆزىنىاااڭ دىنىاااي قېرىندىشاااىنىڭ نىشاااانالنماقچى بولغاااان ئايالىغاااا ئاااۇ ئاااۆزى
ۋازكەچمىگىاچە نىشانلىنىۋېلىشااى ،ئ ۇنىااڭ سودىساىنىڭ ئۈسااتىگە ئااۇ ۋازكەچمىگىاچە سااودا قىلىشااى

( )1ئەنبىيا سۈرىسى  – 104ئايەت
( )2مائىدە سۈرىسى  90ـ ئايەت

ىرىلەبنەم قىلساسائ ڭىنىقىلسانۇشنۇناق مالسىئ
() 1
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قەتئىي توغرا ئەمەستۇر»
بااۇ ھەدىسااقا ئاساسااەن ،بىراۋنىااڭ سودىسااىنى بااۇزۇش تااوغرا ئەمەس سااەۋەبى بىراۋنىااڭ
مەناااپەئەتىگە زىياااان يەتكۈزگەنلىكتاااۇر ماناااابۇ ،ھەدىاااس ئاااارقىلىق بېكىاااتىلگەن ئەسااالى ھۆكاااۈم
بۇنىڭغاااا قىيااااس قىلغاااان ھالااادا ،بىراۋنىاااڭ ئ ىجارىساااىنى بۇزۇشااامۇ تاااوغرا ئەمەس چاااۈنكى ھەر
ئىككى ئىشنىڭ مەنئى قىلىنغانلىقىدىكى سەۋەب بىراۋنىڭ مەنپەئەتىگە زىيان يەتكۈزگەنلىك

( )1ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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ىقھى ئىلمى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1763سوئال :فىقھ دېگەن نېمە
جاااااۋاب :فىقااااھ  -لااااۇغەتتە چۈشااااىنىش ۋە بىلىااااش دېگەنلىااااك بولااااۇپ ،ئۇنىااااڭ شااااەرىئەت
ئىسااتىالھىدىكى مەنىسااى  -شااەرىئەت دەلىللىاارى ئااارقىلىق شااەرىئەتنىڭ تەپسااىلىي ئەھكاااملىرىنى
بىلىش دېگەنلىكتۇر
ىقھى ئىلمىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ۋە رەتلىنىشى
 1764سوئال :ف ىقھى ئىلمى قاچان مەيدانغا كەلگەن
جاۋاب :فىقھاى ئىلماى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھاياات ۋاقتىادىال تەدرىجاى ھالادا يىلتىاز
تارتىشقا باشلىغان كېيىنچە ساھابىالرنىڭ دەۋرىدە فىھى ئىلمى رەسمىي تۈردە قانات يايغان
 1765سوئال :فىقھى ئ ىلمى قاچان رەتلىنىپ توپلىنىشقا باشلىغان
جااۋاب :فىقھااى ئىلماى ئابباسااىيالر خەلىپىلىكاى دەۋرىاادە رەسامىي تااۈردە رەتلىنىاپ توپلىنىشااقا
باشلىغان بۇ دەۋر فىقھى مەزھەبلىرىنىڭ كۆپلەپ مەيدانغا چىققان دەۋرى ئىدى
ىقھى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەب
 1766سوئال :فىقھى ئىلمىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەب نېمە
جاااۋاب :فىقھااى ئىلمىنىااڭ كېلىااپ چىقىشااىغا تااۈرتكە بولغااان ئاساساالىق سااەۋەب كىشااىلەرنىڭ
قۇرئااان يااااكى ھەدىساالەردە ھۆكاااۈمى بولمىغاااان يېڭىاادىن مەيااادانغا چىقىااپ تۇرغاااان مەساااىلىلەر
ھەققىدە شەرىئەت ئەھكاملىرىنى بىلىشكە بولغان زور ئېھتىياجىدۇر
 1767سوئال :فىقھى ئىلمىنىڭ ماۋزۇسى نېمە
جااااۋاب :فىقھاااى ئىلمىنىاااڭ ماۋزۇساااى يااااكى مەيااادانى شاااەرىئەت تەكلىپلىرىناااى ئورۇنداشاااقا
ساالھىيەتلىك بولغان كىشاىلەرنىڭ ئىشالىرى دائىرىساىدە بولىادۇ مەيلاى نامازغاا ئوخشااش قىلىشاقا
بۇيرۇلغاااان ئىاااش بولساااۇن ،مەيلاااى ئوغرىلىققاااا ئوخشااااش تەرك ئېاااتىش تەلەب قىلىنغاااان ئىاااش
بولساااۇن ،مەيلاااى يېااايىش ۋە ئىچىشاااكە ئوخشااااش ئىختىياااارى ئىاااش بولساااۇن ،ئىساااالم فىقھاااى باااۇ
ئىشاااالرنىڭ ئەھكاملىرىنىاااڭ ھەممىساااىنى سىساااتېمىلىك ھالااادا ،ئوچاااۇق ۋە تەپساااىلى باياااان قىلىاااپ
بېرىدۇ

رەلىلىسەم ىكىدىققەھ بەھزەم
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مەزھەب ھەققىدىكى مەسىلىلەر
 1768سوئال :مەزھەب دېگەن نېمە
جاااۋاب :مەزھەپ – لااۇغەت ئېتىبااارى بىاالەن بارىاادىغان جاااي دېااگەن مەنىنااى ئىپادىلىسااە،
ئىساااالم ئىساااتىالھىدا ،دىنىاااي مەساااىلىلەرنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان ئەھكاااامالر دېگەنلىاااك بولاااۇپ،
مۇجتەھىاااااادالرنىڭ دىنىااااااي ماااااااۋزۇالردىكى پەرقلىااااااق چۈشااااااەنچىلىرىدىن ھاسااااااىل بولغااااااان
جامائەتلىشىشنى ئىپادىلەيدۇ
تېخىماااۇ ئوچاااۇقراق قىلىاااپ ئېيتقانااادا ،مەزھەب – ئىساااالم دىنىااادىكى پىكىااار ئەركىنلىكىااادىن
پايادىالنغان مۇجتەھىاد ئالىمالرنىاڭ قۇرئانادا يااكى ساۈننەتتە بولمىغاان مااۋزۇالردا مۇسااۇلمانالر
دۇچ كەلااااگەن مۈشااااىكىلىلەرنى قۇرئااااان ۋە سااااۈننەتنىڭ روھىغااااا تايىنىااااپ ھەل قىلىشااااى بىاااالەن
مۇسۇلمانالر تەرىپىادىن قوباۇل قىلىنىاپ ئۇالرنىاڭ ئارىساىدا ئومۇمالشاقان پىكىار ۋە تەتابىقالردىن
مەيدانغا كەلگەن جامائەتلىشىش دېگەنلىكتۇر
مەزھەبنىڭ پەيدا بولىشى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبى
 1769سوئال :مەزھەب قاچان پەيدا بولغان
جااۋاب :مەزھەب پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۋاپاتىادىن كېاايىن ،ساااھابىالرنىڭ زامانىاادىال
پەيدا بولۇشقا باشلىغان
 1770سوئال :نېمە ئۈچۈن مەزھەبلەر كۆپ بولغان
جاااااۋاب :ئىساااااالم دىنىااااادا مەزھەپلەرنىااااڭ كاااااۆپ بولىشاااااىغا تااااۈرتكە بولغاااااان ساااااەۋەبلەر
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئەرەب تىلىااااادىكى ساااااۆزلەرنىڭ كاااااۆپ مەنىااااالەرگە دااللەت قىلىشاااااى باااااۇ ساااااۆزنىڭ
مااۇجمەللىكى ياااكى ئومااۇم ۋە خاساالىق ئوتتۇرىسااىدا ئىپادىلىنىشااى ياااكى ھەقىقىااي مەنىسااى بىاالەن
مەجااااازىي (باشااااقا بىاااار) مەنە ئوتتۇرىسااااىدا ئىپادىلىنىشااااى ۋە باشااااقىالردۇر مەسااااىلەن :ئەرەب
تىلىاادىكى«قااۇرۇ » سااۆزىنىڭ ئايالالرنىااڭ ھەيااز كۆرىشااىنى ئىپادىلىگىنىاادەك ،ئۇالرنىااڭ ھەياازدىن
پاكالنغاااانلىقىنىمۇ ئىپاااادىلىگىنىگە« ،ئەمااار» ساااۆزىنىڭ پەرزناااى ئىپادىلىگىنىااادەك ،ۋاجىاااب يااااكى
مۇستەھەب (ياخشاااااى كاااااۆرۈلگەن ئىش)ناااااى ئىپاااااادىلىگىنىگە« ،نەھياااااى» ساااااۆزىنىڭ ھاااااارامنى
ئىپادىلىگىنىدەك ،مەكرۇھنىمۇ ئىپادىلىگىنىگە ئوخشاش
() 1
قۇرئان كەرىمدىكى﴿ :دىنادا ( ئۇنىڭغاا كىرىشاكە) زورالش ياوق﴾ دېاگەن ئايەتنىاڭ مەنىساى
« كىشااىلەرنى دىنغااا كىرىشااكە زورلىماااڭالر» دېااگەن مەنىاادىكى چەكلەشاانى ئىپادىلەماادۇ ياااكى
« كىشاااىلەرنى دىنغاااا كىرىشاااكە زورلىمىااادۇق» دېاااگەن مەنىااادىكى ئەمەلىاااي ئەھۋالااادىن خەۋەر
بېرىشاانىمۇ ئىسااالم ئۆلىمااالىرى بۇنىڭغااا ئوخشاااش ئايەتلەرنىااڭ ھەقىقىااي دااللىتااى ۋە مەقسااەت
قىلىنغاااان مەنىساااىنى چۈشىنىشاااتە بىااار خىااال بولمىغاااانلىقتىن مەزھەپااالەر كېلىاااپ چىققاااان ھەتتاااا
ساھابىالرنىڭمۇ چۈشىنىشى بىر خىل بولمىغان
( )1بەقەرە سۈرىسى  -256ئايەت
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( )2ھەدىسلەرنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى بۇ مۇنداق:
① بەزى ھەدىسااااالەر بەزى ئۆلىماالرغاااااا يېتىاااااپ بارغاااااان بولساااااىمۇ ،باشاااااقىلىرىغا يېتىاااااپ
بارالمىغااانلىقى چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ساااھابىلىرى ئىسااالم دىنىنااى پۈت اۈن دۇنيااا
ئىنساااانلىرىغا يەتكاااۈزۈش يولىااادا ،يۇرتلىرىااادىن ئايرىلىاااپ قىتااائەلەرگە تارقااااپ كەتكەنلىكاااتىن،
ئۇالردىن ھەر بىرى كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ بىلگەن ۋە ئاڭلىغانلىرىنىال يەتكۈزەتتى
① ئۆلىمااالردىن بىرەرسااىگە ھەدىاس يېتىااپ كەلااگەن بولساىمۇ ،ئۇنىااڭ ئىشەنچساىز يااول بىاالەن
يېتىپ كەلگەنلىكىدىن ئۇ نىڭغا ئەھمىيەت بەرمىگەنلىكاى ۋە باشاقا بىارىگە شاۇ ھەدىاس ئىشاەنچلىك
يول بىلەن يېتىپ كېلىپ ئۇنىڭغا كۆرە ئىش كۆرگەنلىكى
① ئۆلىماااالردىن بىرەرسااىگە ھەدىااس ئىشااەنچلىك يااول بىاالەن يېتىااپ كەلااگەن بولسااىمۇ ،ئۇنىااڭ
ھەدىسلەرگە مۇئامىلە قىلىاش ئۈچاۈن بەلگىلىاگەن شاەرتلىرىگە تاوغرا كەلمىگەنلىكاى مەساىلەن:
ئىمام ئەزەم مەيدانغا چىققان ۋاقىتتىكى ئىراقتاا يالغاان ھەدىسالەرنى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ
نامىدىن ئويدۇرۇپ چىقىش دولقۇنى ئەۋجىاگە چىققاان ئىادى شاۇڭا ئىماام ئەزەم ھەدىسانى قوباۇل
قىلىشتا شەرتنى بەكمۇ ئېغىار ۋە چىاڭ قويغاان ئەمماا مەدىنىادە ئەھاۋال بۇنىاڭ ئەكساىچە بولاۇپ،
مەدىاانە خەلقىنىااڭ ئىمااامى ئەھاامەد ئىبنااى ھەناابەل ھەدىساانى قوبااۇل قىلىشااتا شااەرتلەرنى ئېغىاار
قويمىغان
ئىسالم دۇنياسىدىكى مەزھەبلەر
 1771سوئال :ئىسالم دۇنياسىدا قانچە تۈرلۈك مەزھەب بار
جاۋاب :ئىسالم دۇنياسىدا ئىككى تۈرلۈك مەزھەب بولۇپ ،بىارى ،ئېتىقاادىي (يەناى ئېتىقادقاا
مۇناسااىۋەتلىك) مەزھەباالەر ،يەنە بىاارى ئەمەلىااي (يەنااى ئەمەل – ئىبااادەتلەرگە مۇناسااىۋەتلىك)
مەزھەبلەردۇر
 1772سوئال :ئىسالم دۇنياسىدىكى ئېتىقادىي مەزھەبلەر قايسىالر
جااااۋاب :ئېتىقااااادىي مەزھەباااالەر :ئەھلااااى ساااۈننە ،شااااىئە ،مااااۇ تەزىلە ،خاااااۋارىخ ،رافىاااازە،
ئىسمائىلىيە ،باھائىيە ،ئابازىيە ،جىبىرىيە ،قەدەرىيە قاتارلىق مەزھەبلەردۇر
بىَنىڭ ئېتىقادىي مەزھىبىمىَ
 1773سوئال :بىزنىڭ ئېتىقادىي مەزھىبىمىز قايسى
جااااااۋاب :بىزنىاااااڭ ئېتىقاااااادىي مەزھىبىمىاااااز ئەھلاااااى ساااااۈننە مەزھىباااااى بولاااااۇپ ،دۇنياااااا
مۇسۇلمانالرنىڭ كۆپ سانلىقى بۇ مەزھەبكە ئەگىشىدۇ
 1774سوئال :دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇلمان بار
جااااۋاب -2000 :يىلاااى ئېلىاااپ بېرىلغاااان رەسااامىي ستاتىساااتىكىغا ئاساساااالنغاندا دۇنياااادىكى
مۇسااۇلمانالرنىڭ ئومااۇمىي سااانى ( 1 188 000 000بىاار مىليااارد  188مىليااون) غااا يەتااكەن
بۇالردىن بىر مىلياردتىن كۆپرەك مۇسۇلمان ئەھلاى ساۈننە مەزھىابىگە ئەگىشاىدۇ  -2025يىلىغاا
بارغانادا ئەھلاى سااۈننە مەزھىابىگە ئەگىشاىدىغانالرنىڭ ئومااۇمىي ساانى ( 1 500 000 000بىاار
يېرىم مىليارد) تىن ئاشىدىغانلىقى كۆتۈلمەكتە « دۇنياا خرىساتىئانلىرى ئېنسىكلوپېدىيىساى» نااملىق
مەشھۇر ئەسەرنىڭ ئاپتورى دېۋىاد بارېات مۇناداق دەپ يازىادۇ « :دۇنياادا ھەر كاۈنى تەخمىانەن
 340مىاڭ باوۋاق ھاياتقاا كاۆزىنى ئاچىادۇ ئاۇالردىن  68مىڭاى مۇساۇلمان ئائىلىساىدە ،ئاۇالردىن
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يەنە  60مىڭى ئەھلى سۈننە ئائىلىسىدە تۇغۇلىدۇ»
 1775سوئال :ئەھلى سۈننە مەزھىبىنىڭ دۇنيادىكى نوپۇزى قانچىلىك
جاۋاب :دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ مۇتلەق كاۆپ ساانلىقى ئەھلاى ساۈننە مەزھىابىگە ئەگىشاىدۇ
تۈركىسااتان ،جۇڭگااۇ ،روسااىيە ،بالقااا ن رايااونى ،ھىندىسااتان ،پاكىسااتان ،تااۈركىيە ھىناادونوزىيە،
ئافرىقاااا دۆلەتلىااارى ،ئەرەب دۆلەتلىااارى ،ياۋروپاااا دۆلەتلىرىااادىكى مۇساااۇلمانالرنىڭ ھەممىساااى،
ئومۇمەن ئۆتمۈشتە ئوسمانىيالر خەلىپىلىكاى (يااكى ئوسامان ئىمپېرىيىساى) ھۆكۈمرانلىاق قىلغاان
دۆلەتلەردىكااااى مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئومۇمىسااااى ئەھلااااى سااااۈننە مەزھىاااابىگە ئەگىشااااىدۇ ئىااااران،
ئەزەربەيجااان ،بەھاارەين ۋە ئىااراق قاتااارلىق دۆلەتلەردىكااى مۇسااۇلمانالرنىڭ بىاار قىساامى ئەھلااى
سۈننە مەزھىبىگە ئەگىشىدۇ ئوماۇمەن ئېيتقانادا ،دۇنياا مۇساۇلمانلىرىنىڭ  85ى ئەھلاى ساۈننە
مەزھىابىگە ئەگىشاىدۇ قالغاان  15ناى باشاقا مەزھەبالەرگ ە ئەگىشاىدىغانالرنىڭ ئوماۇمىي ساانى
تەشكىل قىلىدۇ
 1776سوئال :ئىسالم دۇنياسىدىكى ئېتىقادىي مەزھەبلەرنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرى قايسىالر
جاااۋاب :ئىسااالم دۇنياسااىدىكى ئېتىقااادىي مەزھەبلەردىاان ھااازىرغىچە داۋام قىلىااپ كەلااگەن
ئەڭ مەشااااھۇرلىرى ئى ككااااى بولااااۇپ ،بىاااارى ،ئەھلااااى سااااۈننە مەزھىبااااى ،ئىككىنچىسااااى ،شااااىئە
مەزھىبىدۇر بۇ ئىككىسىدىن باشقا مەزھەبلەرنىڭ تولىساى دۇنياا يۈزىادىن غائىاب بولاۇپ تاۆگەپ
كەتكەن بولۇپ ،بارلىرىنىڭ سانىمۇ ئىنتايىن ئاز بولغانلىقتىن پىرسەنتكە چۈشمەيدۇ
 1777سوئال :ھازىر دۇنيادا قانچىلىك شىئە بار
جااااۋاب :يېقىنقاااى زامانااادا ئېلىااا پ بېرىلغاااان ستاساااتىكىالر ھاااازىر دۇنياااادا  120بىااالەن 150
مىليااون ئارىسااىدا شااىئە بااارلىقىنى  ،بااۇ ساااننىڭ ئومااۇمىي مۇسااۇلمانالر سااانىنىڭ تەخمىاانەن 12
پىرسەنتىنى تەشكىل قىلىدىغانلىقىنى سۆزلەيدۇ
شاااىئەلەر ئەڭ كاااۆپ تېپىلىااادىغان دۆلەت ئىاااران بولاااۇپ ،ئۇنىڭااادىن قالساااا ئەزەربەيجاااان،
بەھاارەين ۋە بەزى ئافرىقااا دۆلەتلىرىاادە شااىئەلەر كااۆپ ساااندا تېپىلىاادۇ شااىئەلەرنىڭ ئەڭ چااوڭ
مەزھىبى ئون ئىككى ئىمام مەزھىبىدۇر
ئون ئىككى ئىمام مەزھىبى
ئاااون ئىككاااى ئىماااام مەزھىباااى ئااااۋۋىلى پەيغەمااابەر ئەلەيھى سسااااالمنىڭ كىئاااوغلى ،تاااۆتىنچى
خەلىپە ئەلى ئىبناى ئەباۇ تالىاب ئااخىرى ماۇھەممەد ئىبناى ھۈساەين ئەساكەرى دېاگەن كىشاىگىچە
جەماااى  11ئىماااامنى كاااۆزدە تۇتىااادۇ ئاااۇالردا ئىماااام ئەلاااى رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ قىاازى فاااتىمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااادىن بولغااان پەرزەنتلىاارى ئىچىاادىنال چىقىاادۇ
ئۇالر :ھەسەن ،ھۈسەين ،زەينىال ئابىادىن ،ماۇھەممەد بااقىر ،جەفەر ساادىق ،مۇساا كاازىم ،ئەلاى
رىاازا ،مااۇھەممەد ئىبنااى ئەلااى ھااادى ،ھەسااەن ئەسااكەرى ،مااۇھەممەد مەھاادى قاتااارلىقالردۇر
ئۇالرنىڭ -11ئىمامى ھۈسەين ئەسكەرى ھىجرىيىنىڭ -260يىلاى ۋاپاات بولغانادىن كېايىن ،ئۇنىاڭ
ئوغلى مۇھەممەد ئاتىسىنىڭ ئىزىادىن ئىماام بولۇشاقا تېگىشالىك ئىادى لاېكىن ئاۇ چۈشىنىشساىز بىار
شەكىلدە يوقااپ كەتكەنادىن كېايىن ،شاۇ ۋاقىتتىكاى شاىئەلەر -12ئىماام ماۇھەممەدنى ئۆلمىادى ،ئاۇ
چوقااۇم مۇناسااىپ بىاار زاماناادا «ئىمااام مەھاادى» بولااۇپ ،ئوتتۇرىغااا چىقىاادۇ ۋە دۇنيااانى ئااادالەتكە
تولدۇرىدۇ ،دەپ ئېالن قىلغان شۇندىن بىرى شىئەلەرنىڭ ئاون ئىككاى ئىماام مەزھىبىادە ئىمااملىق
ئاخىرالشقان بولۇپ ،ئۇالر ھازىرغىچە مۇھەممەد مەھدىنىڭ چىقىشىنى كۈتمەكتە
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شاااى ئەلەرنىڭ باااۇ پىرقىساااى ئاااون ئىككاااى ئىماااام مەزھىباااى ،ئىماااامىيە مەزھىباااى ،جەئفەرىااايە
مەزھىبى دەپمۇ ئاتىلىدۇ ئۇالرنىڭ ئون ئىككى ئىمام مەزھىباى دەپ ئاتىلىشاى ئاۇالردا ئىماملىقنىاڭ
ئااون ئىككااى ئىمااام بىاالەن ئاخىرالشااقانلىقى ،ئىمااامىيە دەپ ئاتىلىشااى ئۇالرنىااڭ ئىمااام تىكلەشاانىڭ
پەرزلىكىااااگە ئېتىقاااااد قىلىاااادىغانلىقى ۋە جەئ فەرىاااايە دەپ ئاتىلىشااااى شااااىئەلەرنىڭ ئىمااااام جەئاااافەر
ساادىقنىڭ دەۋرىاادە قاۇدرەت تېپىااپ يېڭاى بىاار باساقۇچقا كۆتااۈرۈلگەنلىكى ساەۋەبتىن ئىاادى ئەممااا
ئۇالرنىڭ فىقھىي مەسىلىلىرىدىكى مەزھەبلىرى بىر-بىرىدىن پەرقلىقتۇر
شاااىئەلەر ئۆزلىرىنىاااڭ ئىمااااملىرىنى پەيغەمااابەر دەرىجىساااىگىچە ،ھەتتاااا بەزىااادە پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسسااالمدىنمۇ يااۇقىرى مەرتىابىلەرگە كۆتىرىاادۇ ئۇالرنىااڭ ئىمااملىرىنى چااوڭ-كىچىااك ھەر
قانداق بىر گۇناھتىن پاك كىشاىلەر بولاۇپ ،ئاۇالردا ئۇنتاۇپ قاېلىش ،خاتالىشاىش بولمايادۇ ،ئاۇالر
دۇنيااا يارىتىلىشااتىن بااۇرۇن نۇرلااۇق سااۈرەتتە يارىتىلىااپ بولغااان ،ئااۇالر ئااالالھ تائاااال تەرىپىاادىن
تىكلەنگەن ئىمامالر بولۇپ ،كارامەتل ەر پەقەت شۇالرنىڭال قولىدىن كېلىدۇ ،دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ
شااىئەلەرنىڭ ئااون ئىككاااى ئىمااام مەزھىباااى ھااازىر ئىااران ،ئىاااراق ،ھىندىسااتان ،ساااۈرىيە ۋە
ئافغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەردە كۆپ تېپىلىدۇ
مىالدىيىنىااڭ  -1500يىلااى ئىراناادا پادىشاااھلىق تەخااتىگە ئولتۇرغااان شاااھ ئىساامائىل سااەفەۋى
شاىئەلەرنىڭ ئااون ئىككااى ئىمااام مەزھىبىنااى ئىراننىاڭ رەساامىي دۆلەت دىنااى قىلىااپ بەلگىلىگەناادىن
( )1
بىرى بۇ مەزھەب ھازىرغىچە ئىراندا دەۋر سۈرۈپ كەلمەكتە

( )1مىسىر ۋەقىپ ئىشلىرى مىنىساتىرلىقىنىڭ« ئىساالمىي ئىشاالر ئاالىي كېڭىشاى»تەرىپىادىن ھازىرالنغاان«ئوماۇمىي ئىساالم
ئېنسىكلوپېدىيىسى»دىن ئېلىندى
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ئەھلى سۈننە بىلەن شىئە مەزھىبى ئوتتۇرىسىدىكى پەرقلەر
 1778سوئال :ئەھلى سۈن نە بىلەن شىئە مەزھىبى ئوتتۇرىسىدىكى ئاساسلىق پەرقلەر قايسىالر
جاااااۋاب :ئەھلااااى سااااۈننە بىاااالەن شااااىئە مەزھىبااااى ئوتتۇرىسااااىدىكى ئاساساااالىق پەرقاااالەر
تۆۋەندىكىچە:
قۇرئان كەرىم توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
قۇرئااان كەرىاام كەم -زىيااادە قىلىنىشاااتىن شااااااااىئەلەرنىڭ بەزىسااااااااى قۇرئااااااااان
سااااقلىنىپ قالغاااان ،ئاااالالھتىن چۈشاااكەن كەرىمنىااااڭ كەم – زىيادىاااادىن خااااالىي
پېتى داۋام قىلىاپ كەلاگەن ،ئەرەب تىلاى ئىكەنلىكىاگە ئىشااەنمەيدۇ ئۆزلىرىنىااڭ
قائىدىساااااااى باااااااويىچە چۈشااااااااىنىلىدىغان ئېتىقاااااااااد ۋە پىكىرلىاااااااارىگە تااااااااوغرا
كەلمىااگەن ئااايەتلەرنى تەۋىاال قىلىااپ،
ئالالھنىڭ ئۇلۇ كاالمىدۇر
مەنىسىنى بورمىاليدۇ
ھەدىس توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
ھەدىااااااس ئىسااااااالم قانۇنشۇناساااااالىقىنىڭ شاااىئەلەر ئەھلاااى بەيااات (پەيغەمااابەر
ئىككىنچااااى چااااوڭ مەنبىئااااى ،قۇرئاااااننى ئائىلىساااى) دىااان چىققاااان ۋە ئاااۆزلىرى
تەپسىرلەپ چۈشاەندۈرگۈچى بىردىنبىار ئېتىاااااااراپ قىلىااااااادىغان ئۆلىماااااااالىرى
مەناااابە مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمدىن تەرىپىاااااادىن توپالنغااااااان ،سىياسااااااىي
سااادىر بولغااانلىقى ئېنىقالنغااان ھەدىساانى توقۇنۇشاااااااال ردا ھەزرىتاااااااى ئەلاااااااى
رەت قىلىشاااااااقا بولمايااااااادۇ ھەدىسااااااانىڭ تەرىپىااااااادە تور غاااااااان كىشاااااااىلەرنىڭ
راساااااااتلىقىنى ئىسپاتالشاااااااتا تونۇلغاااااااان ھەدىساااااالىرىدىن باشااااااقا ھېچقانااااااداق
ھەدىس ئۆلىمالىرىنىڭ بىارلىككە كەلاگەن ھەدىسااااااااانى ئېتىاااااااااراپ قىلمايااااااااادۇ
ھەدىساانىڭ راسااتلىقىنى ئىسااپاتالش ۋە
پىرىنسىپى ئاساس قىلىنىدۇ
تەتقىاااق قىلىاااش مەسىلىساااىگە كۆڭاااۈل
بۆلمەيدۇ
ساھابىالر توغرۇلۇق
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
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سااااھابىالرنىڭ ھەممىساااى ئۈلگىلىااااك ۋە
ئادالەتلىااااك كىشااااىلەردۇر ئااااۆز ۋاقتىاااادا
ئۇالرنىااااااااڭ ئارىسااااااااىدا يااااااااۈز بەرگەن
سىياسااااااااااىي توقۇنااااااااااۇش ۋە دىنىااااااااااي
ئىخاااااتىالپالر پەقەت ياخشاااااى نىيەتلىاااااك
ئىجتىھااااد ياااولى بىااالەن بولغاااان بولاااۇپ،
ئۇالردىن قايساىبىرىنى ئەيىبلەشاكە يااكى
ئۆچمەنلىك قىلىشقا بولمايدۇ

شااىئەلەر ساااھابىالردىن ئىنتااايىن ئاااز
كىشااىدىن باشااقا ھەممىسااى پەيغەماابەر
ئەلەيھىسسااااااااالمدىن كېااااااايىن كااااااااپىر
بولاااۇپ كەتاااكەن دەپ ئېتىقااااد قىلىااادۇ
ھەزرىتااااااااى ئەلىنااااااااى بەزى شااااااااىئە
پىرقىلىاااااااارى پەيغەماااااااابەر دېسااااااااە،
بەزىلىاارى ئىااالھ دەپ ئېتىقاااد قىلىاادۇ
ئەلىاادىن بااۇرۇن خەلىااپە بولغانالرنىااڭ
ھەممىسىنى كاپىر ،زالىم دەيدۇ

تەۋھىد ئەقىدىسى توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
ئاااالالھ بىاااردۇر ،ئۇنىاااڭ ھاااېچ شاااېرىكى شااااااىئىلەرمۇ ئالالھنىااااااڭ بىاااااارلىكىگە
يااااكى ئوخشىشااااى ياااوق ئااااالالھ بىاااالەن ئىشىنىدۇ بىراق باۇ ئېتىقاادنى ئالالھقاا
بەندىلىرى ئوتتۇرىسىدا ۋاساىتىچى ياوق شاااااېرىك قوشاااااۇش بىااااالەن باااااۇزۇپ
ئالالھنىااااااڭ قۇرئاااااااان ۋە ھەدىسااااااالەردە تاشااااااااااليدۇ ئۆلاااااااااۈكلەردىن مەدەت
كەلاااگەن گاااۈزەل ئىساااىملىرى ۋە ئېساااىل سااااااااااوراش ،قەباااااااااارىلەرگە مااااااااااال
سااااااااۈپەتلىرىنى تەۋىاااااااال قىلماسااااااااتىن ،بوغاااۇزالش ۋە چوقۇناااۇش قاتاااارلىق
باشاااااقىالرغا ئوخشاتماساااااتىن كەلاااااگەن خۇراپاتالرنىاااااڭ ھەممىناااااى قىلىااااادۇ
پېتااااااى چۈشااااااىنىش كېاااااارەك غەيبنااااااى ئااااااۆزلىرى ئۇلۇغالياااااادىغان ئەھلااااااى
ئاااااالالھتىن باشاااااقا ھاااااېچكىم بىلمەيااااادۇ بەيت ئىماملىرىنى غەيبلەرناى بىلىادۇ،
شااااپائەت ئالالھنىاااڭ رۇخساااىتى بىلەناااال دەپ ئېتىقااااااااد قىل ىااااااادۇ ئەۋلىياااااااااالر
بولىاااادۇ ئااااالالھتىن باشقىسااااى ئۈچااااۈن كائىناتنىااااااااااااااڭ بەزى ئىشاااااااااااااالىرىنى
قۇرباااانلىق قىلىشاااقا بولمايااادۇ ئاااالالھنى باشااااااقۇرىدۇ ،دەپ ئېتىقاااااااد قىلىاااااادۇ
تونۇشاااااانىڭ ئاساسااااااىي دىاااااان ،ئاناااااادىن ئاااالالھنى تونۇشااانىڭ ئاساساااى ئەقىااال
دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ
ئەقىلدۇر
ئالالھنى كۆرۈش توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننى مەزھىبىدە
« ئااااااااۇالر پەرۋەردىگارىغااااااااا قاااااااااراپ شااىئەلەر ئاااالالھنى باااۇ دۇنياااادا يااااكى
تۇرىاااادۇ» دېااااگەن ئااااايەتكە ئاساسااااەن ،ئااخىرەتتە كااۆرۈش ھەرگىاز مااۇمكىن
ئاااالالھنى پەقەت ئاااااخىرەتتىال كااااۆرۈش ئەمەس ،دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ
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مۇمكىن
غەيب توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
غەيبنااااااى ئااااااالالھتىن باشااااااقا ھااااااېچكىم شااااىئەلەر غەيبلەرنااااى بىلىااااش پەقەت
بىلمەياادۇ ئااالالھ مەلااۇم دىنىااي ئېھتىياااج شاااىئە ئىماملىرىنىاااڭ ھەققاااى بولاااۇپ،
يۈزىسااااااااى دىن بەزى پەيغەماااااااابەرلەرگە پەيغەمااااااااااابەر ئەلەيھىسسااااااااااااالمنىڭ
بەزى غەيبلەرناااى بىلااادۈرگەن «ئاااۇالر غەيبااااااتىن خەۋەر بېرىشااااااى دۇرۇس
ئالالھنىااااااااااڭ مەلۇماتىاااااااااادىن ئااااااااااۆزى ئ ەمەس ،دەپ ئېتىقاااااد قىلىاااادۇ شااااۇڭا
بىلدۈرۈشاانى خالىغانلىرىاادىن باشااقا ھااېچ بەزىلىاااارى ئۆلىمااااالىرىنى ئىااااالھ دەپ
() 1
تونۇيدۇ
نەرسىنى بىلمەيدۇ»
شەرىئەت ۋە ھەقىقەت توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
شااااااااەرىئەتنىڭ ئااااااااۆزى ھەقىقەتتااااااااۇر شاااااااىئەلەر شاااااااەرىئەت ماااااااۇھەممەد
مااااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااااالم ئااااااااالالھ ئەلەيھىسساااااااااالم ئېلىااااااااپ كەلااااااااگەن
بۇيرۇغانالرنىاااااااااااااااڭ ھەممىساااااااااااااااىنى ئەھكاااااامالر بولاااااۇپ ،ئااااااۋام خەلاااااق
يەتكاۈزگەن ھااېچ نەرساىنى يوشااۇرغان ئۈچاااااۈنال كېاااااارەك بولىاااااادۇ ئەممااااااا
ئەمەس ھەر قانااااااااااداق ياخشااااااااااىلىقنىڭ ھەقىقەتنى ياكى خااس ئىلىمناى ئەھلاى
ياااااااولىنى كۆرساااااااەتكەن ،ھەر قاناااااااداق بەيااات ئۆلىمالىرىااادىن باشاااقا ھاااېچكىم
يامانلىقتىن توسقان بەندىلەرنىڭ ھەقىقىاي بىلمەيدۇ ،ئۇالر ھەقىقەت ئىلىملىرىناى
ئەھاااااۋالىنى ئاااااالالھتىن باشاااااقا ھاااااېچكىم ئەۋالدتىاااااااااان ئەۋالدقااااااااااا مىااااااااااراس
بىلمەياااادۇ ئالالھقااااا ئىبااااادەت قىلىااااش ۋە قالدۇرىاااااادۇ ،ئۇالرنىااااااڭ ھەممىسااااااى
دۇئاا قىلىااش ئۈچاۈن بىراۋنىااڭ ۋاستىسااى كەمچىلىكلەردىااااان خاااااالىي كىشاااااىلەر
كېرەك ئەمەس پەيغەمابەرلەردىن باشاقا بولۇپ ،بەندىنىڭ ئالالھ بىالەن بولغاان
ئىنساااانالر كەمچىلىاااك ۋە خاتاااالىقالردىن ئاالقىساااااى پەقەت شاااااۇ كىشاااااىلەرنىڭ
ۋاسىتىسى بىلەنال بولىدۇ
مەسۇم ئەمەس
ئىچكى دۇنياسىنى يوشۇرۇش توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
مۇسااۇلمان ئادەمنىااڭ بىراۋغااا ئۆزىنىاااڭ شاااااىئەلەرنىڭ پۈتاااااۈن تاااااائىپىلىرى ۋە
ئىچكاى دۇنياساىنى يوشاۇرۇپ ،باشااقىچە پىرقىلىرىااااااااادە ئۆزىنىاااااااااڭ ئىچكاااااااااى
كۆرسىتىشى تاوغرا ئەمەس چاۈنكى باۇ دۇنياسااااااااىنى يوشااااااااۇرش پەرزدۇر
ئىنسااانالرنى ئالاادىغانلىقتۇر پەيغەماابەر ئااۇالر بااۇنى «تەقىاايە» دەپ ئاتايااادۇ
ئەلەيھىسسااااااالم « :بىزناااااى ئالااااادىغانالر بۇنااااداق قىلىااااش شااااىئە مەزھىبىنىااااڭ
بىااااااازدىن ئەمەس» د ېاااااااگەن قاناااااااداقال ئاساسااااالىق روھاااااى بولاااااۇپ ،شاااااىئە
شااااااااارائىتتا بولمىسااااااااۇن كىشااااااااىلەرنى بولمىغانالرغااا «تەقىاايە» يااولى بىاالەن
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ئالداشااقا ،زىيانغااا ئۇچرىتىشااقا بولماياادۇ باااااااااااارلىق ھىااااااااااايلە – مىكىااااااااااار ۋە
پەقەت ئااااۇرۇش ئەسناسااااىدا ،دۈشاااامەن ئالاااادامچىلىقالرنى يوللااااۇق سااااانايدۇ
قولىغااا چۈشااۈپ قالغاناادا شااۇنداق قىلسااا ئۇالرنىااااڭ «تەقىاااايە»سااااى بولمىغااااان
ئادەمنىااااڭ دىنىمااااۇ يااااوق» دەياااادىغان
بولىدۇ
مەشھۇر سۆزى بار
خەلىپە ياكى ئىماملىق توغرۇلۇق
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
ئىساالم دۆلىتىنااى مۇساۇلمانالر ئاممىسااى شاااىئەلەردە خەلىپىلىاااك مىاااراس ياااولى
ئىچىااااادىن ساااااايلىنىپ چىققاااااان خەلىاااااپە بىااالەن ئەمەلاااگە ئاشاااىدۇ خەلىپىلىاااك
باشاااااقۇرىدۇ خەلىااااااپە پەقەت ئەركىاااااان زەنجىاارى ھە زرىتاااى ئەلىنىاااڭ فااااتىمە
سااايالم بىاالەن تاللىنىاادۇ خەلىااپە بولااۇپ رەزىيەلالھاااااااۇ ئەنھاااااااادىن بولغاااااااان
ساااااااايلىنىش ئۈچاااااااۈن ئەقىااااااال ،ئىلىااااااام ،پەرزەنتلىرىااااااااااااااادىن باشااااااااااااااالىنىدۇ
تەقۋالىق ،ئىشاەنچ ۋە مەسائۇلىيەتنى ئاادا باشاااااقىالرنىڭ خەلىاااااپە يااااااكى ئىماااااام
قىلىشاااقا سااااالھىيەتلىك بولاااۇش شاااەرت بولاااااۇش ھەققاااااى ياااااوق ئۇالرنىاااااڭ
ئىماااملىرى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
قىلىنىدۇ
مەيلااااى قايسااااى مىللەتااااتىن بولمىسااااۇن ،ئىاااگە بولغاااان ئىلىااام-مەرىپەتلەرنىاااڭ
ئۆلىماااااااااااااالر پەيغەيغەمبەرلەرنىااااااااااااڭ يېگااانە ۋارىساالىرى بولااۇپ ،قۇرئااان
ۋارىسااااااااالىرىدۇر قۇرئاااااااااان كەرىااااااااام كەرىاااام ئااااايەتلىرىنى تەۋىاااال قىلىااااش،
ئايەتلىرىنىاااااڭ مەنىساااااى ۋە پەيغەمااااابەر ھاااااالل-ھااااارام مەسىلىسااااىنى بىلىااااش
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۈننەتلىرىنى بىلىااش قاتااارلىق دىنىااي ئىلىملەرنااى بىلىاادىغان
ھەر قانااااااااااداق بىاااااااااار مۇسااااااااااۇلماننىڭ ئاالھىدە كىشىلەر ھېسابلىنىدۇ
ھەققىدۇر
فىقھى مەسىلىلىرىدە
شىئە مەزھىبىدە
ئەھلى سۈننە مەزھىبىدە
قۇرئااااان كەرىاااام بىاااالەن سااااۈننەت ئەڭ شااااااااىئەلەر دىنىااااااااي مەسااااااااىلىلەرنىڭ
ئاساساااالىق مەناااابە بولااااۇپ ،بااااۇ ئىككااااى ھەممىسىدە ،ئۆزلىرىنىاڭ ئۆلىماالىرىنى
مەناااابە بىااااالەن بېكىاااااتىلگەن شاااااەرىئەت مە ناااابە قىلىاااادۇ ئۇالرنىااااڭ ئېتىقادىاااادا
ئەھك ااملىرىنى ھېچكىمنىااڭ ئااۆزگەرتىش شااااااااىئە ئىماملىرىنىااااااااڭ شااااااااەرىئەت
ياكى ئەمەلادىن قالادۇرۇش ھەققاى ياوق ئەھكااااااااااااااملىرىنى ئاااااااااااااۆزگەرتىش،
سااااااااھابى ۋە تاااااااابىئىين ئۆلىمالىرىنىاااااااڭ بەلگىااالەش ھوقاااۇقى باااار ئۇالرنىاااڭ
قىلغاااااااانلىرى مۇساااااااۇلمانالر ئۈچاااااااۈن بەزى ئىبااااااااادەت سىسااااااااتېمىلىرىدىكى
ئۈلگىادۇر ئەمماا ئىجمااا بىالەن قىياسانىڭ ئوخشاشماسلىق بۇنىڭ مىسالى
يولى تا قىيامەتكىچە ئوچۇقتۇر
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ئەھلى سۈننە مۇسۇلمانلىرى ئارىسىدا دەۋر سۈرىۋاتقان ىقھى مەزھەبلەر
 1779سااااوئال :ئەھلااااى سااااۈننە مۇسااااۇلمانلىرى ئارىسااااىدا دەۋر سااااۈرىۋاتقان فىقھااااى مەزھەباااالەر
قايسىالر
جااااۋاب :ئەھلاااى ساااۈننە مۇساااۇلمانلىرى ئارىساااىدا دەۋر ساااۈرىۋاتقان فىقھاااى مەزھەباااالەر
تۆۋەندىكىلەر:
( )1ھەنەفىي مەزھىبى
( )2مالىكىي مەزھىبى
( )3شافىئىي مەزھىبى
( )4ھەنبەلىي مەزھىبى
ھەنە ىي مەزھىبى
 1780سوئال :ھەنەفىي مەزھىبى دېگەن قانداق مەزھەب ۋە قۇرغۇچىسى كىم
جاااۋاب :ھەنەفىااي مەزھىباااى  -ئەھلااى سااۈننە مەزھىااابىگە مەنسااۇب بولغااان مۇساااۇلمانالر
ئارىساااىدا بىاااردەك ئېتىاااراپ قىلىنىاااپ قوباااۇل قىلىنغاااان مەشاااھۇر  4مەزھەبنىاااڭ بىرىنچىساااىدۇر
ھەنەفىاااي مەزھىبىنىاااڭ پېشىۋاساااى ۋە قۇرغۇچىساااى ئىماااام ئەزەم ( ئەڭ چاااوڭ ئىمام)نىاااڭ تولاااۇق
ئىسمى – سابت ئوغلى نۇئمان بولاۇپ ،ھىجرىيىنىاڭ -80يىلاى (699م) ھاازىرقى ئىراقنىاڭ كاۇفە
شەھىرىدە دۇنياغا كەلگەن ئۇ ئەمەۋىلەر بىلەن ئابباساىيالردىن ئىباارەت ئىككاى چاوڭ خەلىپىلىاك
زامانىاادا ياشااىغان ،كاتتااا مۇجتەھىااد ئااالىم ئىمااام ئەزەم تەقااۋالىقى ۋە ھۇشاايارلىقى بىاالەن داڭااق
چىقارغااان كىشااى بولااۇپ ،تىجااارەت ئىشاالىرىدىمۇ راسااتچىللىقى ۋە تااوغرىلىقى بىاالەن تونۇلغ اان
زات ئىدى
ئىمااااام ئەزەم ئۇسااااتازى ھەممادنىااااڭ ۋاپاتىاااادىن كېاااايىن ،مەسااااجىدتىكى تااااالىبالرنى ئوقۇتااااۇش
ۋەزىپىسااىنى ئااۆز ئۈسااتىگە ئالغااان ئااۇ تالىبالرغااا ئىنتااايىن مېھرىبااان ۋە كۆيۈمچااان ئىادى ھەتتااا
ئىماااام ئەباااۇ يۈساااۈپكە ئوخشاااىغان بەزى كەمااابەغەل تالىبالرنىاااڭ مەئىشاااەت يولىااادىكى پۈتاااۈن
چىقىملىرىنى ئۆزى كۆتۈرۈپ ئۇالرنى ئوقۇش بىلەنال شۇغۇللىنىشقا ئۈندەيتتى
ئىمام ئەزەم تاالىبالرنى ئوقۇتاۇش بىالەن بىار ۋاقىتتاا تىجاارەت ئىشاىنىمۇ ئاقسااتمىغان بولاۇپ،
كۇفە شەھىرى مەركىزىادە خاام ۋە يېاپەك سااتىدىغان دۇكىناى باار ئىادى ئاۇنى ئۆزىنىاڭ شاېرىكى
ماڭاادۇرۇپ پايدىسااىدىن ئۇنىمااۇ نېسااىۋىدار قىالتااتىكەن ئىمااام ئەزەمنىااڭ كااۆپلىگەن ئەسااەرلىرى
بولاااۇپ ،ئەڭ مەشاااھۇرلىرى «ئەل فىقھاااۇل ئەكااابەر» « ،ئەل مەخاااارىج فاااى ئەلفىقاااھ» دېااااگەن
كىتابلىرىدۇر
ئىمام ئەزەم ھىجرىيىنىڭ -150يىلى ( -767يىلى  -14ئىياۇن كاۈنى)  70يېشاىدا باغاداد شاەھىرىدە
ئالەمدىن ئۆتكەن بولۇپ ،باغاداد شاەھىرىنىڭ ئەئازەمىيە راياونى ،دىجالە دەرياساىنىڭ شاەرقىدىكى
خىرزان قەبرىستانلىقىغا دەپنە قىلىنغان
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ئىمام ئەزەمنىڭ ئىسالم ىقھىشۇناسلىقىدىكى مەرتىبىسى
 1781سوئال :ئىمام ئەزەمنىڭ ئىسالم فىقھىشۇناسلىقىدىكى مەرتىبىسى ۋە ئورنى نېمە
جااااۋاب :ئىماااام ئەزەم ئىساااالم فىقھىشۇناسااالىقىنىڭ ئاساسچىساااى ۋە دۇنياااادىكى مەشاااھۇر 4
مەزھەبنىڭ پېشىۋاسىدۇر
ئىمام شافىئىينىڭ ئۇستازى ۋەكىائ ئىبناى جەرراھ ئىماام ئەزەمناى تەرىاپلەپ مۇناداق دېاگەن:
() 1
« ئىمام ئەزەمدىن ئالىمراق ۋە ئۇنىڭدەك ياخشى ناماز ئوقۇيدىغان بىرىنى كۆرگىنىم يوق»
ئىمام شافىئىي ئىماام ئەزەمنىاڭ ئىلمىاي مەرتىب ىساىنى باياان قىلىاپ « :فىقھاى ئىلمىادا ھەممىمىاز
ئىمام ئەزەمگە موھتاجمىز»( )2دېگەن ئىكەن
ئاتااااقلىق تىلشاااۇناس ۋە فىقھىشاااۇناس ئاااالىم نەزر ئىبناااى شاااەمىل مۇناااداق دېاااگەن ئىاااكەن:
« كىشاااااىلەر ھەممىساااااى ئۇيقاااااۇدا ئىااااادى ،ئىماااااام ئەزەم ئۆزىنىاااااڭ ماھاااااارىتى بىااااالەن ئاااااۇالرنى
() 3
ئويغاتتى»
ئاتاقلى ق فىقھىشۇناس ئاالىم ئىبناى مۇباارەك مۇناداق دېاگەن « :فىقھاى ئىلمىادە ئىماام ئەزەمادەك
() 4
كامالىغا يەتكەن بىرىنى كۆرمىدىم ،تەقۋادارلىقتىمۇ ئۇنىڭدەك بىرىنى كۆرمىدىم»
ھەنە ىي مەزھىبىنىڭ ىقھىي مەسىلىلىرىنى توپلىغانالر
 1782سوئال :ھەنەفىي مەزھىبىنىڭ فىقھىي مەسىلىلىرىنى توپلىغانالر كىملەر
جاۋاب :ھەنەفىي مەزھىبىنىڭ فىقھىي مەساىلىلىرىنى ئىماام ئەزەمنىاڭ شااگىرتلىرىدىن  40تىان
كۆپرەك ئالىم يېزىپ قالدۇرغان بولۇپ ،ئۇالرنىڭ مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكى ئۈچ كىشىدۇر:
( ) 1ئىمااام ئەبااۇ يۈسااۈپ ،تولااۇق ئىساامى  -ئى بااراھىم ئااوغلى ياااقۇب ئەل ئەنسااارى ھىجرىيىنىااڭ
-113يىل اى (731م) كااۇفە شااەھىرىدە دۇنياغااا كەلااگەن ئااۇ كىچىكىاادىن دىنىااي ئىلىماالەرگە ق ااتتىق
قىزىقىش بىلەن يۈزلىنىپ ،ئىماام ئەزەمنىاڭ قولىادا  17يىال ماۇنتىزىم ئوقاۇپ يېتىشاكەن مۇجتەھىاد
ئاااالىم ئابباساااىيالر خەلىپىلىرىااادىن خەلىاااپە مەھااادى نىڭ زامانىااادا باغاااداتتا تارىختاااا بىرىنچاااى قېاااتىم
قااازىلىق مەنسااىبى ۋە قااازى ئاتالغۇسااى بارلىققااا كېلىااپ ،ئىمااام ئەبااۇ يۈسااۈپ ئىسااالم تارىخىاادا
تۇنجى قېتىم قازىلىق ۋەزىپىساىنى قىلغاان كىشاى بولاۇپ تارىخقاا قەيات قىلىنىادۇ كېيىانچە دۇنياغاا
مەشااھۇر خەلىااپە ھااارۇن ئەل رەشااىدنىڭ زامانىاادا ئۇنىااڭ مەنسااىبى تېخىمااۇ ئۆسااتۈرۈلۈپ قااازى
قۇزات ( قازىالرنىڭ قازىسى) بولۇپ تەيىنلەنگەن
ئىمااام ئەبااۇ يۈسااۈپنىڭ قااازىلىق دەۋرى ھەنەفىااي مەزھىبىنىااڭ گۈللىنىشااى ۋە كەڭ تارقىلىشااى
ئۈچاااۈن ئاالھىااادە خىااازمەت قىلغاااان ئىماااام ئەباااۇ يۈساااۈپ ئىماااام ئەزەمنىاااڭ بىرىنچاااى شااااگىرتى
بولۇپ ،كاتتا ئ ۆلىما ئىدى ،نۇرغۇنلىغان كىتاابالرنى يېزىاپ قالادۇرغان ،تاۇنجى بولاۇپ ئۇساۇلى
فىقھى (قانۇنشۇناسلىق پىرىنسىپى)نى ئىجاد قىلغاان كىشاىدۇر ئاۇ ھىجرىيىنىاڭ -182يىلاى (799م
 -21ئاپرىل كۈنى) 69 ،يېشىدا باغداتتا ئالەمدىن ئۆتكەن ،جىناازا ناامىزىنى مەشاھۇر ئابباساىيالر
خەلىپىسى ھارۇن رەشىد ئۆزى ئوقۇغان
()1
()2
()3
()2
()4

باغدادنىڭ تارىخى  - 13توم  - 345بەت
باغدادنىڭ تارىخى  - 3توم  - 323بەت
تەھزىب ئەل تەھزىب  - 5بەت  - 604بەت
تەھزىب ئەل تەھزىب  - 5بەت  - 604بەت
تەرتىب ئەل مەدارىك  - 3توم  - 300بەت
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( ) 2ئىمااام مااۇھەممەد ،تولااۇق ئىساامى ھەسااەن ئااوغلى مااۇھەممەد ئەل شااەيبانىي بولااۇپ،
ھىجرىيىنىڭ -132يىلى (749م) ئىراقتاا دۇنياغاا كەلاگەن ئىماام ماۇھەممەد ئىلىمادە كاماال تاپقاان
مۇجتەھىد ئالىمالردىن بولۇپ  ،ئىمام ئەبۇ يۇسۇفتىن قېلىشمايتتى ئاۇ شاۇ زاماننىاڭ ئەڭ مەشاھۇر
ئۆلىمالىرىادىن ئىادى ئاۇ ئىماام ئەزەمنىاڭ ئىككىنچاى شااگىرتى بولاۇپ ،ئىماام ئەزەمنىاڭ ۋاپاتىادىن
كېيىن ئىمام ئەبۇ يۈسۈپتە ئوقۇغان ھىجرىيىنىڭ-187يىلى (803م) ئالەمدىن ئۆتكەن
( ) 3ئىماااام زۇفەر ئەلھۇزەيااال ھىجرىيىنىاااڭ-108يىلاااى (727م) ھاااازىرقى ئىراقنىاااڭ كاااۇفە
شااا ەھىرىدە دۇنياغاااا كەلاااگەن ھەنەفىاااي مەزھىبىااادىكى كاتتاااا مۇجتەھىااادالردىن بولاااۇپ ،ئىماااام
ئەزەمنىااڭ ئاالھىاادە ھااۆرمىتىگە سااازاۋەر بولغااان ،خېلااى كااۆپ مەسااىلىلەرنى يېشااىپ چىقارغااان
كىشااااىدۇر ئىمااااام زۇفەر ھىجرىيىنىااااڭ  -157يىلااااى (774م) تەخمىاااانەن  47ياشااااالر ئەتراپىاااادا
ئالەمدىن ئۆتكەن ھەنەفىي مەزھىبىدە مۇھىم مەساىلىلەردىن  17مەساىلىدە ئىماام زۇفەرنىاڭ رەياى
() 1
بويىچە ئىش كۆرۈلۈپ كەلمەكتە
مالىكىي مەزھىبى
 1783سوئال :مالىكىي مەزھىبى دېگەن قانداق مەزھەب ۋە قۇرغۇچىسى كىم
جااااۋاب :ماااالىكىي مەزھىباااى -ئەھلاااى ساااۈننە مەزھىاااب ىگە مەنساااۇب بولغاااان مۇساااۇلمانالر
ئارىساااىدا بىاااردەك ئېتىاااراپ قىلىنىاااپ قوباااۇل قىلىنغاااان مەشاااھۇر  4مەزھەبنىاااڭ ئىككىنچىساااىدۇر
مالىكىي مەزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىمام مالىك بولاۇپ ،تولاۇق ئىسامى مالىاك ئىبناى ئەنەس ئىبناى
مالىكتۇر
ئىمام مالىك ھىجرىيىنىڭ-93يىلاى (715م) مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە دۇنياغاا كەلاگەن
ئااۇ ھەدىسشۇناساالىق ۋە فىقھىشۇناساالىقتا كامااالەتكە يەتااكەن مۇجتەھىااد ئااالىم بولااۇپ ،كااۆپلىگەن
دىنىااااي ئەسااااەرلەرنى يازغااااان ئەڭ مەشااااھۇر ئەسااااىرى «ئەل مااااۇۋەتتە» دۇر ئىمااااام مالىااااك
ھىجرىيىنىڭ -179يىلى (795م) مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرىدە  84يېشىدا ئالەمدىن ئۆتكەن
مالىكىي مەزھىبى مەدىنە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە مەيادانغا كېلىاپ ھىجااز (مەكاكە ،مەدىانە ۋە
بۇالرنىااڭ ئەتراپىاادىكى جااايالر) ،مىسااىر ،ئافرىقااا دۆلەتلىاارى ،ماااراكەش ،ئەندەلۇس(ئىس اپانىيە)
قاتااارلىق رايااونالرغىچە بېرىااپ يەتااكەن ھااازىرقى زاماناادا مااالىكى مەزھىبىنىااڭ ئەڭ نوپۇزلااۇق
رايونلىرى ئافرىقا دۆلەتلىارى ،مااراكەش ،تاۇنىس ،ئاالجىرىيە ،لىبىايە ،ساۇدان قاتاارلىق دۆلەتالەر
بولۇپ ،ئىراق ،ھىجاز ،پەلەستىن ۋە سۈرىيەلەردىمۇ ئاز ساندا تېپىلىدۇ
شا ىئىي مەزھىبى
 1784سوئال :شافىئىي مەزھىبى دېگەن قانداق مەزھەب ۋە قۇرغۇچىسى كىم
جااااۋاب :شاااافىئىي مەزھىباااى -ئەھلاااى ساااۈننە مەزھىااابىگە مەنساااۇب بولغاااان مۇساااۇلمانالر
ئارىساااىدا بىاااردەك ئېتىاااراپ قىلىنىاااپ قوباااۇل قىلىنغاااان مەشاااھۇر  4مەزھەبنىاااڭ ئۈچىنچىساااىدۇر
شاااافىئىي مەزھىبىنىاااڭ قۇرغۇچىساااى ئىماااام شاااافىئىي بولاااۇپ ،تولاااۇق ئىسااامى ئەباااۇ ئابااادۇلالھ
مۇھەممە د ئىبنى ئىدرىس ئەل شافىئىيدۇر
ئىماااام شاااافىئىي ھىجرىيىنىاااڭ -150يىلاااى (767م) ھاااازىرقى پەلەساااتىننىڭ غەززە رايونىااادا
(« )1ئىسالم فىقھىغا كىرىش» ناملىق ئەسەردىن
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دۇنياغا كەلگەن ۋە ئىككى يېشىدا ئاتىساى بىالەن مەككىاگە كەلاگەن كېيىانچە ئىماام مالىكتاا فىقھاى
ۋە ھەدىااس ئىلىملىرىنااى ئوقۇغااان ئەرەب تىلااى ،ئەرەب ئەدەبىياااتى ،قۇرئااان ،ھەدىااس ۋە فىقھااى
ئىلىملىرىدە كامالەتكە يەتكەن ئىمام شافىئىي ھاياتىادا نۇرغۇنلىغاان قىممەتلىاك دىنىاي ئەساەرلەرنى
ۋە شااېئىرالرنى يېزىااپ قالاادۇرغان مۇجتەھىااد ئالىماادۇر ئااۇ يەنە ئىراققااا بېرىااپ ئىمااام ئەزەمنىااڭ
شاااااااگىرتلىرىدا فىقھااااااى ئىلىملەرنااااااى ئااااااۆگەنگەن كېيىاااااانچە مىسااااااىرغا ھىجاااااارەت قىلغااااااان ۋە
ھىجرىيىنىڭ-202يىلى (819م) مىسىردا ۋاپات بولغان
ئىمااام شااافىئىينىڭ «كونااا» ۋە «يېڭااى» ئىككااى مەزھىبااى بولااۇپ ،ئىراقتىكااى ۋاقتىاادا كونااا
مەزھىبى ،مىسىرغا قايتىپ كەلگەندىن كېيىن يېڭى مەزھىبى ئوتتۇرىغا چىققان
شاااافىئىي مەزھىباااى ھاااازىر مىساااىر ،پەلەساااتىن ،كااا ۇردالر ياشاااايدىغان راياااونالر ،ئىاااران،
ھېندۇنۇزىيە ،پاكىستان ۋە لىۋان قاتارلىق جايالردا ئورۇن ئالماقتا
ھەنبەلىي مەزھىبى
 1785سوئال :ھەنبەلىي مەزھىبى دېگەن قانداق مەزھەب ۋە قۇرغۇچىسى كىم
جاااۋاب :ھەنبەلىااي مەزھىبااى  -ئەھلااى سااۈننە مەزھىاابىگە مەنسااۇب بولغااان مۇسااۇلمانالر
ئارىساااىدا بىاااردەك ئېتىاااراپ قىلىنىاااپ قوباااۇل قىلىنغاااان مەشاااھۇر  4مەزھەبنىاااڭ تۆتىنچىساااىدۇر
ھەنبەلىي مەزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىماام ئەھامەد ئىبناى ھەنابەل بولاۇپ ،تولاۇق ئىسامى ئەھامەد
ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل ئەل شەيبانىيدۇر ئىمام ئەھامەد ئىبناى ھەنابەل ھىجرىيىنىاڭ -163
يىلاااى (780م) ھاااازىرقى تۈركمەنىساااتاننىڭ مەرۋە دېاااگەن يېرىااادە دۇنياغاااا كەلاااگەن باغااادات،
مەكااكە ،يەمەن ،شااام ( سااۈرىيە ۋە لېااۋان) ،بەساارە ۋە كااۇفە شااەھەرلىرىدە ئىلىاام تەھسااىل قىلغااان
مۇجتەھىد ئالىم ئىماام شاافىئىي باغادادتا بولغاان چاغلىرىادا ئۇنىڭادا فىقھاى ئىلىملىرىناى ئوقۇغاان
كااۆپلىگەن دىنىااي ئەسااەرلەرنى يازغااان باغااداتتىكى ئابباسااىيالر خەلىپىسااى مەئمااۇن مااۇتەزىلە
مەزھىبىنىااااڭ "قۇرئااااان مەخلۇقتااااۇر" دەياااادىغان پىكرىنااااى قوبااااۇل قىلغاناااادىن كېاااايىن ،پۈتااااۈن
ئۆلىماالرنى بۇ پىكىرناى قوباۇل قىلىشاقا زورلىغانادا ،ئىماام ئەھامەد باۇ پىكىرناى قوباۇل قىلمىغاان
شاااۇ ساااەۋەبلىك  28ئااااي تۈرمىااادە ياتقاااان ھەمااادە كاااۆپ ئاااازاب – ئوقاااۇبەتلەرنى تارتقاااان ئاااۇ
ھىجرىيىنىاااڭ -271يىلاااى (855م) ھااااازىرقى ئىراقنىاااڭ پاااايتەختى باغااااداد شاااەھىرىدە ئالەماااادىن
ئۆتكەن
ھەنبەلىاااي ھاااازىرقى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانىنىڭ نەجاااد رايونىااادا پۈتاااۈنلەي ئاااورۇن ئالغاااان
بولااۇپ ،ھىجااازدىمۇ كااۆپ ساااندا تېپىلىاادۇ پەلەسااتىن ،سااۈرىيە ۋە لىااۋان قاتااارلىق دۆلەتاالەردە
شافىئىي مەزھىبىدىن كېيىنكى ئەڭ چوڭ مەزھەب ھەنبەلىي مەزھىبى ھېسابلىنىدۇ
شىئەلەردە دەۋر سۈرىۋاتقان مەشھۇر ىقھى مەزھەبلەر
 1786سوئال :شىئەلەردە دەۋر سۈرىۋاتقان مەشھۇر فىقھىي مەزھەبلەر قايسىالر
جاااااااۋاب :شااااااىئەلەردە دەۋر سااااااۈرىۋاتقان مەشااااااھۇر فىقھىااااااى مەزھەباااااالەر زەياااااادىيە ۋە
جەئفەرىيەدىن ئىبارەت ئىككى چوڭ مەزھەبتۇر
زەيااادىيە مەزھىباااى -تاااۆتىنچى خەلىاااپە ئەلاااى ئىبناااى ئەباااۇ تالىاااب رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ
چەۋرىلىرىدىن زەيد ئىبنى ئەلى ئىبنى زەينىال ئابىادىن دېاگەن كىشاىنىڭ ئەگەشاكۈچىلىرى بولاۇپ،
بۇ كىشى ئىمام ئەبۇ ھەنىفە بىلەن زامانداش ئىدى
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زەياااادىيە مەزھىبىنىاااااڭ فىقھىاااااي قاراشااااالىرى ئەھلااااى ساااااۈننە مەزھىبىااااادىكى مەشاااااھۇر 4
مەزھەبنىاااڭ فىقھىاااي قاراشااالىرىغا ئەڭ يېقىنااادۇر ئېتىقاااادىي قاراشااالىرى ماااۇتەزىلە مەزھىبىناااى
ئاساس قىلىدۇ ھەتتاا ماۇتەزىلە مەزھىباى ئىماام زەيادنى ئۆزلىرىنىاڭ پىكرىاي جەھەتتىكاى ئىماامى
ھېساااااباليدۇ بااااۇ مەزھەب مىالدىاااايە  -8ئەسااااىردە مەياااادانغا چىققااااان بولااااۇپ ،ھااااازىر يەمەن
جۇمھۇرىيىتى تېررىتورىيىسى ئىچىدە دەۋر سۈرمەكتە
جەئفەرىيە مەزھىبى – ئەھلاى بەيتنىاڭ  – 6چاوڭ ئىماامى ۋە كاتتاا ئاالىم ئىماام جەئافەر ئىبناى
مااۇھەممەد سااادىق رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ مۇرىاادلىرى بولااۇپ ،بااۇ كىشااى شااىئەلەرنىڭ فىقھى اي
مەسااىلىلىرى بااويىچە ئەڭ چااوڭ ئىمااامى ھېسااابلىنىدۇ ئىمااام ئەبااۇ ھەنىاافە كااۇفە شااەھىرىدە ،ئىمااام
مالىااك مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىدە ئىمااام جەئاافەر سااادىق رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن كااۆپلىگەن
فىقھىي مەسىلىلەرنى ئۆگەنگەن
جەئفەرىاايە مەزھىبااى ھااازىر ئىااران ،ئىااراق ،ئەزەربەيجااان ،بەھاارەين ،لىااۋان ،تاجىكىسااتان،
پاكىستان ،ھىندىستان ۋە ئافغانىستان قاتارلىق دۆلەتلەردە دەۋر سۈرمەكتە
ئەھلى سۈننە مەزھىبى ئىچىدە تۆگەپ كەتكەن ىقھىي مەزھەبلىرى
 1787سوئال :ئەھلى سۈننە مەزھىبى ئىچىدە تۈگەپ كەتكەن فىقھىي مەزھەبلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئەھلى سۈننە مەزھىبى ئىچىدە تۈگەپ كەتكەن فىقھىي مەزھەبلىرى تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1ئىمااام لەيااس ئىبنااى سااەئىد (93-174ھ 791-712/م) نىااڭ مەزھىبااى بااۇ مەزھەب مىسااىردا
مەيدانغا چىققان بولۇپ ،ئىمام شافىئىينىڭ مەزھىبى ئومۇمالشقانغا قەدەر داۋام قىلغان
( ) 2ئىماااام داۋۇد زاھىرىاااي (199-269ھ 883 -815/م) نىاااڭ مەزھىباااى باااۇ مەزھەب باغااادادتا
مەيااادانغا كەلاااگەن بولاااۇپ ،ئىساااالم قانۇنشۇناسااالىقىنىڭ  -4ئاساساااى بولغاااان قىياسااانى ئېتىاااراپ
قىلمايتتى ،ئۇزۇن مۇددەت داۋام قىلىپ كېيىنچە يوقىلىپ تۆگەشكەن
( ) 3ئىمااااام ئاباااادۇراھمان ئەۋزائىااااي (88-157ھ 774 -707/م) نىااااڭ مەزھىبااااى بااااۇ مەزھەب
سااۈرىيى دە مەياادانغا چىققااان بولااۇپ سااۈرىيە ،لىااۋان ،ئىسااپانىيە قاتااارلىق جااايالردا ئومۇمالشااقان
كېيىااانچە ،ساااۈرىيى دە ئىماااام شاااافىئىينىڭ ،ئىساااپانىيى دە ئىماااام مالىكنىاااڭ مەزھىباااى ئومۇملىشىشاااى
نەتىجىسىدە ،بۇ مەزھەبكە ئەگىشىدىغانالر تەدرىجى تۈگەپ كەتكەن
بىَنىڭ ىقھىي مەسىلىلىرىدىكى مەزھىبىمىَ
 1788سوئال :بىزنىڭ فىقھىي مەزھىبىمىز قايسى ۋە مەزھەب ئىمامىمىز كىم
جاااۋاب :بىزنىااڭ فىقھىاااي مەسااىلىلىرىدىكى مەزھىبىمىااز ھەنەفىاااي مەزھىبااى بولااۇپ ،ئىماااام
ئەزەمنىاااڭ مەزھىباااى دەپماااۇ ئاتىلىااادۇ مەزھەب ئىماااامىمىز ئىماااام ئەزەم ئەباااۇ ھەنىااافە دېاااگەن
كىشىدۇر
 1789سوئال :دۇنيادا قانچىلىك مۇسۇلمان ھەنە فىي مەزھىبىگە ئەگىشىدۇ
جاااااۋاب :تۈركىسااااتان ،جۇڭگااااۇ ،ئافغانىسااااتان ،پاكىسااااتان ،ھىندىسااااتان ،ئوتتااااۇرا ئاسااااىيا
مەملىكەتلىرى ،تاتارىستان قاتارلىق جاايالردىكى مۇساۇلمانالرنىڭ ھەممىساى ،تاۈركىيە ،مىساىر،
لىااۋان ،سااۈرىيە ،ئېئااوردانىيە ۋە ئىااراق قاتااارلىق دۆلەتلەردىكااى مۇسااۇلمانالرنىڭ كااۆپ سااانلىقى
ھەنەفىااي مەزھىاابىگە ئەگىشااىدۇ مىسااىر ،لىااۋان ،سااۈرىيە ،ئېئااوردانىيە ،ئافغانىسااتان ۋە ئىااراق
قاتااارلىق دۆلەتلەردىكااى مەھكىاامە شااەرئىيلەر ھااازىرمۇ ئىمااام ئەزەمنىااڭ مەزھىبااى بااويىچە ئىااش
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كاااۆرمەكتە ئوماااۇمەن ئوسااامانىي خەلىپىلىكاااى ( ئوسااامان ئىمپېرىيىساااى) ھۆكۈمرانلىاااق قىلغاااان
جايالرنىڭ ھەممىسىدە ئىمام ئەزەمنىڭ مەزھىباى ئاورۇن ئالغاان دۇنياا مۇساۇلمانلىرىنىڭ ئاۈچتىن
بىرىنىاااڭ كااااۆپرەكى ھەنەفىااااي مەزھىاااابىگە ئەگىشاااىدۇ جەنااااۇبىي ئامېرىكىاااادىمۇ  25مىليوناااادىن
( )1
كۆپرەك مۇسۇلمان ھەنەفىي مەزھىبىگە ئەگىشىدۇ

(« )1المدخل في الفقە» ناملىق ئەسەردىن

رەلىلىسەم كىلتەۋىسانۇم ەكشىشىگەئ ەگبەھزەم
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مەزھەبگە ئەگىشىشكە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1790سوئال :مەزھەبكە ئەگىشىش زۆرۈرمۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دىنىااي مۇسااۇلمانالرنى باشااقا دىاانالردىكىگە ئوخشاااش قااارىغۇالرچە تەقلىااد
قىلىشقا تەشەببۇس قىلمايدۇ ،بەلكى تە قلىدچىلىكنى ناھاايىتى قااتتىق ساۆكىدۇ چاۈنكى ئىساالم دىناى
كىشااىلەرنى ئالااد ى بىااالەن ئەقىاال ئىشلىتىشااكە ،ئۆزىنىاااڭ پاياادا – زىيىنىنااى بىلىاااپ ،تااوغرا يولغاااا
ئەگىشىشكە چاقىرىدۇ
() 1
پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا تااۇنجى ۋەھيىنىااڭ ﴿ئوقااۇ﴾ ئەماارى
بىاااالەن باشااااالنغانلىقى ،يەنە قۇرئااااان كەرىمنىااااڭ ﴿ ئااااالالھتىن باشااااقا ھەقىقىااااي ئىااااالھ يااااوقلىقىنى
بىلگىن﴾( )2دېگەن چاقىرىقى كىشىلەرنى ئالدى بىالەن ئۆزلىرىنىاڭ ياراتقۇچىساىنى توناۇش ئۈچاۈن
ئوقۇشااااقا ،ئاناااادىن پاياااادىلىق ئىلىملەرنااااى ئۆگىنىشااااكە چاقىرىشااااتا قاااااتتىق تەلەب قويۇلغااااانلىقىنى
ئىپادىلىسااە ،ئەيناااى ۋاقىتتىكااى ئەرەب مۇشااارىكلىرىنىڭ ئەقىااال ئىشلەتمەسااتىن ،تاااوغرا – خاتاااانى
ئايرىماس اتىن ،ھەدەپ ئاتااا-بااوۋىلىرىنى قااارىغۇالرچە تەقلىااد قىلىشااتەك بېكىاانمە روھى اي ھااالىتىنى
سااااۆكۈپ ﴿ ئۇالرغااااا ئااااالالھ چۈشااااۈرگەن ھۆكااااۈمگە ،پەيغەماااابەر بايااااان قىلغااااان ھۆكااااۈمگە
ئەگىشىڭالر دېيىلسە ،ئاۇالر «:ئاتاا – بوۋىلىرىمىزنىاڭ دىناى بىازگە كۇپاايە» دەيادۇ﴾( )3دېگەنلىكاى
ئىساااالم دىنىنىاااڭ پى كىااار ۋە ئېتىقااااد ئەركىنلىكىناااى تەشاااەببۇس قىلىاااش ،ئەقىلناااى قوللىنىاااپ ئىاااش
كۆرۈشكە چاقىرىشتەك ئەۋزەللىكىنىڭ ۋە ھەققانىيلىقىنىڭ ئايرىم بىر دەلىلىدۇر
ئەممااا قۇرئااان كەرىاام كۇففااارالرنى تەقلىااد قىلىش ا نى سااۆككەن بولسااىمۇ ،مۇسااۇلمانالرنىڭ
ئۆزلىرى مۇستەقىل بىلەلمىگەن مەسىلىلەردە ،ئۆلىماالرنى تەقلىد قىلىشىنى چەكلىگەن ئەمەس
ئىسالم مەزھەبلىرىنى تەقلىد قىلىش مەسىلىسى
ئەمدى ،ئىسالم مەزھەبلىرىنى تەقلىاد قىلىاش مەسىلىساىگە كەلساەك ،ئېتىقاادىي مەساىلىلەردە
ئەھلاااااى ساااااۈننە مەزھىااااابىگە ئەگىشاااااىش زۆرۈردۇر چاااااۈنكى ئەھلاااااى ساااااۈننە – پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ يولىغا تولۇق ئەگىشىشنى ئاسااس قىلغاان ھالادا بارلىققاا كەلاگەن ،ئېتىقاادى ئەڭ
سااااغالم مەزھەبتاااۇر شاااۇ ساااەۋەبتىنمۇ دۇنياااا مۇساااۇلمانلىرىنىڭ ماااۇتلەق كاااۆپ ساااانلىقى بااااۇ
مەزھەبااكە ئەگىشااىدۇ چااۈنكى ئىنساااننىڭ ئېتىقااادى تااوغرا ۋە ساااغالم بولمىسااا ،ئۇنىااڭ قىلغاااان
ئەمەل – ئىبادەتلىرى پايدا بەرمەيدۇ
ئەممااا ئەمەل – ئىبااادەتلەرگە مۇناسااىۋەتلىك فىقھىاااي مەزھەباالەرگە ئەگىشااىش مەسىلىساااى
مۇنداق:
( ) 1ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ ئىتتىپااقى باويىچە ،قۇرئاان ۋە ھەدىسانى ئاۆزلىرى
( )1قۇرئااااان كەرىماااادىن ئەڭ دەساااالەپ چۈشااااكەن ۋەھيااااى ئەلەق سۈرىسااااىنىڭ بېشااااىدىن مۇنااااۇ  5ئااااايەتتۇر« :ياراتقااااان
پەرۋەردىگارىڭنىااڭ ئىساامى بىاالەن ئوقااۇغىن ئااۇ ئىنساااننى لەخااتە قاناادىن ياااراتتى ئوقااۇغىن ،پەرۋەردىگارىااڭ ئەڭ
كەرەملىكتۇر ئۇ قەلەم بىلەن خەت يېزىشنى ئۆگەتتى ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى»
( )2مۇھەممەد سۈرىسى  -19ئايەت
( )3مائىدە سۈرىسى  -104ئايەت
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ئوقااۇپ ،چۈشااىنىپ ،شااەرىئەت ئەھكاااملىرىنى بىلىشااتىن ئاااجىز كەلااگەن ئاااۋام خەلقنىااڭ ئەمەل –
ئىبااادەت مەسااىلىلىرىدە ،مااۇئەييەن بىاار مەزھەپنااى تەقلىااد قىلىشااى (ئەگىشىشااى) جااائىز بولااۇپال
قالماسااتىن ،بەلكااى ئااۇالر ئۈچااۈن ياخشااىدۇر چااۈنكى ئاااۋام خەلقمااۇ ئااالالھ تائاااال چۈشااۈرگەن
شاااەرىئەت باااويىچە ئىاااش كۆرۈشاااكە چاقىرىلغاااان شاااەرىئەت باااويىچە ئىاااش كاااۆرۈش ئۈچاااۈن
شەرىئەت ئەھكاملى رىنى ئۆگىنىش شەرت ئۇالرنىڭ شەرىئەت ئەھكااملىرىنى ئۆگىنىشاىنىڭ بىارال
ياااولى بىلگەنلەرناااى تەقلىاااد قىلىشاااتۇر ئاااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە بىلمەيااادىغان كىشاااىلەرنى
بىلىدىغان ئۆلىماالردىن سوراپ ئۆگىنىشكە ئەمر قىلغاان ﴿ ئەگەر بىلمىساەڭالر ،ئىلىام ئەھلىلىرىادىن
() 1
سوراڭالر﴾
( ) 2شەرىئەت ئەھكاملىرىنىڭ دەلىللىرىنى ئۆز ئىجتىھاادى بىالەن كۈچلاۈك يااكى زەئىاپ دەپ
ئايرىياالياادىغان مەرتىاابىگە يەتمىااگەن ئۆلىمانىااڭ مااۇئ ەييەن بىاار مەزھەپنااى تەقلىااد قىلىااش ياااكى
قىلماسلىقى ئىختىياردۇر يەنى خالىسا بىرەر مەزھەباكە ئەگىشاىدۇ ،خالىساا ئاۆزى بىلگەناچە ئىاش
كۆرىدۇ
( ) 3ئااۆز ئىجتىھااادى بىاالەن شااەرىئەت دەلىللىرىناااى تەكشااۈرۈپ چىقىااپ ،ئااۇالردىن دىنىاااي
مەسىلىلەرنىڭ ھۆكۈملىرىنى ئوتتۇرىغاا قوياۇش سەۋىيىساىگە يەتاكەن كىشاىنىڭ كاۈچى يەتمىاگەن
بەزى مەسااىلىلەردىال باشااقا بىرىنااى تەقلىااد قىلىشااى جااائىزدۇر ئەممااا ئۆزىنىااڭ كااۈچى يېتىاادىغان
مەسىلىلەردە باشقىالرنى تەقلىد قىلىشى جائىز ئەمەس
 1791سوئال :رۇخسەت ئىزدەپ باشقا مەزھەبكە ئۆتۈش توغرىمۇ
جاااااۋاب :ئاۋامنىااااڭ بىاااارەر مەسااااىلىدە رۇخسااااەت ياااااكى ئوڭااااايلىق ئىاااازدەپ ئۆلىماالرنىااااڭ
رۇخسەتلىرى ئارقىسىدىن چېپىشاى تاوغرا ئەمەس چاۈنكى ئاۆزى م ەنساۇب بولغاان مەزھىبىادىن
باشاقا بىاار مەزھەپااكە رۇخسااەت ئىاازدەپ ئۆتاۈش ئۆلىماالرنىااڭ سااۆزىنى شااەرىئەت دەلىللىرىاادىن
ئۈستۈن بىلگەنلىك ۋە دىنىي مەسىلىلەرنى ئويۇنچۇق ئورنىدا كۆرگەنلىك بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
مەزھەب چۈشەنجىسى
 1792سوئال :مەزھەبن ى قانداق چۈشىنىشكە بولىدۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دۇنياسااىدا بىااردەك ئېتىااراپ قىلىنىااپ قوبااۇل قىلىنغااان ھەنەفىااي ،شااافىئىي،
مااالىكىي ۋە ھەنبەلىااي قاتااارلىق مەشااھۇر تااۆت مەزھەپنىااڭ ھەقلىقااى ۋە توغرىلىقىاادا شااەك ي اوق
بۇالر مەرتىبە جەھەتتىماۇ ئوخشاشاتۇر چاۈنكى بۇالرنىاڭ ھەممىساىنىڭ مەنبىئاى قۇرئاان كەرىام
ۋە سۈننەت بولۇپ ،بۇ مەزھەبلە رنىڭ قايسىسىغا ئەگىشىش جائىزدۇر
ئەممااااا مەزھەپ رەيىنااااى دىننىااااڭ رەيااااى دەپ قاااااراپ ،باشااااقىالرنىڭ تۇتقااااان يااااولى ئااااۆزى
ئەگەشاااكەن مەزھەپنىاااڭ رەيىااادىن ئەۋزەل ئىكەنلىكىناااى بىلىاااپ تاااۇرۇپ ،ئۆزىنىاااڭ مەزھىااابىگە
قارىغۇالرچە تەئەسسۇبلۇق قى لىشمۇ ئىلىم ئەھلىاگە ياراشامايدىغان بىار ئىاش چاۈنكى مەزھەبنىاڭ
رەياااى شاااۇ مەزھەبنىاااڭ دىااان روھىااادىن چۈشاااەنگەنلىرى ۋە بىلگەنلىااارى بەس شاااۇنىمۇ بىلىاااش
كېرەككااى ،مەزھەبنىااڭ رەيااى تااوغرا ۋە خاتاغااا ئېھتىمااالى بولغااان كااۆز قاراشااالردۇر چااۈنكى
پەيغەمبەرلەردىن باشقا ھېچقانداق ئىنسان خاتالىقالردىن خالىي ئەمەس
مۇجتەھىاادالر دىنىااي مەساااىلىلەردە ئىجتىھاااد قىلىاااپ توغرىسااىنى تاپقااان بولساااا بىاار ھەسساااە
( )1نەھل سۈرىسى  - 43ئايەت
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دۇنيادىكى دىنالر ۋە مۇسۇلمانالر ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات
 1793سوئال :ھازىر دۇنيادا قانچە دىن بار ۋە مەشھۇرلىرى قايسىالر
جاۋاب :ھازىر دۇنيادا جەمى  4200دىن كۆپرەك دىننىڭ بارلىقى سۆزلىنىدۇ
بۇ دىنالر ئىچىدە دۇنيا بويىچە ئەڭ چوڭ ۋە مەشھۇرلىرى تەرتىب بويىچە تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1خرىساااتىئان دىناااى دۇنياااادا ئەڭ كاااۆپ تارقالغاااان دىااان بولاااۇپ ،پۈتاااۈن مەزھەبلىرىناااى
قوشقاندا  2مىلياردقا يېتىدۇ
( ) 2ئىسااالم دىنااى دۇنيااادا خرىسااتىئان دىنىاادىن قالسااىال ئىككىنچااى چااوڭ دىاان ھېسااابلىنىدۇ
مۇسۇلمانالر سانى  1مىليارد  200مىڭغا يېتىدۇ
( )3ھىناادىي دىنااى دۇنيااادا ئااۈچىنچى قاتاااردا كېلىاادىغان چااوڭ دىاان بولااۇپ ،دۇنيااادا ھىناادىي
دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ سانى  900مىليونغا يېتىدۇ بۇالردىن  96ى ھىندىستاندا
( ) 4بۇددا دىناى دۇنياادا تاۆتىنچى قاتااردا كېلىادىغان چاوڭ دىان بولاۇپ ،دۇنياادا باۇددا دىنىغاا
ئېتىقاد قىلىدىغانالرنىڭ ئومۇمى سانى  360مىليوندىن ئاشىدۇ
( ) 5كۆپ ئىالھلىق دىان ،خۇسۇساەن ئافرىقىادىكى كاۆپ ئىالھلىاق دىانالر بولاۇپ ،ئۇالرنىاڭ
ئومۇمىي سانى  95مىليونغا يېتىدۇ
( )6ھىندىستاندىكى سىخ دىنى بولۇپ ،ئۇالرنىڭ ئومۇمىي سانى  23مىليونغا يېتىدۇ
() 2
( )7يەھۇدىي دىنى بولۇپ ،ئومۇمىي سانى  19مىليوندىن ئاشمايدۇ
() 1

ئەڭ كۆپ مۇسۇلمان بار دۆلەتلەر
 1794سوئال :ئەڭ كۆپ مۇسۇلمان بار دۆلەتلەر قايسىالر
جااااۋاب :ئەڭ كاااۆپ مۇساااۇلمان باااار دۆلەتلەرنىاااڭ ئالااادىنقى قاتارىااادا ھىنااادونېزىيە كېلىااادۇ
ھىنااادۇنېزىيەدە  200مىليااا ون مۇساااۇلمان ياشاااايدۇ ئۇنىڭااادىن قالساااا ،پاكىساااتاندا  134مىلياااون،
ھىندىستاندا  121مىليون ،بېنگالدا  114مىلياون ،جۇڭگاۇدا  100مىلياون ،تۈركىيىادە  71مىلياون،
ئىرانااادا  62مىليااااون ،مىساااىردا  59مىليااااون ،نېگىرىيىااادە 53مىليااااون ،ئالجىرىيىااادە 30مىليااااون،
ماراكەشتە  29مىليون ،سەئۇدى ئەرەبىستانىدا  22مىليون مۇسۇلمان ياشايدۇ
ئەڭ كۆپ خرىستىئان ياشايدىغان دۆلەتلەر
 1795سوئال :ئەڭ كۆپ خرىستىئان ياشايدىغان دۆلەتلەر قايسىالر
جاۋاب :ئەڭ كۆپ خرىستىئان بار دۆلەتلەرنىڭ بىرىنچى قاتارىادا ئامېرىكاا قوشاما شاتاتلىرى
ك ېلىاادۇ ئامېرىكىاادا  224مىليااون خرىسااتىئان ياشااايدۇ برازىلىيىاادە  139مىليااون ،مېكسااىكىدا 86
مىليااون ،رۇسااىيىدە  80مىلياااون ،جۇڭگااۇدا  70مىليااون ( جۇڭگاااۇدىكى خرىسااتىئانالر ئوماااۇمىي
نوپاااۇس ساااانىنىڭ  5ىناااى تەشاااكىل قىلىااادۇ) ،گېرمانىيىااادە  67مىلياااون ،فىلىپپىنااادا  63مىلياااون،
(www.adherents.com )1
()CAIR (Council on American-Islamic relations) 1999 )2
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ئەنگىلىيىاادە  51مىليااون ،ئىتالىيىاادە  48مىليااون ،نېگىرىيىاادە  45مىليااون ،فرانسااىيىدە  44مىليااون
خرىستىئان ياشايدۇ
 1796سوئال :يەھۇدىيالر ئەڭ كۆپ يەرلەشكەن دۆلەتلەر قايسىالر
جااۋاب :يەھااۇدىيالر ئەڭ كااۆپ يەرلەشاكەن دۆلەتلەرنىااڭ بېشااىدا ئامېرىكاا قوشااما شااتاتلىرى
كېلىدۇ ئامېرىكىدا  5مىلياون  600مىاڭ يەھاۇدىي ياشاايدۇ باۇ ساان پۈتاۈن دۇنياا يەھۇدىيلىرىنىاڭ
ئۈچتىن ئىككىسىنى تەشكىل قىلىدۇ ئۇنىڭدىن قالسا ،ئىسارائىلىيىدە  4مىلياون  300مىاڭ ،رۇساىيىدە
 1مىليااااون  400مىااااڭ ،فرانسااااىيىدە  640مىااااڭ ،كانااااادادا  350مىااااڭ ،ئەنگىلىيىاااادە  320مىااااڭ،
ئارگېنتىنااادا  250مىااڭ ،برازىلىيىاادە  150مىااڭ ،ئاۋۇسااترالىيىدە  92مىااڭ ،جەنااۇبى ئافرىقىاادا 70
مىڭ يەھۇدىي ياشايدۇ
دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ دىنىي پىرقىلەر
 1797سوئال :دۇنيادىكى ئەڭ چوڭ دىنىي پىرقىلەر قايسىالر
جاااااۋاب :دۇنياااااادىكى ئەڭ چاااااوڭ دىنىاااااي پىااااارقە خرىساااااتىئانالرنىڭ كاتولىاااااك مەزھىباااااى،
مۇسااۇلمانالرنىڭ ئەھلااى سااۈننە مەزھىبااى ،ھىناادىالرنىڭ ۋەيشااىناۋى مەزھىبااى ،بۇددىسااتالرنىڭ
ماھاياناااااا مەزھىبىااااادۇر دېۋىاااااد بارىااااات تەرىپىااااادىن ھازىرالنغاااااان« دۇنياااااا خرىساااااتىئانلىرى
ئېنسىكلوپېدىيىساااى» نااااملىق ئەساااەرگە ئاساساااالنغاندا -2000 ،يىلاااى ئېلىاااپ بېرىلغاااان رەسااامىي
ستاتىسااتىكىغا كااۆرە ،خرىسااتىئانالرنىڭ ئەڭ چااوڭ پىرقىسااى بولغااان كاتولىااك مەزھىاابىگە ئېتىقاااد
قىلىااادىغانالرنىڭ ئومااااۇمى سااااانى بىاااار مىلياااارد  57مىليااااون ،مۇسااااۇلمانالردىن ئەھلااااى سااااۈننە
مەزھىبىگە ئېتىقاد قىلىادىغانالرنىڭ ئوماۇمى ساانى بىار مىلياارد ئ ىككاى مىلياون ،ھىنادىالرنىڭ ئەڭ
چوڭ پىرقىسى ۋەيشاىناۋى مەزھىابىگە ئېتىقااد قىلىادىغانالرنىڭ ساانى  ،500 000بۇددىساتالرنىڭ
ئەڭ چااااوڭ پىرقىسااااى بولغااااان ماھايانااااا مەزھىاااابىگە ئېتىقاااااد قىلىاااادىغانالرنىڭ ئومااااۇمى سااااانى
 250 000كىشىدۇر
دۇنيادا ئادەم سانى ئەڭ تىَ كۆپىيىۋاتقان دىن
 1798سوئال :دۇنيادا ئادەم سانى ئەڭ تىز كۆپىيىۋاتقان دىن قايسى
جاااۋاب :شەكسااىزكى ،ھااازىرقى دۇنيااادا سااان جەھەتااتە ئەڭ تىااز سااۈرئەتتە كۆپىيىۋاتقااانالر
مۇسااۇلمانالردۇر مۇسااۇلمانالرنىڭ سااانى دۇنيااادا يىلاادىن يىلغااا ئېشااىپ بارماقتااا ۋە باشااقىالرنى
ئەندىشىگە سالماقتا
ۋاتىكاااان تەرىپىااادىن چىقىااادىغان « لاااورز فااااتورى رومااااتو» گېزىتىنىاااڭ  -2008يىلاااى -30
مااارت يەكشااەنبە كۈنىاادىكى سااانىدا( M.V.F ،مۇنىېنىيااور ۋىتااورى فااورمېنتى) دېااگەن كىشااى
تەرىپىدىن ھازىرالنغان« -2008يىللىق ستاتىسىتكا» ناملىق كىتاابتىن نەقىال قىلىاپ ئاېالن قىلىنغاان
« تارىختااااا تااااۇنجى قېااااتىم مۇسااااۇ لمانالر سااااانى بىاااازدىن ئېشااااىپ كەتتااااى» دېااااگەن ماقالىغااااا
ئاساسااااالنغاندا -2006 ،يىلااااى بىرلەشااااكەن دۆلەتاااالەر تەشااااكىالتى تەرىپىاااادىن ئېلىااااپ بېرىلغااااان
رەسمىي ستاتىساتىكىدا ،مۇساۇلمانالرنىڭ ئوماۇمى ساانى دۇنياا نوپۇساىنىڭ  19 2ناى ،كاتولىاك
مەزھىبىااادىكى لەر ساااانى دۇنياااا نوپۇساااىنىڭ  17 4ناااى تەشاااكىل قىلىااادىغانلىقى قەيااات قىلىنغاااان
بۇنىڭاادىن مۇسااۇلمانالر سااانىنىڭ مۆلچەرلىگەناادىن نەچااچە ھەسسااە تىااز كۆپىيىااپ بارغااانلىقىنى
چۈشنىۋالغىلى بولىدۇ
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 -11سااىنتەبىر ۋەقەسااىنىڭ مۇسااۇلمانالر ۋە ئىسااالم دىنااى ھەققىاادە كااۆپرەك ئىاازدىنىش ھەم
توناااااۇش شاااااارائىتىنى يارىتىااااااپ بەرگەنلىكىناااااى سااااااۆزلىگەن تەتقىقااااااتچىالر ۋە تەھلىلچىاااااالەر
مۇساۇلمانالر سااانىنىڭ ناھااايىتى تىااز سااۈرئەتتە كۆپىيىۋاتقااانلىقىنى ،غەرب ئەللىرىاادە كىشااىلەرنىڭ
() 1
ئىسالم دىنىغا كىرىش نىسبىتىنىڭ ئېشىپ بېرىۋاتقانلىقىنى تەكىتلىمەكتە
كېلەچەك ئىسالمغا مەنسۇب
گېرماااااااااااانىيە ھۆكاااااااااااۈمىتى تەرىپىااااااااااادىن ئاااااااااااېالن قىلىنغااااااااااااان Zentralinstitut-Islam-
 ArchivDeutschland e.Vناملىق ماقالىدا مۇنداق دەپ يېزىلغان:
«  -1900يىلاى ئېلىااپ بېرىلغاان رەساامىي ستاتىسااتىكىدا ،پۈتاۈن دۇنيااادىكى مۇسااۇلمانالرنىڭ
ئومۇمىي سانى خرىساتىئانالرنىڭ يېرىمىغىماۇ يەتمەيتتاى ئاۇ ۋاقىتتاا مۇساۇلمانالر يەرشاارىدىكى
ئىنسااانالر سااانىنىڭ  12 4ىنااى ،خرىسااتىئانالر  26 9ىنااى تەشااكىل قىالتتااى  -2025يىلغااا
() 2
بارغاندا مۇسۇلمانالر سانىنىڭ خرىستىئانالرنىڭكىدىن ئېشىپ كېتىدىغانلىقى كۈتۈلمەكتە
 – 1980يىلااااى ئېلىااااپ بېرىلغااااان رەساااامىي ستاتىسااااتىكىدا ،مۇسااااۇلمانالر يەرشاااااارىدىكى
ئىنسانالر سانىنىڭ  16 5ىنى ،خرىستىئانالر  30ىنى تەشكىل قىالتتى
 -2000يىلى ئېلىپ بېرىلغاان رەسامىي ستاتىساتىكىدا ،مۇساۇلمانالر يەرشاارىدىكى ئىنساانالر
ساااانىنىڭ  19 2ىناااى ،خرىساااتىئانالر  29 9ىناااى تەشاااكىل قىالتتاااى باااۇالردىن مەلاااۇمكى،
خرىساااتىئانالر سااا انى يىلااادىن يىلغاااا ئازىيىاااپ بارغاااان بولساااا ،مۇساااۇلمانالر ساااانى يىلااادىن يىلغاااا
كۆپىيىاااپ بارماقتاااا مۇساااۇلمانالرنىڭ ئۆساااۈش نىسااابىتى يىلىغاااا  2 9دىااان بولاااۇپ ،ئاااۆتكەن
يىلالرغا قارىغاندا ئۆسۈش نىسبىتى  7ئېشىپ بارغان
يەرشارىدىكى ئومۇمى ئىنسان سانى  6مىليارد ،مۇساۇلمانالرنىڭ ئوماۇمىي ساانى بىار يېارىم
مىلياردقاااا يېقىنالشاااماقتا بۇنىڭغاااا ئاساساااالنغاندا ،مۇساااۇلمانالر يەرشاااارى نوپۇساااىنىڭ تاااۆتتىن
بىرىنى تەشكىل قىلىدۇ»
ئاھاااالىالر تەتقىقااااتى ئىلمىنىاااڭ مۇتىخەسسىسااالىرى  – 2025يىلغاااا بارغانااادا ،مۇساااۇلمانالر
سانىنىڭ دۇنيا نوپۇسىنىڭ  30ىنى تەشاكىل قىلىادىغا نلىقىنى ،خرىساتىئانالر نىسابىتىنىڭ  25كە
چۈشاااۈپ قالىااادىغانلىقىنى ۋە مۇساااۇلمانالرنىڭ دۇنياااادا نوپاااۇز ۋە ساااان جەھەتاااتە بىرىنچىلىكناااى
() 3
ئىگىلەيدىغانلىقىنى دەلىللەپ سۆزلىمەكتە
ماناااا باااۇ ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ « باااۇ دىااان كاااېچە بىااالەن كۈنااادۈز يېتىاااپ بارغاااان
جايالرنىااڭ ھەممىسااىگە چوقااۇم يېتىااپ بارىاادۇ»( )4دېااگەن سااۆزىنىڭ ھەقلىقىنااى ئىسااپاتلىغان بىاار
مۆجىزىدۇر بۇ مۆجىزە يېقىن كېلىچەكتە ھەممىگە نامايان بولغۇسى

()1
()2
()3
()4

Britannica Yearbook, 1997
Muslim Population Statistics, www.muslim-canada.org
Sato Tsugitaka, Muslim Societies, Routledge,UK, 2004
ئىمام ئەھمەد ۋە تەبەرانىي رىۋارىتى
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خرىستىئان دىنى
خرىسااتىئان دىنااى مە ريەم ئااوغلى ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااۇممەتلىرى بولغااان خرىسااتىئانالرغا
قويۇلغان ئىسىم خرىستىئانالر ئەرەب تىلىدا «نصارى (ناسارا)» دەپ ئاتىلىدۇ
خرىسااتىئانالرنىڭ پەيغەمبىاارى ئىسااا ئەلەيھىسساااالم پادىشاااھ ھىرودۇساانىڭ زامانىاادا ،ھ اازىرقى
پەلەسااتىننىڭ بەيااتىلەھم شااەھىرىدە دۇنياغااا كەلااگەن بولااۇپ ،كېيىاانچە ئانىسااى ھەزرىتااى مەريەم
خەلىل شەھىرىنىڭ ناسىرە يېزىسىغا كۆچۈپ بېرىپ ئولتۇراقالشقان
بۇ ۋاقىتتا يەھۇدىيال يەر يۈزىدە ساۈرگۈنلۈك ھاياتىادا ياشاايتتى ،ئاۇالر رىام ئىمپېراتورلىقىنىاڭ
ھاااااكىمىيىتى ئاسااااتىدا بولااااۇپ ،ئۇنىااااڭ زۇلمىاااادىن قۇتۇلۇشاااانى بەكمااااۇ ئااااارزۇ قىالتتااااى ئىسااااا
ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ دىنىاااااي دەۋىتاااااى مەيااااادانغا كەلگەنااااادە ،ئاااااۇالر ئىساااااال ئەلەيھىسسااااااالمنى
يەھااااۇدىيالرنى قۇللااااۇقتىن قۇتۇلاااادۇرۇپ ،ئەساااالىدىكى پادىشاااااھلىقىنى ئەساااالىگە كەلتۈرىاااادىغان
بىردىنبىاار شااەخس دېااگەن ئېتىقاااد بىاالەن ئااۇالردىن بەزىسااى ئىسااا ئەلەيھىسساااالمغا ئىمااان ئېيتىااپ
ئۇنىڭ دىنىغا كىارگەن ئىساا ئەلەيھىسسااالمنىڭ  12نەپەر مۇرىادى بولاۇپ ،ئاۇالرنى يەھاۇدىيالر
ئىچىدە دىن تارقىتىشقا ئەۋەتكەن
ئىسااا ئەلەيھىسساااالم يەھۇدىيالنىااڭ دىنىنااى ئىسااالھ قىلىااش ۋە ئۇالرنىااڭ ئىااالھ ھەققىاادىكى خاتااا
چۈشاااەنچىلىرىنى تاااۈزىتىش ئۈچاااۈن كەلاااگەن بولااااۇپ ،ئۇنىاااڭ دىااان دەۋىتاااى ئاااالالھ تائاالنىااااڭ
بىرلىكىگە ئېتىقاد قىلىشنى تەشاەببۇس قىلىادىغان ۋە يەھۇدىيالغاا مەخساۇس دەۋەت ئىادى قۇرئاان
كەرىاام ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنىڭ شااۇ ۋاقىتتىكااى سااۆزىنى ھېكااايە قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ «:مەريەم
ئااااوغلى ئىسااااا ئااااۆز ۋاقتىاااادا" ئااااى ئىساااارائىل ئەۋالدىۇ مەن ئالالھنىااااڭ سااااىلەرگە ئەۋەتاااااكەن
() 1
ئەلچىسىمەن" دېدى»
خرىستىئانالرنىڭ دىنىي مەنبەلىرى
خرىساااتىئانالرنىڭ دىنىاااي مەنبەلىااارى تەۋرات بىااالەن ئىنجىااال بولاااۇپ ،ئىنجىااال «ماااۇقەددەس
كىتاااااب»دەپ ئاتىلىاااادۇ ۋە «كونااااا ئەھااااد»«،يېڭااااى ئەھااااد» دەپ ئىككىااااگە بۆلۈنىاااادۇ ھااااازىرقى
خرىسااتىئانالرنىڭ قولىاادىكى ئىنجىاال «مەتتااا ئىنجىلااى»«،ماااركۇس ئىنجىلااى» ،لۇقااا ئىنجىلااى» ۋە
يۇھەنناااا ئىنجىلاااى» دەپ تاااۆت ئىنجىلااادىن تەركىاااپ تاپ قاااان بولاااۇپ ،ھەر بىااارى ئاپتورلىرىنىاااڭ
ئىسااىملىرى بىاالەن شااۇنداق ئاتالغااان ئۇالرنىااڭ يەنە بااۇ ئىاانجىلالردىن باشااقا« پەيغەمبەرلەرنىااڭ
() 2
ئىشاالىرى»«،دەۋەت رىسالىسااى» دەپ ئاتىلىاادىغان كىتااابلىرىمۇ بااار بولااۇپ ،بااۇالرنى پاااۋلۇس
يېزىپ چىققان
( )1سەف سۈرىسى-6ئايەت
( )2پاۋلۇس -خرىستىئان د ىنى تارىخىادا ئىككىنچاى چاوڭ شەخساىيەت بولاۇپ ،ئىساا ئەلەيھىسسااالمدىن قالساا ئەڭ مۆتىاۋەر
دىن ئادىمى سانىلىدۇ پاۋلۇس مىالدىيىنىڭ -5يىلى بىالەن -10يىللىارى ئارىساىدا ھاازىرقى تۈركىيىنىاڭ تارساۇس دېاگەن
يېرىدە بىر يەھۇدى ئائىلىسىدە دۇنياغا كەلگەن بولۇپ ،چېدىر تىكىش كەسپى بىالەن شاۇغۇللىنىدىغان بولاۇپ ،يەھاۇدىي
شەرىئىتىنى ئۆگىنىشكە زور ئەھمىيەت بېرەتتى پاۋلۇس كېيىنچە ،ئېرۇساالىمغا بېرىاپ ،يەھۇدىيالرنىاڭ شاۇ ۋاقىتتىكاى
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خرىستىئانالرنىڭ مەزھەبلىرى
خرىساااتىئانالرنىڭ دەۋىتاااى «تەۋھىاااد زاماااانى» ۋە « ئاااۈچنى بىااار گەۋدە قىلىاااش زاماااانى»دەپ
ئىككى چوڭ زامانغا بۆلۈنىدۇ
( ) 1ئىساااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ زامانىااادىن مىالدىااايە -325يىلىغاااا قەدەر ئاااۆتكەن زاماااان تەۋھىاااد
زامااانى دەپ ئاتىلىاادۇ چااۈنكى ئااۇالر -325يىلااى چاقىرىلغااان «نىقىاايە»قۇرۇلتىيىغااا قەدەر ئىسااا
ئەلەيھىسساااالمنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بەندىساااى ۋە پەيغەمبىاارى ،ئاااالالھ تائااااالنى بىااار دەپ ئېتىقااااد
قىالتتى
( ) 2ئااۈچنى بىاار گەۋدە قىلىااش دەۋىتااى بولااۇپ ،خرىسااتىئانالر ئااۈچىنچى ئەسااىرنىڭ يېرىمى ادىن
كېاايىن ،ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااوغلى ،ئااۇ ئااالالھ ،ئىسااا ۋە مااۇقەددەس روھااتىن
تەركىب تاپقان ئۈچ ئىالھنىڭ بىرى دەپ ئېتىقاد قىلىشقا ئۆتكەن
خرىسااتىئانالرنىڭ ھاااازىرقى مەشاااھۇر مەزھەبلىاارى :كاتۇلىاااك ،ئورتاااۇدۇكس ۋە پروتىساااتانت
مەزھەبلىرىدۇر
()1كاتۇلىاااك مەزھىباااى -رىااام چىركااااۋلىرى ئېتىقااااد قىلىااادىغان مەزھەب بولاااۇپ ،ئاااۇالر ئىساااا
ئەلەيھىسساالمنى ئ ىنسانلىق ۋە ئىالھلىقتىن ئىبارەت ئىككى تەبىئىتى بار ئېتىقاد قىلىدۇ
( )2ئورتااۇدوكس مەزھىبااى -بااۇالە شااەرق چېركاااۋلىرى ئېتىقاااد قىلىاادىغان مەزھەب بولااۇپ،
ئۇالر ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرال تەبىئىتى بارلىقىغا ئېتىقاد قىلىدۇ
( ) 3پروتىسااااتانت مەزھىبااااى -ئااااۇالر چېركاااااۋلىرىنى « ئىنجىاااال چېركاااااۋلىرى»دەپ ئاتاياااادۇ
چۈنكى ئۇالر ئىنجىلغىال ئېتىقاد قىلىدۇ
ئىسااالم دىنااى مەياادانغا كەلگەناادىن كېاايىن ،قۇرئااان كەرىمنىااڭ «ئااى ئەھلااى كىتااابۇ كااېلىڭالرۇ
پەقەت ئاااالالھقىال ئىباااادەت قىلىاااش ،ئالالھقاااا ھاااېچ نەرساااىنى شاااېرىك كەلتۈرمەسااالىك ،ئاااالالھنى
قوياۇپ بىاار ـ بىرىمىزنااى ئىااالھ قىلىۋالماسالىقتەك ھەممىمىاازگە ئورتاااق بولغاان بىرخىاال ئەقىاادىگە
كېلەيلاااىۇ» دېگىااان( )1دېاااگەن چاقىرىقىغاااا ئاساساااەن ،مۇساااۇلمانالر بىااالەن خرىسااااتىئانالر ۋە
يەھۇدىيالر ئوتتۇرىسىدا دىنىي مۇنازىرە باشالنغان
ئىسالم ،خرىستىئان ۋە يەھۇدىي دىنلىرىدىن ئىباارەت سااماۋى دىنالر نىاڭ ئەسالى ئەقىدىساى بىار
خىاال بولااۇپ ،پەقەت شااەرىئەت ئەھكاااملىرىال پەرقلىااق بولغااان  ئااالالھ سااىلەرگە دىناادىن نۇھقااا

ئەڭ كاتتا ئۇستازى گاماالئىل دېاگەن كىشاىدە ئوقۇغاان ئۇنىاڭ ئىساا ئەلەيھىسسااالمنى كاۆرمىگەنلىكى مەلاۇم پااۋلۇس
ئۆزى يازغان«پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىشلىرى»دېگەن كىتابىنىڭ -22باب-11-6 ،تېكىستلىرىدە بايان قىلىشىچە ،ئاۇ چۈشاىدە
ئىسااا ئەلەيھىسساااالمنى كۆرگەناادىن كېاايىن ،خرىسااتىئان دىنىغااا كىرىااپ ،بااۇ دىننىااڭ مۇخلىساالىرىغا ئايلىنىاادۇ پاااۋلۇس
شۇنىڭدىن كېيىن خرىستىئان دىنىناى ئاساىيا ۋە ياۋروپاا قىتئەلىرىادە تاارقىتىش ئىشالىرى بىالەن شاۇغۇلالنغان ،كاۆپلىگەن
ئەسەرلەرنى يازغان ۋە ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ تەلىماتلىرىدىن كۆپلىرىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن
( )1ئال ئىمران سۈرىسى-64ئايەت

ىنىد نائىتسىرخ

313

تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى ،ساڭا بىز ۋەھىي قىلغان نەرساىنى ،ئىبراھىمغاا ،مۇسااغا ۋە ئىسااغا بىاز
()1
تەۋسىيە قىلغان نەرسىنى بايان قىلدى
خرىساااتىئان دىنىنىاااڭ مە نبەلىرىااادە ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئااااخىر زاماااان پەيغەمبىااارى
بولۇپ كېلىدىغانلىقى ھەققىادە بىشاارەتلەر بېارىلگەن  ئاۆز ۋاقتىادا مەريەمنىاڭ ئاوغلى ئىساا« :ئاى
ئىساااارائىل ئەۋالدىۇ مەن سااااىلەرگە ھەقىااااقەتەن ئااااالالھ ئەۋەتااااكەن ،مەناااادىن بااااۇرۇن كەلااااگەن
تەۋراتنى تەستىق قىلغاۇچى ،مەنادىن كېايىن كېلىادىغان ئەھامەد ئىساىملىك پەيغەمابەر بىالەن خاۇش
()2
خەۋەر بەرگۈچى پەيغەمبەرمەن» دېدى 
ساماۋى دىنالرنىڭ ھەممىسى بىر -بىرىنى تولۇقاليدىغان بىر پۈتۈنلاۈك بولاۇپ ،ئىساالم دىنىنىاڭ
كېلىشى بىلەن تاكامۇلالشقان ۋە خاتا چۈشەنچىلەرنى تۈزەتكەن

( )1شۇرا سۈرىسى-13ئايەت
( )2سەف سۈرىسى-6ئايەت
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يەھۇدىي دىنى
يەھااۇد يااااقۇب ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  12ئوغلىنىاااڭ بىااارى بولغاااان يەھۇزانىاااڭ ئىساااىمى بولاااۇپ،
كېيىاانچە يەھااۇدىي دىنىغااا ئېتىقاااد قىلىاادىغانالر ئۈچااۈن ئىشاالىتىلىدىغان ئاتالغۇغااا ئايالنغااان ياااقۇپ
(ئىسااارائىل) ئەلەيھىسسااااالم كەنئان(ھاااازىرقى پەلەساااتىن) زېمىنىااادىكى قورغااااقچىلىق ساااەۋەبلىك
مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  -17ئەساااىردە ،ئائىلىساااىدىكىلىرىنى باشاااالپ مىساااىرغا كۆچاااۈپ بارغاااان
ئاااااۇالرنى مىساااااىر پىرئەۋنى(پادىشااااااھى)نىڭ ۋەزىااااارى بولاااااۇپ تۇرغاااااان ئاااااوغلى يۈساااااۈپ
ئەلەيھىسساااااالم كۈتىۋالغاااااان ۋە مىساااااىرنىڭ شاااااەرقىيە رايونىاااادىكى «گاساااااان» دېاااااگەن جايااااادا
() 1
تۇرغۇزغان ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقىتتا  70كىشى ئى كەنلىكى سۆزلىنىدۇ
ياقۇب ئەلەيھىسساالمنىڭ  12بالىساىدىن كاۆپەيگەن ئەۋالدلىارى مىساىردا تاۆت ئەساىر تاۇرۇش
جەريانىااادا ،بۆلۈناااۈپ  12قەبىلىاااگە ئايرىلغاااان ۋە ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااى ئىسااارائىل ئەۋالدى دەپ
تونۇلغااان مىالدىيىاادىن تەخمىاانەن  13ياااكى  14ئەسااىر ئىلگىاارى مۇسااا ئەلەيھىسساااالم ئۇالرنىااڭ
ئىچىااادىن پەيغەمااابەر بولاااۇپ چىقىاااپ ،ئاااۇالرنى ۋە مىساااىر پىرئەۋنىناااى ئىمانغاااا دەۋەت قىلغانااادا،
ئىسرائىل ئەۋالدىدىن ئاازال كىشاى ئىماان ئېيتقاان شاۇنداق قىلىاپ يەھاۇدىي دىناى مىساىردا يىلتىاز
تارتقااان بااۇ سااەۋەبلىك پىاارئەۋن ۋە ئۇنىااڭ ئااادەملىرى بىاالەن ئىساارائىل ئەۋالدلىاارى ئوتتۇرىسااىدا
جىاااددىي زىاااددىيەت پەيااادا بولغاااان شاااۇ ساااەۋەبتىن مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى-1280يىلاااى مىساااىر
پىرئەۋەناى ئىككىنچااى رەمساىس زامانىاادا ئىسارائىل ئەۋالدى مىسااىردىن چىقىاپ كېتىشااكە مەجبااۇر
() 2
بولغان
ئىسارائىل ئەۋالدى مىساىردىن ساىنا چااۆلىگە چىققانادىن كېايىن ،مۇسااا ئەلەيھىسسااالم شاۇ چۆلاادە
ئالەماادىن ئۆتىاادۇ ،ئۇنىااڭ ئورۇنباسااارى بولغااان يۇشااەنىڭ باشااچىلىقىدا ئىساارائىل ئەۋالدى كەنئااان
زېمىاانىگە بېسااى پ كىرىااپ يەرلىشااىدۇ مىالدىيىاادىن بااۇرۇنقى -922يىللىرىغااا كەلگەناادە ،ئۇالرنىااڭ
پەي غەمبىاااارى سااااۇاليمان ئەلەيھىسساااااالم ۋاپااااات بولغاناااادىن كېاااايىن ،ئۇالرنىااااڭ ئىلگىاااارى داۋۇد
ئەلەيھىسسااااالم مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  -990يىلاااالردا قۇرغاااان مەملىكىتاااى ئىككىاااگە بۆلۈناااۈپ
شاااىمالدا ئىسااارائىل ،جەنۇبتاااا يەھاااۇزا مەملىكىتاااى بارلىققاااا كېلىااادۇ كېيىااانچە بابىااال مەملىكىتىنىاااڭ
پادىشاااااھى بۇختەنەسسااااەر( )3يەھۇدىيالرغااااا ھۇجااااۇم قىلغانغااااا قەدەر بااااۇ ئىككااااى مەملىااااكەت
ئوتتۇرى سىدا ئۇزۇنغا سوزۇلغان ئۇرۇشالر داۋام قىلىدۇ

( )1تەۋراتنىڭ تەكۋىن بۆلۈمى-47 ،باب-11 ،تېكىست
( )2بەقەرە سۈرىسىنىڭ -50-49ئايەتلىرىدە ،تاھا سۈرىساىنىڭ -77ۋە -88ئايەتلىرىادە ،تەۋراتنىاڭ چىقىاش بۆلاۈمى-14-13
تېكىستلىرىدە بۇ ۋەقەلىك بايان قىلىنغان
( )3بۇختەنەسسەر-مىالدىيىدىن بۇرۇنقى  -605يىلىدىن -563يىلىغا قەدەر بابىل(ھازىرقى ئىاراق) مەملىكىتىنىاڭ پادىشااھلىق
تەختىاااادە ئولتۇرغااااان ۋە ئااااۇرۇش تاكتىكىسااااىنىڭ يااااۇقىرىلىقى جەھەتااااتە دۇنيااااا تارىخىاااادا تونۇلغااااان ئەڭ مەشااااھۇر
قوماناادانالردىن سااانىلىدۇ بۇختەنەسسااەر شااام رايونىغااا ھۇجااۇم قىلىااپ كااۆپلىگەن دۆلەتلەرنااى ئاغاادۇرۇپ تاشااالپ،
ئۆزىگە قارام قىلغان شەخس
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يەھۇدىيالرنىڭ قۇللۇق دەۋرى
بۇختەنەسساەر پەلەسانگە مىالدىيىادىن باۇرۇنقى -596يىلاى ۋە -587يىلاى ئىككاى قېاتىم ھۇجاۇم
قىلغان بولۇپ ،يەھۇدىيالرنىاڭ كاۆپ ساانلىقىنى بابىلغاا ئەساىر قىلىاپ ئېلىاپ كەتاكەن يەھاۇدىيالر
بابىل ئەسىرلىكىدە  50يىلدىن كۆپرەك تۇرغان مىالدىيىدىن باۇرۇنقى -538يىلاى ئىاران دۆلىتىنىاڭ
پادىشاااھى كااۇرش بابىاال مەملىكىتىنااى مەغلااۇب قىلغاناادا ،بابىلاادىكى يەھااۇدىي ئەسااىرلەر قويااۇپ
بېاارىلگەن ۋە ئااۇالر پەلەسااتىنگە قايتىااپ كېلىااپ ،مۇسااتەقىل دۆلىتااى بولمىغااان ھالاادا ئىرانلىقالرغ اا
قااااارام بولااااۇپ ،ك ېيىاااانچە رىاااام ئىمپېرىيىسااااىگە بويسااااۇنۇپ ھايااااات كەچااااۈرگەن بااااۇ ئەساااانادا
يەھۇدىيالرنىااڭ كااۆپ سااانلىقى پەلەسااتىندىن ئايرىلىااپ ،ئاسااىيا ۋە ياۋروپااا قىتئەلىاارىگە تارقىلىااپ
كەتااكەن مىالدىيىنىااڭ  -135يىلااى رىملىقااالر ئىمپېراتااور ھەدرياننىااڭ زامانىسااىدا ،يەھۇدىيالرنىااڭ
پەلەسااتىندە قوزغىغااان ئ ىنقىالبىنااى باسااتۇرۇپ ،سااۇاليمان ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەيكىلىنااى چېقىااپ
تاشلىغان ۋە يەھۇدىيالرنى پەلەستىن زېمىنىدىن قاوغالپ چىقارغاان يەھۇدىيالنىاڭ شاۇ ۋاقىتتىكاى
ساااانى تەخمىااانەن  50مىاااڭ ئەتراپىااادا ئىكەنلىكاااى ساااۆزلىنىدۇ شاااۇنىڭدىن باشاااالپ يەھاااۇدىيالر
بۆلۈنۈشكە باشاالپ ،ياۋروپاغاا بارغاانالر شاۇ جاايالردا يەرلەشاكەن ۋە ياۋروپاالىق بۇددىساتالر
ئارىسىدا يەھۇدىي دىنىنى تارقىتىشقا كىرىشاكەن يەھۇدىيالرنىاڭ بىار باۆلىكى كاۋكااز ياولى بىالەن
ئىااران ،ھىندىسااتان ،تۈركىسااتان ،جۇڭگۇغااا قەدەر يەتااكەن يەنە بىاار بااۆلىكى ئىااراق ،مىسااىر،
شااااىمالىي ئافرىقااااا ،ئەرەب يېاااارىم ئااااارىلى ،ئىسااااپانىيە ،پور تۇگااااالىيە ۋە قااااارا ئافرىقااااا قاتااااارلىق
دۆلەتلەرگىااچە يېتىااپ بارغااان يەھااۇدىيالر بارغااان جايلىرىاادا يەھااۇدىي دىنىنااى تەشااۋىق قىلىااش
بىلەن شۇغۇللىنىش نەتىجىسىدە ،كۆپلىگەن مىللەتلەر يەھۇدىي دىنىغا كىرگەن
يەھۇدىيالرنىڭ دۆلەت قۇرۇشى
يەھااااۇدىيالر يااااۇقىرىق ى چااااوڭ بۆلۈنۈشااااتىن ئىلگىاااارى ۋە كېاااايىن ،ياشااااىغان جەمئىيەتلىرىنىااااڭ
ھەممىسااىدە شااۇ جەمئىاايەت كىشااىلىرىنىڭ ئەڭ تااۆۋەن تەبىااقە ئااادەملىرى سااۈپىتىدە ،سىياسااەتتىن،
ھەر قانااداق بىاار مەنسااەپتىن يىااراق ھالاادا ھايااات كەچااۈرۈپ كەلااگەن ئااۇالر بااارلىق ھىممىتىنااى
ئىقتىسادقا بېغىشالپ بازار سودىسى نى قولىغا ئېلىشقا تىرىشىپ كەلگەن
 -19ئەسااىرگە كەلگەناادە ،ياۋروپااادىكى يەھااۇدىيالردا ئااۆزلىرىگە خاااس بىاار دۆلەت قااۇرۇش
پىكاارى ئىلگىاارى سااۈرۈلۈپ ،سىياسااەتتىن يىااراق ھاياااتتىن سىياسااىي ھاياتقااا كۆچااۈش ئارزۇسااى
كۈچىيىااادۇ شاااۇنداق قىلىاااپ ئاااۇالر -1897يىلاااى شىۋىتساااارىيىدە چاااوڭ قۇرۇلتااااي چاقىرىاااپ باااۇ
ئارزۇنى قارارالشتۇرىدۇ ۋە  -1948يىلى پەلەساتىننى بېساىۋېلىپ ،ئاۇ جايادا ئىسارائىلىيە دۆلىتىناى
قۇرۇپ چىقىدۇ
يەھۇدىيالرنىڭ دىنىي مەنبەلىرى
يەھۇدىيالرنىاااڭ ئەڭ مۆتىااااۋەر كىتاااابى «ئەھااااد قەدىاااام» بولاااۇپ« ،يااااارىتىلىش»«،چىقىااااش»،
«مەدھىااااااايە» ۋە«ساااااااانالر»دىااااااان ئىباااااااارەت  4بۆلاااااااۈم ۋە  39باااااااابتىن تەركىاااااااب تاپقاااااااان
«يارىتىلىش» بۆلۈمىادە دۇنياا تاارىخى« ،چىقىاش» بۆلۈمىادە يەھۇدىيالرنىاڭ مىساىردىكى ھايااتى ۋە
مىسااىردىن چىققاناادىن كېيىنكااى ئەھااۋالى«،مەدھىاايە» بۆلۈمىاادە يەھااۇدىي شااەرىئىتىدىكى ئىبااادەت
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سىساتېمىلىرى « ،ساانالر» بۆلۈمىادە يەھااۇدىي قەبىلىلىرىنىاڭ ،ئەساكەرلىرىنىڭ ۋە ماال-دۇنياسااىنىڭ
سانى سۆزلىنىدۇ
ئەمماااا يەھۇدىيالرنىاااڭ «تەلماااۇد» نااااملىق كىتاااابى مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمدىن يېتىاااپ كەلاااگەن
ئاااغزاكى رىۋايەتلەرنىااڭ شااەرھلىرىدىن توپالنغااان كىتاااب بولااۇپ ،ئىككااى قىسااىمدىن ئىبااارەت
بىاارى پەلەسااتىندە ،يەنە بىاارى بابىلاادا يېزىلغااان يەھااۇدىيالر كااۆپلىگەن مەزھەب ۋە پىرقىالرغااا
بۆلۈنىدۇ()1

) (1مىسىر ۋەقىپ ئىشلىرى مىنىساتىرلىقىنىڭ «ئىساالمىي ئىشاالر ئاالىي كېڭىشاى»تەرىپىادىن ھازىرالنغاان«ئوماۇمىي ئىساالم
ئېنسىكلوپېدىيىسى»دىن

رەلىيىمېداكائ ەۋ تالىكشەت قىلارائقلەخ ىكىدىساينۇد مالسىئ
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ئىسالم دۇنياسىدىكى خەلقئارالىق تەشكىالت ۋە ئاكادېمىيىلەر
ئىسااااااالم دۇنياسااااااىدىكى خەلقئااااااارالىق تەشااااااكىالت ۋە ئاكادېمىيىلەرنىااااااڭ مەشااااااھۇرلىرى
تۆۋەندىكىچە:
(« )1ئىسالم ئەللىرى ئىتتىپاقى»(رابطس المالم اإلسالمي)
«ئىساااالم ئەللىااارى ئىتتىپااااقى» سااااەئۇدى ئەرەبىساااتانىنىڭ مەكاااكە ماااۇكەررەمە شااااەھىرىدە
 -1962يىلى  -18ماي كۈ نى قۇرۇلغان خەلقئارالىق ئىسالم ئىتتىپاقىدۇر
«ئىسااااالم ئەللىااااارى ئىتتىپااااااقى» دۇنيانىاااااڭ ھەر قايساااااى جايلىرىااااادىكى مەشاااااھۇر ئاااااالىم –
ئۆلىماالرنىااااڭ ئىشااااتىراك قىلىشااااى بىاااالەن تەسااااىس قىلىنغااااان بولااااۇپ ،بىرلەشااااكەن دۆلەتاااالەر
تەشااكىالتىنىڭ ئىجتىمااائىي ۋە ئىقتىسااادىي كۆمىتېتلىرىغاااا ،خەلقئااارا تەلىاام – تەربىاايە تەشاااكىالتى
(يۇنىساااكو)غا ،خەلقئااااارا باااالىالر تەشااااكىالتى (يۇنىساااىف)غا« ،خەلقئااااارا ئىساااالم ھەمكااااارلىق
تەشكىالتى»غا « ،ئەرەب دۆلەتلىارى ئىتتىپااقى» غاا ئەزا بولاۇپ ،باۇ تەشاكىالتالرنىڭ يىغىنلىرىغاا
كۆزەتچى سۈپىتىدە ئىشتىراك قىلىدۇ
«ئىسالم ئەللىرى ئىتتىپاقى»نىڭ كۆلىمى ۋە خىَمەت دائىرىسى
«ئىسااالم ئەللىاارى ئىتتىپاااقى» نىااڭ دۇنيانىااڭ ھەرقايسااى جايلىرىاادا  40تىاان ئااارتۇق شۆبىسااى
بولااۇپ ،ئااۇالر مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈن خىاازمەت قىلىاادۇ خۇسۇسااەن ،مەسااجىدلەرنى بىنااا قىلىااش،
مەكتەبلەرنااى ئاااېچىش ۋە نااامرات رايونالرغاااا ياااردەم قىلىاااش ،ئىسااالم دىنىناااى تەشااۋىق قىلىاااش
ۋەزىپىساااىنى ئۆتەيااادۇ ئىساااالم دۇنياااا ئىتتىپاقىنىاااڭ ھەيااائەت ۋە كومىتېااات ئەزالىااارى دۇنياااادىكى
ئوخشاشااامىغان مۇساااۇلمان مىللەتلەردىااان تالالنغاااان ئۆلىماااا ،مۇتەپەككاااۇر ۋە ياااازغۇچىالردىن
تەركىب تاپقان
« ئىسالم ئەللىرى ئىتتىپاقى» نىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.themwl.org :
( « )2خەلقئارا ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى»(منظمس التماون اإلسالمي)
«خەلقئاااارا ئىساااالم ھەمكاااارلىق تەشاااكىالتى» ئىساااالم ئەللىرىنىاااڭ ھۆكاااۈمەت دەرىجىلىااااك
خەلقئااارالىق سىياسااىي تەشااكىالتى بولااۇپ ،ئىلگىاارى« خەلقئااارا ئسااىالم قۇرۇلتاااي تەشااكىالتى»
دەپ ئااااااتىالتتى -2011يىلاااااى-29ئىياااااۇن كاااااۈنى قازاقىساااااتان پاااااايتەختى ئاساااااتانا شاااااەھىرىدە
ئۆتكااۈزۈلگەن «خەلقئااارا ئىسااالم ھەمكااارلىق تەشااكىالتى»غااا ئەزا دۆلەتاالەر تاشااقى ئىشااالرنىڭ
مىنىستىرلىرىنىڭ  -38نۆۋەتلىك چوڭ يىغىنىادا ئېلىنغاان قارارغاا ئاساساەن ،ئۇنىاڭ ناامى«خەلقئاارا
ئىسالم ھەمكاارلىق تەشاكىالتى»غاا ئاۆزگەرتىلگەن باۇ تەشاكىالت ھاازىر ئىساالم دۇنياساىدا ئەڭ
كۈچلاااااۈك ۋە تەساااااىرى ئەڭ زور تەشاااااكىالتالرنىڭ بىااااارى ھېساااااابلىنىدۇ تەشاااااكىالتنىڭ بااااااش
سېكرىتارى ئەكمەلىددىن ئىھسان ئوغلى دېگەن كىشىدۇر
بااااۇ تەشااااكىالت ئەساااالىدە ھەج مەۋسااااىمىگە مۇناسااااىۋەتلىك بولااااۇپ ،ھەر يىلااااى سااااەئۇدى
ئەرەبىسااتانىدىكى مەكااكە مااۇكەررەمە شااەھىرىدە ھەج پائااالىيىتى تامامالنغاناادىن كېاايىن ،ئىسااالم
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دۇنياساااىىنىڭ مۇناساااىۋەتلىك باشااالىقلىرى كېلىاااپ يىغىااان ئۆتكاااۈزەتتى  -1954يىلاااى مىساااىر ۋە
سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ ئورتاق تەشەببۇساى بىالەن مىساىرنىڭ قااھىرە شاەھىرىدە«ئىساالم يىغىناى
ئاپپااااراتى» قۇرۇلاااۇپ ،دۇنيااااۋى دائىرىااادىكى ئىساااالم ئەللىااارى ئىتتىپااااقى دەسااالەپكى قەدەمااادە
شەكىللەنگەن  -1969يىلاى  -9ئايادا  26ئىساالم دۆلىتىنىاڭ دۆلەت باشالىقى ۋە ۋەكىلالەر ئاۆمىكى
مااااراكەش پاااايتەخ تى راباااات شاااەھىرىدە تاااۇنجى قېاااتىم يىغىااان ئېچىاااپ « ،خەلاااق ئاااارا ئىساااالم
ھەمكااارلىق تەشااكىالتى» نااى قااۇرۇش مەسىلىسااى ئۈسااتىدە مەخسااۇس مااۇزاكىرە ئېلىااپ بارغااان
 -1970يىلاى  -3ئايادا ساەئۇدى ئەرەبىساتانىنىڭ جىاددە شاەھىرىدە ئۆتكاۈزۈلگەن ئىساالم ئەللىاارى
دىپلۇماااتىيە مىنىسااتىرل ىرىنىڭ تااۇنجى يىغىنىاادا قۇرۇلماااقچى بولغااان تەشااكىالتنىڭ باشقارمىسااىنى
تەسىس قىلىش قاارار قىلىنغاان ۋە تەشاكىالتنىڭ نىزامنامىساى تاۈزۈپ چىقىلغاان  -1970يىلاى -5
ئاياادا « خەلااق ئااارا ئىسااالم ھەمكااارلىق تەشااكىالتى » سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ جىااددە شااەھىرىدە
رەسمى قۇرۇلغان
«خەلقئارا ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى»نىڭ مەقسىتى
خەلقئااااارا ئىساااااالم ھەمكااااارلىق تەشاااااكىالتىنىڭ ئاساساااالىق غايىساااااى ئەزا دۆلەتاااالەر ئاااااارا
ئىتتىپاااقلىقنى ئىلگىاارى سااۈرۈشر ئەزا دۆلەتاالەر ئارىسااىدا ئىقتىسااادىي ،ئىجتىمااائىي ،مەدەنىاايەت،
ئىلىام – پەن قاتاارلىق جەھەتلەردىكااى ھەمكاارلىقنى كاۈچەيت ىشر ئىرقىااي ئاايرىمچىلىق ۋە ئىرقىااي
كەمسىتىشااانى تاااۈگىتىش ،ھەر خىااال تاااۈردىكى مۇساااتەملىكىچىلىككە قارشاااى تاااۇرۇش ،پەلەساااتىن
خەلقىنىڭ مىللىي قاانۇنى ھوقاۇقىنى ئەسالىگە كەلتاۈرۈش يولىادىكى كۈرەشالىرىنى قاولالشر دۇنياا
تىچلىقى ۋە بىخەتەرلىكىنى قوغداش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر
«خەلقئارا ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى»نىڭ تەرەققىياتى
بااۇ تەشااكىالت خەلقئااارادىكى ئىسااالم ئەللىرىنىااڭ تەشااكىالتى بولااۇش سااۈپىتى بىاالەن -1975
يىلىااادىن باشاااالپ بىرلەشاااكەن دۆلەتااالەر تەشاااكىالتىدا كاااۆزەتچى ئورنىغاااا ئىاااگە بولاااۇپ يىغىنغاااا
قاتنىشاااىپ كەلمەكاااتە بىرلەشاااكەن دۆلەتااالەر تەشاااكىالتىنىڭ  -36نۆۋەتلىاااك يىغىنىااادا بىرلەشاااكەن
دۆلەتاااالەر تەشااااكىالتى بىاااالەن خەلقئااااارا ئىسااااالم ھەمكااااارلىق تەشااااكىالتىنىڭ ھەمكارلىشىشااااى
توغرىسىدا قارار ماقۇللىنىاپ ،باۇ تەشاكىالتنىڭ خەلقئاارادىكى ئاورنى مۇئەييەنلەشاتۈرۈلگەن باۇ
تەشكىالتقا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ساانى دەسالەپكى  26دىان يۈكساىلىپ  57دۆلەتاكە يەتاكەن ئوتتاۇرا
ئاسااىيادىكى مۇسااتەقىل تااۈركىي جۇمھااۇرىيەتلەردىن ئۆزبېكىسااتان ،قازاقىسااتان ،تۈركمەنىسااتان،
قىرغىزىستان ،تاجىكىساتان ۋە ئەزەر بەيجاان قاتاارلىق ئاالتە دۆلەتماۇ باۇ تەشاكىالتقا ئەزا بولغاان
ئىدى
تەشكىالتنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.oic-oci.org :
( « )3خەلقئارا مۇسۇلمان ئۆلىماالر ئىتتىپاقى»(ات اد المالمي لملماء المسلمين)
« خەلقئاااارا مۇساااۇلمان ئۆلىمااااالر» ئىتتىپااااقى دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادىكى ھەر خىااال
مەزھەبتىن بولغاان ،مۇساتەقىل ۋە ھاۆر مۇساۇلمان ئالىملىرىادىن تالالنغاان بىار گۇرۇپپاا كىشاىلەر
تەرىپىاادىن-2004يىل ا ى لوندوناادا تەسااىس قىلىنغااان ئىتتىپاااق بولااۇپ ،ئىتتىپاقنىااڭ رەئىسااى ئەلااالمە
يۈسۈپ قەرداۋىدۇر مۇئاۋىن رەئىسلەر سۈننى ئۆلىمالىرىادىن ئەلاالمە ئابادۇلال ئىبناى بىايە ،شاىئە
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ئۆلىمالىرىاادىن ئەلااالمە ئااايەتۇلال تەسااخىرى ۋە ئابااازىيە مەزھىبااى ئۆلىمالىرىاادىن ئەلااالمە ئەھاامەد
خېلىلى قاتارلىقالردۇر
« خەلقئارا مۇسۇلمان ئۆلىماالر ئىتتىپاقى» نىڭ ئاالھىدىكلىكى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئىسااالمىيلىك بااۇ خااالىس ئىسااالمىي ئىتتىپاااق بولااۇپ ،مۇسااۇلمان ئۆلىمالىرىاادىن تەشااكىل
تاپقااااان ۋە ئىسااااالم ئۈچااااۈنال خىاااازمەت قىلىاااادۇ دۇنيااااادىكى بااااارچە ئىسااااالم مەزھەبلىاااارىگە ۋە
جامائەتلىرىگە ۋەكىللىك قىلىدۇ
( ) 2خەلقئااارالىق بااۇ ئىتتىپااااق بىاارەر دۆلەتاااكە ياااكى بىاارەر مىللەتاااكە خاااس ئەمەس ،بەلكاااى
دۇنيانىااڭ ھەر قايساااى جايلىرىاادىكى مۇساااۇلمانالرغا ،شاااۇنداقال ئىسااالم دۇنياساااىنىڭ ساااىرتىدىكى
مۇسۇلمان ئەمەس جەمئىيەتلەردە ياشايدىغان ئاز سانلىق مۇسۇلمانالرغىمۇ ۋەكىللىك قىلىدۇ
( ) 3مۇساااتەقىللىق باااۇ ئىتتىپااااق بىااارەر ھۆكاااۈمەتكە يااااكى بىااارەر تەشاااكىالتقا يااااكى بىااارەر
جامائەتكە قاراشلىق بولمىغا مۇستەقىل ئىتتىپااق بولاۇپ ،كاۈچىنى خەلقنىاڭ ئىشەنچىساىدىن ئالىادۇ
ئەمما ھېچقانداق بىر دۆلەتكە دۈشمەنلىك مەۋقەسىدە بولمايدۇ
( ) 4يەككىلىاااك باااۇ ئىتت ىپااااق بىااارەر ھۆكاااۈمەت تەرىپىااادىن تەساااىس قىلىنغاااان ئەمەس ،بەلكاااى
مۇسۇلمان ئۆلىمالىرى ئۆزلىرى تەسىس قىلغان ئىتتىپاقتۇر
( ) 5ئىلمىيلىاااك باااۇ ئىتتىپااااق ئىلىااام-مەرىاااپەت ۋە تەلىااام-تەربىااايە ئىشااالىرىغا كۆڭاااۈل بۆلۈشااانى
ئالدىنقى ئورۇندا قويىدىغان ئىلىم ئەھلىلىرى تەرىپىدىن تەسىس قىلغان ،ئۆلىماالر ئىتتىپاقىدۇر
( ) 6دەۋەتچىلىك بۇ ئىتتىپاق تىل ۋە قەلەم بىلەن ئىسالمغا دەۋەت قىلىشانى غاايە قىلغاان بولاۇپ،
ھاازىرقى زاماان پەن -تېخنىكىلىرىنىاڭ ھەممىساى ئىشااقا ساېلىپ ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ كۆرسەتمىسااى
بويىچە دىنغا دەۋەت قىلىدۇ
( ) 7ئوتتۇرھاااللىق بااۇ ئىتتىپاااق ر ادىكاااللىق ياااكى پاسسااىپلىقتىن يىااراق بولغااان ،ئوتتۇرھاااللىق
يولىنى تاللىغان ئىتتىپاق بولۇپ ،بارلىق ئىشلىرىدا شۇنى تەشۋىق قىلىدۇ
( ) 8پائالىيەتچاااانلىق باااۇ ئىتتىپااااق نەشااارىياتقىال كۇپاااايە قىلىاااپ قالماساااتىن ،جىاااددىي ئىشااالەش،
قۇرۇپ چىقىش ،ئىلمىي قابىلىيەتلەرنى ئىشقا سېلىش بىلەن ئىش ئېلىپ بارىدۇ
بۇ ئىتتىپاقنىڭ رەسمىي تور ئادرېسى: www.iumsonline.net
( « )4خەلقئارا ئىسالم قۇتقۇزۇش تەشكىالتى»(ھيئس اإلغاثس اإلسالميس المالميس)
« خەلقئااارالىق ئىسااالم قۇتقااۇزۇش تەشااكىالتى» ئافرىقىاادىكى ئاچااارچىلىق سااەۋەبلىك ياااردەمگە
مۇھتاج ئائىلىلەرگە ياردەم قىلىش مەقسىتى بىالەن كىچىاك بىار مۇئەسسەساە ساۈپىتىدە -1984يىلاى
ئەنگىلىااايە پاااايتەختى لونااادوننىڭ شاااىمالىدىكى بىرمىنگھاااال شاااەھىرىدە تەساااىس قىلىنغاااان بولاااۇپ،
كېيىاانچە بااۇ مۇئەسسەسااە خەلقئااارالىق ئەڭ چااوڭ مۇسااتەقىل تەشااكىالتالردىن بىاارىگە ئايالنغ اان
ھازىر بۇ تەشكىالتنىڭ دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا شۆبىلىرى قۇرۇلغان
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ۋەزىپىسى
« خەلقئارا ئىسالم قۇتقۇزۇش تەشاكىالتى» يوقساۇلالرغا يااردەم قىلىاش ،يېتىمالرناى تەمىانلەش
ئىشاالىرىنى ئېلىااپ بارىاادۇ بااۇ تەشااكىالتنىڭ ياردىمىاادىن ئەڭ كااۆپ پاياادىلىنىپ كەلااگەن دۆلەتاالەر
ئالبانىيە ،بوسنىيە ،بېنگال ،ھىندىستان ،پاكىستان ،پەلەستىن ،مالى ،سۇدان قاتارلىقالردۇر
« خەلقئااارا ئىسااالم قۇتقااۇزۇش تەشااكىالتى» بىرلەشااكەن دۆلەتاالەر تەشااكىالتنىڭ ئىجتىمااائىي ۋە
ئىقتىسادىي ئالىي كېڭىشىگە ئازا تەشكىالتالرنىڭ بىرى
بۇ تەشكىالتنىڭ رەسمىي تور

ئادرېسىwww.islamic -relief.com:

( « )5دۇنيا مۇسۇلمان ياشالر كۇلۇبى»( الندوة المالميس للشباب اإلسالمي)
دۇنياااا مۇساااۇلمان ياشاااالر كۇلاااۇبى  -1972يىلاااى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانىنىڭ پاااايتەختى رىيااااد
شااەھىرىدە مەرھااۇم پادىشاااھ پەسااەلنىڭ پەر مااانى بىاالەن تەسااىس قىلىنغااان خەلقئااارالىق ئىسااالمىي
تەشاااكىالتتۇر باااۇ تەشاااكىالت مۇساااۇلمان ياشاااالرنى ئەقىااادە ،ئەخاااالق تەرەپاااتىن تەربىااايىلەش ۋە
ئۇالرغاااا يااااردەم قىلىاااش ،شاااۇنداقال مۇساااۇلمان ياشااالىرىنى پايااادىلىق پائاااالىيەتلەرگە يېتەكلەشااانى
مەقسەت قىلىدۇ
ۋەزىپىسى
دۇنيااااا مۇسااااۇلمان ياشااااال ر كۇلااااۇبى مۇسااااتەقىل ئىسااااالمىي تەشااااكىالت بولااااۇپ ،كااااۆپلىگەن
دۆلەتاااااالەردە شااااااۆبىلىرى قۇرۇلغااااااان ۋە دۇنيانىااااااڭ ھەر قايسااااااى جايلىرىاااااادىكى مۇسااااااۇلمان
ئوقۇغۇچىالرنىااڭ ئوقااۇش خىراجىتىنااى كۆتااۈرۈش ،يېااتىم بالىالرغااا مەخسااۇس ئااايلىق توختىتى اپ
ماااددىي ياااردەم قىلىااش ،مۇسااۇلمان ياشاالىرىنى تااوپالپ ئۇالرغااا كۇرسااالرنى ئورۇنالشااتۇرۇش
ئارقىلىق ئۇالرنى تەربىيىلەش ،دىنىي ئەسەرلەرنى باساتۇرۇپ تاارقىتىش قاتاارلىق خىزمەتلەرناى
قىلىدۇ
دۇنيا مۇسۇلمان ياشالر كۇلۇبىنىڭ رەسمىي تور

ئادرېسىwww.wamy.org:

( « )6پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى مۇداپىئە قىلىش خەلقئارالىق كومىتېتى»(اللجنس المالميس
لنصرة النبي)
« پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنى ماۇداپىئە قىلىااش خەلقئااارالىق كاومىتېتى» -2008يىلااى سااەئۇدى
ئەرەبىستانى پايتەختى رىياد شەھىرىدە تەساىس قىلىنغاان مۇساتەقىل كومىتېات بولاۇپ ،پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئۇلااۇ ما قااامىنى مااۇداپىئە قىلىااش ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ھەققىاادە ئىسااالم
دۈشاامەنلىرى تەرىپىاادىن تارقىتىلغااان تااۆھمەتلەرگە ،سەپسااەتىلەرگە ۋە ھەر تۈرلااۈك بولمىغااۇر
سۆزلەرگە رەددىيە بېرىش ئارقىلىق ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنى ۋە ئۇنىاڭ ئېساىل پەزىلەتلىرىناى
تونۇتۇشنى مەقسەت ۋە غايە قىلىدۇ
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پائالىيەتلىرى
پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنى ماااااۇداپىئە قىلىاااااش خەلقئاااااارا لىق كومىتېتىنىاااااڭ پائاااااالىيەتلىرى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنىڭ تەرجىمىھالىنى ھەر خىل تىلالرغا تەرجىمە قىلىپ تارقىتىش
( ) 2مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنى تونۇتۇش يولىدا ھەر خىل پروگراممىالرنى تەييارالش
( ) 3ماۇھەممەد ئەلەيھىساااالمنىڭ تەرجىمىھاالىنى ئېنتېرنېاات تورلىرىادا ئەرەبااچە ۋە ئىنگىلىاازچە
ئىككى تىلدا تارقىتىش
( ) 4مۇھەممەد ئەلەيھىساالمنىڭ تەرجىمىھالى ھەققىادە ساىنئالغۇ ۋە ئاۈن ئاالغۇ پالساتىنكىلىرىنى
چىقىرىپ ھەقسىز تارقىتىش
( ) 5مااااۇھەممەد ئەلەيھى ساااااالمنىڭ تەرجىمىھااااالى ھەققىاااادە ئىنگىلىااااز تىلىاااادا ئااااايلىق ژۇرنااااال
چىقىرىش
( ) 6ماااۇھەممەد ئەلەيھىسااااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى ئاااۆگىتىش ئۈچاااۈن مەخساااۇس كۇرساااالرنى
ئېچىش
( ) 7مااااااۇھەممەد ئەلەيھىساااااااالمنىڭ تەرجىمىھااااااالى يېزىلغااااااان كىتااااااابچىالرنى بااااااازارالردا،
دوختۇرخانىالردا ،ئايرودرۇمالردا ۋە ئادەم توپلىشىدىغان جايالردا كەڭ تارقىتىش
( ) 8ئىسااااالم دۈشااااەمنلىرىنىڭ سەپسااااەتىلىرىگە ۋە تااااۆھمەتلىرىگە رەددىاااايە بېرىاااادىغان ئىلىاااام
ئەھلىلىرىنى يېتىشتۈرۈپ چىقىش
( ) 9ماااۇھەممەد ئەلەيھىسااااالمنىڭ تەرجىمىھاااالىنى تونۇتاااۇش ئۈچاااۈن مەخساااۇس يىغىنالرناااى
چاقىرىش
( )10تېلېفااااون ،فاااااكس  ،بوچتااااا ،ئااااېلخەتلەر ئااااارقىلىق مااااۇھەممەد ئەلەيھىساااااالم ۋە ئۇنىااااڭ
تەرجىمىھالى ھەققىدە سورىغانالرغا قانائەتلىك جاۋابالرنى بېرىش
رەسمىي تور ئادرېسى:

www.nusrah.com

( « )7ئەزھەر ئىسالم تەتقىقات ئاكادېمىيىسى»(مجمع الب وث اإلسالميس باألزھر)
مىسااااىردىكى ئەزھەر ئىسااااالم تەتقىقااااات ئاكادېمىيىسااااى ئەزھەر ئااااالىي بىلىمگاھىنىاااااڭ -103
نومۇرلاااۇق قارارىغاااا ئاساساااەن -1961 ،يىلااااى ئىساااالم مەزھەبلىرىنىاااڭ ھەممىساااىگە ۋەكىللىااااك
قىلىااادىغان كاتتاااا ئۆلىمااااالردىن  50تىااان كاااۆپرەك كىشاااىنىڭ ئىشاااتىراكى بىااالەن تەساااىس قىلىنغاااان
كومىتېااات بولاااۇپ ،ئەزالىرىناااى يېشاااى  40تىااان كىچىاااك بولماسااالىق ،تەقاااۋالىقى بىااالەن تونۇلغاااان
بولاااۇش ،ئىساااالمىي ئاااالىي مەكاااتەبلەردىن بىرەرساااىنى پۈتتاااۈرگەن بولاااۇش ۋە ئىساااالمىي ئىلىااام
ساھەلەرنىڭ بىرەر ئىلمىي مەھسۇالتى بولۇش شەرتى بىلەن تالاليدۇ
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ئەزھەر ئىساااااااالم تەتقىقاااااااات ئاكادېمىيىساااااااىگە ئەزا ئۆلىماالرنىاااااااڭ 20دىااااااان باشاااااااقا دۆلەت
پۇخرالىرىااادىن بولغاااانلىقى باااۇ ئاكادېمىيىنىاااڭ مىساااىرغا خااااس بولماساااتىن ،تىااال ،رەڭ ۋە دۆلەت
ئايرىمايدىغان خەلقئارالىق بۇ ئاكادېمىيە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
بۇ ئاكادېمىيىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.alazhar.gov.eg :
ۋەزىپىسى
ئەزھەر ئىسااالم تەتقىقااات ئاكادېمىيىسااىنىڭ ئاساساالىق ۋەزىپىسااى ئىسااالم دىنىغااا مۇناس اىۋەتلىك
مەساىلىلەر ئۈساتىدە كەڭ تەتقىقاات ئېلىاپ بېارىش ،ئىساالم مەدەنىيىتىناى ھەر قاناداق بىار سىياساىي
ۋە مەزھەبىااي تەرەپدارلىقىاادىن خااالىي قىلغااان ھالاادا ،ئۇنىااڭ ھ ەقىقىتىنااى چۈشااەندۈرۈش ۋە ھەر
قايسااى ئىلىاام -مەرىااپەت ساااھەلىرىنىڭ دائىرىسااىنى كېڭەيااتىش ،شااۇنداقال ئەقىاادىگە مۇناسااىۋەتلىك
ئىجتىمائىي مەسىلىلەر ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇشتىن ئىبارەتتۇر
( « )8سەئۇدى ئەرەبىستان كاتتا ئۆلىماالر ھەيئىتى»(ھيئسكبار الملماء بالمملكس المربيس
السموديس)
« سااەئۇدى ئەرەبىسااتان كاتتااا ئۆلىماااالر ھەيئىتااى» سااەئۇدى ئەرەبىسااتان پادىشاااھلىقىنىڭ -137
نومۇرلااۇق پەرمانىغااا ئاساسااەن -1971 ،يىلااى ئىسااالم شااەرىئىتىگە مۇتەخەسسااىس ئااالىمالردىن
تااالالپ قۇرۇلغااان ھۆكااۈمەت مۇئەسسەسااى بولااۇپ سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى ھۆكااۈمىتى تەرىپىاادىن
دىنىااااي مەسااااىلىلەر ھەققىاااادە پەتىااااۋا بېاااارىش ھەققااااى بېاااارىلگەن يېگااااانە ئورگاناااادۇر سااااەئۇدى
ئەرەبىستانىدىكى « پەتىۋا ئىشلىرى كومىتېتى» بۇ ئورگانغا قارايدۇ
ۋەزىپىسى
« سەئۇدى ئەرەبىستان كاتتا ئۆلىماالر ھەيئىتاى» نىاڭ ۋەزىپىساى ھەر قايساى دىنىاي مااۋزۇالردا
ئىلمىااي تەتقىقاااتالر نى نەشاار قىلىااش ،مۇسااۇلمانالر كىشااىلىك تۇرمۇشااىدا دۇچ كەلااگەن مەسااىلىلەر
ھەققىاااادە قااااارار چىقىاااارىش ۋە « پەتىااااۋا كااااومىتېتى» تەييارلىغااااان پەتىااااۋاالرنى تەستىقالشااااتىن
ئىبارەتتۇر
بۇ ھەيئەتنىڭ رەسمىي تور

ئادرېسىhttp://www.alifta.com :

(« )9ھىندىستان ئىسالم ىقھى ئاكادېمىيىسى»(مجمع الفقە اإلسالمي بالھند)
« ھىندىسااااتان ئىسااااالم فىقھااااى ئاكادېمىيىسااااى»  -1988يىلااااى ھىندىسااااتاندا دىنىااااي ۋە ئىلمىاااااي
مۇئەسسەسااە سااۈپىتىدە ئەلااالمە قااازى قاسااىمىي دېااگەن كىشااىنىڭ باشااچىقىلىدا ،ھىنسااتان تەۋەسااىدە
تونۇلغان فىقھىشۇناس ئالىمالرنىڭ ئىشتىراكى بىلەن تەسىس قىلىنغان ئىسالمىي ئاكادېمىيىدۇر
ۋەزىپىسى
« ھىندىسااتان ئىساااالم فىقھااى ئاكادېمىيىساااى» نىااڭ ۋەزىپىساااى ھىندىسااتاندىكى مۇساااۇلمانالرنىڭ
كۈناادىلىك تۇرمۇشااىدا ئۇچراياادىغان مەسااىلىلەر ھەققىاادە پەتىااۋا بېاارىش ،شااەرىئەت ئەھكاااملىرىنى
بايان قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئاكادېمىيىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.ifa-india.org :

رەلىيىمېداكائ ەۋ تالىكشەت قىلارائقلەخ ىكىدىساينۇد مالسىئ
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( « )10ياۋروپا پەتىۋا ۋە ئىلمىي تەتقىقات كېڭىشى»( المجلس األوروبي لإل تاء والب وث)
ياۋروپا پەتىاۋا ۋە ئىلمىاي تەتقىقاات كېڭىشاى -1997يىلاى ئەنگىلىايە پاايتەختى لوندونادا تەساىس
قىلىنغاان ،ئىساال مىي ئىشاالرغا مۇتەخەسساىس ،مۇساتەقىل كېڭەشاتۇر كاېڭەش ئەزالىارى سااۈننى
ۋە شاىئە ئالىملىرىادىن تالالنغاان كاتتاا ئۆلىمااالر بولاۇپ ،ئۇنىڭغاا تونۇلغاان ئاالىم دوكتاۇر يۈساۈپ
قەرداۋى رىئاسەتچىلىك قىلىدۇ كېڭەشنىڭ ھازىرقى قارارگاھى ئېرالندىيىدە
ۋەزىپىسى
«ياۋروپا پەتىۋا ۋە ئىل مىي تەتقىقات كېڭىشاى» نىاڭ ۋەزىپىساى ئىساالم ئەللىرىادىكى ،خۇسۇساەن
ياۋروپااا ۋە شااۇنىڭغا ئوخشاااش خەلقااى مۇسااۇلمان ئەمەس جەمئىاايەتلەردە ياشااايدىغا ئاااز سااانلىق
مۇسااااۇلمانالرنىڭ كۈناااادىلىك ئااااۇچراپ تۇرىاااادىغان ،شااااەرىئەت ھۆكااااۈمىنى تەلەب قىلىااااادىغان
مەساااىلىلىرىنى قۇرئاااان كەرىااام ۋە ساااۈننەتنىڭ روھىغاااا ئاساسااالىنىپ ھەل قىلىاااش ،پەتىاااۋا تەلەب
قىلىغان ئىشالر ھەققىدە پەتىۋا بېارىش ،ئۇالرنىاڭ ئارىساىدا ئىساالم دىنىناى ۋە ئىساالم مەدەنىيىتىناى
تەشااۋىق قىلىاااش ،مۇساااۇلمان ئۆلىمالىرىنىاااڭ پىكىااار-قاراشااالىرىنى بىااار-بىااارىگە يېقىنالشاااتۇرۇش،
فىقھىاي مەساىلىلەردە ئۆلىمااالر ئارىىساىدا ك ېڭىشاىپ بىرلىاك ھاساىل قىلىشاتىن ئىباارەت كېڭەشاانىڭ
رەسمىي تور ئادرېسىwww.olamaashareah.net :
(« )11ئىسالم ئەللىرى ئىتتىپاقى» تارمىقىدىكى«ئىسالم ىقھى ئاكادېمىيىسى»(مجمع الفقە
اإلسالمي لرابطس المالم اإلسالمي)
«ئىسااالم ئەللىاارى ئىتتىپاااقى»نىااڭ تارمىقىاادىكى « ئىسااالم فىقھااى ئاكادېمىيىسااى» دۇنيانى اڭ ھەر
قايسااااى جايلىرىاااادىكى ئىسااااالم ئۆلىمالىرىاااادىن ۋە فىقھىشۇناساااالىرىدىن تالالنغااااان بىاااار گۇرۇپپااااا
كىشاىلەرنىڭ ئىشاتىراكى بىالەن  -1977يىلاى ساەئۇدى ئەرەبىساتانىدا تەساىس قىلىنغاان خەلقئاارالىق
ئاكادېمىيىدۇر
ۋەزىپىسى
« دۇنيا ئىسالم ئەللىرى ئىتتىپاقى» تارمىقىادىكى « ئىساالم فىقھاى ئاكادېمىيىساى»نىاڭ ۋەزىپىساى
مۇسۇلمانالرنىڭ كىشىلىك ۋە ئىجتىماائىي ھاياتىادا كۆرۈلاۈپ تۇرىادىغان يېڭاى مەساىلىلەر ھەققىادە
پىكىاار -قاراشااالىرىنى بىلااادۈرۈش ۋە ئىساااالم شاااەرىئىتىنىڭ ئەھكاملىرىغاااا مۇۋاپىاااق ھالااادا ،ئىساااالم
ئۇممىتىنىااااڭ نەزىاااارى يە ۋە ئەمەلىاااايەت جەھەتتىكااااى بىاااار پۈتااااۈنلىكىنى ئوتتۇرىغااااا چىقىرىشااااقا
تىرىشىشتىن ئىبارەت
بۇ ئاكادېمىيىنىڭ رەسمىي تور

ئادرېسىwww.themwl.org/publications/default:

(« )12ئىسالم ھەمكارلىق تەشكىالتى»نىڭ تارمىقىدىكى«ئىسالم ىقھى ئاكادېمىيىسى» (مجمع
الفقە اإلسالمي لمنظمس التماون اإلسالمي)
« خەلقئااارا ئىسااالم ھەمكااارلىق تەشااكىالتى»نىااڭ تارمىقىاادىكى « ئىسااالم فىقھااى ئاكادېمىيىسااى»
-1983يىلااى  -6ئاياادا سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ مەكااكە مااۇكەررەمە شااەھىرىدە تەسااىس قىلىنغااان
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بولااااااۇپ 43 ،دۆلەت ئىشاااااااتىراك قىلىاااااادۇ ۋە  58دۆلەتاااااااتىن تالالنغااااااان ئۆلىمااااااااالر ،ئىساااااااالم
مۇتەپەككۇرلىرى ۋە فىقھىشۇناسالر بۇ ئاكادېمىيىگە ئەزا بولغان قارارگاھى جىددە شەھىرىدە
ۋەزىپىسى
«خەلقئااارا ئىسااالم ھەمكااارلىق تەشااكىالتى» تارمىقىاادىكى «ئىسااالم فىقھااى ئاكادېمىيىسااى»نىااڭ
ۋەزىپىساااى ئىساااالم ئەللىرىااادە كىشاااىلەرنىڭ كۈنلاااۈك تۇرمۇشاااىدا ئوتتۇرىغاااا چىقىاااپ تۇرىااادىغان،
شااااەرىئەت ھۆكااااۈمى تەلەب قىلىاااادىغان مەسااااىلىلەرنى قۇرئااااان كەرىاااام ۋە سااااۈننەتنىڭ روھىغااااا
ساساالىنىپ ھەل قىلىااش ۋە پەتىااۋا تەلەب قىلىااادىغان مەسااىلىلەردە پىكىاار-قاراشاالىرىنى ئوتتۇرىغاااا
قويااۇش ،شااۇنداقال مۇسااۇلمانالر ئارىسااىدا ئىسااالم فىقھىنااى تااارقىتىش ھەم ئومۇمالشتۇرۇشااتىن
ئىبارەت
بۇ ئاكادېمىيىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.fiqhacademy.org.sa :
( )13تۈركىيە «ئىسالم تەتقىقات مەركىرى»
تۈركىيىدىكى «ئىسالم تەتقىقاات مەركىازى»-1975يىلاى « تاۈركىيە دىياانەت ئىشالىرى ۋەقپاى»
تەرىپىااادىن ئساااىتانبۇلدا قۇرۇلغاااان بولاااۇپ ،كاااۆپلىگەن ئىلمىاااي خىزمەتلەرناااى قىلىاااپ كەلمەكاااتە
« تااۈركىيە دىيااانەت ئىشاالىرى ۋەقپااى»نىااڭ تاۈركىيە ئى چااى ۋە سااىرتىدىكى ئىسااالمىي پائااالىيەتلىرى
ئىچىااادە ئساااىالم ئېنسىكلوپېدىيى ساااى تاااۈزۈپ چىقىاااش قاااارار قىلىنىاااپ-1983 ،يىلاااى ئىساااتانبۇلدا
مەخساااۇس ئىسااااالم ئېنسىكلوپېدىيىساااى تااااۈزۈپ چىقىاااش كااااومىتېتى قۇرۇلغاااان ۋە -1988يىلااااى
ئېنسااااىكلوپېدىيە تااااۈزۈش پائااااالىيىتى رەساااامىي باشااااالنغان -1993يىلىغااااا كەلگەناااادە« ،ئىسااااالم
ئېنسىكلوپېدىيىسااى تااۈزۈپ چىقىااش كااومىتېتى» بىاالەن «ئىسااالم تەتقىقااات مەركىاازى» ئىككىسااى
« دىياااانەت ئىشااالىرى ۋەقپاااى» تەرىپىااادىن « ئىساااالم تەتقىقاااات مەركىااازى» دېاااگەن ناااام ئاساااتىدا
بىرلەشااتۈرۈلگەن شااۇندىن بىاارى ئااۇالر ئىسااالم ئېنسىكلوپېدىيىسااىنى تااۈزۈپ چىقىااش ئىشاالىرىنى
بىرلىكتە داۋامالشتۇرۇپ كەلمەكتە
پائالىيەتلىرى
«تۈركىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىازى» نىاڭ ئاساسالىق پائاالىيەتلىرى ئىساالم ئېنسىكلوپېدىيىساىنى
تۈزۈشاانى داۋامالشااتۇرۇش ،ئىلىاام تەتقىقاااتى ،خۇسۇساااەن ئىسااالمىي ئىلىماالەر تەتقىقاااتى بىااالەن
شاااۇغۇللىنىش ۋە دىنىناااي ئەساااەرلەرنى بارلىققاااا كەلتۈرۈشاااتىن ئىباااارەتتۇر ئاااۇالر ھاااازىرغىچە
ئەرەب تىلىاادىن كااۆپلىگەن دىنى ا ي ئەسااەرلەرنى تەرجىاامە قىلغااان ۋە بەزى ئەسااەرلەرنى يېزى اپ
چىققان رەسمىي تور ئادرېسىwww.isam.org.tr:
ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى
« تااۈركىيە دىيااانەت ئىشاالىرى ۋەقپااى»گە قاراشاالىق « ئىسااالم تەتقىقااات مەركىاازى»تەرىپىاادىن
ھازىرلىنىۋاتقااان ئىسااالم ئېنسىكلوپېدىيىسااى 15441ماااۋزۇدىن تەر كىااپ تاپقااان بولااۇپ ،ئوخشاااش
بولمىغااان ئىلىاام ساااھەلىرىدىن بولغااان بەت ئاسااتىدىكى بۆلااۈملەرنى قوشااقاندا  16915ماااۋزۇدىن
تەركىااپ تاپىاادۇ چااوڭ ھەجىملىااك  40تااوم بولااۇپ چىقىشااى پىالنغااان بااۇ ئېنسااىكلوپېدىيىنىڭ -32
تومغا قەدەر بولغانلىرى -2006يىلى نەشرىدىن چىققان ئىدى ھاازىر -39تاوم ى يېزىلىاپ بولغاان
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بااۇ ئېنسااىكلوپېدىيىنى تااۈزۈپ چىقىااش ئۈچااۈن تااۈركىيە ئىچااى ۋە سااىرتىدىن 2000دىاان كااۆپرەك
مۇتەخەسىس ئىشلىمەكتە
ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسىنىڭ مەزمۇنى
ئىسااالم ئېنسىكلوپېدىيىسااىدە ئىسااالمىي ئىلىماالەر ،ئىسااالم-تااۈرك مەدەنىيىتااى ،ئسااىالم تااارىخى،
تاااارىختىكى ئىساااالم د ۆلەتلىااارى ،ئىساااالمىي ئەساااەرلەر ،مۇساااۇلمانالرنىڭ ياااۇرتلىرى ،ئىساااالم
دۇنياساااىدىكى مەشاااھۇر شەخسااالەر -ئۆلىمااااالر ،سىياساااىيۇنالر ،قومانااادانالر ،ماااۇھىم تاااارىخىي
ۋەقەلىكااالەر ،كىشاااىلىك ھاياتتاااا تەساااىرى كۈچلاااۈك بولغاااان ئىشاااالر ۋە مەساااىلىلەر ،مۇساااۇلمان
بولمىساااىمۇ ئىساااالمغا ۋە مۇساااۇلمانالرغا م ۇناساااىۋەتلىك ئەساااەرلەرنى يازغاااان يااااكى خىااازمەت
كۆرسەتكەن شەخسلەر ،دۇنيادىكى دىنالر قاتارلىقالر ئورۇن ئالغان
رەسمىي ئادرېسىwww.islamansiklopedisi.org :
( « )14مىسىر پەتىۋا مەركىَى»( دار اإل تاء المصريس)
«مىساااىر پەتىاااۋا مەركىااازى» ئىساااالم دۇنياساااىدىكى ئەڭ قەدىمىاااي پەتىاااۋا مەركىااازى بولاااۇپ،
 -1895يىلى مىسىر دىيارىنىڭ ساابىق مۇپتىساى ،ئىساالھاتچى ئاالىم ماۇھەممەد ئابادۇنىڭ دەۋرىادە،
مىساااىر ھۆكۈمىتىنىاااڭ  -55نومۇرلاااۇق قاااارارى بىااالەن مىساااىرنىڭ قااااھىرە شاااەھىرىدە تەساااىس
قىلىنغااان مىسااىر پەتىااۋا مەر كىزىنىااڭ ئىسااالم دۇنياسااىدىكى ئااورنى ۋە ئىناااۋىتى ئىنتااايىن يااۇقىرى
بولاۇپ ،ئۆلىمالىرىنىاڭ ھەر قايساى ئىساالم ئەللىرىادىن تالالنغاان ،مۇجتەھىاد ،ئۈساتۈن ساەۋىيىلىك
بولىشاى ۋە پەتىااۋا ئىشالىرىدا ئىسااالم دىنىنىااڭ غايىساى بىاالەن خەلقنىااڭ مەنئەتاى ئىككىسااىگە رىئااايە
قىلىشتا ئىنتايىن ئېھ تىياتچانلىق بىلەن ئىش كۆرىشى بىلەن مەشھۇردۇر
« مىساااىر پەتىاااۋا مەركىااازى» كاتتاااا ئۆلىمااااالردىن تەشاااكىللەنگەن پەتىاااۋا كاااومىتېتى ،دىنىاااي
تەتقىقااات بۆلااۈمى ،پەتىااۋا ئۇسااۇللىرىنى ئااۆگىتىش مەركىاازى ،تەرجىاامە مەركىاازى ،تېلېفااون ۋە
ئااېلخەت ئااارقىلىق سااورالغان سااوئالالرغا جاااۋاب بېاارىش مە ركىاازى قاتااارلىق بۆلااۈملەرنى ئااۆز
ئىچىگە ئالىدۇ
ۋەزىپىسى
« مىسىر پەتىۋا مەركىازى» دىنىاي ۋە قاانۇنىي ئىككاى چاوڭ ۋەزىپىناى ئۈساتىگە ئالغاان بولاۇپ،
دىنىااي ۋەزىپىسااى دىنىااي سااوئالالرغا جاااۋاب بېاارىش ،پەتىااۋا تەلەب قىلغانالرغااا پەتىااۋا بېاارىش،
چەتئەللىك ئوقۇغۇچىالرغا پەتىاۋا ئىشالىر ىنى ئاۆگىتىش ،دىنىاي بايانااتالرنى ئاېالن قىلىاش ،ئىلمىاي
تەتقىقاااتالر نەتىجىسااىدىن كىتااابالرنى نەشاار قىلىااش ،ئىسااالم دىنىغااا ياااكى قۇرئااان كەرىم اگە ياااكى
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قارشى تارقىتىلغان سەپساەتىلەرگە ،پىتانىلەرگە ۋە شاەك-شاۈبھىلەرگە
ۋاقتىدا رەددىيە بېرىش ،يىاراقتىكى لەرگە ئىساالم دىنىادىن دەرسالەرنى بېارىش ،چەتئەلادىكىلەرنىڭمۇ
سوئاللىرىغا جاۋاب بېرىش قاتارلىقالدۇر
« مىساااىر پەتىاااۋا مەركىااازى» نىاااڭ قاااانۇنىي ۋەزىپىساااى مىساااىر جىناااائىي ئىشاااالر مەھكىمىساااى
تەرىپىدىن ئۆلۈم جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغاان جىنايەتلەرنىاڭ دېلوساىنى شاەرىئەت ئەھكاامى باويىچە
تەكشااۈرۈپ چىقىااپ ،بااۇ ھۆكااۈمنى كااۈچكە ئىااگە قىلىااش ياااكى رەت قىلىشااتىن ئىبااارەتتۇر پەتىااۋا
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مەركىزى تەستىقلىمىغان ھەر قانداق بىر ئۆلاۈم جازاساى ئىجارا قىلىنمايادۇ مەركەزنىاڭ رەسامىي
تور ئادرېسىلىرى:
www.dar-alifta.com
www.dar-alifta.org
www.dar-alifta.net

تېلېفون مومۇرلىرى :مىسىر ئىچىادىن107گە ،چەتائەرردىكىلەر  0020225970400ۋە
 0020225970430نومۇرالرغاااااا تېلېفاااااون قىلىاااااپ ساااااوئال ساااااورايدۇ فااااااكس نوماااااۇرى:
0020225926143
( )15سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوسى
ساااەئۇدى ئەرەبىسااااتان رادىئوساااى سااااەئۇدى ئەرەبىساااتان دۆلىتىنىااااڭ قۇرغۇچىساااى مەرھااااۇم
ئابااااااادۇلئەزىزنىڭ زامانىااااااادا ،ھىجرىيىنىاااااااڭ-1368يىلاااااااى زۇلھەجاااااااجە ئېيىنىاااااااڭ-11كاااااااۈنى
(مىالدىيىنىااڭ-1949يىلااى -1ئااۆكتەبىر) ھەج پائااالىيىتى ئېلىااپ بېرىلىاادىغان مااۇقەددەس جااايالردىن
مىنا رايونىدىكى كىچىك بىر چېدىر ئىچىدىن تۇنجى قېتىم ئاڭلىتىشاىنى باشالىغان بولاۇپ ،دەسالەپكى
قەدەماادە كااۈنىگە  18سااائەتتىن ئاااڭلىتىش باشلىشااى بىاالەن دۇنيااا رېكااورتىنى قىرغااان ئىاادى شااۇ
ۋاقىتتىكى سەئۇدى ئەرەبىستان ۋەلى ئەھدىسى مەرھاۇم فەيساەل جاناابلىرى ساەئۇدى ئەرەبىساتان
رادىئوسااىنىڭ تااۇنجى ئااېچىلىش نااۇتقىنى سااۆزلىگەن چاغاادا ،شااۇ يىلقااى ھەج پەرزىنااى ئااادا قىلىااش
ئۈچۈن مىناغا ھازىر بولغان ئىسالم ئەھلى قاتتىق ھاياجانغا تولغان ئىكەن
سااەئۇدى ئەرەبىسااتان رادىئىوسااى شااۇ كۈناادىن بىاارى ئاڭلىتىشااىنى دەۋرنىااڭ تەلەپلىاارىگە م ااس
ھالااادا كۈنساااې رى تەرەققىاااي قىلااادۇرۇپ بۈگاااۈنگىچە داۋام قىلىاااپ كەلااادى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتان
رادىئوسااى ئاشااۇ ئاااتمىش يىللىااق شااانلىق تااارىخى بااويىچە ،ئىسااالم دۇنياسااىغا ۋە مۇسااۇلمانالرغا
ئەڭ ئۇنتۇلماس خىزمەتلەرنى كۆرسىتىپ كەلمەكتە
سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوسى  -1965يىلىغا كەلگۈچىلىك جىاددە رادىئوساى دېاگەن ناام بىالەن
تونۇلااۇپ كەلااگەن بولااۇپ -1965 ،يىلااى سااەئۇدى ئەرەبىسااتان پااايتەختى رىياااد شااەھىرىدە رىياااد
رادىئوسى تەسىس قىلىنغاندىن كېيىن ،ساەئۇدى ئەرەبىساتان رادىئوساى جىاددە رادىئوساى ۋە رىيااد
رادىئوسى دەپ ئىككىگە ئايرىلغان بولدى
سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوسىنىڭ چەتئەل تىللىرى بۆلۈملىرى
سااەئۇدى ئەرەبىسااتان رادىئوسااى تەسااىس قىلىنىااپ ،بىاار يىلاادىن كېيىاانال ،بااۇ رادىئااو تەركىاابىگە
چەتاائەل تىللىرىاادا ئاااڭلىتىش بېرىاادىغان بۆلااۈملەرنى كىرگۈزۈشاانىڭ زۆرۈرلىكااى ھااېس قىلىنىشااقا
باشاالىغان ۋە بااۇ ماااۋزۇدا جىااددىي مااۇزاكىرىلەر قىلىنغااان ئىاادى سااەئۇدى ئەرەبىسااتان رادىئوسااى
تەركىاابىگە چەتاائەل تىللىرىنااى كىرگااۈزۈش پىكااارى دەساالەپتە ھەر يىلااى دۇنيانىااڭ ھەر قايساااى
جايلىرىدىن مەككىگە كېلىادىغان ھاجىالرغاا ئىساالم دىنىناى تەشاۋىق قىلىاش ،خۇسۇساەن ھەجنىاڭ
ئەھكاااملىرىنى تونۇتااۇش ئارزۇسااى بىاالەن باشااالنغان بولااۇپ ،كېيىاانچە پۈتااۈن دۇنياغااا ئېچىلىشااقا
باشاالىغان شااۇنداق قىلىااپ مىالدىيىنىااڭ  -1950يىلااى سااەئۇدى ئەرەبىسااتان رادىئوسااى تەركىاابىگە
تااۇنجى قېااتىم چەتاائەل تىللىاارى بۆلااۈملىرى قوشااۇلغان بولااۇپ ،ھېناادونوزىيە ۋە ئااۇردۇ تىللىرىاادا
ئاڭلىتىش بېرىش بۆلۈملىرى شۇ يىلى رەسمى ئاڭلىتىش بېرىشكە باشلىغان ئىدى
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شۇنىڭد ىن باشالپ سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوسى تەركىبىگە تەدرىجاى ھالادا چەتائەل تىللىارى
بۆلاااۈملىرى قوشۇلۇشاااقا باشاااالپ ،ئەرەب تىلىااادىن باشاااقا ،ئىنگىلىاااز ،فرانساااۇز ،تاااۈرك ،پاااارس،
بېنگااال ،ئۇيغااۇر ،ساااۋاھىل ،بامبااارى ،پاشااتۇ تىللىاارى بۆلااۈملىرى كىرگااۈزۈلگەن رەساامىي تااور
ئادرېسىwww.saudiradio.net:
سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوسىنىڭ ئۇيغۇر بۆلۈمى
سەئۇدى ئەرەبىستان رادىئوساىنىڭ ئۇيغاۇر بۆلاۈمى مىالدىايە1982ـا يىلاى  -3ئاينىاڭ -8كاۈنى
يەكشااااەنبىدىن ئېتىبااااارەن كااااۈنىگە بىاااار سااااائەتتىن ئاااااڭلىتىش باشاااالىغان بولااااۇپ -1999 ،يىلىغااااا
كەلگەنااادە ،رادىئاااو ئاڭلىغۇچىالرنىاااڭ تەكلىااابىگە ئاساسااااەن ،ئااااڭلىتىش ۋاقتاااى كاااۈنىگە ئىككااااى
سائەتگە-2007 ،يىلى -12ئايدىن باشالپ  3سائەتكە چىقىرىلغان
-2010يىلاااى -1فېاااۋرال كۈنىااادىن باشاااالپ ئۇيغاااۇر بۆلۈمىنىاااڭ ئاڭلىتىشاااى ئېنتېرنېااات تورىغاااا
قويۇلغاااان ئۇيغاااۇر بۆلاااۈمى ھەر كاااۈنى ئاااۈرۈمچ ى ۋاقتاااى كەچ ساااائەت 9دىااان 10 30غىاااچە
ئۇيغاۇر تىلىاادا10 30 ،دىاان 12گىاچە ئۆزبېااك تىلىاادا ( ساەئۇدى ئەرەبىسااتان ۋاقتااى كەچ سااائەت 6
دىاان 9غىااچە) جەمااى  3سااائەت ئاااڭلىتىش بېرىاااپ كەلمەكااتە ھااازىر ئۇيغااۇر بۆلۈمىاادە 7ساااى
ئۆزبېك12 ،سى ئۇيغۇر جەمى  19ئادەم ئىشلەيدۇ
ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ پرو گرامما تۈرلىرى ۋە ۋاقىت ئۆلچىمى
سااەئۇدى ئەرەبىسااتان رادىئوسااىنىڭ ئۇيغااۇر بۆلااۈمى ئوخشاااش بولمىغااان كۈنلااۈك ۋە ھەپتىلىااك
پروگراممالرنااى ئاڭلىتىاادىغان بولااۇپ ،دىنىااي ،ئىجتىمااائىي ،ئىلمىااي پروگراممىالرنااى ئاڭلىتىاادۇ
دىنىاااي پروگراممىالرساااالماقلىقنى ئىگىلەيااادۇ مۇنااادىن باشاااقا خەلقئاااارا خەۋەرلىااارى ۋە ئىلمىاااي
مۇسابىقە پروگراممىلىرىمۇ بار
ھەپتىلىا ك پروگراممىالرنىاڭ ۋاقىات ئاۆلچىمى 15مىناۇت بولاۇپ ،ئىساالم ئەقىدىساى ،ئەخاالق،
ئىباادەت ئەھكااملىرى ،ئىسااالم فىقھاى ،ئىسااالم ئىقتىساادى ،مەسااجىدى ھەرەم ۋە مەساجىد نەبەۋىاادە
ئوقۇلغااااان خۇتبىلەرنىااااڭ تەرجىمىسااااى ،ئىسااااال م تااااارىخى ،ساااااھابىالرنىڭ ھاياااااتى ،ساااااەئۇدى
ئەرەبىساااتان تەرەققىيااااتى ،ئۈلگىلىاااك ئىساااالم جەمئىيىتاااى ،ئايالالرغاااا مۇناساااىۋەتلىك ئەھكاااامالر
قاتارلىقالر ئاڭلىتىلىدۇ
كۈنااادىلىك پروگاااراممىالر قۇرئاااان تىالۋىتاااى ،ئۇنىاااڭ تەپساااىرى ،ھەدىاااس شاااەرھى ،گېزىااات
خەۋەرلىاااارى ۋە خەلقئااااارا خەۋەرلەردىاااان ئىبااااارەت بولااااۇپ ،بۇالرنىااااڭ ۋاقىاااات ئااااۆلچىمى 10
مىنوتتاااااۇر ئەمماااااا ئىلمىاااااي مۇساااااابىقە پروگراممىساااااى ئاااااايلىق پروگرامماااااا بولاااااۇپ ،رادىئاااااو
ئاڭلىغۇچىالرغا مۇسابىقە سوئاللىرى ئاڭلىتىلىدۇ ئۇالر پوچتا يااكى ئاېلخەت ئاارقىلىق يازماا ھالادا
جااااۋابلىرىنى ئەۋەتىااادۇ ساااوئالالرغا تاااوغرا جااااۋاب بەرگەن لەردىااان چەك تاشاااالش ئاااارقىلىق 2
كىشاااىنى تاااالالپ ،ئۇالرنىاااڭ ھەر بىااارىگە ئااااي ئاخىرىااادا رادىئاااو تەرىپىااادىن  130دولالردىااان
مۇكاپات پۇلى ئەۋەتىپ بېرىلىدۇ
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ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.sjrt.org :

ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئىلمىي مۇسابىقە پروگراممىسىغا قاتناشقۇچىالر
جاۋابلىرىنى www.sjrtmusabiqe@gmail.comغا ئەۋەتىدۇ
( « )16ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى»(جاممس الدول المربيس) ۋە ئەرەب ئەللىرى
« ئەرەب دۆلەتلىاااارى ئىتتىپاااااقى» ئەرەب دۇنياسااااىدىكى ۋەكىللىااااك خاااااراكتېرگە ۋە مەلااااۇم
تەساااىرگە ئىاااگە تەشاااكىالت بولاااۇپال قالماساااتىن ،ئەڭ باااۇرۇن قۇرۇلغاااان راياااون خاراكتېرلىاااك
تەشااااااكىالتالرنىڭ بىرىاااااادۇر « ئەرەب دۆلەتلىاااااارى ئىتتىپاااااااقى» ئەزا دۆلەتاااااالەر ئارىسااااااىدىكى
ھەمكاارلىقنى كاۈچەيتىش ،ئەرەب دۆلەتلىرىنىااڭ مۇساتەقىللىقىنى ۋە ئىگىلىااك ھوقاۇقىنى قوغااداش،
ئەرەب دۆلەتلىرىنىڭ ئىشالىرى ۋە مەنپەئەتلىرىناى ئومۇميۈزلاۈك ئويلىشىشانى ئاساساىي مەقساەت
قىلىدۇ
« ئەرەب دۆلەتلىاارى ئىتتىپاااقى»  – 1945يىلااى  -3ئاينىااڭ  -22كااۈنى مىسااىر ھۆكۈمىتىنىااڭ
تەشەببۇساااااى بىااااالەن مىساااااىر ،ساااااۈرىيە ،ئىاااااراق ،لىاااااۋان ،ساااااەئۇدى ئەرەبىساااااتانى ،يەمەن،
ئى ئوردانىيىااادىن ئىباااارەت يەتاااتە ئەرەب دۆلىتىنىاااڭ ۋەكىللىااارى مىساااىر ئەرەب جۇمھۇرىيىتىنىاااڭ
پاااايتەختى قااااھىرە شاااەھىرىدە مەخساااۇس يىغىااان ئېچىاااپ « ،ئەرەب دۆلەتلىااارى ئىتتىپااااقى»نىاااڭ
ئاساسىي نىزامنامىساىنى مااقۇلالپ ،باۇ تەشاكىالتنىڭ رەسامىي ئاېالن قىلغاان ئاۆتكەن  60نەچاچە
يىلدىن بىرى بۇ ت ەشكىالتقا ئەزا دۆلەتلەر ئۆزلۈكساىز كۆپىيىاپ بېرىاپ ھاازىر 22گە يەتاكەن باۇ
تەشكىالتنىڭ باش شىتابى قاھىرە شەھىرىدە
« ئەرەب دۆلەتلىرى ئىتتىپاقى» نىڭ دائىرىسى
« ئەرەب دۆلەتلىااارى ئىتتىپااااقى» نىاااڭ دائىرىساااى پەقەت ئەرەب ئەللىااارى بىااالەن چەكلىنىااادۇ
ئەرەب ئەللىاااارى دېگىنىمىااااز ئااااادە تتە ئەرەب مىللىتىنااااى ئاساسااااىي گەۋدە قىلىااااپ تەشااااكىللەنگەن
دۆلەتاااالەر بولااااۇپ ،ئااااۇالر ئەرەب تىلىاااادىن ئىبااااارەت ئوخشاااااش بىاااار تىلنااااى قوللىنىاااادۇ باااااۇ
دۆلەتلەردىكى مۇتلەق كۆپ سانلىق كىشىلەر ئىسالم دىنىغا ئېتىقاد قىلىدۇ
ھازىرقى ئەرەب دۆلەتلىرى
ھاااازىر ئەرەب دۆلەتلىرىنىاااڭ ساااانى  22گ ە يەتاااكەن بولاااۇپ ،باااۇ دۆلەتلەردىااان  12دۆلەت
ئاسااااااىياغا 10 ،دۆلەت ئافرىقىغااااااا جايالشااااااقان ئاسااااااىيادىكى ئەرەب دۆلەتلىاااااارى :سااااااەئۇدى
ئەرەبىستانى ،يەمەن ،ئەرەب بىرلەشمە خەلىپىلىكاى ،ئوماان ،كۇۋېيات ،بەھارەين ،قاتاار ،ئىاراق،
ساااۈرىيە ،ئىئاااوردانىيە ،لىاااۋان ۋە پەلەساااتىن قاتاااارلىقالردۇر ئافرىقىااادىكى ئەرەب دۆلەتلىااارى:
مىسىر ،ئالجىرىيە ،ماراكەش ،سۇدان ،تۇنىس ،لىاۋىيە ،ساۇمالى ،ماۋرىتاانىيە ،جىباۇتى ،غەربىاي
سەھرا قاتارلىقالردۇر
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تەپسىرلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1799سوئال :تەپسىر دېگەن نېمە
جاۋاب :تەپسىر – قۇ رئان كەرىم ئايەتلىرىنى شەرھلەپ چۈشەندۈرۈش دېمەكتۇر
 1800سوئال :تەپسى ر ئىلمى دېگەن قانداق ئىلىم
جاااۋاب :تەپسااىر ئىلمااى  -قۇرئااان كەرىاام ئايەتلىرىنىااڭ مەنىلىرىنااى يېشااىپ ،ئااالالھ تائاالنىااڭ
نااېمە دېمەكچااى بولغااانلىقىنى چۈشااىنىپ ،ئااۇالرنى ئىلمىااي بىاار ئۇساالۇبتا ئوچۇقالشاانى مەقسااەت
قىلغان بىر ئىلىم تۈرىدۇر
 1801سوئال :مۇپەسسىر دېگەن كىم
جاۋاب :مۇپەسسىر – قۇرئان كەرىمدە ئاالالھ تائاالنىاڭ ناېمە دېمەكچاى بولغاانلىقىنى ياخشاى
چۈشاااااىنىپ ،ئاااااايەتلەرنى شاااااەرھلەپ چۈشاااااەندۈرگەن ۋە مەنىلىرىناااااى ئوچۇقلىغاااااان ئاااااالىمنى
كۆرسىتىدۇ
قۇرئان كەرىمنى ئەڭ دەسلەپ تەپسىر قىلغانالر
 1802سوئال :قۇرئان كەرىمنى ئەڭ دەسلەپ تەپسىر قىلغانالر كىملەر
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىمناااى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات ۋاقتىااادا ئاااۆزى ئىااازاھالپ
چۇشااااەندۈرەتتى پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم ۋاپااااات بولغاناااادىن كېاااايىن ،ئۇنىااااڭ ساااااھابىلىرى
ئىاازاھالش ۋە تەپسااىر قىلىشااقا باشاالىغان ساااھابىالر ئىچىاادە قۇرئااان كەرىمنااى ئەڭ كااۆپ تەپسااىر
قىلغاااانالر ھەزرىتاااى ئەباااۇ بەكااارى ،ھەزرىتاااى ئاااۆمەر ،ھەزرىتاااى ئوسااامان ،ھەزرىتاااى ئەلاااى
قاتارلىق  4خەلىپە ،ئى بنى مەسئۇد ،ئىبنى ئابباس ،زەيد ئىبنى سابىت ،ئاۇبەييە ئىبناى كەئاب ،ئەباۇ
مۇساااا ئەشااائەرىي ۋە ئابااادۇلال ئىبناااى زۇبەيااار قاتاااارلىق ئاااالىم سااااھابىالردۇر ئاااۇالردىن كېااايىن
ئىككىنچااى ئەۋالد مۇساااۇلمانالر ( تاااابىئىينالر) تەپساااىر قىلغااان ئەمماااا ئاااۇالر قۇرئاااان كەرىمناااى
كىشىلەرنىڭ ئېھتىياجىغا ۋە سوئاللىرىغا يېتەرلىك ھالدا تەپسىر قىلغاان بولساىمۇ ،ئۇالرنىاڭ قىلغاان
تەپسىرلىرىنىڭ كۆپىنچىسى كىتاب شەكلىدە قالدۇرۇلمىغان
قۇرئان كەرىمنى تەپسىر قىلىش يولى تاقىيامەتكىچە ئوچۇق
 1803ساااوئال :قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ تەپساااىرىنى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ناااېمە ئۈچاااۈن ئاااۆزىال
قىلمىغان
جااااۋاب :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات ۋاقتىااادا قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ ئەقىااادە ،ئەخاااالق،
ئىبااااادەت ،ئااااائىلە ،ھاااااال-ھااااارام ،مۇئااااامىلە قاتااااارلىق شااااەرىئەت ئەھكاملىرىغااااا مۇناسااااىۋەتلىك
ئااايەتلىرىنى ئۆزىنىااڭ ھەدىساالىرى ۋە ئەمەلىااي ئىااش  -ھەرىك ەتلىاارى ئااارقىلىق تەپسااىلىي بايااان
قىلىاااااپ بەرگەن بولساااااىمۇ ،شاااااەرىئەت ئەھكاملىرىغاااااا مۇناساااااىۋەتلىك بولمىغاااااان ۋە كىشاااااىلەر
سااورىمىغانلىرىنىڭ تەپسااىرلىرىنى قىلمىغااان ،بەلكااى ئااۇالر نى كااېلەچەك نەسااىللەرنىڭ ئىجتىھادىغااا
تاپشااۇرغان چااۈنكى قۇرئاااان كەرىماادىن ئىلگىرىكاااى ساااماۋىي كىتااابالر مەلاااۇم بىاار زاماااان ۋە
مەخسۇس ماكانالرنى كۆزدە تۇتقاان ھالادا چۈشاۈرۈلگەن بولساا ،قۇرئاان كەرىام تاا قىياامەتكىچە
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داۋام قىلىاااادىغان ،پۈتاااااۈن ئىنساااااانىيەت ئۈچاااااۈن چۈشااااكەن مەڭگۈلاااااۈك دەساااااتۇر ۋە ماااااۆجىزە
بولغااااانلىقتىن ،ئۇنىااااڭ مااااۆجىزىلىرى ئىلىاااام  -پەننىااااڭ تەرەققىياااااتى ۋە زاماننىااااڭ ئىلگىرىلىشااااىگە
ئەگىشااىپ ھەر بىاار ئەسااىرنىڭ تەرەققىيااات سەۋىيىسااىگە مۇناسااىپ ھالاادا ئاااز -ئااازدىن نامايااان
بولۇپ تۇرۇشى تەقەززا قىلىناتتى
ئەگەر مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم قۇرئااان كەرىمنىااڭ ھەممىسااىنى تەپسااىر قىلىااپ ئۇنىڭاادىكى
ئىلمىااي ھەقىقەتلەرنىااڭ ھەممىسااىنى ئوچۇقلىغااان بولسااا ،شااۇ ۋاقىتتىكااى ئىنسااانالرنىڭ ئەقلىيىتااى
ئااۇالرنى قوبااۇل قىاللمىغااانلىقتىن ،دىننىااڭ ئاساساالىق جەۋھەرىااي مەسااىلىلىرىگە دەخلااى يەتااكەن
بااوالتتى ئەگەر قۇرئااان كەرىمنااى كىشااىلەرنىڭ شااۇ ۋاقىتتىكااى ئەقلىيىتااى ۋە ئىلمىااي سەۋىيىسااىگە
ماسالشتۇرغان ھالدا تەپسىر قىلغان بولسا ،كېيىنكىلەرنىڭ قۇرئان كەرىمناى تەپساىر قىلىاش ياولى
تامااامەن ئېااتىلگەن بولااۇپ ،ئىلىاام – پەن ئەسااىرىدە مەياادانغا چىقىااپ تۇرىاادىغان قۇرئااان كەرىاام
سااااىرلىرىنى تەپسااااىر قىلىااااپ ئېچىشااااقا ئىمكااااانىيەت بولمىغااااان بااااوالتتى چااااۈنكى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ تەپساااىرىدىن كېااايىن باشاااقا تەپساااىرگە ھااااجەت قالمىغاااان ۋە تەپساااىر قىلىنغاااان
تەقدىردىمۇ مۇسۇلمانالر ئاممىسى تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان بوالتتى
شااۇڭا قۇرئااان كەرىاام ئااايەتلىرى قۇرئااان كەرىاام چۈشااكەن ۋاقىتتىكااى ئىنسااانالرنىڭ ئەقلىغااا
تامامەن مۇۋاپىق كەلگەندەك ،زاماان ئىلگىارىلىگەن ۋە تۈرلاۈك ئىلىام – پەنالەر مەيادانغا چىقىاپ،
تەرەققى اي قىلغااان ھەر بىاار دەۋر ئىنسااانلىرىنىڭمۇ ئەقىللىرىغااا تامااامەن مۇۋاپىقلىشااىپ كەلمەكااتە
مەسااااىلەن :قۇرئااااان كەرىاااام ﴿ ئااااالالھ يەريااااۈزىنى (ئۇزۇنسااااىغا ۋە توغرىسااااىغا) سااااوزۇپ كەڭ
يااااراتتى﴾( )1دېاااگەن ئاااايەت ئاااارقىلىق زېمىننىاااڭ شاااار شاااەكىللىك ئىكەنلىكىناااى ئاااېالن قىلغانىااادى
چاۈنكى قۇرئااان كەرىاام چۈشااكەن شااۇ زامااانالردىكى ئىنسااانالر زېمىننىااڭ ھەر تەرەپااكە يېيىلغااان
ۋە ساااوزۇلغانلىقىنىال بىلەتتاااى مەلاااۇمكى ،يەر يااااۈزى شاااار شاااەكىللىك بولغانااادىال ئۇنىااااڭ ھەر
تەرىپااى كەڭ ۋە سااوزۇلغان بولااۇپ كۆرۈنىاادۇ ئەگەر زېمىاان شااار شااەكىللىك بولماسااتىن تااۆت
چاسا ياكى ئۈچ باۈرچەكلى يااكى ئاالتە يااكى سا ەككىز بۈرجەكلىاك بولغاان بولساا ،ئۇنىاڭ ھەمامە
تەرىپاااى كەڭ ۋە ساااوزۇلغان بولاااۇپ كاااۆرۈنمىگەن باااوالتتى ئىنساااانالر ئۇنىاااڭ بىااار ئاااۇچىنى
بولساااىمۇ تاپقاااان باااوالتتى ئەگەر ئۇالرغاااا ئوچاااۇقراق قىلىاااپ « :يەر ياااۈزىنى شاااار شاااەكىللىك
ياااراتتى» دېااگەن بولسااا ،كىشااىلەر بااۇنى ھەزىاام قىاللمااايتتى ۋە ئىس اپاتالش ئۈچااۈن ئىلىاام – پەن
بولمىغااانلىقتىن دىننىااڭ ئاساساالىق مەسااىلىلىرىگىمۇ شااەك بىاالەن مۇئااامىلە قىلىااش كەيپىياااتى يااۈز
بەرگەن بااوالتتى شااۇڭا بااۇ ھەقىقەتنىااڭ كەشااپىياتىنى زامانالرنىااڭ ئىلگىرىلىشااى بىاالەن مەياادانغا
كېلىدىغان ئىلىم  -پەن ئەسىرىگە تەرك ئەتكەن بولىشى مۇمكىن
ق ۇرئان كەرىم ئەنە شاۇنداق پايانساىز كەتاكەن ئوكياان ئاۇنى تولاۇق تونۇشاتۇرۇش ئاالھىادە
يۇقىرى بىلىم ۋە ئۈستۈن ساەۋىيە تەلەب قىلىادىغان ئىاش قۇرئاان كەرىام جەۋھەرلىرىادىن تولاۇق
نېساااىۋە ئاااېلىش ئۈچاااۈن كاااۆپ ئىلىااام  ،يېتىشاااكەن قاااابىلىيەت ۋە ياااۇقىرى پاراساااەت كېااارەك باااۇ
ئۇلۇغااااۋار ۋەزىپى نىااااڭ ھۆددىسااااىدىن پەقەت ھەر تەرەپلىاااامە ئىلىاااام –پەن ۋە دىنىااااي ئىلىماااالەردە
ئەتراپلىاااق يېتىشاااكەن ناااادىر ئۆلىمااااالرال چىقااليااادۇ بۈگاااۈن قۇرئاااان كەرىااام جەۋھەرلىرىنىاااڭ
ھەممىسااىنى تاااپتىم ،دېااگەن ئالىماادىن كېاايىن كەلااگەن يەنە بىاار ئااالىم ئالدىنقىسااى تاپالمىغااانالرنى
تاپىاادۇ ،ئۇنىڭاادىن كېاايى ن كەلگىنااى ئالاادىنقى ئىككىسااىنىڭ تاپالمىغااانلىرىنى تاپىاادۇ شااۇنداق قىلىااپ
( )1رەئد سۈرىسى  -3ئايەت

رەلىلىسەم كىلتەۋىسانۇم ەگرەلرىسپەت

331

قۇرئان كەرىم مۆجىزىساى تاا قىياامەتكىچە شاۇنداق داۋام قىلىادۇ ئىلىام – پەن ئىلگىرىلىگەنساېرى
ئۇنىااڭ مۆجىزىسااى ۋە سااىر – ئەساارارلىرى ھەماادە جەۋھەرلىاارى كااۆزلەرنى چاقناتقااان ھالاادا،
تېخىماۇ كااۆپلەپ ئوتتۇرىغااا چىقىشاقا باشاااليدۇ زامااانىمىزدا كەشاىپ قىلىنغااان ئىلمىااي مااۆجىزىلەر
بۇنىڭ مىسالى
ئىسالم دۇنياسىدىكى ئەڭ مەشھۇر تەپسىرلەر
 1804سوئال :ئىسالم دۇنياسىدا ئەڭ مەشھۇر مۇپەسسىرلەر ۋە ئەسەرلىرى قايسىالر
جااۋاب :قۇرئااان كەرىاام پەيغەمبىرى مىاز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا ئااالالھ تائاااال
تەرىپىااادىن چۈشاااكەن  14ئەساااىردىن بۈگاااۈنگىچە دۇنياااادا مىڭاااالرچە مۇپەسساااىرلەر تەرىپىااادىن
كۆپلىگەن تەپسىرلەر يېزىلغان ئەمما پۈتاۈن مۇساۇلمانالرنىڭ نەزىرىادە ئەڭ ئىشاەنچلىك ۋە ئەڭ
مۆتىۋەر دەپ قارىلىاپ كەلاگەن ئەڭ قەدىمىاي تە پساىرلەرنىڭ مەشاھۇرلىرى «تەپساىر تەبەرىاي»
بىلەن« تەپسىر ئىبنى كەسىر» دۇر
(« )1تەپسااىر تەبەرىااي» ،تولااۇق نااامى « جااامىئۇل بايااان فااي تەپسااىرىل قۇرئااان» بولااۇپ،
ھىجرىيىنىاااڭ-223يىلاااى (838م) تەبەرىساااتاندا دۇنياغاااا كېلىاااپ ،ھىجااارىيە-309يىلاااى (922م)
باغااداتتا ئالەماادىن ئااۆتكەن مەشااھۇر مۇپەسسااىر ئە بااۇ جەئاافەر مااۇھەممەد ئىبنااى تەبەرى دېااگەن
كىشى تەرىپىدىن يېزىلغان
( « )2تەپسىر ئىبنى كەسىر» ،تولۇق نامى « تەپساىرى قۇرئاان ئەزىام» بولاۇپ ،ھىجرىيىنىاڭ
 -700يىلاااى (1301م) دىمەشاااىقتا دۇنياغاااا كېلىاااپ ،ھىجرىيىنىاااڭ -774يىلاااى (1372م) ۋاپاااات
بولغااان مەشااھۇر مۇپەسسااىر ئىساام ائىل ئىبنااى ئاااۆمەر ئىبنااى كەسااىر دېااگەن كىشااى تەرىپىااادىن
يېزىلغان
بۇ ئىككى تەپسىردىن كېيىن تۆۋەندىكى تەپسىرلەر مەشھۇر:
( « )3تەپسااىر سااەمەرقەندىي» ،تولااۇق نااامى«بەھاارۇل ئۇلااۇم» بولااۇپ ،ھىجرىيىنىااڭ-373
يىلى (983م) ۋاپاات بولغاان مۇپەسساىر نەسار ئىبناى ماۇھەممەد ساەمەرقەندىي دېاگەن كىشاىنىڭ
تەپسىرىدۇر
(« )4تەپسااىر بەغەۋىااي» ،ھىجرىيىنىاااڭ -510يىلااى (1116م) ئالەمااادىن ئااۆتكەن ھۈساااەين
ئىبنى مەسئۇد پەررا ئەل بەغەۋىي دېگەن كىشى تەرىپىدىن يېزىلغان
(« )5ئەددۇرەرۇل مەنساااااۇر» ،ھىجرىيىنىاااااڭ -849يىلاااااى (1445م) مىساااااىرنىڭ قااااااھىرە
شاااەھىرىدە دۇنياغاااا كېلىاااپ ،ھىجرىيىنىاااڭ -911يىلاااى (1505م) ئالەمااادىن ئاااۆتكەن جااللىاااددىن
سۇيۇتى دېگەن ئالىم تەرىپىدىن يېزىلغان
يېقىنقى زامانالردا يېَىلغان ئەڭ مەشھۇر تەپسىرلەر
 1805سوئال :يېقىنقى زامانالردا يېزىلغان ئەڭ مەشھۇر تەپسىرلەر قايسىالر
جاۋاب :يېقى نقى زاماندا يېزىلغان تەپسىرلەرنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرى تۆۋەندىكىچە:
(« )1تەپسااىر ئەل مەنااار» ،تولااۇق نااامى« تەپسااىر قۇرئااان ھەكىاام» بولااۇپ ،بۈيااۈك ئىسااالم
ئىسالھاتچىسااى مااۇھەممەد ئاباادۇھنىڭ ئوقۇغۇچىسااى ۋە تونۇلغااان ئااالىم مااۇھەممەد رەشااىد رىاازا
دېگەن كىشى تەرىپىدىن مىسىردا يېزىلغان
( « )2فااااااي زىاللىاااااال قۇرئااااااان» مىسااااااىرلىق بۈيااااااۈك ئىسااااااالم مۇتەپەككااااااۇرى سااااااەييىد
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قۇتۇب(1966 -1906م ) تەرىپىدىن يېزىلغان
( « )3ئەل جەۋاھىير في تەپسىرىل قۇرئان» مىساىرلىق ئاالىم تەنتااۋىي جەۋھەرىاي (-1870
1940م ) تەرىپىدىن يېزىلغان
(« )4تەفھىمااۇل قۇرئااان» پاكىسااتانلىق مەشااھۇر ئىسااالھاتچى ئااالىم ئەبااۇل ئەئااال مەۋدۇدىااي
دېااگەن كىشااى تەرىپىاادىن مىالدىاايە  -1942يىلىاادىن  -1972يىلىغااا قەدەر  30يىلاادا ،ئااوردۇ تىلىاادا
يېزىلغان
( « )5ئەتتەفسااااااىرۇل ۋادىااااااھ» مىسااااااىرلىق دوكتااااااۇر مااااااۇھەممەد مەھمااااااۇد ھىجااااااازىي
تەرىپىدىن-1951يىلى يېزىلغان
قەدىمقى تەپسىرلەر بىلەن ھازىرقى تەپسىرلەرنىڭ پەرقى
 1806ساااوئال :قەدىمقاااى تەپساااىرلەر بىااالەن ھاااازىرقى زامانااادا يېزىلغاااان تەپساااىرلەر ئوتتۇرىساااىدا
قانداق پەرقلەر بار
جاااۋاب – 20 :ئەسااىرنىڭ كىرىشااى بىاالەن تەپسااىر ئىلمااى يېڭااى ئۇسااۇل بىاالەن ناھااايىتى تىااز
ساۈرئەتتە تەرەققىااي ق ىلغااان بولااۇپ ،قەدىمقااى مۇپەسساىرلەر قۇرئااان كەرىمنااى تەپسااىر قىلىشااتا،
ئەرەب تىلىنىاااڭ گرامماااااتىكىلىق ۋە ئىستىلىساااتىكىلىق قائىاااادىلىرىگە ،ئايەتلەرنىاااڭ پاساااااھىتىگە ۋە
فىقھاى ھۆكاۈملەرگە كاۆپرەك ئەھمىايەت بېرىاپ كەلاگەن بولساا ،يېقىنقاى زاماان مۇپەسسااىرلىرى
قۇرئاااااان كەرىمناااااى مۇساااااۇلمانال رنىڭ كۈنااااادىلىك تۇرمۇشاااااىدا ئەمەلىيلەشاااااتۈرۈش ،زاماننىاااااڭ
تەقەززاساااىغا اليىاااق ھالااادا ،يېڭاااى مەساااىلىلەرنى جاۋابالنااادۇرۇش ئىشااالىرىغا زور ئەھمىااايەت
بەرگەن
ئۇيغۇرالردىن چىققان مەشھۇر مۇپەسسىرلەر
 1807سوئال :ئۇيغۇرالردىن چىققان مەشھۇر مۇپەسسىرلەر كىملەر
جااااۋاب :ئۇيغاااۇرالر تاااۈركىي تىللىاااق خەلقااالەر ئىچىااادە قۇرئاااان كەرىمناااى ئەڭ دەسااالەپ
تەرجىمە ۋە تەپسىر قىلغان خەلقتۇر ئۇيغۇرالر ئىچىدىن چىققان مۇپەسسىرلەر تۆۋەندىكىچە:
( )1ئۇيغۇرالر ئىچىدە قۇرئان كەرىمنىاڭ تەپساىرىنى ئەڭ دەسالەپ يازغاان كىشاى ئاتااغلىق
تىلشااۇنا س ئااالىم مەھمااۇد قەشااقەرىينىڭ ئۇسااتازى ھۈسااەين ئىبنااى ئەلااى ئىبنااى خەلەف قەشااقىرىي
دېااگەن كىشااى بولااۇپ ،بااۇ زات قاراخااانىيالر خانلىقىنىااڭ بىاار قااانچە ئەۋالد خانلىرىنىااڭ مەنىااۋى
داھىسااى ،شااۇنداقال تونۇلغااان مااۇدەررىس ئىااادى ئااۇ ئااۆمرى ئىچىاادە  200پارچىاادىن كاااۆپرەك
كىتاب يازغاننىڭ سىرتىدا قۇرئان كەرىمنىڭ تەپسىرىنى يازغان
( )2مىالدىاايە  -1735يىلىاادىن  -1756يىلىغىااچە يەكەناادە ھۆكۈماادار بولغااان خوجااا ياااقۇب
دېااگەن كىشااى دۆلەت خىراجىتااى بىاالەن قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئۇيغااۇرچە تەپسااىرىنى يااازدۇرۇپ
نەشىر قىلدۇرغان
( ) 3قاغىلىقتاا ئااۆتكەن داڭلىااق ئۆلىماا ھۈسااەينخان تەجەللااى  -1910يىلاى قۇرئااان كەرىمنىااڭ
ئۇيغۇرچە تەپسىرىنى يېزىپ چىققان
( )4سااابىت دامااولال ھاااجىم شىڭشىسااەينىڭ تۈرمىسااىدە ،مىالدىاايە  -1937يىلى ادىن ئۆمرىنىااڭ
ئااااخىرىغىچە كاااۈچ ساااەرپ قىلىاااپ« ،روشاااەن باياااان -تاااۈركىي تەپساااىرۇل قۇرئاااان» دېاااگەن
ئۇيغۇرچە تەپسىرنى يېزىپ چىققاان بولاۇپ ،ئۇنىاڭ  -30پارىساى  -1948يىلاى غولجىادا بېساىپ
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تارقىتىلغاااان باااۇ تەپساااىرنىڭ قوليازماااا نۇسخىساااىنى ساااابىت دامولالمنىاااڭ غولجىااادىكى ئاااوغلى
ئابدۇلال  -1961يىلى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق مىللەتلەر تەتقىقات ئورنىغا تاپشۇرغان ئىكەن
( -1955 )5يىلااى مااۇھەممەد زىرىااپ قارىھاااجىم غولجىاادا « قۇرئااان كەرىاام تەپسااىرى»نااى
ئۇيغۇرچە يېزى پ چىققان زىرىپ قارىھاجىمنىاڭ  -1926يىلاى قەشاقەردە يېزىاپ چىققاان قۇرئاان
كەرىمنىڭ « ئەممە پارىساىنىڭ تەپساىرى»نااملىق ئەساىرى  -1987يىلاى قاتااردا فاكسامېل قىلىاپ،
ئەسلىدىكى چاغاتاي يېزىقىدا فېسىپ تارقىتىلغان كېيىانچە  -2003يىلاى شاۇ فاكسامېل نۇسخىساىغا
ئاساسەن سەئۇدى ئەرەبىساتانىنىڭ جىاددە شاەھىرىدە ھاازىرقى زاماان ئۇيغاۇر تىلىغاا ئۆزگەرتىاپ
نەشىر قىلىنغان
ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان تەپسىرلەر
 1808سوئال :ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە ق ىلىنغان تەپسىرلەر قايسىالر
جاۋاب :ھازىرقى زامان ئۇيغۇر تىلىغا تەرجىمە قىلىنغان تەپسىرلەر تۆۋەندىكىلەر:
( ) 1ئۇيغۇرالرنىااااڭ ھااااازىرقى زاماناااادا تونۇلغااااان مەشااااھۇر ئااااالىمى مااااۇھەممەد سااااالىھ
دامولالم نىاڭ قولىادا بارلىققااا كەلاگەن « قۇرئااان كەرىمنىاڭ ئۇيغااۇرچە تەرجىمىساى» -1987يىلااى
مىللەتلەر نەشرىياتى تەرىپىدىن بېيجىڭادا نەشاىر قىلىنغاان باۇ تەرجىامە ھاازىرقى زاماان ئۇيغاۇر
تىلىغااا تەرجىاامە قىلىنغااان تااۇنجى ۋە مااۇكەممەل تەرجىاامە ھېسااابلىنىدۇ شااۇنداقال بااۇ تەرجىاامە
قۇرئااان كەرىمنىااڭ قىسااقىچە تەپسااىرىنىمۇ ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان شااۇڭا ئااۇنى ھەم تەرجىاامە ھەم
ق ىسقىچە تەپسىر دېيىشكە بولىدۇ
( « )2تەپسااااىرى ئىبنااااى كەسااااىر»  -2005يىلااااى ئۇيغااااۇر تەرجىاااامە مەركىاااازى تەرىپىاااادىن
تەرجىاامە قىلىنىااپ ،بەيرۇتتااا نەشااىر قىلىنغااان بااۇ تەپسااىر ئىشااەنچلىكلىكى ۋە قەدىمىيلىكااى بىاالەن
مەشھۇر
(« )3تەفسااىرۇل ۋادىااھ» -2002يىلىاادىن بېاارى پېقىاار تەرىپىاادىن ھااازىرقى زامااان ئۇيغ اۇر
تىلىغاا تەرجىامە قىلىنىاپ كېلىۋاتىادۇ ھاازىر بااۇ تەپساىرنىڭ  23پارىساى تەرجىامە قىلىناپ بولغااان،
قالغاااان پاااارىلىرىنى تەرجىاااامە قىلىاااش ئىشاااى داۋام قىلماقتااااا باااۇ تەپساااىزنىڭ  -1پارىسااااىدىن-4
پارىسااىغىچە بولغااان  4پارىسااىنىڭ تەرجىمىسااى« قۇرئااان كەرىمنىااڭ روشااەن تەپسااىرى» دېااگەن
ئىسىم بىلەن بىار پارىادىن قىلىاپ ،تۈ ركىيىنىاڭ ئىساتانبۇل شاەھىرىدە نەشاردىن چىققاان باۇ تەپساىر
زامااانىۋى ئۇساالۇبتا يېزىلغااانلىقى ۋە ئايەتلەرنىااڭ مەزمااۇنى ناھااايىىتى روشااەن ھەم چۈشىنىشاالىك
تەپسىر قىلىنغانلىقى بىلەن داڭق چىقارغان تەپسىردۇر
( «)4ئاااااخىرقى ئااااۈچ پارىنىااااڭ تەپسااااىرى»  -2007يىلااااى سااااەئۇدى ئەرەبىسااااتانىنىڭ رىياااااد
شاااەھىرىدىكى «رەباااۋە» رايونلاااۇق دەۋەت مەركىااازى تەرىپىااادىن ھەر خىااال تىلالرغاااا تەرجىااامە
قىلىنىپ ھەقسىز تارقىتىلغان بولۇپ ،شۇ قاتاردا ئۇيغۇرچە تەرجىمىسىمۇ تارقىتىلىپ كەلمەكتە
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تەجۋىد ئىلمىغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1809سوئال :تەجۋىد دېگەن نېمە
جااااۋاب :تەجۋىاااد ساااۆزىنىڭ لاااۇغەت مەنىساااى " ياخشاااى قىلىاااش ،پىششاااىقالش ،چىرايلىاااق
قىلىاااش" دېاااگەن مەنىااالەردە بولاااۇپ ،ئىساااتېمالدىكى مەنىساااى – قۇرئاااان كەرىمااادىكى ھەر بىااار
ھەرپنااى مااۇكەممەل تەلەب پاااۇز قىلىااش ۋە ھەرپلەرنااى تااااۋۇش چىقىاارىش ئورگانلىرىاادىن ئېنىاااق
چىقىرىپ ،توغرا ئوقۇش دېگەنلىكتۇر
تەجۋىد ئىلمىنىڭ ۋەزىپىسى
 1810سوئال :تەجۋىد ئىلمىنىڭ ۋەزىپىسى نېمە
جاااۋاب :تەجۋىااد ئىلمااى قۇرئااان كەرىمنااى تااوغرا ئوقۇشاانىڭ قائىاادىلىرىنى چۈشااەندۈرىدىغان
ئىلىم تەجۋىد ئى لمىنىڭ ئۆزىگە خااس ئۇساۇل ۋە قائىادىلىرى باار باۇ ئۇساۇل – قائىادىلەر قۇرئاان
كەرىمنااى ئوقۇغااان ھەر بىاار مۇسااۇلمان ئۈچااۈن كومپاساالىق رولىنااى ئويناياادۇ شااۇڭا قۇرئااان
كەرىمنااى ئوقۇماااقچى بولغااان ھەر قانااداق كىشااى ئالاادى بىاالەن بااۇ ئىلىماادىن خەۋەردار بولماااي
تۇرۇپ قۇرئان كەرىمنى توغرا شاەكىلدە ئوقۇيالمايادۇ تەجۋىاد ئىلماى بەزى ھەرپلەرناى قاناداق
ئەھۋال ئاستىدا سوزۇپ ئوقۇش ،قايسى ئەھۋال ئاساتىدا ئىانچىكە ۋە قايساى ئەھاۋال ئاساتىدا تاوم،
يوغااان ئاااۋازدا تەلەب پااۇز قىلىااش ،قەيەردە توختاااش ۋە قانااداق توختاااش توغرىسااىدىكى قائىاادە –
پىرىنسااىپالرنى كۆرسااىتىپ بېرىاادۇ شااۇڭا تەجۋىااد ئىلمىنااى ئااۆگەنمەي ،پەقەت ئەرەب تىلىاانىال
ئۆگەنگەن كىشىنى قۇرئان كەرىمنى توغرا ئوقۇيدۇ دېگىلى بولمايدۇ
 1811سوئال :تەجۋىد ئىلمىنى ئۆگىنىشنىڭ ھۆكىمى نېمە
جاااۋاب :تەجۋىااد ئىلمىنااى ئااۆگىنىش ئاااۋام خەلااق ئۈچااۈن پەرز كىفااا يە ،دىنىااي ئۆلىماااالر ۋە
قارىيالر ئۈچۈن پەرز ئەيندۇر
تەجۋىد قائىدىلىرىگە ئەمەل قىلىشنىڭ ھۆكۈمى
 1812سوئال :تەجۋىد قائىدىلىرىگە رىئايە قىلىشنىڭ ھۆكىمى نېمە
جااۋاب :تەجۋىاد قائىادىلىرىگە رىئااايە قىلىاش قۇرئاان كەرىمنااى ئوقۇمااقچى بولغاان ھەر بىاار
ئەر – ئايال مۇسۇلمان ئۈچۈن پەرز ئەيندۇر ئاالالھ تائااال قۇرئاان كەرىمادە﴿ :قۇرئااننى تەرتىال
بىلەن (دانە – دانە ،ئوچۇق) ئوقۇغىن﴾( )1دەپ بۇيرىغان
 1813سوئال :تىالۋەت دېگەن نېمە
جااۋاب :قۇرئاان كەرىمناى تەجۋىااد قائىادىل ىرىگە تولاۇق رىئااايە قىلىاپ ،مەنىساىنى تەپەككااۇر
قىلغاان ھالاادا ،مەنىساىنى بىلمەياادىغانالر ئاالالھ تائاااال ماڭاا سااۆز قىلىۋاتىادۇ ،دېااگەن ئېتىقااد بىاالەن
ئاۋازلىق ياكى ئاۋازسىز چىرايلىق ئوقۇش تىالۋەت دەپ ئاتىلىدۇ

( )1مۇززەممىل سۈرىسى  -4ئايەت
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قىرائەت ئىلمىگە مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1814سوئال :قىرائەت دېگەن نېمە
جاااۋاب :قىاارائەت – قۇرئااان كەرىمنااى تەجۋىاااد قائىاادىلىرىگە تولااۇق رىئااايە قىلغااان ھالااادا
چىرايلىق ئاۋازدا ئوقۇش دېگەنلىكتۇر
قۇرئان كەرىمنى قىرائەت قىلىش ئۇسۇللىرى
 1815سوئال :قۇرئان كەر ىمنى قانچە خىل قىرائەت قىلىش ئۇسۇلى بار
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىااام پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا ئەرەب تىلىنىاااڭ  7خىااال شېۋىساااىدە
ئوقۇلىاادىغان قىلىااپ چۈشااۈرۈلگەن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ « :قۇرئااان كەرىاام ماڭااا يەتااتە
ھەرپاااتە ئوقۇلىااادىغان قىلىاااپ چۈشاااۈرۈلدى ،ساااىلەرگە ئوڭااااي باااولغىنىنى ئوقاااۇڭالر»( )1دېاااگەن
ھەدىساااىدىكى "يەتاااتە ھەرپ" تىااان ئەرەب تىلىنىاااڭ  7چاااوڭ شېۋىساااى كاااۆزدە تۇتۇلىااادىغانلىقىنى
ماااااۇتلەق كاااااۆپ ساااااانلىق ئاااااالىمالر ساااااۆزلىمەكتە مۇنااااادىن باشاااااقا يەنە ئىساااااالم ئۆلىماااااالىرى
ياۇقىرىقىالردىن باشااقا يەنە ئااۈچ خىال قىاارائەت قىلىااش شااەكلىنىمۇ قوباۇل كااۆرگەن بۇنىااڭ بىاالەن
قۇرئان كەرىمنى  10خىل قىرائەت قىلىش ئۇسۇلى باردۇر
ئەممااااا ھاااااازىر دۇنيانىاااااڭ ھەر قايساااااى جايلىرىااااادا بىااااارلىككە كەلاااااگەن قىااااارائەت پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالم ۋاپات بولغان يىلى جىبرىال ئەلەيھىسسااالم ئۇنىڭغاا ئەڭ ئااخىرقى قېاتىم ئاۆگەتكەن
قىرائەتنىڭ ئۆزىدۇر
بااۇ قىاارائەت شااەك ىللىرىنىڭ ھەر بىرىنىااڭ مەخسااۇس ئىمااامى ۋە بىاار ياااكى ئىككىاادىن مەشااھۇر
شااااگىرتلىرى بولاااۇپ ،ئاااۇالر ئۇساااتازىدىن ئاااۆگەنگەن قىااارائەت قىلىاااش ئۇساااۇلىنى باشاااقىالرغا
يەتكۈزگەن كىشىلەردۇر ئۇالر " رىۋايەت قىلغۇچىالر"دەپ ئاتىلىدۇ
قىرائەت ئىلمى
 1816سوئال :قىرائەت ئىلمى دېگەن قانداق ئىلىم
جاۋاب :قىرائەت ئىلمى – پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئەرەب تىلىنىاڭ ئوخشااش بولمىغاان
شاااېۋىلىرىدە سااااھابىلىرىغا ئاااۆگەتكەن قۇرئاااان ئوقاااۇش شاااەكىللىرىنى تەتقىاااق قىلىااادىغان ۋە باااۇ
شااەكىللەرنىڭ ھەر بىرىااادە قۇرئاااان كەرىمناااى تاااوغرا رەۋىشاااتە ئوقۇشااانى ئۆگىتىشااانى مەقساااەت
قىلغان ئىلىمدۇر
 1817سوئال :بىز ئوقۇۋاتقان قىرائەت شەكلى قايسى
جاااۋاب :بىااز دۇنيااادىكى مااۇتلەق كااۆپ سااانلىق مۇسااۇلمانالر ئارىسااىدا بىاارلىككە كەلااگەن
قىاارائەت شااەكلى ئىمااام ئاسااىمنىڭ قىرائىتااى بولااۇپ ،ئااۇنى ھەفااس د ېااگەن كىشااىنىڭ رىااۋايىتىگە
() 2
كۆرە ئوقۇماقتىمىز
( )1بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
( )2ماراكەش ۋە شىمالىي ئافرىقا دۆلەتلىرىدە ۋەرش قىرائىتى تارقالغان
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قۇرئان ئوقۇشقا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1818سوئال :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ھۆكىمى نېمە
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىمناااى ئەر – ئاياااال ھەر قاناااداق بىااار مۇساااۇلماننىڭ ھەمىشاااە ئوقاااۇپ
تۇرۇشااى ساااۋابى كاتتااا ب ولغااان ياخشااى ئەمەرردىاان سااانىلىدۇ چااۈنكى قۇرئااان ئوقااۇش ئۇل اۇ
ئىباااادەتتۇر ياشاااىنىپ قالغاااانلىق يااااكى باشاااقا ئۆزرىساااى تاااۈپەيلى ئەرەب تىلىنىاااڭ ھەرپلىرىناااى
تونۇشااقا قااۇربى يەتمىگەنلىكااتىن قۇرئااان كەرىمنااى ئوقۇيالماياادىغان ھەر بى ار مۇسااۇلماننىڭ ئااۆز
ئانا تىلىدىكى"قۇرئان كەرىم تەرجىمىسى"نى چۈشىنىپ ئوقۇشى يېتەرلىكتۇر
قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەھمىيىتى  ،پەزىلىتى ۋە ساۋابى
 1819سوئال :قۇرئان ئوقۇشنىڭ قانداق ئەھمىيىتى بار
جاۋاب :قۇرئان كەرىم ― ئالالھ تائاالنىاڭ مۇباارەك ساۆزى ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ
شاااانلىق مۆ جىزىساااى ۋە مۇساااۇلمانالرنىڭ ماااۇقەددەس دەساااتۇرى ،ئۇنىاااڭ تەلىمااااتلىرى باااويىچە
ئەمەل قىلىاااش بىااالەن ئىككاااى ئالەملىاااك ساااائادەتلەرگە ،ئاااۇنى تىاااالۋەت قىلىاااش بىااالەن ئىبادەتنىاااڭ
ساۋابىغا ئېرىشكىلى بولىدىغان بىار ئۇلاۇ كىتااب ھەر بىار مۇساۇلمان قۇرئاان كەرىمناى ئوقاۇپ
تۇرغاناادىال ئۆزىنىااڭ ھە قىقىااي مۇسااۇلمان ئىكەنلىكىنااى ھااېس قىلىااپ ،ئۆزىنىااڭ قىلىشااقا تېگىشاالىك
ئەمەللىرىنى بىلىدۇ ۋە ئۆز ئەمەلىيىتىدە ئورۇنداشقا تىرىشىدۇ
 1820سوئال :قۇرئان كەرىمنى ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى ۋە ساۋابى قانداق بولىدۇ
جاااااۋاب :قۇرئااااان كەرىمنااااى ئوقااااۇش ۋ ە مەنىسااااىنى بىلىااااپ ئۇنىڭغااااا ئەمەل قىلىااااش ئەڭ
پەزىلەتلىااك كاتتااا ئەمەررنىااڭ بىرىاادۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن« :قۇرئااان
ئوقاااۇڭالر ،قۇرئاااان كەرىااام ئاااۆزىنى ئوقۇغانالرغااااا قىياااامەت كاااۈنى شااااپائەت قىلغاااان ھالاااادا
() 1
كېلىدۇ»
ئۇ يەنە « :ئالالھ تائاالنىاڭ كىتابىادىن بىار ھەرپ ئوقۇغاان كىشاى بىار سااۋابقا ئېرىشاىدۇ ،باۇ
بىااار سااااۋاب ئاااون ھەسساااىگە كۆپەيتىاااپ بېرىلىااادۇ «ئەلىاااف ،الم ،مىااام» ناااى بىااار ھەرپ دەپ
ھېسااابلىمايمەن ،بەلكااى «ئەلىااف» بىاار ھەرپ« ،الم» بىاار ھەرپ« ،مىاام» بىاار ھەرپتااۇر» دەپ
() 2
كۆرسەتكەن
قىسقىسى ،قۇرئان ئوقۇش تەكبىر ،تەھلىل ،تەسبىھ ۋە دۇئادىنمۇ ئەۋزەل ئىبادەتتۇر
 1821سوئال :ئۇيغۇرالر قۇرئان كەرىمنى قانداق ھۆرمەتلەيدۇ
جاااۋاب :ئۇيغااۇرالر قۇرئااان كەرىمنااى ناھااايىتى بەك ئۇلۇغالياادۇ ئااۇالر قۇرئااان كەرىمنااى
تاھارەتسااااىز تۇتماياااادۇ تاھارەتسااااىز ئوقۇماياااادۇ ئۇيغااااۇرالر قۇ رئاااااننى ئوقۇغانلىرىاااادا ئااااۇنى
ھۆرمەتلىگەنلىكتىن ،كۆكسىنىڭ ئۈساتىدە ئېگىاز تۇتاۇپ تاۇرۈپ ئوقۇيادۇ قۇرئااننى سااقلىغاندىمۇ
ئۇنى يەردە ياكى خالىغان جاايالردا قويمايادۇ ،بەلكاى ئۆيلىرىنىاڭ ئەڭ ياۇقىرى جايلىرىادا قوياۇپ
( )1مۇسلىم رىۋايىتى
( )2تىرمىزى رىۋايىتى
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ساقاليدۇ
ئۇيغۇرالر قۇرئان ئوقۇلغان جايدا ئەدەب بىالەن ئول تاۇرۇپ ئاۇنى ئىخاالس بىالەن تىڭشاايدۇ
ئۇيغااۇرالر ئۆلااۈم – يېااتىم ،نەزىاار – چىااراغالردا ،ئاتااا – ئانىسااىنىڭ ۋە بااارلىق تۇغقانلىرىنىااڭ
قەبرىلىرىنى زىيارەت قىلغانلىرىدا ،بىر – بىرىنىاڭ مۇساىبەتلىرىگە تەزىايە بىلدۈرگەنلىرىادە ئالادى
بىلەن قۇرئان ئوقۇپ بولۇپ ئاندىن دۇئا قىلىادۇ مۇنادىن باشاقا قىاز – ئوغۇللىرىنىاڭ نىكااھلىرىنى
ئوقۇشانىمۇ قۇرئااان ئوقاۇش بىاالەن باشاااليدۇ ھەتتاا كۈناادىلىك ناماازلىرىنى قۇرئااان سااۈرىلىرىدىن
بىر قانچە سۈرە ئوقۇماستىن ئادا قىاللمايدۇ پۈتۈن دۇئالىرىنى قۇرئان ئوقۇش بىلەن باشاليدۇ
ئوتتاۇرا ئاسااىيا جۇمھۇرىيەتلىرىاادىكى ئۇيغااۇرالر ياۇقىرىقىالردىن باشااقا يەنە ھېياات كۈنلىرىاادە
ھېياااتالپ كىااارگەن ھەر بىااار ئۆيااادىن قۇرئاااان ئوقۇماساااتىن چىقمايااادۇ دېااامەك ،قۇرئاااان كەرىااام
ئۇيغۇرالرنىڭ كۈندىلىك ھاياتىدا ئىنتايىن مۇھىم ئورۇن تۇتۇپ كەلمەكتە
 1822سوئال :قۇرئان كەرىمنى مەن ىسىنى بىلمەستىن ئوقۇسىمۇ ساۋاب بوالمدۇ
جااااۋاب :قۇرئااااان كەرىاااام ئىنسااااانالرنى كاااۇپرى ۋە زااللەتنىااااڭ زۇلمەتلىرىاااادىن ئىمااااان ۋە
ھىدايەتنىڭ نۇرىغا ئېلىپ چىقىش ئۈچۈن چۈشاۈرۈلگەن ھىادايەت مەشائىلى ئاالالھ تائااال مۇناداق
دەيااااادۇ(: ﴿ :باااااۇ قۇرئاااااان) كىشاااااىلەرنى پەرۋەردىگارىنىاااااڭ ئىزناااااى ب ىااااالەن قااااااراڭغۇلۇقالردىن
يورۇقلۇققااا ،يەنااى ھەر نەرسااىگە كااۈچى يېتىاادىغان غالىااب ،مەدھىاايىگە اليىااق بولغااان ئالالھنىااڭ
( )1
يولىغا چىقىرىشىڭ ئۈچۈن بىز ساڭا چۈشۈرگەن بىر كىتابتۇر ﴾
بۇ ئايەتكە ئاساسەن ،قۇرئان كەرىمنى ئوقۇشاتىن مەقساەت ئۇنىاڭ مەنىلىرىناى چۈشاىنىش ۋە
شاااۇ چۈشاااەنگى نى باااويىچە ئەمەل قىلىشاااتۇر ئەممااااا قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ ئۇلۇغلىقىااادىن ئۇنىااااڭ
مەنىسىنى بىلسۇن ـ بىلمىسىمۇن ،ئۇنىڭ لەۋزىنى تىالۋەت قىلغان ئادەم چوقۇم ساۋابقا ئېرىشىدۇ
 1823سوئال :قۇرئاننى تىڭشىغان كىشىگىمۇ ساۋاب بوالمدۇ
جااااۋاب :قۇرئاااا ن كەرىمنااااى كۆڭاااۈل قويااااۇپ تىڭشاشااامۇ كىشااااىنى ئالالھنىاااڭ رەھمىااااتىگە
ئېرىشااتۈرىدىغان كاتتااا ئىباااادەتلەر قاتارىاادىن ساااانىلىدۇ ئااالالھ تائاااال قۇرئاااان كەرىماادە مۇناااداق
دەياادۇ ﴿ :ئالالھنىااڭ رەھمىااتىگە ئېرىشىشااىڭالر ئۈچااۈن ،قۇرئااان ئوقۇلغااان چاغاادا ،ئااۇنى دىقااقەت
() 2
بىلەن ئاڭالڭالر ۋە (سۆز قىلماستىن) جىم تۇرۇڭالر﴾
 1824سوئال :بالىالرغا قۇرئان كەرىمنى ئۆگىتىشنىڭ ساۋابى قانداق بولىدۇ
جااۋاب :ئااالالھ تائاااال ئاتاا –ئانىالرنىااڭ ئۈسااتىگە پەرزەنتلىارىگە قۇرئااان كەرىمنااى ئوقۇشاانى
ۋە ئۇنىااااڭ تەلىماتلىرىغاااااا ئەمەل قىلىشااااانى ئۆگىتىشااااانى پەرز قىلىااااپ بەلگىلىاااااگەن ئاااااۇالر باااااۇ
قىلغانلىرىنىڭ مۇكاپاتىنى بۇ دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە چوقۇم كۆرىدۇ
بالىالرغاااا قۇرئاااان ئوقۇشااانى ئۆگەنكەنلىكنىاااڭ باااۇ دۇنياااادىكى پايدىساااى بالىالرنىاااڭ قۇرئاااان
ئۆگىنىش ئارقىلىق ھىدايەت تېپىپ ئاتا -ئانىسىنى قەدىرلەشنى ۋە ئۇالرغا ياخشاى خىازمەت قىلىاپ
رازى قىلىشاانى ئۆگىنىشااى ۋە ئاتااا -ئانىسااى ئالەماادىن ئۆتكەناادىن كېيىنمااۇ ،ئۇالرنىااڭ ھەققىاادە دۇئااا
قىلىپ ،ئوقۇغان قۇرئاننىڭ ساۋابىنى ئۇالرغا ئاتاپ تۇرىشاى بولساا ،ئۇنىاڭ ئاخىرەتلىاك پايدىساى
ئالالھ تائاالنىڭ ئىاززەت-ئىكرامىغاا نائىال بولۇشاتۇر پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن:
« كىمكااى قۇرئاااان ئوقۇياادىكەن ۋە ئۇنىاااڭ تەلىماااتلىرى باااويىچە ئىااش كۆرىااادىكەن ،ئااالالھ تائااااال
( )1ئىبراھىم سۈرىسى  - 1ئايەت
( )2ئەئراف سۈرىسى  204ـ ئايەت
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قىيااااامەت كۈنىاااادە ئۇنىااااڭ ئاتااااا ـ ئانىسااااىنىڭ بېشااااىغا قۇياشاااانىڭ نۇرىاااادىنمۇ نۇرلااااۇق تاااااجىنى
() 1
كىيگۈزىدۇ»
قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپ – قائىدىلىرى
 1825سوئال :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپ – قائىدىلىرى قايسىالر
جاۋاب :قۇرئان ئوقۇشنىڭ ئەدەپلىرى تۆۋەندىكىچە:
() 2
( )1قۇرئاننى تاھارەت بىلەن ئوقۇش ﴿ قۇرئاننى پەقەت پاك بولغانالرال تۇتىدۇ﴾
ار بج ْي بم﴾ دەپ شااەيتاننىڭ
ان الا َّ
( )2قۇرئااان ئوقۇشااتىن بااۇرۇن ﴿أ ُع اوذُ بب اارب بم انا ال َّش ا ْي اط ب
ۋەسۋەساااە قىلىشاااىدىن ئالالھقاااا ساااىغىنىپ پانااااھ تىااالەش ﴿ ساااەن قۇرئاااان ئوقۇمااااقچى بولغىنىڭااادا،
() 3
قوغالندى شەيتاننىڭ (ۋەسۋەسىسىدىن) ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن﴾
( ) 3قۇرئاااننى تەجۋىااد قائىاادىلىرىگە رىئااايە قىلىااپ ،ئوچااۇق ۋە تااوغرا ئوقااۇش ﴿قۇرئاااننى
() 4
تەرتىل بى لەن (يەنى دانە ـ دانە ،ئوچۇق) ئوقۇغىن﴾
( ) 4قۇرئاننىااڭ مەنىسااىنى بىلمىسااىمۇ ،ئااالالھ ماڭااا سااۆزلەۋاتىدۇ دېااگەن ئېتىقاااد بىاالەن ئااۇنى
ئىخالس قىلىپ ئوقۇش
( ) 5قۇرئااااننى چىرايلىاااق ئااااۋازدا ئوقاااۇش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم قۇرئاااان كەرىمناااى
قېتىرقىنىاااپ ،چىرايلىااااق ئاااااۋازدا ئوقۇشاااقا تەشااااەببەس قىلىااااپ« :قۇر ئااااننى چىرايلىااااق ئاااااۋازدا
ئوقۇڭالر»( )5دەپ كۆرسەتكەن
( ) 6قۇرئااااان ئوقۇشاااانى مەئىشااااەتنىڭ كەسااااپىگە ئايالندۇرىۋالماساااالىق پەقەت ئاخىرەتلىااااك
ساۋابنى كۆزلەپ ئوقۇش
قۇرئان يادالشنىڭ پەزىلىتى
 1826سوئال :قۇرئان كەرى منى يادقا ئېلىشنىڭ پەزىلىتى نېمە
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىااام ئاااالالھ تائااااال تەرىپىااادىن چۈشاااكەن پېتاااى سااااقلىنىپ كەلاااگەن ئەڭ
ئاااخىرقى ساااماۋىي كىتااابتۇر ئااالالھ تائاااال ئااۇنى  14ئەسااىردىن كااۆپرەك ۋاقىتااتىن بىاارى يازمااا
ھااالەتتە ساااقالش ۋە قارىيالرنىااڭ دىللىرىاادا ئورۇنالشتۇرۇشااتىن ئىبااارەت ئىككااى خىاال ئۇسااۇل
بىالەن قوغاداپ كەلادى باۇ ساەۋەبتىن قاارىيالر ئىساالم ئۇممىتىنىاڭ ئەڭ شاەرەپلىك كىشااىلىرىدۇر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق دېاگەن « :ئالالھنىاڭ ئىنساانالر ئارىساىدا ياېقىن كىشاىلىرى باار،
() 6
قارىيالر ئالالھنىڭ يېقىنلىرى ۋە ئاالھىدە بەندىلىرىدۇر»
 1827سوئال :قۇرئان كەرىمنى قانداق رەۋىشتە ئوقۇش كېرەك
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنااى تەجۋىااد قائىاادىلىرىگە رىئااايە قىلغااان ھالاادا ،تەپەككااۇر بىاالەن ئاااز
ئوقاااۇش ئالااادىراپ كاااۆپ ئوقۇغانااادىن ئەلاااۋەتتە ئەۋزەلااادۇر چاااۈنكى قۇرئاااان كەرىااام ئۇنىاااڭ
()1
()2
()3
()4
()5
()6

ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
ۋاقىئە سۈرىسى  77ـ  79ـ ئايەتلەر
نەھل سۈرىسى  98ـ ئايەت
مۇززەممىل سۈرىسى -4ئايەت
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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مەنىسىنى تەپە ككۇر قىلىپ چۈشاىنىپ ،ئۇنىڭادىن ۋەز – نەساىھەت ئاېلىش ئۈچاۈن چۈشاۈرۈلگەن
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ھەدىس ئىلمى ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
ھەدىس ئىلمى ۋە ئۇنىڭ غايىسى
 1828سوئال :ھەدىس ئىلمى دېگەن قانداق ئىلىم
جاااۋاب :ھەدىااس ئىلمااى  -پەيغەماابە ر ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆزلىرى ،ئىااش – پائااالىيەتلىرى،
باشااقىالرنىڭ قىلغااان ئىشاالىرىدىن مۇۋاپىااق كااۆرۈپ تەسااتىقلىغانلىرىغا ئائىاات رىااۋايەتلەرنى ۋە بااۇ
رىااااااۋايەتلەرنى سااااااۆزلىگۈچىلەرنىڭ راسااااااتچىللىقى ،ئىشااااااەنچلىكلىكى ،تەقااااااۋالىقى ۋە پۈتااااااۈن
ئەھۋالىنى ،سۈپەتلىرىنى مەلۇم بىر ئىلمىي ئۇسۇل بىلەن تەتقىق قىلىدىغان ئىلىمدۇر
 1829سوئال :ھەدىس ئىلمىنىڭ غايىسى نېمە
جاۋاب :ھەدىس ئىلمىنىڭ غايىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ساۈننىتىنى ۋە ئۇنىاڭ ئىساالم
دىنىنااى چۈشااىنىش ھەم تۇرمۇش اق ا تەتاابىقالپ ئەمەلىيلەشااتۈرۈش تەرزىنااى ئەڭ تااوغرا شااەكىلدە
ئۆگىنىپ مۇسۇلمانالرغا شۇ بويىچە بىلدۈرۈشنى غايە ۋە مەقسەت قىلىدۇ
 1830سوئال :ھەدىس ئىلمى قاچان بارلىققا كەلگەن
جاۋاب :ھەدىس ئىلمى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمدىن كېيىانال سااھابىالرنىڭ زامانىادا بارلىققاا
كەلااااااگەن بولااااااۇپ ،ساااااااھابىالر پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ ھەدىساااااالىرىنى رىااااااۋايەت
قىلغۇچىالرنىڭ راستچىللىقى ،تەقۋالىقى ،ئىشاەنچلىكلىكى ۋە پۈتاۈن ئەھاۋالىنى ئېنىاق تەكشاۈرۈش
بىلەن بىارگە ھەدىسانى قاچاان ،نەدە ئاڭلىغاانلىقى ۋە ھەدىسانىڭ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئېيتقاان
لەۋزى قانااداق ئىكەنل ىكىنااى ئېنىااق ۋە تەپسااىلى بىلىاااش ئۈچااۈن مەلااۇم مېتااود ۋە پىرىنساااىپالرنى
بەلگىلىاااگەن ھىجااارىيە بىرىنچاااى ئەساااىرنىڭ كېيىنكاااى يېرىمىااادىال ھەدىاااس ئىلمىنىاااڭ ئاساساااىي
پىرىنسىپ لىرى ۋە ئۇسۇللىرى بېكىتىلگەن
 1831سوئال :ھەدىس ئىلمى ھەققىدە تۇنجى بولۇپ كىتاب يازغان ئادەم كىم
جاااااۋاب :ھەدىااااس ئىلمااااى توغرۇلااااۇق تااااۇنجى قېااااتىم كىتاااااب يازغااااان كىشااااى مەشااااھۇر
ھەدىسشۇناس ئاالىم ماۇھەممەد ئىبناى شاىھاب ئەل زۇھرىاي دېاگەن كىشاى بولاۇپ-720 -717 ،
مىالدىاايە يىللىاارى ئارىسااىدا خەلىپىلىااك قىلغااان ئااۆمەر ئىبنااى ئاباادۇلئەزىزنىڭ تەشەببۇسااى بىاالەن
مەزكااۇر كىتااابىنى يازغاااان ئۇنىڭاادىن كېاايىن ،ئىماااام ئەلااى ئىبنااى ئەل مەدىيناااى (م)848 -777
دېاگەن كىشااىدۇر ئىماام بۇخااارىي كىتابىادا بااۇ كىشاىدىن ھەدىااس ۋە ھەدىاس ئىلمااى ھەققىادە كااۆپ
نەرسىلەرنى ئۆگەنگەنلىكىنى يازغاان ھەدىاس ئىلماى ھەققىادە كىتااب يازغانالرنىاڭ ئۈچىنچىساى
شافىئىي مەزھىبىنىڭ قۇرغۇچىسى ئىمام شافىئىي(م )819 -767دۇر
 1832سوئال :مۇسۇلمانالر ئىسالم مەنبىئەلىرىنى قوغداشقا قانداق ئەھمىيەت بەرگەن
جاااااۋاب :تااااارىخىي مەلۇماااااتالرنى ،دىنىااااي تەلىماااااتالرنى ،دەسااااتۇرالرنى ۋە پەيغەماااابەر
ساااۆزلىرىنى تەتقىاااق قىلىااا ش ،ئىااانچىكىلەش ۋە ئااااۆز ئەيناااى بېكىتىشاااتە ،ئىنساااانىيەت تارىخىاااادا،
مۇسۇلمان ئۆلىمالىرىنىڭ ئالدىغا ئۆتىدىغان ھېچكىم يوق
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادا مۇسااۇلمانالردىن ئوقااۇش ۋە يېزىشاانى بىلىاادىغانالر
كاااۆپ ئىااادى ئاااۇ ھەمىشاااە مۇساااۇلمانالرنى ئوقاااۇش ۋە ئۆگىنىشاااكە چاقىرىاااپ تاااۇراتتى بەدر
ئۇرۇشاىدا ئەسااىرگە چۈشااكەن مۇشاارىك قوشااۇنلىرىنىڭ ساااۋاتلىقلىرىدىن ھەر بىرىنىااڭ مۇسااۇلمان
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بالىلىرىاااادىن  10بالىنىااااڭ ساااااۋادىنى چىقىرىااااپ قويااااۇش بەدىلىااااگە ،ئااااۇالرنى قويااااۇپ بېاااارىش
سىياسىتىنى قولالنغاانلىقىمۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ مۇساۇلمانالرنىڭ ساۋاتساىز قالماسالىقى
ئۈچۈن قولىدىن كەلگەن ھەممە چارىلەرنى ئىشلەتكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالمدىن كېيىنمااااۇ ساااااھابىالر ئىسااااالم دىنىنىااااڭ بىرىنچااااى ئاساساااالىق
دەساااتۇرى بولغاااان قۇرئاااان كەرىماااگە ئەڭ زور ئەھمىااايەت بېااارىش بىااالەن بىااارگە پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننەتلىرىگىمۇ زور ئەھمىيەت بەرگەن
ئۇالر قۇرئان كەرىمنى جىماى ئىساالم ئاۇممىتىگە ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا چۈشاكەن پېتاى
ساالمەت يەتكۈزۈش ئۈچۈن «قۇرئاان ئىلماى»« ،قىارائەت ئىلماى»« ،تەجۋىاد ئىلماى» قاتاارلىق
ئىلىملەرناى مەياادانغا كەلتااۈرۈپ چىقىاپ  ،ھەر بىاارى ئۈچااۈن مەخساۇس قائىاادە – پىرىنسااىپالرنى
بېكىاتكەنگە ئوخشاااش ،ئىسااالم دىنىنىاڭ ئىككىنچااى ئاساساالىق دەساتۇرى بولغااان سااۈننەتنى ئىسااالم
ئااۇممىتىگە ئااۆز پېتااى ،ساااالمەت يەتكااۈزۈش ئۈچااۈن «ھەدىااس ئىلمااى»« ،ھەدىساالەرنى تەتقىااق
قىلىش ئىلمى» « ،ھەدىاس رىاۋايەت قىلغاانالرنى تەكشاۈرۈش ئىلماى»« ،ھەدىسالەرنى تاۈرلەرگە
ئاااايرىش ئىلماااى» قاتاااارلىق ئىلىملەرناااى مەيااادانغا كەلتاااۈرۈپ ،بۇالرنىاااڭ ھەر بىااارى ئۈچاااۈن
مەخسااۇس قائىاادە -پىرىنسااىپ ۋە مېتااودالرنى بېكىااتكەن بۇالرنىااڭ سااىرتىدا ،قۇرئااان كەرى ام ۋە
ساااۈننەتنىڭ روھىناااى مۇساااۇلمانالرغا ئەيااانەن يەتكاااۈزۈش مەقساااىتى بىااالەن «تەپساااىر ئىلماااى»،
«فىقھى ئىلمى» قاتارلىق ئىلىملەرنى مەيدانغا چىقىارىش بىالەن بىارگە باۇالرنى تاوغرا چۈشاىنىش
ئۈچااااۈن يااااااردەمچى ئىلىمااااالەر ھېسااااابالنغان ئەرەب تىلىنىاااااڭ «فونېتىكاااااا»« ،گرامماتىكاااااا» ۋە
ئىستىلىستىكىلىق ئىپادىلەش ئۇسۇلى قاتارلىقالرنى مەيدانغا كەلتۈرگەن
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ھەدىس توپالملىرى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات
 1833سوئال :ئەڭ مەشھۇر ھەدىس توپالملىرى قايسىالر
جااااۋاب :زاماااانىمىزغىچە نۇرغۇنلىغاااان ھەدىاااس تاااوپالملىرى بارلىققاااا كەلاااگەن بولاااۇپ،
ئۇالرنىڭ ئىچىدىن پۈتۈن ئەھلى سۈننى مۇسۇلمانالر تەرىپىادىن بىاردەك ئېتىاراپ قىلىنغانلىرىنىاڭ
مەشھۇرلىرى  6چوڭ ھەدىس توپلى مىدۇر ئۇالر تۆۋەندىكىچە:
« 1سەھىھۇلبۇخارىي»
« 2سەھىھۇ مۇسلىم»
« 3سۇنەن تىرمىزى»
« 4سۇنەن ئىبنى ماجە»
« 5سۇنەن ئەبۇ داۋۇد»
« 6سۇنەن نەسائىي»
سەھىھۇلبۇخارىي
 1834سوئال« :سەھىھۇلبۇخارىي» نى كىم توپلىغان
جااۋاب« :سااەھىھۇلبۇخارىي» قۇرئاان كەرىماادىن قالسااا مۇساۇلمانالر ئۈچااۈن ئەڭ مۆتىااۋەر
كىتاااب بولااۇپ ،ئااۇنى مااۇھەممەد ئىبنااى ئىساامائىل بۇخااارىي دېااگەن كىشااى تااوپالپ چىققااان ب اۇ
كىشاااى ھىجرىيىنىاااڭ-194يىلاااى (809م) ھاااازىرقى ئۆزبېكىساااتاننىڭ بۇخاااارا شاااەھىرىدە دۇنياغاااا
كېلىاااپ ،ھىجرىيىنىاااڭ -256يىلاااى (869م) ساااەمەرقەند ۋىاليىاااتىگە قاراشااالىق خەرتەڭ دېاااگەن
يېزىاادا دۇنيااادىن ئااۆتكەن مااۇھەممەد ئىساامائىل بۇخااارى ھاياتىاادا ئىلىاام تەھسااىل قىلىااش ئۈچااۈن
خۇراسااان ،مەكااكە ،مەدىاانە ،مىسااىر ،شااام ۋە باشااقا ئىسااالم شااەھەرلىرىگە بېرىااپ ئوقۇغااان ئااۇ
ھەدىااس توپالشااقا بېرىلىااپ  600مىڭاادىن كااۆپرەك ھەدى ساانى يادىلىغااان بااۇ ھەدىساالەر ئىچىاادىن
تااالالپ «ئەل جامىئۇسسااەھىھ»(سااەھىھ ھەدىساالەر تااوپلىمى) ناااملىق شااانلىق ئەسااىرىنى ۋۇجۇدقااا
چىقارغان كېيىنچە باۇ ئەساەر«ساەھىھۇل بۇخاارى» د ېاگەن ناام بىالەن مەشاھۇر بولغاان ئەھلاى
سااااۈننى مەزھىااااابىگە مەنساااااۇپ مۇساااااۇلمانالرنىڭ ھەممىسااااى باااااۇ ئەساااااەرنىڭ راساااااتلىقىغا ۋە
ھەدىسلىرىنىڭ ئەڭ ئىشەنچلىك ئىكەن لىكىگە بىردەك ئىقرار قىلىدۇ
سەھىھۇ مۇسلىم
 1835سوئال« :سەھىھۇ مۇسلىم» نى كىم توپلىغان
جاااۋاب« :سااەھىھۇ مۇساالىم» ناااملىق بااۇ ھەدىااس تااوپلىمى مۇساالىم ئىبنااى ھەججاااج ئەبااۇل
ھەسااەن ئەل قۇشااەيرى ي دېااگەن زاتنىااڭ قولىاادا يارىتىلغااان بولااۇپ ،ئىمااام مۇساالىم ھىجرىيىنىااڭ
-205يىلااااااى (821م) يىلااااااى ھااااااازىرقى ئىراننىااااااڭ نىساااااااپور شااااااەھىرىدە دۇنياغااااااا كېلىااااااپ،
ھىجرىيىنىڭ -261يىلى ( 875م) نىساپۇردا ئالەمادىن ئاۆتكەن ئىماام مۇسالىم ئىلىام تەھساىل قىلىاش
يولىاادا ئىااراق ،ھىجاااز (مەكااكە ،مەدىاانە) ،شااام قاتااارلىق دۆلەتاالەرگە بارغااان ئااۇ ئىمااام ئەھاامەد
ئىبنااى ھەنبەلاادىن كااۆپ ئىلىاام ئااۆگەنگەن ۋە كااۆپ ھەدىساالەرنى يادلىۋالغااان شااۇالرنىڭ ئىچىاادىن
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«سەھىھۇ مۇسلىم» دېاگەن ھەدىاس تاوپلىمىنى ياراتقاان ئاۇ «ساەھىھۇلبۇخارىي» دىان قالساا ئەڭ
ئىشەنچلىك ۋە ئەڭ مۆتىۋەر ھەدىس كىتابى ھېسابلىنىدۇ
سۇنەن تىرمىَى
 1836سوئال« :سۇنەن تىرمىزى» نى كىم توپلىغان
جاۋاب« :سۇنەن تىرمىزى» مۇھەممەد ئىبنى ئىسا ئەل تىرمىزى نىاڭ ھەدىاس توپلىمىادۇر ئاۇ
كىشااى ھىجرىيىنىااڭ -209يىلاى (824م) ھااازىرقى ئۆزبېكىسااتاننىڭ تىرمىااز شااەھىرىگە قاراشاالىق
باو يېزىسااىدا دۇنياغاا كەلااگەن ئىماام تىرمىاازى ئىلىام تەھسااىل قىلىاش يولىاادا خۇراساان ،ئىااراق،
ھىجااااز قاتاااارلىق شااااەھەرلەرگە بارغاااان ۋە كاااۆپ ھەدىساااالەرنى توپلىغاااان ماااااۋارائۇننەھرى
شااەھەرلىرىدە ئىمااام بۇخارىاادىن كېاايىن ،مۇسااۇلمانالر تەرىپىاادىن ئەڭ زور ھااۆرمەت ۋە شااان-
شااەرەپكە ئېر ىشااكەن ئااالىم بولااۇپ ،توپلىغااان ھەدىساالىرىنى مىسااىر ،ھىجاااز ،ئىااراق ۋە خۇراسااان
ئۆلىمالىرىنىڭ ئالدىدىن ئۆتكۈزۈپ ئۇالرنىاڭ تەساتىقىدىن ئۆتكەنادىن كېايىن ،ئانادىن ئاېالن قىلغاان
ئۇ كىشى ھىجرىيىنىڭ-279يىلى (892م) تىرمىز شەھىرىنىڭ بو يېزىسىدا ئالەمدىن ئۆتكەن
ئىمام تىرمىزىن ىڭ ھەدىس توپلىمى مەشھۇر ئالتە ھەدىاس تاوپلىمى ئىچىادە ئاۈچىنچى ئورۇنادا
تۇرىدۇ
سۇنەن ئىبنى ماجە
 1837سوئال« :سۇنەن ئىبنى ماجە» نى كىم توپلىغان
جااااۋاب« :ساااۇنەن ئىبناااى مااااجە» ماااۇھەممەد ئىبناااى يەزىاااد ئەل قەزۋىنىاااي دېاااگەن كىشاااى
توپلىغااان ھە دىااس كىتااابى بولااۇپ ،بااۇ كىشااى ھىجرىيىنىااڭ -209يىلاى (824م) كاسااپى دېڭىزىنىااڭ
جەناااۇب تەرىاااپىگە جايالشاااقان رايونااادا دۇنياغاااا كەلاااگەن ئاااۇ ھىجااااز(مەككە ۋە مەدىااانە) شاااام
(سۈرىيە ۋە ئېئوردانىيە) ،مىساىر ،ئىاراق قاتاارلىق ئەرەب مەملىكەتلىارىگە بېرىاپ ئىلىام تەھساىل
قىلغااااان ۋە كااااۆپلىگەن ھەدىساااالەرنى يادلىغااااان ئااااۆزى ئىاااازدەپ يااااۈرۈپ توپلىغااااان نۇرغااااۇن
ھەدىسلەردىن تاالالپ «ساۇنەن ئىبناى مااجە» نااملىق باۇ ھەدىاس تاوپلىمىنى بارلىققاا كەلتاۈرگەن
ئااۇ كىشااى ھىجرىيىنىااڭ-273يىل اى (886م) ئالەماادىن ئااۆتكەن ئۇنىااڭ بااۇ تااوپلىمى مەشااھۇر ئااالتە
ھەدىس توپلىمى ئىچىدە تۆتىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ
سۇنەن ئەبۇ داۋۇد
 1838سوئال« :سۇنەن ئەبۇ داۋۇد»نى كىم توپلىغان
جااۋاب« :ساۇنەن ئەباۇ داۋۇد» ساۇاليمان ئىبنااى ئەشائەس ئەل سىجىساتاني دېاگەن كىشااىنىڭ
تاااوپلىمى بولاااۇپ ،ئاااۇ كىشاااى ھىجرىيىنىاااڭ -202يىلاااى ( 817م) ھاااازىرقى ئىراننىاااڭ سىساااتان
(ئەسلىساى «سىجىساتان») دېااگەن يېرىادە دۇنياغااا كەلاگەن ھەنبەلىااي مەزھىبىنىاڭ قۇرغۇچىسااى
ئىمااام ئەھاامەد ئىبنااى ھەنبەلاادە ئوقۇغااان ھەدىااس ئااۆگىنىش ئۈچااۈن شااام ،ئىااراق ،خۇراسااان ۋە
باشقا ئەرەب شەھەرلىرىگە بارغان ھىجرىيىنىاڭ-275يىلاى (888م) ئىراقنىاڭ بەسارە شاەھىرىدە
ئالەمدىن ئۆتكەن ئۇنىڭ باۇ ھەدىاس تاوپلىمى مەشاھۇر ئاالتە ھەدىاس تاوپلىمى ئىچىادىن بەشاىنچى
ئورۇندا تۇرىدۇ
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سۇنەن نەسائىي
 1839سوئال« :سۇنەن نەسائىي»نى كىم توپلىغان
جاااۋاب« :سااۇنەن نەساااائىي» ناااملىق باااۇ تااوپالم ئەھااامەد ئىبنااى شاااۇئەيب نەسااائى دېاااگەن
كىشااىنىڭ تااوپلىمى بولااۇپ ،ئااۇ كىشااى ھىجرىيىنىااڭ -215يىل اى (830م) ھااازىرقى خۇراساااننىڭ
نەسا دېگەن يېرىدە دۇنياغاا كەلاگەن ئىماام نەساائىي ھەدىسالەرنى تاوپالش ئىشاىغا پەۋقۇلئااددە
كۆڭاااۈل باااۆلگەن ۋە ھەدىسااالەر نى راسااات ۋە يالغانااادىن ئايرىشاااتا ناھاااايىتى چىاااڭ شاااەرتلەرنى
قويااۇپ ،ئىنتااايىن ئېھتىي اتچااانلىق بىاالەن ئىااش كااۆرگەن ئااالىم ئااۇ مەكااكە مااۇكەررەمە شااەھىرىدە
تۇرۇپ ،ئىشەنچلىك ھەدىسلەرنى توپلىغاان ھىجرىيىنىاڭ -303يىلاى (915م) پەلەساتىننىڭ رەمالە
دېااگەن يېرىاادە ئالەماادىن ئااۆتكەن ،ئۇنىااڭ بااۇ تااوپلىمى مەشااھۇر ئااالتە ھەدىااس تااوپلىمى ئىچىاادىن
ئالتىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ

توققۇزىنچى بۆلۈم

قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىَىسى

قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىَىسى ھەققىدە قىسقىچە مەلۇمات
ئاااۋۋال شااۇنى بىلىااش كېرەككااى ،قۇرئااان كەرىاام بېاارەر پەن ـ تېخنىكااا كىتااابى ئەمەس ،ياااكى ئااۇ
كائىناتنىاااڭ ساااىر -ئەسااارارلىرىنى باياااان قىلىاااش ئۈچاااۈن چۈشاااۈرۈلگەن كىتاااابمۇ ئەمەس بەلكاااى ئاااۇ
ئەقىاادە ،ئىبااادەت ،ئەخااالق ،مۇئااامىلە ،قااانۇن -تااۈزۈم كىتابىاادۇر ئااۇ ئىنسااانالرغا پەن ـ تېخنىكىاادىن
مەلۇم ماۋزۇالردا يىاپ ئاۇچى بېرىاپ ،ئۇالرنىاڭ ئىازدىنىش ياولىنى ئېچىاپ بېرىادۇ دېامەك ،قۇرئاان
كەرىم ئومۇمىي قانۇنىيەتلەرنىڭ خۇسۇسىي يىپ ئۇچىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرنى دۇنيااا ۋە ئاخىرەتلىااك بەخاات – سااائادەتنىڭ يوللىرىغااا ھىاادايەت قىلىااش
ئۈچۈن قۇرئان كەرىمناى ھىادايەت مەنبىئاى قىلىاپ چۈشاۈرگەن ﴿ باۇ قۇرئاان ھەقىاقەتەن ئەڭ تاوغرا
يولغا باشااليدۇ ،ياخشاى ئىشاالرنى قىلىادىغان ماۆمىنلەرگە ئۇالرنىاڭ چاوڭ مۇكاپاتقاا ئېرىشاىدىغانلىقى
بىاالەن خااۇش خەۋەر بېرىاادۇ﴾( )1قۇرئااان كەرىمنىااڭ ھىاادايىتى ئىنسااانالرنى ئااالالھ تائاالنىااڭ دىنىغااا
چاااقىرىش ،ئۇنىااڭ بارلىقىغااا ۋە بىاارلىكىگە يېتەرلىااك دەلىاال-ئىسااپاتالرنى تۇرغااۇزۇش ،ئىنسااانالرغا
پاياادىلىق بولغااان ئىشااالرنى ئااۆگىتىش ۋە ئااۇالرنى ئااۆزلىرىگە زىيااانلىق بولغااان ئىشااالردىن ،گۇناااھ-
مەسىيەتلەردىن توسۇش قاتارلىق ئىشالردا ھەرخىل ئۇسۇلالر بىلەن ئەمەلگە ئاشقان
قۇرئان كەرىم ھىدايەت كىتابىدۇر
ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئاالالھ تائاالنىاڭ ساۆزى ئىكەنلىكىناى ۋە ماۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ ھەق پەيغەمبىرى ئىك ەنلىكىناى ھەر بىار ئەساىرنىڭ ئىلىام-مەرىاپەت
ۋە پەن -تېخنىكاا تەرەققىيااتى جەھەتتىكاى ۋەزىيىااتىگە ۋە ھەر دەۋر ئىنساانلىرىنىڭ ئەقىال سەۋىيىسااىگە
مۇناسااىپ ھالااادا ئىلمىااي ماااۆجىزىلەر بىاالەن ئىسپاتالشااامۇ قۇرئااان كەرىمنىاااڭ ھىدايەتلىرىاادىن بىااارى
سااانىلىدۇ چاااۈنكى قۇرئااان كەرىمنىاااڭ ئاااايەتلىرى مۇناادىن  14ئەساااىردىن كااۆپرەك ۋاقىااات ئىلگىااارى
چۈشااااكەن ۋە ئەسااااىرلەردىن بىاااارى كىشااااىلەرنى شااااۇ زامانالرنىااااڭ سەۋىيىسااااىگە اليىااااق ئىلمىااااي
مۆجىزىلىرى بىلەن قايىل قىلىپ كەلگەن بولسىمۇ ،يەنىال ئۇنىڭادا پەقەت زاماانىۋى ئىلىام -پەن بىلەناال
ئىسااااپات لىنىدىغان نۇرغۇنلىغااااان ئىلمىااااي ھەقىقەتاااالەر بااااار شااااۇڭا زامااااان تەرەققىااااي قىلغانسااااېرى،
ئىنسااانالرنىڭ ئىلىاام سەۋىيىسااى يۈكسەلگەنسااېرى ۋە ئىلىاام-پەن ئىلگىرلىگەنسااېرى قۇرئااان كەرىمنىااڭ
ئۆتمۈشلەردە بىلىنمىگەن ئىلمىي مۆجىزىلىرى تېخىماۇ كاۆپ ئاشكارىلىنىشاقا باشااليدۇ شاۇنداق قىلىاپ
تا قىيامەتكىچە بۇ ئىلمىي مۆجىزىلەر ئېچىلىنىشقا داۋام قىلىدۇ
ئۇنداقتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ئىلمىي ھەقىقەتلەرنى نېمە ئۈچۈن شەرھلەپ بەرمىگەن
بۇ سوئالنىڭ جاۋابى مۇناداق :پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ھاازىر كەشاىپ قىلىنغاان ۋە كېيىانچە
كەشااىپ قىلىنىاادىغان پۈتااۈن ئىلمىااي ھەقىقەتلەرنااى شااەرھلەپ بەرمىگەنلىكىنىااڭ سااەۋەبىگە كەلسااەك،
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇسااۇلمانالرنىڭ ئەقىاادە ،ئەخااالق مەسااىلىلىرىدە ،كۈناادىلىك ئىبادەتلىرىاادە،
مۇئاااامىلە ئىشااالىرىدا ،ھااااالل-ھاااارام مەسىلىساااىدە بىلىشاااى زۆرۈر بولغاااان شاااەرىئەت ئەھكااااملىرىنى
( )1ئىسرا سۈرىسى -9ئايەت
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تااولىقى بىااالەن شاااەھلەپ بەرگەن چاااۈنكى مۇساااۇلمانالرغا بااۇيرۇلغىنى شاااۇ ئىااادى ئەمماااا قۇرئاااان
كەرىمااادىكى كائىناااات ئەسااارارلىرىغا مۇناساااىۋەتلىك ئىلىملەردىااان ئاااۆزى بىلگەنلىرىناااى ۋە ئېھتىيااااج
تۇيغانلىرىنىال بايان قىلىپ ب ېرىشكە كۇپايىلەنگەن چۈنكى بۇ ئىلمىاي ھەقىقەتلەرناى ھاازىرقى باويىچە
شاااەرھلەپ بەرگەنااادە ،ئاااۇالرنى شاااۇ چااااغالردىكى ئىنساااانالرنىڭ ئەق لاااى قوباااۇل قىاللماااايتتى ،باااۇ
ئەھۋالنىاڭ ئاساساالىق مەسااىلە بولغااان دىنىااي مەساىلىلەرگە سااەلبىي تەسااىرى بولااۇپ قااېلىش ئېھتىمااالى
بار ئىدى
چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااالالھ تائاالنىااڭ قااۇدرىتى بىاالەن بىاار كېچىاادە مەككىاادىن
پەلەساتىندىكى مەساجىدى ئەقساااغا بېرىاپ كەلگەنلىااك قىسس ىساىنى شاۇ ۋاقىتتىكااى ئىنساانالرنىڭ كااۆپ
ساااانلىقى قوباااۇل قىاللمىغاااان يەردە ،ھاااازىرقى ئىلمىاااي كەشاااپىياتالردىن ساااۆز ئېچىشاااقا ھەرگىزماااۇ
ئااورۇن يااوق ئىاادى ھەتتااا مۇناادىن يااۈز يىاال بااۇرۇنقى ئىنسااانالرغا يااانفون ،كومپىيااوتېر ،ئېنتېرنېاات،
ئانتې نااا قاتااارلىق ھااازىرقى زامااان پەن – تېخنىكىلىرىااد ىن سااۆز ئاچقااان ئااادەم ھەرقااانچە ئىشااەنچلىك،
ئالىم كىشى بولۇپ كەتسىمۇ ،ئىنسانالر ھامان ئۇنى يالغانغا چىقىرىدىغانلىقى تۇرغانال گەپ ئىدى
قۇرئاان كەرىام ئەدەبىاي ،ئىلمىاي ،كېلىچەكاتىن خەۋەر بېارىش ،ھەر زامانغاا مۇناساىپ شاەرىئەت
بەلگىلەش قاتارلىق كۆپلىگەن مۆجىزىلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان

ىرىلىزىجۆم يىبەدەئ ڭىنمىرەك نائرۇق

349

قۇرئان كەرىمنىڭ ئەدەبىي مۆجىَىلىرى
 1840سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ ئەدەبىي مۆجىزىلىرى قايسىالر
جاۋاب :قۇرئان كەرىمنىڭ ئەدەبىي مۆجىزىسى ئۇنىاڭ تۈزۈلىشاىدىكى بەدىئىيلىكاى ،ھەر بىار
ساااۆزنىڭ چوڭقاااۇر مەنىاااگە ئىاااگە ئىكەن لىكاااى ۋە ئااااڭلىغۇچىالرنى ئاااۆزىگە مەپتاااۇن قىلىشاااتەك
يۇقىرى جازىبىيىتى ،قاتارلىق تەرەپلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
( )1قۇرئان كەرىمنىڭ بەدىئىيلىكى
قۇرئاااان ئايەتلىرىااادىكى ھەر بىااار ساااۆز ۋە ھەربىااار ئاااايەتتە ،ئەرەب ئەدەبىياتىااادىكى باااارچە
بەدىئىيلىااك تۈرلىرىنىااڭ ئەڭ يااۇقىرى ئااۈلگىلى رى تېپىلىاادۇ ئەرەباالەر قۇرئااان كەرىاام چۈشۈشااتىن
بااۇرۇن ئەدەبىيااات ۋە بايااان جەھەتااتە دۇنيااا خەلقىنىااڭ ئالاادىغا نئۆتااۈپ كەتااكەن قەتئىااي س اۆزدە
يېڭىلمايدىغان خەلق ئىدى ھەتتا شۇ ۋاقىتتىكى يۇنان ،ھندىساتان ۋە ئىراننىاڭ ئاتااغلىق ئەدىبلىارى
ۋە شاااائىرلىرى ئەرەبلەرنىاااڭ ئالدىااادا ھاااېچ ن ەرساااىگە ئەرزىمەيتتاااى ئەمماااا قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ
مۆجىزىلىرى شۇ ۋاقىتتا ئەرەبلەرنىڭ ئاتاغلىق شائىر ۋە ئەدىبلىرىنى تىزال قايىل قىلغان
ئەرەبلەر ئەدەبىيات ۋە شېئىرىيەتتە ئەڭ يۇقىرى پەللىاگە يەتاكەن ،پاسااھەت (ھەر قاناداق بىار
مۇددىئااانى ناھااايىتى ئېنىاااق ۋە ئوچااۇق ئىپاااادىلەش) ،باااالغەت ( ئىپاااادىلىمەكچى بولغااان مەنىناااى
ئاڭلىغۇچىالرنىااااڭ قەلاااابىگە ئىنتااااايىن ئىخچااااام ۋە ئاسااااان ئىبااااارىلەر بىاااالەن نەق يەتكااااۈزۈش)
جەھەتاااالەردە ئاالھىاااادە ئۈسااااتۈنلۈ ككە ئىااااگە خەلااااق بولااااۇپ تااااۇرۇپ قۇرئااااان كەرىمااااگە تەڭ
كېلەلمىگەن قۇرئان كەرىم نىڭ كېلىشى بىلەن ئۇالرنىڭ دېمى ئىچىگە چۈشۈپال كەتكەن
قۇرئان كەرىم ئەرەبلەرگە دۇئېل ئېالن قىلغان
قۇرئان كەرىم ئەرەبلەرگە تۆۋەندىكىدەك ئۈچ باسقۇچلۇق دۇئېل ئېالن قىلغان:
ئالالھ تائاال دەسلەپتە ئۇالرنى بەدىئىيلىك ۋە ئىستىلىستىكىلىق ئۈساتۈنلۈ كتە قۇرئاان كەرىماگە
ئوخشااايدىغان بىاارەر كىتااابنى مەياادانغا كەلتااۈرۈپ بېقىش ا قا چاقىرىااپ ،ئۇالرغااا مۇنااداق دۇئېاال
ئااېالن قىلاادى ﴿ ئااى مااۇھەممەدۇ ئېيتقىنكااى ،ئەگەر ئىنسااانالر ،جىاانالر بااۇ قۇرئاننىااڭ ئوخشىشااىنى
مەياادانغا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن يىغىلىااپ بىاار ـ بىاارىگە ياردەملەشااكەن تەقاادىردىمۇ ،ھەرگىزماااۇ
ئۇنىااڭ ئوخشىشااىنى مەياادانغا كەلتۈرەلمەياادۇ﴾( )1ئااۇالر بااۇ دۇئېلنااى ناھااايىتى ئېنىااق چۈشااەندى،
ئەمما ئۇنىڭغا تەڭ كېلەلمىدى ،قۇرئانغا ئوخشايدىغان بىرەر كىتاب ئىجاد قىاللمىدى
ئاناادىن ئااۇالرنى قۇرئااان كەرىاام سااۈرىلىرىگە ئوخشااايدىغان  10سااۈرىنى مەياادانغا كەلتااۈرۈپ
بېقىشااقا چاااقىردى ﴿ئااۇالر قۇرئاااننى ( مااۇھەممەد) ئااۆزى ئىجاااد قىلغااان د ېيىشااەمدۇ ئېيتقىنكااى،
«( بااۇ سااۆزۈڭالردا) راسااتچىل بولساااڭالر ،ئااالالھتىن باشااقا چاقىراالياادىغانلىكى كىشااىلىرىڭالرنى
(ياااردەمگە) چاقىرىااپ( ،بەدىئىيلىااك جەھەتااتىن) قۇرئاناادىكىگە ئوخشااايدىغان ئااون سااۈرە ئىجاااد
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قىلىپ بېقىڭالر﴾( )1ئۇالر بۇنىمۇ ئىجاد قىاللمىدى
ئاخىرىدا ئۇالرنى بىرال سۈرە ئىجاد قىلىاپ بېقىشاقا چااقىردى ﴿بەنادىمىزگە بىاز چۈشاۈرگەن
قۇرئانااادىن شەكلەنساااەڭالر ،كاااېلىڭالر ساااىلەرمۇ قۇرئانغاااا ئوخشااااش بىااارەر ساااۈرىنى مەيااادانغا
چىقىرىپ بېقىڭالر ،ئەگەر دەۋايىڭاالردا راساتچىل بولسااڭالر ،ئاالالھتىن باشاقا ياردەمچىڭالرنىاڭ
ھەممىسىنى چاقىرىڭالر﴾( )2ئۇالر بىر سۈرىنىمۇ ئىجاد قىاللمىدى
شااااۇنداق قىلىااااپ ،ئەرەباااالەر يااااۇقىرىقى دۇئېل الرنىااااڭ ھېچبىاااارىگە جاااااۋاب بېاااارەلمىگەن ۋە
ئۆزلىرىنىڭ قۇرئان كەرىم ئالدىادا ئااجىز قالغاانلىقىنى ئېتىاراپ قىلىشاقا مەجباۇر بولغانادىن كېايىن،
ئااۇالر قۇرئااان كەرىمنىااڭ مااۆجىزە ئىكەنلىكااى ۋە راسااتىنال ئالالھنىااڭ سااۆزى ئىكەنلىكىااگە قايىاال
بولدى
چااۈنكى قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئەدەبىااي مۆجىزىسااىنى شااۇ ۋاقىتتىكااى ئەشااەددى كۇففااارالرمۇ
ئېتىراپ قىلغاان ئىادى ئىساالم دىنىغاا جېناى بىالەن قارشاى تاۇرۇپ كەلاگەن ۋەلىاد ئىبناى ماۇغىرە
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ يېنىغاااا كەلگىنىااادە ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئۇنىڭغاااا قۇرئاااان
كەرىمدىن بىر قانچە ئاايەت ئوقاۇپ بەرگەنادىن كېايىن ،ئۇنىاڭ كاۆڭلى بىاردىنال يۇمشااپ ئاۆزىگە
ناېمە بولغااانلىقىنى بىلەلاامەي قالىادۇ شااۇ ۋاقىتتااا ئىسااالمنىڭ ئەڭ ئەشاەددى دۈشاامىنى ئەبااۇ جەھاال
ئۇنىااڭ يېنىغااا كېلىاادۇ ۋەلىااد ئەبااۇ جەھلااگە مۇنااداق دەياادۇ« :سااەنمۇ بىلىسااەن ،مەن ئەرەبلەرنىااڭ
ئەڭ تااااالنتلىق شاااائىرىمەن ،ئەرەبااالەردە مېناااى بېساااىپ چۈشاااىدىغان شاااائىر ياااوق قەساااەم بىااالەن
ئېتىاااراپ قىلىمەنكاااى ،مەن مۇھەممەد(ئەلەيھىسسااااالم) تىااان ئاڭلىغاااانلىرىم شاااېئىر ئەمەس يااااكى
قەسىدە ئەمەس ،ئاۇ شاۇنداق بىار ساۆزلەركى ،ئادەمنىاڭ كاۆڭلىگە ھاۇزۇر-ھااالۋەت بېغىشااليدۇ،
قۇرۇلمىسااى ئىنتااايىن ئېسااىل ،بااۇ سااۆزلەرنى بېسااىپ چۈشااەلەيدىغان سااۆزلەر يااوق ،ئااۇ ھەمىش اە
ئۈستۈنلۈككە ئىگە ،ھەر قانداق بەدىئىي بايانالرنى يوققا چىقىرااليدۇ»
مانا بۇ ،ئىساالم دىنىناى ياوقىتىش ئۈچاۈن باار كاۈچى بىالەن قارشاىلىق كۆرساىتىپ كېلىۋاتقاان
بىر كاپىر ئادەمنىڭ گۇۋاھلىقىدۇر
قۇر ئااان كەرىاام ئااايەتلىرىنى بىرىنچااى س اۈ رە فاااتىھە سۈرىسااىدىن ئەڭ ئاااخىرقى سااۈرە ناااس
سۈرىسااااىگە قەدەر ھەممىنااااى كااااۆزدىن كەچۈرىاااادىغان بولساااااق ،قۇرئااااان كەرىمنىااااڭ بېشااااىدىن
ئااخىرىغىچە پۈتااۈن ئايەتلىرىاادە ئىستىلىسااتىكا ۋە بايان نىاڭ ئەڭ يااۇقىرى ئااۈلگىلىرىنى بايقااايمىز باۇ
ئايەتلەر سۆزلىرىنىڭ ئېساىللىكى بىالەن بىزناى قايىال قىلىشاتىن ئااۋۋال ،ئۇنىاڭ ھاۇزۇر -ھااالۋىتى
قەلبىمىزگە بېرىپ بولىدۇ
قۇرئان كەرىم ئايەتلىرىنىڭ بەدىئىيلىكىگە بىر مىسال
تۆۋەندە ،قۇرئان كەرىمنىڭ ئىستىلىستىكا جەھەتاتە ئەڭ ئۈساتۈن بەدىئىايلىككە ئىاگە ئىكەنلىكىاگە
بىاااا رال مىسااااال كەلتااااۈرىمەن ئەرەباااالەر قاتىلاااادىن قىساااااس ئېلىشاااانىڭ قاااااتىللىق جىنايەتلىرىنىااااڭ
تەكرارلىنىشىنىڭ ئالادىنى ئالىادىغانلىقىنى ئەڭ ئىخچاام ۋە ئەڭ بەدىئىاي ساۆز بىالەن ئىپاادىلىمەكچى
بولۇپ « ،ئۆلتۈرۈش ئۆلتۈرۈشنىڭ ئالدىنى ئالىادۇ» دېاگەن جاۈملىنى تاۈزۈپ چىقىاپ ،ئاۇنى ئەڭ
بەدىئىاي جااۈملە دەپ قارىغااانلىقتىن ،كەبىااگە ئېسااىپ قويااۇپ پەخىاارلەنگەن ئىاادى چااۈنكى ئااۇالر
ھەمىشااە ئەڭ بەدىئىااي شااېئىرالرنى ۋە ھېكمەتلىااك ،بەدىئىااي جااۈملىلەرنى كەبىااگە ئېسااىش بىاالەن
( )1ھۇد سۈرىسى -13ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى -23ئايەت
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پەخىرلىنەتتى
قۇرئاان كەرىمادىن ﴿قىساساتا ھايااات باار﴾ دېاگەن ئاايەت چۈشىشااى بىالەن ئۇالرنىاڭ كەبىااگە
ئې سااىپ پەخىاارلەنگەن بااۇ بەدىئىااي جۈملىسااى ئااادەتتىكى سااۆزلەرگە ئايلىنىااپ قالاادى ۋە پۈتااۈن
ئۈستۈنلىكىنى يوقىتىپ قۇرئان كەرىمگە ئورۇن بوشىتىپ بەردى
ئىستىلىسااتىكا مۇتەخەسسىساالىرى قۇرئااان كەرىماادىكى﴿ قىساسااتا ھايااات بااار﴾ دېااگەن ئااايەت
بىااالەن « ئۆلتاااۈرۈش ئۆلتۈرۈشااانىڭ ئالااادىنى ئالىااادۇ» دېاااگەن جاااۈملە ئوتتۇرىساااىدا بەدىئىيلىاااك
جەھەتااتە ئاالھىاادە چااوڭ پەرق بااارلىقىنى ۋە مەزكااۇر ئايەتنىااڭ بااۇ جۈملى ادىن  20دىاان كااۆپرەك
تەرەپتىن ئۈستۈن بەدىئىيلىككە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ مەسىلەن:
( ) 1يااۇقىرىقى ئايەتنىااڭ ھەرپ سااانى «ئۆلتااۈرۈش ئۆلتۈرۈشاانىڭ ئالاادىنى ئالىاادۇ» دېااگەن
جۈملى نىااڭ ھەرپ سااانىدىن ئاااز ئااايەت 12ھەرپااتىن ،بااۇ جااۈملە  14ھەرپااتىن تەركىااب تاپقااان
مەلۇمكى ،قانچىلىك ئاز سۆز ۋە ئاز ھەرپ بىلەن ئىپادىلەنگەن مەنە ئەڭ بەدىئىي مەنىدۇر
( ) 2ئايەتنىڭ مەنىسى ناھايىتى ئوچۇق چۈنكى ئاۇ قاتىلادىن قىسااس ئېلىشانىڭ زۆرۈرلىكىناى
تەكىتلەيادۇ ئەممااا « ئۆلتااۈرۈش ئۆلتۈرۈشانىڭ ئالاادىنى ئالىاادۇ» دېاگەن جۈملىنىااڭ مەنىسااى ئېنىااق
ئەمەس چاااۈنكى ،ھەر قاناااداق ئۆلتاااۈرۈش قىسااااس ئۈچاااۈن بولمايااادۇ ئاااادەملەر بىااار-بىرىناااى
ناھەقمۇ ئۆلتۈرۈپ قويىدۇ بۇ جۈملىدە قىساسنى ئىپادىلەيدىغان بىرمۇ سۆز يوق
( )3ئااااايەتتە بىاااارەر سااااۆزمۇ تەكرارالنغااااان ئەمەس چااااۈنكى سااااۆزنىڭ تەكرارلىنىشاااااى
جۈملىنىااڭ بەدىئىاايلىكىگە سااەلبىي تەسااىر يەتكۈزىاادۇ ئەممااا « ئۆلتااۈرۈش ئۆلتۈرۈشاانىڭ ئالاادىنى
ئالىدۇ» دېگەن جۈملىدە« ،ئۆلتۈرۈش» دېگەن سۆز تەكرارالنغان
( )4ئااايەتتىكى «قىساااس» سااۆزى ئااادالەتنى ھااېس قىلدۇرىاادۇ چااۈنكى باشقىسااىنىڭ ھاياااتىنى
نابۇت قىلغان ئادەمنىاڭ ھايااتىمۇ ناابۇت بولۇشاقا مەھكۇمادۇر ئەمماا «ئۆلتاۈرۈش ئۆلتۈرۈشانىڭ
ئالدىنى ئالىدۇ» دېگەن جۈملە بۇ مەنىنى بېرىشتىن يىراق
() 1

( )2قۇرئان ئايەتلىرىنىڭ ئۆزى ئىخچام ،مەنىسى چوڭقۇرلىقى
قۇرئان ئايەتلىرىدىكى ھەر بىر سۆز ئۆزى ئىخچاام ،مەنىساى چوڭقاۇر ساۆزلەردىن بۇلاۇپ،
سۆزلەر ئارىساىدىكى رەت -تەرتىاب ۋە ئۆزئاارا باغلىنىشاچانلىق پەۋقۇلئااددە يۇقىرىادۇر مەن باۇ
ئورۇندا بىرال مىسال كەلتۈرۈشنى خااليمەن:
قۇرئاااان كەرىمااادە ،مەيلااااى قايساااى ئاااايەتتە بولمىسااااۇن « ئااااڭالش» ساااۆزى «كااااۆرۈش»
سااۆزىنىڭ ئالدىاادا كەلااگەن «ئاااڭالش» سااۆزى ۋە ئۇنىڭاادىن ياسااالغان ياسااالما سااۆزلەر قۇرئااان
كەرىمدە  227قېتىم ئۇچرىسا « ،كۆرۈش» ساۆزى ۋە ئۇنىڭادىن ياساالغان ياساالما ساۆزلەر 148
قېتىم ئۇچرايادۇر « كاۆز» « ،قاۇالق» باياان قىلىنغاان ئايەتلەرنىاڭ ھەممىساىدە « قاۇالق» ساۆزى
ھەمىشااە « كااۆز» سااۆزىنىڭ ئالدىاادا كېلىاادۇ مەسااىلەن( ﴿ :ئىنسااان قىيااامەت كااۈنى) قااۇالق ،كااۆز،
دىل ( قاتارلىق سەزگۈ ئەزالىرى)نىڭ قىلمىشلىرى ئۈساتىدە چوقاۇم ساوئال – ساوراق قىلىنىادۇ﴾(،)2
﴿ ساااىلەر ئۈچاااۈن قاااۇالقالرنى ،كاااۆزلەرنى ۋە ياااۈرەكلەرنى يااااراتتى ،ساااىلەر بەك ئااااز شاااۈكۈر

( )1بەقەرە سۈرىسى -179ئايەت
( )2ئىسرا سۈرىسى  -36ئايەت
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-9بۆلۈم :قۇرئان كەرىمنىڭ مۆجىزىسى
() 2

قىلىسىلەر﴾( ﴿ ،)1ئۇالر (ھەقنى) ئاڭالشقا ۋە (ھەقنى) كۆرۈشكە قادىر بواللمايدۇ﴾
ياااۇقىرىقى ئاااايەتلەردىن باشاااقا «قاااۇالق» بىااالەن «كاااۆز» تىلغاااا ئېلىنغاااان باااارلىق ئاااايەتلەردە
«قاااۇالق» ساااۆزى بىااالەن ئىنسااااننىڭ ئااااڭالش ساااېزىمى رەت جەھەتاااتە « كاااۆز» ساااۆزى بىااالەن
كۆرۈش سېزىمىنىڭ ئالدىدا كېلىدۇ بۇ نېمە ئۈچۈن شۇنداق
قېنااى بىااز نەزىرىمىزنااى ئىلىاام – پەن ئالىملىرىنىااڭ بااۇ ھەقتىكااى تەتقىقااات نەتىجىلىاارىگە ۋە
ئىلمىي پاكىتالرغا سېلىپ باقايلى:
تۆرەلمەشۇناساااالىق ئىلمىنىااااڭ تەكشااااۈرۈپ ئېنىقلىشااااىچە ،ئىنساااااننىڭ ئاااااڭالش ۋە كااااۆرۈش
ئەزالىرى بىرال ۋاقىتتا يارىتىلىدۇ تۆرەلمە تۆرىلىپ ئۈچ ھەپاتە بولغانادا ،ئۇنىاڭ قاۇالق ئاساساىي
تا ختىساااى يېتىلىااادۇ ،باااۇ ئااااڭالش ئورگىنىنىاااڭ يېتىلىشاااىنىڭ باشلىنىشاااى ،تاااۆرەلمىگە تاااۆت ھەپاااتە
بولغانادا كۆزىنىااڭ ئاساسااىي تاختىسااى يېتىلىاادۇ ،بااۇ ۋاقىتتاا ئىچكااى قااۇالق تەرەققىااي قىلغااان ھالغاا
كېلىااادۇ ،تاااۆت ھەپاااتە بولغانااادا قاااۇالق قۇلۇلىساااى يېتىلىشاااكە باشاااالپ ،ساااەككىز ھەپاااتە بولغانااادا
مۇكەمم ەل ئاڭالش ئويمىنى شەكىللىنىدۇ شۇنداق قىلىپ ئىچكى قاۇالق بەش ئايادا تولاۇق يېتىلىادۇ
ھەم ئاڭالش سەزگۈ نېرۋىلىرى غىدىقلىنىشنى قوبۇل قىالاليدۇ ئەمماا كاۆز ،كاۆز ئالمىساى بىالەن
كااۆرۈش پەردىسااى ( نۇرلااۇق پەردە) يەتااتە ئاياادا يېتىلىاادۇ ھەم ئېچىلىاادۇ بىااراق كااۆز بالىياااتقۇ
ئىچىاااد ە ھېچنەرساااىنى كۆرەلمەيااادۇ ئەمماااا قاااۇالق ئااااۋازالرنى ئاڭلىيااليااادۇ ،باااوۋاق ئانىساااىنىڭ
يۈرەك سوقۇشىنى ۋە ئۈچەي ھەرىكەتلىرىنى ئاڭلىيااليدۇ
خۇالسە قىلغاندا:
( ) 1تۆرەلمىنىاااڭ ئااااڭالش ساااەزگۈ سىستېمىساااى كاااۆرۈش ساااەزگۈ سىستېمىساااىدىن باااۇرۇن
يېتىلىاادۇ ،ئاااڭالش سەزگۈسااى تااۆرەلمە بەش ئاا ايلىق بولغاناادا چااوڭ ئادەمنىااڭ ئاااڭالش ساااەزگۈ
سىستېمىسى شەكلىگە كىرىدۇ كۆرۈش ساەزگۈ سىستېمىساى باالىالر  10ياشاقا كىرگەنادىن كېايىن
ئاندىن مۇكەممەللىشىپ پىشىپ يېتىلىدۇ
( ) 2تاااۆرەلمە بالىيااااتقۇدىكى چېغىااادا ئااااۋازالرنى ئاڭلىيااليااادۇ ،ئەمماااا ناااۇر ،ساااىزىقالرنى
تۇغۇلغاندىن كېيىن پەرقلەندۇرەلەيدۇ
قۇرئااان كەرىماادە « ئاااڭالش» سااۆزىنىڭ« كااۆرۈش» سااۆزىنىڭ ئالدىاادا بايااان قىلىنغانلىقىنىااڭ
يەنە باشقا سەۋەبلىرى مۇنداق:
( ) 1بىئولااوگىيە ئىلمىنىااڭ ئىسپاتلىشااىچە ،ئااادەم ئۇخالشااتىن ئىلگىاارى ئاااۋۋال ئۇنىااڭ كااۆرۈش
سەزگۈسااااى تورمۇزلىنىااااپ (ئاسااااتا – ئاسااااتا ئۆچااااۈپ) ،ئا ناااادىن كېاااايىن ئاااااڭالش سەزگۈسااااى
تورمۇزلىنىااپ ئىشااتىن توختاياادۇ ئىنسااان ھوشسااىزالنغاندا ،ئوكسااىگېن يېتىشاامىگەندە ،سااەكەراتقا
چۈشاكەندە ،ماېڭىگە قاان يېتىشامىگەن ئەھۋالالردىماۇ ئااۋۋال كاۆرۈش ساېزىمى يوقىلىاپ ،ئاناادىن
ئاڭالش سېزىمى يوقىلىدۇ
( ) 2ئايروپىالناادا ئۇچقاناادا تىااز سااۈرئەت ب ىاالەن يااۇقىرى ئۆرلىگەناادە كااۆرۈش قااۇۋۋىتىگە
تەساااىر يېتىاااپ ماااۈجمەل كاااۆرۈش قاااۇۋۋىتى شاااەكىللىنىدۇ ئەمماااا ئااااڭالش ئىقتىااادارى ھەرگىاااز
يوقالمايدۇ ،ئىنتايىن تۆۋەن بولسىمۇ ساقلىنىپ قالىدۇ
( )3ئااااادەم ئوخشاااااش بولمىغااااان يااااۆنىلىش ۋە ئوخشاااااش بولمىغااااان تەرەپلەردىاااان كەلااااگەن
( )1سەجدە سۈرىسى  -9ئايەت
( )2ھۇد سۈرىسى  -20ئايەت
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ئاااااۋازالرنى ئاڭلى ياالياااادۇ ئەممااااا ئادەمنىااااڭ بېشااااى مااااۇقىم بىاااار ئورۇناااادا تۇرغاناااادا ،ئۇنىااااڭ
تەكشااىلىكتىكى كااۆرۈش بولااۇڭى  ،180°تىكلىكتىكااى كااۆرۈش بولااۇڭى 145°بولىاادۇ نااۇر ت اۈز
سااااىزىق بااااويىچە تارقالغاچقااااا ،توسااااالغۇالردىن ،ئەگاااارى جااااايالردىن ھەم سااااۈزۈك بولمىغااااان
جىساااىمالردىن ئۆتەلمەيااادۇ ئەمماااا ئااااۋاز ھەر ق ايساااى تەرەپااالەرگە تارقىيااليااادۇ ئېگىاااز – پەس
جايالردىمۇ ،قېلىن ،ئېگىز تامالردىمۇ تارقىيااليدۇ
( ) 4ئىنساااننىڭ ئاااڭالش سەزگۈسااىدىن كەلااگەن ئۇچااۇرالر ئۇنىااڭ ئېسااىدە ساااقلىنىپ قالىاادۇ
ئەمما باشقا سەزگۈ ئەزاالر ئارقىلىق ئېرىشاىلگەن ئۇچۇرالرنىاڭ سااقلىنىپ قېلىشاى ھەم تەساىرى
بۇنىڭغااا يەتمەياادۇ شااۇنداقال كااۆرۈش سەزگۈساااى ئااارقىلىق قوبااۇل قىلىنىاادىغان ئۇچۇرالرنىاااڭ
مىقدارى ئااڭالش سەزگۈساى ئاارقىلىق قوباۇل قىلىنىادىغان ئۇچاۇرالردىن كاۆپ بولساىمۇ ،مېڭىادە
قېلىشاااتا ئااااڭالش سەزگۈساااىدىن كەلاااگەن ئۇچۇرالرغاااا يەتمەيااادۇ شاااۇڭا قۇرئاااان كەرىمنىااااڭ
ئىنسااننىڭ قەلبىنااى ئ ېرىتىۋېتىاادىغان ،جاھاااننى لەرزىااگە سااالىدىغان مۇڭلااۇق ،تەسااىرلىك قىرائىتااى
راستىنال مۇسۇلمان ئادەمنىڭ قەلبىنى ئېرىتىدۇ ۋە ئۇنى چوڭقۇر ئويغا سالىدۇ
دېاامەك ،قۇرئااان كەرىماادە « قااۇالق» ۋە « ئاااڭالش» سااۆزلىرىنىڭ « كااۆز» ۋە «كااۆرۈش»
سااۆزلىرىنىڭ ئالدىاادا قويۇلىشااى چوڭقااۇر ئىلمىااي ھەقىقەتلەرنااى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان ئىلىاام – پەن
تەرەققىي قىلمىغان مۇنادىن  14ئەساىر ئىلگىرىكاى چااغالردا ،بىارەر ئىنسااننىڭ باۇ ھەقىقەتلەرناى
بىلىشااى ھەرگىزمااۇ مااۇمكىن ئەمەس ئىاادى قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئالالھنىااڭ سااۆزى ئىكەنلىكىناااى
ئىسپاتالش ئۈچۈن بۇنىڭ ئۆزىال كۇپايە قىلىدۇ
( )3قۇرئان كەرىمنىڭ تېكىستلىرىدىكى سىلىقلىق
قۇرئاننىاااااڭ تېكىساااااتلىرى ،لەۋزى ئىنتاااااايىن ساااااىلىق ،چاققاااااان ،مەنىاااااگە دااللەت قىلىاااااش
ئۈستۈنلىكى ئاالھىدە ياۇقىرى ،ئوقاۇش ۋە ياادالش ئۈچاۈن بەكماۇ ئەپلىاك ھەم ئۇڭايادۇر قۇرئاان
ئوقۇشانى بىلمەياادىغان ئاادەممۇ بىاار ئااڭالش بىلەنااال بااۇنى ئەلاۋە تتە ھااېس قىالاليادۇ ھەتتااا ئااۇالر
ئايەت بىلەن ھەدىسنىڭ پەرقىنى ئاڭالپال بىلەلەيدۇ مۇندىن باشاقا ئاڭلىنىۋاتقاان ئەرەباچە ساۆزلەر
ئىچىاادىن قۇرئااان ئااايەتلىرىنى تېاازال بايقىۋاالالياادۇ قۇرئااان كەرىاام ئايەتلىرىاادىكى سااۆزلەرنىڭ
ئاھاااڭ ۋە رېااتىم جەھەتتىكااى ئورۇنالشتۇرۇلۇشااىمۇ ئۇنى ا ڭ مەنىسااىگە قاااراپ بولغااان مەسااىلەن:
ئەھلااى جەننىتااى بولىاادىغان ياخ شااى كىشااىلەر ھەققىاادىكى بايااانالردا ئااايەتلەر ئىنتااايىن يۇمشاااق،
سااىلىق تەلەپپااۇز قىلىنىاادىغان ھەرپ ۋە سااۆزلەردىن تەركىااب تاپق اان ﴿إب َّن َّللاَّ ا يُاد بْخ ُل الَّاذبينا آ امنُااوا

ااار يُ احلَّا ْااونا فبي اھاااا بما ْ
ت اجنَّاااا ٍ
ب
صاااا بل احا ب
اان أ ا اساااا بو ار بمااان ذا اھااا ٍ
او اع بملُاااوا ال َّ
ت ت ا ْجا بااري بمااان ت ا ْحتب اھاااا ْاأل ا ْن اھا ُ
اار﴾( ﴿ ،)1إب َّن ْال ُمت َّ بقاااينا فباااي اجنَّاااا ٍ
ااون ادْ ُخلُو اھاااا بب اساااالا ٍم آ بمنباااينا
اولُؤْ لُاااؤا او بلبااسُااا ُھ ْم فبي اھاااا اح بريا ٌ
ت اوعُيُا ٍ
ُور بھم بما ْ
ااار ٍر ُّمتاقااااااببلبينا ﴾( )2دېاااگەن ئااااايەتلەرگە
ااال إب ْخ اواناااا اعلاااااى سُ ُ
اونازا ْعنااااا اماااا فبااااي ُ
ااان بغ ٍ
صاااد ب
ئوخشاش ئەمما ئەھلى دوزىخى بولىدىغان ياماان ئاادەملەر ھەققىادە كەلاگەن باياانالردا ،ئاايەتلەر

( )1ھەج سۈرىسىنىڭ  -100ئايىتى تەرجىمىسى« :ئالالھ ھەقىقەتەن ئىمان ئېيتىپ ياخشى ئەمەررنى قىلغانالرنى ئاساتىدىن
ئۆستەڭلەر ئېقىاپ تۇرىادىغان جەنانەتلەرگە كىرگۈزىادۇ ،ئاۇالر جەنانەتلەردە ئاالتۇن بىلەيزىكلەرناى ۋە مەرۋايىتالرناى
زىننەت بۇيۇمى قىلىدۇ ،ئۇالرنىڭ كىيىمى يىپەكتىن بولىدۇ»
( )2ھىجر سۈرىساىنىڭ  -45ۋە  -46ئاايەتلىرى -ئايەتلەرنىاڭ تەرجىمىساى« :تەقاۋادارالر ھەقىاقەتەن (جەنانەتلەردە) باا –
بوستانالردىن ( سۇ ،ھەسەل ۋە مەي ئېقىاپ) تۇرىادىغان باۇالقالردىن بەھارىمەن بولىادۇ ئۇالرغاا "جەنانەتكە ئاماان –
ئېسەن كىرىڭالر" دېيىلىدۇ»
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ئادەمنىااڭ يااۈرىكىگە قورقاااۇنچ سااالىدىغان ،تەلەپپاااۇزى ئىنتااايىن قااااتتىق چىقىاادىغان ھەرپااالەر ۋە
صاافاا بد اس ااارا ببيلُ ُھم بماان
ْاارمبينا يا ْو امئباا ٍذ ُّمقا َّاارنبينا فبااي األ ا ْ
سااۆزلەردىن تەركىااب تاپقااان ﴿ اوت ا ااارى ْال ُمج ب
صااالھاا ام اذْ ُموما َّم ادْ ُحورا﴾( )2دېااگەن ئااايەتلەرگە
اار﴾( ﴿ ،)1اج اھ انَّ ام يا ْ
ان اوت ا ْغ اشااى ُو ُجااو اھ ُھ ْم النَّا ُ
قا بطا اار ٍ
ئوخشاش
( )4قۇرئان كەرىمنىڭ جازىبىيىتى
قۇرئان كەرىمنىڭ جاازىبىيىتىمۇ ئاالھىادە چاوڭ بىار ماۆجىزە ساىز بىارەر بەدىئىاي ئەساەرنى
دەساالەپ ئوقااۇغىنىڭىزدا ،ئۇنىااڭ سااېھرىي كااۈچى سااىزنى ئااۆزىگە جەلااب قىلىاادۇ ،ئااۇنى تويماااي
ئوقۇيساىز ئەمماا ئااۇنى قاايتىالپ ئوقااۇغىنىڭىزدا ساىزدىكى ھاياجاان يوقىلىاادۇ -دە ،ساىزگە بىاارەر
يېڭىلىااق ھااېس قىلىنمىغااانلىقتىن ،ئااۇنى قااايتىال پ ئوقۇشااتىن زېاارىكىش ھااېس قىلىسااىز ھااالبۇكى
قۇرئانااادا بۇناااداق خۇسۇساااىيەتلەر ياااوق ئەكساااىچە ،ساااىز قۇرئااااننى قانچىلىاااك كاااۆپ قاااايتىالپ
ئوقۇغانساېرى ئۇنىاڭ جااازىبىيىتى شاۇنچىلىك ئاشااىدۇ ،ئاۇنى تويماااي ئوقۇيساىز ئۇنىااڭ ھاۇزۇر ـ
ھااااالۋىتى ساااىزنى زوقالندۇرىااادۇ بەش ۋاب نامااااز ئوقۇيااادىغان ئاااادەم ناماااازدا كاااۈنىگە فااااتىھە
سۈرىساااىنى ئااااز دېگەنااادە  32قېاااتىم ئوقۇيااادۇ ئەمماااا ئاااۇالر ئەيناااى ساااۈرىنى بۇنچىلىاااك كاااۆپ
ئوقۇشتىن قىلچە زېرىكىش ھېس قىلمايدۇ چۈنكى ئۇالر باۇ ساۈرىنى ھەر قېاتىم ئوقۇغىنىادا يېڭاى
– يېڭى مەنىلەرگە ۋە مەنىۋى يۈكسىلىشلەرگە ئىگە بولىدۇ
قۇرئااان كەرىم نىااڭ جااازىبىيىتى ئااۆز ۋاقتىاادىكى ئەرەب تىلىنااى ياخشااى بىلىاادىغان كااۆپلىگەن
ئەرەبلەرنىڭ بىارەر ئايەتنىاڭ تىالۋىتىناى ئااڭالپ قاېلىش ساەۋەبى بىالەن دىللىارى بىاردىنال ئېرىاپ
مۇسااۇلمان بولىشااىغا تااۈرتكە بولغااان سااەۋەبلەر نىڭ بىرىاادۇر ئىككىنچااى خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى
خەتتاااب مۇسااۇلمان بولۇش ا تىن بااۇرۇن ئىسااالمنى ئەڭ ئااۆچ كۆرىاادىغان ،مۇشاارىك ئەرەبلەرنىااڭ
ئىچىدە ئەڭ نوپۇزلاۇق كىشاىلەردىن بىارى ئىادى ئاۇ بىار كاۈنى ئۇنىڭادىن قورقاۇپ مەخپاى ھالادا
مۇسۇلمان بولغان سىڭلىسى ئوقۇۋاتقاان قۇرئاان كەرىام ئاايەتلىرىنى ئىختىيارساىز ئااڭالپ قېلىاپ،
ئۇنىااڭ قاااتتىق دىلااى بىااردىنال ئېرى ا پ ،ئۆچمەنلىااك تولغااان كااۆڭلى بىااردىنال تۇمشاااپ شااۇ ئاناادا
م ۇسااۇلمان بولغااان شااۇ ۋاقىتتىكااى ئەرەب كاتتىباشاالىرىنىڭ خەلقنااى قۇرئااان كەرىاام تىالۋىتىنااى
ئاڭالپ قېلشتىن قااتتىق توساقانلىقىنىڭ ساەۋەبىمۇ قۇرئاان كەرىمنىاڭ جاازىبىيىتى ئالدىادا ئۇالرنىاڭ
ئامالسىز قالغانلىقىنىڭ بىر دەلىلى ئىدى ئالالھ تائااال ئۇالرنىاڭ ساۆزلىرىنى ھېكاايە قىلىاپ مۇناداق
دېاااگەن﴿ :كااااپىرالر « :باااۇ قۇرئانغاااا قاااۇالق ساااالماڭالر ،ئاااۇنى ئېلىشاااتۇرىۋېتىڭالر( ،شاااۇنداق
() 3
قىلساڭالر قۇرئاننىڭ تارتىش كۈچى ئالدىدا) غەلىبە قىلىشىڭالر مۇمكىن» دەيدۇ﴾
ئەممااا ھااازىرقى زاماناادا ،خااۇددى زىاارائەتچ ىلىككە يارىماياادىغان قاااتتىق يەر سااۇنى قوبااۇل
قىلمىغانااااادەك ،كاااااۆ پ سااااااندىكى مۇساااااۇلمانالرنىڭ ،ھەتتاااااا ئەرەب تىلىناااااى ياخشاااااى بىلىااااادىغان
ئەرەبلەرنىڭمۇ دىلى قارىيىاپ ،كاۆڭلى قاتتىقلىشاىپ كەتكەنلىكاتىن قۇرئاان كەرىام ئۇالرغاا تەساىر
( )1ئىبراھىم سۈرىسىنىڭ  -49ۋە  -50ئايەتلىرى تەرجىمىساى« :ئاۇ كۈنادە (قىياامەت كۈنىادە) گۇناھكاارالرنى زەنجىارلەر
بىاالەن بىاار -بىاارىگە چېتىلىااپ باغالنغااان ھالاادا كۆرىسااەن ئۇالرنىااڭ كااۆڭلىكى قااارا ماياادىن بولىاادۇ ،ئااوت ئۇالرنىااڭ
يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇ»
( )2ئىساارا سۈرىسااىنىڭ  -18ئااايىتى تەرجىمىسااى« :ئااۇنى دوزاب بىاالەن جااازااليمىز ،ئااۇ دوزاخقااا خارالنغااان( ،ئالالھنىااڭ
رەھمىتىدىن) قوغالنغان ھالدا كىرىدۇ»
( )3فۇسسىلەت سۈرىسى  -26ئايەت
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قۇرئان كەرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىَىلىرى
 1841سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ ئىلمىي مۆجىزىلىرى قايسىالر
جاااۋاب :قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئىلمىااي ھەقىقەتلەردىاان خەۋەر بەرگەن مااۆجىزىلىرى ئىنتااايىن
كۆپ بولۇپ ،ئۇنىڭ دەلىللىرىدىن بەزىسى تۆۋەندىكىچە:
بىرىنچى :تەبىئىي پەن دەلىللىرى
( ) 1شامال ۋە بۇلۇتالرنىڭ قوزغىلىشى
بۇلۇتالرنىااااااااااڭ يۆنىلىشااااااااااى بۇلااااااااااۇتالرنى بارلىققااااااااااا كەلتۈرىاااااااااادىغان ۋە ئااااااااااۇالرنى
ھەرىكەتلەندۈرىاادىغان شااامالالرنىڭ سااەۋەبى بىاالەن بولىاادۇ تەتقىقاااتچى ئااالىمالر شااامالالرنىڭ
دېڭىااز يااۈزىگە كۆتااۈرۈلگەن سااۇ پااارلىرىنى يۇقىرىغااا كۆتااۈرۈپ بۇلااۇت ھاسااىل قىلىاادىغانلىقى،
شااااۇنداقال شااااامالنىڭ چاااااڭ ـ تااااوزانالرنى ۋە بىاااار قىسااااىم تااااۇپراق دانچىلىرىنىمااااۇ يۇقىرىغااااا
كۆتىرىدىغانلىقىنى بايقىدى ئۇالر يەنە شامالالر كۆتىرىپ يۇقىرىغاا ئېلىاپ چىققاان چااڭ ـ تاوزان،
تااۇپراق دانچىل ىاارى ،ئۆسااۈملۈك ئااۇرۇقچىلىرى ۋە تۇمااان قاتااارلىقالرنى دېڭىاازدىن كۆتااۈرۈلگەن
سۇ پارلىرىغا ئارىالشتۇرىدىغانلىقىنى ۋە بۇ دانچىالرنىاڭ ئەتراپىناى ساۇ پاارلىرى ئاوراپ ئاساتا ـ
ئاستا چوڭىيىشى نەتىجىسىدە ئېغىر بۇلۇت پارچىلىرىنىڭ بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى تونۇپ يەتتى
قۇرئان ك ەرىام بۇلۇتنىاڭ شاامالالر ئاارقىلىق قوزغىلىادىغانلىقىنى باياان قىلىاپ مۇناداق دەيادۇ:
( )1
﴿ ئالالھ شامالالنى ئەۋەتىپ بۇلۇتنى قوزغايدۇ ،ئاندىن ئۇنى ئاسماندا خالىغىنىچە تارقىتىدۇ﴾
قۇرئاان يەنە ،شااامالالرنىڭ سااۇپارلىرىنى ھەيدەياادىغانلىقىنى ،ئاناادىن ئۇنىڭاادىن ئېغىاار بۇلااۇت
ھاس ا ىل بولااۇپ ،ئۇنىڭاادىن يااامغۇر تااامچىلىرى چۈشااىدىغانلىقىنى بايااان قىلىاادۇ﴿ :بىااز يااامغۇرنى
ھەيدەياادىغان شااامالالرنى ئەۋەتتااۇق بىااز بۇلااۇتتىن يااامغۇر ياغاادۇرۇپ سااىلەرنى سااۇغاردۇق،
( )2
سىلەر ھەرگىز ئۇنى ساقالشقا قادىر ئەمەسسىلەر﴾
( ) 2ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئەسلىدە تۇمان ئىكەنلىكى
كىشاااىلەر ئاسااامان جىسااااىملىرىنىڭ ئەسااالىدە تۇماااان ئىكەنلىكىنااااى بىلمەيتتاااى تەتقىقاااااتچىالر
زامااانىمىزدىكى ئىلىاام ـ پەننىااڭ سايىسااىدا ئاساامان جىسااىملىرىدىكى قالاادۇق تۈتااۈن ماااددىلىرىنى ۋە
ئۇالردىن يېڭى پالنېتالرنىڭ تەركىاب بولىۋاتقاانلىقىنى كاۆردى ۋە ئاسامان جىساىملىرىنىڭ ئەسالىدە
تۇمااااان ئىكەنلىكىنااااى بايقىاااادى ئەممااااا قۇرئااااان كەرىاااام بااااۇھەقىقەتنى مۇناااادىن بااااۇرۇن قەياااات
() 3
قىلغان ﴿ ئالالھ ئاندىن ئاسماننى يارىتىشقا يۈزلەندى ،ھالبۇكى ،ئۇ تۇمان ھالىتىدە ئىدى﴾
( ) 3ئاي نۇرىنىڭ ئۈچۈرۈلگەنلىكى
تەتقىقاااتچىالر ئاينىااڭ ئەساالىدە قۇياشااقا ئوخشاااش يانىاادىغان نۇ رلااۇق ماااددا بولااۇپ ،كېاايىن
ئۇنىااااڭ نااااۇرى ئۆچااااۈرۈلگەنلىكىنى ۋە كېچىاااادىكى ئاااااي نۇرىنىااااڭ پەقەت قارشااااى تەرەپتىكااااى
( )1رۇم سۈرىسى  47ـ ئايەت
( )2ھىجر سۈرىسى  22ـ ئايەت
( )3فۇسسىلەت سۈرىسى  11ـ ئايەت
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قۇياشنىڭ نۇرىدىن ئەكس ئەتكەن ( قايتۇرغان) يورۇقلۇق ئىكەنلىكىناى بايقىادى ھاالبۇكى قۇرئاان
كەرىم بۇھەقىقەتنى ئااللىبۇرۇن ئاېالن قىلغاان ﴿ :كاېچە بىالەن كۈنادۈزنى ئىككاى ئااالمەت قىلادۇق،
() 1
كېچىنىڭ ئاالمىتىنى ( يەنى نۇرىنى) كۆتىرىۋەتتۇق﴾
قۇرئاااااان كەرىااااام يەنە قۇياشااااانى ياااااانغۇچى چىاااااراق ،ئااااااينى يورۇقلاااااۇق بەرگاااااۈچى دەپ
تەرىااپلىگەن ﴿ :ئاسااماندا بااۇرۇجلەرنى ،يېنىااپ تۇرىاادىغان چىراق(قۇياااش)نى ۋە نۇرلااۇق ئاااينى
() 2
ياراتقان ئالالھنىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر﴾
بۇ ئايەتلەرد ،ئاينىڭ يورۇقلاۇقنى قۇياشاتىن قوباۇل قىلىادىغانلىقى ئېنىاق ئوتتۇرىغاا قويۇلغاان
ئاااالالھ تائاالنىاااڭ قۇيااااش بىااالەن ئااااينى "ئىككاااى چىااارا " دەپ تونۇشتۇرماساااتىن ،قۇياشااانى "
چىاااارا " ،ئاااااينى "نۇرلااااۇق" دەپ سااااۈپەتلىگەنلىكى بۇنىااااڭ دەلىلىاااادۇر شااااۇنى ئونۇتماساااالىق
كېرەككااااى ،قۇر ئااااان كەرىماااادىكى ھەر بىاااار سااااۆزنىڭ ئااااۆز ئورنىغااااا شااااۇنداق كەم – زىيااااادە
قىلىنماسااتىن ،ئىنتااايىن مااۇكەممەل ھالاادا ئورۇنالشااتۇرۇلغانلىقى ھەرگىزمااۇ مەقسەتسااىز ئەمەس
ئەرەب تىلىنىڭ زەۋقىنى تېتىغانالر بۇنى ئەلۋەتتە بىلىدۇ
( ) 4ھاۋا بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كەملىكى
كىشىلەر ھازىرق ى ئىلىم ـ پەن بارلىققاا كېلىشاتىن باۇرۇن ،بىاز نەپەس ئېلىۋاتقاان ئوكساېگىننى
ھاۋانىڭ يۇقىرى قاتالملىرىدىمۇ باار ،دەپ گۇماان قىلىشااتتى ئاايروپىالن ئىجااد قىلىنىاپ كىشاىلەر
ئاسااامانغا ئۆرلىگەنااادىن كېااايىن ،ھاۋانىاااڭ ياااۇقىرى قاتالملىرىااادا ئوكساااېگىننىڭ كەملىكىناااى ،باااۇ
ساەۋەبتىن ئاۇ جااا يالردا نەپەسانىڭ سااىقىلىدىغانلىقىنى بىلادى ئەممااا قۇرئاان بااۇ ھەقىقەتناى مۇناادىن
بۇرۇن ئېالن قىلغان ﴿ :ئاالالھ كىمناى ھىادايەت قىلمااقچى بولساا ،ئۇنىاڭ كۆكساىنى ئىساالم ئۈچاۈن
ئاچىاادۇ ،ئااالالھ كىمنااى ئازدۇرماااقچى بولسااا ،ئۇنىااڭ كۆكسااىنى شااۇنچە تارايتىۋېتىاادۇكى( ،ئىمااان
() 3
ئېيتىش) ئۇنىڭ غا گويا ئاسمانغا چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ﴾
بااۇ ئااايەتتە ،ئىمااان ئېيااتىش قىاايىن كەلگەنلىكااتىن كۆكسااى تارايغااان كىشااى ھاااۋا بوشاالۇقىغا
چىققاناادا ئوكسااېگىننىڭ كەملىكىاادىن نەپىسااى سااىقىلغان كىشااىگە ئوخشااىتىلغان بااۇ ئااايەتتە ،ھاااۋا
بوشلۇقىدا ئوكسېگىننىڭ كەملىكىدىن نەپەس ئېلى شنىڭ قىيىنلىقىغا ئىشارەت قىلىنغان
( ) 5ھەر شەيئىنىڭ جۈپ ئىكەنلىكى
تەتقىقاااتچىالر ئۆسااۈملۈكلەرنىڭمۇ خااۇددى جانلىقالرغااا ئوخشاااش جااۈپ ئىكەنلىكىنااى ،ھەتتااا
جاماداتالر(قااااتتىق جىساااىمالر) نىڭمۇ جاااۈپ ئىكەنلىكىناااى ئىساااپاتلىدى قۇرئاااان كەرىااام مۇناااداق
دېاااگەن ﴿ :پۈتاااۈن شاااەيئىلەرنى جاااۈ پ ياراتقاااان ،زېمىنااادىن ئۈناااۈپ چىقىااادىغان نەرساااىلەرنى،
ئۇالرنىااڭ ئااۆزلىرىنى ۋە ئااۇالر بىلمەياادىغان نەرسااىلەرنىڭ ھەممىسااىنى جااۈپ ياراتقااان ئاااالالھ
() 4
بارچە نوقسانالردىن پاكتۇر﴾
( ) 6سېزىمنىڭ تېرىدە ئىكەنلىكى
تىببىي مۇتىخەسسىسلەر ئاغرىقنى ھېس قىلىش پەقەت تېرىدە ئىكەنلىك ىناى ئىساپاتالپ چىقتاى
بەدەنااگە ئوكااۇل سااېلىنغاندىمۇ ئوكااۇل تېرىاادىن گۆشااكە ئۆتااۈپ بااولغىچە ئاااغرىق ھااېس قىلىنىاادۇ
ئەممااا ئوكااۇل گۆشااكە ئۆتااۈپ بولغاناادىن كېاايىن ئاااغرىق ھااېس قىلىنماياادۇ كۆيۈكمااۇ شااۇنداق
()1
()2
()3
()4

ئىسرا سۈرىسى  12ـ ئايەت
فۇرقان سۈرىسى 61ـ ئايەت
ئەنئام سۈرىسى 125ـ ئايەت
ياسىن سۈرىسى  36ـ ئايەت
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قۇرئاااان كەرىااام باااۇ ئىلمىاااي ھەقىقەتناااى ئاااۆز ۋاقتىااادىال ئاااېالن قىلغاااان﴿ :شۈبھىساااىزكى ،بىزنىاااڭ
ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغاانالرنى دوزاخقاا كىرگاۈزىمىز ،ئۇالرنىاڭ تېرىلىارى پىشاىپ تاۈگىگەن
چاغاادا ئااازاپنى تېتى اتى ش ئۈچااۈن ئورنىغااا باشااقا تېاارە يەڭگۈشاالەيمىز﴾( )1چااۈنكى تېاارە كۈيااۈپ
بولسا ،ئازاب ھېس قىلىنمايدۇ ،شۇڭا تېرە يېڭىلىنىپ تۇرغاندىال ئازاب داۋام قىالاليدۇ
( ) 7دېڭىزنىڭ ئىچكى دولقۇنلىرى
كىشااىلەر دېڭىزالرنىااڭ سااۇ ئۈسااتى دولقۇنلىرىاادىن باشااقا ئىچكااى دولقۇنالرنىڭمااۇ بااارلىقىنى
بىلمەيتتااى ،شااۇنداقال سااۇ ئۈسااتى دولقونلىرىنىااڭ يۇقىرىاادىن چۈشااكەن يورۇقلااۇقنى توسااۇۋېلىپ،
سۇ تېگىدە قاراڭغۇلۇق پەيدا قىلىدىغانلىقىنى بىلمەيتتى ھازىر قى پەن ـ تېخنىكاا باۇنى ئىساپاتلىدى
ئەمماااا قۇرئااااان ئەڭ ئاااااۋۋال بااااۇنى ئىسااااپاتلىغان ئىااادى ﴿ :دېڭىزنااااى قاااااتمۇ قااااات دولقااااۇنالر ۋە
() 2
دولقۇنالرنىڭ ئۈستىدىكى قارا بۇلۇتالر قاپالپ تۇرىدۇ﴾
( ) 8تاغالرنىڭ قوزۇق ئىكەنلىكى
ئااارخېئولوگالر تاغالرنىااڭ يەر ئاسااتىدىكى قىساامى يەر ئۈسااتىد ىكى قىساامى بىاالەن ئوخشاااش
بولااۇپ ،خااۇددى قېقىلغااان قوزۇققااا ئوخشااايدىغانلىقىنى ،ئۇنىااڭ يەر تەۋرەشاانىڭ ئالاادىنى ئااېلىش
ياااكى يەر تەررەشاانى ئاجىزالشتۇرۇشااتا ماااۇئەييەن رول ئويناياادىغانلىقىنى ئوتتۇرىغااا قويماقتاااا
قۇرئاااان كەرىمااادە مۇناااداق دېااايىلگەن( ﴿ :زېمىننىاااڭ تەۋرەپ كەتمەسااالىكى ئۈچاااۈن) تااااغالرنى
قااااوزۇق قىلمىاااادۇقمۇ ﴾( ﴿ ،)3يەر تەۋرەپ ئۇالرنىااااڭ خاتىرجەمسااااىز بولماساااالىقى ئۈچااااۈن ،بىااااز
() 4
زېمىندا تاغالرنى ياراتتۇق﴾
( ) 9يەرشارىنىڭ ئايلىنىش قانۇنىيىتى
قۇرئان كەرىمدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ﴿ :كۈن بەلگىلەنگەن جايىغاا قااراپ ساەير قىلىادۇ
بااۇ غالىااپ ئااا لالھ تائاالنىااڭ ئالاادىنئاال بەلگىلىااگەن ئىشااىدۇر ئايغااا سااەير قىلىاادىغان مەنزىللەرنااى
() 5
بەلگىلىدۇق ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ يۈرىدۇ﴾
بىااز ياشاااۋاتقان يەر شااارىنىڭ ئااورنى قۇياشااتىن  93مىليااون مىاال يىراقلىقتااا بولااۇپ ،ئااۇ ئااۆز
ئوقىاادا  24سااائەتتە بىاار قېااتىم ئايلىنىاادۇ ۋە قۇياشاانىڭ ئەتراپىنااى  365كۈناادە بىاار قېااتىم ئايلىنىااپ
بولىااادۇ زېمىااان شاااار شاااەكىللىك بولاااۇپ ،ئۇنىاااڭ بىااار ساااائەتلىك ئايلىنىشاااى مىاااڭ مىااال (1500
كىلومېتر) دۇر ئۇنىڭ قۇياش ئەتراپىدىكى بىار ساائەتلىك ئايلىنىشاى  65مىاڭ مىلادۇر ئەگەر يەر
شااارى ئۆزىنىااڭ ھااازىرقى شااەكلى ۋە ھەجمىاادىن چااوڭ ياااكى كىچ ىااك بولغااان بولسااا ،زېمىناادىكى
ھايااتلىق باشاقىچە بولغاان باوالتتى چاۈنكى يەر شاارىنىڭ شاەكلى بىالەن ھەجماى ئۇنىاڭ تېزلىكااى
ۋە ئايلىنىشااىغا مۇناسااىپتۇر ئەگەر ئۇنىااڭ ئااايلىنىش سااۈرئىتى بىاار سااائەتتە مىااڭ مىاال بولماسااتىن،
ئۇنىڭدىن كەم ياكى زىيادە بولغان بولسا يەنە ھاياتلىق باشقىچە بولغاان باوالتتى مەساىلەن :ئۇنىاڭ
ئاااايلىنىش ساااۈرئىتى ھازىرقىااادىن زىياااادە بولاااۇپ ياااۈز مىاااڭ مىااال بولغاااان بولساااا ،كۈنااادۈزنىڭ
ئۇزۇنلىقى  120سائەتكە سوزۇلۇپ كېتىاپ ،زىارائەتلەر كۆياۈپ كەتاكەن ۋە جاانلىقالرمۇ ھااالك
بولغاان باوالتتى ئەگەر كەم بولاۇپ ياۈز مىال بولغاان بولساا ،كۈنادۈزنىڭ ۋاقتاى ئااران 1ساائەت
()1
()2
()3
()4
()5

نىسا سۈرىسى 56ـ ئايەت
نۇر سۈرىسى  40ـ ئايەت
نەبە سۈرىسى  -7ئايەت
ئەنبىيا سۇرىسى  -31ئايەت
سۈرە ياسىن  -40 -39ئايەتلەر

ىرىلىزىجۆم يىملىئ ڭىنمىرەك نائرۇق

359

 20مىنۇتقااا قىسااقىراپ كېتىااپ ،زىاارائەتلەر پىشاامىغان بااوالتتى شااۇنىڭدەك ،ئەگەر يەرشااارىنىڭ
قۇيااش ئەتراپىادىكى يىللىاق ئايلىنىشاى ھازىرقىادىن كەم يااكى زىياادە بولغاان بولساا ،دۇنيااادىكى 4
پەساىلدە جىااددىي ئااۆزگىرىش بولااۇپ ،يامغۇرنىااڭ يااېغىش نىزامااى بۇزۇلغااان بااوالتتى شااۇنداقال،
ئەگەر يەرشاارىنىڭ قۇيااش بىالەن بولغاان مۇساپىساى ھاازىرقى مىقدارىادىن ياېقىن بولغاان بولساا،
يەرشاارىدىكى ئىنساان ،ھاايۋان ،دەل – دەرەب ،ئۆساۈملۈك ۋ زىارائەت ھەممىساى كۆياۈپ كااۈل
بولغااان بااوالتتى ،ئەگەر بااۇ ئىككىسااىنىڭ مۇساپىسااى ھااازىرقى مىقدارىاادىن يىااراق بولغااان بولسااا،
يۇقىرىقىالرنىااڭ ھەممىسااى تااوڭالپ نااابۇت بولغااان بااوالتتى دېاامەك ،بااۇ ئىشااالرنىڭ ھەممىسااى
ئااااالالھ تائاالنىااااڭ چەكسااااىز ئىلمااااى ۋە پۇختااااا پىالنااااى بىاااالەن ئەزەلاااادە شااااۇنداق بېكىااااتىلگەن
قانۇنىيەتلەردۇر
( ) 10زەررىدىن كىچىك نەرسىلەرنىڭ بارلىقى
قۇرئاااان كەرىااام مۇناااداق دەيااادۇ﴿ :ئاسااامان -زېمىنااادىكى زەررە (ئااااتوم) چااااغلىق نەرساااە ۋە
ئۇنىڭدىن كىچىك ياكى چوڭ نەرساە بولساۇن ،ھاېچ قايسى ساى ئاالالھ تائاالنىاڭ بىلىشاىدىن چەتانەپ
قالمايادۇ ئۇالرنىااڭ ھەممىسااى ئااالالھ تائاالنىااڭ كىتابىاادا خاااتىرلەنگەن﴾( )1بااۇ ئااايەت ئەڭ كىچىااك
نەرسااە  -ئاااتومال ئەمەس ،بەلكااى ئاتوماادىنمۇ كىچىااك نەرسااىلەرنىڭ بارلىقىاادىن خەۋەر بەرگەن
ماتېرىيااالىزمچىالر  -19ئەسااىرگە كەلگۈچىلىااك ئەڭ كىچىااك نەرسااە ئاااتوم دېااگەن سااۆزىدە چىااڭ
تاااۇرۇپ كەلاااگەن ھاااازىرقى زاماااان ئىلمىاااي تەتقىقااااتچىلىرى ئاتومااادىن كىچىاااك نەرساااىلەرنىڭ
بااارلىقىنى ئىسااپاتالپ چىقتااى ئاتومنىااڭ كىچىااك پااارچىلىرى پروت اون ،نېىتاارون ۋە ئېلېكتروناادىن
ئىبارەت
( )11ھەر نەرسىنىڭ ئۆلچەملىك يارىتىلغانلىقى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ﴿ :يەر يۈزىنى يېيىپ كەڭ قىلادۇق ئۇنىڭغاا تااغالرنى ئورنااتتۇق
يەر يۈزىااادە ھەر خىااال تەكشاااى ئۆلچەملىاااك ئۆساااۈملۈكلەرنى يااااراتتۇق﴾( )2دۇنياااادىكى باااارلىق
مەۋجۇدا تالرنىاااڭ ھايااااتى ئۈچاااۈن ھەر نەرساااە مەلاااۇم مىقاااداردا ئۆلچەملىاااك بولۇشاااى كېااارەك
مەسىلەن :ئوكساىگېننىڭ مىقادارى  21بولمااي  50بولغاان بولساا ،دۇنياادىكى مەۋجاۇداتالر
ئەڭ كىچىك بىر شامال بىالەن ھااالك بولغاان باوالتتى دۇنياادىكى جاانلىقالر ئوكساىگېندىن نەپەس
ئااېلىش ئااارقىلىق ھايااا ت كەچۈرىاادۇ ئااۇالر ئوكسااىگېندىن نەپەس ئېلىااپ ،كاااربۇن 4ئوكسااىدىنى
ساااااىرتقا چىقىرىااااادۇ زىااااارائەتلەر ،ئۆساااااۈملۈكلەر ۋە دەل -دەرەخااااالەر كااااااربون 4ئوكساااااىدىنى
سااۈمۈرۈش ئااارقىلىق ئۆزلىرىاادىكى ساااپ ئوكسااىگېننى سااىرتقا چىقىرىاادۇ ئەگەر بااۇ قااانۇنىيەت
ئەزەلاادىن مۇشااۇنداق ئورۇنالشاااتۇرۇلمىغان بو لسااا ئېاادى ،جاااانلىقالر ۋە جانسااىز ئۆساااۈملۈكلەر
ياشااااىمىغان بااااوالتتى بااااۇ ئااااايەتتىكى ﴿ئۆلچەملىاااااك﴾ دېااااگەن سااااۆزنىڭ مەنىسااااى «نىسااااابەتنىڭ
بااااراۋەرلىكى» دېگەنلىكتااااۇر ھااااازىرقى زامااااان خېمىاااايە ئااااالىملىرى زىرائەتلەردىكااااى بااااارلىق
ماددىالرنىاااڭ ئەڭ ناااازۇك ئۆلچەمااادە تەڭپۇڭالشاااقان نەرساااىلەردىن ماااۇرەك كەپ بولىااادىغانلىقىنى
ئىسپاتلىماقتا
( ) 12بارماق ئىزلىرىنىڭ ئوخشاش ئەمەسلىكى

( )1سۈرە يۇنۇس  -16ئايەت
( )2ھىجىر سۈرىسى  -19ئايەت
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() 1

ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ﴿ :بىاز ئۇالرنىاڭ بارمااقلىرىنىمۇ ئوخشااش قىلىشاقا قاادىرمىز﴾
دېااگەن بىاار ئىنساااندىكى ئورگااان يەنە بىاار ئىنساندىكىسااىگە ئوخشااايدۇ مەسااىلەن :كااۆز كااۆزگە،
قاااۇالق قۇ الققاااا ،قاااول قولغاااا ،باااۇرۇن بۇرۇنغاااا ئوخشاااايدۇ بىاااراق ،بارماقالرنىاااڭ ساااىزىقلىرى
ھەرگىزماااۇ بىااار -بىااارىگە ئوخشااااش چىقمايااادۇ بەلكاااى ھېچبىااار ئادەمنىاااڭ بارمااااق ئىااازى يەنە
بىرسااىنىڭ بارماااق ئىزىغااا ئوخشااىمايدۇ ئااالالھ تائاااال بااۇ ئااايەتتىكى ﴿ بارماااقلىرىنىمۇ ئوخشاااش
قىلىشاااقا قاااادىرمىز﴾ دېاااگە ن ساااۆزى ئاااارقىلىق ئىنساااانالرنىڭ بارمااااق ئىزلىرىنىاااڭ بىااار -بىااارىگە
ئوخشىمايدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگەن بۇ ھەقىقەت  -1884يىلى كەشاپ قىلىنىاپ ،شاۇندىن بېارى
بارماق ئىزلىرى ئىنسانالرنى بىر -بىرىدىن پەرقلەندۈرۈش ئۈچۈن قوللىنىلماقتا
مۇنااادىن باشاااقا قۇرئاااان كەرىااام ئالااادىن خەۋەر بەرگەن نۇرغۇنلىغاااان ئىلمىاااي ھەقىقەتااالەر
زاماااااانىمىزدا ،ئىلىااااام ـ پەن سايىساااااىدا ئىساااااپاتالندى ۋە نۇرغۇنلىرىنىاااااڭ ياااااېقىن كېلەچەكاااااتە
ئىسپاتلىنىشىغا ئىشىنىمىز
ئىككىنچى :ئارخېئولوگىيىلىك دەلىللەر
( )1تۇپان ۋەقەسى
قۇرئااان كەرىمااادە ۋە باشاااقا سااااماۋىي كىتاااابالردا ناااۇھ ( )Noahئەلە يھىسسااااالم ۋە ئۇنىڭغاااا
ئىمان كەلتۈرگەنلەر ئۈچۈن ياسالغان كېمە ھەققىدىكى قىسسە باياان قىلىنغاان ناۇھ ئەلەيھىسسااالم
 950يىااال ئۆماااۈر ساااۈرگەن بولاااۇپ ،ئاااۇ ئۆماااۈر باااويى قەۋمىناااى ئالالھقاااا ئىماااان كەلتۈرۈشاااكە
چاقىرغااان بولسااىمۇ ،ئۇنىڭغااا ئەگەشااكەنلەرنىڭ سااانى ناھااايىتى ئاااز ئېاادى ئااالالھ ئااۇنى كااېمە
ياساشقا بۇيرۇيدۇ نۇھ ئەلەيھىسساالم كېمىناى ئاالالھ بۇيرىغاان شاەكىلدە ياسااپ بولاۇپ ،ئۇنىڭغاا
ئەگەشااااكەنلەرنى ۋە ھەر جااااانلىقتىن بىاااار جااااۈپتىن كېمىسااااىگە ئالىاااادۇ بىاااار مااااۇددەتتىن كېاااايىن
شااىددەتلىك بىااار ياااامغۇر يېغىااپ « ئالالھنىاااڭ ئاااازابى نەدە ئااۇنى كۆرسەتمەمساااەن » دەپ ناااۇھ
ئەلەيھىسساالمنى مەسخىرە قىلغانالرنىڭ ھەممىسى سۇدا غەرق بولۇپ تۈگىشىدۇ
بااۇ ۋەقە ھەققىاادە دۇنيانىااڭ ھەرقايسااى جايلىرىاادا  68پارچىاادىن كااۆپرەك داسااتان يېزىلغااان
بۇالرنىڭ ھەممىسى ئەينى ۋەقەلىكنى سۆزلىگەن زامانىمىزدا ئاارخېئولوگىيە ئىلماى سايىساىدا باۇ
ۋەقە شاااەك قوبااااۇل قىلماياااادىغان دەرىجىاااادە ئىسااااپاتالنغان يېقىنقااااى يىلالردىكااااى ئااااارخېئولوگىيە
دەلىللىرىغااااا ئاساسااااالنغاندا بااااۇ ھادىسااااىنىڭ پۈتااااۈن يەرشااااارىغا ئومااااۇم بولغااااانلىق ئېھتىمااااالى
كۈچلۈكتۇر
 1960ـ يىللىرىاادا ئاااامېرىكىلىق ئىككااى ئااارخېئولوى تەرىپىااادىن مېكسااىكا قولتۇقىاادا ئېلىاااپ
بېرىلغاااان تەتقىقااا ات نەتىجىساااىگە كاااۆرە ،باااۇ جايااادىكى جاااانلىق مى كروئورگاااانىزم ماددىلىرىنىاااڭ
قەدىمكااااااااااى زامانالرغااااااااااا ئائىاااااااااات قالاااااااااادۇقلىرى ئىكەنلىكااااااااااى ئىسااااااااااپاتالنغان مىيااااااااااامى
ئۇنىۋېرسااااااااااىتېتىدىن Cesareۋە  Rodheئىسااااااااااىملىك ئىككااااااااااى ئااااااااااارخېئولوى ،ئىسااااااااااالند
ئۇنىۋېرسااااااىتېتىدىن  James Kannetۋەكااااااامبرج ئۇنىۋېرسااااااىتېتىدىن  Nicolasالردىاااااان
تەشااكىللەنگەن تەتقىقاااتچىالر گۇرۇپپىسااى تەرىپىاادىن تەتقىااق قىلىنغااان مېكسااىكا قولتۇقىاادىكى بىاار
تۇزلۇقتااا درامماتىااك بىاار چااوڭ ئااۆزگىرىش بايقالغااان بااۇ بولسااىمۇ ،مۇناادىن  11600ـ 12000
يىلاااالر باااۇرۇن مېكساااىكا قولتۇقىنىاااڭ تااااتلىق ساااۇ ھۇجۇمىغاااا ئۇچرىغاااانلىقى ئېااادى سااااماۋىي
( )1قىيامەت سۈرىسى  - 4ئايەت

ىرىلىزىجۆم يىملىئ ڭىنمىرەك نائرۇق

361
() 1

كىتابالردا بۇ ۋەقەلىك «تۇپان سۈيى» دەپ ئاتىلىپ كەلگەن
( ) 2ئاد ،سەمۇد قەۋملىرىنىڭ شەھەرلىرى
ئاااد ،سااەمۇد قەۋملىرىنىااڭ شااەھەرلىرىنىڭ بااارلىقى قۇرئااان كەرىماادە سااۆزلەنگەن بولسااىمۇ،
يېقىنغىچە بۇالرنىڭ بار ئىكەنلىكىناى ياۋروپاالىقالر رەت قىلىاپ كەلاگەن ئېادى پەن  -تېخنىكىنىاڭ
سايىسىدا ئارخېئولوگىيىلىاك قېزىشاالرنىڭ نەتىجىساىدە ،باۇ شاەھەرلەر ئوتتۇرىغاا چىققاان ساەمۇد
قەۋمااى چااوڭ ئاااد قەۋمىنىااڭ بىاار بۆلااۈكى بولااۇپ ،بااۇالر مەككىاادىن سااىناغىچە ھۆكۈمرانلىااق
قىالتتااى سااەمۇد قەۋمااى قۇرئاننىااڭ «ئەئااراف»« ،ھااۇد»« ،ھىجاار» ۋە «قەمەر» سااۈرىلىرىدە
تىلغاااا ئېلىنغاااان « پااااتاليمۇس تاااارىخى» نااااملىق قەدىمكاااى زامانالرغاااا ئائىااات تاااارىخىي ئەساااەر
تېپىلغانااادىن كېااايىن ،قېزىشاااالر بۇنىڭغاااا ئاساساااەن باشاااالنغان ۋە ئەمەلىيەتاااتە باااۇ قەۋملەرنىاااڭ
شەھەرلىرى تېپىلغان
سااەئۇدى ئەرەبىسااتاننىڭ پااايتەختى رىياااد ئۇنىۋېرسااىتېتى ئەدەبىيااات فاكۇلتېتىنىااڭ م اۇدىرى،
ئاساااارە ئەتىاااقە ئاااالىمى دوكتاااۇر ئابااادۇراھمان ئەنساااارىي تەرىپىااادىن ئەرەبىساااتاننىڭ غەربىاااي
شاااىمالىدىكى « مەدائىناااى ساااالىھ» دېاااگەن يېرىااادە ئېلىاااپ بېرىلغاااان قېزىشاااتا ،ساااەمۇد قەۋمىنىاااڭ
شاااەھەرلىرى بايقالغاااان باااۇ شاااەھەر مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى  2000ـ يىلالرغاااا ئائىااات بولاااۇپ،
ئۇنىڭااادىن قااا ۇم دۆۋىساااى ئاساااتىدا قالغاااان ،تاشاااتىن ياساااالغان كاتتاااا ساااارايالر ۋە شاااۇ ۋاقىتتىكاااى
() 2
سەمۇدىيە يېزىقلىرى بىلەن يېزىلغان تارىخىي ۋەسىقىلەرمۇ تېپىلغان
( )3ئىرەم شەھىرى
ئىرەم شەھىرىدە ھۇد ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىاڭ قەۋملىارى ياشاىغان بولاۇپ ،قۇرئاان كەرىمادە
ھااۇد قەۋمىنىااڭ ئا لالھقااا ئىمااان كەلتۈرۈشااتىن باااش تارتىااپ ،كااۇپرى ـ زااللەت ۋە ئىنسااانالرغا
زۇلااۇم قىلىااش بىاالەن ئااۆتكەنلىكى ،ئۇالرنىااڭ ئىاارەم شااەھىرىدە ئااۆتكەنلىكى ۋە ئاخىرىاادا ئۇالرنىااڭ
«سەرساااەر» دەپ ئاتالغااااان كۈچلااااۈك بىاااار بااااوران بىااالەن بىاااار كېچىاااادىال ھاااااالك قىلىنغااااانلىقى
ساۆزلەنگەن ﴿پەرۋەردىگارىڭ نىااڭ ئاااد قەۋمىناى ،يۈكسااەك بىنااالىرى بىالەن ئوخشىشااى يارىتىلىااپ
باقمىغااان ئىاارەم شااەھىرىنى ،ۋادىقااۇرادا( )3تاشاا الرنى كېسااىپ (ئااۆيلەرنى بىنااا قىلغااان) سااەمۇد
() 4
قەۋمىنى قانداق جازالىغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ ﴾
 1982ـ يىلى كالىفورنىيىلىك بىر تەكشۈرۈش گۇرۇپپىساى ناامىنى بىار ئىنگىلىاز جاسۇساىدىن
ئاڭلىغاااااان قەدىمىاااااي شاااااەھەر ياااااوللىرىنى تەكشاااااۈرۈپ چىققاااااان بولساااااىمۇ ،باااااۇالر نەتىجىاااااگە
ئېرىشااەلمىگەن كېيىاانچە ئااۇالر مەخسااۇس رادارالرنااى ئىشااقا سااېلىپ سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى ۋە
ئوممااان چااۆللىرىگە تارقىلىاادۇ ئەڭ ئاااۋۋال ئااۇالر قەدىمىااي شااەھەر يااوللىرىنى تېپىااپ چىقىاادۇ
نەتىجىد ە ئۇالر ،ئىككىنچى ئەساىردە ئاۆتكەن «پااتاليمۇس» دېاگەن تاارىخچى باياان قىلغاان ئىارەم
(تااارىخچى ئىاارېم دەپ ئاتىغااان) شااەھىرىنى  12مېتىاار قېلىنلىقتىكااى قۇملۇقنىااڭ ئاسااتىدىن تېپىااپ
()1
()2
()3

()4

تۈركچە «دىنالر تارىخى» ناملىق كىتابتىن
لوندوندا نەشىر قىلىنىدىغان ئەرەبچە «الشرق الۆوسط» (ئوتتۇرا شەرق) گېزىتى  2001ـ يىل  2ـ ئاي  25ـ سانىدىن
ۋادى قااۇرا – ئەال دەپمااۇ ئاتىلىاادۇ ،ھااازىرقى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىنىڭ شااىمالىدىكى
خەياابەر رايااونى بىاالەن ئەلتىمااا رايااونى ئوتتۇرىسااىغا جايالشااقان تاااغىلق رايااون قەدىماادە سااەمۇد قەۋمااى ياشااىغان
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادا بااۇ جاااي مۇسااۇلمانالر تەرىپىاادىن پەتھااى قىلىنىااپ ،مەدىاانە ئىسااالم دۆلىتىنىااڭ
تەركىبىگە ئۆتكەن
فەجر سۈرىسى  -9 -6ئايەتلەر
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چىقىاادۇ  4800يىللىااق تارىخقااا ئىااگە بولغااان بااۇ شااەھەرنىڭ تېپىلغااانلىقى «چۆررنىااڭ ئاتلىسااى»
( ) ُُAtlantic of the Sandسەرلەۋھىساااااى ئاساااااتىدا ئامېرىكىنىاااااڭ « »Timesۋە
() 1
« »Newsweekگېزىتلىرىدە ئېالن قىلىنغان
يااۇقىرىقى شااەھەرلەرنى ۋە بااۇ شااەھەرلەرنىڭ قەۋملىرىنااى كەرىاام چۈشااكەن ۋاقىتالردىمااۇ
ھااېچكىم بىل مەيتتااى بىرىنچااى بولااۇپ قۇرئااان كەرىاام ئۇالرنىااڭ شااەھەرلىرىدىن ،ئەھۋالىاادىن ۋە
ئاقىۋەتلىرىدىن خەۋەر بەرگەن
( )4پىرئەۋننىڭ جەسىدى
ئالالھ قۇرئان كەرىمدە مۇناداق دەيادۇ ﴿ :بىاز ئىسارائىل ئەۋالدلىرىناى دېڭىازدىن ئۆتكاۈزدۇق
ئااۇالرنى پىاارئەۋن ۋە ئۇنىااڭ قوشااۇنى زۇلااۇم ۋە زوراۋانلىااق بىاالەن قوغلىاادى پىاارئەۋن غەرق
بولىااادىغان ۋاقتىااادا « ئىسااارائىل ئەۋالدل ىااارى ئىماااان ئېيتقاااان ئىالھاااتىن باشاااقا ھەق ئىاااالھ ياااوق
ئىكەنلىكىااگە ئىمااان ئېيتااتىم مەن مۇسااۇلمانالردىنمەن» دېاادى (ئۇنىڭغا ئېيتىلاادىكى(« )،ھاياااتتىن
ئۈمىااااد ئۈزگىنىڭاااادە) ئەماااادى ( ئىمااااان ئېيتامسااااەن ) ئىلگىاااارى ئالالھقااااا ئاسااااىيلىق قىلغااااان ۋە
بۇزغااۇنچىالردىن بولغانىاادىڭ سااەندىن كېيىاانكىل ەرگە ئىباارەت بولۇشااۇڭ ئۈچااۈن ،بۈگااۈن سااېنىڭ
() 2
جەسىدىڭنى قۇتقۇزىمىز»﴾
ئەسااىرلەر ئۆتكەناادىن كېاايىن ،ئىنگلىاازلەر تەرىپىاادىن قىزىاال دېڭىااز بويىاادىكى «جەبەلەياان»
دېاااگەن جايااادىن پىرئەۋننىاااڭ جەساااىدى تېپىلىاااپ ،ئەنگىلىااايىگە ئېلىاااپ كېاااتىلگەن باااۇ جەساااەتنىڭ
ئاااۆمرىنى بىلىاااش ئۈچاااۈن ،جەساااەتلەرن ىڭ ئۆماااۈرلىرىنى بىلىشاااتە قوللىنىلىااادىغان ھەرتۈرلاااۈك
مېتودالرنىااااڭ ھەممىسااااى قوللىنىلغاننىااااڭ سااااىرتىدا ،كاااااربون  14مېتودىمااااۇ ئىشااااقا سااااېلىنغان
ئەجەپلىنەرلىككااااى ،بااااۇ جەسااااەت  3000يىللىااااق بولااااۇپ چىققااااان بولسااااىمۇ ،ئۇنىااااڭ تىرىسااااىال
چااۈرۈگەن ،ئەممااا ئورگااانلىرى بۇزۇلمىغااان ئۇنىااڭ ئۈسااتىگە ،ب اۇ جەسااەد مۇمىيااا قىلىنمىغ اان
ئىااكەن چااۈنكى مۇميااا قىلىنغااان جەسااەتلەرنىڭ ئىچكااى ئورگااانلىرى ئېلىااپ تاشاالىنىدۇ ھااالبۇكى،
پىرئەۋننىاااڭ جەساااىدىنىڭ ئورگاااانلىرى جايىااادا ئېااادى ھاااازىر باااۇ جەساااەت ئەنگلىااايە مۇزېيىااادا
كۆرگەزمىگە قويۇلماقتا
ئۈچىنچى :تېخنىكىلىق دەلىللەر
( )1ئېمبىرىئولااوگىيە ( تۆرەلمەشۇناشاالىق ئىلمااى) بىاالەن مۇناسااىۋەتلىك تەتقىقاااتالرنى ئېلىااپ
بارغااان فرانسااىيە تىببىااي ئىنسااتىتۇتىنىڭ پروفېسسااورى دوكتااور ( ) Maureseزامااانىۋى تىببىااي
ئاپپااااراتالر ئاااارقىلىق ئاناااا قورساااىقىدىكى بااااال ھەققىااادە ئېلىاااپ بارغاااان تەتقىقاااات نەتىجىساااىنىڭ،
قۇرئااان كەرىماادە ئەسااىرل ەر بااۇرۇن بىلاادۈرۈلگەن ھەقىقەتلەرنىااڭ ئەينىسااى بولااۇپ چىققانلىقىغااا
ھەياران قالغاان ۋە ياۋروپانىاڭ ئەڭ كاۆپ تىراژلىاق گېزىات ،ژۇرناللىرىادا ( the Quran and
 « )Modern scienceقۇرئاااان ۋە زاماااانىۋىي مېدىتساااىنا» مااااۋزۇ ئاساااتىدا كاااۆپلىگەن ئىلمىاااي
ماقالىالرنى ئېالن قىلغان
قۇرئان كەرىمادە مۇناداق كەلاگەن ﴿ :ئاالالھ ساىلەرنى ئاناڭالرنىاڭ قارنىادا بىار ھاالەتتىن يەنە بىار

(« )1سىزىنتى ژۇرنىلى» 98ـ يىللىق 5ـ سانىدىن ئېلىندى ــ تۈركچە
( )2يۇنۇس سۈرىسى  89ـ  91ـ ئايەتلەر
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ھالەتكە تەرەققىي قىلدۇرۇپ ،ئۈچ قااراڭغۇلۇق (يەناى ئاۈچ قاات پەردە) ئىچىادە يارىتىادۇ﴾( )1باۇ
ئاااايەتتىكى ئاااۈچ قاااات پەردە  -بااااال ھەمراھىنىاااڭ پەردىساااى بااليااااتقۇ ۋە ئانىنىاااڭ قورساااىقىدىن
ئىبارەت ئاۈچ قاات پەردىادۇر يېقىنقاى زاماان مېدىتساىنا ۋە تەبىائەت مۇتەخەسسىسالىرى باۇ ئاۈچ
قات پەردىنى تەتقىق قىلىپ كۆرۇپ ،ئۇالرغاا ئاالھىادە ئىساىمالرنى قويغاان ئاۇالر «مىنباارى»،
«خوربۇن»« ،لەفائىفى» دەپ ئاتىلىدۇ
( ) 2فرانساۇز ساۇ تەتقىقاااتى ئاالىمى  Jac Cousteauئااق دېڭىاز بىاال ەن ئاتالنتىاك ئوكياااننى
بىر ا ـ بىرىاادىن ئايرىااپ تۇرىاادىغان«جەبەلىتااارىق» بوغۇزىاادا ( كااۆزگە كۆرۈنمەياادىغان)بىر س اۇ
توسمىسىنىڭ بارلىقىنى ،ئىككاى پەرقلىاق ئىسساىقلىققا ۋە تۇزلاۇق ئورانىغاا ئىاگە بولغاان باۇ دېڭىاز
سۈيىنىڭ بىر ـ بىرىگە ئارىلىشىپ كەتمەستىن ،بىرى تااتلىق ،يەنە بىارى ئااچچىق ھاالىتى باويىچە،
بىااار ـ بىااارىگە ياااېقىن ئېقىۋاتقاااانلىقىنى بايقال غاااان ئەدەن قولتاااۇقىنى قىزىااال دېڭىااازدىن ئايرىاااپ
تۇرىاااادىغان مەناااادەب بوغۇزىاااادىمۇ سااااۇ توسمىسااااىنىڭ بااااارلىقى بايقالغااااان بااااۇ قېتىمقىسااااىنى
گېرماااانىيىلىكلەر تېپىااااپ چىققااااان دۇنيانىاااڭ كااااۆپ مەملىكەتلىرىاااادە ساااۇ توسمىسااااىنىڭ بااااارلىقى
بايقالغاااان مەساااىلەن :بېنگاااال ،بېرماااا ۋە ھىندىساااتاندىمۇ باااۇ تاااۈردىكى ساااۇ توسااامىلىرى بولغاااان
دېڭىز ،دەرياالرنىڭ بارلىقى كېيىنكى يىلالردا بايقالغان
ياۇقىرىقىالرنى  Cousteauدوساتى پروفېسساور  M.Bukailغاا ئېيتىاپ بەرگەنادە ،ئاۇ ،باۇ
ھەقىقەتنىاااڭ ئەمااادىال مەيااادانغا كەلاااگەن ھەقىاااقەت ئەمەسااالىكىنى ۋە ئۆزىنىاااڭ باااۇرۇنال قۇرئاااان
كەرىمادىن باۇالرنى ئوقۇغاانلىقىنى ساۆزلەپ بېرىاپ مۇنااۇ ئاايەتنى تىاالۋەت قىلىادۇ﴿ :ئاۇ ،ئىككااى
دېڭىزنى (بىرى تاتلىق ،بىرى ئاچچىق قىلىپ ) ئاققۇزىادۇ ئاۇالر ئۇچرىشاىدۇ ئۇالرنىاڭ ئارىساىدا
( )2
توسما بولۇپ ،بىر ـ بىرىگە قوشۇلۇپ كەتمەيدۇ﴾
تۆتىنچى :ئاسترونومىيىلىك دەلىللەر
( )1يۇلتۇزالرنىڭ ھەرىكىتى
ئالالھ تائاال مۇناداق دەيادۇ﴿ :قۇيااش بەلگىلەناگەن جايىغاا قااراپ ساەير قىلىادۇ ،باۇ ،غالىاب،
ھەممىنى بىلگۈچى ئالالھ نىڭ ئالدىنئاال بەلگىلىاگەن ئىشاىدۇر ئايغاا ساەير قىلىادىغان مەنزىللەرناى
بەلگىلىااادۇق ،ئاااۇ (ئااااخىرقى مەنااازىلگە يېتىاااپ بارغانااادا) خورمىنىاااڭ قاااۇرۇپ قالغاااان شاااېخىغا
ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ كۈننىڭ ئايغا يېتىۋېلىشاى  ،كېچىنىاڭ كۈنادۈزدىن ئېشاىپ كېتىشاى ماۇمكىن
() 3
ئەمەس ،ھەر بىرى پەلەكتە ئۈزۈپ يۈرىدۇ﴾
بۇ ئىبارىلەر ئىلگىرىكى ئىنسانالرنىڭ نەزىرىدىمۇ ئانچە ھەياران قااالرلىق ئىباارىلەر ئەمەس
ئىااااادى چاااااۈنكى ئاااااۇالر يۇلتۇزالرنىاااااڭ ھەرىكەتلىرىناااااى ،بەزى ۋاقىاااااتالردا ئورۇنلىرىنىااااااڭ
يىراقالشاااقانلىقىنى كاااۆرۇپ تاااۇراتتى لاااېكىن ھەر بىااار يۇلتۇزنىاااڭ ئايلىنىااادىغان پەلەكىنىاااڭ ناااېمە
ئىكەنلىكىنى بىلمىگەندەك ،قۇياشنىڭ ھەرىكىتى ھەققىدىمۇ ھېچنەرسىنى بىلمەيتتى
قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ باااۇ ئايىتىنىاااڭ شاااۇ ئەساااىرلەر دە تونۇلمىغاااان يېڭاااى مەرىاااپەتلەر بىااالەن
كەلگەنلىكااااى ئۇنىااااڭ ئىنسااااانالرنىڭ سااااۆزى بولماسااااتىن بەلكااااى ئااااالالھ تائاالنىااااڭ سااااۆزلىرى
( )1زۇمەر سۈرىسى  -6ئايەت
( )2رەھمان سۈرىسى  19ـ  20ـ ئايەتلەر
( )3سۈرە ياسىن  -40 ،-39 ،-38ئايەتلەر
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ئىكەنلىكىگە ئوچۇق دااللەت قىلىدۇ
دوكتااۇر مااوررىس بوكاااي بااۇ ئااايەت ھەققىاادە مۇنااداق دەياادۇ« :قۇرئااان كەرىاام زېمىننىااڭ
مەركىزىاااي نوقتااااا ئىكەنلىكاااى ،قۇياشاااانىڭ ئۇنىاااڭ ئەتراپىاااادا ئايلىنىدىغانلىقىااادىن ئىبااااارەت پەلەك
ھەققىادىكى كوناا چۈشاەنچىنى باياان قىلماسااتىن بەلكاى قويااش ،ئااي ،يۇلتۇزالرنىاڭ ھەر بىرىنىااڭ
بەلگىلەنااگەن مااۇئەييەن پەلەكلىاارى ئىچىاادە سااەير قىلىاادىغانلىقىنى يېڭااى دەۋرى ئىلمىااگە ئۇيغااۇن
() 1
ھالدا بايان قىلماقتا»
ئااۇ يەنە مۇنااداق دەياادۇ « :قۇرئااان كەرىاام ھەر بىاار يۇلتۇزنىااڭ بەلگىلەنااگەن پەلەك ئىچىاادە
ئايلىنىدىغانلىقىاادىن ئىبااارەت ئىلگىرىكااى ئەسااىرلەردە تونۇلمىغااان يېڭااى بىاار چۈشااەنچىنى تەقاادىم
قىلاادى قۇرئااان كەرىاام سااۆزلىگەن قۇياشاانىڭ ئايلىنىشااى-يېڭااى ئىلىاام ئىسااپاتلىغاندەك -قۇياشاانىڭ
سېكونتىغا  250كىلو مېتىر تىزلىك بىلەن ئۆز ئوقى ئەتراپىدا ئايلىنىدىغانلىقىدۇر»
دوكتاۇر مااوررىس بوكاااي يەنە سااۆزىگە داۋام قىلىاپ مۇنااداق دەياادۇ «:يۇنااان پەلسااەپىلىرى،
رىاام قااانۇنلىرى ،ھىندىسااتان ھېكمەتلىاارى ،ئەرىسااتۇتىل ۋە ئەپالتۇننىااڭ نەزىرىيىلىرىاادىن يىااراق،
ئىلىام -مەرىپەتااتىن مەھارۇم قالغااان جاھاالەت ئىچىاادىكى بىار قەۋمنىااڭ ئارىساىدا ،قاقاساالىق سااەھرا
ھاياتىاادا ئۈسااۈپ يېااتىلگەن بىاار زاتنىااڭ كائىنااات نىزاملىاارى ھەققىاادە  -20ئەسااىرنىڭ مائارىااپ
سەۋىيىسىگە ئۇيغۇن ھالدا بەدىئىي ئىباارىلەر بىالەن ساۆزلىگەنلىكى ئىنسااننى ھەقىاقەتەن ھەياران
قالدۇرىاااادۇ بۇنىڭغااااا نەزەر سااااالغان ئىنسااااان ،ئااااۇ زاتنىااااڭ سااااۆزلىرىنىڭ ئىلمىااااي تەرەققىيااااات
ئەسىرىدىن بىر قانچە ئەسىر ئىلگىرىكى مەرىپەتلەرنى قوشۇمچە قىلىاش بىالەن بىارگە ،ئىلگىركاى
پەلسەپىلەردىن كېلىپ چىققان خاتا قاراشالرغا تۈزۈتۈش بەرگەنلىكىنى كۆرەلەيدۇ
ياااۇقىرىقىالردىن كېااايىن « :قۇرئاااان كەرىااام ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئىجاااادىيىتى يااااكى
ئىلگىرىكى ئىنسانالرنىڭ تەلىماتى» دېيىش ئەقىلغا سىغامدۇ
ئەگەر قۇرئااان كەرىاام مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئىجااادىيىتى بولسااا ئىاادى ،ماااۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااالم شاااۇ ئەساااىرنىڭ ئىلىااام -مەرىپەتلىااارى باااوي ىچە ساااۆزلىگەن باااوالتتى ،ئەلاااۋەتتە
ھااالبۇكى ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئااۇ ئەساااىرنىڭ ئىلىاام -مەرىپەتلىرىااادىن خەۋەرسااىز ئىااادى،
سااۆزل ىگەن ۋاقىتتااا ئااۇ ئەسااىرنىڭ ئىلىاام -مەرىپەتلىرىنىااڭ ئەكسااىچە سااۆزلەتتى ،ئااۇ ئەسااىردىكى
خاتالىقالرنى پاش قىالتتى
ماناااااا باااااۇ ھەقىقەتااااالەر بىزناااااى "قۇرئاااااان كەرىااااام ئىنساااااانىيەتنىڭ تەلىمااااااتى ۋە
ئىجاااادىيەتلىرى بولماساااتىن ،بەلكاااى ئاسااامان ۋە زېمىنناااى يااااراتقۇچى ،يوشاااۇرۇن ۋە
( )2
ئاشكارىنى بىلگۈچى ،ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىدۇر" دېيىشىمىزگە مەجبۇر قىلىدۇ»
( ) 2زېمىننىڭ شار شەكىللىك ئىكەنلىكى
( )1ماۇر رىس بۇكاااي فرانسااىيىلىك مەشااھۇر دوختاۇر بولااۇپ ،كىچىكىاادىن خرىسااتىئان دىنىنىاڭ كاتۇلىااك مەزھىاابىگە ئېتىقاااد
قىلىپ ئۆسكەن سەئۇدى ئەرەبىستانىنىڭ سابىق پادىشاھى فەيساەل ئىبناى ئابادۇل ئەزىاز()1975 -1906نىاڭ تەكلىاپىگە
ئاساسااەن سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىغا كېلىااپ ،پادىشاااھنىڭ مەخسااۇس دوختااورى بولغااان مااۇررىس بۇكاااي بااۇ جەرياناادا
يەھاۇدىي ۋە ئىسااالم دىنلىرىنىاڭ مااۇقەددەس كىتااابلىرىنى ،پىارئەۋن قىسسااىلىرىنى ئوقااۇپ چىققاان ئاخىرىاادا پىرئەۋننىااڭ
جەسىدىنى تەتقىق قىلى ش ئىشىغا ئىشتىراك قىلىاپ ،مۇمياالنمىغاان 3000يىللىاق بىار جەساەدنىڭ سااق-سااالمەت تاۇرۇپ
كېلىۋاتقانلىقىدىن ھەيران قالغان ۋە قۇرئان كەرىمدىكى« بۈگۈن سېنىڭ جەسىدىڭنى قۇتقۇزۇپ قويىمىز»دېگەن ئاايەتنى
ئوقۇپ چىقىپ مۇسۇلمان بولغان ۋە «ئىنجىل ،قۇرئان ۋە ھازىرقى ئىلىم – پەن» نااملىق مەشاھۇر ئەساەرنى يازغاان
بۇ ئەسەر ھازىرغىچە دۇنيادىكى نوپۇزلۇق تىلالردىن  17تىلغا تەرجىمە قىلىنغان
( )2دوكتور مۇرىس بۇكاينىڭ «ئىنجىل ،قۇرئان ۋە ھازىرقى ئىلىم – پەن» ناملىق ئەسىرىدىن
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قۇرئاااان كەرىااام كىاااچە ،كۈنااادۈز ھەققىااادە ھاااېچكىم ئىنكاااار قىاللمىغىااادەك ناھاااايىتى ئوچاااۇق
چۈشەنچىلەرنى ئوتتۇرىغاا قويغاان بولاۇپ ،ئاۇ ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا چۈشاكەن ۋاقىتتىكاى
خەلقنىاڭ ئىلىاام – مەرىااپەت ۋە ئەقىاال-سەۋىيىسااىگە تاماامەن ئۇيغااۇن كەلگەناادەك ،زېمىننىااڭ شااار
شااەكىللى ك ئىكەنلىكااى ۋە ئۇنىااڭ ئايلىنىااپ تۇرىدىغانلىقىاادىن ئى بااارەت ئىلگىرىكااى ئەسااىرلەردىكى
ئىنسانالر بايقىيالمىغان كۆپلىگەن ئىلىمىي ھەقىقەتلەرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان ھالدا چۈشكەن
ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىمادە مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئالالھنىااڭ كېچىنااى كۈناادۈزگە ۋە كۈناادۈزنى
كااېچىگە كىرگۈزىاادىغانلىقىنى ،كااۈن بىاالەن ئاااينى بويسااۇندۇرىدىغانلىقىنى كۆرمەمسااەن (قۇياااش
() 1
بىلەن ئ اينىڭ) ھەر بىرى مۇئەييەن مۇددەتك ىچە (ئۆز پەلىكىدە) سەير قىلىدۇ﴾
﴿ شۈبھىسااااىزكى ،سااااىلەرنىڭ پەرۋەردىگااااارىڭالر ئاساااامانالرنى ۋە زېمىننااااى ئااااالتە كۈناااادە
ياراتقااان ،ئاناادىن ئەرشااتە قااارار ئالغااان ،كېچىنااى تۇرماسااتىن ئااۆزىنى قوغالياادىغان كۈناادۈزگە
كىرگااۈزۈپ( ،ئۇ نىااڭ قاااراڭغۇلۇقى بىاالەن) كۈناادۈزنى ياپقااان ،قۇياشاانى ،ئاااينى ۋە يۇلتااۇزالرنى
() 2
ئەمرىگە بويسۇندۇرغان ئالالھتۇر﴾
﴿ ئااااالالھ ئاساااامانالرنى ۋە زېمىننااااى ھەق ئاساسااااىدا ياااااراتتى ئااااالالھ كېچىنااااى كۈناااادۈزگە
كىرگۈزىاااادۇ ۋە كۈناااادۈزنى كااااېچىگە كىرگۈزىاااادۇ ،ئااااالالھ كااااۈن بىاااالەن ئاااااينى (بەناااادىلەرنىڭ
مەناااااپەئەتىگە) بويساااااۇندۇرۇپ بەردى ،ئۇالرنىاااااڭ ھەر بىااااارى ماااااۇئەييەن ۋاقىاااااتقىچە ساااااەير
() 3
قىلىدۇ﴾
بۇ ئايەتلەر ئىنسانالرغا كۈندۈزدىن كىايىن كېچىنىاڭ ،كېچىادىن كىايىن كۈنادۈزنىڭ كېلىشاىنىڭ
سىرىنى ئېچىپ بىرىدۇ
ئ ۆتمۈشاااتىكىلەر كاااېچە بىااالەن كۈنااادۈزنىڭ ئالمىشاااىپ تۇرىدىغانلىقىااادىن ئىباااارەت باااۇ ئااااددى
ھەقىقەتنى بىلەتتى ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر بۇ ئايەتلەردى ن ئاانچە ھەيرانلىاق ھاېس قىلمىغاان ئەمماا
ھااااازىرقى ئىنسااااانالر بااااۇ ئااااايەتلەردە زېمىننىااااڭ ئايلىنىاااادىغانلىقى ۋە ئۇنىااااڭ شااااار شااااەكىللىك
ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت ئىلگىرىكى ئىنسانالر بايقىيالمىغان ئىلمىاي ھەقىقەتلەرنىاڭ باارلىقىنى توناۇپ
يەتتى ئىنسانالر بۇ ھەقىقەتلەر نى پەقەت يېڭى ئەسىردىال بايقىدى
ياااۇقىرىقى ﴿ ئاااالالھ كېچىناااى كۈنااادۈزگە كىرگۈزىااادۇ ۋە كۈنااادۈزنى كاااېچىگە كىرگۈزىااادۇ﴾
دېاااگەن مەنىااادىكى ئاااايەتلەرنى تەپەككاااۇر قىلىاااپ ،چۈشاااىنىپ ئوقاااۇغىنىمىزدا ،باااۇ ئايەتلەرنىاااڭ
ز ېمىننىاااڭ ھەرىكىتاااى ۋە ئۇنىاااڭ ئايلىنىاااپ تۇرىااادىغانلىقى ھەققىااادە ناھاااايىتى ئوچاااۇق ئىشاااارەت
بېرىۋاتقانلىقىنى چۈشىنىپ يېتەلەيمىز
دېامەك ،كۈنادۈزنى يوشاۇرۇپ ،كېچىناى ئىزھاار قىلىاش ئۈچاۈن باۇ يەردە كۈنادۈز كېچىنىااڭ
ئىچىگە كىرگۈزىلىادۇ كېچىناى ئۆچاۈرۈپ ،كۈنادۈزنى ئىزھاار قىلىاش ئۈچاۈن كاېچە كۈنادۈزنىڭ
ئىچىگە كىرگۈزىۋېتىلىدۇ
بااااۇ ئىككااااى كىرگۈزۈشاااانىڭ ئوتتۇرىسااااىدا شااااار شااااەكىللىك بىاااار جىسااااىمنىڭ ھەرىااااكەت
قىلىدىغانلىقىنى تەسەۋۋۇر قىلىمىز ،ئەنە شۇ جىسىم كېچە بىلەن كۈنادۈزنى بىار  -بىرىنىاڭ ئىچىاگە
كىرگۈزىااادۇ ،بىرىناااى يەنە بىرىااادىن يوشاااۇرىدۇ بىرىنىاااڭ يەنە بىرىنااا ى يېپىشاااى ئاااادەتتىكى تاااۈز
( )1سۈرە لۇقمان  -29ئايەت
( )2سۈرە ئەئراف  -54ئايەت
( )3سۈرە زۇمەر  -5ئايەت
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شەكىللىك جىساىم بىالەن ھاساىل بولمايادۇ ،باۇ پەقەت شاار شاەكىللىك بىار جىساىمنىڭ ھەرىكىتىادىن
ھاسىل بولىدۇ
دېاامەك ،قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئااايەتلىرى يېڭااى دەۋر ئىلىاام ئەھلىلىاارى ئىشااىنىپ ،باااش ئەگااكەن
ئىل مىااي ھەقىقەتلەرنااى ئېچىااپ بېرىااپ ،ئۆزىنىااڭ ئىلمىااي ھەقىقەت ا لەر بىاالەن ھەرگىزمااۇ زىتلىشااىپ
قالمايدىغانلىقىنى يەنە بىر قېتىم ئىسپاتالپ بەرگەن بولدى
مانااا باااۇ ھەقىقەتلەرنااى ئاااۆز ئىچىااگە ئالغاااان قۇرئااان كەرىمنىاااڭ ئىنسااانىيەتنىڭ ئىجاااادىيىتى
بولىشى مۇمكىنمۇ
يۇقىرىقى ئىلمىاي ھەقىقەتلەرناى  14ئەساىر باۇرۇن قۇرئاان كەرىام ساۆزلىگەن ئىاكەن ،ناېمە
ئۈچااۈن مۇسااۇلمانالر بااۇالرنى شااۇ ۋاقىتااتىال ئااېالن قىلىااپ ،ھااازىرقى ئەسااىردىكىگە ئوخشاااش
ھەمامە كىشاى قوبااۇل قىلىادىغان ھالغاا كەلتااۈرمىگەن بۇنىاڭ جااۋابى مۇنااداق :قۇرئاان كەرىام تااا
قىيااامەتكىچە ھەرقانااداق زامانالرنىااڭ ئىلىاام سەۋىيىسااى ۋە ئەقىاال قااابىلىيىتىگە ئۇيغااۇن كېلىاادىغان
يېگااانە كىتاااب قۇرئااان كەرىاام سااۆزلىگەن ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر ئۆتمۈشاالەردىكىلەرنىڭ ئەقلااى ۋە
ئىلىم سەۋىيىسىگە مۇۋاپىقالشاقان ۋە ئاۇالر بىالەن قۇرئاان كەرىام ئوتتۇرىساىدا ھېچقاناداق زىتلىاق
يااۈز بەرمىگەناادەك ،ھااازىر ئىسااپاتالنغان ئىلمىااي كەشااپىياتالر بىلەنمااۇ تامااامەن ماسلىشااىدۇ ،تااا
قىيامەتكىچە شۇنداق ماسلىشىدۇ قۇرئان كەرىمادىكى ھاازىرقى ئىنساانالرنىڭ ئىلىام سەۋىيىساى ۋە
ئەقىال – قاابىلىيىتى ئىادراك قىاللمىغاان ئىلمىاي ھەقىقەتالەر كېيىنكاى زاماانالردا چوقاۇم ئوتتۇرىغاا
چىقىدۇ
بەشىنچى :تىببىي دەلىللەر
( ) 1ھەسەلنىڭ شىپالىق ئىكەنلىكى
ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ﴿ :ھەسااەل ھەرىسااىنىڭ قارنىاادىن ئىنسااانالرغا شااىپالىق بولىاادىغان
خىلمااۇ خىاال رەڭلىااك ئىچىملىااك (ھەسااەل) چىقىاادۇ بۇنىڭاادا چۈشااىنىدىغان قەۋم ئۈچااۈن ئىباارەت
بار﴾( )1دەيدۇ
تارىختىن بىارى ئىنساانالر ھەساەلنىڭ شاىپالىق ئىكەنلىكىناى ئاۇزۇن يىللىاق ئەمەلىاي تەجرىبىلىارى
ب ىااالەن ئىساااپاتلىغان بولساااىمۇ ،كاااۈنىمىزدىكى زامانىۋىيالشاااقان مېدىتساااىنا ئىلماااى سايىساااىدا ئاااۇنى
قەتئىي شەك قوبۇل قىلمايادىغان ئىلمىاي ھەقىقەتاكە ئايالنادۇرغان ھەساەلنىڭ شاىپالىق تەرەپلىارى
ناھاااايىتى كۆپتاااۇر قىسىقىساااى ،دوختاااۇرالر ئاااۇنى كاااۆپلىگەن ھەرخىااال كېساااەررنىڭ ئىساااتېمال
قىلىشى نى تەۋسىيە قىلماقتا ھەساەلدە مېكروبالرغاا قارشاى مااددىمۇ بولغاچقاا ئاۇنى كۆياۈكلەرگە،
يارىالرغاااا سۇۋاشااانىڭ پايااادىلىق ئىكەنلىكىنىماااۇ ساااۆزلىمەكتە مۇنااادىن باشاااقا بوۋاقالرنىاااڭ ئەت
ئېلىشااى ۋە تەن ساااقلىقىنى ساقلىشااى ئۈچۈنمااۇ ئۇالرغااا ھەسااەل يېگۈزۈشاانى تەۋسااىيە قىلماقتااا
تىببىي مۇت ەخەسسىسلىرى تەرىپىادىن بىار جاۈپ ئىككاى كې زەكنىاڭ بىارىگە كۈنادە مەلاۇم مىقاداردا
ھەسەل ئىستېمال قىلدۇرۇش بىلەن ئېلىاپ بېرىلغاان تەجارىبە نەتىجىساىدە ،ئىككاى ئاايلىق ماۇددەت
ئىچىدە كۈنلۈكى مەلۇم مىقداردا ھەسەل ئىساتېمال قىلغاان بوۋاق نىاڭ ئېغىرلىقاى ،ھەساەل ئىساتېمال
قىلمىغان بوۋاقنىڭ ئېغىرلىقىدىن  2كىلو ئارتۇق كەلگەن
( )2بوۋاق قاا ئانااا سااۈتىنى ئەڭ ئااز ئىككااى يىاال ئېمىااتىش الزىام ئىكەنلىكىنااى دەساالەپ قۇرئااان
( )1نەھل سۈرىسى  69ـ ئايەت

ىرىلىزىجۆم يىملىئ ڭىنمىرەك نائرۇق

367

كەرىااام ساااۆزلىگەن تېخاااى  5ـ  10يىااال باااۇرۇنال ئاااۆزلىرى ياسااااپ چىققاااان ساااۈنئىي ساااۈتنى
ماختاپ « ،ئەمدى ئاناا ساۈتىنىڭ كېرىكاى ياوق» دەپ داۋراڭ ساالغان ياۋروپاالىقالر ،ئەمادىلىكتە،
پەن – تېخنىكىنىڭ ياردىمى ئارقىسىدا بۇ ھەقىقەتنى چۈشىنىپ ،بوۋاقالرغاا ئاناا ساۈتىنى ئەڭ ئااز
دېگەندە 1ـ  2يىل بېرىشنىڭ زۆرۈر ئىكەنلىكىنى تەكىتلىمەكتە
( ) 3تاااازىلىق ،پااااكىزلىق مۇساااۇلمانالردا مىالدىااايە  6ـ ئەساااىرنىڭ باشااالىرىدىن بىااارى ئەڭ
م ا ۇقەددەس سااانىلىپ كەلااگەن بىاار ئەناائەنە بولسااا ،ياۋروپااادا تېخااى  1800ـ يىللىرىغااا كەلگىااچە
تەرەتخانااا ،مۇنچااا دەياادىغان نەرسااىلەرنىڭ يااوق ئىكەنلىكااى تااارىخالردىن مەلااۇم  1500ـ يىلااى
شااااااەرقنى كەزگەن بەزى ياۋروپااااااالىقالر مۇسااااااۇلمانالرنىڭ تازىلىققااااااا ئاالھىاااااادە ئەھمىاااااايەت
بېرىاادىغانلىقىنى ۋە ھەر بىاار ئۆينىااڭ مەخسااۇس تەرەتخانىسااى ،مەخسااۇس مۇنچىسااى بااارلىقىنى
كۆرۈپ ،شەرق توغرۇلۇق ئىجابىي ئەسەرلەرنى يازغان ئىكەن
ئەممااااا مۇسااااۇلمانالر قۇرئاننىااااڭ تەربىي ىسااااى بىاااالەن ،پەيغەمبىرىمىااااز ھەزرىتااااى مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ باشااچىلىغىدا ،ئاااز دېگەناادە ھەپتىاادە ئىككااى ـ ئااۈچ قېااتىم مۇنچىغااا كىرىشاانىڭ،
ساقال ـ بۇرۇتالرنى ۋە قول ـ پۇتالرنىڭ تىرناقلىرىنى ھەپتىادە بېارەر قېاتىم قىساقارتىپ ،تاازىالپ
تۇرۇشنىڭ ،كۈندە بەش ۋاب نامااز ئۈچاۈن  5قېاتىم تاھاارەت ئېلىاپ ،ئېغىاز ،باۇرۇن ،قاول ،پاۇت
ۋە يااۈزلىرىنى  5قېااتىم يۇيۇشاانىڭ ،گاھىاادا پۈتااۈن بەدىنىنااى يۇيااۇپ غۇساالى قىلىشاانىڭ،كىيىم كونااا
بولساااىمۇ ،يۇيااااۇپ چىرايلىاااق ،پاااااكىز كىيىشااانىڭ ،ئاااااممىۋىي پائاااالىيەتلەرگە ،جامااااائەت بىاااالەن
ئوقۇلىااادىغان نامازالرغاااا بېرىشاااتىن باااۇرۇن يۇيۇناااۇپ ،ئاااۆزىگە خۇشاااپۇراقلىق بۇياااۇمالرنى
چېچىااپ بېرىشاانىڭ نەقەدەر مااۇھىم ئەناائەنە ۋە ئېسااىل مەدەنىاايەت ئىكەنلىكىنااى ئۆگىنىااپ ۋە ئەمەل
قىلىپ كەلگەن
( ) 4ھاراقنىااڭ تەن ساااقلىقىغا زىيااانلىق ئىكەنلىكىنااى ئەڭ ئاااۋۋال قۇرئااان سااۆزلىگەن ھەتتااا
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھاراقنىااڭ ئېاازى ۋە كااۆپى بەرىبىاار ئوخشاشااال ھااارام ۋە تەن س ااقلىققا
زىياااانلىق ئىكەنلىكىناااى باياااان قىلغاااان ھاااازىرقى پەن تېخنىكىنىاااڭ سايىساااىدا ،ھاراقنىاااڭ زىيىناااى
ناھااايىتى ئې نىااق ۋە شااەك قوبااۇل قىلماياادىغ ان دەرىجىاادە ئىسااپاتالنماقتا ھاراقنىااڭ ھااۈجەيرىلەردە،
خۇسۇساااەن ماااېڭە ھۈجەيرىلىرىااادە ساااوزۇلما خاراكتېرلىاااك كېساااەللىكلەرنى پەيااادا قىلىااادىغانلىقى
زاماانىمىزدا ئىلمىااي ھەقىقەتاكە ئايالنغااان ئااز مىقااداردا ئىساتېمال قىلىنغااان ھااراقنىڭمۇ ،تەساىرى
ھامااان بىلىاانمىگەن بىاالەن ئاسااتا ـ ئاسااتا ئااادەم جىساامىنى ئاجىزالشااتۇرىدىغانلىقى ۋە ھەرتۈرلااۈك
كېسەللىكلەرگە يول ئاچىادىغانلىقىمۇ بىار ئىلمىاي ھەقىقەتتاۇر ھاراقنىاڭ زىيىناى توغرۇلاۇق كاۆپ
سۆزلەشنىڭ ھااجىتى ياوق ،دەپ قاارايمەن چاۈنكى ھەركىام ئۇنىاڭ زىياانلىق ئىكەنلىكىناى ئۇبادان
بىلىاادۇ قىسقىسااى ،ئىنسااانالر جەمئىيىتىاادە قانااداقال بىاار ناچااار ئىلاالەت ۋە ئەخالقسااىزلىق بولسااا،
ئۇنىڭ ئارقىسىدا چوقۇم ھاراقنىڭ بارلىقى بايقالماقتا
يۇقىرىقى ئىلمىي ھەقىقەتلەرنى مۇندىن  14ئەساىر باۇرۇنقى زامانالرنىاڭ شاارائىتىدا ،ماۇھەممەد
ئەلە يھىسساااالمدەك ئوقااۇش ۋە يېزىشاانى بىلمەياادىغان ،ئىلمىااي كەشااپىياتالرنى ئاچىاادىغان ئىلىاام ـ
پەنگە ياكى ھازىرقىدەك زامانىۋىي ئاپپاراتالرغاا ئىاگە بولمىغاان ،ساۋاتساىز بىرساىنىڭ بىلەلىشاى
مۇمكىنمااۇ بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى ،قۇرئااان كەرىمنىااڭ ئااالالھ تائاالنىااڭ سااۆزى ئىكەنلىكىاادە قىلااچە
شەك يوق
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ئالتىنچى :ئىجتىمائىي دەلىللەر
( )1بالىالر ھوقۇقى
مىالدىيە  -6ئەسىرگە كەلگۈچىلىك تۇغۇلغان بوۋاق الرنىاڭ قىاز بولۇشاى جىاددىي بىار ئەيىاب
ئېاادى يااالغۇز ئەرەب يېاارىم ئارىلىاادىال ئەمەس ،بەلكااى كااۆپىنچە ئەرردە ئەھااۋال شااۇنداق ئىادى
پەقەت يېڭى دىن (ئىسالم دىنى)نىڭ كېلىشى بۇ ۋەزىيەتنى تۈپتىن ئۆزگەرتىۋەتتى
قۇرئان كەرىمنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن:
بااالىالر ھااۆردۇر ،قىااز ـ ئوغااۇلالر ھااۆرمەتتە ئوخشاااش تۇغۇلىاادۇ ۋە ئوخشاااش مۇئااامىلە
قىلىنىدۇ
باالىالر ماال ـ مۈلاۈك ئىگىساى بوالاليادۇ ئاۇالر ئۈچاۈن كەلاگەن ھەدىايەلەر ،يااردەملەر ۋە
ئۇالرغ ا ا ئاااتىۋېتىلگەن مااال ـ مۈلااۈكلەر ئااۇالر باااالغەت يېشااىغا يېتىااپ ئەقىاال ـ ئىاادراكقا ئىااگە
بولغانغااااا قەدەر ياخشااااى مۇھاااااپىزەت قىلىنىااااپ ساااااقلىنىدۇ كېيىنمااااۇ ئۇالرنىااااڭ رۇخسىتىسااااىز
قوللىنىلمايدۇ
بالىالرغا گۈزەل ئىسىمالرنى قويۇش كېرەك
بالىالرنى ئوقۇتۇش ۋە ياخشى تەربىيىلەش ئاتا ـ ئانىالرنىاڭ ئۈساتىدىكى ماۇھىم پەرزلەرنىاڭ
بىرى
بالىالرنى  10ياشقا كىرگەنگە قەدەر ئۇرۇشقا بولمايدۇ
بالىالرنىاااڭ ئۆيلاااۈك ـ ئۇچااااقلىق بولغانغاااا قەدەر باااارلىق چىقىملىااارى ئاتىساااىنىڭ ئۈساااتىگە
يۈكلىنىدۇ كىچىك بالىالرنى مەئىشەتنىڭ تىرىكچىلىكلىرىگە شېرىك قىلىۋېلىشقا بولمايدۇ
بالىالرغا زىيانكەشلىك قىلىنمايدۇ
بالىالر ئۈچۈن بەددۇئا قىلىنمايدۇ
بالىالر ئارىسىدا ئادالەتلىك بولۇش كېرەك ،بىرىنى دەپ باشقىلىرىنى رەنجىتىشكە بولمايدۇ
دۇنيااادا « بااالىالر ھوقااۇقى باياننامىسااى» نىااڭ ئااېالن قىلىنىشااى  20ـ ئەسااىرنىڭ بىاار يېڭىلىقااى
بولدى
مە لۇمكى ،قۇرئاننىڭ بالىالر ئۈچاۈن بەرگەن ھاۆرمىتى ۋە ئەھمىيىتاى دۇنياادىكى ھېچقاناداق
بىر قانۇندا تېپىلمايدۇ تەبىئىيكى ،ئاتا ـ ئانىالرنىاڭ باالىلىرىنى خورلىماسالىقى ۋە ئۇالرنىاڭ ھەق ـ
ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشى ئۈچاۈن يەرلىاك قاانۇنالر ئىشاقا يارىمايادۇ چاۈنكى دۆلەتلەرنىاڭ
قانۇنلىرى ئۆي ئىچىگە يارىمايدۇ قاانۇن پەقەت ئاتاا ـ ئانىالرنىاڭ يۈرىكىادىن چىقىشاى الزىام باۇ
بولساااىمۇ ،بىااار ھېسااااب كۈنىنىاااڭ بولىااادىغانلىقىغا ئىشاااىنىش ۋە بالىالرنىاااڭ ھەق ـ ھوقاااۇقلىرىنى
قوغدىماسلىقنىڭ جازاسىنى چوقۇم كۆرىدىغانلىقىنى بىلىش ئارقىلىق ئەمەلگە ئاشىدۇ
( )2ئايالالر ھوقۇقى
مۇندىن  14ئەسىر باۇرۇن دۇنياا تارىخىادا بىرىنچاى قېاتىم ئاياالالرنىڭمۇ ئەرلەرگە ئوخشااش
ھااااۆر ۋە ھۆرمەتلىااااك ئىنسااااان ئىكەنلىكااااى ،ئۇالرنىااااڭ ئەرلەرگە ئوخشاااااش ھەق ـ ھوقۇققااااا،
مۇستەقىل ئىگىلىك تىكلەشكە ئىگە ئىكەنلىكى ئېالن قىلىندى بۇنى ئىسالم دىنى ئېالن قىلدى
تېخى مىالدىيىنىڭ  1700ـ يىللىرى فرانسىيىدە ئايالالرنىڭ ئىنسان ئىكەنلىكاى يااكى باشاقا بىار
جىانس ئىكەنلىكااى توغرۇلااۇق جىااددىي تااالش ـ تارتىشااالر بولااۇپ ئاۆتكەن ئىااكەن 6ـا ئەسااىرنىڭ
شارائىتىدا ئايالالر دۇنيانىڭ قانداقال يېرىدە بولمىسۇن ،قاۇل ئورنىادا كاۆرۈلەتتى يەھاۇدىي دىنىادا
ئايالالر شەيتانالرنىڭ بىر تۈرى دەپ قارالغان بولساا ،بۇددىزمادا ئاياالالر جىان ،دەپ قاارىالتتى
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ھىناادىيالرنىڭ دىنىاادا بولسااا ،ۋابااا ،كېسااەللىك ۋە باشااقىمۇ بەختسااىزلىكلەر ئايالالرنىااڭ سااەۋەبىدىن
بولىدۇ ،دەپ قارىالتتى ھىندىيالر ئېرى ئاۆلگەن ئاياالنى تىرىاك تۇرغاۇزۇپ ئېارى بىالەن بىارگە
كۆيادۈرەتتى ھااازىرمۇ بااۇ ئااادەت ئۇالرنىااڭ قىساامەن مەزھەبلىرىاادە ھۆكااۈم سااۈرمەكتە پەقەت،
ئىساااالم دىناااى بارلىققاااا كەلگەنااادىن كېااايىن ،قۇرئاااان كەرىم نىاااڭ ئىجتىماااائىي ئىشاااالر قانۇنىااادا،
ئايالالرنىاااڭ ھەق ـ ھوقاااۇقلىرى بەلگىلىنىاااپ ،ئۇالرنىاااڭ شاااان ـ شاااەرىپى كۆتۈرۈلااادى شاااۇ
ۋاقىتالرنىااڭ شااارائىتىدا دۇنيانىااڭ ھەممىااال يېرىاادە ،خۇسۇسااەن ئەرەب يېاارىم ئارىلىاادا ئايااالالر
مىااراس ئورنىاادا قااوللىنىالتتى ئۇالرنىااڭ ئاتااا ـ ئانىسااى قالاادۇرغان مااال ـ مۈلااۈكلەردىن مىااراس
ئااېلىش ھوقااۇقى يااوق ئېاادى ئەممااا ئىسااالم دىنااى كەلگەناادىن كېاايىن ،ئۇالرغااا تۆۋەناادىكى ھەق-
ھوقۇقالرنى بەلگىلىدى:
ئايالالر ھۆرمەتتە ۋە ھەق-ھوقۇقالردا ئەرلەرگە ئوخشاشتۇر
 ئايالالرنىاااڭ مىاااراس ئاااېلىش ۋە ئۆزىنىاااڭ ماااال ـ مۈلاااۈكلىرىنى ئېرىنىاااڭ رۇخسىتىساااىز،خالىغىنىچە تەسەررۇپ قىلىش ھوقۇقى بار
ئەرنىڭ ئىقتىسادىي شارائىتى يېتەرلىك بولسا ئايالىغا خىزمەتچى تۇتۇپ بەرگىنى ياخشى
 ئايالالرنىڭ ئېرى ۋە ئاتا -ئانىسىدن مۇستەقىل ئىگىلىك تىكلەش ھوقۇقى بارئايالالر قانداقال شارائىتتا بولمىسۇن ،ئۇالرنىڭ ئوقۇش ،ئۆگىنىش ئەركىنلىكى بار
ئايالالرنىااڭ ئەرلەرگە ئوخشاااش ئااۆزى خالىغااان بىرسااى بىاالەن تۇرمااۇش قااۇرۇش ،ئەگەر
بەختلىك بوال لمىغان ھالەتتە يېتەرلىك ئۆزۈر بىلەن ئاجرىشىش ھوقۇقى بار
ئايالالرنى ئۇرۇپ ،تىلالشقا ۋە خورالشقا بولمايدۇ
ئايالالر تۇغۇشنى خالىسا ،ئۇالرنى تۇغۇشتىن مەنئى قىلىشقا بولمايدۇ
ئايالالرنى پۇل تېپىشقا زورالشقا بولمايدۇ
ئايالالر ئائىلىنىڭ ئېھتىياجلىرىنى قامداشقا زورالنمايدۇ
يااۇقىرىقى ھەق-ھوقااۇقالر مىالدىاايە  6ـ ئەسااىرىدە ئااېالن قىلىنغااان بولسااىمۇ ،ياۋرۇپااادا ۋە
ئىسااالم دائىرىسااىنىڭ سااىرتىدىكى ئەرردە ،تېخااى  18ـا ئەسااىرگە قەدەر بىااردەك ئېتىااراپ قىلىنماااي
كەلگەنىدى
 1940ـ ا يىلالردىاان باشااالپ ،دۇنياغااا داڭلىااق ئۇنىۋېرسااىتېتالردىن ئوكساافورد ۋە كااامبىرچ
ئۇنىۋېرسااااىتېتلىرى قىزالرنى ڭمااااۇ ئوقااااۇش ،ئااااۆگىنىش ھوقااااۇقىنى ئېتىااااراپ قىلىااااپ ،مەزكااااۇر
ئۇنىۋېرساااااىتېتالرغا قوباااااۇل قىلىنىااااادىغان ئوقۇغاااااۇچىالر ساااااانىنىڭ  25بىااااالەن  40ناااااى
قىاازالردىن ئااېلىش قااارارىنى چىقارغااان بولسااا ،ئىسااالم دىنااى  6ـ ا ئەسااىردىال قىااز ـ ئوغۇلالرنىااڭ
تە لىام ئېلىشااتا ئوخشاااش ھوقۇققااا ئىااگە ئىكەنلىكىنااى ئااېالن قىلىااپال قالماسااتىن« ،ئوقااۇش ،ئااۆگىنىش
ئەر بولسااااۇن ،ئايااااال بولسااااۇن ،ھەر قانااااداق بىاااار مۇسااااۇلمان كىشااااى ئۈچااااۈن پەرزدۇر» دەپ
بەلگىلىگەن
مىالدىاايە  6ـ ئەسااىرنىڭ شااارائىتىغا قاراياادىغان بولساااق ،بۇنااداق ھەرقايسااى ئەسااىرلەرنىڭ
شااارا ئىتىغا ۋە كىشااىلەرنىڭ مەنااپەئەتىگە ئۇيغااۇن كېلىاادىغان ،ئادالەتلىااك ۋە ئېسااىل قااانۇنالرنى،
ھەزرىتااااى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمدەك ،ئالالھنىااااڭ ئىالھىااااي مەكتىبىاااادىن باشااااقا مەكااااتەب
كۆرمىگەن ،ئوقاۇش ۋە يېزىشانى ئاۆگەنمىگەن بىار ئاۇممى ( ساۋاتساىز)پەيغەمبەرنىڭ اليىھىالەپ
چىقىشااااى مااااۇمكىن ئەمەسۇ بەلكااااى شااااۇ ۋاقىتتىكااااى ئاالھىاااادە تەلىاااام كااااۆرگەن ۋە بااااۇ ساااااھەدە
پەۋقۇلئاددە ئەتراپلىاق يېتىشاكەن ئىنساانالرنىڭمۇ بۇناداق ئېساىل قاانۇنالرنى اليىھىالەپ چىقالىشاى
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تەسەۋۋۇردىن يىراق ،ئەلاۋەتتە ئۇناداقتا قۇرئاان كەرىام بەلگىلىاگەن باۇ قاانۇنالر نەدىان كەلادى
شۈبھىسىزكى ،ئالالھتىن كەلدىۇ
شااۇنى ئېنىااق چۈشااىنىش كېرەككااى ،ئۆتمۈشااتىكى ۋەقەلىكلەرنااى زامانىمىزغااا قىياااس قىلىااپ
چۈشااىنىدىغان بولساااق ،تااارىخ پەلسەپىسااىگە كااۆرە چااوڭ خاتالىقالرغااا چۈشااۈپ قااالىمىز شااۇڭا
ھەر قانداق ۋەقەلىك ۋە ھادىسىلەرنى شاۇ زامانالرنىاڭ شاارائىتىغا ۋە ئىنساانالرنىڭ بىلىام ساەۋىيە
جەھەتتىكاااى ئەھۋالىغاااا قااااراپ چۈشاااىنىش ئىلىااام ئەھلىنىاااڭ مېتودىااادۇر خۇسۇساااەن ،تاااارىخنى
يەكۈنلەشتە چوڭ ئاساستۇر زامانىمىزدا ئااددى ساانالغان ئىشاالر ،ئۆتمۈشاتىكىلەر ئۈچاۈن چاوڭ
بىلىماالەر ئېاادى ئاددىيسااى  ،زامااانىمىزدىكى تېلېااۋىزىيە ،سااىنئالغۇ ،ئۈنئااالغۇ ،كومپيااۇتېر ،ئانتېننااا،
ئىنت ېرنېاات ۋە باشااقىالر تېخااى يااۈز يىاال بااۇرۇنقى ئىنسااانالرنىڭ ئەقلىااگە كااۆرە مااۇمكىن ئەمەس
ئىشالردىن ئېدى بۇ ئىشالر ئۇالرنىڭ خىيالىغىمۇ كىرمەيتتى
زامااانىمىزدىكى 6ـا  7ياشاالىق بااالىالر مىكااروب ۋە باااكتېرىيىلەرنى بىلىاادۇ ئەمااا ئۇلااۇ ئااالىم
فااارابىي ياشااىغان زامااانالردا ،مىكااروب ب ىاالەن باكتېرىيىنىااڭ مەۋجااۇد ئىكەنلىكىنااى تەتقىااق قىلىااش
ئىشىمۇ ئاالھىدە چوڭ بىلىم سانىالتتى

قۇرئان كەرىمنىڭ غەيبلەردىن خەۋەر بېرىشتىكى مۆجىَىسى
 1842سوئال :قۇرئان كەرىمنىڭ غەيبلەردىن خەۋەر بېرىشتىكى مۆجىزىسى قايسىالر
جاااااۋاب :ق ۇرئااااان كەرىمنىااااڭ غەياااابلەردىن خەۋەر بېرىشااااتىكى مۆجىزىسااااىنىڭ بەزىلىاااارى
تۆۋەندىكىچە:
( ) 1دۇنيانىااااڭ شااااۇ ۋاقىتتىكااااى ئىككااااى چااااوڭ ئىمپىراتااااورلىرى بولغااااان رىملىقااااالر بىاااالەن
ئىاارانلىقالر ئوتتۇرىسااىدا قاااتتىق ئااۇرۇش بولااۇپ ،ئىاارانلىقالر رىملىقالرنااى يەڭگەناادىن كېاايىن،
ئەرەب مۇشاااارىكلىرى مۇ سااااۇلمانالرنىڭ ئاااااقىۋىتىنىڭمۇ رىملىقالرغااااا ئوخشاااااش مەغلااااۇبىيەت
بولىااادىغانلىقىنى سۆزلەشاااكە باشااااليدۇ باااۇ ئەھاااۋال مۇساااۇلمانالرنى غەمكىااان قىلىااادۇ چاااۈنكى
ئىااارانلىقالر ئەرەباااالەرگە ئوخشاااااش بۇددىسااات ،رىملىقااااالر ساااااماۋىي دىنغاااا ئېتىقاااااد قىلىاااادىغان
خرىساااتىئانالر ئىااادى باااۇ ۋاقىتتاااا قۇرئاااان ر ىملىقالرنىاااڭ كېيىنكاااى غەلىبىساااىدىن خەۋەر بېرىاااپ:
﴿رىملىقالر يېقىن بىر جايدا ( پەلەستىندە) يېڭىلدى ئۇالر يېڭىلگەندىن كېيىن بىار قاانچە يىال ئىچىادە
يېڭىااادۇ ئىلگىااارى ۋە كېااايىن ھەمااامە ئىاااش ئالالھنىاااڭ باشقۇرىشاااىدىدۇر ،باااۇ كۈنااادە ماااۆمىنلەر
() 1
ئالالھنىااڭ بەرگەن ياااردىمى بىاالەن خۇشااال ب ولىاادۇ ئااالالھ خالىغااان كىشااىگە ياااردەم بېرىاادۇ﴾
دېگەن ۋە ئارىدىن تولۇق  7يىل ئۆتكەندىن كېيىن رىملىقالر ئىرانلىقالرنى يەڭگەن
( ) 2مۇشرىك ئەرەبلەر بىالەن يەھاۇدىيالر ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنى ياوق قىلىاش ئۈچاۈن
تۈرلاااۈك چاااارىلىرىنى قوللىنىااادۇ ،كاااۆپ قېاااتىم سۈيقەساااتلەرنى پىالناليااادۇ شاااۇ ۋاقىتتاااا قۇرئاااان
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا دۈشاامەنلىرىنىڭ زىيااان يەتكۈزەلمەياادىغانلىقىنى ئااېالن قىلىااپ﴿ :ئااى
پەيغەماااابەرۇ پەرۋەردىگارىااااڭ تەرىپىاااادىن ساااااڭا چۈشااااۈرۈلگەن ئەھكامالرنىااااڭ ھەممىسااااىنى
( )1رۇم سۈرىسى  -4-1ئايەتلەر
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يەتكااۈزگىن ،ئەگەر تولااۇق يەتكۈزمىسااەڭ ئااالالھ تاپشااۇرغان ۋەزىپىنااى ئااادا ق ىلمىغااان بولىسااەن
ئااالالھ سااېنى كىشااىلەرنىڭ زىيانكەشاالىكىدىن ساااقاليدۇ﴾( )1دېاايىش ئااارقىلىق ئالالھنىااڭ مااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااااالمنى قوغداياااادىغانلىقىنى ۋەدە قىلىاااادۇ بااااۇ ئااااايەت چۈشااااكەن ھامااااان مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالم ئۆزىنىااڭ قوغاادىغۇچىلىرىغا « :ئەي خااااليىقۇ بىاازدىن يىااراق تااۇرۇڭالر ،بىزنااى
ئالالھ ئۆزى قوغدايدۇ» دەپ ئېالن قىلغان ۋە ئەمەلىيەتتە سۈيقەستلەردىن ئامان قالغان
( ) 3ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن سااااھابىلىرى مەككىناااى مۇشااارىكلەرنىڭ چاڭگىلىااادىن
ئااازات قىلىشاانى تولىمااۇ ئااازرۇ قىالتتااى قۇرئااان ئۇالرغااا خۇشااخەۋەر بېرىااپ﴿ :ئااى مااۇھەممەدۇ
سااااەن ساااااھا بىلىرىڭ ئااااالالھ خالىسااااا دۈشاااامەندىن خاااااتىرجەم بولغااااان ھالاااادا( ،بەزىلىاااارىڭالر)
باشااالىرىڭالرنى چۈشاااۈرگەن ۋە (بەزىلىرىڭالر)قىرقىغاااان ھالااادا قورقمااااي چوقاااۇم مەساااجىدى
ھەرەمگە كىرىسىلەر﴾( )2دېاگەن ۋە ئارىادىن ئاۇزۇن ئاۆتمەيال ئىساالم قوشاۇنى مەككىناى تىنچلىاق
بىلەن ئازات قىلغان
( )4ئااالالھ تائااااال قۇرئاااان كەرىم ناااى ئاااۆزى سااااقاليدىغانلىقىغا ۋەدە قىلىاااپ﴿ :قۇرئااااننى بىاااز
چۈشااۈردۇق ،بىااز ئااۇنى چوقااۇم قوغاادايمىز﴾( )3دېگەنىاادى قۇرئاننىااڭ دۇنياغااا كەلگىاانىگە 14
ئەسااىر ئااۆتكەن بولسااىمۇ ،قۇرئااان ھااازىرغىچە بىاارەر ھەرپ چاااغلىق ئۆزگەرتىلمەسااتىن ،شااۇ
ۋاقىتتىكاااى ھاااالىتى باااوي ىچە داۋام قىلىاااپ كەلگەنلىكاااى قۇرئاننىاااڭ ھەقىاااقەتەن ئالالھنىاااڭ ساااۆزى
ئىكەنلىكىناااى ئىساااپاتاليدۇ قۇرئاننىاااڭ مۇنااادىن باشاااقا غەيباااتىن بەرگەن ۋە ئەمەلىيەتاااتە مەيااادانغا
چىققان خەۋەرلىرى ئىنتايىن كۆپتۇر
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىَىسى قۇرئان بولغانلىقىنىڭ سەۋەبى
 1843سوئال :نېمە ئۈچۈن مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان بولغان
جاااۋاب :مااۆجىزىلەر ئەزەلاادىن ھەر بىاار دەۋرنىااڭ ۋە جەمئىيەتنىااڭ شااارائىتىغا قاااراپ ،شااۇ
ۋاقىتتىكى ئەڭ تەرەققىي قىلغان نەرساىنىڭ جىنساىدىن بولاۇپ ،ئاۇنى بېساىپ چۈشاىدىغان ئاالھىادە
پەرقلىق ئۈستۈنلىكى بىلەن كەلگەن مانا بۇ ،ئالالھنىاڭ پەيغەمابەرلەرگە ماۆجىزە ئاتاا قىلىشاتىكى
پىرىنساااىپ ىدۇر ئەگەر بۇناااداق بولمىغانااادا ماااۆجىزە ئەۋەتىشااانىڭ ھېچبىااار ئەھمىيىتاااى بولماااايتتى
چااۈنكى بىاار پەننااى بىلمىااگەن خەلقااقە باشااقا بىاار پەن بىاالەن دۇئېاال ئااېالن قىلغاننىااڭ ئەھمىيىتااى
بولماياادۇ بەلكااى دۇئېاال ئۇالرنىااڭ تەرەققىااي قىلىااپ ئەڭ ئۇچىغااا چىققااان نەرسىسااىنىڭ جىنسااىدىن
بولغانااادىال ئۇنىاااڭ قىممىتاااى ئوتتۇرىغاااا چىقىااادۇ مەساااىلەن :پىرئەۋننىاااڭ زامانىااادا ساااېھىرگەرلىك
ئىنتايىن زور دەرىجىدە تەرەققىي قىلغاانلىقتىن ،ئاالالھ شاۇ زاماننىاڭ تەقەززاساىغا ماسالشاتۇرغان
ھالااادا ،مۇساااا ئەلەيھىسسااااالمغا پۈتاااۈن ساااېھىرلەرنى بەرباااات قىلىاااپ ،ساااېھىرگەرلەرنى ماااات
قىلىدىغان مۆجىزە ئاتاا قىلغاان ئىساا ئەلەيھىسسااالمنىڭ دەۋرى تىببىاي جەھەتاتە زور ئاشاقان بىار
دەۋر بولغااااانلىقتىن ،ئااااالالھ ئىسااااا ئەلەيھىسساااااالمغا شااااۇ دەۋرنىااااڭ ئەڭ ئۇسااااتا دوختۇرلىرىمااااۇ
سااااقا يتالمىغان ئااااق كېساااەلنى ،تۇغماااا كاااورنى سااااقايتىدىغان ،ھەتتاااا ئالالھنىاااڭ ئىزناااى بىااالەن
ئۆلۈكلەرنىمۇ تىرىلدۈرىدىغان مۆجىزىنى ئاتا قىلغان
( )1مائىدە سۈرىسى  -67ئايەت
( )2فەتھ سئىرىسى 27ـ ئايەت
( )3ھىج سۈرىسى  9ـ ئايەت
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ئەممااا ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىغااا كەلگەناادە ،ئەرەباالەردە ئەدەبىيااات،
شااېئىرىيەت ناھااايىتى زور دەرىجىاادە تەرەققىااي قىلغان ىاادى ئەرەباالەر چااوڭ ـ كىچىااك ھەممىسااى
بىااردەك شااېئىر خۇمااار خەلااق ئېاادى ئااۇالر ھەر يىلااى مەلااۇم بىاار كااۈننى بەلگىاالەپ ھااازىرقى
سەئۇدى ئەرەبىستانىدىكى «ئوكاز» بازىرىادا پۈتاۈن ئەدىابلەر ۋە شاائىرالرنىڭ ئىشاتىراك قىلىشاى
ئاسااتىدا شااېئىر ماھااارىتى كۆرسااىتەتتى «ئوكاااز» ئەينااى زاماناادا شاائىرالرنىڭ شااېئىر سااورۇنىغا
ئايالنغانىاادى ئەرەبلەرنىااڭ شااېئىرىيەتكە بۇنچىلىاااك زور ئەھمىاايەت بېرىشااىدىكى ساااەۋەبلەرنىڭ
بىاارى :بىااار تەرەپااتىن ،ئاااۇالر قۇملاااۇق سااەھراالر ۋە ياااايالقالردا ھايااات كەچۈرىااادىغان خەلاااق
بولغاچقا ،تەبىئەتنىڭ ھەرخىل مەنزىرىلىارى ئاۇالرنى تەپەككاۇر قىلىشاقا ۋە غەزەررناى ئېيتىشاقا
ئۈنااادەيتتى يەنە بىااار تەرەپاااتىن ،ئەرەبااالەردە ئوماااۇمىي بىرلىاااك بولماساااتىن ،ئاااۇالر قەبىلىااالەرگە
بۆلۈنااۈپ ،ھەر بىاار قەبىاالە ئۆزىنىااڭ ئااارتۇقچىلىقلىرىنى شااېئىر ۋە غەزەرر ئااارقىلىق ئىپااادىلەپ
پەخىاارلىنىش ۋە شااېئىر بىاالەن رەقىبلىرىنااى سااۆكۈش ،ھەتتااا بااۇ سااەۋەبتىن بىاار ـ بىاارىگە قارشااى
چوڭ ئۇرۇشالرنى باشلىتىش قاتارلىق مۇددىئااالر بىالەن ئۆماۈر ساۈرەتتى شاۇڭا ئاۇالر بەدىئىاي
شااېئىرالرغا ۋە تاااالنتلىق شااائىرالرغا زور ئېھتىياااجلىق ئېاادى قىسقىسااى ،ئااۇالر شااېئىر بىاالەن
كۆتااۈرىلەتتى  ،يەنە شااېئىر بىاالەن چۈشااەتتى بەزى بەدىئىااي شااېئىرلىرىنى كەبىاكە ئېسااىش بىاالەن
پەخىرلىنەتتى
شااۇنداق بىاار ۋەزىيەتااتە ،قۇرئااان كەرىاام ئۆزىنىااڭ پااارالق نااۇرى بىاالەن پۈتااۈن ئىقلىمالرنااى
يورۇتقااان ،ئىستىلىسااتىكا ۋە بايااان جەھەتتىكااى بەدىئىيلىكااتە ئەڭ ئۈسااتۈنلۈكنى ئىگىلى اگەن ھالاادا،
ئاااالالھ تەرىپىااادىن ھەزرىتاااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا چۈشۈرۈلىشااا ى بىااالەن ئەرەبلەرنىاااڭ
ئاۆزلىرىنى «ئەرەب» (تىلاى راۋان) باشااقا مىللەتلەرناى «ئەجەم» (تىلساىز) دەپ مەغرۇرالنغااان
ئاتاغلىق ئەدىبلىرى بىلەن تاالنتلىق شائىرلىرىنى سەھنىدىن چۈشاۈردى باۇ ئەيناى ۋاقىتتاا قۇرئاان
كەرىمنىڭ جىمى ئەرەبلەرگە دۇئېل ئېالن قىلىشاى ئېادى ئاۇالر قۇرئاننىاڭ ئالدىادا خاۇددى چاۈش
ۋاقتىدا قۇياشقا تىكىلىپ قارىغاان كىشاىنىڭ كاۆزى خىرەلىشاىپ قالغىنىادەك ،ئەقىللىارى خىرەلىشاىپ
بارچە ماھارەتلىرىنى پۈتۈنلەي يوقاتقان ھالدا گاڭگىراپ قالدى
قۇرئان كەرىم پۈتۈن ئىنسانىيەتكە دۇئېل ئېالن قىلىدۇ
قۇرئان كەرىم جىمى ئەرەبلەرگە دۇئېل ئاې الن قىلغىنىادەك ،پۈتاۈن ئىنساانىيەتكە دۇئېال ئاېالن
قىلغانىدى قۇرئان بۇ خۇسۇساتا نۇرغۇنلىغاان ئىشاالرنىڭ بولىدىغانلىقىادىن خەۋەر بەرگەن ۋە باۇ
ئىشااالر ئەمەلىيەتااتە ئوتتۇرىغااا چىققااان مەسااىلەن :قۇرئااان كەرىاام رىملىقااالر بىاالەن ئىاارانلىقالر
ئوتتۇرىسااااىدا قايتااااا ئااااۇرۇش چىقىاااادىغانلى قى ۋە رىملىقالرنىااااڭ يېڭىدىغانلىقىاااادىن ئالاااادىن خەۋەر
بەرگەناادە ،مۇسااۇلمانالر«ھەق ۋە راساات» د ەپ تەسااتىق قىلىشااتى ،ئەرەب ،ئەجەم بۇددىسااتلىرى
ۋە ئۇالرنىاااڭ يانداشااالىرى بولساااا « ،باااۇ يالغاااان گەپ ،كاااۆرىمىز قېناااى قايساااىمىزنىڭ كاااۈتكىنى
ئەمەلاااگە ئاشاااىدىكەن» دېيىشاااتى ۋە ئىككاااى پىااارقە باااۇ كې لەچەكتىكاااى ئۇرۇشااانى ئىنتىااازار بىااالەن
كۈتتى ئارىادىن تولاۇق  7يىال ئۆتكەنادىن كېايىن ،رىملىقاالر خاۇددى قۇرئاننىاڭ ئالادىنئاال خەۋەر
بەرگىنىادەك ئىرانلىقالرنااى يەڭادى ئەگەر ئەھااۋال قۇرئااان كەرىام خەۋەر بەرگەناادەك بولماسااتىن
ئۇنىااڭ ئەكسااىچە بولااۇپ رىملىقااالر يااېڭىلگەن بولسااا ياااكى ئااۇ رۇش يااۈز بەرمىااگەن بولسااا نااېمە
بولمااااااقچى ئېااااادى شەكساااااىزكى ،ئەرەبلەرنىااااااڭ ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالمنى "يالغاناااااادىن
پەيغەمبەرلىااك دەۋاسااى قىلغااان ،شااۇڭا ئۇنىااڭ گەپلىاارى يالغااان چىقتااى" دەپ تااۆھمەت قىلىشااى
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ئۈچۈن يېتەرلىاك شاەرت – شاارائىت ھازارالنغاان باوالتتى ئىساالم دىنىنىاڭ ئاساساىي دەساتۇرى
ۋە مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ راسااااااتلىقىنى ئىسااااااپاتاليدىغان قۇرئااااااان كەرىاااااام يالغانغااااااا
چىقىرىلغاندىن كېيىن ،باۇ يېڭاى دىان ئەجەلاگە يولۇققاان باوالتتى ئەمماا خەۋەر بەرگاۈچى ئاالالھ
تائااااااال ئېااااادى ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ئەمەس  7يىلااااادىن كېااااايىن بولىااااادىغان سوقۇشااااانىڭ
نەتىجىساااىدى ن خەۋەر بېااارىش ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭال ئەمەس ،بەلكاااى ھەربىاااي ئىشاااالر
ئىستراگىيىسى ساھەسىدە ئەتراپلىق يېتىشاكەن ھەربىاي قومانادانالرنىڭ ۋە يىراقناى كۆرەلەيادىغان
پىالنلىغۇچىالرنىڭ مۇ قولىدىن كەلمەيدىغان ئىش ئىدى
پەيغەمبەرلەرگە بېرىلگەن مۆجىزىلەر تەبىائەت قاانۇنىي ەتلىرىنى بۆساۈپ ئۆتىادىغان خاارىقى
ئااادەت ئىشااالر ئېاادى مەسااىلەن :ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم بۇتالرغااا چوقۇنىاادىغان بىاار قەۋمااگە
ئەۋەتىلگەن پەيغەمابەر ئېادى شاۇڭا ئاۇالر ئىباراھىم ئەلەيھىسسااالمنى كۆيادۈرۈپ جازالىمااقچى
بولغىنىااادا ،ئاااۇنى ئىالھلىرىنىاااڭ ئالااادىغا ئېلىاااپ كەلاااگەن ئۇالرن ىاااڭ ئېتىقاااادى باااويىچە بولغانااادا،
ئۇالرنىاااڭ ئىالھلىااارى ئاااۆزلىرىگە ھاقاااارەت قىلغاااان ئىباااراھىم ئەلەيھىسسااااالمنى جازالىشاااى ۋە
ئۇنىڭاادىن ئىنتىقااام ئېلىشااى كېاارەك ئېاادى لااېكىن ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم ئوتقااا تاشااالنغىنىدا ،ئ اوت
ئۆزىنىاڭ كۆيادۈرۈش خۇسۇساىيىتىنى يوقااتتى ،ئۇالرنىاڭ ئىالھلىارى ئىباراھىم ئەلەيھىسساااالمدىن
ئىنتىقام ئااللمىغانلىقتىن ئۇالرنى مات قىلىپ قويدى
شۇ ئېنىقكى ،ئىبراھىم ئەلەيھىسساالمنىڭ مۆجىزىسى ئاوتتىن قۇتۇلاۇپ ئاماان قاېلىش ئەمەس،
بەلكااى ئوتنىااڭ كۆياادۈرۈش قااانۇنىيىتىنى بېكااار قىلىااش ئااارقىلىق ساااختا ئىالھالرنىااڭ جازاالشااتىن
ئااااجىز ئىكە نلىكىناااى ئىساااپاتالش ئېااادى ئەگەر ئاااالالھ تائااااال ئىباااراھىم ئەلەيھىسسااااالمنى ئاااوتتىن
قۇتقۇزۇشاانىال مەقسااەت قىلغااان بولسااا ئېاادى ،قەۋمااى ئااۇنى خااۇددى ئىسااا ئەلەيھىسساااالم بى الەن
ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنى سۈيقەساااتچى قەۋمااالەر تۇتالمىغانااادەك تۇتالمىغاااان يااااكى ياااامغۇر
يېغىااپ ئااوت ئۆچااۈپ قال غااان سااەۋەبلەر بىلەنمااۇ ئااۇنى ئااوتتىن قۇتقااۇزااليتتى ئەگەر ئىبااراھىم
ئەلەيھىسساالم قېچىپ قۇتۇلغاان يااكى ياامغۇر يېغىاپ ئاوت ئۆچاۈپ قالغاان بولساا ئېادى ،قەۋماى
« ئەگەر بىااز ئىبراھىمنااى تۇتالىغااان بولساااق ،ئەلااۋەتتە ئىالھلىرىمىااز ئۇنىڭاادىن ئىنتىق اام ئالغااان ۋە
ئوت ئۆچۈپ قالمىغان بو لسا ،ئەلۋەتتە كۆيادۈرۈلگەن باوالتتى»دەپ كۆرەڭلىشاى ماۇمكىن ئېادى
ئەممااااا يااااالقۇنالپ تۇرغااااان ئااااوت دۆۋىسااااى ئۇنىڭغااااا تاشااااالنغان ئىبااااراھىم ئەلەيھىسساااااالمنى
كۆيدۈرەلمىاااادى ،ئااااۇالر گۇمااااان قىلغااااان ئىالھااااالر ئااااۇنى جازالىيالمىاااادى نەتىجىاااادە ،ئااااۇالر
«ئىالھلىرىمىااز»دەپ چوقۇنغااان بۇتالرنىااڭ بىر اۋغااا پاياادا ياااكى زىيااان يەتكۈزەلمەياادىغان ھەتتااا
ئۆزلىرىنىماااۇ زىياااان – زەخمەتلەردىااان قوغدىيالمايااادىغان ھەياااكەرر ئىكەنلىكاااى ئاااۆز كاااۆزلىرى
بىلەن كۆردى
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ﴿ ھاسااااڭ بىااالەن دېڭىزغاااا ئاااۇر﴾دېاااگەن ئەمااارىگە
ئاساسەن ،ھاسىسى بىلەن ئۇرىۋىدى ،دېڭىز سۈ يى خاۇددى ئىككاى چاوڭ تاغادەك ئىككاى تەرەپاكە
ئايرىلىپ ،ئوتتۇرىدىن يول ھاساىل بولادى ساۇنىڭ بۇناداق بولىشاى ئۇنىاڭ قاانۇنىيىتىگە زىات بىار
ئىش لېكىن مۆجىزە ئۇنى شۇنداق قىاللىدى بۇ مۇساا ئەلەيھىسسااالمنىڭ خاساىيەتلىك ھاسىساىنىڭ
كااارامىتى ئەمەس ،بەلكااى ئااۇ ئارقىاادا پىاارئەۋن قوشااۇ نلىرى ،ئالدىاادا پايانسااىز دېڭىااز ئىككىسااىنىڭ
ئوتتۇرىسااااىدا قېلىااااپ ،قۇتۇلۇشاااانىڭ ئىنسااااانىي چااااارىلىرى پۈتااااۈنلەي تااااۈگىگەن بىاااار ۋاقىتتااااا،
قۇتۇلۇشتىن تولاۇق ئۈمىادۋارلىق بىالەن ئىشانىڭ چارىساىنى ئاالالھ تائاالغاا تاپشاۇرغانىدى شاۇڭا
ئۇنىااااڭ قەۋمى" بىااااز ئەماااادى تۈگەشااااتۇق" دېگەناااادە﴿ ،ئااااۇ ئۇنااااداق بولماياااادۇ پەرۋەردىگااااارىم
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ھەقىقەتەن مەن بىالەن بىلالە ،مېناى (قۇتۇلاۇش يولىغاا) باشااليدۇ﴾ د ېاگەن ساۆزنى تولاۇق ئىشاەنچ
ۋە خاتىرجەملىاااك بىااالەن ئېياااتىش ئاااارقىلىق قۇتۇلاااۇش ئىشاااىنىڭ ئىنساااانىي ساااەۋەبلەردىن ئاااالالھ
تائاالنىڭ قۇدرىتىگە يۆتكەلگەنلىكىنى جاكارلىغان ئېدى
قۇرئان كەرىمن ىڭ بۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىڭ مۆجىَىلىرىدىن ئاالھىدىلىكى
 1844سااااااوئال :قۇرئااااااان كەرىمنىااااااڭ بااااااۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىااااااڭ مۆجىزىلىرىاااااادىن قانااااااداق
ئاالھىدىلىكلىرى بار
جاۋاب :پەيغەمبەرلەرگە بېارىلگەن ماۆجىزىلەر خااراكتېر جەھەتاتە ئوخشااش بولمىغانادەك،
قىماامەت جەھەتتىمااۇ ئوخشاااش بولمىغااان مەسااىلەن :مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمدىن باشااقا پۈتااۈن
پەيغەمبەرلەرنىااڭ مااۆجىزىلىرى ھېسسااىي مااۆجىزىلەردىن بولااۇپ ،شااۇ ۋاقىتتااا ئااۇنى كااۆرگەنلەر
قايىاال بولااۇپ ئىشااىنىدىغان ،ئااۇنى كااۆرمىگەن كېيىاانكىلەر ئۈچااۈن تااارىخ ياااكى قىسسااە ئورنىاادا
بولااااۇپ قالغاااا انلىقتىن ،خالىغااااانالر ئىشااااىنىپ ،خالىغااااانالر ئىشااااەنمەيدىغان ئىشااااالردۇر ئەممااااا
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ مۆجىزىسااى بولغااان قۇرئااان كەرىاام زامانالرنىااڭ ئۆتىشااى بىاالەن
كۈچىنى يوقاتمايدىغان مەڭگۈلۈك ئەقلىي مۆجىزىدۇر قۇرئاان كەرىام ھەممىاال يەردە باار ئاۇنى
ھەركىااام ،ھەر ۋاقىتتاااا « ماناااا باااۇ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مۆجىزىساااى» دەپ كۆرساااىتىپ
بېرەلەيدۇ
ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرنىاڭ ماۆجىزىلىرىگە نەزەر ساالغىنىمىزدا ،باۇ مۆجىزىلەرنىاڭ ئاالالھ
تائاالنىڭ شۇ ۋاقىتتا روياپقا چىقارغاان ئىاش-ھەرىكەتالەر ئىكەنلىكىناى ،قۇرئاان كەرىمنىاڭ ئاالالھ
تائاالنىااڭ سااۈپە تلىرىدىن بىاار سااۈپەت ئىكەنلىكىنااى بايقااايمىز ئىااش – ھەرىااكەت بىاار ياااكى بىاار
قااانچە قېااتىم تەكرارلىنىااپ ئاخىرلىشااىدۇ بااۇ خااۇددى ئااوت ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم تاشاااالنغان
ۋاقىتتااا ئااۇنى كۆياادۈرمىگەن بولسااىمۇ ،كېاايىن يەنە ئۆزىنىااڭ ئەساالى خۇسۇسااىيىتىگە قايتقىنىغااا،
مۇساااا ئەلەيھىسسااااالم ئ ۆتكەنااادە يېرىلغاااان دېڭىاااز ساااۈيىنىڭ كېااايىن يەنە ئەسااالى خۇسۇساااىيىتىگە
قايتقىنىغاااا ئوخشااااش ئەمماااا ساااۈپەت ئۇنىاااڭ ئىگىساااى داۋام قىلغاااان ماااۇددەتكىچە ئۇنىاااڭ بىااالەن
ھەمىشە بىرگە داۋام قىلىدۇ بۇ خۇددى ئالالھ تائاالنىاڭ كااالم (سۆزلەش)ساۈپىتىنىڭ ئۇنىاڭ بىالەن
مەڭگۈگە داۋام قىلغىنىغا ئوخشاش چۈنكى ئىش -ھەرىكەت ئالالھ تائاالنىاڭ پېئىلاى ،ئەمماا كااالم
ئۇنىڭ دائىمىي سۈپىتىدۇر
قۇرئااان كەرىمنىااڭ بااۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىااڭ مۆجىزىلىرىاادىن پەرقىلىنىااپ تۇرىاادىغان يەنە بىاار
تەرىپاااى شاااۇكى ،ھەر قاناااداق بىااار پەيغەمبەرنىاااڭ مۆجىزىساااى ئاااايرىم ۋە دەساااتۇرى ئاااايرىم ئېااادى
مەسااااىلەن :مۇسااااا ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مۆجىزىسااااى ھاسااااا بولسااااا ،دەسااااتۇرى تەۋرات ئېاااادى ئىسااااا
ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مۆجىزىسااااى مېدىتسااااىنا بولسااااا ،دەسااااتۇرى ئىنجىاااال ئېاااادى ئەممااااا مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ مۆجىزىسااى ئۇنىااڭ دەسااتۇرىنىڭ ئۆزىاادۇر بااۇ قۇرئااان كەرىماادىن ئىبااارەت ئۇلااۇ
دەساااتۇرنىڭ ماااۆجىزە بىااالەن قوغااادىلىپ مەڭگاااۈگە داۋام قىلىشاااى ۋە مۆجىزىنىاااڭ دەساااتۇردا ھەمىشاااە
بولىشاااااى ئۈچاااااۈن ئېااااادى بۇنىڭااااادىن مەلاااااۇمكى ،باااااۇرۇنقى پەيغەمبەرلەرنىاااااڭ كىتاااااابلىرى شاااااۇ
پەيغەمبەرلەرنىڭ ئۇممەتلىرىگە ئامانەت قىلىنغان ۋە ئاۇالر كىتاابلىرىنى چىاڭ ساقالشاقا ئەمار قىلىنغاان
ئەممااا قۇرئااان كەرىمنااى س ااقالش ،ئااۇنى ئااۆزگەرتىش ۋە بورمىالشااالردىن قوغااداش ئىشااىنى ئااالالھ
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تائاال ئۆز ئۈستىگە ئالغان ﴿قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز چۈشۈردۇق ۋە چوقۇم ئۇنى قوغدايمىز﴾
نااېمە ئۈچااۈن چااۈنكى بىرىنچىاادىن ،قۇرئااان كەرىاام تااا قىيااامەتكىچە داۋام قىلىاادىغان جااانلىق
مۆجىزىاادۇر ئااۇ مااۆجىزە بول غااان ئىااكەن ،ئۇنىااڭ تېكسااتلىرى ئااۆز پېااتىچە داۋام قىلىشااى كې ارەك
ئۇناداق بولمىغانادا ئۇنىاڭ ماۆجىزىلىكى يوقالغاان بولىادۇ ئىككىنچىادىن ،ئاالالھ تائااال بەنادىلىرىنىڭ
بااۇرۇنقى سااااماۋىي كىتاااابالرنى قوغداشاااتىكى ئااااجىزلىقلىرىنى تەجااارىبە قىلىاااپ كاااۆردى ئاااۇالر
مااااۇقەددەس كىتابلىرىنىااااڭ بەزى سااااىنى ئۇنااااۇتتى ،بەزىسااااىنى بورمىلىاااادى ،بەزىسااااىنى خەلقااااتىن
يوشۇردى شۇنداق قىلىاپ باۇ ئاماانەتلەرگە خىياانەت قىلادى شاۇ ساەۋەبتىن ئاالالھ تائااال قۇرئاان
كەرىماادىن ئىباااارەت ئەڭ ئاااخىرقى ۋە مەڭگۈلاااۈك دەسااتۇرنى قوغاااداش ئىشااىنى ئاااۆز ئۈساااتىگە
ئالغان
قۇرئان كەرىمنى ئالالھ ساقلىماقتا
ب ىااز مۇسااۇلمانالرنىڭ قۇرئااان كەرىمنااى قوغااداش ۋە ئۇنىااڭ كۆرسااەتمىلىرىگە ئەمەل قىلىااش
ئەھۋالىمىز غاااا نەزەر ساااالىدىغان بولسااااق ،قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ كۆرساااەتمىلىرىگە ئەمەل قىلىاااش
ئىشااىنىڭ زامااان ئۆتكەنسااېرى ئاااجىزالپ بېرىۋاتقااانلىقىنى ۋە ئااۇنى قوغااداش ئىشااىنىڭ زاماننىااڭ
ئۇزىرىشااى بىاالەن كۈ چىيىااپ بارغااانلىقىنى كااۆرىمىز بااۇ نېمىاادىن دېاارەك بېرىاادۇ شۈبھىسااىزكى،
قۇرئااان كەرىمنااى قوغااداش ئىشااىنىڭ ئااالالھ تائاالنىااڭ قولىاادا ئىكەنلىكىاادىن دېاارەك بېرى ادۇ شااۇڭا
قۇرئاااان كەرىمناااى مۇساااۇلمانالر ئارىساااىدىال ئەمەس ،بەلكاااى دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادا
مۇساۇلمان ئەمەس قەۋمالەر ئا رىساىدىمۇ تااپقىلى بولغىنىادەك ،مۇساۇلمان بولمىغاانالرنىڭمۇ ئااۇنى
قوغاااداپ كېلىۋاتقاااانلىقىنى كاااۆرىمىز ناااېمە ئۈچاااۈن ياااانونىيە ،ئىتاااالىيە ۋە باشاااقىمۇ مۇساااۇلمان
بولمىغااان دۆلەتاالەر قۇرئااان كەرىمنااى ئەڭ ئېسااىل ۋە سااۈپەتلىك نەشااىر قىلىااش ئۈچااۈن شااۇنچە
كااۆپ خىااراجەت چىقىرىاادۇ نااېمە ئۈچااۈن گ ېرمانىيىلىااك مۇسااۇلمان ئەمەس بىاار شااەخس قۇرئااان
كەرىمنى ھۆسنخەت بىلەن بىر بەتكە يېزىپ چىقىشاقا ئالدىرايادۇ ناېمە ئۈچاۈن قۇرئاان كەرىمناى
نەشااااااىر قىلىاااااادىغان مۇسااااااۇلمان ئەمەس مىللەتاااااالەر ئۆزلىرىنىااااااڭ مااااااۇقەددەس كىتااااااابلىرىنى
ئۆزگەر تكىنىاادەك قۇرئااان كەرىمنااى بىاارەر ھەرپىااگە چاااغلىق ئۆزگەرتەلمەياادۇ چااۈنكى ئااالالھ
تائاااال قۇرئااان كەرىمنااى شااۇنداق قوغداشاانى خاالياادۇ ۋە ئااۇالرنى شااۇنداق قىلاادۇرۇش ئااارقىلىق
قۇرئااان كەرىمنااى ئااالالھ تائاااال ئااۆزى قوغااداپ كېلىۋاتقااانلىقىنى دەللىلەياادۇ بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى،
قۇرئااان كەرىمنااى قوغااداپ كەلگەناالەر ئىسااالم دىنىغااا ئەمەل قىلغااۇچىالر ئەمەس ،بەلكااى ئ االالھ
تائاال ئۆزىدۇرۇ

قۇرئان كەرىم پۈتۈن ئىنسانىيەت ئۈچۈن مۆجىَىدۇر
 1845سوئال :قۇرئان كەرىم ئەرەبلەر ئۈچۈنال مۆجىزىمۇ
جااااۋاب :قۇرئاااان كەرىااام ئەرەبلەرگىاااال دۇئېااال ئاااېالن قىلىاااش ئۈچاااۈن كەلاااگەن ماااۆجىزە
( )1ھىجر سۈرىسى  -9ئايەت
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ئەمەس ،بەلكااى ئ ا ۇ پۈتااۈن ئااالەم ئۈچااۈن مۆجىزىاادۇر ئااۇ زامااان ۋە ماكانالرنىااڭ توساااقلىرىنى
بۆسۈپ تاشلىغان
( )1قۇرئان كەرىمنىڭ ئۆتمۈش زامانالرنىڭ توساقلىرىنى بۆسۈپ ئۆتكەنلىكى
ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ھااېچ ئوقۇمىغااان ۋە ئوقااۇش ،يېزىشاانى ئااۆگەنمىگەن،
پەقەتااال ئالالھنىااڭ ۋەھىيسااى بىاال ەن تەربىاايىلەنگەن بىاار زات ئېاادى ئۇنىڭغااا چۈشااۈرۈلگەن بااۇ
قۇرئاناااادا ،ئۇنىڭاااادىن بااااۇرۇن ئۆتكەنلەرنىااااڭ ـ ئىلگىرىكااااى پەيغەماااابەرلەر بىاااالەن ئۇالرنىااااڭ
قەۋملىرىنىاااڭ ئىاااش ـ ئىزلىااارى ،ھەتتاااا تاااارىخ يۈزىااادىن ھاااېچ ئىااازى قالمىغاااان مىللەتلەرنىڭماااۇ
كەچۈ رمىشااااالىرى ،ئېتىقاااااادلىرى ۋە ئااااااقىۋەتلەر تەپساااااى لىي باياااااان قىلىنغاااااان يۇقىرىقىالرنىاااااڭ
قىسسىلىرىنىڭ بەزىسىنى بىر ئۆمۈر ئىازدەنگەن تارىخشۇناشاالردىن مىڭادىن بىارى بىلەتتاى يااكى
بىلمەيتتااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ قىسسااىلەرنى قۇرئاننىااڭ ھېكااايە قىلىشااى بااويىچە بايااان
قىلىااااپ بەرگەناااادىن كېاااايىن ،مەزكااااۇر قىسسااااىلەر ئەھلااااى كىتاااااب (يەھااااۇدىي ،خىرىسااااتىئان)
ئەلالمىلىرىنىااڭ قولىاادىكى ساااماۋىي كىتابالرنىااڭ ۋە شااۇ زامااانالردىكى مەشااھۇر تارىخچىالرنىااڭ
ھېكااايە قىلغانلىرىنىااڭ ئەينىسااى بولااۇپ چىققااان شااۇ سااەۋەبتىنمۇ ئەينااى زامااانالردا ئىساالم دىنىغ اا
كىرگەن ئەھلى كىتاب ئالىملىرى ۋە باشقا ئىلىم ئەھلىلىرى كۆپ بولغان
قۇرئااان كەرىمنىااڭ مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب قىلىااپ بىاار قااانچە ئورۇناادا بايااان
قىلغاااان ﴿ ساااەن ئۇالرنىاااڭ يېنىااادا ياااوق ئىااادىڭ﴾ دېاااگەن ئاااايەتلىرى قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ ئاااۆتكەن
زامانالرنىااڭ توساااقلىرىنى بۆساااۈپ ئۆتۈشااتەك ئۇلااۇ مۆجىزىساااىنى ئىسپاتالشااقا يېتەرلىكتاااۇر
﴿(ئاااى ماااۇھەممەدۇ) باااۇ-سااااڭا ۋەھياااى قىلىاااۋاتقىنىمىز -غەيىاااب خەۋەرلىرىدىنااادۇر مەريەمناااى
ئۇالرنىااڭ قايسىسااى تەربىيسااىگە ئاااېلىش (مەسىلىسااىدە چەك تاشااالش يۈزىسااىدىن) قەلەملىرىناااى
(سااۇغا) تاشاالىغان چاغاادا ،سااەن ئۇالرنىااڭ يېناادا يااوق ئىاادىڭ( ،مەريەمنىااڭ كىمنىااڭ تەربىيسااىدە
بولۇشاااىنى) ئاااۆز ئاااارا جاڭجاااال قىلىشاااق انلىرىدا ساااەن ئۇالرنىاااڭ يېنىااادا ياااوق ئىااادىڭ﴾((﴿ ،)1ئاااى
مااۇھەممەدۇ) بىااز غەربىااي تاغنىااڭ بىاار تەرىپىاادە مۇساااغا ۋەھيااى نازىاال قىلغىنىمىاازدا سااەن يااوق
() 2
ئىدىڭ( ،بۇنى) ئۆز كۆزۈڭ بىلەنمۇ كۆرمىگەن ئىدىڭ﴾
( ) 2قۇرئان كەرىمنىڭ ماكان توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى
قۇرئان كەرىم كىشاىلەر نىڭ ئىساالم دىناى بىالەن ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم تۇغرۇلاۇق ئاۆز
– ئااااۆزىگە مەخپااااى ئېيتقانلىرىاااادىن خەۋەر بېرىشااااتىن تاشااااقىرى ،كىشااااىلەرنىڭ كۆڭااااۈللىرىگە
كەچۈرگەنلىرىدىنمۇ تەپسلى ۋە ئېنىق خەۋەر بەرگەن
() 3
﴿ئاۇالر ئاۆز ئىچىادە « :ئاالالھ نېمىشاقا باۇ ساۆزىمىز بىالەن بىزناى جازالىمايادۇۇ» دەيادۇ﴾
قۇرئااان كەرىاام بااۇ ئااايەتتە ،ئەرەب مۇشاارىكلىرىنىڭ مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا قارشااى ئىچىاادە
ئااۆز – ئااۆزىگە سااۆزلىگەنلىرىدىن خەۋەر بەرگەن ئەگەر ئااۇالر شااۇنداق سااۆزلىمىگەن بولسااا
ئىدى ،ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم باۇ ئاايەتنى ئۇالرغاا تىاالۋەت قىلىاپ بەرگەنادە ،قارشاى چىقىاپ
( )1ئال ئىمران سۈرىسى  -44ئايەت
( )2قەسەس سۈرىسى  -44ئايەت
( )3مۇجادەلە سۈرىسى  -8ئايەت
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مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمغا « ئەي مااااااۇھەممەدۇ بىااااااز ئۇنااااااداق ئويلىغااااااان ئەمەس ،سااااااەن
يالغانچىسەن»دەپ ئۇنىڭ سۆزىنى يالغانغاا چىقارغاان باوالتتى ئەمماا ئاۇالر ئۆزلىرىنىاڭ ئىچكاى
رەزىللىكلىرىنى پاش قىلغان بۇ قۇرئان كەرىم ئايىتى ئالدىدا الم ،جىم دېيەلمىگەن ئىدى
بۇ قۇرئان كەرىمنىاڭ كىشاىلەرنىڭ كۆڭلىادە بولاۇپ ئاۆتكەنلەردىن خەۋەر بېرىشاى بولاۇپ،
كىشىلەر تېخاى كاۆڭلىگە كەچاۈرمىگەن ۋە كېيىانچە چوقاۇم كاۆڭلىگە كەچۈرىادىغان ئىشاالردىنمۇ
خەۋەر بېااااااارىش ئاااااااارقىلىق ئۆزىنىاااااااڭ مۆجىزىساااااااىنى ناماياااااااان قىلغاااااااان ﴿بەزى ئەخااااااامەق
() 1
كىشىلەر«:ئۇالرنى قاراپ كېلىۋاتقان قىبلىسىدىن نېمە يۈز ئۆرۈگۈزگەندۇ »دەيدۇ﴾
باۇ ئااايەت ،قىاابلە ئىرۇساالىمدىن كەبىااگە ئۆزگەرتىلىشااتىن خېلاى بااۇرۇن چۈشااكەن بولااۇپ،
ياېقىن كېلەچەكاتە ئەمەلاگە ئاشاىدىغان باۇ چاوڭ ئۆزگىرىشاكە كىشاىلەرنىڭ تۇتىادىغان مەۋقىئەسااى
توغرۇلااااااۇق ئالاااااادىنئاال خەۋەر بەرگەن كەبە ئۆزگەرگەناااااادىن كېاااااايىن ،ئااااااۇالر مااااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساالم بىلەن مۇسۇلمانالر توغرۇلۇق راستىنال شۇنداق دېيىشكەن
﴿ئۇالر نىااڭ يېنىغااا قايتىااپ بااارغىنىڭالردا ،ئااۇالر سااىلەرنىڭ ئااۇالرنى ئەيىبلىمەساالىكىڭالر
ئۈچااۈن (يالغااان ئااۆزرىلەر بايااان قىلىااپ) ،ئااالالھ بىاالەن قەسااەم قىلىاادۇ ﴾( )2بااۇ ئااايەت ،جىھااادتىن
قېچىااا پ ئايرىلىاااپ قالغاااان مۇناپىقالرنىاااڭ مۇساااۇلمانالر جىھاااادتىن قايتىاااپ كەلگەنااادە ،ئۇالرنىاااڭ
ئالااادىغا چىق ىااااپ يالغانااادىن ئااااۆزۈرلەرنى ئويااادۇرۇپ قەسااااەم قىلىدىغانلىقىاااادىن خەۋەر بەرگەن
مۇناپىقالر راستىنال يالغاندىن قەسەملەرنى ئىچىپ يالغاان ئاۆزۈرلىرىنى باياان قىلغاانلىقى ھەققىادە
كەلگەن ھەدىسلەر بار
مەلۇمكى ياۇقىرىقى ئاايەتلەر «س» ھەرپاى بىالەن باشاالنغان بولاۇپ ،ئەرەب تىلىادا «س»
ھەرپااى كېلىاادىغان زامااان پېئىللىرىنىااڭ ئالاادىغا كااېلىش ئااارقىلىق ئىااش – ھەرىكەتنىااڭ تېخااى يااۈز
بەرمىگەنلىكىنى ۋە كېلەچەكتە بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلەيدۇ
( )3قۇرئان كەرىمنىڭ كې لەچەك توساقلىرىنى بۆسۈپ تاشلىشى
﴿ مۇشااارىكالر تاااوپى مەغلاااۇپ قىلىنىااادۇ ،ئارقىغاااا قااااراپ قاچىااادۇ﴾ باااۇ ئاااايەت مەككىااادە
مۇساۇلمانالر ساان ۋە كاۈچ جەھەتاتە ئىنتاايىن ئاازلىقنى تەشاكىل قىلىادىغان بىار ۋاقىتتاا چۈشاكەن
ھەتتا ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ئايەت چۈشكەندە« :قايساى تاوپكەن ئاۇ بىازدىن
مەغلۇب بولىادىغان بىاز ئاۆزىمىزنى قوغداشاتىنمۇ ئااجىز كېلىۋاتقاان تۇرسااق» دېاگەن قۇرئاان
كەرىاام بااۇ ئااايەت ئااارقىلىق بىاار قااانچە يىاال كېاايىن ئەمەلااگە ئاشااىدىغان بىاار ھەقىقەتااتىن خەۋەر
بەرگەن ئەگەر ھىجرىيىنىااڭ  – 6يىل اى ( 626م) بىرلەشااكەن ئەرەب تااوپى مەدىنىاادە يااېڭىلمىگەن
ۋە  – 8ھىجااارىيە ( 630م) يىلاااى مۇساااۇلمانالر مەككىناااى فەتھاااى قىلىاااپ ھەممىناااى تەلتۈكاااۈس
مەغلااۇب قىلمىغااان بولسااا قۇرئااان كەرىمنىااڭ بااۇ ئااايىتى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى يالغااانچى
قىلىپ چىقىرىشقا يېتەرلىك ئېدى
ئىسااالمنىڭ ئەڭ ئەشااەددى دۈشاامىنى بولااۇپ ئوتتۇرىغااا چىقق ا ان ۋەلىااد ئىبنااى مۇغىرەنىااڭ
ئاااقىۋىتى توغرۇلااۇق قۇرئااان كەرىاام ئالاادىن خەۋەر بېرىااپ مۇنااداق دېااگەن﴿ :ئۇنىااڭ بااۇرنىنى
() 3

( )1بەقەرە سۈرىسى  -142ئايەت
( )2تەۋبە سۈرىسى  -94ئايەت
( )3قەمەر سۈرىسى  -45ئايەت
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داغالپ بەلگە ساالىمىز﴾( )1كېايىن بەدىار غاازىتى بولغاان كۈنىادە ۋەلىاد ئىبناى ماۇغىرە بۇرنىادىن
قىلىچلىنىپ ئۆلىدۇ ئۇنىڭ بۇرنىغاا ئۇرۇلاۇپ ئۆلىادىغانلىقىنى ئىاش ياۈز بەرمەساتىن ئىلگىارى كىام
ئېيتىپ بېرەلەيدۇ ئەگەر مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم بۇ خەۋەرناى ئاۆز خاھىشاىدىن بەرگەن بولساا
ياكى كېيىنكى ئىش ئۇنىڭ خەۋەر بەرگىنىدىن باشاقىچىرەك بولغاان بولساا ،ئىاش قاناداق بولمااقچى
ئىدى ئىسالم دىنىنىڭ تەقدىرى نېمە بولماقچى ئىدى
قۇرئان كەرىم پ ەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمغا جېناى بىالەن دۈشامەنلىك كۆرساەتكەن تاغىساى
ئەبۇ لەھەبنىڭ كاپىر پېتى ئۆلىدىغانلىقىادىن خەۋەر بېرىادۇ ﴿ ئەباۇ لەھەبنىاڭ ئىككاى قاولى قاۇرۇپ
كەتسااااۇنۇ (ئەمەلاااادە) قااااۇرۇپ كەتتااااى ئۇنىڭغااااا مااااال  -مااااۈلكى ۋە ئېرىشااااكەن نەرسااااىلىرى
ئەسقاتمىدى ئۇ الۋۇلداپ تۇرغاان ئ وتقاا كىرىادۇ ئۇنىاڭ ئوتاۇن توشاۇغۇچى (يەناى ساۇخەنچى)
خوتۇنىماااۇ الۋۇلاااداپ تۇرغاااان ئوتقاااا كىرىااادۇ ئۇنىاااڭ بوينىااادا مەھاااكەم ئېشاااىلگەن ئارغامچاااا
بولىاادۇ﴾( )2مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى يەۋاتسااىمۇ دەردى چىقماياادىغان ئەشااەددىي دۈشاامىنىگە
ئايالنغاااان ئەباااۇ لەھەب ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ دىنىناااى قاااارىالپ ،كىشاااىلەرنى ئۇنىڭااادىن
يانااادۇرۇش ئۈچاااۈن تۈرلاااۈك چاااارە – تەدبىااار ۋە ھىااايلە – مىكىرلەرناااى ئىشلىتىشااانىڭ ئورنىغاااا،
خااليىقنىڭ ئالدىغا چىقىاپ :مېناى ماۇھەممەد « مۇساۇلمان بولمااي كااپىر پېتاى ئۆلىادۇ ۋە دوزاخقاا
كىرىدۇ»دېدى ،گۇۋاھ بولۇڭالركى ،مەن ئىمان ئېيتاتىم چاۈنك ى ئىماان ئېيتقاان ئادەمنىاڭ دوزاخقاا
كىرمەياااادىغانلىقىنى سااااۆزلىگەن كىشااااى مااااۇھەممەد ئ ەمەساااامىدى مانااااا مەن ئەماااادى دوزاخقااااا
كىرمەياادىغان بولاادۇم ،دەپ يالغاناادىن بولسااىمۇ ئۆزىنىااڭ مۇسااۇلمان بو لغااانلىقىنى ئااېالن قىلغااان
بولسا ئى دى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى يالغانچى دەپ تاۆھمەت قىلىشاقا ۋە ئىساالم دىنىناى تاۈپ
ئاساسىدىن ئۆرۈپ تاشالشاقا قاادىر ئېادى لاېكىن ئاالالھ تائااال ئۇنىڭغاا شاۇنى پىالنلىغاۇدەك ئەقىال
بەرمىدى نەتىجىدە خۇددى قۇرئان كەرىم خەۋەر بەرگەندەك كاپىر پېتى ئۆلدى
مۇناادىن باشاااقا قۇرئااان كەرىمااادە شااۇنداق ئاجايىاااب ئىشااالرنىڭ مەيااادانغا كېلىدىغانلىقىااادىن
خەۋەر بېرىلگەنكااى ،قۇرئااان كەرىاام چۈشااكەن زامااانالردا بىااراۋ بااۇ ئىشااالر توغرۇلااۇق ئېغىااز
ئاچسااااا ئااااۇ چوقااااۇم ساااااراڭ دەپ ئە ياااابلەنگەن بااااوالتتى ئەممااااا زامانالرنىااااڭ ئۆتۈشااااى بىاااالەن
بۇرۇنقىالرنىاااڭ ئەقلاااى يەتمىاااگەن باااۇ ئىشاااالرنىڭ بەزىلىااارى ئىلىااام –پەن تەرەققىاااي قىلغاااان ۋە
كىشاىلەرنىڭ بىلىاام سەۋىيىساى ئاشااقان بااۇ دەۋردە مەيادانغا كەلمەكااتە بااۇ تاا قىيااامەتكىچە شااۇنداق
داۋام قىلىدۇ
دېمەك قۇرئان كەرىم پايانسىز بىر ئوكياان قۇرئاان كەرىام توغرۇلاۇق قانچىلىاك يازسااقمۇ
ئازلىق قىلىدۇ ۋە كۇپايە قىلمايدۇ

( )1نۇن سۈرىسى  -16ئايەت
( )2مەسەد سۈرىسى

ئونىنچى بۆلۈم

ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

مەككە مۇكەررەمە شەھىرى ۋە مەسجىدى ھەرەم
مەككە مۇكەررەمە شەھىرى
 1846سوئال :مەككە مۇكەررەمە شەھىرى قانداق شەھەر
جاااۋاب :مەكااكە مااۇكەررەمە – ئىسااالم دىنااى تااۇنجى بولااۇپ دۇنياغااا پارلىغااان مااۇقەددەس
جاااااااي پۈتااااااۈن مۇسااااااۇلمانالرنىڭ قەلبااااااى تەل پۈنااااااۈپ تۇرىاااااادىغان مەنىااااااۋى مەركىزىاااااادۇر
مۇساۇلمانالرنىڭ نامازلىرىادا ،دۇئالىرىادا ۋە باشاقىمۇ دىناى پائالىيەتلىرىادە يۈزلىنىادىغان قىبلىساى،
ھەج ۋە ئااااۆمرە پائالىيەتلىرىاااادە تاااااۋاپ قىلىاااادىغان ئااااورنى بولغااااان كەبە مەكااااكە مااااۇكەررەمە
شاااەھىرىگە جايالشاااقان باااۇ ئااااخىر زاماااان پەيغەمبىااارى ھەز رىتاااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم
دۇنياغا كەلگەن ئۇلۇ ۋە مۇبارەك شەھەر
 1847سوئال :مەككە مۇكەررەمە شەھىرى قاچان بارلىققا كەلگەن
جاۋاب :مەكاكە ئىلگىارى جاانلىق ياشاىمايدىغان قاقااس ۋادى بولاۇپ ،مىالدىيىادىن تەخمىانەن
 2000يىلالر باۇرۇن پەيغەمبەرلەرنىاڭ پېشى ۋاساى ئىباراھىم ئەلەيھىسسااالم ئاياالى ھااجەر بىالەن
ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى ئەكىلىپ قويغاندىن كېيىن ،بۇ جايادىن زەمازەم باۇلىقى چىقىشاى
بىااالەن يىراقتىكاااى قەبىلىااالەر كېلىاااپ ئولتۇراقلىشىشاااقا باشلىشاااى نەتىجىساااىدە مەكاااكە ماااۇكەررەمە
شەھىرى بارلىققا كەلگەن
 1848سوئال :مەككە مۇكەررەمە شەھىرىدە كىملەر ئولتۇراقالشقان
جاااۋاب :مەكااكە مااۇكەررەمە شااەھىرىدە ئومااۇمەن ئەرەباالەر ئولتۇراقالشااقان كېيىاانچە بااۇ
شااااەھەر شااااام ( سااااۈرىيە) ،يەمەن ۋە شااااەرقىي شااااىمالىي ئافرىقااااا ،غەربىااااي جەنااااۇبىي ئاسااااىيا
رايااون لىرى ئارىسااىدا قاتناياادىغان كارۋانالرنىااڭ سااودا – سااېتىق قىلىااش مەركىاازىگە ۋە چۈشااۈپ
ئۆتىااادىغان ئاااۆتىڭىگە ئايالنغاااان كېيىااانچە مەكاااكە ماااۇكەررەمە شاااەھىرىدە ئەماااالىقىلەر ،ئانااادىن
جۇرھۇمالر ئولتۇراقلىشىشقا باشلىغان
 1849سوئال :مەككە مۇكەررەمە شەھىرى قاچاندىن بىرى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكەن
جاااۋاب :پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ھىجرىيىنىااڭ-8يىل اى (629م)
مەككىنى ئازات قىلغانادىن كېايىن ،باۇ شاەھەر ئىساالم دىنىنىاڭ ماۇقەددەس مەركىازىگە ئايالنغاان
شۇنىڭدىن بىرى بۇ شەھەر مۇسۇلمانالرنىڭ باشقۇرۇشىدا بولۇپ كەلمەكتە
مەسجىدى ھەرەم
 1850سوئال :مەسجىدى ھەرەم قانداق مەسجىد
جااااۋاب :مەساااجىدى ھەرەم ― يەر يۈزىااادىكى جىماااى مەساااجىدلەرنىڭ ئەڭ شاااەرەپلىكى ۋە
ئەڭ ئۇلااۇغى بولااۇپ ،مۇسااۇلمانالرنىڭ قىبلىسااىدۇر ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىم ادە مەسااجىدى
ھەرەمنااااى تەرىااااپلەپ ﴿ :ھەقىااااقەتەن ئىنسااااانالرغا (ئىبااااادەت ئۈچااااۈن) تااااۇنجى سااااېلىنغان ئااااۆي
مەككىدىاادۇر ،مۇبااارەكتۇر ،جاھااان ئەھلىااگە ھىاادايەتتۇر﴾( )1دېااگەن مەسااجىدى ھەرەم مەكااكە
مۇكەررەمە شەھىرىنىڭ مەركىزىگە جايالشقان
 ))1ئال ئىمران سۈرىسى  -96ئايەت
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 1851سوئال :مەسجى دى ھەرەمنىڭ ھازىرقى كۆلىمى قانچىلىك
جاۋاب :مەسجىدى ھەرەمنىڭ ھاازىرقى كاۆلىمى  190مىاڭ كاۋادرات مېتىار كېلىادۇ ئۇنىڭادا
بااۇرۇن  300مىڭاادىن كااۆپرەك كىشااى بىاارال ۋاقىتتااا ناماااز ئوقۇيااااليتتى داۋاملىااق كېڭەيتىلىااپ
كەلاادى  -1960يىلالرنىااڭ ئاااخىرقى مەزگىلىاادە سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى ھۆكااۈمىتى  250مىلي اون
ئامېرىكااا دوللىاارى سااەرپ قىلىااپ مەسااجىدى ھەرەمنااى كېڭەيتىااپ ياساااپ چىقىااپ ،بىاارال ۋاقىتتااا
 600مىااڭ ئااادەم ناماااز ئوقۇياالياادىغان ،ھەج ۋە ئااۆمرە قىلغۇچىالرمااۇ قىسااتالمايدىغان ھااالەتكە
كەلتاۈرگەن  -1988يىلااى مەساجىدى ھەرەمنااى كېڭەياتىش پىالنااى باويىچە قۇرۇلااۇش باشاالىنىپ،
 -1994يىلىنىڭ بېشىدا بۇ قۇرۇلۇش تامامالنغاان ھاازىر مەساجىدى ھەرەمادە بىارال ۋاقىتتاا 900
مىڭااادىن كاااۆپرەك ئاااادەم ئاااازادە نامااااز ئوقۇيااليااادۇ مەساااجىدى ھەرەمنىاااڭ ئاساااتىغا پۈتاااۈنلەي
ئىسسااىقنى ئۆتكۈزمەيااادىغان مەرمەر تااااش بېسااا ىلغان مەساااجىدى ھەرەمنىاااڭ يەتاااتە جايىااادا ھەر
بىرىنىڭ ئېگىزلىكى  92مېتىر كېلىدىغان يەتتە چوڭ مۇنارىسى بار
مەسجىدى ھەرەمنىڭ بىنا قىلىنىش تارىخى
 1852سوئال :مەسجىدى ھەرەم قاچان بىنا قىلىنغان
جااااااۋاب :مەساااااجىدى ھەرەمنىاااااڭ تاااااارىخى كەبە بىااااالەن مۇناساااااىۋەتلىك بولاااااۇپ ،ئاااااادەم
ئەلەيھىسساااا المنىڭ زامانىااادا كەبە بىناااا بولغانااادىن بىااارى مەساااجىدى ھەرەم مەۋجۇدتاااۇر ئاااادەم
ئەلەيھىسساالم ئالەمدىن ئۆتۈپ بىار قاانچە ئەساىرلەر جەريانىادا كەبە ھەر خىال تەبىئىاي ئااپەتلەر
سااەۋەبلىك يېقىلىااپ ،ئۇنىااڭ ئۇلىاادىن باشااقا پۈتااۈن تاااملىرى قااۇم بارخااانلىرى ئاسااتىدا قالغااان ۋە
مەسااجىدى ھەر ەمنىڭمااۇ ئىاازى قالمىغااان ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىغااا كەلگەناادە ئااالالھ
تائاال ئۇنىڭغا ۋەھياى قىلىاش ئاارقىلىق كەبىنىاڭ ئاورنىنى كۆرساەتكەن ۋە ئىباراھىم ئەلەيھىسسااالم
ئاااوغلى ئىسااامائىل ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن بىااارلىكتە كەبىنىاااڭ ئاااۇلىنى قايتاااا قوپاااۇرۇپ چىققانااادا
مەسجىدى ھەرە ممۇ ئەسلىگە كەلگەن
ئىسالمدىن كېيىنكى مەسجىدى ھەرەم
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋە بىرىنچااى خەلىااپە ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ زامانىاادا،
مەسجىدى ھەرەم كېڭەيتىلمىگەن
ئىككىنچاااى خەلىااااپە ئااااۆمەر ئىبناااى خەتتاااااب رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىاااڭ دەۋرىاااادە ھەرەمنىااااڭ
دائىرىساىنى كېڭەياتكەن ۋە ئۇنىڭغااا دەرۋازىالرناى بېكىااتىكەن مەقاامۇ ئىبااراھىم ئەسالىدە كەبىنىاڭ
تېمىغااا چاپالشااتۇرۇلغان ھالاادا بولااۇپ ،خەلىااپە ئااۆمەر ھاجىالرنىااڭ تاااۋاب قىلىااش جەريانىاادىكى
قىيىنچىلىقلىرىنى كۆرگەندىن كېيىن ،مەقاامۇ ئىبراھىمناى كەبە تېمىادىن يىراقالشاتۇرۇپ ھاازىرقى
ئورنىغااا بېكىااتكەن شااۇنىڭ بىاالەن خەلىااپە ئااۆمەر تارىختااا مەقااامۇ ئىبراھىمنااى كەبىنىااڭ تېمىاادىن
يىراقالشتۇرغان ۋە مەسجىدى ھەرەمگە دەرۋازىالرناى بېكىاتكەن تاۇنجى كىشاى بولاۇپ تارىخقاا
قەيت قىلىنغان
ئااۈچىنچى خەلىااپە ئوساامان رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ زامانىغااا كەلگەناادە ،خەلىپىنىااڭ پەرمااانى
بىلەن مەسجىدى ھەرەم تېخىمۇ كېڭەيتىلىپ ،ئۇنىڭغا راۋاقالر بىنا قىلىنغان شاۇنىڭ بىالەن خەلىاپە
ئوساامان مەسااجىدى ھەرەمااگە تااۇنجى بولااۇپ راۋاقالرنااى بىنااا قىلغااان شااەخس بولااۇپ تارىخقااا
قەيت قىلىنغان
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 1853سوئال :ھەرەمنىڭ چىگر ا دائىرىسى نەدىن نەگىچە
جااااۋاب :ھەرەم توغرۇلاااۇق كەلاااگەن شاااەرىئەت دەلىللىااارى تاااۆت خىااال مەنىااادە كەلاااگەن
مەسااجىدى ھەرەم سااۆزىدىن گاااھ مەككىنىااڭ ئوتتۇرىسااىغا جايالشااقان مەسااجىد ھەرەمنىااڭ ئااۆزىال
مەقساااەت قىلىنىااادۇ گااااھ ئۇنىڭااادىن مەساااجىدى ھەرەم ۋە ئۇنىاااڭ ئەتراپىااادىكى جاااايالر مەقساااەت
قىلىنىدۇ گاھ ئۇنىڭدىن مە ككە شەھىرى مەقسەت قىلىنىادۇ گااھ ئۇنىڭادىن مەكاكە شاەھىرى بىالەن
ھەرەمنىڭ ھەممىساى مەقساەت قىلىنىادۇ ھەرەم بىالەن ئۇنىاڭ چىگرىساىنىڭ ئىچىادىكى جايالرنىاڭ
ھەممىسااى ھەرەم ھېسااابلىنىدۇ ھەرەمنىااڭ چېگرىسااىنى تااۇنجى بولااۇپ سااىزغان كىشااى ئىبااراھىم
ئەلەيھىسساااااالم بولااااۇپ ،پەرىشااااتە جىبرىل نىااااڭ كۆرسەتمىسااااىگە ئاساسااااەن سااااىزىپ چىققااااان
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مەككە ئاازات بولغانادىن كېايىن تەمىام ئىبناى ئەساەد ئەل
خاااۇزائىي دېاااگەن كىشاااىنى ئەۋەتىاااپ ھەرەمنىاااڭ چېگرىساااىنى قايتىااادىن يېڭىالتقاااان ھەرەمنىاااڭ
ھازىرقى چېگرىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يېڭىالتقان چېگرىنىڭ ئۆزىدۇر
 1854سوئال :ھەرەمنىڭ قانداق خۇسۇسىيەتلىرى بار
جاااۋاب :ئاااالالھ تائاااال ھەرەم ئۈچاااۈن مەخسااۇس ئەھكاااامالر ۋە پىرىنسااىپالرنى بېكىاااتكەن
مەسااىلەن :ھەرەمنىااڭ چېگرىسااى ئىچىاادىكى جااايالردا ئااۇرۇش قىلىااش ،ھااايۋانالرنى ،قۇشااالرنى
ئااو ۋالش ،ھەرەمنىااڭ دەرەخلىرىنااى كېسااىش ،ئااۆزى ئااۈنگەن ئۆسااۈملۈكلەرنى ئااۈزۈش قەتئىااي
مەنئااى قىلىنىاادۇ ھەرەمنىااڭ ئەڭ ئۇلااۇ تەرىپااى شااۇكى ،ھەرەماادە قىلىنغااان ياخشااى ئەمەررگە
ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ ھەتتاا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم « :مېنىاڭ باۇ مەساجىدىمدە بىار ۋاب
ناماااااز ئوقۇغاننىااااڭ ساااااۋابى باشااااقا مەسااااجىدلەردە مىااااڭ ۋاب ناماااااز ئوقۇغاناااادىن ئەۋزەلاااادۇر
مەسجىدى ھەرەمادە بىار ۋاب نامااز ئوقۇشانىڭ سااۋابى باشاقا مەساجىدلەردە ياۈز مىاڭ ۋاب نامااز
ئوقۇغاندىن ئەۋزەلدۇر »( )1دېگەن
 1855سوئال :ۋەدە قىلىنغان ساۋاب ھەرەمنىڭ چېگرىسى نىمۇ ئۆز ئىچىگە ئاالمدۇ
جاۋاب :ئۆلىماالر بىر ۋاب نامازغا ياۈز مىاڭ ۋاب نامازنىاڭ سااۋابى يېازىلىش خۇسۇساىيىتى
ھەرەمنىااڭ ھەممىسااىنى ( مەكااكە شااەھىرىنى) ئااۆز ئىچىااگە ئاالماادۇ ياااكى مەسااجىدى ھەرەمگىااال
خاسااامۇ دېاااگەن مەساااىلە ئۈساااتىدە ئىختىالپالشاااقان دەلىااال – ئىساااپات جەھەتاااتىن ئەڭ كۈچلاااۈك
قاااااراش ھەرەم چىگرىسااااى ئىچىاااادىكى جايالرنىااااڭ ھەممىسااااىنى ئااااۆز ئىچىااااگە ئالىاااادۇ ،دېااااگەن
قاراشتۇر شۇنداقتىمۇ مەساجىدى ھەرەمنىاڭ ئىچىادە ئوقۇلغاان نامازنىاڭ ئەڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىادە
ھااېچ ئىخااتىالپ يااوق سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ ساااابىق مۇپتىسااى مەرھااۇم ئاباادۇلال ئىبنااى بااااز
مۇنااداق دېااگەن « :ھەرەم چىگرىسااىنىڭ ئىچىاادىكى جايالرنىااڭ ھەممىسااى مەسااجىدى ھەرەماادىن
سااااانىلىدىغانلىقىغا دااللەت قىلىاااادىغان ئااااايەت ۋە ھەدىساااالەر نىڭ روھىغااااا ئاساسااااەن ،مەسااااجىدى
ھەرەمااادە ئوقۇلغاااا ن نامازغاااا ۋەدە قىلىنغاااان سااااۋاب ھەرەم چىگرىساااىدىكى جايالرنىاااڭ ئىچىااادە
ئوقۇلغاااان نامااااازالرنىمۇ ئااااۆز ئ ىچىااااگە ئالىااادۇ دۇنيااااادا مەككىاااادىكى مەسااااجىدى ھەرەم بىاااالەن
مەدىنىدىكى پەيغەمبەر مەسجىدىدىن باشقا ھەرەم يوق پەلەساتىندىكى مەساجىدى ئەقساا ئۇلاۇ ۋە
بەرىكەتلىك مەسجىد ھېسابالنسىمۇ ،ئۇ ھەرەم دېيىلمەيدۇ»
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كەبە ۋە ئۇنىڭ تارىخىي باسقۇچلىرى
 1856سوئال :كەبىنىڭ مۇسۇلمانالر قەلبىدە قانداق ئورنى بار
جااااۋاب :كەبە  -مۇساااۇلمانالرنىڭ قىبلىساااى ،ئەقىااادىنىڭ مۇناااارى ۋە ئىبادەتنىاااڭ رەمزىااادۇر
قۇرئااان كەرىماادە ﴿ ئااالالھ ئااۇرۇش قىلىااش مەنئااى قىلىنغااان كەبىنااى ئىنسااانالر ئۈچااۈن يۈكسااىلىش
ۋەسىلىسى قىلدى﴾( )1دېيىلگەن
كەبە ― كاااۇب شاااەكىللىك ئاااۆي دېاااگەن مەنىااادە بولاااۇپ ،مەساااجىدى ھەرەمنىاااڭ ئوتتۇرىساااىغا
جايالشااااقان كااااۈل رەڭ تاشااااتىن قۇرۇلغااااان ئەڭ قەدىمىااااي ئىبااااادەت ئۆيىاااادۇر كەبە بەيتااااۇلالھ
(ئالالھنىااڭ ئااۆيى) ،بەيتااۇل ئەتىااق (قەدىمىااي ئااۆي) ۋە بەيتااۇل ھەرەم (قااان تۆكااۈش چەكلەنااگەن
ئۆي)دەپ ئاتىلىدۇ
 1857سوئال :كەبە قاچان بىنا قىلىنغان
جاااۋاب :كەبىنااى ئااادەم ئەلەيھىسساااالم ئالالھقااا ئىبااادەت قىلىااش ئۈچااۈن بىنااا قىلىااپ ،ئۇنىڭاادا
بااالىلىرى بىاالەن بىاارگە ئىبااادەت قىلىااپ ئااۆتكەن بىاار ھەدىسااتە ،نااۇھ ئەلەيھىسساااالم بىاالەن ھااۇد
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كەبىاااگە بېر ىاااپ ھەج قىلغاااانلىقى باياااان قىلىنغاااان مەلاااۇمكى ،ناااۇھ ۋە ھاااۇد
ئەلەيھىسساااالمالر ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمدىن بااۇرۇن ئااۆتكەن پەيغەماابەرلەر ئىاادى چااوڭ بىاار
سەلنىڭ كېلىشى سەۋەبلىك كەبە يىقىلىپ يەر بىالەن تەڭ بولاۇپ كەتاكەن پەقەت تاملىرىنىاڭ ئاۇلى
قااۇم بارخااانلىرى ئاسااتىدا كۆمۈلااۈپ قا لغااان بولااۇپ ،ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم ئااوغلى ئىس امائىل
ئەلەيھىسسااااالم بىااالەن بىااارلىكتە ئاااالالھ تائااااالدىن كەلاااگەن ۋەھااايىگە ئاساساااەن كەبىنىاااڭ ئاااۇلىنى
قايتىاادىن قوپۇرغااان ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم كەبىنااى تااۇنجى بىنااا قىلغااان كىشااى ئەمەس ،بەلكااى
كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى قااااۇم بارخااااانلىرى ئاسااااتىدى ن قايتااااا قوپااااۇرۇپ چىققااااان كىشااااىدۇر ئىبااااراھىم
ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇلىنى قوپۇرغاااان كەبىنىاااڭ ئېگىزلىكاااى توققاااۇز گەز(تاااۆت مېتىااار ئەتراپىااادا)،
كەڭلىكاااى  22گەز ( 11مېتىااار ئەتراپىااادا) ۋە ئاااۇزۇنلىقى  32گەز( 15مېتىااار ئەتراپىااادا) ئىاااادى
كەبىنىڭ ئۈستى ئوچۇق ،ئىككى جايادىن كىارىش ئېغىازى بولاۇپ ،ئىشاىك بېكىاتىلمىگەن ئىباراھىم
ئەلەيھىسسااااالم ھەجەرۇل ئەسااااۋەدنى كەبىناااى تاااااۋاپ قىلىشااااتا باشااااليدىغان ئااااورۇن سااااۈپىتىدە
ھازىرقى ئورنىغا بېكىتكەن
كەبىنىڭ رېمونت قىلىنىش باسقۇچلىرى
ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن ئەمااالىقەلەر ،كېيىاانچە جۇرھااۇمالر ،ئاناادىن پەيغەماابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ  -5بوۋىسى قۇسەي ئىبنى كىالب قاتارلىقالر كەبى نى بىار قاانچە قېاتىم رېمونات
قىلغاان مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم پەيغەماابەر بولۇشااتىن  5يىال ئىلگىاارى مەككىناى سااەل بېسااىش
سەۋەبلىك كەبىنىڭ بىر بۆلۈكى يىقىلىپ كەتكەنادە ،ئەرەبلەرنىاڭ قاۇرەيش قەبىلىساىدىكىلەر كەبىناى
قايتااا رېموناات قىلىااش قارارىغااا كەلااگەن بولسااىمۇ ،كەبىنااى يىقىتى شااتىن قورقىاادۇ كەبىنااى يىقىتسااا
ئۇالرغا ئالالھنىڭ ئازابى كېلىشىدىن قورقاۇپ ئىككىلىنىاپ قالىادۇ شاۇ ۋاقىتتاا ۋەھاب ئىبناى ئەمار
دېگەن كىشى ئوتتۇرىغا چۈشۈپ« ئالالھ بىزنىاڭ ياخشاى نىيىتىمىزناى بىلىادۇ ،بىاز پەقەت ياخشاى
ئىشنى نىايەت قىلادۇق» د ەيادۇ ۋە كەبىنىاڭ بىار تەرىپىناى چېقىاپ تاشااليدۇ باشاقىالر ئۇنىڭغاا بىار
بااااليى – ئااايەت يېتىشااىنى كۆزىتىااپ تارقىلىااپ كېتىاادۇ ئەتىسااى قارىسااا كەبىنااى يىقىتقااان ۋەھااب
( )1مائىدە سۈرىسى  -97ئايەت

مەرەھ ىدىجسەم ەۋ ىرىھەش ەمەررەكۇم ەككەم

385

ئىبناى ئەمارگە ھااېچ نەرساە بولمىغااانلىقىنى كاۆرۈپ ،ھەماامە بىارلىكتە كەبىنااى يىقىتىاپ تاشاااليدۇ
شااۇنى ڭ بىاالەن كەبىنااى قايتااا بىنااا قىلىااش سااەپەرۋەرلىكى باشاالىنىپ ھەر بىاار قەبىاالە كەبىنىااڭ بىاار
تەرىپىنى بىنا قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئېلىپ كەبىنى پۈتتۈرۈپ چىقىدۇ
ھەجەرۇل ئەسۋەدنى ئورنىغا قويۇش قىسسىسى
كەبىنىااڭ نااۆۋەتتىكى رېمااونتى پۈتااۇپ ،ھەجەرۇل ئەسااۋەدنى ئااۆز ئورنىغااا قويااۇش ۋاقتىاادا
قەبىلىاالەر ئوتتۇر ىسااىدا قاااتتىق جەڭگااى – جېاادەل يااۈز بېرىاادۇ ،ھەر قەبىاالە ھەجەرۇل ئەس اۋەدنى
ئورنىغا ئۆزى قويۇشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ شەرەپنى تالىشىپ ھەتتاا ئاۇرۇش چىقىشاقا ئااز قالىادۇ
شۇ ۋاقىتتا ئەبۇ ئۇمەييە ئىبناى ماۇغىرە ئەل مەخزۇمىاي دېاگەن كىشاى باۇ تااالش تارتىشانى ھەل
قىلىااش ئۈچااۈن مەسااجىدى ھەرەمنىااڭ ئىشااىكىدىن كىاام دەساالەپ كىرسااە شااۇنىڭ ھۆكااۈم قىلىشااى
بويىچە ئىش قىلىشقا رازى بولۇش تەكلىبىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ بارچە قەبىالە ئۇنىاڭ باۇ تەكلىبىناى
قوبااۇل قىلىاااپ ھەرەماااگە كىاام ئااااۋۋال قەدەم باساااىدۇ ،دەپ كۈتااۈپ تۇرۇشاااىدۇ شاااۇ ئارىااادا دەل
مااۇھەممەد ئەل ەيھىسساااالم كىرىااپ كېلىاادۇ ئااۇالر مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى كااۆرگەن ھامااان
ھەممىساااى بىااار ئااااۋازدا « باااۇ راساااتچىل كىشاااى ،باااۇ ماااۇھەممەد ،بىاااز ئۇنىاااڭ ھۆكاااۈم قىلىشاااىغا
رازىمىاز» دەپ ۋارقىرىشااىدۇ مااۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا مەسااىلە چۈشااەندۈرۈلگەندىن كېايىن،
ئۇالرغااا بىاار كىاايىم ئېلىااپ كېلىش ا نى بۇيرۇياادۇ ئااۇالر بىاار كىاايىم كەلتۈرگەناادىن كېاايىن ،كىيىمنااى
يېيىااااپ سااااېلىپ ئوتتىۇرىسااااىغا ھەجەرۇل ئەسااااۋەدنى قويىاااادۇ ۋە ھەماااامە قەبىلىنااااى چاقىرىااااپ:
« كاااېلىڭالر ھەر قەبىلىااادىن بىااار كىشاااى باااۇ كىيىمنىاااڭ بىااار تەرىپىناااى تۇتساااۇن» دەيااادۇ ئاااۇالر
ھەجەرۇلئەسااااۋەدنى كۆتااااۈرۈپ كەبىنىااااڭ شااااەرق تەرىپىااااد ىكى ئورنىغااااا ئېلىااااپ كېلىشااااكەندە،
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم مۇبااارەك قااوللىرى بىاالەن ھەجەرۇلئەسااۋەدنى ئېلىااپ ئورنىغااا قويىاادۇ
شۇنىڭ بىلەن كەبىنىڭ نۆۋەتتىكى بىناسى ئاخىرلىشىدۇ ،جېدەل – ماجراالرنىڭ ئالدى ئېلىنىدۇ
ھۇجرە قىسسىسى
قااۇرەيش قەبىلىسااى كەبىنااى پەقەت ھاااالل تاپقااان پااۇل – مااال بىلەنااال رېموناات قىلىشاانى نىاايەت
قىلغاااان بولاااۇپ ،ھااااالل پاااۇل يېتىشااامىگەنلىكتىن كەبىنىاااڭ شاااىمال تەرىپىااادىكى «ھاااۇجرە» دەپ
ئاتىلىدىغان جاينى كەبىدىن چىقىرىپ تاشالىغان ۋە ئۇنىاڭ كەبىادىن ھېساابلىنىدىغانلىقىنى بىلادۈرۈش
ئۈچااۈن ئەتراپىغااا يېاارىم دۈگاالەك تااام سااېلىپ قويغااان بااۇ تااام ھااازىر «ھەتىاام» دەپ ئاتىلىااادۇ
شااۇنداق قىلىااپ كەبىنىااڭ ئېگىزلىكىنااى  18گەز(توققااۇز مېتىاار ئەتراپىاادا) كۆتۈرىاادۇ كەڭلىكىاادىن
ئۈچ مېتىر قىساقارتىدۇ ئۈساتىنى ياغااچ بىالەن ياپىادۇ ۋە ئىككاى ئىشاىكنىڭ بىرىناى يېپىۋېتىاپ بىار
ئىشىكنىال قالدۇرۇپ قويىدۇ
كەبىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى رېمونت قىلىنىشى
كەبە ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن ،زامانىمىزغااا قەدەر كااۆپ قېااتىم رېموناات قىلىنىااپ
كەلاااگەن  -1979يىلاااى ئەڭ ئااااخىرقى رېماااونتى ئەمەلاااگە ئاشاااقان كەبىنىاااڭ ئىچاااى ھەر يىلاااى
قەمەرىاايە ئايلىرىاادىن شااەئبان ( -8ئاااي)دا بىاار قېااتىم ،زۇلھەجااجە ( -12ئاااي)دا يەنە بىاار قېااتىم
جەمااى ئىككااى قېااتىم يۇيۇلىاادۇ يۇيۇشااتا زەماازەم سااۈيى ،گااۈل سااۈيى ۋە خۇشااپۇراقلىق ئەتىاارلەر
ئىشاااالىتىلىدۇ يۇيااااۇپ قۇرۇتۇلغاناااادىن كېاااايىن ،ئۈسااااتىگە قىممەتلىااااك خۇشااااپۇراقلىق ماااااددىالر
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چېچىلىااادۇ كەبىنىاااڭ ئىچىناااى تازىالشاااقا ئىشااالىتىلگەن ساااۈپۈرگە ،چاااېلەك ۋە لاااۈڭگە قاتاااارلىقالر
مۇراساااىمغا قا تناشاااقان ياااۇقىرى دەرىجىلىاااك ئەمەلااادارالرغا تەۋەرۈك قىلىاااپ ساقلىشاااى ئۈچاااۈن
ھەدىيە قىلىنىدۇ
كەبىنىڭ ئىشىكى
كەبىنىااڭ ئىشااىكى ― كەبىنىااڭ شااەرق تەرىااپىگە جايالشااقان ۋە يەر يۈزىاادىن ½( 2ئىككااى
يېارىم مېتىاار) ئېگىزلىكتىكاى ئااالتۇن ئىشاىكتۇر ئىشااىكنىڭ ئېگىزلىكاى ئااۈچ مېتار ئااالتە ساانتمېتىر،
كەڭلىكااى بىاار مېتىاار  68سااانتمېتىر كېلىاادۇ بااۇ ئىشااىك ھىجاارىيە  1399ـ يىلااى  – 22زۇلقەئاادە
(مىالدىيە  - 1979يىلى  - 14ئۆكتەبىر)كۈنى  280كىلاوگرام سااپ ئالتۇنادىن ياساىلىپ ھاازىرقى
ئورنىغا قويۇلغان كەبىنىڭ ئىشىكى ھۆسنىخەتلەر بىلەن ئويۇلغان ئايەتلەر بىلەن نەقىشلەنگەن
كەبىنىڭ ئالتۇن ئىشىگە ئىسمى يېَىلغان ئۇيغۇر خەتتات
كەبىنىااڭ ئااال تۇن ئىشااىكىدە پااارقىراپ تۇرغااان ھۆساانىخەتلەرنىڭ ئىچىاادە« واضووع الخ و عبوود
الوورةيم أمووين»( بااۇ خەتلەرنااى يااازغۇچى ئاباادۇرېھىم ئەمىاان) دېااگەن بىاار جااۈملە سااۆز كەبىنىااڭ
ئىشااىكىگە ئېسااىلىپ تااۇرۇپ دۇئااا قىلغااان ھەر قاناادا ق ئادەمنىااڭ كااۆزىگە چېلىقىاادۇ بااۇ دەل بىاار
ئۇيغۇر خەتتاتنىڭ ئىسمى ئىدى
سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى دا تونۇلغااان مەشااھۇر خەتتااات ۋە نەققاااش ئاباادۇرېھىم ئەمىاان -1925
يىلاااى ئاناااا ۋەتەننىاااڭ قااااغىلىق ناھىيىساااىدىن بىااار كىشاااىنىڭ ھەمراھلىقىااادا ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانىغا
كېلىپ ،مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرىدە «دارۇلئەيتاام» دا ئوقۇغاان – 1938يىلاى مەككىاگە كېلىاپ
يەرلىشااىپ ،بىاار ئۇسااتىنىڭ يېنىاادا تىكىشااچىلىكنى ئااۆگەنگەن -1962يىلااى سااەئۇدى ئەرەبىس اتانىدا
تۇنجى قېتىم« كەبىنىڭ يوپۇقىنى توقۇش فابرىكىسى» قۇرۇلغانادا ،ئابادۇرەھىم ئەمىان باۇ فابرىكىغاا
ئىشقا كىرگەن ۋە كەبىنىڭ ھە ر يىلى يېڭىلىنىاپ تۇرىادىغان يوپۇقىغاا ئاالتۇن يىاپ بىالەن نەقىشالەپ
يېزىلىدىغان ئايەتلەرنى ئۆز قولى بىلەن يازغان
كېيىانچە ،بااۇ كىشاى مەزكااۇر فابرىكىنىاڭ مۇدىرلىقىغااا تەيىنلىنىاپ ،ھاياتىنىااڭ ئاخىرىغااا قەدەر
بااااۇ خىزمەتنااااى ئىشاااالىگەن  -1979يىلااااى كەبىنىااااڭ ھااااازىرقى ئااااالتۇن ئىشااااىكىنى تەييارالشااااتا،
ئۇنىڭاادىكى ھ ۆساانىخەتلەرنى ئااۆز قااولى بىاالەن ئويااۇپ چىققااان ۋە ئااۆز نامىنىااڭ كەبىنىااڭ ئااالتۇن
ئىشىكىگە يېزىلىشتىن ئىبارەت بۇ چوڭ شەرەپكە نائىل بولغان
ئاباادۇرېھىم ھاااجىم  -1980يىلااالردا ئۇيغااۇر ئاااپتونۇم رايااونى خەلااق ھۆكۈمىتىنىااڭ سااابىق
رەئىساااى ئىسااامائىل ئەھااامەد سااا ەئۇدى ئەرەبىساااتانىغا كەلگەنااادە ،ئۇنىاااڭ بىااالەن سۆھبەتلىشاااىپ،
ئۆ زىنىڭ قاغىلىقتىن ئىكەنلىكىنى ۋە بەزى كەچۈرمىشلىرىنى سۆزلەپ بەرگەن ئىكەن
ئاباادۇرېھىم ئەمىاان ھاجىم نىااڭ بالىسااى بولمىغااانلىقتىن ،بىاار ئوغااۇل  ،بىاار قىااز ئىككااى بااالىنى
بېقىۋالغااان ئىااكەن ھااازىر ئاباادۇرېھىم ھاجىمالرن ىااڭ مەككىاادىكى چااوڭ ئۆيىاادە بااۇ ئىككااى باااال
ئولتۇرماقتا
خەتتااات ئاباادۇرېھىم ئەمىاان ھاااجىم  -1993يىلااى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ مەكااكە مااۇكەررەمە
شەھىرىدە ۋاپات بولغان
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مۇلتەزەم
مااۇلتەزەم ― كەبىنىااڭ ئىشااىكى بىاالەن ھەجەرۇل ئەسااۋەد ئوتتۇرىسااىدىكى جاااي كەڭلىكااى
ئىككاااى مېتىااار كېلىااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم بىااار ھەدىساااتە « :ماااۇلتەزەم دۇئاااا ئىجاااابەت
بولىاادىغان جاياادۇر بااۇ جاياادا ئالالھقااا دۇئااا قىلغااان كىشااىنىڭ دۇئاسااى ئىجااابەت بولىاادۇ»( )1دەپ
كۆرسەتكەن
ھۇجرە
ھۇجرە ― كەبىنىڭ شىمال تەرىپىدىكى يېرىم دۈگلەك تاام بىالەن كەبىنىاڭ ئارىلىقىادىكى باوش
جاااااي بولااااۇپ  ،بەزى رىااااۋايەتلەردە ،ئىبااااراھىم ئەلەيھىسساااااالم بااااۇ جاااااينى ئااااوغلى ئىساااامائىل
ئەلەيھىسساااالم بىاالەن ئۇنىااڭ ئانىسااى ھاااجەر ئىككىسااىگە يېتىااپ قوپااۇش ئۈچااۈن سااېلىپ بەرگەن
ئااۆي ئىاادى ،شااۇڭا ئااۇ «ھااۇجرە ئىساامائىل» (ئىساامائىلنىڭ ئااۆيى)دەپ ئاتالغااان ،دېيىلىاادۇ ئەممااا
توغرىسااى بااۇ جاااي ئىساامائىل ئ ەلەيھىسساااالمدىن بىاار قااانچە ئەسااىر كېاايىن ،قااۇرەيش قەبىلىسااى
كەبىنااااى رېموناااات قىلغىنىاااادا ،ھاااااالل مەباااالە يېتىشاااامىگەنلىكتىن كەبىنىااااڭ شااااىمال تەرىپىاااادىن
چىقىرىاااۋەتكەن جااااي بولاااۇپ ،كەبىااادىن ھېساااابلىنىدۇ بەزى ئۆلىمااااالر ھۇجرەنىاااڭ ھەممىساااى
كەبىاادىن ئەمەس ،پەقەت كەبىااادىن چىقىرىاااۋېتىلگەن ئااا ۈچ مېتىاار جاااايال كەبىااادىن ساااانىلىدۇ ،دەپ
قارايدۇ شۇڭا ھۇجرەنىاڭ ئىچىادىن تااۋاپ قىلغاان كىشاىنىڭ قىلغاان تااۋىپى ئاادا تاپمايادۇ چاۈنكى
ئۇ كەبىنىڭ ئىچىدىن تاۋاپ قىلغان بولىدۇ ھۇجرەنىڭ ئىچىدە پەرز ناماز ئوقۇسا ئادا تاپمايدۇ
ھەتىم
ھەتىاام ― كەبىنىااڭ شااىمال تەرىپىااادىكى ھۇج رەنىااڭ ئەتراپىغااا قۇپۇرۇلغاااان يېاارىم دۈگاالەك تاااام
بولاااۇپ ،تااااۋاپ قىلغاااۇچىالر تااااۋاپنى باااۇ تامنىاااڭ ساااىرتىدىن قىلىااادۇ باااۇ تاااام ئااااق مەرمەردىااان
ياسالغان ئېگىزلىكى بىر مېتىر  30سانتمېتىر ،تام يۈزىدىكى كەڭلىكى بىار مېتىار بەش ساانتمېتىر
كېلىدۇ
كەبىنىڭ يوپۇقى
بەزى تااااارىخىي مەناااابەل ەر كەبىااااگە تااااۇنجى بولااااۇپ يوپااااۇق ياپقااااان كىشااااىنىڭ ئىساااامائىل
ئەلەيھىسساااااااالم ئىكەنلىكىنااااااى سۆزلىسااااااە ،بەزى مەناااااابەلەر پەيغەماااااابەر ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ
ئەجدادلىرىاادىن ئەدناااان دېااگەن كىشاااىنىڭ ئەڭ دەساالەپ كەبىاااگە يوپااۇق ياپقاااانلىقىنى ساااۆزلەيدۇ
ئەممااا ئىشااەنچلىك رىااۋايەتلەر كەبىااگە مىالدىاايە -350يىلااى تااۇببە ئەبااۇ كەرەب دېااگەن كىشااىنىڭ
تاۇنجى بولاۇپ يوپااۇق ياپقاانلىقىنى ساۆزلەيدۇ شااۇ تاارىختىن بىارى كەبىااگە يوپاۇق يېاپىش ئىشااى
داۋام قىلىپ كەلگەن
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ  – 5بوۋىساااى قۇساااەي ئىبناااى كىالبنىاااڭ زامانىغاااا كەلگەنااادە،
كەبىگە ھەر يىلى بىر قېتىم يوپاۇق يېاپىش مۇراساىمى يولغاا قويۇلغاان پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
مەككىنااى فەتھااى قىلغاناادىن كېاايىن كەبىااگە يەمەناادە توقۇلغااان يوپااۇق يېپىلغااان كېاايىن بىرىنچااى
خەلىاااپە ئەباااۇ بەكااارى رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇماااۇ باااۇ ئىشااانى داۋامالشاااتۇرغان ئىككىنچاااى خەلىاااپە
( )1تەبەرانىي رىۋايەت قىلغان ،مەشھۇر ھەدىسشۇناس ئالىم ئالبانىي «بەك ئاجىز» دەپ باھالىغان
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ئۆمەرنىڭ زامانىغا كەلگەنادە ،كەبىاگە ياپىادىغان يوپاۇقنى مىساىردا توقۇتاۇپ كېلىشاكە باشالىغان
مىسااىر شااۇ زاماناادىن تاااكى  -1962يىلىغىااچە ھەر يىلااى كەبىااگە يوپااۇق يېااپىش شااەرىپىگە نائىاال
بولاااۇپ كەلاااگەن ئىاااادى  -1962يىلاااى ساااەئۇدى ئەرەبىسااااتانىدا «كەبىنىاااڭ يوپاااۇقىنى توقااااۇش
فابرىكىساااى» قۇرۇلغاناااادىن كېاااايىن ،كەبىاااگە يوپااااۇق يېااااپىش شاااەرىپى سااااەئۇدى ئەرەبىسااااتانى
ھۆكۈمىتىنىااااڭ قولىغااااا ئااااۆتكەن كەبىنىااااڭ يوپااااۇقى يىلاااادا بىاااار قېااااتىم يەڭگۈشاااالىنىدۇ كەبىنىااااڭ
ئالماشااااتۇرۇلغان كونااااا يوپااااۇقى پااااارچە -پااااارچە قىلىنىااااپ مۇسااااۇلمان دۆلەتلەردىاااان كەلااااگەن
مۇناسىۋەتلىك كاتتا شەخسلەرگە ھەدىايە قىلىنىادۇ ھەر يىلاى ھىجارىيە زۇلھىجاجە ( -12ئاي)نىاڭ
 -1كاااۈنى كەبىاااگە يوپاااۇق يېاااپىش مۇراساااىمى ئۆتكۈزىلىااادۇ مۇراساااىمغا مەكاااكە ماااۇكەررەمە
رايونىنىڭ ئەمىرى مۇتلەق ئىشتىراك قىلىدۇ
كەبىنىڭ يوپۇقىنىڭ خىراجىتى
كەبىنىاااڭ يوپاااۇقى ئەزەلااادىن مىساااىر ھۆكۈمىتىنىاااڭ خىراجىتاااى بىااالەن ئەمەس بەلكاااى كەبە
ئۈچۈن ئاتالغان مەخسۇس ۋەقىپتىن خىرا جەت قىلىنااتتى ئاۆز ۋاقتىادا پادىشااھ ئىسامائىل قەالۋۇن
مىسااىردىن ئااۈچ يېزىنااى سااېتىۋېلىپ ئۇنىااڭ مەھسااۇالتىدىن يىغىلغااان پااۇلىنى كەبىنىااڭ يوپااۇقىنى
توقااااۇش ئىشااااىغا ۋەقااااپ قىلغااااان كېيىاااانچە ئوساااامان كىيالر خەلىپىلىكىنىااااڭ سااااۇلتانى سااااەلىم يەنە
مىسىردىن يەتتە يېزىنى سېتىۋېلىپ ئۇنىمۇ كەبىنىڭ يوپۇقى نى توقۇش ئىشىغا ۋەقاپ قىلغاان ئىاكەن
كېاايىن مااۇھەممەد ئەلااى پاشااا مىسااىردا ھاااكىمىيەت يۈزگۈزگەناادە ،مىسااىر ھۆكااۈمىتى تەركىبىاادە
كەبىنىاڭ يوپااۇقى نى توقااۇش مۇئەسسەسەسااى قۇرغااان شااۇندىن بىاارى كەبىنىااڭ يوپااۇقىنى توقااۇش
ۋە ئەۋەتىش ئىشلىرى مىسىر ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىغا ئۆتكەن
كەبىنىڭ يوپۇقى نى توقۇش ابرىكىسى
 -1962يىلاااى مەكاااكە ماااۇكەررەمە شاااەھىرىدە «كەبىنىاااڭ يوپاااۇقىنى توقاااۇش فابرىكىساااى»
قۇرۇلۇپ ،شۇ يىلى سەئۇدى ئەرەبىستانىدا تۇنجى قېاتىم توقاۇپ چىقىلغاان يوپاۇق كۈتۈلگەنادىنمۇ
ئا الھىاادە ئېسااىل ۋە كااۆركەم بولااۇپ چىققااان فابرىكىاادا ئىشاالەيدىغانالرنىڭ ئومااۇمى سااانى 240
كىشااى بولااۇپ ،كەبىنىااڭ يوپۇقى نىااڭ پۈتااۈپ چىقىشااى ئۈچااۈن ئىشااچىالرنىڭ مائاشااى ۋە كېرەكلىااك
خااام ئەشاايا چىقىملىرىنىااڭ ھەممىسااىنى قوشااقاندا يىلىغااا  17مىليااون رىيااال ( 4 5مىليااون ئامېرىكااا
دوللىرى) سەرپ قىلىنىدۇ
كەبىنىڭ يوپۇقىنىڭ رەڭگى ۋەشەكلى
كەبىااگە يوپ ا ۇق يېااپىش پائااالىيىتى باشااالنغان ئااۇزۇن ئەسااىرلىك تااارىختىن بېاارى ھەر يىلااى
كەبىااگە يېپىلىااپ كەلااگەن يوپااۇقالر يوپااۇقالرنى تەييارلىغۇچىالرنىااڭ خاھىشااى بااويىچە ھەرخىاال
شاااەكىلدە ۋە ھەرخىااال رەڭااادە ۋە ھەرخىااال ماتېرىيالااادا توقۇلاااۇپ كەلاااگەن پەقەت ئابباساااىيالر
خەلىپىسااى ناسااىرنىڭ زامانىغااا كەلگەناادە كەبىااگە يېپىلىاادىغان يوپۇقنىااڭ قااارا رەڭلىااك يىپەكااتىن
توقۇلۇشاااى قانۇنالشاااتۇرىلىدۇ شاااۇندىن بېااارى تاااا ھاااازىرغىچە كەبىنىاااڭ يوپاااۇقى قاااارا رەڭلىاااك
يىپەكتىن توقۇلۇپ كەلمەكتە
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كەبىنىڭ ھازىرقى يوپۇقى
مەسااجىدى ھەرەمااگە كىاارگەن كىشااىنىڭ كااۆزىگە ئەڭ ئالاادى بىاالەن ھەرەمنىااڭ ئوتتۇرىسااىدا
قەد كۆتىرىااپ تۇرغااان كەبە چېلىق ىاادۇ كەبىااگە قااارا رەڭلىااك يىااپەك يوپااۇق يېپىلغااان يوپۇقنىااڭ
ئوتتۇرىسىغا  47مېتىر ئۇزۇنلۇقتا 14 ،مېتىار كەڭلىكاتە ئالتۇ نادىن ھەل بېارىلگەن  120كىلاوگرام
كۈمۈش يىپ بىلەن قۇرئان كەرىم ئايەتلىرى كەشتىلەنگەن
مەقامۇ ئىبراھىم
 1858سوئال :مەقامۇ ئىبراھىم دېگەن قانداق جاي
جااۋاب :مەقااامۇ ئىبااراھىم ― ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالم كەبىناى بىنااا قىلغااان ۋاقتىاادا دەسسااەپ
تۇرغان ئاق ،قارا ۋە سېرىق ئۈچ خىال رەڭاگە مايىال بولغاان تاۆت چاساىلىق يۇمشااق ساۇ تېشاى
بولااۇپ ،ئااۇزۇنلىقى تەخمىاان ەن يېاارىم مېتىاار كېلىاادۇ ئااورنى كەبىنىااڭ شااەرق شااىمال تەرىااپىگە
جايالشقان
 1859سوئال :مەقامۇ ئىبراھىمدا قانداق مۆجىزە بار
جاااۋاب :مەقااامۇ ئىبااراھىم دېاايىلگەن بااۇ تاشااتا ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمنىڭ قەدىمىنىااڭ ئىاازى
چۈشااۈرۈلگەن مااۆجىزە باااردۇ ر ئااالالھ تائاااال ئااۆز قااۇدرىتى بىاالەن ئىبااراھىم ئەلەيھىسساااالمنىڭ
مۇبااارەك ئىككااى پااۇتى دەسسااەپ تۇرغااان تاشاانى يۇمشااىتىپ بەرگەن نەتىجىاادە ،ئۇنىااڭ ئىككااى
پااۇتى تاشاانىڭ ئىچىااگە پېتىااپ كىرىااپ كەتااكەن بولااۇپ ،ئىككااى پۇتىنىااڭ ئىاازى ھەتتااا بارماااقلىرى
بىلەن ناھايىتى ئوچۇق ھالدا تاشقا چۈش ۈپ قالغان ۋە ھازىرغىچە شۇ پېتى ساقلىنىپ كەلمەكتە
ئاالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ﴿ ماقااامۇ ئىبراھىمناى نامازگاااھ قىلىڭااالر﴾( )1دەپ ئەماار قىلىااش
ئااارقىلىق ھەرەمااگە كەلگااۈچىلەرنى ئۇنىااڭ ئارقىسااىدا تااۇرۇپ ناماااز ئوقۇشااقا بۇيرىغااان شااۇڭا
كەبىناااى تااااۋاپ قىلغاااان ھەر قاناااداق كىشاااىنىڭ مەقاااامۇ ئىبراھىمنىاااڭ ئارقىساااىدا تاااۇرۇپ ئىككاااى
رەكئەت تاۋاپ نامىزى ئوقۇشى مۇستەھەب (تەكىتسىز سۈننەت)تۇر
مەقامۇ ئىبراھىمدىكى گۈمبەزنىڭ ئېلىپ تاشلىنىشى
ئىلگىاارى مەقااامۇ ئىبااراھىم مىسااتىن ياسااالغان تااۆت چاسااىلىق چااوڭ بىاار رېشاااتكىنىڭ ئىچىاادە
ئىدى ،ئۈستىدە تۆت تۈۋرۈك كۆتۈرۈپ تۇرىدىغان چوڭ گۈمبەز باار ئىادى باۇ ئاورۇن كەبىنىاڭ
يېنىاادىن كااۆپ يەرنااى ئىگىلىۋالغااانلىقتىن ،ھاااجىالر سااانىنىڭ كۈناادىن – كااۈنگە كۆپىيىااپ بېرىشااى
بىاالەن كەبىنااى تاااۋاپ قىلىااش ئىشاالىرىدا تااارچىلىق كۆرۈلۈشااكە باشاااليدۇ شااۇنىڭ بىاالەن مەقااامۇ
ئىبراھىمنااى باشااقا جايغااا يۆتكىۋېتىااپ كەبىنىاا ڭ ئەتراپىنااى ئازادىالشااتۇرۇش پىكاارى ئوتتۇرىغااا
چىقىاادۇ بااۇ پىكىاار دەساالەپ ئوتتۇرىغااا قويۇلغاناادا ئۆلىماااالر بااۇ مەسااىلە ئۈسااتىدە ئىختىالپلىشااىدۇ
بەزىسى بۇ پىكىرگە قوشۇلىدۇ بەزىسى ئۇنىڭغا قارشى چىقىدۇ
مەكاااكە ماااۇكەررەمە شاااەھىرىدىكى « ئىساااالم دۇنياااا ئىتتىپااااقى»(رابطاااة العاااالم اإلساااالمي)
ھىجاارىيە  1384يىلااى  - 25زۇلھەجااجە (مىالدىاايە  - 1965يىلااى  - 27ئاپرېاال) كااۈنى مەقااامۇ
ئىبراھىمنااى يۆتكىمەساااتىن ئااۆز ئورنىااادا قالاادۇرۇش ۋە ئۇنىڭااادىكى رېشاااتكا ،گاااۈمبەز ۋە باشاااقا
ئارتۇق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسىنى ئېلىپ تاشالپ ،مەقامۇ ئىبراھىمنى نەپىاس ئەينەكاتىن ياساالغان
 ))1بەقەرە سۈرىسى  -125ئايەت
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چاققاان شېشااىنىڭ ئىچىاگە ئېلىااپ قويااۇش ھەققىادە مەخسااۇس قاارار چىقىرىاادۇ ھىجاارىيە - 1387
يىلى رەجەب ( - 1967يىلى ئۆكتەبىر) ئېيىدا بۇ قارار ئەمەلگە ئاشاىدۇ ھىجارىيە  – 1418يىلاى
(مىالدىاايە  - 1997يىلااى) غااا كەلگەناادە ،مەقااامۇ ئىبااراھىم ھااازىرقى شااەكلىدە ئااالتۇن يالىتىلغااان
مىاااس رېشااااتكىنىڭ ئىچىاااگە ئېلىنىاااپ ،ئەتراپىغاااا خرۇساااتال ۋە ئىسساااىققا ھەم چېقىلىشاااقا قارشاااى
كۈچلۈك نەپىس ئەينەك بىلەن قورشىۋېتىلىدۇ
زەمَەم سۈيى
 1860سوئال :زەمزەم سۈيى دېگەن قانداق سۇ
جاااۋاب :زەماازەم سااۈيى ― ئااالالھ تائاااال ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالم ئۇسسااۇزلىقتىن يىغااالپ
ئىككى پۇتىنى ئۇرغان يەردىن چىقىرىپ بەرگەن مۇبارەك سۇدۇر
 1861سوئال :زەمزەم سۈيى قاچان چىقىشقا باشلىغان
جااااۋاب :مىالدىيىااادىن تەخمىااانەن  2000يىلاااالر ئىلگىااارى ئىباااراھىم ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ
تائاالنىااڭ ئە ماارى بىاالەن ئايااالى ھاااجەر بىاالەن ئااوغلى ئىساامائىل ئەلەيھىسساااالمنى شااۇ ۋاقىتتىكااى
سۇسىز ،گۈل – گىياھسىز ،قاقاسلىق چاۆل مەككىاگە ئېلىاپ كېلىاپ قوياۇپ كېتىاپ قالىادۇ ھااجەر
سااۇ ئىاازدەپ سااافا بىاالەن مەرۋە ئىككااى تااا ئوتتۇرىسااىدا يۈگااۈرگەن بولسااىمۇ سااۇ تاپالماياادۇ
ئىساامائىل ئەلەيھىسساااال م قاااتتىق ئۇسسااۇزلىقتىن قىين ىلىااپ ئىككااى پااۇتىنى يەرگە ئۇرغااان ۋاقتىاادا،
ئۇنىااڭ ئىككااى پۇتى نىااڭ ئاسااتىدىن بااۇالق چىقىاادۇ ئانىسااى ھاااجەر سااۇنى كااۆرۈپ قاااتتىق خوش اال
بولىادۇ ۋە سااۇنى بېكااار ئېقىاپ كەتمىسااۇن دەپ «زەماازەم» (توختا)دەياادۇ شاۇندىن بىاارى بااۇ سااۇ
«زەمزەم سۈيى» دەپ تونۇلىدۇ
زەمَەم قۇدۇقىنىڭ قايتىدىن ئېچىلىشى ۋە ئورنى
ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم دۇنياغاااا كېلىشاااتىن ئىلگىااارى بوۋىساااى ئابااادۇلمۇتتەلىب چۈشاااىدە بىااار
كىشااىنىڭ ئااۇنى زەماازەم قۇدۇقىنىااڭ ئااورنىنى كۆرسااەتكەنلىكىنى ۋە ئۇجاااينى ئېچىشاانى تەۋس اىيە
قىلغاااانلىقىنى كۆرىااادۇ شاااۇنىڭ بىااالەن ئابااادۇلمۇتتەلىب زەمااازەم قۇدۇقىنىاااڭ ئاااورنىنى كوالشاااقا
باشاااليدۇ ئاخىرىاادا زەماازەم سااۈيىنى چىقىرىاادۇ شااۇندىن بىاارى زەماازەم سااۈيى چىقىشاااقا داۋام
قىلىپ كەلمەكتە
 1862سوئال :زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئورنى نەدە
جااۋاب :زەماازەم قااۇدۇقى مەسااجىدى ھەرەمنىاڭ سەيناسااىدىكى مە قااامۇ ئىبراھىمنىااڭ جەنااۇپ
تەرىپاااااى ۋە ھەجەرۇل ئەساااااۋەدنىڭ ئۇدۇلىغاااااا جايالشاااااقان كەبىااااادىن  21مېتىااااار ۋە ھەجەرۇل
ئەسااۋەدتىن  18مېتىاار يىراقلىقتااا بولااۇپ ،چوڭق اۇرلىقى  43مېتىاار كېلىاادۇ قۇدۇقنىااڭ تېگىاادە ئااۈچ
دانە بااۇالق بااار بۇالرنىااڭ بىاارى ھەجەرۇل ئەسااۋەدنىڭ يېنىاادا ،يەنە بىاارى سااافا تېغىنىااڭ يېنىاادا،
ئۇچىنچىسى مەرۋەنىڭ يېنىدىدۇر
بااۇرۇن زەماازەم قۇدۇقىنىااڭ ئىككااى كااۆلچىكى بااار بولااۇپ ،بىاارى زەماازەم قااۇدۇقى بىاالەن
ھەجەرۇل ئەسۋەدنىڭ ئوتتۇرىسىدا ئىدى كىشىلەر باۇ جايادىن زەمازەم ئىچەتتاى يەنە بىارى ساافا
تەرەپااكە ئېقىتىااۋېتىلگەن بولااۇپ ،كىشااىلەر ئۇنىڭاادىن تاھااار ەت ئاااالتتى كېيىاانچە ،كەبىنااى تاااۋاپ
قىلغۇچىالرغاااا قىساااتىالڭغۇ بولاااۇپ قالغاااانلىق ساااەۋەبتىن ،زەمااازەم كاااۆلچەكلىرى تاقىۋېتىلىاااپ،
كەبىنىااڭ ئەتراپىاادىكى مەياااداننىڭ ئاسااتىغا كىشاااىلەر پەلەمااپەي بىاالەن كىرىاااپ ئىچىاادىغان قىلىاااپ
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كرانالر(جاااۆمەكلەر) بېكىاااتىلگەن  - 2003مىالدىااايە يىلىغاااا كەلگە نااادە ھەرەمنىاااڭ سەيناساااىنى
ئازادىلەشااتۈرۈش مەقسااىتى بىااالەن زەماازەم قۇدۇقىغااا چۈشاااىدىغان ئېغىااز تاقىۋېتىلىااپ ،زەمااازەم
سۈيى سەينانىڭ يان تەرىپىدىن تۇ رۇبىالر ئارقىلىق چىقىرىپ قويۇلغان
 1863سوئال :زەمزەم سۈيىنىڭ قانداق خۇسۇسىيەتلىرى بار
جاااۋاب :ئااادەتتىكى سااۇالرنى ئۇنىڭغااا ساااقلىغۇچى ماااددىالرنى ئارىالشتۇرماسااتىن ئااۇزۇن
مۇددەتلىااك ساااقلىغاندا ئۇنىااڭ تەمااى ئۆزگىرىااپ كېتى ا دۇ ئەممااا زەماازەم سااۈيى بۇنىااڭ ئەكس اىچە
بولااۇپ ،بىرخىاال تەمااى بىاالەن داۋام قىلىاادۇ زەماازەم سااۈيىنىڭ تەمااى دۇنياااۋى بىاار تەم بولااۇپ،
بېرەر قېتىم زەمزەم سۈيى ئىچكەن ئادەم ئۇنىڭ تەمىنى بىلىۋالىادۇ -دە ،قايتاا ئىچاكەن ھاماان ئاۇنى
پەرق ئېتەلەياادۇ زەماازەم سااۈيىنى دۆلەتاالەر ئااارا يااۆتكەش ۋە ئااۇزۇن مااۇددەت ساااقالش بىلەنمااۇ
ئۇنىاااڭ تەماااى قەتئاااى ئۆزگەرمەيااادۇ باااۇ دىگەنلىرىمىاااز نەزىااارى يە يااااكى قەدىمقاااى كىتابالرنىاااڭ
خەۋىاارى ئەمەس ،بەلكااى تەجاارىبە ۋە ئىلمىااي تەتقىقاتالرنىااڭ يەكۈنىاادۇر زەماازەم سااۈيى ئاۇزاق
ئۆتمۈشاالەردىن بىاارى بااۇ قاقاساالىق چااۆل رايونغااا كەلگااۈچىلەرنى ئۇسسااۇزلۇققا قاناادۇرۇپ ۋە
ئۇالرنىڭ ئىشتىھاساىنى ئاۆزىگە جەلاب قىلىاپ كەلمەكاتە زەمازەم ساۈيىنىڭ بەزى كېساەللىكلەرگە
شاااىپا بولغاااانلىقى توغرۇلاااۇق يېزىلغاااا ن ئىلمىاااي ماقاااالىالرمۇ ئااااز ئەمەس ھاااازىرغىچە زەمااازەم
سۈيى زىيان قىلغان بېرەر جانلىق كۆرۈلمىگەن
زەمَەم سۈيىنىڭ مۆجىَىسى
 -21ئەسااىرنىڭ بىئولااوگىيە ئااالىملىرى زەماازەم سااۈيىنىڭ تااا قىيااامەتكىچە سااىرىنى بىلگىلااى
بولماياااادىغان مااااۆجىزىگە ئىااااگە ئىكەنلىكىنااااى ۋە دۇنيااااادا ھېچقانااااداق بىاااار سااااۇنىڭ پاكىزلىقتااااا،
تەبىئىيلىكااتە ۋە ساااۈزۈكلۈكتە زەمااازەم ساااۈيى ئېرىشاااكەن خۇسۇساااىيەتلەرگە يېتەلمەيااادىغانلىقىنى
سۆزلىمەكتە قىسقىسى ،زەمزەم سۈيى مىڭالرچە يىلالردىان بىارى مىقادارى ئازىيىاپ كەتمەساتىن
ياكى ئېتىلىپ چىقىپ پاالكەت تۇغدۇرماستىن بىر خىل چىقىپ كەلمەكتە
ساااەئۇدى ئەرەبىسااااتانى نىڭ ساااابىق پادىشاااااھى فەيسااااەلنىڭ زامانىااادا  -1971يىلااااى تىببىااااي
مۇتەخەسسىسااالەردىن بىااارى ياۋروپاااا نەشااارىيات مەركەزلىرىااادىن بىااارىگە«زەمااازەم ساااۈيىنى
ئىچىشااكە بولماياادۇ چااۈنكى كەبىنىااڭ ئااورنى دېڭىااز يۈزىاادىن تااۆۋەن ئورۇنغااا جايالشااقان ھەماادە
مەكاكە شاەھىرىنىڭ يەر ئاساتى كېرە كساىز سااۇ يوللىرىادىن كەلاگەن نەرساىلەرنىڭ ھەممىساى بىار
يەرگە توپلىش ىدۇ ۋە زەمازەم ساۈيىگە ئارىلىشاىپ كېتىادۇ» د ېاگەن مەزمۇنادا بىار پاارچە دوكاالت
يولالياادۇ بااۇ خەۋەرنااى ئاڭلىغااان پادىشاااھ فەيسااەل سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ زىاارائەت ۋە سااۇ
ئىنشاااائات مىنىساااتىرلىكىگە پەرماااان چۈشاااۈرۈپ ،زە مااازەم ساااۈيىدىن ياۋروپاااا تەجرىبىخانىساااىغا
ئەۋەتىشاانى بۇيرۇياادۇ مۇتەخەسسىساالەر مەككىااگە يېتىااپ كېلىااپ زەماازەم قۇدۇقىنىااڭ تېگىاادىكى
باااۇالقلىرىنى ئىزدەشااااكە كىرىشااااىدۇ لااااېكىن ئااااۇالر زەماااازەم قۇدۇقىنىااااڭ مەنبىئىنااااى تاپالماياااادۇ
ئاخىرىااادا ،قاااۇدۇق ساااۈيىنى موتورنىاااڭ يااااردىمى بىااالەن ساااىرتقا شاااورا پ چىقارغانااادىن كېااايىن،
زەمااازەم ساااۈيىنىڭ قۇدۇق نىاااڭ ياااان تەرەپلىرىااادىن ئەمەس ،بەلكاااى قۇدۇقنىاااڭ تېگىااادىكى قاااۇمالر
ئاساتىدىكى بااۇالقالردىن چىقىۋاتقااانلىقىنى كۆرىاادۇ شاۇنداقال زەماازەم قۇدۇقىنىااڭ ئەتراپااى پەقەتاال
قااۇرۇق ،قاقاساالىق ئىكەنلىكىنااى ئېاانىقالپ چىقىاادۇ ئاناادىن ئااۇالر زەماازەم سااۈيىدىن نەمااۇنە ئېلىااپ
ياۋروپا تەجرىبىخانىسىغا ئەۋەتىدۇ
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تەتقىقاتچىالرنى ھەيران قالدۇرغان مۆجىَە
مۇتەخەسسىسلەر زەمزەم سۈيىنى ياۋروپاا تەجرىبىخانىساىدا تەكشاۈرگەندىن كېايىن ،زەمازەم
سااۈيىنىڭ باشاااقا ئاااادەتتىكى سااۇالر بىااالەن بولغاااان پەرقااى ئېنىقالنااادى ياۋروپاااا تەجرىبىخانىساااى
« زەماازەم سااۈيى ئىچىشااكە تامااامەن بولىاادىغان سااۇ ئىااكەن زەماازەم سااۈيىنى ئىچىشااكە بولماي ادۇ،
دەيدىغان دەۋا ئىلمىي ئاساسى بولمىغان قۇرۇق سەپسەتىدۇر» دېگەن نەتىجىنى ئېالن قىلدى
زەماازەم سااۈيىدە كالسااى يوم بىاالەن مىگنىساايوم ماااددىلىرى ئااادەتتىكى سااۇالرنىڭكىدىن ئاالھىاادە
يااۇقىرى بو لاااۇپ چىققااان ھاۋانىاااڭ ئاااوتتەك ئىسسااىق كۈنلىرىااادە كەبىنااى تااااۋاپ قىلغۇچىالرنىاااڭ
زەماازەم ساااۈيىنى ئىچكەناادىن كېااايىن باشااقىچە روھلىنىاااپ ۋە جانلىنىااپ قالىااادىغانلىقىنىڭ ساااەۋەبى
بۇنىڭدىن بايقالغان بۇنىڭدىن باشقا يەنە زەمازەم ساۈيىدە مىكروبالرغاا قارشاى ناھاايىتى كۈچلاۈك
دەرىجىدە فلورى دا ماددىسى بار ئىكەن شاۇڭا ھەر يىلاى مەككىاگە كېلىاپ توپلىشاىدىغان تەخمىانەن
 3مىلياااون ھاجىنىاااڭ ھەر خىااال يوقۇملىنىشاااالردىن سااااقلىنىپ قېلىشاااى ۋە بەزى كېساااەررنىڭ باااۇ
جايغا كەلگەندىن كېيىن شىپا تېپ ىپ قېلىشىنىڭ سىرى زەمزەم سۈيىدە ئىكەن
زەمَەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى
 1864سوئال :زەمزەم سۈيى ئىچىشنىڭ پايدىسى نېمە
جااااۋاب :ھەج قىلغاااۇچى ،ئاااۆمرە قىلغاااۇچى ۋە شاااۇنداقال ھەر قاناااداق بىااار مۇساااۇلماننىڭ
زەمااازەم ساااۈيىدىن ئىچىشاااى مۇساااتەھەبتۇر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ زەمااازەم ساااۈيىدىن
ئىچكەنلىكااى توغرۇلااۇق سااەھىھ ھەدى ساالەر كااۆپ ئەبااۇ زەر رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رىااۋايەت
قىلىنغااان بىاار ھەدىسااتە پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم زەماازەم سااۈيىنى تەرىااپلەپ« :ئااۇ مۇباااارەك
سااۇدۇر ،ئااۇ ئاچلىققاااا تائااام ،كېسااەلگە شاااىپادۇر»( )1دېااگەن يەنە ئااۇ« :زەمااازەم سااۈيىنى ناااېمە
مەقساااەت بىااالەن ئىچساااە شاااۇنىڭغا پايااادا قىلىااادۇ»( )2دېاااگەن يەناااى ئۇسساااۇزلۇقنى قانااادۇرۇش
مەقساااىتى بىااالەن ئىچساااە ،ئۇسساااۇزلىقى قانىااادۇ ،ئااااچ لىقتىن تويۇناااۇش مەقساااىتى بىااالەن ئىچساااە،
ئاااچلىقى پەساااىىيىدۇ ،ئالالھنىاااڭ ئىزناااى بىااالەن كېسااەلدىن شاااىپا تېاااپىش مەقساااىتى بىااالەن ئىچساااە،
كېسەلدىن شىپا تاپىدۇ ،دېگەنلىك
 -19ئەساااىرنىڭ مەشاااھۇر ئۆلىماساااى ئ ىبناااى قەيااايىم جەۋزىااايە مۇناااداق دېاااگەن« :مەن ۋە
باشااقىالر زەماازەم سااۈيىنىڭ كېسااەررگە قانااداق شااىپا بولىاادىغانلىقىنى تەجاارىبە قىلىااپ كااۆردۇق
مەن زەمااازەم ساااۈيى ئىچىاااش بىااالەن كاااۆپلىگەن كېساااەللىكلەردىن شاااىپا تااااپتىم ئەتراپىمااادا بەزى
كىشااىلەرنىڭ بىاار-ئىككااى ھەپااتە ،ھەتتااا ئۇنىڭاادىنمۇ كااۆپ ۋاقىاات ھااېچ نەرسااە يېمەسااتىن پەقەت
زەماازەم سااۈيى ئىچىااش بىلەنااال ھېچقانااداق ئاااچلىق ھااېس قىلماسااتىن ھايااات كەچااۈرگەنلىكىنى ۋە
() 3
شۇنداق تۇرۇپمۇ باشقىالرغا ئوخشاشال تاۋاپ قىلىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم»

( )1مۇسلىم ۋە بەززاز رىۋايىتى
( )2ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
( )3ئىبنى قەييىمنىڭ «پەيغەمبەرلىك تىبابىتى»ناملىق ئەسىرى  -244بەت
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قىبلە ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئەھكامالر
 1865سوئال :قىبلە دېگەن نېمە
جااااۋاب :قىااابلە  -مۇساااۇلمانالر نامااااز ئوقۇغانااادا ،دۇئاااا قىلغانااادا يۈزلىنىااادىغان تەرەپ ئاااۇ
بولساىمۇ كەبىاادۇر دۇنيانىااڭ ھەر قايسااى جايلىرىاادىكى مۇساۇلمان خەلااق ناماااز ،دۇئااا ۋە قىاابلىگە
قاااراپ تااۇرۇپ بېجىرىلىاادىغان بااارلىق ئىبااادەتلىرىنى شااۇ قىاابلە تەرەپااكە يۈزلىنىااپ تااۇرۇپ ئااادا
قىلىادۇ مۇناادىن باشااقا مۇسااۇلمان ئۆلااۈكلەرنى يەرلەشااتىمۇ ئۇالر نىااڭ يااۈزلىرى قىاابلىگە قارىتىااپ
قويۇلىدۇ
كەبىناى كااۆرۈپ تۇرىادىغان ۋە ئۇنىااڭ ئەتراپىادا تۇرغااان كىشاىلەرنىڭ يااۈزىنى ۋە كۆكسااىنى
كەبىاااگە قارىتىاااپ تۇرىشاااى ،كەبىنىاااڭ ئاااۆزىنى كۆرەلمەيااادىغان ۋە يىراقالردىكاااى كىشاااىلەرنىڭ
كەبىنىاااڭ تەرىاااپىگە يۈزلىنىاااپ تۇرىشاااى نامازنىاااڭ دۇرۇس بولىشاااىنىڭ شاااەرتلىرىدىن بىرىااادۇر
ئااالالھ تائاااال ناماااز ئوقۇغاناادا ،قىاابلىگە يااۈز كەلتۈرۈشاانىڭ شااەرت ئىكەنلىكااى ھەققىاادە مۇنااداق
دەيدۇ ( ﴿ :ئاى ماۆمىنلەرۇ) قەيەردە بولمااڭالر (ناماازدا) ياۈزۈڭالرنى مەساجىدى ھەرەم تەرەپاكە
() 1
قىلىڭالر﴾
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مەككىااادىن مەدىااانىگە ھىجااارەت قىلىاااپ كەلگەنااادىن كېيىنماااۇ -
مەككىاادىكى ئااادىتى بااويىچە  17ئاااي پەلەسااتىندىكى مەسااجىدى ئەقساااغا قاااراپ ناماااز ئوقۇغ اان
ئىااادى يەھاااۇدىيالر ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنى « ئاااۇ بىااازگە ئەگىشاااىدۇ چاااۈنكى ئاااۇ بىزنىاااڭ
قىبلىمىااازگە ( ئىرۇساااالىمغا) قااااراپ نامااااز ئوقۇيااادۇ» دەپ ئەيىبلەشاااكە باشااالىغاندا ،پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالم ناھااايىتى پەرىشااان بااوالتتى ۋە كېىچىلىاارى سااىرتقا چىقىااپ ئۇپۇققااا قاااراپ ،قىاابلە
ھەققىدە ئالالھ تائاالدىن بىرەر ۋەھيى كۈتەتتى
 1866سوئال :كەبە قاچان قىبلە بولغان
جااااۋاب :ھىجرىيى نىااااڭ ئىككىنچااااى يىلااااى (مىالدىاااايە  623م) نىااااڭ بىاااار كااااۈنى پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسسااالم ساااھابىلىرى بىاالەن مەدىنىادىكى كېيىاانچە « مەسااجىدى قىابلەتەين» (ئىككااى قىبلىلىااق
مەسااجىد) دەپ تونۇلغااان بەناااى سااەلىمە مەساااجىدىدە پىشااىن نامااازدىن ئىككاااى رەكاائەت ئوقاااۇپ
بولغاااان ۋاقىتتاااا ،پەرىشاااتە جىبرىااال ئەلەيھىسسااااالم ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ئەمااارى بىااالەن ماااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ يېنىغااا كېلىااپ ئۇنىڭغااا ئااالالھ تائاالنىااڭ ﴿ :بىااز سااېنىڭ (كەبە قىاابلەڭ بولۇشاانى
تىااالەپ) قايتااااا  -قايتااااا ئاسااامانغا قارىغااااانلىغىڭنى كااااۆرۈپ تۇرىاااۋاتىمىز سااااېنى چوقااااۇم سااااەن
() 2
ياقتۇرىاادىغان قىاابلىگە يۈزلەناادۈرىمىز (نامازدا) يااۈزۈڭنى مەسااجىدى ھەرەم تەرەپااكە قىلغىاان﴾
دېااااگەن ۋەھىيسااااىنى ئېلىااااپ كېلىاااادۇ ۋە پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنى نامااااازدا تۇرغااااان پېتااااى
مەسااجىدى ھەرەم تەرەپااكە بااۇراپ قويىاادۇ شااۇندىن باشااالپ مۇسااۇلمانالر ناماااز ۋە دۇئالىرى ادا
مەسجىدى ھەرەمدىكى قىبلىگە (كەبىگە) قارايدىغان بولىدۇ

( )1بەقەرە سۈرىسى  -144ئايەت
( )2بەقەرە سۈرىسى  -144ئايەت

394

-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

نامازدا قىبلىگە يۈزلىنىشنىڭ سىرى
نامازدا قىبلىگە يۈز كەلتۈرۈشنىڭ سىرلىرىدىن:
( )1ناماااز ئوقۇغااان كىشااى يااۈزىنى كەبە تەرەپااكە قااارىتىش بىاالەن ئۇنىااڭ پۈتااۈن ئەزالىاارى
كەبە تەرەپاااااكە يۈزلىنىاااااپ تۇرىااااادۇ چاااااۈنكى ياااااۈز بىااااالەن گەۋدە ماااااۇئەييەن بىااااار تەرەپاااااكە
يۈزلەنمەستىن ،ئۆز ھالىغاا قوياۇپ بېرىلىادىغان بولساا ،ئىنسااننىڭ باارچە ئورگاانلىرى خالىغاانچە
ھەرىكەت قىلىشى ،جۈملىدىن كۆز ھەر تەرەپكە قارىشى بىالەن كۆڭۈلماۇ شاۇالر بىالەن مەشاغۇل
بولۇپ كېتىپ ،نامازنىڭ دۇرۇس يوسۇندا ئاادا قىلىنىشاىغا ئەلاۋە تتە ساەلبىي تەساىر بېرىادۇ شاۇڭا
قىبلىگە يۈزلىنىش پەرز قىلىنغان بولىشى مۇمكىن
( )2ناماااازدا قىااابلىگە ياااۈز كەلتاااۈرۈش بىااالەن ئىنسااااننىڭ قەلباااى ئاااارام تاپىااادۇ ۋە پۈتاااۈن
مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا قېرىنداش ئىكەنلىكىناى ھاېس قىلدۇرىادۇ چاۈنكى يەر شاارىدىكى پۈتاۈن
مۇسااۇلمانالر نامااازد ا شااۇ كەبە تەرەپااكە يۈزلىنىاادۇ بااۇ ھەرقانااداق مۇسااۇلمان كىشااىنى ئۆزىنىااڭ
يالغۇز ئەمەسلىكىنى ۋە بۇ ئىبادەتتە پۈتۈن دۇنيا مۇساۇلمانلىرى بىالەن ئورتااق ئىكەنلىكىناى ھاېس
قىلدۇرىدۇ
( ) 3قىاابلىگە قاااراش ئااارقىلىق قەلبنااى ،ئەقىلنااى ۋە پۈتااۈن ئەزاالرنااى ئالالھقااا قۇلچىلىااق ئااادا
قىلى شتىن ئىبارەت بىر مەقساەتكە قاارىتىش بىالەن ئىبادەتنىاڭ جەۋھىارى بولغاان ئىخالسانى ھاساىل
قىلغىلى بولىدۇ
( ) 4قىاابلىگە يااۈزلىنىش مۇساااۇلمانالرنى گەرچە ئااۇالر مۇساااپە جەھەتاااتىن بىاار  -بىرىااادىن
يىراقتا بولسىمۇ ،ئۇالرنىڭ قەلبلىرى بىر ئاالالھقىال ئىباادەت قىلىشاتىن ئىباارەت ئورتااق مەقساەتتە
بىر ئىكەنلىكىنى نامايان قىلىدۇ

ھەجەرۇل ئەسۋەد
 1867سوئال :ھەجەرۇل ئەسۋەد دېگەن نېمە
جااااااۋاب :ھەجەرۇل ئەساااااۋەد ― كەبىنىاااااڭ شاااااەرقى جەناااااۇب تەرىپىااااادىكى باااااۈرجىكىگە
ئورنىتىلغان ،يەر يۈزىدىن ئېگىزلىكى ( 1 5بىر يېرىم) مېتىار كېل ىادىغان ،كۈماۈش رامكاا ئىچىاگە
ئېلىنغااان تۇخااۇم شااەكىللىك ،رەڭگااى قىزىلغااا مايىاال ،دىئااامېتىرى  30سااانتىمېتىر كېلىاادىغان قااارا
تاشتۇر
ھەجەرۇل ئەسۋەدنى ئىبراھىم ئەلەيھىسسااالم كەبىنىاڭ ئاۇلىنى تۇرغۇزغاان ۋاقتىادا ،كەبىناى
تااۋاپ قىلغۇچىالنىااڭ تااۋاپنى باشااالپ ئاخىرالشتۇرۇشاى ئۈچااۈ ن بىار نىشااانە ئورنىادا ،ھااازىرقى
ئورنىغااا بېكىااتكەن شااۇندىن بىاارى بااۇ تاااش كەبىنىااڭ شااەرقى جەنااۇب تەرىپىاادىكى ئااۆز ئورنى ادا
تۇرۇپ كەلمەكتە
 1868سوئال :ھەجەرۇل ئەسۋەدنى سۆيۈشنىڭ ھۆكۈمى نېمە
جاااۋاب :كەبىنااى تاااۋاپ قىلغۇچىالرنىااڭ ھەجەرۇل ئەس اۋەدنى سۆيۈشااى مۇسااتەھەب (يەنااى
تەكىتسااىز) سااۈننەتتۇر چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم كەبىنااى تاااۋاپ قىلغىنىاادا ھەجەرۇل
ئەساااۋەدنى ساااۆيەتتى يەنە بىااار ھەدىساااتە « :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھەجەرۇل ئەساااۋەدنى
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سااۆيۈپ تاااۇرۇپ ئاااۇزۇنغىچە يىغاااالپ كەتتاااى»( )1دەپ كەلاااگەن باااۇ ئاااادەم كاااۆپ بولمىغاااان ۋە
قىستىالڭغۇ بولمىغان ۋاقىتالردا شۇنداق
ئەمماااا ھەج ۋە رامىااازان ئايلىرىغاااا ئوخشااااش ھەرەمااادە ئاااادەم كاااۆپ ،قىساااتىالڭغۇ بولغاااان
ۋاقىتالردا ھەجەرۇل ئەسۋەدنىڭ يېنىغا بارماستىن ،يىاراقتىن قاول ئىشاارىتى قىلىاپ سااالم بېارىش
يېتەرلىكتااۇر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم كەبىنااى تااا ۋاپ قىلغااان ۋاقتىاادا ئااۆمەر ئىبنااى خەتتاااب
رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇغاااا « :ئەي ئاااۆمەرۇ ساااەن كۈچلاااۈك ئادەمساااەن ،ساااەن باااۇ جىسااامىڭ بىااالەن
ئاجىزالرغااا ئەزىاايەت يەتكۈزىسااەن ھەجەرۇل ئەسااۋەدتە قىسااتىالڭغۇ پەياادا قىلمااا ئۇنىااڭ يېنىاادا
بوشلۇق تاپالى ساڭ سۆيگىن ،بولمىسا تەكبىر ئېيتىپ كېتىۋەرگىن»( )2دېگەن
ھەجەرۇل ئەسۋەدنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ئەمەس
 1869سوئال :ھەجەرۇل ئەسۋە دنى سۆيۈش ئۇنىڭغا چوقۇنغانلىق ئەمەسمۇ
جاااۋاب :كەبىنااى تاااۋاپ قىلغۇچىالرنىااڭ بااۇ تاشاانى سۆيۈشااى پەقەت ھااۆرمەت يۈزىسااىدىن
ئىاااادى چااااۈنكى ئااااالالھ تائاااااال بەناااادىلەرنى كەبىااااگە ياااااكى ھەجەرۇل ئەسااااۋەدكە چوقۇنۇشاااانى
بۇيرىغااان ئەمەس ،بەلكااى ئااالالھ تائاالنىااڭ ئااۆزىگىال خااالىس ئىبااادەت قىلىشااقا بۇيرىغااان كەبىنااى
تاااااۋاپ قىلىااااش ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿ :قەدىمااااى ئااااۆي كەبىنااااى تاااااۋاپ قىلسااااۇن﴾ ۋە ﴿بااااۇ كەبىنىااااڭ
پەرۋەردىگارىغاااااا ئىباااااادەت قىلساااااۇن﴾ دېاااااگەن ئەمااااار ىگە ئاساساااااەن قىلىنىغانااااادەك ،ھەجەرۇل
ئەساااۋەدنى سۆيۈشااامۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا ئەگەشاااكەنلىك ۋە ئۇنىاااڭ ساااۈننىتىنى جاااارى
قىلااادۇرغانلىق يۈزىساااىدىن قىلىنىااادۇ بااااۇ ئورۇنااادا ئىككىنچاااى خەلىااااپە ئاااۆمەر ئىبناااى خەتتاااااب
رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ مۇناااۇ مەشاااھۇر ساااۆزى يېتەرلىاااك ئاااۇ ھەجەرۇل ئەساااۋەدنى تۇتاااۇپ
تاااااۇرۇپ مۇناااااداق دېاااااگەن « :مەن ئەلاااااۋەتتە بىلىمەنكاااااى ،ساااااەن كىشاااااىگە پايااااادا ـ زىياااااان
يەتكۈزەلمەيادىغان بىار تاشساەن پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ساېنى ساۆيگەنلىكىنى كااۆرمىگەن
() 3
بولسام ئىدى ،سېنى سۆيمىگەن بوالتتىم»
ھەجەرۇلئەسۋەدنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەر
ماااۇھەممەد ئە لەيھىسسااااالم پەيغەمااابەر بولۇشاااتىن  5يىااال ئىلگىااارى مەككىااادىكى قاااۇرەيش
قەبىلىسى كەبىنى قايتاا رېمونات قىلغاان ۋاقتىادا ،قەبىلىالەر ھەجەرۇل ئەساۋەدنى كەبىنىاڭ شاەرقى
جەنااۇب تەرىپىاادىكى ئورنىغااا كۆتااۈرۈپ ئاپىرىاادۇ ئاناادىن مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم مۇبااارەك
قوللىرى بىلەن ئۇنى كۆتۈرۈپ ھازىرقى ئورنىغا قويغان
 -317ھىجاارىيە (930م) يىلااى قەرامىااتە كۇففااار لىرى ھەرەمااگە ھۇجااۇم قىلىااپ ،ھەجەرۇل
ئەساااۋەدنى ھاااازىرقى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانىنىڭ ئەل ئەھساااا شاااەھىرىگە ئېلىاااپ كېتىاااپ-339 ،
ھىجرىيە يىلى تولۇق 22يىلدىن كېيىن ،ئۇنى كەبىدىك ى ئۆز ئورنىغا ئەكىلىپ قويغان

( )1ھاكىم رىۋايەت قىلغان سەھىھ ھەدىس
( )2ئىمام شافىئىي رىۋايىتى
( )3فتاوى وأحكام الحج والعرة من موقع يوسف القرضاوي

396

-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

ھەجە رۇل ئەسۋەدنىڭ كۈمۈش بىلەن قاپلىنىشى
ھەجەرۇل ئەسااۋەدنى تااۇنجى بولااۇپ كۈمااۈش بىاالەن قاپالتقااان كىشااى مىالدىيىنىااڭ - 680
يىللىرىادىكى مەكااكە ھۆكۈماادارى ئابادۇلال ئىبنااى زۇبەياار رەزىيەلالھاۇ ئەنھااۇ بولااۇپ ،شااۇنىڭدىن
كېيىن خەلىپىلەر ۋە بايالر ئۇنى ئالتۇن ۋە كۈمۈشاتىن قاپاليادىغان بولغاان ساەئۇدى ئەرەبىساتانى
ھۆكۈمىتىااااادىن ئىلگىااااارى ئەڭ ئااااااخىرقى قېاااااتىم  -1331ھىجااااارىيە (1903م) يىلاااااى ھەجەرۇل
ئەسۋەدنى خالىس كۈمۈش بىلەنال قاپالتقان كىشى ساۇلتان ماۇھەممەد رىشااد خاان ئىادى -1366
ھىجاارىيە ( 1946م) يىلااى ھااازىرقى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ قۇرغۇچىسااى پادىشاااھ ئاباادۇلئەزىز
ھەجەرۇل ئەساااۋەدنى رېمونااات قىلااادۇرغان ئانااادىن  -1375ھىجااارىيە (1955م) يىلاااى پادىشااااھ
سۇئۇد ئۇنى يېڭى كۈمۈشتىن قايتا قاپالپ چىققان
رۇكنى يەمانى
رۇكنااى يەمااانى ― كەبىنىااڭ جەنااۇپ تەرىپىاادىكى ھەجەرۇل ئەسااۋەدكە قاااراپ تۇرىاادىغان
بۇلاۇڭى بولاۇپ ،يەمەن دۆلىتااى ئەرەب يېارىم ئارىلىنىااڭ جەناۇپ تەرىپىاادە بولغاانلىقتىن ئەرەباالەر
جەناۇپ تەرەپاكە قاااراپ تۇرغاان ھەرقانااداق نەرساىنى يەمەن (يااكى يەمااان) دەپ ئاتاايتتى شااۇ
ساااەۋەبتىن باااۇ بۇلاااۇڭ رۇكناااى يەماااانى ( جەناااۇپ تەرەپتىكاااى بۇلاااۇڭ) دەپ ئاتالغاااان ھەجەرۇل
ئەسااۋەد جايالشااقان بۇلااۇڭ بىاالەن رۇكنااى يەمااانى بۇلااۇڭى ئ ىككىسااىنى ئىبااراھىم ئەلەيھىسس ااالم
كەبىنىااڭ ئاااۇلىنى قۇپۇرغاناادا بىااارگە قوپۇرغااان پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااالم ھەر قېاااتىم كەبىناااى
تاۋ اپ قىلغىنىدا رۇكنى يەمانىنى مۇبارەك قوللىرى بىلەن ساىاليتتى شاۇندىن بىارى ئاۇنى ساىالش
سۈننەت بولۇپ داۋام قىلغان رۇكناى يەماانىنى ساۆيۈش ياوق ،پە قەت قاول بىالەن ساىلىنىدۇ قاول
بىااالەن تۇتۇشاااقا ئىمكاااانىيەت بولمىغانااادا قاااول ئىشاااارىتى قىلىشاااقا بولمايااادۇ چاااۈنكى پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساالم ئۇنداق قىلمىغان
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مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى ۋە پەيغەمبەر مەسجىدى
مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى
 1870سوئال :مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرى قانداق جاي
جاااۋاب :مەدىاانە ماااۇنەۋۋەرە شااەھىرى -ماااۇقەددەس ئىككااى ھەرەمنىاااڭ بىاارى جايالشاااقان،
پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم مەككىادىن ھىجارەت قىلىاپ بېرىاپ ھاياتىنىاڭ
ئاخىرىغا قەدەر تولۇق ئون يىل ياشىغان ۋە مۇبارەك قەبرە شەرىپى ئورۇن ئالغان جاي
 1871سوئال :مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھىرىنىڭ بۇرۇنقى نامى نېمە ئىدى
جاااۋاب :مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىنىڭ نااامى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىڭغااا ھىجاارەت
قىلىااااپ بېرىشااااتىن ئىلگىاااارى «يەساااارىب» دەپ ئاااااتىالتتى رىااااۋايەتلەرگە كااااۆرە« ،يەساااارىب»
مەشھۇر تۇپان ۋەقەسىدىن كېيىن مەدىنىادە دەسالەپ يەرلەشاكەن بىار ئەر كىشاىنىڭ ناامى بولاۇپ،
شااۇ كىشااىنىڭ نااامى بىاالەن ئاتىلىااپ كەلااگەن ئىااكەن شااەھەر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ھىج ارەت
قىلىپ بارغىنىدىن كېيىن «مەدىنە مۇنەۋۋەرە»يەنى( نۇرلاۇق شاەھەر) دەپ ئاتالغاان باۇ شاەھەر
ئىسالم قۇدرەت تاپقان ۋە ئىسالم ئەھكااملىرى جاكارالنغاان شاەھەر تاۇنجى ئىساالم دۆلىتىماۇ باۇ
شەھەردە دۇنياغا كەلگەن
مەسجىدى نەبەۋى
 1872سوئال :مەسجىدى نەبەۋى قانداق مەسجىد
جااااۋاب :مەساااجىدى نەبەۋى – پەيغەمبىرىمىاااز ھەزرىتاااى ماااۇھەم مەد ئەلەيھىسسااااالم بىناااا
قىلغان تۇنجى مەساجىد ،ئىككاى ھەرەمنىاڭ بىارى ۋە ئىباادەت قىلىاش ئۈچاۈن يىاراقالردىن ساەپەر
قىلىشقا بولىدىغان ئۈچ چوڭ مەسجىدنىڭ بىرى پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن« :ئاۈچ
مەسااجىدكىال ئىبااادەت ئۈچااۈن سااەپەر قىلىشااقا بولىاادۇ ئۇالرنىااڭ بىاارى ،مەسااجىدى ھەرەم ،يەنە
بىاااارى ،مېنىااااڭ بااااۇ مەسااااجىدىم ،ئۈچىنچىسااااى مەسااااجىدى ئەقسااااادۇر»( )1مەدىاااانە مااااۇنەررە
شااەھىرىدىكى بااۇ مەسااجىد تااارىختىن بىاارى«مەسااجىدى نەبەۋى – پەيغەماابەر مەسااجىدى» دەپ
ئاتىلىپ كەلمەكتە
 1873سوئال :مەسجىدى نەبەۋى قاچان بىنا قىلىنغان
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىگە بارغاناادىن كېيىنكااى
تۇنجى ئىشى مەساجىد ساېلىش بولغاان پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىگە
ھىجاارەت قىلىااپ بارغااان كااۈنى پۈتااۈن مەدىاانە ئەھلااى ئۇنىااڭ ئالاادىغا چىقىااپ ،قىاازغىن ئاقىشااالر
بىاالەن قارشااى ئالىاادۇ مەدىنىلىااك مۇسااۇلمانالردىن ھەر بىاارى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنى ئااۆز
ئۆيىاادە تۇرغااۇزۇش شااەرىپىگە نائىاال بولااۇش ئۈچااۈن ھەممىسااى ئااۇنى ئااۆيىگە تەكلىااپ قىلىااپ
تۇرىۋالىاااادۇ بااااۇ چاغاااادا پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم ئۇالرنىااااڭ بىرىاااادىن يەنە بىرىنااااى ئەۋزەل
كۆرمىگەنلىكتىن ،ئۇالرنى ڭ كۆڭلىنى ئااۋايالپ ،ھېچبىرىنىاڭ ئاۆيىگە كىرىشانى خالىمايادۇ پەقەت
( )1ئىمام بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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« تااۆگە نەگە تىااز چۆكسااە ،شااۇ يەر مېنىااڭ چۈشااىدىغان جااايىم بولىاادۇ» ،دەياادۇ شااۇنىڭ بىاالەن
مەدىنىلىك مۇسۇلمانالرمۇ بۇ پىكىرنى قولاليدۇ ۋە تۆگىنىاڭ تىاز چاۆككەن يېارىگە مەساجىد بىالەن
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئۈچاااۈ ن ئاااۆي سېلىشاااقا كېلىشاااىدۇ باااۇ ھېكمەتلىاااك تەدبىااار سايىساااىدا
ھېچكىمنىڭ كۆڭلى يېرىم بولماستىن مەسىلە ھەل بولىدۇ
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم نىڭ تۆگىسااى شااەھەرنىڭ مەركىزىاادىكى بىاار ئورۇنغااا بېرىااپ تىااز
چۆكىدۇ شۇنىڭ بىلەن بۇ ئورۇننى ئېگىساىدىن ساېتىپ ئېلىاپ مەككىادىن كەلاگەن مۇھااجىرالر ۋە
مەدىنىلىك ئەنسارالر ھەممە بىر قول بولۇپ بۇ ئورۇنغا مەساجىد سېلىشاقا كىرىشاىدۇ پەيغەمابەر
ئەلەيھىسساالممۇ باشقىالر قاتارىدا مەسجىدنى سېلىش ئىشالىرىدا قااتتىق ئىشالەيدۇ مەساجىد ئاازال
ۋاقىت ئىچىادە پۈتاۈپ چىقىادۇ مەساجىدنىڭ قىبلىساى پەلەساتىندىكى مەساجىدى ئەقسااغا قاارايتتى
مەسااااجىدنىڭ ئۈسااااتى خورمااااا د ەرىخىنىااااڭ شاااااخلىرى بىاااالەن يېپىلغااااان ،تااااۈۋرۈكلىرى خورمااااا
ياغاچلىرىاادىن ،تېگااى تاااش بىاالەن قوپۇرۇلغااان تاااملىرى خااام قىشااالر بىاالەن تۇرغۇزۇلغااان شااۇ
ۋاقىتتىكى مەسجىدى نەبەۋىنىاڭ كەڭلىكاى  30مېتىار ،ئاۇزۇنلىقى  35مېتىار بولاۇپ چىققاان ئاۈچ
تەرەپ ا تىن دەرۋازىسااى بااار ئىاادى مەسااجىدى نەبەۋى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ زامانىاادىن
باشاااااالپ ھەمىشاااااە كېڭەيتىلىاااااپ كەلاااااگەن ئااااااۋۋالقى  4خەلىاااااپە ،ئەمەۋىااااايلەر ،ئابباساااااىيالر،
ئوسااااامانىيالر ۋە ئەڭ ئاخىرىااااادا ھاااااازىرقى ساااااەئۇدى ئەرەبىساااااتانى پادىشااااااھلىقى تەرىپىااااادىن
كېڭەيتىلگەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبىرى
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مەساااجىدى نەبەۋىااا دىكى مۇنبىرىنىاااڭ ئىساااالم دىنىااادا ماااۇقەددەس
ئااورنى بااار پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بااۇ ھەقااتە « :كىمكااى مۇشااۇ مۇنبەرنىااڭ يېنىاادا تااۇرۇپ
يالغان ئىشقا قەسەم قىلىدىكەن ،ئۇ ئورنىنى دوزاختا كۆرسە بولىدۇ»( )1دېگەن
رەۋزە شەرىپ
مەسجىدى نەبەۋى دە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ماۇنبىرى بىالەن ئۆيىنىاڭ ئارىساىدا «رەۋزە
شەرىپ» دېگەن جااي باار باۇ جاينىاڭ ئۇلۇغلىقىادىن پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن:
« ئۆياااۈم بىااالەن ماااۇنبىرىم ئوتتۇرىساااىدا جەننەتنىاااڭ باغچىلىرىااادىن بىااار بااااغچە بااااردۇر»( )2باااۇ
ھەدىستە تىلغا ئېلىنغان «باغچە» دىن «رەۋزە شەرىف» مەقسەت قىلىنغان
سۇ فە
قىاابلە كەبىااگە ئۆزگەرگەناادىن كېاايىن ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەسااجىدنىڭ ئاخىرىاادىكى
شااىمال تەرىپىنىااڭ ئۈسااتىنى يېپىشااقا بۇيرۇياادۇ شااۇندىن بېاارى بااۇ جاااي ساااھابىالردىن ئااۆي -
ماكااانى يااوق ،ئائىلىسااىمۇ يااوق ،بەلكااى ھااېچ نەرىسىسااى يااوق پېقىرالرنىااڭ يېتىااپ قوپىاادىغان ۋە
ئالالھقااا ئىبااادەت قىلىاادىغان ئااورنى بولااۇپ قالغااان بااۇ جاياادا تۇرغاۇچىالر«ئەھلااى سااۇففە» دەپ
ئاااااتىالتتى پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالم ۋە قااااول ئىلكىاااادە بااااار ساااااھابىالر ئەھلااااى سااااۇففەنىڭ
( )1ئىمام مالىك ۋە ئىبنى ماجە رىۋايىتى
( )2ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
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ئېھتىياااجلىرىنى قاماادايتتى بااۇ جاااي ھااازىرمۇ ھەمىشااە قىسااتىالڭغۇ بولىاادۇ ،ھەركىاام بااۇ جاياادا
ئولتۇرۇپ ئىبادەت قىلىاش شاەرىپىگە نائىال بولاۇش ئۈچاۈن ئالدىرايادۇ ،تالىشاىدۇ ،كاېچە-كۈنادۈز
ھېچ ۋاقىت بۇ ئورۇن بىكار قالمايدۇ
ھازىرقى مەسجىدى نەبەۋى
 1874سوئال :ھازىرقى مەسجىدى نەبەۋىنىڭ كولىمى قانچىلىك
جاااۋاب :ئەڭ ئاااخىرقى كېڭەيااتىش پادىشاااھ فەھىاادنىڭ زامانىاادا باشااالنغان بولااۇپ ،مىالدىاايە
 -1985يىلىاادىن  – 1993يىلنىااڭ ئاااخىرىغىچە داۋام قىلغااان مەسااجىدى نەبەۋىنىااڭ ئومااۇمى يەر
مەيااادانى  165مىاااڭ كاااۋادرات مېتىرغاااا يەتاااكەن مەساااجىدى نەبەۋىنىاااڭ ئۆگزىساااىنىمۇ ناماااااز
ئوقۇيدىغان مەيدانغا ئايالندۇرغاندىن كېيىن باۇ جايادا  90مىاڭ ئاادەم ئاازادە نامااز ئوقۇيااليادىغان
بولغان
بااۇرۇن مەسااجىدى نەبەۋىنىااڭ ھەر بىاارى  72مېتىاار ئىگىاازلىكتە  4مۇنارىسااى بااار ئىاادى
ئۇنىڭغااا يەنە ھەر بىرىنىاااڭ ئىگىزلىكااى  104مېتىاااردىن كېلىاادىغان 6مۇناااارە قوشااۇلۇپ ،ھاااازىر
جەمى  10مۇنارە قەد كۆتۈرۈپ تۇرماقتا
شۇ كۈنگە كەلگىچىلىك مەساجىدى نەبەۋىنىاڭ  16دەرۋازىساى باار ئىادى پادىشااھ فەھىادنىڭ
نااۆۋەتتىىكى كېڭەيتىشااىدە  65دەرۋازا يېڭىاادىن بېكىتىلىااپ ،جەمااى  81دەرۋازا بولاادى مەسااجىدى
نەبەۋىنىااڭ ئاسااتىغا ماشااىنا تااوختىتىش ئااورۇنلىرى ياسااالغان بولااۇپ ،ئۇنىااڭ  8تەرەپااتىن كىاارىش
ئېغىاازى بااار مەسااجىدى نەبەۋى نىااڭ ئىچىاادىن ئۆگزىسااىگە چىقىااش ئۈچااۈن  16جاياادىن پەلەمااپەي
ياسالغان
مەساااجىدى نەبەۋىنىاااڭ ساااىرتىدىكى كەڭ سااااھەگە ئاپتوماتىاااك ئېچىلىااادىغان ،كۈنلاااۈكلەردىن
دەساالەپكى قەدەماادە  36سااى ياسااالغان بولااۇپ ،بااۇ تارىختااا تااۇنجى ئىااش ئىاادى ھااازىر يەنە بىاار
قانچىسى ياسىلىپ قوشۇلدى
مەسااجىدى نەبەۋى نىااڭ شااىمال ،جەنااۇب ۋە شااەرق تەرىااپىگە ياسااالغان مەيااداننىڭ ئومااۇمىي
يەر مەيااادانى  135مىاااڭ كاااۋادرات مېتىااار كېلىااادۇ مەساااجىدى نەبەۋىاااگە  4000دىااان كاااۆپرەك
چىرا بېكىتىلگەن
مەسااجىدى نەبەۋى نىااڭ ئاسااتىنقى قەۋىااتىگە ياسااالغان تاھارەتخااانىلىرىمۇ ئىنتااايىن مااۇكەممەل
ھەم زاماااانىۋى شاااەكىلدە ياساااالغان بولاااۇپ ،مەساااجىدى ھەرەمنىاااڭ تاھارەتخانىلىرىااادىن نەچاااچە
ھەسسە ئېسىل ھەم قۇاليلىق ياسالغان
مەسااااجىدى نەبەۋى نىااااڭ ئاسااااتىنقى قەۋىااااتىگە ياسااااالغان ئاپتوموبىاااال تااااوختىتىش ئورنىغاااااا
ئېلىكترونلااۇق لىفااتلەر بى الەن چۈشااۈپ چىقىلىاادۇ مەسااجىدى نەبەۋىنىااڭ ئەتراىپاادا  560دانە سااۇ
ئىچىش تۇرۇبىسى بار
 1875سوئال :مەسجىدى نەبەۋى ئىسالم تارىخىدىكى قانچىنچى مەسجىد ھېسابلىنىدۇ
جاااۋاب :مەسااجىدى نەبەۋى ئىسااالم تارىخىاادا تااۇنجى سااېلىنغان مەسااجىدلەردىن ئىككىنچااى
مەساااجىد بولاااۇپ ساااانىلىدۇ بىرىنچاااى مەساااجىد مەدىنىااادىكى «قۇباااا مەساااجىدى» ئىااادى ئاااۇنى
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مەدىااانىگە ھىجااارەت قىل غاااان ۋاقتىااادا ،مەدىااانە شاااەھىرىگە كىااارمەي
تاۇرۇپ سااالغان ئىاادى ئااالالھ تائاااال «قۇبااا مەسااجىدى» نااى تەرىااپلەپ قۇرئااان كەرىماادە مۇنااداق
دېااگەن﴿ :بىرىن چااى كۈنىاادىن تااارتىپال تەقۋالىااق ئاساسااىغا قۇرۇلغااان مەسااجىد ھەقىااقەتەن سااېنىڭ

400

-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

ناماااز ئوقۇشااۇڭغا اليىقتااۇر ئۇنىڭاادا ( گۇناااھالردىن) پاااك بولۇشاانى سااۆيىدىغان كىشااىلەر بااار
() 1
ئالالھ ھەقىقەتەن پاك بولغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾
«قۇبااا مەسااجىدى» مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىنىڭ غەربااى جەنۇبىاادا بولااۇپ ،مەسااجىدى
نەبەۋى دىن يىراقلىقى تەخمىنەن  5كىلومېتىر كېلىدۇ
ھۇجرە شەرىپ ۋە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسى
 1876سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسى نەدە
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ قەبرىسااى مەسااجىدى نەبەۋى ادىكى ھااۇجرە شااەرىپ
دېااگەن جايااادا بولااۇپ ،ھاااۇجرە شاااەرىپ ئەساالىدە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئاياااالى ئائىشاااە
رەزىيەلالھااۇ ئەنھانىااڭ ئااۆيى ئىاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋاپااات بولغىنىاادا بااۇ ئااۆيگە دەپاانە
قىلىنغان چاۈنكى جاان ئاۈزگەن يېارىگە دەپانە قىلىاش پەيغەمابەرلەرگە خااس خۇسۇساىيەتلەرنىڭ
بىرىاااادۇر ( )2كېاااايىن -13ھىجاااارىيە ( 634م) يىلىغااااا كەلااااگەن بىرىنچااااى خەلىااااپە ئەبااااۇ بەكاااارى
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ۋاپااات بولغىنىاادا ،ئۇمااۇ مۇشااۇ ئۆياادە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ يېنىغااا
دەپاااانە قىلىنغااااان ھىجرىيىنىااااڭ  -24يىلااااى (644م) ئىككىنچااااى خەلىااااپە ئااااۆمەر ئىبنااااى خەتتاااااب
رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااۇ ۋاپااااات بولااااۇپ ،ئىلگىاااارى ئائىشااااە رەزىيەلالھااااۇ ئەنھااااادىن سااااورىغىنىغا
ئاساسەن ،ئۇمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا دەپنە قىلىنغان خەلىاپە ئاۆمەر دەپانە قىلىنغاان
بااۇ جاااينى ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا ئااۆزى ئۈچااۈن ساااقلىغان بولااۇپ ،خەلىااپە ئااۆمەر ئااۇنى
سورىغان لىقتىن ئۇنىڭغا بېرىۋەتكەن ئىكەن
 1877سوئال :بۇ ئۈچ قەبرى قانداق تىزىلغان
جااۋاب :پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ قەبرىساى مەساجىدنىڭ مااۇنبىرى تەرىپىادىن بىرىنچااى
قەبرە بولۇپ ،ئۇنىڭدىن كېيىن ئەبۇ بەكرىنىڭ ،ئاندىن ئۆمەرنىڭ قەبرىلىرى كېلىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسىگە قىلىنغان سۇيىقەستلەر
 1878سوئال :ھۇجرە شەرىپنىڭ بېشىدىن قانداق تارىخىي باسقۇچالر ئۆتكەن
جاۋاب :ھۇجرە شەرىپنىڭ تاملىرى ئىككىنچى خەلىپە ئۆمەر ئىبناى خەتتابنىاڭ زامانىادا بىار
قېااتىم ي اسااالغان بولااوپ ،ئابباسااىيالر خەلىپىسااى ئاباادۇلمەلىك ئىبنااى مەرۋاننىااڭ دەۋرىاادە يەنە بى ار
قېااتىم رېموناات قىلىنغااان مىالدىاايە  710يىلااى ۋاپااادار خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى ئاباادۇلئەزىز (شااام
رايونىغاا ۋالىااي بولغاان ۋاقتىاادا) ھاۇجرە شااەرىپنىڭ تااملىرىنى قااارا تاشاتىن قوپااۇرۇپ چىققااان ۋە
ئەتراپىغااا  6,5مېتىاار ئېگىاازلىكتە تااام چااۆرۈپ چىققااان ئۇنىڭاادىن كېاايىن  -1476يىلااى قايتاباااي،
كېيىن ئوسمانىيالر خەلىپىلىكىنىڭ ساۇلتانى ئابدۇلمەجىادخان مەساجىدى نەبەۋىناى رېمونات قىلىاش
ئەسناسىدا ھۇجرە شەرىپنىمۇ رېمونت قىلدۇرغان
 -1162يىلاااى بەزى رادىكاااال خرىساااتىئان پادىشااااھالر ماراكەشااالىك خرىساااتىئانالنى ئىشاااقا
سااااېلىپ پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مۇبااااارەك جەسااااىدىنى ئوغۇرالشاااانى پىالنلىغاناااادا ،شااااۇ
( )1تەۋبە سۈرىسى  -108ئايەت
) (2پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ھەدىستە« :ئالالھ ھەر قانداق بىر پەيغەمبەرنى دەپنە قىلىنىشىنى ياقتۇرغان جايادا قەبازى
روھ قىلىدۇ» دېگەن (ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى)
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ۋاقىتتىكاااى شاااام رايونىنىاااڭ ساااۇلتانى نۇرىاااددىن زەنكاااى ( )1دېاااگەن كىشاااى چۈشاااىدە پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالمنى كۆرىاادۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىااڭ چۈشااىدە ،رەڭگااى سااېرىق كەلااگەن
ئىككااى ئااادەمنى كۆرسااىتىپ« :بااۇ ئىككااى ئااادەم نى مەناادىن يىراقالشااتۇرغىن» دەياادۇ نۇرىااددىن
زەنكى باۇ چۈشانى كۆرگەنادىن كېايىن  20كىشاىنىڭ ھەمراھلىقىادا نۇرغاۇن مىقاداردا پاۇل – ماال
بىاااالەن يولغااااا چىقىااااپ مەدىاااانە مااااۇنەۋۋەرە شااااەھىرىگە  16كۈناااادە يېتىااااپ كېلىاااادۇ چۈشااااىدە
كۆرسىتى لگەن مەزكۇر ئىككاى ساېرىق ئاادەمنى تېاپىش ئۈچاۈن شاەھەر ئەھلىاگە ھەر كاۈنى پاۇل
تارقىتىاادۇ پۈتااۈن مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىنىڭ ئاھالىسااى ئۇنىااڭ يېنىغااا كېلىااپ بولىاادۇ لااېكىن
چۈشااااىدە كۆرسااااىتىلگەن ئىككااااى ئااااادەم كەلمەياااادۇ شااااۇنىڭ بىاااالەن كىشااااىلەردىن«سااااىلەرنىڭ
ئاااراڭالردىن مېنىااڭ يېنىمغااا كەلمىگەنلەرمااۇ بااارمۇ » دەپ سااورىغاندا ،كىشااىلەر« :ماراكەشاالىك
ئىككااى نەپەر باااي ئااادەم بااار ،ئااۇالر ھەجااگە كەلااگەن ئىااكەن ،ھااۇجرە شااەرىپنىڭ يېنىاادىكى بىاار
كىچىااك ئۆياادە ئولتۇرىاادۇ ئااۇالر بەك تەقااۋادار ئااادەملەر ئىااكەن ،كىشااىلەرگە سااەدىقە بېاارىش ۋە
ھەمىشااە ناماااز ئوقااۇش بىاالەن بولىاادۇ» د ېيىشااىدۇ ئاناادىن سااۇلتان ئااۇالر بىاالەن ھېلىقااى ئااۆيگە
بارىاادۇ ئااۆينى تەكشۈرىسااە ھېچقانااداق شااۈبھىلىك نەرسااە كااۆرەلمىگەن سااۇلتان ئۆينىااڭ ھەماامە
تەرىپىناى ئىانچىكىلەپ ئاااختۇرۇپ چىقىاش نەتىجىسااىدە ،ئۆيادىن ھاۇجرە شااەرىپكە كېتىاپ بارغااان
كىچىككىاانە بىاار تااونەلنى كۆرىاادۇ مەزكااۇر ئىككااى ئااادەم قىاايىن – قىسااتاققا ئېلىنغاناادىن كېاايىن،
ئۆزىلىرىنىااڭ راسااتىنال پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ مۇبااارەك جەسااىدىنى ئااوغرىالش ئۈچااۈن
كەلگەنلىكلىرىنى ئېتىراپ قىلىشىدۇ
بۇ ۋەقەدىن كېيىن سۇلتان نۇرىددىن زەنكاى ھاۇجرە شاەرىپنىڭ تاۆت ئەتراپىنىاڭ ھەممىساىنى
ناھايىتى چوڭقاۇر كاوالپ چ ىقىاپ ،يەر ئاساتى چوڭقۇرلىقىادىن باشاالپ يەر ياۈزىگىچە پۈتاۈنلەي
قوغۇشۇن بىلەن تام سېلىپ چىقىشقا بۇيرۇيدۇ ھۇجرە شاەرىپنىڭ ئەتراپىادىكى باۇ قوغۇشاۇن تاام
() 2
ھېلىھەم شۇ پېتىچە داۋام قىلىپ كەلمەكتە

( )1نۇرىااددىن زەنكااى ئىمااادۇددىن زەنكىنىااڭ ئىككىنچااى ئااوغلى بولااۇپ ،ئااۇ زەنكااى ئاااۋۋال ھااازىرقى ئىراقنىااڭ مۇسااىل
شااەھىرىنى كېيىااانچە باشاااقا جاااايالرنى بىرلەشااتۈرۈپ  -522ھىجااارىيە (1128م) يىلاااى ھاااازىرقى ساااۈرىيىنىڭ ھەلەب
شەھىرىنى قولىغا ئالغان -538 ،ھىجرىيە ( 1144م) يىلاى بىرىنچاى ساەلىب ئۇرۇشاىدا غەربلىاك خرىساتىئانالر شاەرقتە
زورلاااۇق بىااالەن قۇرغاااان تاااۇنجى دۆلەت رەھاااا شاااەھىرىنى ئۇالرنىاااڭ قولىااادىن قاااايتۇرۇپ ئالغاااان -541 ،ھىجااارىيە
(1147م) يىلى دۈشمەنلەر تەرىپ ىدىن سۇيىقەسات بىالەن شاېھىد قىلىنغاان مۇساۇلمان قومانادان ئىادى نۇرىاددىن زەنكاى
ھىجرىيە  -511يىلى شاەۋۋال ئېيىنىاڭ  -17كاۈنى ( -1118يىلاى  -11فېاۋرال) دۇنياغاا كەلاگەن ،نۇرىاددىن ئاتىساىنىڭ
ۋاپاتىدىن كېيىن ئاكىسى سەيفۇددىن بىلەن ئاتىسىنىڭ دۆلىتىنى بۆلۈشكەن شۇنداق قىلىپ نۇرىددىن ھەلەبنى ساەيفۇددىن
مۇسااىلنى ئالغاااان  -542ھىجااارىيە ( 1147م) يىلاااى غەربلىاااك خرىسااتىئانالر ئىككىنچاااى قېتىملىاااق ساااەلىب ئۇرۇشاااىنى
قوزغاپ زور قوشۇن بىلەن يېتىپ كەلگەن بولسىمۇ ،نۇرىددىننىڭ مۇسۇلمان قوشۇنلىرى ئۇالرنى ئارقىغاا قايتۇرغاان
كېيىنچە شام بىلەن مىسىرنى ئۆز دۆلىاتىگە قوشاۇپ ،دەمەشاىقنى پايتەخات قىلغاان 589ھ  -11شاەۋۋال (1174م -15
ماااي كااۈنى)  59يېشااىدا دەمەشااىقتا ئالەماادىن ئااۆتكەن بولااۇپ ،قەبرىسااى ھااازىر دەمەشااىق شااەھىرىدە گااۈمبەز ئىچىاادە
ساااقالنماقتا ئىسااالم ئۆ لىمالىرىنىااڭ نۇرىااددىن زەنكااى ھەققىاادە ئېيتقااان مەدھىاايە سااۆزلىرى باااردۇر چااۈنكى نۇرىااددىن
زەنكى ئادالەتپەرۋەر ،ئېسىل – پەزىلەتلىك ،تەقۋادار كىشى ئىكەن
(« )2ۋەفائۇل ۋەفا» ناملىق تارىخي مەنبەنىڭ  -2توم  -648بېتىدىن ئېلىندى
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مەسجىدى ئەقسا ھەققىدە مەلۇمات
 1879سوئال :مەسجىدى ئەقسا دېگەن قانداق مەسجىد
جااۋاب :مەساجىدى ئەقساا – يىراقتىكاى مەسااجىد دېاگەن مەنىادە بولاۇپ ،ئىساالم دىنىاادىكى
مااۇقەددەس جاي الرنىااڭ بىااارى ،ئىككااى قىبلىنىاااڭ بىرىنچىسااىدۇر ( كەبە قىااابلە بولۇشااتىن باااۇرۇن
مۇسااااۇلمانالرنىڭ قىبلىسااااى مەسااااجىدى ئەقسااااا ئىاااادى ) مەسااااجىدى ئەقسااااا قۇرئااااان كەرىماااادە
«مەساااجىدى ئەقساااا» دەپ ئاتاشاااتىن باااۇرۇن بەيتۇلمەقااادىس (ماااۇقەددەس ئاااۆي)دەپ ئااااتىالتتى
مەساااااجىدى ئەقساااااا نىڭ ئوماااااۇمىي كاااااۆلىمى  1000كاااااۋادرات مېتىااااار كېلىااااادۇ باااااۇ ئەتراپاااااى
رىشاااااتكىالنغان ھااااازىرقى قااااۇدۇس شااااەھىرىنىڭ ئالتىاااادىن بىاااارىگە تەڭ كېلىاااادۇ پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالم بىاار ھەدىسااتە مۇنااداق دېااگەن« :ماڭااا ئاپئاااق بىاار تۇلپااار كەلتۈرۈلاادى ئۇنىڭغااا
مىناااادىم ،تۇلپااااار مېنااااى بەيتۇلمەقدىسااااكە ئېلىااااپ باااااردى تۇلپااااارنى پەيغەماااابەرلەر ئاااااتلىرىنى
باغالياادىغان مەخسااۇس جايغااا باغلىاادىم ئاناادىن بەيتۇلمەقدىسااكە كىرىااپ ئىككااى رەكاائەت ناماااز
ئوقۇپ چىقتىم شۇ ۋاقىتتا جىبرىال ماڭاا بىار قاچىادا ھااراق يەنە بىار قاچىادا ساۈت ئېلىاپ كەلادى
مەن سااۈتنى تاللىاادىم جىبرىاال ماڭااا "سااەن توغرىسااىنى قىلاادىڭ" دېاادى ئاناادىن بىزنااى بىرىنچااى
() 2
ئاسمانغا ئېلىپ چىقتى »
 1880سوئال :مەسجىدى ئەقسا نەدە
جاااۋاب :مەسااجىدى ئەقسااا پەلەسااتىندىكى قااۇدۇس شااەھىرىنىڭ شااەرقى جەنااۇب تەرىااپىگە
جايالشااقان بولااۇپ -622 ،يىلااى پەيغەمبىرىمىااز ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم مەككى ادىن
مەدىاانىگە ھىجاارەت قىلىشااتىن بىاار قااانچە ئاااي بااۇرۇن ،ئااالالھ تائاااال ئااۇنى بىاار كېچىنىااڭ ئىچىاادە
مەككىدىن مەسجىدى ئەقساغا ئېلىپ بېر ىش ئارقىلىق ئۇلۇ مۆجىزىسىنى كۆرسەتكەن
() 1

يەر يۈزىدىكى ئىككىنچى مەسجىد
 1881سوئال :يەر يۈزىدە ئەڭ ئاۋۋال بىنا قىلىنغان مەسجىد قايسى
جاااااۋاب :يەر يۈزىاااادە تااااۇنجى قېااااتىم بىنااااا قىلىنغااااان مەسااااجىد مەسااااجىدى ھەرەم بولااااۇپ،
مەساااااجىدى ھەرەمااااادىن كې يىااااانال مەساااااجىدى ئەقساااااا كېلىااااادۇ پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ
سااااھابىلىرىدىن ئەباااۇ زەر غەفاااارىي مۇناااداق دېاااگەن« :مەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن يەر
 ))1يەنە بىر قاراشقا كۆرە ،مەساجىدى ئەقساا  -مۇساۇلمانالردىن باشاقىالرنىڭ ئىباادەت قىلىشاىغا ياول قويۇلمىغاان مەساجىد
دېگەن مەنىدە بولۇپ ،تىلشۇناسالرنىڭ نەزەرىادە« ،المساجد األقصاى» (مەساجىدى ئەقساا) ساۆزىدىكى «األقصاى»ناى
يىاااراق دېاااگەن مەنىااادە چۈشاااەنگەن ۋە شاااۇنداق تەرجىااامە قىلغاااانالر خاتاالشاااقانالردۇر چاااۈنكى باااۇ ئورۇنااادىكى
«األقصاى» سااۆزى باشاقىالردىن ئايىغااان ۋە مەخسااۇس قىلغاان مەنىاادە بولااۇپ ،يەھاۇدىي ۋە خرىسااتىئانالرنىڭ ئۇنىڭاادا
ئىبادەت قىلىشىدىن ساقالپ مۇسۇلمانالرغا خاس قىلغان مەنىنى بىلدۈرىدۇ بۇنىڭ دەلىلى شۇكى ،خرىساتىئانالر ساەلىب
ئۇرۇشىدا مەسجىدى ئەقسانى ئىشغال قىلىۋالغان بولسىمۇ ،ئۇالر بۇ مەساجىدتە ئىباادەت قىلىاش ئۇياقتاا تۇرساۇن ،ئاۇنى
ئاتخانااا ۋە ئامبااار ئورنىاادا قولالنغااان يەھااۇدىيالر  -1948يىلااى مەسااجىدى ئەقسااانى پەلەسااتىن دۆلىتااى بىاالەن قوشااۇپ
مۇستەملىكە قىلىۋالغان بولسىمۇ ،ئۇالر ھازىرغىچە مەسجىدى ئەقسانى ئۆزلىرى ئۈچۈن ئىبادەت ئورنى قىاللمىغاان ۋە
ھازىرمۇ مۇسۇلمانالر ئىبادەت قىلىدىغان مەسجىد سۈپىتى بويىچە داۋام قىلماقتا
( )2ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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يۈزىاادە تااۇنجى ساااېلىنغان مەسااجىد قايسااى دەپ ساااورىۋىدىم پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم" :يەر
يۈزىاادە تااۇنجى ساااېلىنغان مەسااجىد مەسااجىدى ھەرەمااادۇر" دېاادى ئاناادىن مەن يەنە ئۇنىڭااادىن
كېايىن قايسااى دەپ سااورىغىنىمدا ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم" :مەسااجىدى ئەقسااا" دېاادى ئاناادىن
يەنە مەن باااااۇ ئىككىساااااىنىڭ ئارىساااااىدا قاااااانچە يىااااال ئاااااۆتكەن دەپ ساااااورىۋىدىم ،پەيغەمااااابەر
() 1
ئەلەيھىسساالم" :قىرىق يىل" دەپ جاۋاب بەردى»
مىالدىيىاااادىن بااااۇرۇنقى  -2000يىللىاااارى ئىبااااراھىم ئەلەيھىسساااااالم كەبىنىااااڭ ئااااۇلىنى قايتااااا
تۇرغااۇزۇپ ،مەسااجىدى ھەرەمنااى بىنااا قىلغااان بولسااا ،سااۇاليمان ئەلەيھىسساااالم شااۇ ۋاقىتااتىن
ئازراق كېيىنال مەسجىدى ئەقسانى بىنا قىلغان
مەسجىدى ئەقسانىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتۈشى
 1882سوئال :مەسجىدى ئەقسا مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا تۇنجى قېتىم قاچان ئۆتكەن
جاۋاب :ھىجرىيىنىڭ -14يىلى (636م) ئىككىنچاى خەلىاپە ئاۆمەر ئىبناى خەتتابنىاڭ دەۋرىادە،
مەساااجىدى ئەقساااا غەربلىاااك خرىساااتىئانالرنىڭ قولىااادىن تىنچلىاااق ياااولى بىااالەن مۇساااۇلمانالرنىڭ
قولىغ ا ئۆتكەن خىرىستىئانالر شۇ ۋاقىتتاا مەساجىدى ئەقساانىڭ ئااچقۇچىنى ئىانجىلالردا بىشاارەت
بېاارىلگەن ئادالەتلىااك خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى خەتتابنىااڭ ئااۆز قولىغااا تاپشااۇرۇپ بېرىشاانى ش اەرت
قىلىااپ ،مەسااجىدى ئەقسااا جايالشااقان قااۇدۇس شااەھىرىدىن چېكىاانگەن مۇسااۇلمانالر شااۇنىڭدىن
كېيىن ،مەسجىدى ئەقسانىڭ ئىچىاگە «قىابلە جامىساى» دەپ تونۇلغاان مەساجىدنى بىناا قىلغاان باۇ
جامى مەسجىدى ئەقسانىڭ جەناۇب تەر ىاپىگە جايالشاقان بولاۇپ ،قىابلە تەرىاپىگە ئاۇدۇل كېلىادۇ
شۇڭا ئۇ «قىبلە جامىسى» دەپ ئاتالغاان ئەمەۋىايلەر دەۋرىادە باۇ مەساجىد قايتىادىن ساېلىنىدۇ باۇ
ئىش  -685يىلىدىن  -715يىلىغىچە تولۇق  30يىل داۋام قىلىادۇ شاۇ ۋاقىتتاا «قاۇببە ئەسساەخرە»
(تااش گاۈمبەز) ماۇ ياسااىلىدۇ مەساجىدى ئەقساا نىڭ شاەكلى ھااازىرغىچە شاۇ باويىچە داۋام قىلىااپ
كەلمەكتە
 1883سوئال :خرىستىئانالرنىڭ مەسجىدى ئەقساغا قىلغان تۇنجى ھۇجۇمى قاچان بولغان
جاااۋاب :بىاار مىليون ادىن كااۆپرەك مااۇنتىزىم ئەسااكەر بىاالەن قورالالنغااان سااەلىب ئارمىيىس اى
(غەرپ خرىساااتىئان كاااۈچلىرى)  -1099يىلاااى  -7ئاينىاااڭ  – 20كاااۈنى قاااۇدۇس (ئىرۇساااالىم)
شاااەھىرىگە ھۇجاااۇم قىلىاااپ كىرىاااپ 70 ،مىڭااادىن كاااۆپرەك مۇساااۇلماننى ئەڭ ۋەھشاااى ئۇساااۇلدا
ئۆلتااۈرۈش ئااارقىلىق شااەھەرنى ئىسااتىال قىلغااان ئااۇ چاغاادا ،مۇسااۇلمانالردىن ياشااىنىپ قالغااان،
ئاااجىز -ئااۇرۇق كىشااىلەر ،ئايااالالر ۋە بااالىالر ئااۆزلىرىنى قوغااداش ئۈچااۈن مەسااجىدى ئەقسااانىڭ
ئىچىاااگە كىرىۋالغاااان بولاااۇپ ،شاااەھەرگە بېساااىپ كىااارگەب خرىساااتىئان ئارمىيىساااى ئۇالرنىاااڭ
ھەممىسىنى بىر-بىرىلەپ قىلىچتىن ئۆتكۈزۈپ چىققان ،قۇدۇس شاەھىرى بىالەن مەساجىدى ئەقساا
قانغااا بويالغااان ،ھەتتااا يااولالردا سااۇ كەبااى ئاققااان قااان بىاالەن تاجاااۋۇزچى قوشااۇننىڭ ئاااتلىرىمۇ
قىزىاال بويۇلااۇپ كەتااكەن خرىسااتىئانالرنىڭ قااۇدۇس شااەھىرىدىكى ھاااكىمىيىتى 90يىلغااا يااېقىن
داۋام قىلغااان بولااۇپ ،ئااۇالر ئىشااغالىيەت داۋ امىاادا مۇسااۇلمانالرنى ئېزىااپ ،مەسااجىدى ئەقسااانى
() 2
بۇزۇپ نۇرغۇنلىغان ۋەھشى جىنايەتلەرنى ئىشلىگەن
( )1بۇخارىي رىۋايىتى
) (2دوكتور ھەسەن ھەبەشىنىڭ«بىرىنچى سەلىب ئۇرۇشى» ناملىق ئەسىرى  -170بەت
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-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

 1884سوئال :مەسجىدى ئەقسا مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئىككىنچى قېتىم قاچان ئۆتكەن
جاااۋاب :مەسااجىدى ئەقسااا  -1187يىلااى  -7ئاينىااڭ  -27كااۈنى ن اامى مەشااھۇر مۇسااۇلمان
قومانااااادان سااااااالھىددىن ئەيياااااۇبىي تەرىپىااااادىن خرىساااااتىئانالرنىڭ قولىااااادىن ئاااااازات بولاااااۇپ،
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا ئاۆتكەن ئەپسۇساكى ،مەساجىدى ئەقساا مۇساۇلمانالرنىڭ قولىادا
يەنە تۇرالمىااادى  – 1229يىلاااى  -3ئايااادا مەساااجىدى ئەقساااا قايتىااادىن خرىساااتىئانالرنىڭ قولىغاااا
چۈشااۇپ كەتااكەن بولسااىمۇ -1244 ،يىلااى ساااالھىددىن ئەييۇبىينىااڭ تاغىسااىنىڭ ئااوغلى پادىشاااھ
كامىاال تەرىپىاادىن قااايتۇرۇپ ئېلىنغااان قااۇدۇس شااەھىرى مەسااجىدى ئەقسااا بىاالەن بىاارلىكتە ش اۇ
زامااااانالردىن باشااااالپ تاااااكى  -1948يىلااااى يەھااااۇدىيالر پەلەسااااتىننى ئىسااااتىال قىلغانغااااا قەدەر
مۇسۇلمان الرنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا بولۇپ كەلگەن
 1885سوئال :ئوسمانىيالر مەسجىدى ئەقسا نى قانداق ھېمايە قىلغان
جااااۋاب :ئوسااامانىيالر ھۆكاااۈم ساااۈرگەن دەۋرلەردە ،ئاااۇال ر مۇساااۇلمانالرنىڭ زېمىنلىرىناااى
سىرتقى كۈچلەرنىڭ خىرىس قىلىشالىرىدىن قااتتىق ق وغاداپ كەلاگەن ھەتتاا ئوسامانىيالر دەۋرىادە
يەھاااۇدىيالر قاااۇدۇس شاااەھىرىنى قولىغاااا چۈشاااۈ رۈش ئۈچاااۈن قانچىلىاااك تىرىشاااقان بولساااىمۇ،
مەقساىتىگە يېاتەلمەي كەلااگەن يەھاۇدىيالر پەلەسااتىندىكى يەرلىاك ئەرەبلەرنااى ئالاداپ ئۇالرنىااڭ
ئاااۆي – ۋارانلىرىناااى ۋە يەر – زېمىنلىرىناااى شاااۇ ۋاقىتتىكاااى نورماااال باھاااادىن نەچاااچە ھەسساااە
قىممەت باھادا سېتىپ ئېلىش ئاارقىلىق تەدرىجاى ھالادا پەلەساتىننى ئىشاغال قىلىاش پىالنىناى ئىشاقا
ئاشاااۇرماقچى بولغانااادا ،ئوسااامانىيالر خەلىپىلىكاااى  -1892يىلاااى مەخساااۇس قاااارار چىقىرىاااپ،
پەلەستىنلىكلەرنىڭ يەھۇدىيالرغا ئۆي -زېمىان سېتىشاىنى قااتتىق چەكالەپ كەلاگەن ئوسامانىيالر
يېقىلغاندىن كېيىن ،مۇسۇلمانالرنىڭ خۇددى چوپانسىز قالغاان پادىغاا ئوخشااش چېچىلىاپ كېتىشاى
نەتىجىسااىدە ،قااۇدۇس شااەھىرى ،جۈملىاادىن مەسااجىدى ئەقسااا قوغااداپ قېلىنمىاادى بااۇ پۇرسااەتنى
غەنىاايمەت بىلااگەن يەھااۇدىيالر پەلەسااتىن زېمىاانىگە ئاااز -ئااازدىن يەرلىشااىش ۋە يەرلىكلەرنىااڭ
ئۆي-ماكان ۋە زېمىنلىرىنى سېتىپ ئېلىش ئارقىلىق سان جەھەتتە مەلاۇم بىار مىقادارغا يەتكەنادىن
كېاااايىن ،ئەنگىلىينىااااڭ بىۋاسااااىتە ياااااردىمى ئاسااااتى دا ،پەلەسااااتىننى ئىشااااغال قىلىشااااتىن ئىبااااارەت
ئەسىرلەردىن بىرى پىالنالپ كەلگەن رەزىل مەقسىتىگە يەتكەن
 1886سوئال :مەسجىدى ئەقسا نىڭ مۇسۇلمانالر قەلبىدە قانداق ئورنى بار
جاااۋاب :مەسااجىدى ئەقسااا نىڭ مۇسااۇلمانالرنىڭ قەلبىاادىكى ئااورنى ئاالھىاادە چااوڭ بولااۇپ،
ئىسااالم دەۋىتااى باشااالنغان تااارىختىن بىاارى باغالنغااان بىاار ئەقىدىاادۇر چااۈنكى مەسااجىدى ئەقسااا
جىمى پەيغەمبەرلەرنىڭ قى بلىسى ،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بىرىنچى قىبلىسىدۇر
مەسجىدى ئەقسا غا قىلىنغان ئەڭ چوڭ جىنايەت
 1887سوئال :مەسجىدى ئەقسا غا قىلىنغان ئەڭ چوڭ جىنايەت قايسى
جااااۋاب :مەساااجىدى ئەقساااا غا قىلىنغاااان ئەڭ چاااوڭ جىناااايەت  -1969يىلاااى  -8ئاينىاااڭ -22
كااااۈنى يەھااااۇدىيالر تەرىپىاااادىن ئىشاااالەنگەن بولااااۇپ ،يەھۇدىيالرنىااااڭ رادىكاللىرىاااادىن ئەساااالى
ئاۋسااترالىيى لىك مايكاال دېاانىس روھىاان ئىسااىملىك بىرسااى مەسااجىدى ئەقساااغا ئااوت قويااۇۋەتكەن
مەسجىدى ئەقسا نىڭ شەرقىي قىسمى پۈتۈنلەي كۆيۈپ كۈل بولغان
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ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئاالھىدە ئۈچ مەسجىد
ئەڭ دەسلەپ سېلىنغان مەسجىد-ئاتۇش جامەسى
ئۇيغااۇرالر ئەزەلاادىن ئۆزلىرىنىااڭ دىنىااي ئېتىقااادىنى قوغااداش ۋە ئااۆزلىرى مەنسااۇپ بولغااان
دىنغا ساداقەت باغالشتا ئەڭ ئالدىنقى خەلقتاۇر دۇنياادا ئەرەب مىللىتىادىن باشاالپ ئىساالم دىنىغاا
مەنسۇپ بولغان خەلقلەرنىڭ ئىچىدە باشقا دى نالرغا ئېتىقااد قىلىادىغان ئااز ساانلىقالر باار تاۇرۇپ،
ئۇيغۇرالردا مۇساۇلمان بولغاان تارىخىادىن باشاالپ باشاقا دىنغاا ئېتىقااد قىلىادىغان بىرماۇ ئۇيغاۇر
يوقلىقىمااۇ ئۇيغۇرالرنىااڭ ئۆزلىرىنىااڭ دىنىااي ئېتىقااادىنى قوغداشااتا ۋە ئەجاادادلىرىنىڭ ئەنئەنىسااىگە
ۋارىسااالىق قىلىشاااتا نەقەدەر ماااۇنە ۋۋەر بىااار مىلااالەت ئىكەنلىكىناااى كۆرساااىتىدۇ پەيغەمبىرىمىاااز
ھەزرىتى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم تارىختاا تاۇنجى قېاتىم مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە مەساجىد
سالغان بولسا ،ئۇيغۇرالر تۈركىي خەلقلەر ئىچىدە تۇنجى بولۇپ مەسجىد سالغان خەلقتۇر
ئۇيغاۇر دىيارىادا تااۇنجى مەساجىدنىڭ سېلىن ىشاى بااۇ جايغاا ئىساالم دىنىنىااڭ دەسالەپ كىرىشااى
بىاالەن مۇناساااىۋەتلىك بولاااۇپ ،بااۇ ئىككىساااى ئاساساااەن بىااار مەزگىلااگە تاااوغرا كېلىااادۇ قەشاااقەر
جامەساااى ئۇيغاااۇر دىيارىااادىكى ئەڭ مەشاااھۇر مەساااجىد ھېسابالنساااىمۇ ،ئەڭ باااۇرۇن ساااېلىنغان
تۇنجى مەسجىد ھېسابالنمايدۇ
-9ئەسااىرنىڭ ئاااخىرلىرى سااامانىيال سۇاللىسااىنىڭ شاھزادىسااى ئەبااۇ ناسااىر سااامانىي سااودىگەر
قىياپىتىاااادە قاراخااااانىيالر دۆلىااااتىگە كىرىااااپ پاناھلىنىاااادۇ قاراخااااانىيالر خااااانى ئوغۇلچاااااق بااااۇ
شاااھزادىنىڭ ئاتۇشااتا ئااازادە ھايااات كەچۈرۈشااىگە كېپىللىااق قىلىاادۇ ئاتۇشااقا يەرلەشااكەن ئەبااۇ
ناساااىر ساااامانىي كىشاااىلەرنى ئىساااالم دىنىغاااا دەۋ ەت قىلىشاااقا باشاااالپ ،شاااۇ ئارىااادا ئوغۇلچاقنىاااڭ
جىيەنى سوتۇق بۇغرا خاننى مۇسۇلمان قىلىشتا غەلىابە قىلىادۇ شاۇ ۋاقىتتاا ئاتۇشاتا مۇساۇلمانالر
سانىنىڭ كۆپىيىشى بىلەن مەسجىد سېلىشقا ئېھتىياج تۇغۇلۇپ تۇنجى مەسجىدنى سالىدۇ
كاال تېرىسى پىالنى
ئاتۇشااتا مەسااجىد سېلىشاانى پىالنل ىغااان ئەبااۇ ناسااىر سااامانىي ئوغۇلچاااقتىن بىاار كاااال تېرىسااى
چوڭلىقىادىكى يەرناى سااورايدۇ ئوغۇلچااقمۇ ھامااان مااقۇل كېلىاادۇ ۋە خالىغاان يېرىاادىن بىار كاااال
تېرىسااى چوڭلىقىاادىكى يەرنااى ئىشلىتىشااگە رۇخسااەت قىلىاادۇ ئەبااۇ ناسااىر سااامانىي بىاار كااالىنى
سويۇپ ،ئۇنىڭ تېرىسىنى ئىنچىكە تىلىپ ،بىر -بىرىگە ئۇالپ ئۇزۇن بىار تاناا ياساايدۇ ۋە باۇ تاناا
بىااالەن ئاتۇشاااتىكى ياخشاااى بىااار جااااينى تاااام ساااالغاندەك ئاااوراپ كاااۆرۈپ ،شاااۇ جايغاااا تاااۇنجى
مەسجىدنى سالىدۇ ئوغۇلچاق باۇ ئىشاتا ئالادانغانلىقىنى بىلاگەن بولساىمۇ ،ئەباۇ ناساىر ساامانىينىڭ
ئەقىل – پاراسىتىگە ھەيران بولاۇپ قايىال بولىادۇ شااھزادە ئەباۇ ناساىر ساامانىي «كااال تېرىساى
پىالنى» نى ئىشقا ئاشۇرۇپ سالغان بۇ مەساجىد ئۇيغاۇر دىياادا ساېلىنغان تاۇنجى مەساجىد بولاۇپ
ھېسابلىنىدۇ بۇ مەسجىد  -14ئەسىرنىڭ باشالىرىغا قەدەر «ئااتۇش جامەساى» دەپ ئاتىلىاپ ناامى
تەرەپ – تەرەپلەرگە تارقالغان ئىكەن
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ئەڭ مەشھۇر مەسجىد-قەشقەر ھېيتگاھ جامەسى
قەشاااقەر ھېيتگااااھ جامەسااااى مىالدىااايە  -1442يىلااااى بىناااا قىلىنغااااان بولاااۇپ ،كىچىكلىكااااتىن
زورىايىش ،ئااددىي ھااالەتتىن ئاالھىادە تۈسااكە كىرىشاتەك باساقۇچالرنى بېسااىپ ئۆتاۈپ ھااازىرقى
ھااااااالەتكە كەلااااااگەن بااااااۇ جااااااامە ئۇيغااااااۇر بىناكارلىقىنىااااااڭ سااااااەنئەت ئۇساااااالۇبىنى ئااااااۆزىگە
مۇجەسساااەملىگەن ،ئىلىااام مەرىاااپەت ،ھاااۈنەر -ساااەنئەتنىڭ ماكاااانى بولغاااان قەشاااقەرنىڭ جاااانلىق
شاھىدى ھېسابلىنىدۇ
جامەنىااااااااڭ ئااااااااۇزۇنلىقى (شاااااااا ىمالدىن جەنۇبقااااااااا) 140مېتىاااااااار ،كەڭلىكااااااااى (شااااااااەرقتىن
غەرباااكە) 120مېتىااار ،ئوماااۇمىي كاااۆلىمى 16800كاااۋادرات مېتىااار بولاااۇپ ،ھەمااامە جاااايلىرىنى
قوشاااقاندا ،ئۇنىڭااادا 30مىاااڭ ئاااادەم بىااارال ۋاقىتتاااا نامااااز ئوقۇيااليااادۇ جاااامە قۇرۇلماااا جەھەتاااتىن
گۈمبەز ،مەدرەسە ،مەسجىد قاتارلىق باۆلەكلەردىن تەركىاب تاپقاان بولاۇپ ،چاوڭ مەساجىدلەردە
بولۇشقا تېگىشلىكلەرنىڭ ھەممىسى تېپىلىدۇ
قەشااقەر ھېيتگاااھ جامەسااىنى  -1786يىلااى قەشااقەر يېڭىشااەھەرلىك زۇلپىاايە بااۆۋى خاااانىم،
 -1809يىلاااااى قەشاااااقەر ھااااااكىم بېگاااااى تۇرپاااااانلىق ئىساااااكەندەر ۋاڭ-1820،يىلاااااى قەشاااااقەرلىك
ئەبرشاىنكانىدىر خوجااا -1839،يىلاى قەشااقەر ھااكىم بېگااى ئىنانچخاان زۇھۇرىااددىن-1872 ،يىلاى
ياااقۇب بەدەۋلەت -1904 ،يىلااى ئاتاااقلىق تااۇردى باااي ھاااجى بىاالەن كېاارەم بااايۋەچچە ئاكااا-ئۇكااا
ئىككىسااى-1934 ،يىلاا ى ئاباادۇكېرىمخان مەخسااۇم قاتااارلىقالر رېموناات قىلاادۇرغان شااۇنىڭدىن
كېيىن ،داۋاملىق رېمونت قىلىانىش ۋە كېڭەياتىلىش باساقۇچلىرىنى باشاتىن كەچاۈرۈپ كەلاگەن باۇ
جامەنىڭ ئەڭ ئاخىرقى رېمونتى-2000-1999يىلالر ئارىسىدا ئەمەلگە ئاشقان
ئەڭ چوڭ مەسجىد-كېرىيە جامەسى
كېرىيە ھېيتگاھ جامەسى  800يىلادىن ئاارتۇق تارىخقاا ئىاگە ۋە ئۇيغاۇر ئېلىادىكى ئەڭ چاوڭ
جامە بولۇپ ،ئۇيغۇر دىيارىادىكى ئەڭ مەشاھۇر جاامە قەشاقەر ھېيتگااھ جامەساىدىنمۇ چوڭادۇر
چاااۈنكى قەشاااقەر جامەساااىنىڭ خانىقاااا ،مەدرەساااە ،بااااغچە ۋە سەيناساااىنى قوشااامىغاندا ،ناماااااز
ئوقۇيااادىغا مەساااجىد نىڭ كاااۆلىمى كېااارىيە جامەساااى مەساااجىدى نىڭكىدىن ئەلاااۋەتتە كىچىاااك كېااارىيە
جامەسااى مەسااجىدى نىڭ ئومااۇمىي كااۆلىمى 13مىااڭ  449كااۋادرات مېتىاار كېلىاادۇ ئااادەتتە جااۈمە
نامىزىغااا 4مىڭاادىن  6مىڭغىااچە ،ھېياات نامازلىرىاادا  10مىڭاادىن  12مىڭغىااچە مۇسااۇلمان كېلىااپ
ئازادە ناماز ئوقۇيدۇ بۇ جامە بۈگۈنگە قەدەر يەت تە قېتىم چوڭ رېمونت قىلىنغان
كېارىيە ھېيتگااھ جامەساى  -1200يىلاى كىچىاك بىار مەساجىد شاەكلىدە بىناا قىلىنغاان بولاۇپ،
ھەمىشاە كېڭەياتىلىش جەريانىادا جاامە تۈساىنى ئالغاان  -1665يىلاى كېرىيىادىكى مۆتىاۋەر دىنىااي
زاتالردىن مولال تىيىپ ئااخۇنۇم ،ماولال غاۇجىالق ئااخۇنۇم ،ئەيسااق ئا اخۇنۇم قاتاارلىق كىشاىلەر
كېرىيە ھېيتگاھ جامەسىنى كېڭەيتىپ رېمونت قىلىش توغرىساىدا يەكەنادىكى ساەئىدىيە خانلىقىنىاڭ
خااانى ئاباادۇلالخانغا بىاار پااارچە تەكلىااپ سااۇنىدۇ بااۇ تەكلىااپ خااان تەرىپىاادىن قوبااۇل قىلىنىااپ،
يەكەندىن مەخسۇس ئۇستىالر ئەۋەتىلىدۇ ھەم جاامە ئەتراپىادىكى ئاھاالىالر كۆچۈرۈلاۈپ يەرلىاك
مۇسۇلمانالرنىڭ ئىقتىسادىغا تايىنىپ جاامەنى ئىككىنچاى قېا تىم كېڭەيتىاپ رېمونات قىلىاپ چىقىادۇ
ئااۇالر شااۇ ۋاقىتتااا يەكەناادىن  10تااۈپ چىنااار دەرىخىنااى يااۆتكەپ كېلىااپ جامەنىااڭ سەيناسااىغا
سااالغان شااۇڭا كىشااىلەر بااۇ جااامەنى بىاار مەزگىاال «چىناربااا » جامەسااى دەپمااۇ ئاتاشااقان ئاشااۇ
چىنااار دەرەخلىرىاادىن بىاار قااانچە تااۈپى تېخااى يېقىنقااى يىلالرغااا قەدەر مەۋجااۇد بولااۇپ ،كېيىاانچە
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جامەنى كېڭەيتىشتە قۇرۇلۇشقا تاقىشاىپ قالغاانلىقتىن كېساىۋېتىلگەن ئىاكەن  -1947يىلاى كېارىيە
ناھىيىسااىنىڭ ھاااكىمى ئىساامايىلخان كېاارىيە تەۋەسااىدىكى مااۇنەۋۋەر دىنىااي زاتااالر ۋە ھەر قايسااى
يېاازا بەگلىرىنااى يىغىااپ كېاارىيە جامەسااىنى كېڭەيتىااپ ياساااش ھەققىاادە كااېڭەش قىلىااپ ھەممىنىااڭ
مۇۋاپىقەتچىلىكىنى ئالىدۇ شۇنداق قىلىپ كېارىيە جامەساىنىڭ قۇرۇلۇشاى  -1947يىلاى  -10ئايادا
باش الىنىپ  -1949يىلااى پۈت اۈپ چىققااان كېاايىن  -1985يىلىاادىن  -1988يىلىغىااچە يەنە رېموناات
قىلىنغااان بولااۇپ ،ئاااخىرقى  -7قېتىملىااق چاااوڭ رېموناات  -1997يىلااى باشاالىنىپ  -1998يىلاااى
پۈتكەن
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ئىسالم دۇنياسىدىكى بەزى مەشھۇر بىلىم يۇرتلىرى
بەيتۇل ھېكمەت(بيت ال كمس)
مىالدىيىنىااااڭ  -750يىلااااى ئابباسااااىيالر خەلىپىلىكااااى قۇرۇلغاناااادىن كېاااايىن ،مۇسااااۇلمانالرنىڭ
ھااااكىمىيىتى ئاسااا ىيا ،ئافرىقاااا ۋە ياۋروپاالرغاااا قەدەر كاااېڭەيگەن ئىااادى ئابباساااىيالر خەلىپىنىاااڭ
دەساالەپكى  100يىلغااا يااېقىن دەۋرىاادە (-750يىلىاادىن-842يىلىغىااچە) ،خۇسۇسااەن خەلىااپە ھااارۇن
رەشىد(-786يىلىادىن  -809يىلىغىاچە خەلىپىلىاك قىلغاان) ۋە خەلىاپە مەئماۇن (-813يىلىادىن -833
يىلىغىااچە خەلىپىلىااك ق ىلغااان) ھاااكىمىيەت يۈگااۈزگەن مەزگىلاادە دۆلەتااتە سىياسااىي ۋە ئىقتىسااادىي
ئىشاااالرنىڭ ناھاااايىتى تىااازلىكتە تەرەققىاااي قىلىشاااىغا ئەگىشاااىپ ،ئىلىااام-پەن ۋە مەدەنىاااي مائارىاااپ
جەھەتااتە دۇنياااۋى خاراكتېرلىااك گااۈللىنىش مەياادانغا كەلااگەن يۇنااان ،پااارس ،ھىندىسااتان ،رىاام
قاتااااارلىق ئەينااااى چاغاااادىكى مە دەنىيەتلىااااك ئەررنىااااڭ قەدىمىااااي پەن ،مەدەنىاااايەت ۋە پەلسااااەپە
مىراسلىرىنى يىغىپ ،رەتلەپ ئەرەب تىلىغا ت ەرجىمە قىلىاش ۋە تەتقىاق قىلىاش ئىشالىرى باشالىنىپ
كەتكەن
مۇشۇنداق بىر پەيتاتە ئابباساىيالر تەرىپىادىن باغادادتا «بەيتاۇل ھاېكمەت» (ئىلىام –ھاېكمەت
ئااورنى) تەسااىس قىلىنىااپ ،ئى نسااانىيەتنىڭ قەدىمىااي يازمااا مەدەنىيىتىنااى قېاازىش ،ساااقالپ ق اېلىش،
تەتقىق قىلىش ۋە تەرەققىاي قىلادۇرۇش جەھەتالەردە ئالەمشاۇمۇل تاۆھپىلەر يارىتىلغاان تەرجىامە
ئىدارىساى ،پەنالەر ئاكادېمىيىساى ۋە كۇتۇبخاناا قاتااارلىق ئورگاانالردىن تەركىاب تاپقاان «بەيتااۇل
ھېكمەت» ئەينى ۋاقىتتا مە ملىكەت خاراكتېرلىك ئۇنىۋېرسال ئىلمىاي تەتقىقاات مەركىازى بولغاان
ئىاادى خەلىااپە ئەبااۇ جەئااپەر ئەل مەنسااۇر(-754يىلىاادىن -775يىلىغىااچە خەلىپىلىااك قىلغااان) ۋە
خەلىااپە ھااارۇن رەشااىدلەرنىڭ دەۋرىاادە باغاادادتا ئااوردا تەرجىاامە-تەتقىقااات ئااورگىنى ۋە خەلىااپە
كۇتۇپخانىسى تەساىس قىلىنغاان ئىاد ى خەلىاپە مەئماۇن دۆلەتنىاڭ ھەر قايساى جايلىرىادا تەرجىامە
ۋە ئىلمىي تەتقىقات ھەرىكىتىناى تېخىماۇ جانالنادۇرۇش ئۈچاۈن -830يىلاى پەرماان چۈشاۈرۈپ،
 200مىاااڭ ساااەر دىناااار ساااەرپ قىلىاااپ ،ئەسااالىدىكى تەرجىااامە ۋە تەتقىقاااات ئاااورگىنى ۋە ئاااوردا
كۇتۇبخانىساااى ئاساساااىدا دۇنياغاااا تونۇلغاااان «بەيتاااۇل ھاااېكمەت» ئاااالىي بىلىمگااااھىنى قاااۇرۇپ
چىققااان بااۇ بىلىمگاااھ ئىسااالم دۇنياسااىدا دۆلەت دەرىجىلىااك تااۇنجى ئۇنىۋېرسااال ئىلمىااي تەتقىقااات
ئورگىنى ۋە ئالىي بىلىم يۇرتى بولۇپ ھېسابلىناتتى
قەرەۋىيىن ئۇنىۋېرستېتى(جاممس القروين)
ماراكەشااانىڭ فااااس شاااەھىرىدىكى قەرەۋىااايىن ئۇنىۋېرساااتېتى دۇنياااا تارىخىااادا تاااۇنجى ئەڭ
دەساالەپ قۇرۇلغااان ئەڭ قەدىمااى بىلىاام يااۇرتى بولااۇپ -245 ،ھىجاارىيە (مىالدىيىنىااڭ-859يىلااى)
فااتىمە ئىسااىملىك بىاار ئايااال تەرىپىاادىن تەساىس قىلىنغااان ھازىرغااا قەدەر ئىلىاام-مەرىااپەت بااۇلىقى
بولاااۇپ كەلمەكاااتە ماراكەشااانىڭ دۇنياغاااا تونۇلغاااان بىلىااام ئاااادەملىرى ،شاااۇنداقال ھەر قايساااى
دىنالرغااا مەنسااۇپ بولغااان تااارىخىي شەخساالەرنىڭ كااۆپلىرى بااۇ ئۇنىۋېرسااتېتتا ئوقااۇپ چىققااان
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ئىااكەن ئەرەبااچە سااانالرنى ياۋروپاغااا كىرگااۈزگەن يەھااۇدىي پەيالسااوپى ۋە مەشااھۇر دوختااۇر
() 1
مۇسا ئىبنى مەيمۇنمۇ بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئوقۇپ چىققان ئىكەن
بۇ ئۇنىۋېرستېت شەرىئ ەت ،ئەرەب تىلى ،ئەقىدە قاتارلىق فااكۇتىتالرنى ئاۆز ئىچىاگە ئالىادۇ
باااااۇ ئۇنىۋېرساااااتېتتىن بېرىلىااااادىغان ئۇناااااۋانالر بااااااكالۋۇرلۇق ،ماگىساااااتىرلىق ۋە دوكتۇرلاااااۇق
ئۇنۋانلىرىدۇر
ئەڭ قەدىمى ئىسالم ئالىي بىلىمگاھى -ئەزھەر بىلىم يۇرتى(جاممس األزھر الشريف)
مىسااىرنىڭ قاااھىرە شااەھىرىد ىكى ئەزھەر ئۇنىۋېرسااىتېتى ئىسااالم دۇنياسااىدىكى ئەڭ قەدىمااى
ئىساالم ئاالىي دارىلفۇنااۇنى بولاۇپ ،مىاڭ يىلاادىن كاۆپرەك تارىخقااا ئىاگە مىاڭ يىلاادىن بۇياان ئااۇ «
ئىساااالم مەدەنىيىتىنىاااڭ قىبلىنامىساااى» دېاااگەن شاااەرەپلىك ناااام بىااالەن ئىساااالم دۇنياساااىدا شاااۆھرەت
قازانغاان ،نۇرغااۇن مۇساۇلمان پەرزەنت لىاارى ئەزھەرگە بېرىاپ بىلىاام تەھساىل قىلىشاانى ناھاايىتى
شەرەپ بىلگەنلىكتىن ،دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىن باۇ قەدىمىاي بىلىمگاھقاا چەكساىز ياۇقىرى
تىلەكاالەر بىاالەن يااۈزلەنمەكتە جۈملىاادىن ئۇيغااۇر ئېلىاادىن كېلىااپ بااۇ بىلىمگاھىاادا ئىلىاام شااەربىتى
ئىچااكەن ئۇيغاااۇر پەرزەنتلىرىماااۇ ئااااز ئەمەس ھااازىرمۇ باااۇ بىلىمگاھتاااا 200گە ياااېقىن ئۇيغاااۇر
پەرزەنتى ئىلىم-تەھسىل قىلماقتا
ئەزھەر مەسااچىتى مىالدىاايە -969يىلااى بىنااا قىلىنىشااقا باشاالىنىپ-972 ،يىلااى-6ئاينىااڭ-22
كاۈنى شااۇ ۋاقىتتااا ھاااكىمىيەت يۈرگاۈزگەن فاااتىمىيلەر تەرىپىاادىن رەساامىي تامامالنغااان ئەزھەر
مەساااچىتى دەسااالەپتە ھەم ئەمەل -ئىباااادەت قىلىنىااادىغان ھەم دىنىاااي ۋە پەننىاااي بىلىمااالەر تەھساااىل
قىلىنىادىغان ئىساالم ئاالىي دارىلفۇناۇنى ،ھەم دۇنيانىاڭ ھەر قايساى جايلىرىادىن كەلاگەن ئۆلىمااالر
يىغىلىااادىغان ۋە باشاااقا ئەررگە ئۆلىمااااالر ۋە دەۋەتچىااالەر ئەۋەتىلىااادىغان ئاااالىي ئىلىااام مەركىااازى
ئىاادى كېيى ا نچە ئەزھەر ئۇنىۋېرسااىتېتى تەسااىس قىلىنىااپ ،دىنىااي ۋە پەننىااي بىلىماالەر ئۆتىلىاادىغان
ئىسااالم بىلىاام مەركىاازىگە ئايالنغااان مىالدىاايە -1005يىلااى ئەزھەردە دارۇلھىكاامەت قۇرۇلااۇپ
ياااالغۇز بىااار تۈرلاااۈك مەزھەبنىاااڭ تەلىملىرىناااى ئاااۆگىتىش ئەھۋالىغاااا خااااتىمە بېااارىلگەن ،فىقھاااى
مەزھەبلىرىدىن مەشھۇر تۆت مەزھەبنىڭ كىتاب لىرىمۇ ئاايرىم ئوقۇتۇلىادىغان ھالغاا كەلاگەن يەنە
شااااۇ يىلىسااااى پەلسااااەپە ،تىبابەتچىلىااااك ۋە ھېسااااابقا ئوخشاااااش پەننىااااي ۋە ئەقلىااااي بىلىملەرمااااۇ
ئوقۇتۇلۇشقا باشلىغان
 -19ئەسااىرنىڭ بېشااىدا ،مىسااىردا ئىلمىااي ئىسااالھات باشاالىنىپ ،ھااازىرقى زامااان ئىلىملىاارى
ئەزھەر نىاااڭ دەرسااالىكلىرىگە كىرگۈزۈلىااادۇ مەشاااھۇر ئىساااالھاتچى ئاااالىم ماااۇھەممەد ئابااادۇنىڭ
تىرىشاااااچانلىقى بىااااالەن -1895يىلاااااى « ئەزھەر يېتەكچىلىاااااك ھەيئىتاااااى»قۇرۇلىااااادۇ شاااااۇنداقال
ئەزھەرنىااڭ دەرساالىكلىرىگە ماتېماتىكااا ،فىزىكااا ،جااۇغراپىيە ،تااارىخ ،خەتتاااتلىق قاتااارلىق يېڭااى
دەرساالىكلەر كىرگۈزۈلىاادۇ  .شااۇنىڭدىن كېاايىن ئەزھەر ئۇنىۋېرسااىتېتىدا بىناكااارلىق ،سااانائەت،
مېدىتساااىنا ،دورىگەرلىاااك يېااازا ئىگىلىاااك ،ساااودا ،چەتااائەل تىللىااارى ۋە ئاخباااارات فااااكۇلتىتلىرى
تەساىس قىلىنىادۇ ئوقاۇش پۈتتاۈرۈش دىپلاوملىرى بااكالۋر ،ماگىساتىر ۋە دوكتاور دەرىجىلىاارىگە
ئايرىلىدۇ
) (1ھازىر دۇنيانىڭ ھەممىال يېرىدە بىردەك قوللىنىلىۋاتقان ( )1،2،3،4،5دېگەن سانالر ئەسلىدە ئەرەباچە ساانالر بولاۇپ،
ھازىر كۆپىنچە ئەرەب دۆلەتلىرىدە قوللىنلىىۋاتقان سانالر ھىندىي سانلىرىدۇر
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ھاااازىر ئەزھەر ئۇنىۋ ېرساااىتېتى دۇنياااادىكى  100مەشاااھۇر ئاااالىي مەكتەبنىاااڭ ئىچىااادە -45
ئورۇنااادا تۇرىااادۇ ،ئاااۇ پۈتاااۈن دۇنياااادىكى ئاااالىي مەكتەبلەرنىاااڭ تەرەققىياتىااادا زور تاااۆھپىلەرنى
قوشاااقان مەساااىلەن :ھاااازىرقى زاماااان ئاااالىي مەكتەبلىرىااادە يولغاااا قويۇلىۋاتقاااان ئاسسىساااتېنت
(يااااااردەمچى ئوقۇتقۇچى)لىاااااق تاااااۈزۈمى-13ئەساااااى ردىال ئەزھەردە كەڭ قوللىنىلغاااااان ئەزھەر
ئۇنىۋېرسااىتېتى ئۇنىۋېرسااال ئۇنىۋېرسااىتېت بولااۇپ ،ئۇنىڭاادا  26ئااالىي تەتقىقااات ئااورگىنى بااار
ھااااازىر مىسااااىردىكى ئەزھەر ئۇنىۋېرسااااىتېتىدا  43ئوغااااۇل تااااالىپالر ئىنىسااااتتوتى18 ،قىاااازالر
ئىنىسااتتوتى بولااۇپ ،ھازىرغااا قەدەر جەمئااى  61ئىنىسااتتوت تەسااىس ق ىلىنغااان بااۇ ئىنىسااتتوتالر
مىساىرنىڭ ھەر قايساى رايونلىرىغاا جايالشاقان «مىساىر دۆلىتاى -2005يىللىاق يىلنامىساى»دىكاى
سااانلىق مەلۇماتالرغااا قارىغاناادا ،ئەزھەر قۇرۇلغاناادىن تارتىااپ -2005-2004يىلىغىااچە بولغااان
ئارىلىقتاا ئەزھەردە تەلىام ئالغاان تاالىپالر ساانى  205مىلياون 9900دىان ئاشاقان -2005-2004
يىلااى ئوقۇۋاتقااان تااالىپالر سااانى 101مىااڭ 200گە يەتااكەن بۇنىااڭ ئىچىاادە  75دۆلەتااتىن كەلااگەن
چەتئەللىاااااك تالىپالرنىاااااڭ ساااااانى  12مىڭااااادىن ئاشاااااقان ئەزھەر سىستېمىساااااىدىكى مەكاااااتەب ۋە
مەدرەسەىلەرنىڭ سانى 7100گە يەتكەن
ئەزھەر بىلىمگاھىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.azhar.edu.eg:
نىَامىيە مەدرەسەسى(المدرسس النظاميس)
نىاازامىيە مەدرەسەسااى  -1063يىلااى باغااداد شااەھىرىنىڭ يېنىاادىكى تىگاارىس دەرياسااى بويىغااا
تەسىس قىلىنغان بولۇپ ،ئۇتتۇرا ئەساىردىكى ئىساالم دۇنياساىنىڭ نوپۇزلاۇق ئاالىي بىلىمگااھى ۋە
ئىلىاااام -پەن ،مەدەنىاااايەت مەركىاااازى ئىاااادى مۇسااااۇلمانال رال ئەمەس ،غەربلىااااك نۇرغۇنلىغااااان
كىشىلەر بۇ مەدرەسەدە ئوقۇپ ئالىم بولۇپ چىققان
نىزامىيە مەدرەسەسى تۈرك ساالجۇقالر دۆلىتىنىاڭ ساۇلتانى ئالىاپ ئارىساالنغاننىڭ پەرماانى
بىاالەن باااش ۋەزىاار نىزامااۇل مۇلااك دېااگەن كىشااىنىڭ مەساائۇللىقىدا تەسااىس قىلىنغااان شااۇڭا ب اۇ
مەدرەساااە ئۇنىاااڭ ناااامى بىااالەن« نىااازامىيە مەدرەسەساااى» د ەپ ئاتالغاااان شاااۇ ۋاقىتنىاااڭ ئۆزىااادە،
ئىراقتىكى بەسرە ،مۇسۇل شەھەرلىرىدىن ھالقىاپ ،نىشااپۇر ،بەلەب ،ھىارات ،ئىساپاھان قاتاارلىق
جايالردا بۇ مەدرەسەنىڭ شۆبىلىرى قۇرۇلغان
« نىاازامىيە مەدرەسەسااى» د ە ،دىنىااي دەرساالەردىن :قۇرئااان ئىلمااى ،ھەدىااس ئىلمااى ،ئىلمااى
كاالم ،فىقھى ئىلمى ،پەلسەپە قاتارلىق ئىلىملەر ئوقۇتۇلغاان بولاۇپ ،ئەباۇل ھەساەن ئەشائەرىينىڭ
ئەقىاااادە ئىلمااااى بىاااالەن ئىمااااام شااااافىئىينىڭ فىقھىااااي ئىلمااااى سااااالماقلىقنى ئىگىلەيتتااااى مەدەنىاااايەت
دەرسااااالىرىدىن :ئەرەب تىلاااااى ،ئەرەب گرامماتىكىساااااى ،ئىستىلىساااااتىكا ،تاااااارىخ ،جاااااۇغراپىيە،
ئەدەبىيااااات ،ئاسااااترونومىيە ۋە تىبااااابەت قاتااااارلىقالر ئۆتااااۈلەتتى فاااااتىمىيلەر مىسااااىردا ئەزھەر
بىلىمگاااھىنى تەسااىس قىلىاااپ ،ئۇنىڭاادا شاااىئە ئەقىدىسااىنى تەرغىااب قىلغاااانلىقى ئۈچااۈن نىااازامىيە
مەدرەسەساااىدە ئەھلاااى ساااۈننىي ئەقىدىساااى ئوقۇتاااۇالتتى -14ئەساااىردە مەشاااھۇر ساااۇيياھ ئىبناااى
بەتتااۇتە باغااداتنى زىيااارەت قىلغاناادا ،نىاازامىيە مەدرەسەسااى مەۋجااۇد ئىااكەن غەرب دۇنياسااىدا
مەكتەب دېگەن نەرسە بارلىققا كەلمىگەن شاۇ زاماانالردا ،نىازامىيە مەدرەسەساى ساالجۇقالر ۋە
ئابباساااااىيال ر سۇاللىساااااىغا زور تۈركاااااۈم دىنىاااااي ئۆ لىماااااا ،قاااااازى ،ئاااااالىم ،تېۋىاااااپ ۋە مەماااااۇر
ئەمەلدارالرنى يېتىشتۈ رۈپ بېرىش جەھەتتە چوڭ رول ئوينىغان ئىكەن
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مەدرەسە مۇستەنسىرىيە(المدرسس المستنصريس)
مەدرەساااە مۇستەنساااىرىيە ئابباساااىيالر خەلىپىساااى ئەباااۇ جەئاااف ەر ئەل مەنساااۇر مۇستەنساااىر
بىلااااالھ ( ئااااالالھتىن ياااااردەم سااااورىغۇچى) نىااااڭ بىۋاسااااىتە پەرمااااانى بىاااالەن باغااااداتتىكى دىجاااالە
دەرياساااىنىڭ يېنىغاااا بىناااا قىلىنغاااان ئەڭ قەدىماااى بىلىمگااااھتۇر مەزكاااۇر مەدرەساااە -1227يىلاااى
قۇرۇلۇشااااقا باشااااالپ -1233يىلااااى  -4ئاياااادا رەساااامىي دەرس باشاااالىغان مەدرەسااااەنىڭ پۈتااااۈپ
چىقىشىغا  700مىڭ دىنار سەرپ قىلىنغان
مەدرەسە مۇستەنسىرىيەدە قۇرئاان ئىلماى ،ھەدىاس ئىلماى ،فىقھاى ،تىباابەت ئىلماى ۋە ئىلماى
ھ ېساااب قاتااارلىق ئىلىملەرنااى ئۆگىتىشااكە زور ئەھمىاايەت بەرگەن بااۇ مەدرەسااەنىڭ ئاالھى ادىكى
شۇكى ،ئۇنىڭدا مەشھۇر تۆت مەزھەبنىاڭ كىتاابلىرى دەرسالىك قىلىنغاان -1063يىلاى قۇرۇلغاان
نىاااازامىيە مەدرەسەسااااىمۇ  300يىللىااااق ئىلغااااار تەجرىبىلىاااارى بىاااالەن -1335يىلااااى مەدرەسااااە
مۇستەنسااىرىيەگە قۇش ا ۇۋېتىلگەن ،شااۇنداق قىلىااپ بااۇ مەدرەسااە كۈناادىن-كااۈنگە روناااق تېپىااپ
ئىسالم دۇنياسىدا ئەڭ داڭلىق مەدرەسە بولۇپ قالغان
موڭغۇل ئىمپېرىيىسىنىڭ باغدادقا تاجاۋۇز قىلىشى (-1258يىلاى) ساەۋەبى بىالەن بىار يىلادەك
ئوقۇتۇشااانى توختىتىاااپ قويغاااان كېااايىن تېمۇرلەڭنىاااڭ باغااادادقا ئىككاااى قېاااتىم تاجااااۋۇز قىلىشاااى
(-1392يىلااى بىاالەن  -1400يىلااى) بىاالەن مۇستەنسااىرىيە مەدرەسەسااى باشااقا مەدرەسااەلەر بىاالەن
بىاارلىكتە تاقىلىااپ قالغااان بااۇ سااەۋەبتىن بىاار مۇنچىلىغااان ئۆلىماااالر ،مۇدەررىساالەر مىسااىر شااام
قاتااارلىق ئىسااالم ئەللىاارىگە كېتىااپ قالغااان شااۇنىڭ بىاالەن بااۇ مەدرەسااەدىكى ئوقااۇ ۋە ئوقۇتااۇش
ئىشلىرى ئىككى ئەسىرگە يېقىن ۋاقىت توختاپ قېلىپ -1589 ،مىالدىايە يىلىغاا كەلگەنادە قايتىادىن
ئەسلىگە كەلتۈرۈلۈپ ،مىالدىيە-1638يىلغا كەلگەندە رەسمىي تاقىلىپ قالغان
دارۇلھەدىس خەيرىيەت بىلىمگاھى(دارال ديث الخيريس)
مەكاااااكە ماااااۇكەررەمە شاااااەھىرىدىكى دارۇلھەدىاااااس بىلىمگااااااھى -1933يىلاااااى ساااااەئۇدى
ئەرەبىساااتانىنىڭ قۇرغۇچىساااى پادىشااااھ ئابااادۇلئەزىزنىڭ ئەمااارى بىااالەن قۇرۇلغاااان بولاااۇپ ،باااۇ
بىلىمگاااااھ ھەر قايسااااى ئىسااااالمىي بىلىماااالەردە ئااااالىمالرنى يېتىشااااتۈرۈپ دۇنيانىااااڭ ھەرقايسااااى
جايلىرىغا ئەۋەتىشنى مەقسەت ۋە غايە قىلغاان ھاازىر دارۇلھەدىاس بىلىمگاھىادا 40تىان كاۆپرەك
مەملىكەتنىااڭ بااالىلىرى ئوقۇياادۇ ،ئومااۇمىي ئوقۇغااۇچى سااانى -2008يىلااى 3000غااا يەتااكەن
ھەقسىز بىلىم بېرىدىغان باۇ بىلىمگاھتاا ئوقۇغۇچىالرنىاڭ يېتىاپ قوپىشاى ،دەرسالىك كىتاابلىرى باۇ
بىلىمگاااھ تەرىپىاادىن تەمىاان ئېتىلىاادۇ ئۆيلااۈك-ئوچاااقلىق ئوقۇغۇچىالرغااا ھەر ئاياادا 130دولااالر،
بويتاق ئوقۇغۇچىالرغا  70دولالر مىقدارىدا ئوقۇش پۇلى بېرىلىدۇ
دارۇلھەدىس بىلىمگاھىنىڭ دەرسلىكلىرى
دارۇلھەدىااس بىلىمگاھىنىااڭ دەرساالىكلىرى ئاساسااەن ئىسااالمىي بىلىماالەرگە مەركەزلەشااكەن
بولاااۇپ ،پەنناااى بىلىملەرماااۇ باااار مەساااىلەن :قۇرئاااان كەرىمناااى تولاااۇپ ياااادالش ،تەپساااىر ۋە
قۇرئاااننى تااوغرا قىاارائەت قىلىااش بىلىملىاارى ،ھەدىااس ۋە ھەدىااس ئىلىملىاارى ،ئەقىاادە ئىلىملىاارى،
شااەرىئەت ۋە قانۇنشۇناساالىق بىلىملىاارى ،ئەرەب تىلااى بىلىملىاارى ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ
تەرجىمىھالى ۋە ئىسالم تارىخى ،دۇنيادىكى دىنالر ۋە مەزھەپالەر ھەققىادە بىلىمالەر ،كىشاىلەرنى
ئىساااالمغا دەۋەت قىلىاااش ئۇساااۇلى قاتاااارلىقالردىن تاشاااقىرى ،تاااارىخ ،جاااۇغراپىيە ،ماتېماتىكاااا
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قاتارلىق پەننىي دەرسلىكلەر ئوقۇتىلىدۇ
دارۇلھەدىس بىلىمگاھىنىڭ سىنىپلىرى
دارۇلھەدىااااااس بىلىمگاااااااھى باشااااااالنغۇچ ،تولۇقسااااااىز ئوتتااااااۇرا مەكااااااتەپ ،ئىنىسااااااتىتوت ۋە
فااااكۇلتېتالردىن تەركىاااپ تا پقاااان بولاااۇپ ،باشاااالنغۇچ مەكاااتەپ 6يىللىاااق ،تولۇقساااىز ئوتتاااۇرا
مەكااتەپ  3يىللىااق ،ئىنىسااتىتوت  3يىللىااق ،فاكۇلتېاات  4يىللىااق بولااۇپ ،دارۇلھەدىساانىڭ دىپلااومى
سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ ھەرقايسااى خەلقئااارالىق ئۇنىۋېرسااىتېتلىرىنىڭ دىپلااوملىرى بىاالەن بىاار
ئورۇناادا تۇرىاادۇ ۋە ئوخشاااش دەرىجىاادە قوبااۇل قىلىنىاادۇ .دارۇلھەدىااس بىلىمگاھىاادا ھااازىر 10غااا
يېقىن ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئوقۇيدۇ
دارۇلھەدىس بىلىمگاھى غا قوبۇل قىلىش شەرتلىرى
دارۇلھەدىس بىلىمگاھى غا قوبۇل قىلىش شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1ئوقۇغۇچىنىڭ مۇسۇلمان ،ئەخ القى گۈزەل ،دىنىغا مۇستەھكەم ۋە تەقۋا بولىشى
( )2ئ وقۇغۇچىنىااڭ سااەئۇدى ئەرەبىسااتانلىق ياااكى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىدا قااانۇنلۇق تااۇرۇش
رۇخسىتى(ئىقامەت) گە ئىگە بولىشى
( )3ئوقۇغۇچىنىااڭ ئااۆزىنى ئوقۇشااقا ئاتىغااان بولااۇپ ،ئوقۇشااتىن باشااقا خىاازمەت ،ھااۈنەر-
كەسى پ ۋە تىجارەت ئىشلىرىدىن قول ئۈزگەن بولىشى
( )4ئوقۇغۇچىنىااڭ ئىنتىزامچااان بو لااۇپ ،دارۇلھەدىااس بىلىمگاھىاادىكى مەساائۇلالرغا تول اۇق
ئىتائەت قىلىشقا ئەھدە بېرىشى
( )5ئوقۇغۇچىنىاااڭ قۇرئاااان كەرىمناااى تاااوغرا ئوقۇيااادىغان ۋە چىرايلىاااق خەت يازااليااادىغان
بولىشى
( )6ئوقۇغۇچىنىڭ تەن ساقلىقى جايىدا ئىكەنلىكىگە رەسمىي تىببىاي ئورگانادىن ئىساپات خېتاى
ئېلىپ كېلىشى
( )7تولۇقساىزدا ئوقۇماااقچى بولغاان ئوقۇغۇچىنىااڭ باشااالنغۇچ مەكتەپتىنىاڭ ئاااخىرقى يىلىاادا،
75دىن كەم دەرىجە ئالمىغان بولىشى
( )8تولۇقتااا ئوقۇماااقچى بولغااان ئوقۇغۇچىنىااڭ تولۇقسااىزنىڭ ئاااخىرقى يىلىاادا  75دىاان كەم
دەرىجە ئالمىغان بولىشى
( )9فاكۇلتېتتاااا ئوقۇمااااقچى بولغاااان ئوق ۇغۇچىنىاااڭ تولۇقنىاااڭ ئااااخىرقى يىلىااادا 75دىااان كەم
نومۇر ئالمىغان بولىشى
( )10ئوقۇغۇچىنىااڭ ياااش ئۆلچىمىاادە ،تولۇقسااىز ئوتتۇرىاادا ئوقۇماااقچى بولغااان ئوقۇغۇچىنىااڭ
12ياشااتىن كىچىااك 18 ،ياشااتىن چااوڭ ،تولااۇق ئوتتۇرىاادا ئوقۇماااقچى بولغااان ئوقۇغۇچىنىااڭ15
ياشاااتىن كىچىااااك 20ياشااااتىن چااااوڭ ،فاكۇلت ېتتاااا ئوقۇماااااقچى بولغااااان ئوقۇغۇچىنىااااڭ 18ياشااااتىن
كىچىك 30،ياشتىن چوڭ بولماسلىقى
( ) 11تولۇقسااىز ئوتتۇرىنىاااڭ بىرىنچاااى يىللىقىااادا ئوقۇماااقچى بولغاااا ئوقۇغۇچىنىاااڭ 3پارىااادىن،
ئىككىنچااى يىللىقىاادا ئوقۇماااقچى بولغااان ئوقۇغۇچىنىااڭ  6پارىاادىن ،ئااۈچىنچى يىللىقىاادا ئوقۇماااقچى
بولغاااان ئوقۇغۇچىنىاااڭ  9پارىااادىن ،تۇلاااۇق ئوتتۇرىنىاااڭ بىرىنچاااى يىللىقىااادا ئوقۇمااااقچى بولغاااان
ئوقۇغۇچىنىاااڭ  12پارىااادىن ،ئىككىنچاااى يىللىقىااادا ئوقۇمااااقچى بولغاااان ئوقۇغۇچىنىاااڭ15پارىااادىن،
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ئااۈچىنچى يىللىقىاادا ئوقۇماااقچى بولغااان ئوقۇغۇچىنىااڭ  18پارىاادىن ،فاكۇلتېتنىااڭ بىرىنچااى يىللىقىاادا
ئوقۇماقچى بولغان ئوقۇغۇچىنىڭ 21پارىدىن كۆپرەك قۇرئان يادلىغان بولىشى
( ) 12ئوقۇغۇچىنىاااڭ پۈتتاااۈەگەن مەكتىباااى بىااالەن دارۇلھەدىساااقا كىرمەكچاااى بولغاااان ۋاقتاااى
ئوتتۇرىسىدا  2يىلدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمىگەن بولىشى
( ) 13بىرەر مەكتەپتىن ئەخالقىي يېتەرسىزلىك سەۋەبلىك قوغالنغان بولماسلىقى
()14دارۇلھە دىااس بىلىمگاھىاادا ئوقۇشااقا كىاارىش ئۈچااۈن تەلەب سااۇنغۇچىنىڭ 4پااارچە رەسااىم،
دارۇلھەدىسااتىكىلەر تونۇياادىغان ئىككااى مەشااھۇر ئالىمنىااڭ تونۇشااتۇرۇش خېتااى ،ئااۆزى نامىاادىن
بىاار تەلەب خېتااى ،دىپلومىنىااڭ ئەسلىسااى ،كىملىااك گۇۋاھنامىسااىنىڭ ياااكى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىدا
تااااااۇرۇش رۇخسااااااىتى(ئىقامەت)نى ڭ ۋە پاسااااااپورتىنىڭ سااااااۈرىتى قاتااااااارلىقالرنى ھااااااازىرالپ
دارۇلھەدىس قوبۇلخانىسىغا تەقدىم قىلىشى تەلەب قىلىنىدۇ
ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتى( جاممس أم القرى)
سەئۇدى ئەرەبىساتانىنىڭ مەكاكە ماۇكەررەمە شاەھىرىدىكى ئۇممۇلقاۇرا ئۇنىۋېرساتېتى -1967
يىلااى تەسااىس قىلىنغااان بولااۇپ-1926 ،يىلااى مەككىاادە قۇرۇلغااان « ئىلمىااي ئىنىسااتتوت»-1936 ،
يىلاااااااى« دەۋەتچىلەرناااااااى يېتىشاااااااتۈرۈش ئىنىساااااااتتوتى» ۋە -1958يىلاااااااى تاااااااائىف شاااااااەھىرىدە
قۇرۇلغااان«دارۇ تەۋھىااد» قاتااارلىق بىلىمگاھالرنىااڭ خۇالسىسااى سااۈپىتىدە بارلىققااا كەلااگەن ئەڭ
مەشھۇر ئۇنىۋېرستېتلەرنىڭ بىرىدۇر
ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتىنىڭ اكۇلتېتلىرى
ئۇممۇلقاااۇرا ئۇنىۋېرساااتېتى شاااەرىئەت ،ئىساااالم تەتقىقااااتى ،ئەرەب تىلاااى ،دەۋەت ،تىباااابەت،
قاتاااارلىق فااااكۇلتېتالرنى ئااااۆز ئىچىاااگە ئالغاننىاااڭ سااااىرتىدا ،ئىنىنېرلىاااق ،جەمئىيەتشۇناساااالىق،
بىناكاااااارلىق ،دورىگەرلىاااااك قاتاااااارلىق جەماااااى  22فااااااكۇلتېتنى ئاااااۆز ئاااااۆز ئىچىاااااگە ئالىااااادۇ
2300ماااااۇ ئەللىم ئىشااااالەيدۇ ئۇممۇلقاااااۇرا ئۇنىۋېرساااااتېتى ساااااەئۇدى ئەرەبىساااااتانى تەۋەساااااىدە
فاكۇلتېتلىرى ئەڭ كۆپ بولغان ئۇنىۋېرستېت ھېسابلىنىدۇ
ھااازىر ئۇممۇلقااۇرا ئۇنىۋېرسااتېتى ئوقۇغۇچىالرغااا يىلاادا بىاار قېااتىم ۋەتىاانىگە بېرىااپ كااېلىش
ئۈچاۈن ھەقساىز بىالەت ئېلىاپ بېارىش ،ئۇقۇغۇچىالرغاا ئايادا 240دولاالر يااردەم پاۇلى بېاارىش،
دەرساالىك كىتااابالرنى ھەقسااىز بېاارىش ،ئۇقۇغۇچىالرنىاااڭ يېتىااپ قوپىاادىغان جااايلىرىنى تەمىااان
ئېاااتىش ۋە قوباااۇل قىلىاااش شاااەرتلىرى قاتاااارلىق ت ەرەپااالەردە ،ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانىنىڭ باشااااقا
ئۇنىۋېرستېتلىرىگە ئوخشايدۇ
ھازىر ئۇممۇلقۇرا ئۇنىۋېرستېتىدە 10دىن كاۆپ رەك ئۇيغاۇر ئوقۇغاۇچى ئىلىام تەھساىل قىلماقتاا
ئۇنىۋېرستېتنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.uqu.edu.sa :
مۇھەممەد ئىبنى ئەلى سەنۇسى ئۇنىۋېرستېتى(جاممس م مد بن علي السنوسي)
بۇ ئۇنىۋېرستېت -1841يىلى لىۋ ىيە جۇمھۇرىيىتىادە تەساىس قىلىنغاان بولاۇپ ،لىۋىيىادە تەساىس
قىلىنغاان ئىككىنچاى ئۇنىۋېرساىتېت بولاۇپ ھېسااابلىنىدۇ ئاۆتكەن ئەساىرنىڭ -70يىللىرىادىن كېاايىن
بۇ ئۇنىۋېرستېت ئىساالمىي بىلىملەرناى ئۆگىتىشاتىن تاشاقىرى ئىنساانىي ئىلىملەرنىماۇ ئۆگىتىادىغان
بولااۇپ ئااۆزگەرتىلگەن ۋە نااامى ئااۆمەر مۇختااار ئۇنىۋېرسااتېتى دەپ ئااۆزگەرتىلگەن لى اۋىيە ۋە
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چەتئەرردىن ئوقۇغۇچىالر كېلىپ بۇ ئۇنىۋېرستېتتا بىلىم تەھسىل قىلىدۇ
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتى (الجاممس إلسالميس بالمدينس المنورة)
مەدىااانە ماااۇنەۋۋەرە شاااەھىرىدىكى« ئىساااالم ئۇنىۋېرساااتېتى» -1961يىلاااى -9ئايااادا قۇرۇلغاااان
بولاااۇپ ،دۇنيانىاااڭ ھەر ق ايساااى جايلىرىااادىن ئوقۇغاااۇچىالر كېلىاااپ ئىلىااام تەھساااىل قىلىااادۇ باااۇ
ئۇنىۋېرستېتنىڭ تەركىبىدە تولۇقسىز ۋە تولۇق ئوتتۇرا مەكتەبلەرماۇ باار ئىساالم ئۇنىۋېرساتېتىدە
شاااەرىئەت ،دەۋەت ،قۇرئاااان ئىلماااى ،ھەدىاااس ،ئەرەب تىلاااى قاتاااارلىق فااااكۇلتېتالر باااار ئۇنىاااڭ
تەركىبىاااادە يەنە«ئەرەب ئەمەس م ىللەتاااالەرگە ئەرەب تىلىنااااى ئااااۆگىتىش ئېنىسااااتتوتى»بولااااۇپ،
-1966يىلى قۇرۇلغان
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىنىڭ سىنىپلىرى
تولۇقساىز ئوتتاۇرا مەكااتەپ  3يىللىاق ،ئىنىسااتىتوت 3يىللىاق ،فاكۇلتېات 4يىللىااق بولاۇپ ،ئىسااالم
ئۇنىۋېرساتېتىنىڭ دىپلاومى ساەئۇدى ئەرەبىساتانىنىڭ ھەرقايساى خەلقئاارالىق ئۇنىۋېرسااىتېتلىرىنىڭ
دىپلوملىرى بىلەن بىر ئورۇندا تۇرىدۇ ۋە ئوخشاش دەرىجىدە قوبۇل قىلىنىدۇ.
ئۇنىۋېرستېتىدا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرنىاڭ ساانى ساەئۇدى ئەرەبىساتانى تەۋەساىدىكى
ھەر قايسى ئۇنىۋېرستېتلەردە ئوقۇۋاتقاان ئۇيغۇرالرنىاڭ ساانىدىن ئاالھىادە كاۆپ بولاۇپ ،ھاازىر
بۇ ئۇنىۋېرستېتتا  50دىن كۆپرەك ئۇيغۇر ئوقۇغۇچى ئىلىم تەھسىل قىلماقتا
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىنىڭ تەمىنلىشى
بااااۇ ئۇنىۋېرسااااتېتتا ئوقۇغۇچىالرنىااااڭ يېتىااااپ قوپىشااااى ،دەرساااالىك كىتااااابلىرى ئۇنىۋېرسااااتېت
تەرىپىادىن تەمىان ئېتىلىاادۇ فاكۇلتېتتاا ئوقۇۋاتقانالرغاا ھەر ئاياادا  226دولاالر ،تولاۇق ئوتتۇرىاادا
ئوقۇۋاتقانالرغاااا 100دولااااالر ،تولۇقساااىزدىكىلەرگە 80دولااااالر ياااااردەم پاااۇلى بېرىلىاااادۇ ئەممااااا
ماگېسااتىرلىق ۋە دوكتورلۇقتااا ئوقۇۋاتقانالرغااا 240دولااالر بېرىلىاادۇ فاكۇلتېتتااا ۋە ماگېسااتىرلىق،
دوكتۇرلۇقتاااا ئوقۇۋاتقانالرغاااا يىلااادا بىااار قېاااتىم 226دولاااالر كىتاااا پ پاااۇلى بېرىلىااادۇ ئۆيلاااۈك-
ئوچااقلىق ئوقۇغۇچىالرغاا ئاايرىم ئاۆي تەمىان ئېتىلىادۇ ئەالچاى ئوقۇغۇچىالرغاا يىلادا بىار قېاتىم
 300دولاااالر ئەتراپىااادا مۇكاپاااات پاااۇلى بېرىلىااادۇ ئۇقۇغۇچىالرغاااا ھەر يىلاااى ياااازلىق تەتىااال
مەزگىلىدە ۋەتىنىگە بېرىپ كېلىشى ئۈچۈن ھەقسىز ئايروپىالن بېلىتى ئېلىپ بېرىدۇ
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىغا قوبۇل قىلىش شەرتلىرى
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىغا قوبۇل قىلىش شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئوقۇغۇچىنىاااڭ تولاااۇق ئوتتاااۇرىنى پۈتتاااۈرگەن دىپلاااومى بولىشاااى ۋە ئۇنىاااڭ ساااەئۇدى
ئەرەبىستانىدا ياكى باشقا دۆلەتلەردە كۈچكە ئىگە دىپلوم بولىشى
( )2ئوقۇغۇچىنىڭ قولىدا چەتكە چىقااليدىغان پاسپورت تەييار بولىشى
( )3تولۇق ئوتتۇرىنىڭ دىپلومىنى ئالغان ۋاقتتىن  5يىلدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمىگەن بولىشى
( ) 4ئوقۇغۇچىنىڭ ئەخالقى گۈزەل ،ئۆزى چىۋەر بولىشى
( )5ئوقۇغۇچىنىڭ تەن ساقلىقى جايىدا بولۇپ ،ئۇنىۋېرستېتنى ئوقۇشقا الياقەتلىك بولىشى
( ) 6ئوقۇماااقچى بولغااان كىشااى بىاارەر ئورگاننىااڭ كااادىرى بولسااا ،ئىااش ئورنىاادىن ئۇنىااڭ
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ئۇنىۋېرستېتنى ئوقۇشقا رۇخسەت بېرىلگەن بولىشى
( ) 7ئوقۇغۇچىنىااااڭ باشااااقا بىاااارەر ئۇنىۋېرسااااتېتتىن قايسااااىبىر سااااەۋەب بىاااالەن قوغالنغااااان
بولماسلىقى
( )8ئوقۇغۇچىنىڭ يېشى قوبۇل قىلىنغا ۋاقىتتا  25ياشتىن چوڭ بولماسلىقى
( ) 9ئوقۇغۇچىنىااااڭ مەدىاااانە ئىسااااالم ئۇنىۋېرسااااتېتى بەلگىلىااااگەن شااااەرتلەرنى تولۇقلىغااااان
بولىشى ۋە ئۇنىۋېرستېت ئىنتىزامىغا رىئايە قىلىشقا ئەھدە بېرىشى
( ) 10ئۇنىۋېرستېتنىڭ قۇرئاان كەرىام فاكۇلتېتىغاا كىرمەكچاى بولغاان ئوقۇغۇچىنىاڭ قۇرئاان
كەرىمنى تولۇق يادقا ئالغان بولىشى
() 11ئوقۇغۇچىغااااا ئااااۆزى ئوقۇغااااان مەكتەبتىكااااى ئۇسااااتازى بىاااار پااااارچە ۋە تونۇلغااااان
ئۆلىماالردىن بىرەرسى يەنە بىر پارچە تونۇشتۇرۇش خېتى يېزىپ بېرىشى
يااۇقىرىقى شااەرتلەرنى ھازىرلىغااان ئوقۇغااۇچى ئېنتېاارنېتتىن تۆۋەن ادە بېرىلىاادىغان ئادرېسااقا
كىرىپ ،تەلەب قىلىنغان جەدۋەررنى تولۇق تولادۇرۇپ ،كېرەكلىاك ھاۆججەتلەرنى ساكاين قىلىاپ
سااېلىپ ،ئۆزىنىااڭ تېلېفااون نااومىرىنى ۋە ئااېلخەت ئادرېسااىنى يېزىااپ ئەۋەتىاادۇ تەلەب ئاۋغۇساات
ئايااادىن باااۇرۇن ئەۋەتىلىااادۇ ۋە ھەر يىلاااى ساااىنتەبىر ئېيىااادا ئۇنىۋېرساااتېتكە قوباااۇل قىلىنغاااانلىق
ن ەتىجىسى ئېالن قىلىنىدۇ ۋە ئوقۇغۇچىنىڭ ئېلخەت ئادرېسىغا يېتىپ كېلىدۇ
مەدىنە ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.iu.edu.sa.com :
تۈركىيىدىكى ئىمام ،خاتىب ئىنىستتوتى()Imam Hatip Lisesi
تۈركىيىدىكى ئىمام ،خاتىب ئىنىستتوتلىرىنىڭ تارىخى -1913يىلاى تۈركىيىادە مەساجىدلەرنىڭ
ئىماااااااام ۋە خااااااااتىبلىرىنى يېتىشاااااااتۈرۈش ئۈچاااااااۈن قورۇلغاااااااان« مەدرەساااااااەتۇل ۋائىااااااازىن»،
كېيىااانچە «،مەدرەساااەتۇل ئىرشااااد» دەپ ئاتالغاااان قەدىمىاااي مەدرەساااەلەرگىچە يېتىاااپ بارىااادۇ
كېيىااانچە باااۇ مەدرەساااەلەر « مەدرەساااەتۇل ئەئىمااامە ۋەل خۇتەباااا» (يەناااى ئىماااام ۋە خااااتىبالرنى
يېتىشاااتۈرۈش مەكتىباااى» دەپ ئاتالغاااان ۋە -1924يىااال-3ماااارت كاااۈنىگىچە شاااۇ باااويىچە داۋام
قىلغان
-1924يىلىااادىن ئېتىباااارەن باااۇ مەكتەب لەرنىاااڭ ساااانى كۆپەيتىلىاااپ تۈركىيىنىاااڭ ھەر قايساااى
جايلىرىااادا 29غاااا چىقىرىلغاااان بىاااراق باااۇ مەكتەبلەرنىاااڭ ئىلگىرىكاااى ئاالھىااادىلىكلىرى يوقالغاااان
بولاااۇپ ،ماااۇئەللىملىرى دىنىااا ي ئىلىملەردىااان خەۋىااارى بولمىغاااان ئاااادەملەر بولغاااانلىقتىن ،دەرس
ۋاقىتلىرىنىااڭ كۆپىنچىسااى چەتاائەل تىلااى ۋە باشااقا ئىلىملەرنااى ئااۆگىتىش بىاالەن ئااۆتەتتى ،دىنىاااي
دەرساالەر يوقنىااڭ ئورنىغااا چۈشااۈپ قالغااان ئىاادى چااۈنكى ئااۇ ۋاقىتتااا بااۇ مەكتەبلەرنىااڭ غايىسااى
ئوقۇغۇچىالرنى تۈركىيە جۇمھاۇرىيىت ىنى ساۆيىدىغان ۋە دىنىاي پائاالىيەتنى دۆلەت قانۇنىغاا كاۆرە
ئېلىپ بارىدىغان قىلىپ تەربىيىلەپ چىقىش بولۇپ ،دىان ئىككىنچاى پىالنادا ئىادى -1930يىلالرغاا
كەلگەندە باۇ مەكاتەبلەر تااقىۋېتىلگەن  -1949يىلىغاا كەلگەنادە ،باۇ مەكاتەبلەر تولاۇق ئوتتاۇرىنى
پۈتتااۈرۈپ ،ئەسااكەرلىك تەربىيى سااىنى ئېلىااپ بولغااان ئوقۇغۇچىالرغااا  10ئااايلىق كااۇرس بېاارىش
ساااۈپىتىدە قايتاااا ئېچىلغاااان -1972يىلاااى -22مااااي كۈنىااادىن ئېتىباااارەن «،ئىماااام ۋە خااااتىبالرنى
يېتىشاااتۈرۈش مەكتەبلىااارى» تولاااۇق ئوتتاااۇرىنى پۈتتاااۈرگەنلەرنى قوباااۇل قىلىااادىغان  4يىللىاااق
ئىنىسااتتوتقا ئۆزگەرتىلىااپ ،نااامى « «Imam Hatip Liseleriدەپ ئاتىلىاادىغان بولغااان ۋە
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 -1974يىلىاااادا بااااۇ ئىنىسااااتتوتالرنىڭ ئوتتااااۇرا مەكااااتەپ بۆلۈملىرىمااااۇ ئېچىلىغااااان ،يېڭىاااادىن 29
ئىنىستتوت ئېچىلىپ ،سانى 101گە چىققان
بااۇ مەكااتەبلەر شااۇ ۋاقىتااتىن ھااازىرغىچە بااۇ ئىسااىم بىاالەن ئاتىلىااپ كەلمەكااتە -1976يىل اى
قىزىناااى « ئىماااام ۋە خاتىاااب ئىنىساااتتوتى» دا ئوقۇتاااۇش يولىااادا ھۆكاااۈمەتكە ئەرز ساااۇنغان بىااار
ئادەمنىاااڭ ساااەۋەبى بىااالەن رەسااامىي قاااانۇن چىقىرىلىاااپ ،باااۇ ئىنىساااتتوتالرغا قىزالرماااۇ قوباااۇل
قىلىنىاادىغان بولغااان  -1980يىلىاادىكى ئەسااكەر ئىنقىالبىاادىن كېاايىن ،بااۇ ئىنىسااتتوتالرنى پۈتتااۈرگەن
ئوقۇغۇچىالرنىااڭ خالىغااان ئۇنىۋېرسااتې تلەرگە كىاارىش ھەققااى ئېتىااراپ قىلىنغااان شااۇ ۋاقىتااتىن
ئىلگىرى ئاۇالر پەقەت ئۇنىۋېرساتېتلەرنىڭ ئەدەبىياات فااكۇلتېتلىرىغىال كىرەلەيتتاى -1997يىلاى-16
ئاۋغۇساات كااۈنى باااش مىنىسااتىر مەساائۇد يىلمازنىااڭ بااۇيرۇقى بىاالەن -4306نومۇرلااۇق قااانۇن
چىقىرىلىپ ،بالىالرنى  8يىللىق مەجبۇرى ئوق ۇتاۇش قاارارى ئاېالن قىلىنغانادىن كېايىن« ،ئىماام ۋە
خاتىاب ئىنىساتتوتى» نىاڭ ئوتتاۇرا مەكتەبلىاارى تاقىۋېتىلىاپ 4 ،يىللىاق ئىنىساتتوتال قالغاان شااۇنداق
قىلىپ « ئىمام ۋە خاتىب مەكتەبلىرى»  8يىللىقتىن  4يىللىققاا چۈشاۈپ قالغاان ھاازىرغىچە ئەھاۋال
شۇ بويىچە داۋام قىلماقتا
تۈركىيىدىكى ئىمام ،خاتىب ئىنىستتوتى نىڭ دەرسلىكلىرى
تۈركىيىااادىكى ئىماااام ،خاتىاااب ئىنىساااتتوتىنىڭ دەرسااالىكلىرى ئاساساااەن دىنىاااي دەرسااالىكلەر
بولاااۇپ ،ئىمااااان ،ئىسااااالم ۋە ئەخالقااااتىن باشااااالپ ،ئىسااااالم مەدەنىيىتااااى ،ئىبادەتلەرنىااااڭ قائىاااادە-
سااىتېملىرى قاتااارلىقالردىن ئىبااارەت بولااۇپ ،ھەر قايسااى ئ ىنىسااتتوتالردا ئوقۇتىلىاادىغان پەننىااي
دەرسالىكلەرنىمۇ ئوقۇيادۇ ئىماام ۋە خاتىااپ ئىنىساتتوتىنى پۈتتاۈرگەن ئوقۇغاۇچىالر تۈركىيىاادىكى
ئۇنىۋېرستېتلەردىن ئۆزلىرى خالىغانلىرىغا ئىمتىھان بېرىپ كىرەلەيدۇ
ئىماااااااااام ۋە خاتىاااااااااب ئىنىساااااااااتتوتىنىڭ مۇئەللىملىرىنىاااااااااڭ تاااااااااور ئادرېساااااااااى:
www.imamhatipogretmeni.com

تۈركىيىدىكى ئىالھىيات اكۇلتېتلىرى()Ilahiyat fakulteleri
تۈركىيىاااااااادىكى ئۇنىۋېرسااااااااتېتلەرنىڭ تەركىبىاااااااادە داۋام قىلىااااااااپ كېلىۋاتقااااااااان «ئىالھىيااااااااات
فااااااكۇلتېتلىرى» دىنىاااااي دەرسااااالەر ئۆتۈلىااااادىغان فااااااكۇلتېتالر بولاااااۇپ-1925 ،يىلاااااى-7ئاااااۆكتەبىر
كاااۈنى«دارۇلفۇناااۇن» غاااا قوشاااۇۋېتىلگەن قەدىمىاااي مەدرەساااەلەردىن«فاتىاااھ»ۋە«ساااۇاليمانىيە»
مەدرەسااەلىرىنىڭ داۋامااى ھېسااابلىنىدۇ شااۇ يىلااى بااۇ مەدرەسااەلەر«دارۇلفۇنااۇن»نىااڭ ئىالھىيااات
فااااكۇلتېتلىرى ساااۈپىتىدە داۋام قىلغاااان بولساااىمۇ -1933يىلاااى رەسااامىي تااااقىۋېتىلگەن -1992يىلاااى
ئىسااتانبۇل ئۇنىۋېرسااتېتى( )1تەركىبىاادە يېڭىاادىن« ئىالھىيااات فاااكۇلتېتى»ئېچىلغااان -1996يىلىغااا
) (1ئىس تانبۇل ئۇنىۋېرستېتى تۈركىيىنىڭ ئەڭ قەدىمىي ئۇنىۋېرساتېتلىرىدىن بىارى ۋە ئەڭ دەسالەپ قۇرۇلغاان ئۇنىۋېرساتېت
بولۇپ ھېسابلىنىدۇ تۈركىيىدە ئوسماننىيالرنىڭ سۇلتانى ئىككىنچى ئابدۇلھەمىدخاننىڭ پەرماانى بىالەن -1900يىلاى-31
ئاۋغۇست كۈنى«دارۇلفۇناۇن» نامىادىكى تاۇنجى ئۇنىۋېرساتېت ئېچىلغاان بولاۇپ ،باۇ ئۇنىۋېرساـتېت -1933يىلىغىاچە
«دارۇلفۇنااۇن ئۇنىۋېرسااتېتى»دېااگەن نااامى بىاالەن ئاتىلىااپ كېلىااپ ،شااۇ يىلااى-1ئاۋغۇساات كۈنىاادىن ئېتىبااارەن -2252
نومۇرلۇق مەخسۇس قارار بىلەن«ئىستانبۇل ئۇنىۋېرستېتى»گە ئۆزگەرتىلگەن
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كەلگەنااادە ،ئىالھىياااات فاكۇلتېتلىرىااادا بااااكالۋۇرلۇقتىن باشاااقا يەنە ماگېساااتىرلىق ۋە دوكتورلاااۇق
ئۇنااااااۋانلىرى بېرىلىاااااادىغان ھااااااازىر تۈركىيىنىااااااڭ ھەر قايسااااااى شااااااەھەر ۋە ۋىاليەتلىرىاااااادىكى
ئۇنىۋېرساااا تېتلەرنىڭ تەركىبىاااادە ئىالھىيااااات فااااااكۇلتېتلىرى كۆپتااااۇر تۈركىيىاااادىكى ئىالھىياااااات
فاكۇلتېتلىرىنىڭ سانى32گە ،ئوقۇغۇچى سانى 72000گە يەتكەن
ئىالھىيات اكۇلتېتلىرىنىڭ دەرسلىكلىرى
تۈركىيىنىڭ ئىالھىياات فاكۇلتېتلىرىادا ئوقۇتۇلىادىغان دەرسالىكلەر تەپساىر ،ھەدىاس ،فىھاى ۋە
بۇال رنىاااڭ ئۇساااۇللىرى ،ئىلماااى كااااالم ،پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تەرجىمىھاااالى ئاساسااالىق
دەرساالىكلەر بولااۇپ ،ئەرەب ئەدەبىياااتى ،پەلسااەپە ،ئەخااالق ،ئىسااالم تااارىخى ،دىاانالر تااارىخى
قاتاااارلىقالر دەرسااالىكلەرمۇ ئۆتۈلىااادۇ باااۇالردىن باشاااقا ئەرەب ،پاااارس ،ئېنگىلىاااز ۋە فرانساااۇز
تىللىرىمۇ بۇ فاكۇلتېتالرنىڭ دەرسلىكلىرى ئىچىدىن ئورۇن ئالماقتا
مااليشىيا خەلقئارا ئىسالم ئۇنىۋېرستېتى()International Islamic University Malaysia
مااليشااااىيا خەلقئااااارالىق ئىسااااالم ئۇنىۋېرسااااتېتىنىڭ ئااااورنى مااليشااااىيا پااااايتەختى كوالالمپااااۇر
شااەھىرىنىڭ شاااىمالىدىكى گۇمبااااك شااەھىرىدە بولاااۇپ ،باااۇ ئۇنىۋېرسااتېت -1983يىلاااى ساااەئۇدى
ئەرەبىساتانى  ،تااۈركىيە ،پاكىساتان ،مالاادىف قاتاارلىق دۆلەتاالەر ۋە خەلقئاارا ئىسااالم قۇرۇلتىيىنىااڭ
ياااردىمى بىاالەن تەسااىس قىلىنغااان بااو ئۇنىۋېرسااتېت ئىسااالمىي بىلىملەردىاان باشااقا ،ئىجتىمااائىي،
مېدىتسااىنا ،دارىگەرلىااك ۋە پەن-تېخنىكااا بىلىملىرىنىمااۇ ئۆگىتىاادۇ ئۇنىۋېرسااتېتنىڭ رەساامىي تىلااى
ئېنگىلىز تىلىدۇر
مااليشااااىيا خەلقئااااارا ئىسااااالم ئۇنىۋېرسااااتېتى ئىسااااالم ئەللىاااارى ئىچىاااادە بىلىاااام سەۋىيىسااااىنىڭ
يااۇقىرىلىقى ۋە ھەر جەھەتااتىن ئىلغااارلىرى بىاالەن داڭااق چىقارغااان ئەڭ مەشااھۇر ئۇنىۋېرس اتېت
بولۇپ ،ئىسالم دۆلەتلىرىادىن تاشاقىرى ئامېرىكاا ،ياۋروپاا ۋە ئاۋۇساتىرالىيىلەردىن ئوقۇغاۇچىالر
كېلىاااپ ئىلىااام تەھساااىل قىلماقتاااا 100دىااان كاااۆپرەك دۆلەتاااتىن باااالىالر كېلىاااپ ئوقۇيااادۇ ئاناااا
ۋەتىنىمىزدىن كېلىپ بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئوقۇۋاتقان ئۇيغۇر پەرزەنتلىرىمۇ يۈزلەرچە بار
مااليشاااىيا خەلقئاااارا ئىساااالم ئۇنىۋېرساااتېتىدە 30مىڭااا دىن كاااۆپرەك ئوقۇغاااۇچى بىلىااام ئالماقتاااا
بۇالرنىااڭ ئىچىااادىن  10ناااى چەتئەللىاااك ئوقۇغااۇچىالر تەشاااكىل قىلىااادۇ ھەر يىلاااى 2000دىااان
كۆپرەك باال ئوقۇش پۈتتۈرىدۇ
ئوقۇغۇچىالرنىاااڭ ئۇنىۋېرساااتېتقا تۆلەيااادىغان پاااۇلى فاكۇلتېتالرغاااا قااااراپ پەرقلىاااق بولىااادۇ
ئوماااااۇمەن ئېيتقانااااادا ،چەتئەلل ىاااااك ئوقۇغاااااۇچىالر ھەر بىااااار يېااااارىم يىللىاااااق ئوقاااااۇش ئۈچاااااۈن
ئۇنىۋېرسااااااتېتكە 560دولالردىاااااان  620دولالرغىااااااچە پااااااۇل تۆلەياااااادۇ ئەممااااااا مااليشااااااىيالىق
ئوقۇغۇچىالر ئوتتۇرا ھېسااب بىالەن 500دولالردىان پاۇل تۆلەيادۇ باۇ ئۇنىۋېرساتېتتا مۇساۇلمان
ئەمەس بالىالرمۇ ئوقۇيدۇ
ئۇنىۋېرستېتنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.iiu.edu.my:
ئىسالم ئاباد خەلقئارا ئۇنىۋېرستېتى( International Islamic University
)Islamabad
ئىسااالم ئاباااد خەلقئااارا ئۇنىۋېرسااتېتىنىڭ ئااورنى پاكىسااتان پااايتەختى ئىسااالم ئاباااد شاااەھىرىدە
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بولااۇپ-1980 ،يىلااى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى  ،تااۈركىيە ،پاكىسااتان ،مااليشااىيا ،مالاادىف قاتااارلىق
دۆلەتاالەر ۋە خەلقئااارا ئىسااالم قۇرۇلتىيىنىااڭ ياااردىمى بىاالەن تەسااىس قىلىنغااان بااۇ ئۇنىۋېرسااتېتتا
ئىسااالمىي ئىلىملەردىاان باشااقا ھەر ساااھە ئىلاام پەنلىرىمااۇ ئوقۇتىلىاادۇ ،بااۇ ئۇنىۋېرسااتېتقا  60تىاان
كااۆپرەك مەملىكەتااتىن ئوقۇغااۇچىالر كېلىااپ ئ ىلىاام تەھسااىل قىلىاادۇ ۋە ھااازىر 10مىڭاادىن كااۆپرەك
ئوقۇغۇچىساااى بااااار ئاااۆتكەن ئەسااااىرنىڭ  -80يىللىرىااادىن باشااااالپ ئاناااا ۋەتەناااادىن چىقىاااپ بااااۇ
ئۇنىۋېرسااتېتتا بىلىاام تەھسااىل قىلغااان ئۇيغااۇر پەرزەنتلىرىنىااڭ سااانىمۇ ئاااز ئەمەس ھااازىرمۇ بىاار
قىسىم ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر بۇ ئۇنىۋېرستېتتا ئوقۇپ كەلمەكتە
ئىساااالم ئابااااد خەلقئاااارا ئۇنىۋېرساااتېتىنىڭ فااااكۇلتېتلىرى ئەرەب تىلاااى ۋە ئىساااالم مەدەنىيىتاااى
فاكۇلتېتى ،ئىسالمىي ئىلىملەر فاكۇلتېتى ،شەرىئەت ۋە قاانۇن فااكۇلتېتى ،تېخنىكاا ۋە ئېننىنىرلىاق
فااااااكۇلتېتى ،شاااااىركەت باشاااااقۇرۇش فااااااكۇلتېتى ،ئىجتىماااااائىي ئىلىمااااالەر فااااااكۇلتېتى قاتاااااارلىق
فاكۇلتېتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
ئىسالم ئاباد خەلقئارا ئۇنىۋېرستېتىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.iiu.edu.pk :
ئىمان ئۇنىۋېرستېتى(جاممس اإليمان)
بااۇ ئۇنىۋېرسااتېتنى ھااازىرقى زامااان مەشااھۇر ئۆ لىمالىرىاادىن ئەلااالمە ئابدۇلمەجىااد زەناادانىي
تەرىپىادىن -1993يىلااى يەمەن پااايتەختى ساانئا شااەھىرىدە تەسااىس قىلىنغاان بولااۇپ ،ھااازىرغىچە
بولغان قى سقا ۋاقىت ئىچىدە كۆپلىگەن ئىلىام ئەھلىلىرىناى يېتىشاتۈرۈپ چىققاان باۇ ئۇنىۋېرساتېتنى
پۈتتۈرۈپ چىققان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالرمۇ خېلى بار
ئەپسۇسااااكى ،بااااۇ ئۇنىۋېرسااااتېت-2004يىلىاااادى بىاااارى ئامېرىكااااا ۋە بىرلەشااااكەن دۆلەتاااالەر
تەشااكىالت ى تەرىپىاادىن ئەل قائىاادە تەشااكىالتىغا ياااردەم قىلىاادۇ ،دېااگەن تااۆھمەت بى الەن قارىلىنىااپ
كەلاااگەن بولساااىمۇ ،ئوقۇتاااۇش ئىشااالىرىغا داۋام قىلماقتاااا دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادىن
ئوقۇغۇچىالر كېلىپ بىلىم ئالماقتا
ئىمان ئۇنىۋېرستېتىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.jameataleman.org:
ئىمام مۇھەممەد ئىبنى سۇئۇد ئۇنىۋېرستېتى( جاممس نمام م مد بن سمود)
باااۇ ئۇنىۋېرساااتېت -1974يىلاااى ساااەئۇدى ئەرەبىساااتانى پاااايتەختى رىيااااد شاااەھىرىدە تەساااىس
قىلىنغاااان بولاااۇپ ،دۇنياااادىكى مەشاااھۇر ئۇنىۋېرساااتې تلەر قاتارىااادىن ئاااورۇن ئالىااادۇ ساااەئۇدى
ئەرەبىستانى نىڭ ھەر قايسى جايلىرىدا شۆبىلىرى بار ئامېرىكاا ،يااپونىيە ،ھىنادونىزىيە ۋە جىباۇتى
قاتارلىق دۆلەتلەردە ئىنىساتتوتلىرى باار باۇ ئۇنىۋېرساتېت دىنىاي ئىلىملەردىان باشاقا ئىنساانىيەتكە
كېرەكلىاك بولغااان پۈتااۈن ئىلىام-پەن تااۈرلىر ىنى ئۆگىتىاادۇ ئەڭ كاۆپ فاااكۇلتىتالرنى ئااۆز ئىچىااگە
ئالغان ئۇنىۋېرستېت بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ئىمااام مااۇھەممەد ئىبنااى سااۇئۇد ئۇنىۋېرسااتېتىنىڭ دىپلااومى سااەئۇدى ئەرەبىسااتانىنىڭ ھەرقايسااى
خەلقئارالىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىنىڭ دىپلاوملىرى بىالەن بىار ئورۇنادا تۇرىادۇ ۋە ئوخشااش دەرىجىادە
قوباااۇل قىلىنىااادۇ .باااۇ ئۇنىۋېرساااتېت ئوقۇغاااۇچىالرنى تەمىااانلەش ۋە باشاااقا جەھەتااالەردە مەدىااانە
ئىسالم ئۇنىۋېرستېتىغا ئوخشاشتۇر
بااۇ ئۇنىۋېرسااتېتنى پۈتتااۈرگەن ئۇيغااۇر ئوقۇغۇچىالرنىااڭ سااانى ئاااز ئەمەس ھااازىرمۇ بىاار
تۈركۈم ئۇيغۇر پەرزەنتلىرى ئوقۇپ كېلىۋاتىدۇ
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ئىمام مۇھەممەد ئىبنى سۇئۇد ئۇنىۋېرستېتىگە قوبۇل قىلىش شەرتلىرى
ئىمام مۇھەممەد ئىبنى سۇئۇد ئۇنىۋېرستېتىگە قوبۇل قىلىش شەرتلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئوقۇغۇچىنىڭ تولۇق ئوتتۇرىنىڭ دىپلومىغا ئىگە بولغان بولىشى
( ) 2ئوقۇغۇچىنىڭ تولۇق ئوتتۇرىنىڭ دىپلومىنى ئالغاان ۋاقتىادىن  5يىلادىن ،ساىرتتىن قاتنىشاىپ
ئوقۇيدىغانالرنىڭ دىپلوم ئالغان ۋاقتىدىن  4يىلدىن كۆپ ۋاقىت ئۆتمىگەن بولىشى
( ) 3ئوقۇغچىنىڭ ئەخالقى گۈزەل ،دىنىغا مۇستەھكەم بولىشى
( ) 4ئوقۇغۇچىنىڭ ئەڭ ئاز دېگەندە  2پارا قۇرئان يادلىغان بولىشى
( ) 5ئوقۇغۇچىنىڭ تەن ساقلىق جەھەتتىن ساغالم بولىشى
( ) 6ھۆكاۈمەت ئورگانلىرىاادا ياااكى قايسااىبىر مۇئەسسەسااىدە ئىشاالەيدىغانالرنىڭ ئىااش ئورنىاادىن
ئوقۇش ئۈچۈن رۇخسەت ئالغان بولىشى
( ) 7ئوقۇغۇچىنىڭ تولاۇق ئوتتۇرىنىاڭ ئااخىرقى يىلىادىكى ئىمتىھانادىكى دەرىجىساى80دىان كەم
بولماسلىقى
ئۇنىۋېرستېتىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.imamu.edu.sa :
ئامېرىكا ئوچۇق ئۇنىۋېرستېتى( )the American Open Universty
ئامېرىكا ئوچۇق ئۇنىۋېرستېتىنىڭ ئورنى ئامېرىكا پاايتەختى ۋاشاىنگتون شاەھىرىدە بولاۇپ،
-1995يىلى تەسىس قىلىنىپ -1996 ،يىلاى رەسامى دەرس باشالىغان باۇ ئۇنىۋېرساتېت ئىساالمىي
ئىلىمالەر ۋە ئىساالم تەربىيىساى ئاۆگىتىش مەقساىتى بىالەن تەساىس قىلىنغاان مۇساتەقىل بىلىمگااھى
بولۇپ ،ئىسالم مەملىكەتلىرىدىن ئىختىساسلىق كىشىلەر ئوقۇتقۇچىلىققا تەكلىپ قىلىنغان
ئۇنىۋېرستېتىنىڭ رەسمىي تور ئادرېسىwww.aou.edu :

420

-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

ئۇيغۇر دىيارىدىكى بەزى مەشھۇر ئىلىم يۇرتلىرى
خانلىق مەدرەسە
قەشااااااااقەر «خااااااااانلىق مەدرەسااااااااە» سااااااااەئىدىيە خانلىقىنىااااااااڭ سااااااااەككىزىنچى سااااااااۇلتانى
ئاباادۇلالخان( – 1639يىلاادىن  – 1652يىلغىااچە تەختااتە ئولتۇرغااان) تەرىپىاادىن  – 1641يىلااى
بىنااا قىلااادۇرۇلغان بولاااۇپ ،ئەيناااى زامانااادا ئۇيغاااۇر مائاااارىپىنى يۈكسەلدۈرۈشاااتە ئاالھىااادە رول
ئوينىغان مەدرەسەدۇر
ئەينااى ۋاقىااتالردا خااانلىق مەدرەسااەلەر ئەڭ ئااالىي بىلىاام يااۇرتلىرى ھېسااابلىناتتى بولۇپمااۇ
خااوتەن ،يەكەن  ،قەشااقەرگە ئوخشاااش چااوڭ مەركىزىااي شااەھەرلەردە بۇنااداق بىلىاام يااۇرتلىرىنى
بىنااا قىلاادۇرۇش شااەرت قىلىنغاااچ ھەم كااۆپىنچە خااانلىقالر ۋە خااانلىقالردا ئىش الەيدىغان مەشااھۇر
ئەرباابالر ،مۇشاااۋىرالر ،ئالىمالرنىااڭ تەشااەببۇس – ئىشااتىراكلىرى بىاالەن قۇرۇلىاادىغان بولغاااچ،
مەدرەسەلەرنىڭ نامىمۇ شۇ كىشىلەرنىڭ ئىسىم – شاەرىپى يااكى مۇشاۇ مەركىزىاي شاەھەر ناامى
بىااالەن ئااااتىالتتى قەشاااقەردىكى «خاااانلىق مەدرەساااە» ماااۇ خاااانلىق ئاااوردا تۇرۇشااالۇق شاااەھەردە
قۇرۇلغاچقااااا ،مەدرەسااااەنىڭ مالىيىسااااى ،مەبلىغااااى ۋە تۈرلااااۈك خىراجەتلىاااارى چەكلىااااك ھالاااادا
پادىشاااھلىق خەزىنىاادىن چىقىاام قىلىنىااپ ،ئاااز قىساامى ھەر قايسااى ۋەقىپلەرنىااڭ تەمىنااات بېرىشااى
بىاالەن تولۇقلىناااتتى شۇڭالشااقا ،بااۇ مەدرەسااەنىڭ ئىقتىسااادى مەدرەسااە كااوللېكتىپى بەلگىلىااگەن
«مۇتەۋەللى» لەر ئارقىلىق باشقۇرۇالتتى
«خاااانلىق مەدرەساااە» پۈتاااۈن ئۇيغاااۇر ئېلاااى باااويىچە ئاااالىي بىلىااام ياااۇرتى بولاااۇپ ،ئۇنىڭغاااا
مەملىكەتنىڭ ھەرقايسى جايلىرىدىن ئىلىام تەلەپ قىلغاۇچىالر كېلىاپال قالماساتىن ،بەلكاى كەشامىر،
پاكىسااتان ،ئافغانىسااتان ،ئوتتااۇرا ئاسااىيانىڭ سااەمەرقەند ،قوقااان ،پەرغااانە ،نەمەنگااان قاتااارلىق
جايلىرىدىن تالىپالر كېلىپ ئوقۇغان
قەشقەر«خانلىق مەدرەسە» نىڭ دەسلەپكى ياسالغان قۇرۇلۇشاىنى ھېساابقا ئالمىغانادا جەمئىاي
تااۆت قېاااتىم رېمونااات قىلىنغاااان بىرىنچااى قېاااتىم مىاااالدى  – 1806 – 1805يىللىااارى (ھىجااارىيە
 – 1220يىلااى) قەشااقەرنىڭ چااوڭ ئاقساااقىلى ئا باادۇۋارىس بەىر ئىككىنچااى قېااتىم مىااالدى 1844
– يىلى (ھىجرىيە  ) 1260قەشقەرلىق ماۇھەممەد ساادىق ئەلەم ئااخۇنۇمر ئاۈچىنچى قېاتىم مىاالدى
 – 1906 – 1905يىلى (ھىجرىيە  – 1323يىلاى) قەشاقەرلىك چاوڭ بااي مۇساابايوپر تاۆتىنچى
قېاااتىم مىااااالدى  – 1937 – 1936يىللىاااارى (ھىجااارىيە  – 1355يىلاااا ى) مەھمااااۇد مۇھەممىاااادى
قاتارلىق كىشىلەر رېمونت قىلدۇرغان
قەشقەر «ساچىيە» مەدرەسەسى
 -10ئەساااىرنىڭ ئوتتۇرىلىرىااادا ،يەناااى ساااۇلتان ساااۇتۇق بۇغراخاننىاااڭ ۋاقتىااادا قەشاااقەردە
مەشااھۇر (مەدرەسااەئى ساااچىيە»(ساااچ — قەدىمكااى ئۇيغااۇر تىلىاادىكى سااۆز بولااۇپ ،سااېچىش،
يېاايىش ،ئىلىاام – پەننااى كېڭ ەيااتىش قاتااارلىق مەنىاالەرگە ئىااگە) قۇرۇلغااان بولااۇپ ،داڭلىااق ئەدىااب
جامالىااددىن قەشااقەرى قاتااارلىق ئۆلىماالرنىاااڭ دەرس باشلىشااى بىاالەن ئېچىلغااان  – 1057يىلاااى
ئاتۇشتا بۇ مەكتەپنىڭ شۆبە دارىلفۇنۇنى قۇرۇلغان
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«سااچىيە» مەدرەسەساى شاۇ دەۋردىكاى ئومۇمالشاقان ئىلمىاي ۋە تىببىاي مەكاتەپ بولااۇپ،
ئوتتااۇرا ئەسااىردە ياۋرۇپااادا قۇرۇلغااان ھەم ھااازىر دۇنيااادا ئالاادىنقى قاتاااردا سااانىلىدىغان پااارىن
ئۇنىۋېرسااىتېتى ( – 1200يىلااى فرانسااىيىدە قۇرۇلغااان) ئوكسااىفورت ئۇنىۋېرسااىتېتى (– 1200
يىلى ئەنگلىيىدە قۇرۇلغاان) قاتاارلىق ئاالىي بىلىام يۇرتلىرىادىنمۇ ئاۈچ ئەساىر ئىلگىارى قۇرۇلغاان
بااااۇ مەكااااتەپ قۇرۇلغاناااادىن كېاااايىن قاراخااااانىيالر تەۋەسااااىدىكى نۇرغۇنلىغااااان مەرىپەتااااپەرۋەر
كىشىلەرنىڭ بىلىم ئىگىلىشى ئۈچۈن ياخشى ئىمكانىيەت يارىتىلغان
بۇ مەكتەپتە شۇ ۋاقىتالردا ھۆسەيىن ئىبناى خەلەف قەشاقەرى ،ساەيىد جااللىادىن باغادادى،
خوجا ياقۇپ سۈزۈكى ،ئىمامىدى ن قەشاقەرى ،ھۆساەيىن پەيازۇلال ،جامالىادىن قەشاقەرى ،رەشاىد
ئىبناى ئەلاى قەشاقەرى قاتاارلىق نۇرغۇنلىغاان نوپۇزلاۇق ئەرباابالر ھېسااب ،يۇناان پەلسەپىسااى،
تىلشۇناساالىق ،ئىسااالم ئەقىدىسااى ،ئاسااترونومىيە ،تىبابەتچىلىااك ،ئىلمىااي مەنتىااق ،تااارىخ ،ئىلمىااي
روھ ،ئااااۇرۇش تاكتىكىسااااى قاتااااارلىق ئى جتىمااااائىي ۋە تەبىئىااااي پەنلەردىاااان دەرس بەرگەن بااااۇ
مەكتەپتە يەنە كۇتۇپخانا تەسىس قىلىنغان بولۇپ ،نۇرغۇنلىغاان مەشاھۇر كىتاابالر تېماا قىلىنىاپ،
ئوقۇغۇچىالرنىااااڭ ئۆگىنىشااااىگە ئەۋزەل شااااارائىت ھااااازىرالپ بېاااارىلگەن «سااااۇراھ» ناااااملىق
ئەسااەرنىڭ ئاااپتورى جامااال قارشااى ئااۆز كىتابىاادا جەۋھەرنىااڭ «سااۇھاھ» ناااملىق تااۆت توملااۇق
كىتابىنى مۇشۇ مەكتەپنىڭ كۇتۇپخانىسىدىن ئېلىپ پايدىالنغانلىقىنى يازغان
سااااااااااچىيە مەدرەسەساااااااااىنىڭ قۇرۇلۇشاااااااااى قاراخاااااااااانىيالر زىيالىيلىرىنىاااااااااڭ ۋە ئىلىااااااااام
ھەۋەسااكارلىرىنىڭ بۇخااارا قاتااارلىق جايالرغااا بېرىااپ ئىلىاام تەھسااىل قىلىااش قىيىنچىلىقىغااا خاااتىمە
بەرگەن نۇرغۇنلىغان زىيالىيالر يول ئاازابى ۋە مۇسااپىرچىلىق دەردىادىن بىار ياولىال قۇتۇلاۇپ،
ئۆزىنىااااڭ ئىلىمااااگە بولغااااان تەشاااانالىقىنى مۇشااااۇ مەكتەپااااتە قاناااادۇرغان ئۇالرنىااااڭ ئارىسااااىدىن
نۇرغۇنلىغاااان ئاااالىمالر ،تارىخشۇناساااالر ،شاااائىرالر ،سىياساااىي ئەرباااابالر ۋە ھەر تەرەپلىااامە
بىلىمااگە ئىااگە ئىسااتىداتلىق كىشااىلەر يېتىشااىپ چىقىااپ ،ئۇيغااۇر مەدەنىاايەت تارىخىاادا ئااۆچمەس
ئىزالرناى قالادۇرغان باۇ ئىلىام يۇرتىنىاڭ جاھانغاا تونۇلۇشاى بىالەن ئوتتاۇرا ئاساىيادىن نۇرغااۇن
ئىلىاام ھەۋەسااكارلىرى كېلىااپ ئىلىاام تەھسااىل قىلغااان قەشااقەر ئۆزىنىااڭ بااۇ ئىلىاام ئااوچىقى بىاالەن
پۈتكاااۈل شاااەرق دۇ نياساااىغا تونۇلاااۇپ «ساااانى بۇخاااارا» (ئىككىنچاااى بۇخاااارا) دېاااگەن نامغاااا
ئېرىشكەن
قەشقەر ساقىيە مەدرەسەسى
قەشقەر ساقىيە مەدرەسەسى (ئىلىماگە تەشانا بولغاۇچىالرنى ساۇغارغۇچى بىلىمگااھ دېاگەن
مەنىاادە بولااۇپ) مىالدىاايە-1630يىلااى خەياار-ساااخاۋەتچى ئايااال بەھرىگااۈل بانۇنىااڭ شەخسااىي
مەباالە سېلىشااى بىاالەن بىنااا قىلىنغااان  -1911يىلىغااا كەلگەناادە ،كاتتااا باااي باھاااۋۇددىن باينىااڭ
باشاااچىلىقىدا مەدرەسااااەنىڭ دەرۋازىسااااى ،دەرۋازا تېمااااى ،مەسااااجىدى يېڭىالنغاناااادىن تاشااااقىرى،
پەلەمپەينىڭ ئىككى تەرىپىدىكى ھۇجرىالر ئىككى قەۋەتلىك قىلىپ ياسالغان
ساااقىيە مەدرەسەسااى ئەڭ ئاتاااقلىق مەدرەسااە «خااانلىق مەدرەسااە» دىاان قالسااىال بىاار قەدەر
ئاالھىدە ئورۇن تۇتقان مەدرەساە بولاۇپ ،ئاورنى «خاانلىق مەدرەساە» نىاڭ جەنۇبىغاا جايالشاقان
ئەينى ۋاقىتتاا باۇ مەدرەساەدە خاوتەن ،ئاقساۇ ،تۇرپاان ،قۇماۇل ،ئىلاى ،ئالتااي ،چاۆچەك قاتاارلىق
جااااايالردىن تااااالىپالر كېلىااااپ ئىلىاااام تەھسااااىل قى لغااااان ئااااۆز ۋاقتىاااادا ساااااقىيە مەدرەسەسااااىگە
تەۋە 37يۈرۈش قۇرۇلۇش بار بولۇپ ،بۇنىڭ ئىچىدە  56ئېغىاز ھاۇجرا 9 ،ئېغىاز دەرساخانا ،بىار
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مەسجىد بولغاننىاڭ ساىرتىدا 500 ،ماو تېرىلغاۇ يېارى 6 ،ئورۇنادا سااراي 16 ،ئېغىاز دۇكاان10 ،
ئېگىز ئۆي ،چوڭ بىار باا قاتاارلىق ۋەقىاپ ماۈلكى باار ئىادى باۇ مەدرەساە ئااللىبۇرۇن باۇزۇپ
تاشااالنغان بولااۇپ -1991 ،يىلااى ئۇنىااڭ ئورنىغاااا قەشااقەر ۋىاليەتلىااك دىنىااي مەكااتەب تەساااىس
قىلىنغان
لۈكچۈن مەدرەسەسى
تۇرپااااان دىيارىاااادا ئىسااااالم دىنااااى  -14ئەسااااىردە تولااااۇق يىلتىااااز تارتىااااپ بولغااااان تۇرپااااان
رايونىاادىكى لۈكچااۈن دېااگەن جاياادا تااۇنجى ئىسااالم بىلىاام يااۇرتى -1568يىلااى تەسااىس قىلىنغ اان
بولۇپ ،ئۇنىڭغاا« لۈكچاۈن جاھانناامە مەدرەسەساى» دەپ ناام بەرگەن باۇ مەدرەساەنى لۈكچاۈن
خاانلىق ئوردىساىنىڭ ئەمەلادارلىرىنىڭ قاولالپ-قۇۋۋەتلىشااى بىالەن ئەلاالمە ئەلاى ئااخۇنۇم دېااگەن
كىشى قول سېلىپ بىنا قىلدۇرغان ئەيناى ۋاقىتتاا باۇ مەدرەساەدە ھەر قايساى جاايالردىن كەلاگەن
تالىب ئىلىملەر ئىلى م تەھسىل قىلغان ئىاكەن باۇ مەدرەساە ئااللىبۇرۇن باۇزۇپ تاشاالنغان بولاۇپ،
ھازىر ئۇنىڭ ئىزى قالمىغان
دامىكۇ پۇناق مەدرەسەسى
پۇناق مەدرەسەسى  -1938يىلاى چىارا ناھىيىساىنىڭ دامىكاۇ رايونىادىكى پۇنااق دېاگەن جايادا
قاسااىم ھاااجىم دېااگ ەن كىشااىنىڭ تەشەببۇسااى ۋە مەباالە چىقىرىشااى بىاالەن كاتتااا ئولىمااا مەرھااۇم
ئاباادۇراھمان قارىئاخۇنۇمنىااڭ قااان -تەر ئاااققۇزۇپ تىنىمسااىز ئىشلىشااى بىاالەن تەسااىس قىلىنغااان
بولااۇپ ،ئوقۇتااۇش ئۇسااۇلىنىڭ ئىلغااارلىقى ،ئوقۇتىلىاادىغان دەرساالىكلەرنىڭ مەزمااۇن جەھەتتىكااى
موللىقى ۋە چوڭقۇرلىقى بىلەن مەشھۇردۇر
ئاباادۇراھمان قارىئاااخۇنۇم ھااازىرقى ئۆزبېكىسااتاننىڭ ئەنجااان ۋىاليىتىاادىن بولااۇپ ،ئااۆتكەن
ئەسىرنىڭ  -30يىللىرى ئۇيغۇر دىيارىغا كۆچ ئېتىپ كېلىپ ،خاۇتەن ۋىاليىتىادە يەرلىشاىپ قالغاان
 -1935يىلىاادىن باشااالپ دامىكااۇ پۇناااق مەدرەسەسااىگە ئااۇل سااېلىپ ئاااخىرى ئااۇنى پۈتتااۈرۈپ
چىققان ۋە شاۇ مەدرەساەدە ئاۇزۇن ماۇددەت مۇدەررىسالىك قىلغاان ئەيناى ۋاقىتتاا باۇ مەدرەساەدە
كۈنلااۈك ئوقۇياادىغان ئوغااۇل-قىزالرنىااڭ سااانى  400دىاان ئاشاااتتى قااارىيلىق ۋە ئااالىملىق ئۈچااۈن
يېتىپ ئوقۇيدىغان تالىبالرنىڭ سانىمۇ كۆپ بولغان
پۇناااق مەدرەسەسااى شااۇ رايااونالردا قىاازالر قوبااۇل قىلىنىااپ ئوقۇتۇلغ اان تااۇنجى مەدرەسااە
ھېسااابلىنىدۇ مۇناادىن باشااقا بااۇ مەدرەسااەنىڭ ئوقۇتااۇش سەۋىيىسااى ئاالھىاادە يااۇقىرى ،تااۈزۈمى
چىاااڭ ،شاااارائىتىنىڭ تولاااۇقلىقى بىااالەن داڭاااق چىقارغاااان باااۇ مەدرەساااە -1958يىلىغىاااچە داۋام
قىاللىغان
پۇناق مەدرەسەسىدە ئىلگىرى –كېيىن بولاۇپ 3000دىان كاۆ پرەك تالىاپ ئوقاۇش پۈتتاۈرۈپ
چىققان بۇ مەدرەسەدە ئوقۇپ چىققانالر ھەر قايساى ۋىااليەت ۋە نااھىيىلەردە ئاالھىادە ھاۆرمەت
قازانغااااان زاتالردىاااان بولغااااان مەسااااىلەن :گۇالخمااااالىق ئاتاااااقلىق تېۋىااااپ ۋە تېڭىقچااااى غااااازى
قارىھاااجىم ،كېرىيىلىااك ئۆلىمااا جاپپااار قارىھاااجىم ،ئاالھىاادە تونۇلغااان مەشااھۇر تېۋىااپ مەرھااۇم
مۇھەممەد قۇربان قارىھااجىم (پېقىرنىاڭ ئۇساتازى ) ،رۇزى قارىھااجىم ،شاائىر ماۇھەممەد قاساىم
زۇھۇرى قاتارلىق كىشىلەرنىڭ ھەممىسى پۇناق مەدرەسەسىنىڭ تالىبلىرى ئىدى
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كېرىيە دۆڭ مەدرەسە
دۆڭ مەدرەسااااە يااااااقۇب بەدەۋلەت زامانىاااادا ،ئۆزبېكىساااااتانلىق مىرمااااۇھەممەد ھاجىمنىاااااڭ
تەشەببۇساااكارلىقى ۋە مەبااالە پىقىرىشاااى بىااالەن كېرىيىنىاااڭ باااازار ئىچاااى ھېيتگااااھ مەھەللىساااىدە
قۇرۇلغااان بولااۇپ ،كۆ لىمىنىااڭ چااوڭلىقى ،قۇرۇلۇشااىنىڭ ھەشااەمەتلىكى ،ئوقۇتااۇش شااارائىتىنىڭ
ياخشىلىقى ،ئوقۇتۇش تۈرىنىڭ كۆپ ھەم يېڭىلىقاى بىالەن كېرىيىنىاڭ مەدرەساە مائارىپىادا ياۇقىرى
پەر يارىتىپال قالماستىن ،پەننى مائاارىپقىمۇ پۇختاا ئاسااس ساالغان دۆڭ مەدرەساەدە ئاۆز ۋاقتىادا
خاوتەن ۋىاليىتىنىااڭ ھەر قايسااى ناھىيىلىرىاادىن ،چەرچەن ،چااقىلىق قاتااارلىق جااايالردىن تااالىپالر
كېلىپ ئىلىم تەھسىل قىلغان ،دائىملىاق تالىاب 100دىان كەم بولمىغاان دۆڭ مەدرەساەدە ئىلگىارى-
كېيىن بولۇپ  8000دىن كۆپرەك تالىاب ئوقاۇپ چىققاان بىار ئۆماۈر ئاۋامنىاڭ كېساىلىنى ھەقساىز
كۆرۈپ ،ئەرزان ،ئاددى رېتسىپالر بىالەن كېساەل داۋالىغاان ۋە ئۇيغاۇر مىللىاي تىبابەتچىلىكىنىاڭ
سېھرىي كۈچى ھەم يۇقىرى پەللىسىنى نامايان قىلىاپ ،ئاالھىادە شاۆھرەت قازانغاان ئاالىم ئەھامەد
ھااجىم « ،تااۈركى تىلاالر دىااۋانى» ناى ھااازىرقى زامااان ئۇيغاۇر تىلىغااا تەرجىامە قىلىااپ تۈزۈشااكە
قاتناشااقان مەشااھۇر تەتقىقاااتچى ،تىلشااۇناس ئااالىم ئوساامان ھاااجىم قااۇدۇق قاتااارلىقالردىن باشااقا
كېاارىيە ناھىيىسااىدىكى ئااالىمالر ،ئىمااام –خەتىاابلەر ۋە ئوقۇمۇشاالۇق پىشااقەدەم كااادىرالر ،ئىشااچى
خىزمەتچىلەر ھەممىسى دۆڭ مەدرەسەدە ئوقۇپ يېتىشىپ چىققانالردۇر
دۆڭ مەدرەسااااااە  -1958يىلااااااى تاااااااقىۋېتىلگەنگە قەدەر ئوقۇتااااااۇش ئىشاااااالىرىنى ئىزچىاااااال
داۋامالشااتۇرۇپ كەلااگەن  -1980يىلااى دۆڭ مەدرەسااە مەسااجىدىنىڭ نااامى ئەساالىگە كەلگەناادىن
كېااايىن ،جاماااائەت سااااقلىنىپ قالغاااان كوناااا تاملىققاااا باااادرا ،شااااب-شاااۇمبا يېيىاااپ نامااااز ئوقۇشاااقا
باشاالىغان -1986يىلااى  300كااۋادرات مېتىاار يەرگە پىششااىق خىااش ،ياغاااچ قۇرۇلمىلىااق قىلىااپ
مەسجىد قايتىادىن بىناا قىلىنغاان ھاازىر باۇ مەساجىد ئۆتمۈشالەردە ئىلىام-مەرىاپەت باۇلىقى بولغاان
دۆڭ مەدرەسەنىڭ مەسجىدى سۈپىتىدە ساقلىنىپ كەلمەكتە
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ھىجرىيە يىلنامىسى ھەققىدە قىسقىچە چۈشەنچە
 1888سوئال :ھىجرىيە يىلنامىسى دېگەن قانداق يىلنامە
جاۋاب :ھىجرىيە يىلنامىساى ئەرەبلەرنىاڭ يىال ،ئااي ۋە كاۈنلەرنى ئاينىاڭ ھەرىكىتاى باويىچە
ھېسااااااباليدىغان قەمەرىااااايە يىلنامىساااااى ئاساساااااىدا بارلىققاااااا كېلىاااااپ ،ھىجااااارەت (ماااااۇھەممەد
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مەككىااادىن مەدىااانىگە كاااۆچ قىلغاااان) يىلىناااى بىرىنچاااى يىااال قىلغاااان ئىساااالم
يىلنامىسااىدۇر ھىجاارىيە يىلنامىسااى ئىسااالم دىنااى ئااارقىلىق دۇنيااا مۇسااۇلمانلىرى ئارىسااىدا كەڭ
ئومۇمالشقان
 1889سوئال :ئىسالم دىن بۇرۇن ئەرەبلەرنىڭ قانداق يىلنامىلىرى بار ئىدى
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى كېلىشااتىن ئىلگىاارى ،ئەرەبلەرنىااڭ ئىككااى خىاال يىلنامىسااى بولااۇپ،
ئۇنىااااڭ بىاااارى ،دېھقااااانچىلىق ئىشاااالىرىدا قوللىنىاااادىغان ،ۋاقىتنااااى قۇياشاااانىڭ ھەرىكىتااااى بااااويىچە
ھېساااباليدىغان شەمسااىيە يىلنامىسااى ،يەنە بىاارى ،دى نىااي پائااالىيەتلەر ۋە تااارىخىي ۋەقەلىكلەرنى اڭ
ۋاقتىنااى ھېسابالشااتا قوللىنىاادىغان ،ۋاقىتنااى ئاينىااڭ ھەرىكىتااى بااويىچە ھېساااباليدىغان قەمەرىاايە
يىلنامىسى بار ئىدى
 1890سوئال :ئىسالم يىلنامىسىنى قوللىنىش پىكىرى قاچان مەيدانغا چىققان
جاااۋ اب :ئەرەب يېاارىم ئارىلىاادا ئىسااالم نااۇرى پارالشااقا باشااالپ ،ئىسااالم دەۋىتااى ۋە ئىسااالم
ھاااكىمىيىتى مۇسااتەھكەملەنگەن ھەماادە ئىساااالم دەۋىتااى چەت دۆلەتلەرگىااچە يېتىااپ بارغانااادىن
كېاايىن ،ئىكك ىنچااى خەلىااپە ھەزرىتااى ئااۆمەر ئىبنااى خەتتابنىااڭ دەۋرىااگە كەلگەناادە ،دۇنيااادا ئەڭ
زور نوپۇزغااااا ئىااااگ ە بولغااااان ئىسااااالم دىنىنىااااڭ ئااااۆزىگە خاااااس رامىاااازان ،ھەج ۋە باشااااقىمۇ
ئىبادەتلەرنىڭ ،دىنيى پائالىيەتلەرنىاڭ ۋاقىتلىرىناى ھېسااباليدىغان ،ۋەقەلىكلەرناى خاتىرىلەيادىغان،
پۈتاااۈن دۇنياااا مۇساااۇلمانلىرى ئورتااااق قوللىنىااادىغان مەخساااۇس ئىساااالمىي يىلنامىساااى بولۇشاااى
الزىملىقى ھېس قىلىنغان ۋە بۇ پىكىر رەسمىي ئوتتۇرىغا قويۇلغان
ھىجرىيە يىلنامىسى نىڭ تاللىنىشى
 1891سوئال :ھىجرىيە يىلنامىسى قانداق تالالنغان
جاۋاب :ئىسالم يىلنامىسىدا قايساى ۋاقىتناى يىال بېشاى قىلىاش مەسىلىساىدە تۈرلاۈك اليىاھەلەر
ئوتتۇرىغاااا قويۇلغاااان بەزىااا لەر ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تۇغۇلغاااان كاااۈنى  -571يىلناااى
ئىسااااالم يىلنامىسااااىنىڭ باااااش يىلااااى قىلىااااش پىكرىنااااى ئوتتۇرىغااااا قويسااااا ،بەزىاااالەر مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالم پەيغەماابەر بولغااان  -610يىلنااى يىاال بېشااى قىلىااش پىكرىنااى ئوتتۇرىغااا قويغااان
كۆپچىلىااك مۇسااۇلمانالر مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااال م مەككىاادىن مەدىاانىگە ھىجاارەت قىلغااان -622
يىلنى ئىسالم يىلنامىساىنىڭ بااش يىلاى قىلىاش پىكرىناى ئوتتۇرىغاا قويغاان شاۇنىڭ بىالەن ئااخىرقى
بۇ پىكىر قوبۇل قىلىنغان
 1892سوئال :نېمە ئۈچۈن ھىجرەت يىلى ئىسالم يىلنامىسى بولۇشقا تالالنغان
جاااااۋاب :پەيغەمبىرىمىااااز ھەزرىتااااى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مەككىاااادىن مەدىاااانىگە
ھىجاارەت قىلغاااانلىق ۋەقەساااى ئىسااالم دىناااى تارىخىااادا ھەل قىلغااۇچ بۇرۇلۇشااانى ھاساااىل قىلغاااان
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ئۇلاااۇ ۋەقە ئىااادى شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن پەيغەمبىرىمىاااز ھەزرىتاااى ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت ق ىلىاپ بارغاان يىلىناى ئىساالم يىلنامىساىنىڭ بااش يىلاى قىلىاش ۋە باۇ
يىلنامىنىااڭ نااامىنى « ھىجاارىيە» دەپ ئاتاااش پۈتااۈن مۇسااۇلمان ئۆلىماالرنىااڭ بىااردەك ئىتتىپاااقى
بىلەن قارار قىلىنغان
 1893سوئال :ھىجرىيە يىلنامىسى قاچاندىن بىرى قوللىنىلىشقا ئۆتكەن
جاۋاب :ھىجرىيە يىلنامىساى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم ئەرەب يېارىم ئارىلىادا ئىساالم دىنىناى
دەۋەت قىلىشااقا باشاالىغاندىن تااارتىپال قوللىنىلغااان ئەمەس ،بەلكااى ئىسااالم دىنااى ئەرەب قەبىلىاالەر
ئارىسىدا دەۋەت قىلىنىپ  30يىلدەك ۋاقىتقىچە يەنىال ئەرەبلەرنىاڭ ئەنئەنىاۋى يىلنامىساى قوللىنىاپ
كېلىااانگەن ئىااادى  -639يىلىااادىن ئېتىباااارەن مۇساااۇلمانالر دىااان ۋە دۇنياااالىق پۈتاااۈن ئىشااالىرىدا
ھىجرىيە يىلنامىسىنى قوللىنىشقا ئۆتكەن
ھىجرىيە يىلنامىسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىگە كىرىشى
 1894سوئال :ھىجرىيە يىلنامىسى ئۇيغۇر ئېلىگە قاچان كىرگەن
جاااۋاب :ئۇيغاااۇر ئېلىااادە ھىجاارىيە يىلنامىساااىنى قوللىنىشاااقا ئۆتااۈش تاااارىخى ئۇيغۇرالرنىاااڭ
ئىسااالم دىنىنااى قوبااۇل قىلغااان دەساالەپكى چاغلىرىغااا بېرىااپ يېتىاادۇ  -9ئەسااىرنىڭ ئاخىرلىرىاادا،
ئىساااالم دىناااى ئۇيغاااۇرالر ئارىساااىغا تارقالغانااادىن كېااايىن ،بولۇپماااۇ قاراخاااانىيالر سۇاللىساااىدىن
سااۇلتان سااۇتۇق بۇغراخااان ئىسااالم دىنىنااى قوبااۇل قىلىااپ ،دۆلەت تەۋەلىكىنااى ئىسالمالشااتۇرۇپ
ۋە كېيىانچە ئىسااالم دىنااى دۆلەت دىناى قىلىنىااپ بېكىتىلگەناادىن كېايىن ،ھىجاارىيە يىلنامىسااى پۈتااۈن
سىستېمىسااى بااويىچە ئۇيغااۇرالردىكى ئەنئەنىااۋى يىلنامىنىااڭ ئااورنىنى ئېلىااپ ،دىنىااي پائااالىيەتلەر
ھەم دىنغااااا مۇناسااااىۋەتلىك پۈتااااۈن ئىشااااالر ،شااااۇنداقال تۇرمااااۇش ساااااھەلىرىدىمۇ بااااۇ ھىجاااارىيە
يىلنامىساى قوللىنىلىاادىغان بولغااان ئۇيغااۇرالردىن چىققااان ئااالىمالر – تااارىخچىالر ،تىلشۇناسااالر،
ئەدىبلەر ،پەيالسوپالر ،تىۋىپالر ،نەغامە – ساەنئەتچىلەرمۇ ئاۆز ئەساەرلىرىدە ۋاقىتناى ھىجارىيە
يىلنامىسااااى بااااويىچە بايااااان قىلىاااادىغان بولغااااان پەقەت يېقىنقااااى زامانغااااا كەلگەناااادىال ،مىالدىاااايە
يىلنامىساااى ئۇيغاااۇر ۋە باشاااقا مىللەتااالەر ئارىسااااىدا تارقىلىاااپ ،ئاساساااىي ئاااورۇننى ئىگىلىااااگەن
بولسااىمۇ ،دىنىااي ساااھەلەردە ،بولۇپمااۇ رامىاازان ۋە ھېياات – ئايەملەرنىااڭ ۋاقتىنااى ھېسابالشااتا،
يەنىال ھىجرىيە يىلنامىسى قوللىنىلماقتا
ھاااااازىر ئىساااااالم ئەللىااااارى ،بولۇپماااااۇ ئەرەب ئىساااااالم ئەللىرىنىاااااڭ كۆپىنچىساااااى دىنىاااااي
ساھەلەردىال ئەمەس ،بەلكى پۈتۈن ھاياتلىق ساھەلەردە ،ھەتتاا ئاادەتتىكى تۇرمۇشاتىمۇ ھىجارىيە
يىلنامىسىنى قولالنماقتا
ھىجرىيە يىلىنى مىالدىيە يىلىغا ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1مىالدىيىگە ئايالندۇرماقچى بولغان ھىجرىيە يىلىنى  33كە بۆلۈمىز
( ) 2مىالدىيىگە ئايالندۇرماقچى بولغان ھىجرىيە يىلىغا 622نى قوشىمىز
( 622 )3ناى قوشااقاندا چىققااان ساااندىن  33كە بۆلگەنادە چىققااان ساااننى ئېلىااۋېتىمىز شااۇنىڭ
بىلەن مىالدىيە يىلى چىقىدۇ
مەسىلەن :ھىجرىيە 43 =33 ÷ 1432
2054 =622 +1432
2011 =43 -2054

426

-10بۆلۈم :ئىسالمدىكى مۇقەددەس جايالر

مىالدىيە يىلىنى ھىجرىيە يىلىغا ئايالندۇرۇش ئۇسۇلى تۆۋەندىكىچە:
( )1مىالدىيە يىلىدىن  622نى ئالىمىز
( ) 2ئالغاندا چىققان ساننى  33كە بۆلۈمىز
( ) 3يۇقىرىقى ئىككىسىنىڭ نەتىجىساىنى بىار -بىارىگە قوشاىمىز شاۇنىڭ بىالەن ھىجارىيە يىلاى
چىقىدۇ
مەسىلەن :مىالدىيە 1389 = 622 – 2011
43 = 33÷1389
1432 =43 + 1389
بۆلۈنگەندە چىققاان نەتىاجە  42يېرىمادىن كاۆپرەك بولساا ،ئاۇنى  43دەپ ساانايمىز ،ئەگەر
 41يېرىمدىن ئازراق بولسا ،ئۇنى  41سانايمىز
قەمەرىيە ئايلىرى تۆۋەندىكىچە:
-1ئاي
مۇھەررەم
-2ئاي
سەفەر
-3ئاي
رەبىئەل ئەۋۋەل
-4ئاي
رەبىئۇل ئاخىر
-5ئاي
جامادىيەل ئەۋۋەل
-6ئاي
جامادىيەل ئاخىر
-7ئاي
رەجەب
-8ئاي
شەبان
-9ئاي
رامىزان
-10ئاي
شەۋۋال
-11ئاي
زۇلقەدە
-12ئاي
زۇلھىججە

ئون بىرىنچى بۆلۈم

ئاتېئىَم ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى

ئاتېئىَم ۋە ئۇنىڭ سەپسەتىسى
 1895سوئال :ئاتېئىزم دېگەن نېمە
جاااۋاب :ئاااتېئىزم – ئىنگىلىااز تىلىاادا  ،Atheismئەرەب تىلىاادا «اإلل وواد» دەپ ئاتىلىاادىغان،
"ياوق" لااۇق پىكاارى ئۈساتىگە قۇرۇلغااان ۋە ئااالالھ تائاالنىااڭ باارلىقىنى ئىنكااار قىلىشاانى ئاساسااىي
تېماااا قىلغاااان ،پۈتاااۈن دىنالرناااى ،شاااۇنداقال ئااااخىرەت ئاااالەمىنى ئىنكاااار قىلىااادىغان پەلساااەپىۋى
ئېقىماااادۇر ئاااااتېئىزمچىالر دۇنيااااادىكى ھەماااامە نەرسااااىنىڭ ئۆزلىكىاااادىن پەياااادا بولغااااانلىقىنى ۋە
ياراتقۇچىنىڭ يوقلىقىنى دەۋا قىلغۇچىالردۇر
ئاتېئىَم پەلسەپىسى قەدىمدە بولمىغان بىر ئېقىم
 1896سوئال :ئاتېئىزم پەلسەپىسى قاچان ۋە نەدە مەيدانغا چىققان
جااااۋاب :ئااااتېئىزم ئاااالالھنى ئىنكاااار قىلىشاااتىن ئىباااارەت ھاااازىرقى مەنىساااى بىااالەن قەدىمااادە
مەۋجااۇد ئەمەس ئىاادى «ئاااتېئىزم» سااۆز ى پەقەت ھەق دىننىااڭ تەلىماتلىرىغااا ئەگەشااامىگەنلەر
ياكى كۆپ ئىالھلىق باتىل دىنالرغا ئېتىقاد قىلىدىغانالر ۋە قىياامەت كاۈنىگە ئىنكاار قىلىادىغان ئااز
سااااندىكى شەخسااالەر ئۈچاااۈنال قوللىنىلغاااان ئىااادى قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ جاساااىيە سۈرىساااىدىكى:
﴿ قىيامەت كاۈنىنى ئىنكاار قىلغاۇچىالر ":ھايا ات دېاگەن پەقەت دۇنياادىكى ھايااتىمىزدۇر ،ئاۆلىمىز
ۋە تىرىلىمىز ( يەنى تۇغاۇلىمىز) ،پەقەت زاماننىاڭ ئۆتىشاى بىالەن ياوق بولىمىز"دەيادۇ ئاۇالر باۇ
خۇسۇستا ھېچقانداق مەلۇماتقاا ئىاگە ئەمەس ،ئاۇالر پەقەت گۇماان بىلەناال ساۆزلەيدۇ﴾( )1دېاگەن
ئاايەت باۇ مەنىناى ئىپاادىلەش بىالەن بىاارگە  ،ئاالالھنى ۋە قىياامەت كاۈنىنى ئىنكاار قىلغۇچىالرنىااڭ
ھېچقانااداق ئىلمىااي ئاساسااقا ئىااگە ئەمەساالىكى ۋە پەقەت گۇمااان ،خىيااال ۋە خاتااا تەسااەۋۋۇرغىال
تايىنىااادىغانلىقىنى باياااان قىلغااا ان دەرۋەقە ،ئاتېئىزمچىالرنىاااڭ ئىلمىاااي ئاساساااقا ياااۆلەنمىگەن باااۇ
پاااۈچەك پەلسەپىساااى ئۇزۇنغاااا بارمىااادى ياۋروپانىاااڭ فىزىكاااا ،بىئولاااوگىيە ۋە باشاااقا تەبىئاااى پەن
ئىلىملىاارى بۈگاااۈنكى كۈندىكىااادەك تەرەققىاااي قىلمىغااان ،قااااراڭغۇلۇق ئەساااىرلىرىدە خېلاااى باااازار
تېپىااپ قالغااان بااۇ سەپسااەتە ئېقىمااى ئالالھنىااڭ بااارلىقىنى ئىلمىااي ئاساسااتا ئىسااپاتلىغان ئىلىاام – پەن
ئالدىاادا پااۇت تىاارەپ تۇرالمى ادى ۋە ھامااان سااەھنىدىن چۈشۈشااكە مەجبااۇر بولاادى زامااانىمىزدا
ئىلىاام – پەن ساھەسااىدە تەرەققىااي قىلغااان ياۋروپااا ئەللىاارى ئىلىاام – پەننىااڭ ئالالھقااا باشاااليدىغان
يېتەكچىلىكى ئارقىسىدا قايتىادىن ئى مانغاا كېلىاپ ئاۆزلىرىنى ئوڭشاىۋالغان ۋە ئاتېئىزمچىالرنىاڭ باۇ
پااۈچەك پەلسەپىسااىنى ئاااللىبۇرۇن چااۆرۈپ تاشاالىغان مۇشااۇ ئەسااىردە ،ئاااتېئىزم پەلسەپىسااى ۋە
ئېقىمااااى ئىلىاااام – پەناااادىن نېسااااىۋە ئااللمىغااااان ئااااۈچىنچى دۇنيااااا ئەللىرىنىااااڭ بەزىسااااىدە خەلقنااااى
ھەقىقەتلەردىن قايمۇقتۇرۇش ئارقىلىق ئىدارە قىلىش ئۈچۈنال قوللىنىلماقتا
تەۋرات ،ئىنجىااااال ۋە قۇرئاااااان كەرىمااااادە «إلل ووووواد»ساااااۆزىنىڭ ھاااااازىرقى مەنىساااااىدە
ئىشاالىتىلگەنلىكىنى تاااپقىلى بولماياادۇ چااۈنكى قەدىماادە ئااالالھ تائاالنىااڭ بارلىقىغااا ئىنكااار قىلىاادىغان
جەمئىااايەت يااااكى ئااااتېئىىزم پەلساااەپە ئېقىماااى ياااوق ئىااادى قۇرئاااان كەرىااام ئايەتلىرىااادە كەلاااگەن
( )1جاسىيە سۈرىسى -24ئايەت
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-11بۆلۈم :ئاتېئىزم ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى
() 1

«إلل ووواد» ساااۆزى ھاااازىرقى مەنىااادىكى ئاااالالھنى ئىنكاااار قىلىاااش مەنىساااىدە كەلاااگەن ئەمەس
چۈنكى شۇ ۋاقىتتىكى كۇففار ئەرەبلەر ۋە كاۆپ ئىالھالرغاا ئېتىقااد قىلغۇچىالرنىاڭ ھېچقايسىساى
ئااالالھ تائاالنىااڭ بااارلىقىنى ئىنكااار قىلمااايتتى ۋە ئااۆزلىرى چوقۇنغااان نەرسااىلىرىنى ئااۆزلىرىنى
ئالالھقااا يېقىنالشااتۇرغۇچى ۋاسااىتىالر ياااكى ك ىچىااك ئىالھااالر دەپ ئاتااايتتى ئااالالھ تائاااال بااۇنى
بىلدۈرۈپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمغا ﴿ :ئەگەر ساەن ئاۇالردىن « :ئاسامانالرنى ۋە زېمىنناى كىام
ياااراتتى ،كااۈننى ۋە ئاااينى كىاام بويسااۇندۇردى » دەپ سورىساااڭ ،ئااۇالر چوقااۇم« :ئااالالھ» دەپ
جاۋاب بېرىدۇ﴾( )2دېگەن
ئااالالھ تائاااال يەنە مۇشاارىك ئەرەبلەرنىااڭ بۇتالرغااا چوقۇنۇش اتىكى مۇددىئاسااىنى ئوچااۇقالپ
مۇنااااداق دېااااگەن ﴿ :ئااااالالھنى قويااااۇپ بااااۇتالرنى ھىمااااايىچى قىلىۋالغانالر":بىزنىااااڭ ئۇالرغااااا
() 3
چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىڭ بىزنى ئالالھقا يېقىنالشتۇرۇشى ئۈچۈندۇر" دەيدۇ﴾
ھاااازىرقى مەنىااادىكى ئااااتېئىزم ئېقىماااى ياۋروپاااادا خرىساااتىئان چىركاۋلىرىنىاااڭ ھااااكىمىيىتى
زاۋاللىققااااا يۈزلەنگەناااادىن كېاااايىن -17 ،ئەسااااىرنىڭ ئاااااخىرى مەياااادانغا چىققااااان بولااااۇپ-19 ،
ئەسااىرنىڭ باشااالىرىدا رەساامى راۋاج تاپقاااان ئىاادى باااۇ ۋاقىااتالر كاااارل ماااركىس ،فرېااادرىك ۋە
چااارلز دارۋىاانالر ياشااىغان ۋاقىااتالر ئىاادى ئاااتېئىزم پىكاارى تەدرىجىااي ھالاادا تەرەققىااي قىلىااپ
كېيىااانچە گې رمانىيىلىاااك پەيالساااۇپ شاااۇبىنھاۋىر ( ) 1788-1860تەرىپىااادىن رەسااامىي پەلساااەپە
تۈساااىنى ئالغاااان ،شاااۇنداقال «دىااان  -ئىنساااانالر تەرىپىااادىن ئىجااااد قىلىنغاااان نەرساااە ئىنساااانالر
ئااۆزلىرى ئۈچااۈن مەجھااۇل بولغااان تەبىاائەت ھادىسااىلىرىنى شااەرھى لەش ئۈچااۈن دىننااى ئىجاااد
قىلغااان بۇنىڭاادىن مەقسااەت كىشااىل ەرنىڭ تۇرمۇشااىنى رەتااكە سااېلىش ئىاادى» دېااگەن نەزىاارىيە
ئاااېالن قىلىنىشاااقا باشااالىغان كاااارل مااااركىس «دىااان – ئەپياااۇن» د ېاااگەن سەپساااەتىنى ئوتتۇرىغاااا
قويغاااان شاااۇنىڭغا ئوخشااااش ئااااتېئىزم پەلسەپىساااىگە چاقىرىااادىغانالر ھەر خىااال سەپساااەتىلىرىنى
() 4
ئوتتۇرىغا چىقىرىش ئارقىلىق خەلقنى دىندىن ۋاز كې چىشكە قايىل قىلىشقا تىرىشقان
ئاتېئىَم نەزىرىيىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانالر
 1897سوئال :ئاتېئىزم پەلسەپىسىنىڭ نەزىرى يىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغانالر كىملەر
جااااۋاب :ئااااتېئىزم پەلسەپىساااىنىڭ ھەر سااااھەدىكى نەزىرى يىلىرىناااى ئوتتۇرىغاااا قويغاااانالر
()1

()2
()3
()4

قۇرئان كەرىمنىڭ ئەئراف سۈرىساى  -180ئاايىتى ﴿ :اوذا ُرواْ الَّاذبي ان يُلْحب ادُو ان فباي أاسْا امآئب بە ساايُجْزا ْو ان اماا كااانُواْ ياعْ املُاون﴾دە،
﴿ولاقادْ نا ْعلا ُم أانَّ ُھا ْم ياقُولُاو ان بإنَّ اماا يُعا بل ُماەُ باش ٌاار بل اساا ُن الَّاذبي يُلْحب ادُو ان بإلايْا بە أ ا ْع اج بماي اوھااذاا بل اساا ٌن
نەھل سۈرىسىنىڭ  -103ئايىتى ا
اع ار ببي ُّم ببي ٌن﴾ دە ،فۇسسىلەت سۈرىسىنىڭ  40ئايىتى ﴿ بإ َّن الَّذبي ان يُلْحب دُو ان فبي آيااتبنااا اال يا ْخفا ْاو ان اعلايْنااا﴾دە كەلاگەن ﴿يُلْحب ادُو ان﴾
سۆزى «اإللحاد» سۆزىنىڭ ھازىرقى زامان پېئىل شەكلى بولۇپ ،بۇ سۆز ھازىرقى مەنىادىكى ئاالالھنى ئىنكاار قىلىاش
مەنىسااىدە كەلمىااگەن شااۇڭا بااۇ ئايەتلەرنىااڭ مەنىسااىمۇ ئالالھقااا ئىنكااار قىلىااش دېگەنلىااك بولماياادۇ ئالاادىنقى ئايەتنىااڭ
مەنىسااااى« :ئالالھنىااااڭ ئىسااااىملىرىنى كەلسااااە  -كەلاااامەس قوللىنىاااادىغانالرنى تەرك ئېااااتىڭالر ،ئااااۇالر (ئاااااخىرەتتە)
قىلمىشاااالىرىنىڭ جازاسااااىنى تارتىاااادۇ» ئىككىنچااااى ئايەتنىااااڭ مەنىسااااى« :كاپىرالرنىااااڭ" ئۇنىڭغااااا (يەنااااى مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمغا) قۇرئااننى بىار ئىنساان تەلىام بېرىادۇ" دېاگەن ساۆزىنى ئوبادان بىلىمىاز ،ئاۇالر كۆرساەتكەن ئادەمنىاڭ
تىلااااى ئ ەرەب تىلااااى ئەمەس ،بااااۇ (قۇرئااااان) بولسااااا روشااااەن ئەرەب تىلىدىاااادۇر» ئااااۈچىنچى ئايەتنىااااڭ مەنىسااااى:
« شۈبھىسىزكى ،بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزنى بۇرمىالپ چۈشەندۈرىدىغانالر بىزگە مەخپىي قالمايدۇ»،
ئەنكەبۇت سۈرىسى  -61ئايەت
زۇمەر سۈرىسى  -3ئايەت
«دۇنيا مۇسۇلمان ياشالىرى بىرلىكاى» نەدۋە تەرىپىادىن ھازىرالنغاان «ئەل ئىلھااد» نااملىق ماقاالە« ،ئەل فەلەق» تاور
بېكىتى« ،ۋىكىپىدىيە ئانسىكلوپىدىيىسى» دىن

ىسىتەسپەس ڭىنۇئ ەۋ مزىئېتائ

431

تۆۋەندىكىلەر:
 1كاااارل مااااركىس ( ) 1883 -1818ئىقتىسااااد ۋە تاااارىخنى ماتېرىيالىساااتىك ياااول بىااالەن
تەتقىق قىلىش نەزىرى يىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان ماركىس «كاپىتاال» نااملىق ئەساەرنىڭ ئااپتورى،
ئااۇ  – 1848ئەڭ يااېقىن دوسااتى ئىاانگىلىس بىاالەن بىاارلىكتە فرانسااىيىدە كوممۇنىزمنىااڭ ئاساسااىي
پىرىنسىپلىرىنى ئېالن قىلغان
 2فېردرېاااك ئىااانگلىس ( ) 1820-1895پەلساااەپىۋىي مۇشاااكىالتالر ھەققىااادىكى ئااااتېئىزم
نەزىرى يىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان
 3چاااارلىز روبېااارت دارۋىااان ( )1882 -1809تۈرلەرنىاااڭ كېلىاااپ چىقىشاااى ھەققىااادىكى
نەزىرى يىسىنى ئوتتۇرىغا قويغان
 4ئىمىااال دۇركاااايىم ( ) 1858-1917جەمئىااايەت ئىلماااى ھەققىااادىكى نەزىرى يىساااىنى ئوتتۇرىغاااا
قويغان دۇركايىم ئالالھقا ئىشىنەتتى ،لېكىن ئۇنىاڭ نەزىرى يىساى ئااتېئىزمچىالر ئۈچاۈن خىازمەت
قىلغان
دارۋىنىَم نەزىرىيىسى ۋە ئۇنىڭ كېلىپ چىقىشى
 1898سوئال :دارۋىنىزم نەزىرىيىسى دېگەن نېمە
جاااااۋاب :دارۋىنىاااازم ئەنگىلىيىلىااااك بىئ ولااااوگىيە ئااااالىمى چااااارلىز دارۋىننىااااڭ -1859يىلااااى
« تۈرلەرنىاااڭ كېلىاااپ چىقىشاااى» نااااملىق ئەساااىرىنىڭ نەشاااىر قىلىنىشاااى بىااالەن مەيااادانغا كەلاااگەن
نەزىرىيىدۇر
بااااۇ نەزىرى يىنىااااڭ ئاساسچىسااااى دارۋىاااان -1809يىلااااى  -12فېااااۋرال كااااۈنى ئەنگىلىيىنىااااڭ
شرۇساالىدە دۇنياغااا كەلااگەن بولااۇپ ،دادىسااى دوختااۇر ،بوۋىسااى تەبىئەتشااۇناس ئىاادى كااامبرىج
ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ تېئولوگىيە ( ئىالھىيات) فاكۇلتېتىغا ئوقۇشقا كىارگەن دارۋىان شاۇ مەكتەپاتە بىار
ئوقۇتقاااۇچىنى ئاااۆزىنى نااااتۇرال (تەبىااائەت) ئ ىلماااى ئاساااپىرانتى قاتارىااادا دېڭىاااز ئارمىيىساااىنىڭ
"بېگىر" ناملىق تەكشۈرۈش پاراخوتى بىلەن يەرشاارىنى ئايلىنىاپ تەكشاۈرۈش سااياھىتى ئېلىاپ
بېرىشااقا نااامزات كۆرسىتىشااكە ماااقول كەلتۈرىاادۇ پاااراخوت يەرشااارىنى ئايلىنىااپ دېڭىاازدا بەش
يىل ئۈزىدۇ دارۋىن بۇ جەرياندا ،ئاجايىاپ تەبىئىاي مەنزىارىلەر ،ھەرخىال جاانلىقالر ،ھەر خىال
ئۆسااۈملۈكلەر ۋە ئىپتىاادائىي شااەكىلدە ياشااايدىغان نۇرغااۇن قەبىلىلەرنااى كۆرىاادۇ ۋە كۆزىتىاادۇ
كاااۆرگەنلىرىنى ئاااۆز قارىشاااى بىااالەن بىااارگە خااااتىرىلەپ ماڭىااادۇ باااۇ خااااتىرىلەر ئۇنىاااڭ كېااايىن
« تەدرىجىي تەرەققىيات نەزىرىيىساى» ناى ئىلمىاي تۈساتە ئوتتۇرىغاا قويۇشاتا زور رول ئوينايادۇ
دارۋىاان ئ ەنگلىاايىگە قايتقاناادىن كېاايىن ،بىئولااوگىيە ۋە گېئول ا وگىيىگە ئائىاات بىاار قااانچە ئەسااەرنى
ئاااېالن قىلىاااپ زور شاااۆھرەت قازىنىااادۇ -1859يىلاااى « تۈرلەرنىاااڭ كېلىاااپ چىقىشاااى» نااااملىق
ئەسىرىنى-1871،يىلى« ئىنسانالرنىڭ كېلىاپ چىقىشاى ۋە جىنسانىڭ تاللىنىشاى» نااملىق ئەساىرىنى
ئېالن قىلىادۇ باۇ ئى ككاى كىتااب ئاارقىلىق دارۋىان ئۆزىنىاڭ تەدرىجىاي تەرەققىياات نەزىرىيىساىنى
() 1
ۋە « ئادەم مايمۇنسىمان ئادەمدىن كېلىپ چىققان» د ەيدىغان قارىشىنى ئېنىق ئوتتۇرىغا قويىدۇ
 1899سوئال :دارۋىنىزمچىالر ئۆز قاراشلىرىنى قانداق دەلىللەيدۇ
جااااۋاب :دارۋىنىااازم چىالر ئۆزلىرىنىاااڭ ئاساسااالىق قاراشااالىرىنى تۆۋەندىكىااادەك دەلىللەشاااكە
(Islamawazi.net )1
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تىرىشىدۇ:
( ) 1بارلىق جانلىقالرنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبىئى بىر قانچە مىليون يىلاالر ئىلگىرىكاى ئاميوباا
ناملىق بىر دانە تاق ھۈجەيرە بولۇپ ،بۇ ھۈجەيرە مۇناداق پەيادا بولغاان :ياامغۇر ،گۈلادۈرماما،
چاقماااق ،ئىسسااىقلىق قاتااارلىق تۈرلااۈك تەبىاائەت ھادىسااىلىرىنىڭ تەسااىرىدە ،كاااربون ،ئاااازوت،
ھېااادروگېن ،ئوكساااىگېن قاتاااارلىق ئېلېمېناااتالر ئۆزئاااارا بىرىكىاااپ ئاااامىنو كىسالتاساااىنى تەشاااكىل
قىلغااان يەنىااال تەبىاائەت ھادىسااىلىرىنىڭ تەسااىرى نەتىجىسااىدە ،بىاار تااوپ ئااامىنو كىسالتاسااىنىڭ
زەنجىر سااىمان بىرىكىشااى ئااارقىلىق ئاقسااىل مولېكااولى ۋۇجۇدقااا كەلااگەن يەنىااال شااۇ تەبىاائەت
ھادىسىلىرىنىڭ تەسىرى نەتىجىسىدە ،بىر تاوپ ئاقساىل مولېكاۇلىلىرى بىرىكىاپ ئاميوباا نااملىق باۇ
تاااق ھااۈجەيرە پەياادا بولغااان بااۇ ھااۈجەيرە بۆلۈنۈشااكە باشااالپ ،دەساالەپ قااوش ھۈجەيرىلىااك
جانلىقالرغااا ،ئاناادى ن كااۆپ ھۈجەيرىلىااك جانلىقالرغااا تەرەققىااي قىلغااان بااۇ ھۈجەيرىنىااڭ بىاار
قىسااااامى تەرەققىاااااي قىلىاااااپ ،ھاشاااااارەتلەر ،ھاااااايۋانالر ،قۇشاااااالر ،ئۆمۈلىگاااااۈچىلەر ۋە ساااااۈت
ئەمگاااااۈچىلەرنى تەشاااااكىل قىلغاااااان بولساااااا ،يەنە بىااااار قىسااااامى تەرەققىاااااي قىلىاااااپ تۈرلاااااۈك
ئۆسۈملۈكلەرنى تەشكىل قىلغان ھايۋانالر بىرى-بىر ىادىن تەرەققىاي قىلىاش ئاارقىلىق ھايۋانااتالر
تەرەققىيااات باسااقۇچىدىكى ئەڭ يااۇقىرى دەرىجىلىااك ھېسااابلىنىدىغان سااۈت ئەمگااۈچى ھااايۋانالر
بارلىققاااا كەلاااگەن ئاااادەممۇ ساااۈت ئەمگاااۈچى ھايۋانالرنىاااڭ بىااار تاااۈرى بولاااۇپ ،ئاااۇ ساااۈت
ئەمگااۈچى ھااايۋانالر ئىچىاادىكى ئەڭ يااۇقىرى دەرىجىنااى گەۋدىلەناادۈرۈپ بېرىاادىغان مايمۇن ادىن
تەرەققىي قىلغان
بىااراق ،ئىنسااان بىاالەن مااايمۇن ئوتتۇرىساااىدا ئەقىاال ،تەپەككااۇر قىلىااش ،ساااۆزلەش ۋە ھەر
تۈر لاااۈك قاااابىلىيەت جەھەتاااتە زور پەرق بولغاااانلىقتىن ،مايمۇننىاااڭ ئاااادەمگە تەرەققىاااي قىلىاااش
ئارىلىقىاادا چوقاااۇم يەنە بىااار باساااقۇچ بولىشاااى كېاارەك ئەمماااا باااۇ باساااقۇچقا ۋەكىللىاااك قىلىااادىغان
جانلىقالرنىااڭ تااا ھااازىرغىچە تىرىكااى ياااكى ئۆلااۈكى (تاااش قاتمىسااى) تېپىلغىنااى يااوق شااۇنىڭ
ئۈچۈن بۇ باسقۇچ«يوقالغان باسقۇچ»دەپ ئاتالماقتا
( ) 2باااارچە جاااانلىقالر ئىرساااىي جەھەتاااتە بىااار -بىااارىگە زەنجىرساااىمان چېتىلغاااان بولاااۇپ،
ساوزۇلما خاراكتېرلااك ،ئااۇزۇن يىلل ىااق تەدرىجااى تەرەققىياات جەريانىاادا ،بىاار-بىرىاادىن تەرەققىااي
قىلىااش ئااارقىلىق ھەر بىاار تااۈر يەنە بىاار تااۈردىن كېلىااپ چىققااان ئەھااۋال بۇنااداق ئىااكەن ،بااۇ
نەزىرى يە پەقەت سەپسەتىدىنال ئىبارەت بىر نەرسىدۇر
دارۋىنىاازمچىالر بااۇ نااوقتىنى ھااازىرغىچە ئىلمىااي ئاساسااتا ئىسااپاتالپ بېاارىش ئىمكااانىيىتىگە
ئىگە بواللمىدى
( ) 3جانلىقالرنىاااڭ تەدرىجاااى تەرەققىياااات يۆنىلىشاااى تاااۆۋەن دەرىجىلىاااك تاااۈردىن ياااۇقىرى
دەرىجىلىك تۈرگە ،ئاجىز تۈردىن كۈچلۈك تاۈرگە ،ئااددى تاۈردىن ماۇرەككەپ تاۈرگە تەرەققىاي
قىلىشىدا ئىسپاتلىنىدۇ
ئەممااااا كائىناااااتتىكى بااااارلىق ئۆزگىرىشاااالەر كائىنااااات ۋۇ جۇدقااااا كەلگەناااادىن باشااااالپ تااااا
ھازىرغىچە ئاۆز ئەجىلىاگە قااراپ ساىلجىۋاتقان تۇرساا ،تەدرىجاى تەرەققىياات نەزىرىيىساى دەۋا
قىلغاااان تاااۆۋەنلىكتىن يۇقىرىلىققاااا ،ئااااددىلىقتىن ماااۇرەككەپلىككە قااااراپ تەرەققىاااي قىلىاااش قايساااى
ئۇسۇلدا ياۈز بەرگەن قايساى قاانۇنىيەن ئاساساىدا تەرەققىاي قىلغاان كائىناتتاا بىارال ۋاقىتتاا بىار-
بىااارىگە تاااۈپ تىن قارشاااى ئىككاااى قانۇنىيەتنىاااڭ بولىشاااى مۇمكىنماااۇ بىااارى كائىناااات كۈنساااايىن
ئىلغارلىق ،تاكامۇللۇققا قااراپ ئىلگىرىلەيادۇ دېساە ،يەنە بىارى كائىناات كۈنساايىن ئاۆز ئەجىلىاگە
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قااااراپ ئاساااتا -ئاساااتا ئىلگىااارىلىمەكتە دەيااادۇ كائىناتتاااا مۇناااداق ئانتااا اگونىزملىق قانۇنىيەتلەرنىاااڭ
بولىشى مۇمكىن ئەمەس
تېرمودىنامىكااا قااانۇنىيەتلىرىگە كااۆرە ،كائىناااتتىكى ھەر قانااداق بىاار ئىااش-ھەرىااكەت ،ھەر
قانااداق بىاار ئااۆزگىرىش كااونترول قىلىنماسااتىن قويااۇپ بېرىلگەناادە ،زاماننىااڭ ئۆتۈشااى ئااۇنى –
ھەتتاا نەچااچە يااۈز مىلياون يىلااالر ئۆتسااىمۇ -كۈنساايى ن ئىلغارلىققااا تەرەققىااي قىلاادۇرۇش ئەمەس،
بەلكااى كۈنسااېرى چىاارىتىش ۋە يىمىرىلىشااكە ئېلىااپ بارىاادۇ ئاددىسااى ،سااېمونت ،تۆمااۈر ،خىاش،
قاااۇم قاتااااارلىق ماددىالرنىاااڭ ئېننىنېرسااااىز ۋە ئىشچىالرساااىز ھالاااادا زاماننىاااڭ ئۆتۈشااااى بىاااالەن
ئۆزلىكىدىن كۆركەم بىر بىناغا ئايلىنىپ قېلىشى مۇمكىن ئەمەس ،ئەلۋەتتە
دارۋىنىزم مۇخلىسلىرىنىڭ « شەيئىلەرنىڭ ئىنتىزامساىزلىقتىن ئىنتىزاملىققاا ،تاۆۋەن دەرىجىادىن
يۇقىرى دەرىجىاگە قااراپ تەرەققىاي قىلىشاى تېرمودىنامىكاا قاانۇنىيەتلىرىگە ئۇيغاۇن كەلمىساىمۇ،
شاااااۇنداق تاساااااادىپى بولاااااۇپ قالغاااااان» د ەپ دەۋا قىلىشاااااى تېخىماااااۇ كۈلكىلىاااااك سەپساااااەتىدۇر
ماتېماتىكىنىاااڭ «ئېھتىمااااللىق نەزىرىيىساااى» ماااۇ باااۇ تاساااادىپىيلىق قارىشاااىنى يىمىرىاااپ تاشالشاااقا
يېتەرلىاااك ئاااااليلۇق ،مااااۇرەككەپلىكى نورماااال بولغاااان ،تەركىبىاااادە پەقەت تاااۆت ياااۈز ئااااامىنو
كىسالتاساااى بولغاااان بىااار دانە ئاقساااىل مولېكۇلىنىاااڭ تاساااادىپىيلىق ئاااارقىلىق بىرىكىاااپ ۋۇجۇدقاااا
كېلىشااااى ئ ۈچااااۈن ئالەمنىااااڭ ئۆمرىاااادىن نەچااااچە ھەسسااااە ئااااارتۇق ۋاقىاااات كېاااارەك شااااۇنداقال،
كائىنااااتتىكى باااارلىق كااااربون ،ئاااازوت ،ئوكساااىگېن ،ھىااادروگېن ،گۈڭگاااۈرت قاتاااارلىق ئاااامىنو
كىسالتاسىنىڭ تەركىباى قىسامى بولغاان ئېلېمېناتالر بىالەن ئاالەمنى تولادۇرۇپ ،باۇالرنى ئىزچىال
تاااۈردە ئارىالشتۇرسااااقمۇ ،ياااۇقىر ىقى ئېلېمېناااتالر بىااالەن تولغاااان باااۇ ئالەمنىاااڭ ھەجماااى بىاااردانە
ئاقسىل مولېكۇلىنىڭ تاسادىپىيلىق بىلەن بىرىكىپ ۋۇجۇدقا كېلىشى ئۈچۈن يەتمەيدۇ

تەدرىجى تەرەققىيات نەزىرىيىسى ۋە ىَىكا ئىلمى
نااۆۋەتتىكى فىزىكااا قااانۇنىيەتلىرىگە كااۆرە ،تەدرىجااى تەرەققىيااات نەزىرىيىسااى خاتااا بولااۇپال
قالماستىن ،بەلكى ئۇ يەر شارىدا ،ھەتتا كائىناتنىاڭ ھېچقايساى بىار بۆلىكىادە ياۈز بېرىشاى ماۇمكىن
بولمايدىغان بىر ھادىسىدۇر چۈنكى فىزىكا قانۇنىيەتلىرى باۇ كائىنااتتىكى باارچە ئىاش-ھەرىاكەت
ۋە پائالىيەتلەرنىااااڭ يۆنىلىشااااى –دارۋىنىاااازمچىالر ئېيتقاناااادەك-تااااۆۋەن دەرىجىلىكااااتىن يااااۇقىرى
دەرىجىلىكااكە ئەمەس ،بەلكااى يااۇقىرى دەرىجىلىكااتىن تااۆۋەن دەرىجىلىكااكە ،تااۆۋەن دەرىجىلىكااتىن
تېخىماااۇ تاااۆۋەن دەرىجىلىكاااكە قااااراپ كېتىۋاتىااادۇ ،دەيااادۇ دېااامەك ،باااارچە كائىناااات ئىسساااىقلىق
ئەجىلىگە قاراپ كېتىۋاتىدۇ
ئۇالرنىڭ دېگەنلىارى فىزىكاا قاانۇنىيەتلىرىگە ،خۇسۇساەن تېرمودى نامىكاا قانۇنلىرىغاا تاۈپتىن
زىت كېلىدۇ تېرمودىنامىكاا قاانۇنىيەتلىرى تەجارىبىلەر بىالەن تاوغرىلىقى ئىساپاتالنغان ۋە ئىلمىاي
ئاساسقا يۆلەنگەن قانۇنىيەتتۇر
تېرمودىنامىكا قانۇنىيەتلىرى
 1900سوئال :تېرمودىنامىكا قانۇنىيەتلىرى قايسىالر
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جاۋاب :تې رمودىنامىكا قانۇنىيەتلىرى تۆۋەندىكىچە:
بىرىنچى قانۇنىيەت « ئالەم ئېنېرگىيىسىنىڭ ئومۇمىي قىممىتاى ئاۆزگەرمەي سااقلىنىدۇ» يەناى
ئېنېرگىيە يوقالمايدۇ يوقتىن پەيدا بولمايدۇ ئۇ پەقەت بىار خىال شاەكىلدىن باشاقا خىال شاەكىلگىال
ئايلىنىااادۇ يااااكى بىااار جىساااىمدىن يەن ە بىااار جىساااىمغا يۆتكىلىااادۇ ئەمماااا ئاااايلىنىش ۋە ياااۆتكىلىش
جەريانىدا ئېنېرگىيىنىڭ ئومۇمىي مىقدارى ئۆزگەرمەيدۇ
ئىككىنچااى قااانۇنىيەت « ئالەمنىااڭ ئېنتروپىيىسااى ئىنتااايىن چوڭلۇققااا قاااراپ يۈزلىنىاادۇ» يەنااى
ئالەمدىكى بارلىق ھەرىكەتالەر ۋە ئۆزگىرىشالەردە ئېنېرگىيىنىاڭ پايدىلىنىشاقا بولىادىغان شاەكىلدىن
پايدىلىنىشقا بولمايدىغان شەكىلگە ئايلىنىشى مۇقەررەر
ئااااليلۇق ،قۇياشااتىن چىققااان ئېنېرگىيىنىااڭ پەقەتااال بىاار قىساامىدىن پاياادىلىنىمىز ،قالغااانلىرى
پايااادىلىنىش ماااۇمكىن بولمايااادىغان شاااەكىلگە ئايلىنىاااپ كائىناتنىاااڭ چوڭقاااۇر قاتالملىرىغاااا ساااىڭىپ
كېتىدۇ
مان ا بۇ ئىككى قانۇنىيەت ئارقىلىق فىزىكا ئالىملىرى تۆۋەندىكى يەكۈنگە ئېرىشكەن:
ھامااان بىاار كااۈنى پۈتااۈن ئااالەم تېرمااال تەڭپۇڭلااۇق ھااالىتىگە يېتىااپ ،بااارلىق ئۆزگىرىشاالەر
توختاياادۇ شااۇنىڭ بىاالەن ئالەمنىااڭ ئەجىلااى توشااىدۇ چااۈنكى ئىسسااىقلىق يااۇقىرى تېمپېراتۇرىلىااق
جىسااىمدىن تااۆۋەن تې مپېراتۇرىلىااق جىسااىمغا يۆتكىلىاادۇ بااۇ خىاال يااۆتكىلىش كائىناااتتىكى ب اارلىق
جىساىمالرنىڭ تېمپېراتۇرىساى تەڭپۇڭالشاقىچە ئىزچىال تاۈردە داۋام قىلىادۇ تەڭپۇڭلاۇق ھاالىتىگە
يەتكەناادىن كېاايىن بااارلىق ئېنېرگىيىنىااڭ يۆتكىلىشااى توختاياادۇ شااۇنىڭ بىاالەن كائىناااتتىكى بااارلىق
ئۆزگىرىشاالەر توختااا اپ فىزىكاااا ئااالىملىرى« ئىسساااىقلىق ئەجىلاااى» دەپ ئاتىغااان ئااااقىۋەت كېلىاااپ
چىقىدۇ
 1901ساااوئال :تەدرىجاااى تەرەققىياااات نەزىرى يىساااى ناااېمە ئۈچاااۈن تەۋرەنااامەس ئىلمىاااي ھەقىاااقەت
سۈپىتىدە تارقالغان
جاااۋاب :ئومۇميۈزلااۈك ياۋروپااا خەلقااى ئېتىقاااد قىلىاادىغان خ رىسااتىئان دىنااى دىاان ئااادەملىرى
(پااااوپالر) تەرىپىااااادىن بورمىلىنىااااپ ،ماااااۇقەددەس كىتااااابالردىكى (تەۋرات ۋە ئىنجىلالردىكاااااى)
ئىالھىاااي تېكىساااتلەرگە ئارىساااتوتىل قاتاااارلىق ئەيناااى ۋاقىتتىكاااى پەيالساااوپالرنىڭ نەزىرىيىلىااارى
ئىالھىاااي تېكىسااات ساااۈپىتىدە كىرگاااۈزۈلگەن ،شاااۇنداقال پاااوپالر ئوتتۇرىغاااا قويغاااان شەخساااىي
قاراشالرمۇ ئىالھىي تېكىست تۈسىنى ئالغان ئىدى
ياۋروپاااادا گاااۈللىنىش دەۋرىنىاااڭ باشلىنىشاااى بىااالەن تەۋرات ۋە ئىنجىلالردىكاااى كائىناااات ۋە
جانلىقالرنىااڭ يارىتىلىشااى توغرۇلااۇق ئوتتۇرىغااا قويۇلغااان تەلىماتالرنىااڭ ئىلىاام-پەن ئااالىملىرى
كەشاىپ قىلغااان ئىلمىاي ھەقىقەتاالەر ب ىاالەن زىات ئىكەنلىكااى ئىسااپاتالندى شاۇنىڭ بىاالەن ئىلىاام-پەن
ئاااالىملىرى بىااالەن چېركااااۋالر ئوتتۇرىساااىدا تاااارىختىكى مەشاااھۇر توقۇناااۇش ياااۈز بەردى باااۇ
توقۇناااۇش نەتىجىساااىدە نۇرغۇنلىغاااان تەبىئىاااي پەن ئاااالىملىرى چېركااااۋ ھااااكىمىيىتى تەرىپىااادىن
زىيانكەشاالىككە ئۇچرىاادى ،ھەتتااا بەزىلىاارى ئۆلتۈر ۈلاادى بىااراق ،ئاااخىرقى غەلىاابە ئىلىاام-پەن
ئالىملىرىغااا مەنسااۇب بولاادى شااۇنداق قىلىااپ ياۋروپااادا «دىاان ئىلىاام-پەنااگە قارشااى» دەياادىغان
ئۇقااۇم ئومۇميۈزلااۈك شااەكىللەندى شااۇنداقال ،ئىلىاام -پەن ئااالىملىرىمۇ چېركاااۋالر بىاالەن بولغااان
توقۇنۇشاااىدا ئۆزلىرىنىاااڭ غەلىبىسااااىنى كاپالەتلەنااادۈرۈش ئۈ چااااۈن دىننىاااڭ تەلىماتلىرىغااااا زەربە
بېرىااادىغان ھەر قاناااداق بىااار قاراشااانى – ئۇنىاااڭ ئىلمىيلىكاااى يااااكى ئىلمىاااي ئەمەسااالىكى بىااالەن
ھېسابلىشاااىپ ئولتۇرماساااتىنال -قوباااۇل قىلىاااپ ،ئاااۇنى چېركاۋالرغاااا زەربە بېرىشاااتە ئاااۆزلىرى
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ئۈچۈن قورال قىلىدىغان بىر خىل ھالەت شەكىللەندى
ئىلىم-پەن ئالىملىر ى (يەنى پاۋروپاا مەرىپەتچىلىاك ھەرىكىتاى) چېركااۋالر ئۈساتىدىن غەلىابە
قىلغااان ،فرانسااىيىد ە بۇرژۇئاااازىيە ئىنقىالبااى بىااالەن سااانائەت ئىنقىالبىماااۇ غەلىاابىگە ئېرىشاااكەن،
كىشاااىلەر ئارىساااىدا«دىااان -ئىلىااام-پەن بىااالەن زىتلىشاااىدۇ» دېاااگەن قااااراش كاااۆككە كۆتاااۈرۈلگەن
مۇشاااۇنداق بىاااار پەيتااااتە ،دارۋىاااان تەدرىجااااى تەرەققىيااااات نەزىرى يىسااااىنى ئوتتۇرىغااااا قويااااۇپ،
چېركاۋنىڭ« ئىنساان ئاادەم ئاتاا بىالەن ھەۋۋا ئانىادىن تاۈرەلگەن» دېاگەن تەلىماتىغاا قااتتىق زەربە
بەردى شاااۇنىڭ بىااالەن باااۇ نەزىااارىيە ئىلىااام -پەن ئالىملىرىنىاااڭ خرىساااتىئان چېركاۋلىرىغاااا زەربە
بېرىشااتە زور كااۈچكە ئىااگە قورالىغااا ئايالناادى شااۇ سااەۋەبتىن ئىلىاام-پەن ئااالىملىرى تەدرىجااى
تەرەققىيات نەزىرى يىسىنى خۇددى تەۋرەنمەس ئىلمىي ھەقىاقەت ساۈپىتىدە قوباۇل قىلىاپ ،بۇنىڭغاا
قارشااى ئوتتۇرىغااا قويۇلغااان ھەر قانااداق بىاار تەنقىاادنى -گەرچە ئىلمىااي تەنقىااد بولسااىمۇ -دىنىااي
غەرەز بىاالەن ئوتتۇرىغااا قويۇلغااان ،دەپ قاااراپ قوبااۇل قىلىشااتىن باااش تااارتتى مانااا شااۇنىڭدىن
بىرى بۇ نەزىرىيە ئىلىم -پەن ئالىملىرىنىاڭ ھېمايىساىگە ئېرىشاىپ كەلاگەن ئىادى ھەتتاا بەزىلىارى
تەدرىجاى تەرەققىيااات نەزىرى يىسااىنى ئىلمىاي ئاساسااقا ئىااگە قىلىاش مەقسااىتىدە ،ئەينااى ۋاقىااتالردا،
قېزىۋېلىنغااان ئىسااكىلىتالرغا ئوخشااىغان بە زى پاااكىتالرنى ساختىالشتۇرۇشااتىنمۇ ئەيمەنمىاااگەن
ئىدى
بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى ،ئىلىام -پەن ئالىملىرىنىاڭ ئاۆز ۋاقتىادا تەدرىجاى تەرەققىياات
نەزىرى يىسااىنى قىاال سااىغمايدىغان ھەقىااقەت سااۈپىتىدە قوبااۇل قىلغااانلىقى بااۇ نەزىرىيىنىااڭ ئىلمىااي
ھەقىااقەت ئىكەنلىكىاادىن ئەمەس ،بەلكااى «سااېر ئااارتېر» ئېيتقاناادەك ،بااۇ نەزىرىيىنااى رەت قىلىااش
دېگەنلىااك ئىلىاام -پەن ئالىملىرىنىااڭ ئەشااەددى دۈشاامىنىگە ئايالنغااان خرىسااتىئان چېركاۋلىرىنىاااڭ
تەلىماتلىرىغا ئىشنىش ۋە ئۇالرغا بويسۇنۇش دېگەنلىكتىن دېرەك بېرەتتاى شاۇنىڭ ئۈچاۈن ئىلىام-
پەن ئاالىملىرى بۇزۇلغاان خرىسااتىئان دىنى نىاڭ ھاااكىممۇتلەق چېركاۋلىرىغاا باااش ئېگىشاتىن كااۆرە
دارۋىن نەزىرىيىسىنى -گەرچە ھەقىقەتكە ئۇيغۇن كەلمىساىمۇ -قوباۇل قىلىشانى ئەۋزەل كاۆرگەن
ئىدى
بىراق ئىلىم -پەن ئالىملىرى ئۆزلىرىنىڭ ئەشەددى دۈشامىنى بولغاان چېركااۋالر ھااكىمىيىتىنى
مەغلاااۇب قىلىاااپ ،بىااار مەزگىااال ئۆتكەنااادىن ك ېااايىن ،ماناااا ئەمااادى ،چېركااااۋالر بىااالەن بولغاااان
توقۇنۇشااتا ئااۆزلىرى ئۈچااۈن ياخشااى خىاازمەت قىلغااان دارۋىاان نەزىرى يىسااىنىڭ ئىلمىااي ھەقىااقەت
ئەمەسلىكىنى ،ئۇنىڭ نوقۇل نەزىرى يە ئىكەنلىكىناى ،ئىلىام-پەن تەرەققىاي قىلغانساېرى ،خۇسۇساەن
فىزىكا ۋە بىئولوگىيە ئىلىملىرىدا زور ئىلگىرىلەش يۈز بەرگەندىن كېيىن ،باۇ نەزىرىيىنىاڭ ئىلمىاي
ئاساساقا تايانمىغااان قااۇرۇق سەپسااەتە ئىكەنلىكىنىاڭ كۈناادىن-كااۈنگە ئاشااكارىلىنىۋاتقانلىقىنى ئااېالن
قىلماقتا
سەئۇدى ئەرەبىستانىدا چىقىادىغان« ئىلمىاي ماۆجىزە ژۇرنىلاى»-2010يىلاى -5ئاايلىق ساانىدا،
تەدرىجاااى تەرەققىياااات نەزىرىيىساااى توغر ىساااىدا بىااار ماقاااالە ئاااېالن قىلىنغاااان بولاااۇپ ،ئۇنىاااڭ
مەزمۇنى تۆۋەندىكىچە،
-1999يىلااى  -11ئاۋغۇساات كااۈنى  ،ئامېرىكىنىااڭ كانساااس ۋىاليەتلىااك مائارىااپ ئىدارىسااى
تەدرىجااى تەرەققىيااات نەزىرى يىسااىنى دەرساالىك پروگراممىسااىدىن چىقىرىااپ تاشااالش قااارارىنى
ئاااااااېالن قىلغاااااااان ئارقىااااااادىنال ( )Tenneseeۋە ( ) Louisianaۋىاليەتلىرىااااااادىكى مائارىاااااااپ
ئىاااادارىلىرىمۇ تەدرىجااااى تەرەققىيااااات نەزىرى يىسااااىنى دەرساااالىكلەردىن چىقىرىااااپ تاشاااالىغاننىڭ
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سااىرتىدا ،باااۇ نەزىااارى يىگە تەشاااەببۇس قىلىااادىغان ھەر قاناااداق ئوقۇتقاااۇچىنى ئىشاااتىن چىقىرىشاااى
قااارارىنى ئااېالن قىلغااان شااۇنداقال )Washingtonj( ،ۋە ( ) Ohaioۋىاليەتلىرىاادىكى مائارىااپ
ئىاادارىلىرىمۇ( ) Pandas & peopleناااملىق كىتااابنى دەرساالىك پروگراممىسااىغا كىرگۈزۈشااانى
تەۋسااىيە قىلغااان بااۇ كىتاااب ھەر بىاار بېتىاادە تەدرىجااى تەرەققىيااات نەزىرىيىسااىگە قاخشاااتقۇچ
زەربە بەرگەن ۋە دارۋىنىزم ئىدىيىسىنى تۈپىدىن يىمىرىپ تاشاليدىغان كىتاب ئىدى
ساااتۋگولد-1999يىلاااى -23ئاۋغۇسااات كۈنى"تاااايم" ژۇرنىلىااادا ئاااېالن قىلغاااان «مايمۇنااادىن
تەرەققىااي قىلىااش» ناااملىق ماقالىسااىدا ،تەدرىجااى تەرەققىيااات نەزىرىيىسااىنى ھااازىرغىچە ق اولالپ
كېل ىشااانىڭ ساااەۋەبىنى باياااان قىلىاااپ« :بۇنىاااڭ ساااەۋەبى ،باااۇ نەزىرى يىنىاااڭ ئاااورنىنى باساااىدىغان
تەۋرەنمەس بىر ئىلمىي ھەقىقەتنىڭ شۇ ۋاقىتتا كەشپ قىلىنمىغانلىقىدا ئىدى» دېگەن

ئىسالم دىنى ۋە تەدرىجى تەرەققىيات نەزىرىيىسى
 1902سوئال :ئىسالم دىنى تەدرىجى تەرەققىيات نەزىرى يىسىگە قانداق قارايدۇ
جااااۋاب :ئىساااالم دىناااى كائىناااات ۋە ئۇنىڭاااادىكى جاااانلىقالردا تەدرىجاااى تەرەققىاااي قىلىااااش
ھادىسىسااااىنىڭ يااااۈز بەرگەنلىكىنااااى ئىنكااااار قىلماياااادۇ بەلكااااى قۇرئااااان كەرىماااادە پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھەدىساالىرىدە ئاساامان جىسااىملىرى ،يەر قاااتالملىرى ،تاااغالر ،ئۆسااۈملۈكلەر
ۋە باشاقا ئورگانىزىمالرنىاڭ ياارىتىلىش جەريانىادا تەدرىجاى تەرەقق ىاي قىلىاش باساقۇچىنى بېسااىپ
ئااۆتكەنلىكىنى كۆرساااىتىدۇ مەساااىلەن :ئاسااامان جىساامىنىڭ دەسااالەپتە قاناااداق شاااەكىللەنگەنلىكىگە
ئىشااارەت قىلىااپ قۇرئااان كەرىاام مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :كاااپىرالر كۆرمەماادۇكى ،ئاساامانالر ۋە زېمىاان
() 1
ئەسلىدە بىر -بىرىگە تۇتاش ئىدى ،بىز ئۇالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋەتتۇق﴾
يەنە بىااار ئاااايەتتە ئاساااماندىكى يۇلتاااۇزالر سىستېمىساااى ۋە قۇيااااش سىستېمىساااىنىڭ نېمىااادىن
شەكىللەنگەنلىكىگە ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ئاندىن ئاالالھ ئاساماننى يارىتىشاقا يۈزلەنادى،
() 2
ۋاھالەنكى ،ئۇ ئىس-تۈتەك ھالىتىدە ئىدى﴾
قۇرئان كەرىمنىڭ بۇ ئىلمىي خەۋەرلىرىناى ئەمادىال ئىلىام -پەن ئاالىملىرى ئىازدىنىش ئاارقىلىق
تېپىپ چىققان
قۇرئان كەرىم يەنە يەرشارىنىڭ ۋۇجۇدقا كېلىشىدە قاناداق باساقۇچالرنى بېساىپ ئاۆتكەنلىكى
() 3
توغرىساىدا مۇناداق دەيادۇ﴿ :زېمىننىاڭ (يەر شاارىنىڭ) قاناداق يېيىلغانلىقىغاا قااراپ باقماماادۇ ﴾
يەنى يەرشارى دەسلەپتە ئۈ ستۈنكى قىسمى بولغان يەر پوسىتىسىساى ز ئىادى ،ئانادىن ئاۇنى يېايىش
ئارقىلىق ئۇنىڭغا يەر پوستىسى شەكىللەندۈرۈلگەن
يەنە بىااار ئاااايەتتە﴿ :بىاااز زېمىنناااى يايااادۇق ،ئۇنىڭااادا تااااغالرنى تاشااالىدۇق ۋە ئۇنىڭااادا ھەر
تۈرلۈك چىرايلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۈندۈردۇق﴾ ( )4دەيدۇ
)5
يەنە بىااار ئاااايەتتە﴿ :ئاااالالھ زېمىن ناااى يايااادى ۋە ئۇنىڭااادا تااااغالرنى ،دەريااااالرنى يااااراتتى﴾
()1
()2
()3
()4
()5

ئەنبىيا سۈرىسى  -30ئايەت
فۇسسىلەت سۈرىسى  -11ئايەت
غاشىيە سۈرىسى  -20ئايەت
قاف سۈرىسى -7ئايەت
رەئد سۈرىسى -3ئايەت
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دەياادۇ يااۇقىرىقى ئااايەتلەر ئۈسااتىدە ياخشااى مااۇالھىزە قىلىاادىغان بولساااق ،ئەساالىدە ھازىرقىاادەك
يېيىتىلغااااااان يەرشااااااارىنىڭ يااااااوقلىقىنى ،ئۇنىڭاااااادا تااااااا  ،دەرياالرنىااااااڭ يااااااوقلىقىنى ،شااااااۇنداقال
ئۆسااۈملۈكلەرنىڭ بولمىغااانلىقىنى ،بۇالرنىااڭ ھەممىسااى  -نااۆۋەتتىكى ئىلىاام-پەن ئىسااپاتلىغاندەك –
يەر شارىنىڭ يېيىتىلىشىغا ئەگىشاىپ ،ۋۇلقاانالر بىالەن يەر شاارى چوڭقاۇر قاتالملىرىادىن ئېتىلىاپ
چىقىش ئارقىلىق تەدرىجى ۋۇجۇدقا كەلگەنلىكىنى كۆرىۋاالاليمىز
ئاااااااادەملەردىكى ئۆزگىرىشااااااالەر توغرۇلاااااااۇق ھەدىساااااااتە مۇناااااااداق كەلاااااااگەن« :ئاااااااادەم
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ باااوي ئىگىزلىكاااى ئااااتىمىش گەز ئىااادى»( )1يەنە بىااار ھەدىساااتە« :جەنااانەتكە
كىرىاادىغان ھەر قانااداق كىشااى ئااادەم ئەلەيھىسساااالمنىڭ شااەكلىگە كىرىاادۇ ،ئۇنىااڭ بااويى ئاااتمىش
() 2
گەز ئىدى ،ئاندىن كىشىلەر تا بۈگۈنگىچىلىك كىچىكلەپ كەلگەن»
دېمەك ئادە ملەرنىاڭ جىسامى ئەسالىدە باوي جەھەتاتە ناھاايىتى ئىگىاز ،توغرىلىاق جەھەتتىماۇ
ناھايىتى كەڭ بولغان تەدرىجى كىچىكلىشىش ئاارقىلىق نۆۋەتتىكىادەك كىچىاك جىساىملىق ئاادەمگە
ئايالنغااان ساسااكىس ئۇنىۋېرسااىتېتىنىڭ تەتقىقاااتچىلىرى بىاار ئادەمنىااڭ ئىزىنىااڭ تاشااقا ئايالنغااان
قالدۇقىغا ئاساسلىنىپ ئېلىپ بارغان تەتقىقات نەتىجىسىدە ،بۇنى ئىسپاتالپ چىققان
دارۋىندىن بىر قانچە ئەساىر ئىلگىارى ئاۆتكەن ئىساالم ئالىملىرىادىن بىار قانچىساى دارۋىنادىن
بااۇرۇنال بااۇ تەدرىجااى تەرەققىيااات توغرۇلااۇق سااۆز ئاچقااان مەسااىلەن :ئەھاامەد ئىبنااى سااەھل
() 4
ئەلبەلخ اى(« )3باشاالىنىش ۋە تااارىخ» ناااملىق ئەسااىرىدە ،ئەھاامەد ئىبنااى مااۇھەممەد مىسااكىۋەيھ
() 5
« ئەخالقناااااااى تاااااااۈزىتىش ۋە ئىرقناااااااى پااااااااكالش» نااااااااملىق ئەساااااااىرىدە ،ئىبناااااااى خەلااااااادۇن
"مۇقەددىمە" ناااااملىق ئەسااااىرىدە جااااانلىقالردا تەدرىجااااى تەرەققىااااي قىلىااااش ھادىسىسااااىنىڭ يااااۈز
بەرگەنلىكااى توغرۇلاااۇق ساااۆز ئاچقاااان شاااۇنداقال يېقىنقاااى زاماااان ئى ساااالم ئالىملىرىااادىن ئەققااااد،
فەرىاااد ،ۋۇجااادى ،باشاااەمىل ،ساااەييىد قۇتاااۇب ۋە ماااۇھەممەد قۇتاااۇب قاتاااارلىقالرمۇ تەدرىجاااى
تەرەققىيااات نەزىرى يىسااىنىڭ ئەساالىدە ئەقىلغااا مۇۋاپىااق ئىكەنلىكىنااى ،بىااراق بااۇ نەزىاارىيە يامااان
غەرەزلىااك يەھاااۇدىيالر تەرىپىااادىن دىنغاااا ،خۇسۇساااەن خرىساااتىئان دىنىغاااا زىيانكەشااالىك قىلىاااش
()1
()2
()3

()4

()5

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
ئەھامەد ئىبناى ساەھل ئەلبەلخىاي ھىجرىيىنىااڭ -235يىلاى ( 849م) ھاازىرقى ئافغانىساتاننىڭ بەلەب راياونى ئەتراپىاادىكى
شامىساااتان دېاااگەن جايااادا دۇنياغاااا كەلاااگەن  ،ئاساااترونومىيە ،پەلساااەپە ،جاااۇغراپىيە ۋە شاااەرىئەت ئىلىملىرىااادە داڭااار
چىقارغان ئالىم ھەم ئىسالم مۇتەپەككۇرى بولۇپ ،ئاتمىش پارچىدىن كۆپ كىتاب يازغانلىقى ساۆلىنىدۇ ئەڭ مەشاگۇر
ئەسااىرى «دۇنيااادىكى جااايالر ۋە رايونالرنىااڭ رەسااىملىرى» دېااگەن كىتااابتۇر بااۇ كىتابتااا دۇنيانىااڭ جۇغراپىيىسااىنى
ساااىزىپ چىققاااان ۋە دۇن ياااانى يىگىااارمە پارچىغاااا ئايرىاااپ ،ھەر بىرىناااى ساااۈرەتلىك ھالداتەپساااىلى چۈشاااەندۈرگەن
ھىجرىيىنىڭ -322يىلى (934م) بەلەختە ئالەمدىن ئۆتكەن
ئەھمەد ئىبناى ماۇھەممەد مىساكىۋەيھ ھىجرىيىنىاڭ -325يىلاى ( 937م) ئىراننىاڭ رەي دېاگەن يېرىادە دۇنياغاا كەلاگەن،
ئاتاااغلىق شااائىر ،پەيالسااوپ ۋە مااۇئەررىخ ئااالىم ئااۇ «ئەخالقنااى تااۈزىتىش ۋە ئىرقىااي پاااكالش» ناااملىق مەشااھۇر
ئەسىرىدە ،پەلسەپە ئەخالقى ،مۇئامىلە ئەخالقى ۋە ئىنساانالرنى ئىساالھ قىلىاش ماۋزۇلىرىادا ،مۇساۇلمانالردىن تاۇنجى
قېتىم ئىلمىي ۋە پەلسەپىۋى قاراشلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان ،ھەتتاا كىشاىلەر تەرىپىادىن ئاۈچىنچى ماۇئەللىم دەپ ئاتالغاان
مەشھۇر ئالىم ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد مىسكىۋەيھ ھىجرىيىنىڭ -421يىلى (1030م) ئالەمدىن ئۆتكەن
ئىبناى خەلاادۇن ھىجرىيىنىااڭ-732يىلاى ( 1332م) تۇنىسااتا دۇنياغااا كەلااگەن مەشاھۇر مااۇئەررىخ ۋە ئىلمااۇل ئىجتىمااانى
تەسىس قىلغان ،تارىخ ،پەلسەپە ماتېماتىكا ،لوگىكا قاتارلىق ئىلىملەردە كاۆپلىگەن ئەساەرلەرنى يازغاان ،ناامى دۇنياغاا
تونۇلغاان يېتاۈك ئاالىم ئۇنىااڭ ئەڭ مەشاھۇر ئەساىرى "مااۇقەددىمە" نااملىق ئەساەر بولااۇپ ،باۇ ئەساىرىدە جااۇغراپىيە،
ئاسااااترونومىيە ،ئىنسااااانالرنىڭ خاااااراكتېرى ۋە ئااااۆزگىچىلىكلىرى ھەققىاااادە تەپسااااىلى سااااۆزلىگەن ئىبنااااى خەلاااادۇن
ھىجرىيىنىڭ-808يىلى (1406م) قاھىرە شەھىرىدە ئالەمدىن ئۆتكەن
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مەقسااىتىدە ،ئىلمىااي يۆنىلىشااىدىن يىراقالشااتۇرۇلۇپ ،ئەساالىدىكى ماااھىيىتى بورمىالنغااان ،دېااگەن
قاراشنى تەكىتلىگەن
 1903سوئال :ئىسالم دىنى ئېت ىراپ قىلىدىغان تەدرىجى تەرەققىيات قايسى
جاۋاب :ئىسالم دىنى ئېتىاراپ قىلىادىغان ۋە قوباۇل قىلىاپ قولاليادىغان تەدرىجاى تەرەققىياات
ھەر بىااار جانلىقنىاااڭ ئاااۆز تاااۈرى ئىچىااادىكى تەرەققىياتىااادۇر ھەتتاااا ئىساااالم دىناااى كائىناااات ۋە
ئۇنىڭاااادىكى ئورگااااانىزىمالردا ئەسااااىرلەر بااااويى ئااااۆزگىرىش بولغااااانلىقى ۋە ئۇنىااااڭ تەدرىجااااى
تەرەققىااي قىلغااانلىقىنىمۇ ئېتىااراپ قىلىاادۇ شااۇنىڭدەك ،دارۋىنىزمچىالرنىااڭ ئەڭ ئاااخىرقى دەلىلااى
بولغاان " گېانالردا توساااتتىن ئاۆزگىرىش" يااۈز بېرىشاى نەتىجىساىدە بىاار تاۈردىكى ھايۋانالرنىااڭ
نەچچە خىللىارى ۋۇجۇدقاا كېلىشاىنىمۇ قوباۇل قىلىادۇ بىاراق ،ئىساالم دىناى "باارچە جانلىقالرنىاڭ
تاااق ھۈجەيرىلىااك ئاميوبااا ناااملىق بىاار خىاال ھايۋاناادىن ھەر خىاال تااۈرلەرگە تەرەققىااي قىلغااان،
ئىنسااان ئاااۋۋال مايمۇنغااا ،مايمۇناادىن نااۆۋەتتىكى كااۆركەم ئىنسااانغا تەرەققىااي قىلغااان" دەياادىغان
ئەپساااانىۋى ھېكاااايىلەرگە قەتئىاااي ئىشاااەنمەيدۇ ۋە ھەرگىاااز قوباااۇل قىلمايااادۇ چاااۈنكى دارۋىااان
دەۋرىدە بىلىانمىگەن ئىرساىي ئامىلالرنىاڭ كەشاىپ قىلىنىشاى ،دارۋىنىازمچىالر ئوتتۇرىغاا قويغاان
"تۈرلەر بىر -بىرىدىن تەرەققىي قىلىش ئارقىلىق ۋۇجۇدقا كەلاگەن" دەيادىغان ئەپساانىنىڭ قەتئىاي
مااۇمكىن ئەمەساالىكىنى ئىسااپاتلىدى ھەر بىاار تۈرنىااڭ ئااۆزىگە خاااس ئىرسااىي ئااامىللىرى بول اۇپ،
بىر قانچە مىلياون يىلاالر ئۆتساىمۇ باۇ ئىرساىي ئاامىلالر ئاۆز خۇسۇساىيىتىنى يوقىتىاپ ،باشاقا بىار
تااااۈرگە ئايلىنىااااپ قېلىشااااىنىڭ مااااۇمكىن ئەمەساااالىكىنى يېڭااااى ئىلىاااام-پەن ئىسااااپاتلىدى مەسااااىلەن:
مۈشۈكنىڭ ئىرسىي ئامىللىرىدا ئاۆزگىرىش ياۈز بېرىاپ ،زامانالرنىاڭ ئۆتىشاى بىالەن ئۇنىاڭ ئىتقاا
تەرەققىي قىلىشاى ماۇمكىن بولمىغانغاا ئوخشااش بىار ئىاش چاۈنكى مۈشاۈكنىڭ تەرەققىاي قىلىشاى
مۈشاااۈكلۈك دائىرىساااىدە بولىااادۇ ،ئۇنىڭااادىن ئۇزاققاااا كېتەلمەيااادۇ مۈشاااۈكنىڭ تەرەققىاااي قىلىشاااى
ئۇنىڭ تۈرىنىڭ خىلمۇ -خىل بولىشاىغا ساەۋەب بولىشاى ماۇمكىنكى ،ئەمماا ئۇنىاڭ ئىتقاا يااكى باشاقا
بىاار ھايۋانغاااا ئۆزگىرىااپ كېتىشاااى ماااۇمكىن ئەمەس بااۇ ئااااددىي ئىلمىااي ھەقىقەتناااى ئىرساااىيەت
ئىلمىدىن خەۋىرى بار ھەر قانداق ئادەم ياخشى چۈشىنىدۇ
خۇالسااە قىلغاناادا ،ئىسااالم دىنااى قولالياادىغان ۋە قوبااۇل قىلىاادىغان تەدرىجااى تەرەققىيااات ھەر
تۈرنىااڭ ئ اۆز تااۈرى دائىرىسااى ئىچىاادە بولىاادىغان ،ئىنساااننىڭ ئىگىااز بويلااۇق ،زور غوللااۇق ۋە
ئااااۇز ۇن ئۆمۈرلااااۈك ئىنسااااااندىن ھازىرقىاااا دەك كىچىااااك تەنلىاااااك ،قىسااااقا ئۆمۈرلااااۈك ئىنساااااانغا
ئايلىنىشاااىدەك ،ھەر تاااۈرنى ئاااۆز دائىرىساااى ئىچىااادە نەچاااچە خىااال شاااەكىللەرگە كۆپەيتىااادىغان
تەدرىجى تەرەققىياتتۇر

ئاتېئىَم ئېقىمىنىڭ باش كۆتۈرىشى
 1904سوئال :ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەبلەر قايسىالر
جااااۋاب :ئااااتېئىزم ئېقىمىنىاااڭ چىقىشاااىغا تاااۈرتكە بولغاااان ساااەۋەبلەرنىڭ بېشاااىدا ئوتتاااۇرا
ئەسااىرلەردىكى ياۋروپااا خرىسااتىئان چىركاۋلىرىنىااڭ دىاان نامىاادىن خەلقنااى مىسلىسااىز دەرىجىاادە
ئەزگەنلىكى ،ئەقىال قوباۇل قىاللمايادىغان دەرىجىادىكى خۇراپاات ۋە سەپساەتىلەرنى دىان نامىادىن
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قانۇنالشاااتۇرۇپ يەرلىاااك خەلقاااقە زورالپ تاڭغاااانلىقى ۋە ئۆزلىرىنىاااڭ مۇساااتەبىت ھااااكىمىيىتىنى
ساااقالپ قاااېلىش يولىاادا قاناااداقال بىااار ئىلىاام – پەن ۋە ئىلمىاااي كەشااپىياتالرنى دىااان نامىااادىن رەت
قىلىاپ ،دىننااى ئىلىماگە قارشااى قىلىااپ كۆرسااەتكەنلىكى كېلىاادۇ ئاتېئىزمنىااڭ مەياادانغا چىقىشااى ۋە
تارقىلىشااىدا يەھۇدىيالرنىااڭ قااولى بااارلىقى ھااېچكىم ئىنكااار قىاللماياادىغان بىاار ھەقىااقەت چااۈنكى
يەھاااۇدىيالر ياۋروپاااا خەلقىنىاااڭ مۇساااتەبىت خرىساااتىئان چىركاۋلىرىغاااا بولغاااان ئاااۆچمەنلىكى ۋە
ئۇالرغا قارشى ئىنقىالبلىرىدىن پايدىلىنىپ ،پۈتۈن ياۋروپا قىتئەسىدە ئااتېئىزم پىكرىناى تارقىتىشاتا
چااوڭ رول ئوينىغااان مانااابۇ ،قۇرئااان كەرىمنىااڭ يەھااۇدىيالرنىسااىلەر يەر يۈزىاادە چوقااۇم
ئىككى قېتىم بۇزغۇنچىلىق قىلىسىلەر)1(دېگەنلىكىنىڭ ئەمەلىي ئىسپاتىدۇر
 1905سوئال :غەربلىكلەر ئاتېئىزمنىڭ تارقىلىش سەۋەبىنى نېمە دەپ چۈشەندۈرىدۇ
جاااااۋاب :غەربلىكلەرنىااااڭ ئاااااتېئىزم ئېقىمىنىااااڭ تارقىلىشااااىغا ئاالقىاااا دار ئوتتۇرىغااااا قويغااااان
سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە:
( )1خرىستىئان چېركاۋلىرى ئوتتۇرىغا قويغان دىنىاي دەۋاالر بىالەن يېڭاى كەشاىپ قىلىنغاان
تەجاارىبە ئىلمىنىاااڭ ئوتتۇرىساااىدا ئېغىااار زىااددىيەتلەرنىڭ مەۋجاااۇدلىقى غەربلىكااالەر خرىساااتىئان
چېركاۋلىرىنىڭ دىنىاي دەۋالىرى نىاڭ كۆرساەتمىلىرىدىن كۆپلىرىنىاڭ تەجارىبە ئىلىملىارى ئىساپاتالپ
چىققان نەزىرى يىلەرگە قارىشى ئىكەنلىكىنى ھېس قىلىشتى ھەم ھېس قىلىشماقتا
( )2ھېس سااىي ياااكى ئەقلىااي پاكىاات ئاساسااىغا تايانغااان تەجاارىبە ئىلمىنىااڭ پىرىنسااىپى بىاالەن
خرىسااتىئان دىنىنىااڭ پىرىنسااىپ ى ئوتتۇرىسااىدىكى زىااتلىقالر چااۈنكى ئىلمىااي پىرىنسااىپ لوگىكىلىااق
ئۇيغۇنلىشىشااانى شاااەرت قىلىااادۇ ،دىنىاااي پىرىنساااىپ دىنىاااي ھەقىقەتلەرناااى-گەرچە ئېنىاااق ئەقىااال
لوگىكىسىغا زىت بولسىمۇ -قوبۇل قىلىۋېرىش ئاساسىدا ئەقلىي زىتلىقالرنىمۇ قوبۇل قىلىدۇ
( )3غەربنىااااڭ كااااۆپلىگەن دىنىااااي ئااااالىملىرى ۋە دىنىااااي زىيااااالىيلىرى غەيبىي(مېتافىزىكااااا)
مەسىلىلەردە ئۆزلىرىنىڭ پاكىتسىز قاراشلىرىنى ھەقىاقەت ساۈپىتىدە ئوتتۇرىغاا قويغاان مەساىلەن،
نيۇتۇننىڭ دوزاب توپوگرافىيە توغرىسىدىكى قاراشلىرىغا ئوخشاش
( ) 4بەزى دىندار تەبىئي پە ن ئالىملىرى مۇتەئەسسىپلىك قىلىاپ ،ئىلمىاي ھەقىقەتلەرناى دىنىاي
دەۋاالرغااااا بويسااااۇندۇرۇش ئۈچااااۈن ئىلمىااااي ھەقىقەتلەرنىااااڭ بااااوينىنى تولغاشااااقا ئورۇنغااااان
مەسااىلەن ،مىتااران (جىيمىااز ئەشااىر) ئىنجىلنىااڭ بەزى تېكىسااتلىرىنى تەھلىاال قىلىااپ ،يەرشااارى
مىالدىيىااادىن باااۇرۇن  - 4004يىلاااى يارىتىلغاااان دەپ نەتىاااجە چىقارغاااان باااۇ نەتىاااجە مىالدىااايە
 -1650يىلاااى رەسااامىي نەشاااىر قىلىنغاااان ،ئاااۇزۇن ئاااۆتمەي ماااۇقەددەس كىتااااب (ئىنجىل)نىااااڭ
«تەكاااااااۋىن» بۆلۈمىنىاااااااڭ ئاساااااااتىغا بېااااااارىلگەن ئىزاھاتىغاااااااا قوشاااااااۇپ قويۇلغاااااااان بولاااااااۇپ،
ۋىكتورىيان)) 1837-1901،Victorianدەۋرىگە قەدەر ئىنجىلدا ئىزاھات سۈپىتىدە تۇرغان
( )5ئىلىاااام -پەن بىاااالەن دىاااان ئوتتۇرىسااااىدىكى زىااااددىيەت دىننىااااڭ تارماااااق مەسااااىلىلىرىگە
يىغىنچاقلىنىاااپ قالماساااتىن ،بەلكاااى پىرىنساااىپ ال ئاساسااالىق مەساااىلىلىرىنىمۇ ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان
دىنشااااۇناس ئااااالىمالر نەزىرىاااا دىمۇ خرىسااااتىئان دىنااااى تايىنىۋاتقااااان كىتاب(ئىنجىل)نىااااڭ مەسااااىھ
(ھەزرىتى ئىساا ئەلەيھىسسااالم)نىڭ ساۆزى ئىكەنلىكىاگە ئىلمىاي پاكىات ياوقلىقى ھەممىاگە ئاياان
ھەممەياااالەن بىلىاااادىغان ھەقىااااقەت شااااۇكى ،ئىنجىلنااااى باشااااقىالر يازغااااان ،ئۇالرنىااااڭ بەزىسااااى
تونۇشااالۇق ئاااادەملەر ،يەنە بەزىلىرىنىاااڭ سااااالھىيىتى ئېنىاااق ئەمەس ئاااادەملەردۇر ،ئاااۇالر ئاااۇ
( )1ئىسرا سۈرىسى -4ئايەت
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كىتابنى ئىسا ئەلەيھىسس االمدىن خېلى ئۇزۇن زاماندىن كېايىن يازغاان باۇ كىتاابنى يازغانالرنىاڭ
سۆزلىرىدە زىددىيەتلەر كۆپ
( )6مااۇقەددەس كىتابتىاادىكى زى اتلىقالر ئىالھنىااڭ زاتىغااا ئاالقىاادار قاراشااالنىمۇ ئااۆز ئىچىااگە
ئالغااان چااۈنكى ئىااالھ ياااراتقۇچى دەپ سااۈپەتلىنىپ تااۇرۇپ ئۇنىڭغااا باااال مەنسااۇپ قىلىنغااان ۋە
« ئىسااا ئالالھنىااڭ بالىسااى» دەپ قارالغااان ئىااالھ بىاار دىېيىلىااپ تااۇرۇپ ،ئااۇ «ئااالالھ ،ئىسااا ۋە
() 1
مۇقەددەس روھ» ئۈچىدىن تەركىب تاپقان دەپ قارالغان
ئاتېئىَمچىالر نى ۋاقىتلىق غەلىبىگە ئېرىشتۈرگەن سەۋەبلەر
 1906سوئال :ئاتېئىزمچىالر ب ۇ غەلىبىگە قانداق ۋاسىتىلەر بىلەن ئېرىشكەن
جاۋاب :ئاتېئىزمچىالر بۇ غەلىبىگە تۆۋەندىكى ۋاسىتىلەر بىلەن ئېرىشكەن:
( )1ئاااتېئىزم چىالر ئىلمىااي ھەقىقەتلەرنااى ئاااتېئىزم قاراشاالىرى بىاالەن ئىاازاھالش ،ئاناادىن بااۇ
نەزىرى يىلەرنى ئاشۇ ھەقىقەتلەرنى ئىزاھالپ بېرىشاكە قاادىر دەپ تەساۋىرلەش ۋە دىنىاي پاۇراق
باااار يااااكى دىنناااى قولاليااادىغان ھەر قاناااداق پۇراققاااا ئىاااگە نەزىرىيىناااى چەتاااكە قېقىشاااتا غەلىااابە
قىلىشتى
( )2ئااااتېئىزم نەزىرى يىلىرىناااى نەشاااىر قىلىاااش ،ئاااۇنى ماااۇداپىئە قىلىاااش ۋە ئوقۇغۇچىالرغاااا-
ئۇالرنىاااڭ ئااااتېئىزم نەزىرى يىلىااارى ئىلمىاااي ھەقىقەتااالەر دېاااگەن ئې تىقادتاااا تەربىيلىنىشاااى ئۈچاااۈن-
دەرسااالىك قىلىشاااتا ئۈناااۈم قازىنىشاااتى گەرچە ئاااۇ نەزىااارى يىلەر تولاااۇق تەجرىبىااادىن ئاااۆتمىگەن
نەزىاارى يە ياااكى خىيااال بولسااىمۇ ،ئاااتېئىزم مەكتەپلىرىاادە چىاان ھەقىااقەت دەپ سااىڭدۈرىلىدۇ ،گويااا
خاتالىقنى قوبۇل قىلمايدىغان نەزىرى يە سۈپتىدە دەرسلىك قىلىنىدۇ
( )3ئاتېئىزمچىالرنىڭ بۇ نەزىرىيىلىرىگە جېنى بىالەن مۇتەئەسساىپلىك قىلىشاى ،ئاۇالرنى باۇ
نەزىرى يىلەرنااى يالغانغااا چىقىرىاادىغان ياااكى ئۇنىااڭ كااۈچىنى ئاجىزالشااتۇرىدىغان ھەقىقەتاالەرگە
كااۆز يۇمىاادىغان ئەھۋالغاااا كەلتااۈرۈپ قويااادى مەسااىلەن ،ئااااتېئىزمچىالر دارۋىننىااڭ تەدرىجاااى
تەرەققىياااات نەزىرى يىساااىگە مۇتەئەسساااىپلىك قىلىااادۇ ،دارۋىننىاااڭ نەزىرىيىساااىگە ئىشاااەنگۈچىلەر
ھازىر بىئولوگىيە ساھەسىدىكى مەشھۇر شەخسالەر بولاۇپ ،باۇالر دارۋىان نەزىرىيىساىنى تەنقىاد
قىلغاااان يااااكى ئاااۇ نەزىااارى يىگە رەددىااايە بەرگەن يااااكى ئاااۇ نەزىرىيى نىاااڭ خاتاااالىقىنى ئىساااپاتالپ
چىققانالرنى كۆرسە ئىچاى ساىقىلىپ ،ئاۇالرنى ناادان يااكى دىنىاي مۇتەئەسساىپلەر دەپ تاۆھمەت
قىلىدۇ
( ) 4ئاااتېئىزمچىالر ھەرخىاال ۋاسااىتىلەرنى قوللۇنااۇپ كىشااىلەرگە دىننىااڭ سااۈرىتىنى سااەت
كۆرسىتىش ،ئۇنى ھەمىشاە ئىلىام – پەناگە قارشاى قىلىاپ كۆرساىتىش ئاارقىلىق كاۆپ كىشاىلەرنى
() 2
قانداقال بىر دىندىن يىراقالشتۇرۇش تاكتىكىسىنى قولالندى
ئاتېئىَم پەلسەپىسىنىڭ ئىسالم دۇنياسىدىكى تەسىرى
 1907سوئال :ئاتېئىزم ۋە كوممۇنىزم ئېقىمى ئەرەبلەردە قانداق تەسىر قوزغىغان
جاااۋاب :كااارل ماااركس بىاالەن ئېااانگلىس ئااېالن قىلغااان كوم مااۇنىزم خىتابنامىسااىدا مۇناااداق
(islamawazi.net )1
(islamawazi.net )2
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دېااايىلگەن « :ئەخاااالق ۋە دىااان دېگەنلەرنىاااڭ ھەممىساااى بۇرژۇئازىيىنىاااڭ خىيااااللىرى بولاااۇپ،
بۇالرنىاااااڭ ئارقىساااااىغا ئۇ الرنىاااااڭ مەنپەئەتلىااااارى يوشاااااۇرۇنغان» ئەرەب ئىساااااالم ئەللىرىااااادە
كوممااۇنىزم پەلسەپىسااىنىڭ تەسااىرى ئاااز بولمىغااان بەزى دۆلەتاالەردە ،ماركىساازم ئېدىيىسااىنى ۋە
سوتسىيا لىزمنى قوبۇل قىلىش ،ھەتتا تەشۋىق قىلىش ئەۋجگە چىققان
مەسااااىلەن :مىسااااىردا جامااااال ئابدۇنناسااااىرنىڭ( )1ئەرەب مىللەتچىلىكىنااااى ئاساااااس قىلغااااان
سوتسااىيالىزم چاااقىرىقى تااازا راۋاج تاپقااان يىللىرىاادا ،ئەزەلاادىن ئىسااالم دىنىنىااڭ شااەرەپى بىاالەن
مىلاااالەت قاتارىغااااا كۆتااااۈرۈلگەن ئەرەب مۇسااااۇلم انلىرىمۇ ئۆزلىرىنىااااڭ تااااوغرا ئەقىدىساااااىدىن
شەكلىنىش ۋە ئىسالمدىن قىسمەن بۇرۇلۇش دەۋرىنى باشتىن كەچۈرگەن
مىساااىردىكى ناساااىرىزمچىالرنىڭ تەشاااۋىقاتچىلىرىدىن بىااارى بولغاااان مەشاااھۇر ياااازغۇچى
ئەھااامەد ھەساااەن زىياااات -1963يىلاااى «ئەزھەر ژۇرنىلاااى» د ا ئاااېالن قىلغاااان بىااار ماقالىساااىدا،
ئۆزىنىااڭ مااۇرتەد ( ئىماناادىن يېنىۋالغااان)لىكى ۋە چااېكىگە يەتااكەن مۇناااپىقلىق پەردىسااىنى ئېچىااپ
تاشااااالپ مۇنااااداق دەپ يازغااااان « :مۇھەممەد(ئەلەيھىسساااااالم) ئەمەلااااگە ئاشااااۇرغان بىرلىااااك
ئومۇمىي پىرىنسىپ ئىدى چۈنكى ئاۇ ئەقىادە ئۈساتىگە قۇرۇلغاان ئىادى ئەمماا ئەقىادە ھەر قاانچە
داۋام قىلسىمۇ ،ئ اخىرى ئاجىزلىشىدۇ يااكى يوقىلىاپ تۈگەيادۇ سااالھىددىن( )2ئەمەلاگە ئاشاۇرغان
بىرلىك قىسمەن بىرلىك بولاۇپ ،ھااكىمىيەتنى ئاسااس قىلغاان بىرلىاك ئىادى ھااكىمىيەت ئاساساىغا
قۇرۇلغان بىرلىكمۇ داۋام قىلمايدۇ چۈنكى ھاكىمىيەت مەڭگاۈ داۋام قىلمايادۇ ئەمماا ئابدۇنناساىر
چاقىرغان ب ىرلىك مەڭگۈگە داۋام قىلىدۇ ۋە تەرەققى قىلىادۇ چاۈنكى ئاۇ تۇرمۇشاتا سوتساىيالىزم،
پىكىاردە ئەركىنلىااك ،ھۆكۈماادە دېمااۇكراتىيىە ئۈسااتىگە قۇرۇلغااان بىرلىااك بولااۇپ ،بااۇ ئااۈچ ئامىاال
() 3
مەڭگۈلۈك بىرلىكنىڭ كاپالىتىدۇر»
ئەمەلىيەتاااااتە ناساااااىرىزم چااااااقىرىقى ۋە مىساااااىردا ۋاقىتلىاااااق دەۋر ساااااۈر گەن سوتساااااىيالىزم
ھاكىمىيىتى مەزكۇر يازغۇچى دەۋا قىلغاندەك مەڭگۈگە داۋام قىاللىدىمۇ
ھەرگىزمااااااۇ داۋام قىاللمىاااااادى ھەتتااااااا چااااااارەك ئەسااااااىرمۇ پااااااۇت تېاااااارەپ تۇرالمىاااااادى
ئابدۇنناسااىرنىڭ ئۆلااۈمى بىاالەن ئۇنىااڭ سوتسىيالىسااتىك ھاااكىمىيىتى ۋە ناسااىرىزم دەۋاسااى بىااراقال
ئۆلدى ئابدۇنناساىر ھااكىمىيىتى باايالرنى ياوق قىلىاپ ،كەمبەغەررناى تېخىماۇ كەمابەغەل ھالغاا
چۈشاااۈرۈپ قوياااۇش ۋە مۇساااۇلمانالرنىڭ ئىساااالمىي بىرلىكىناااى بۇزۇشاااتىن باشاااقا ھاااېچ نەرساااە
قىاللمىاادى ئااۆز زامانىسااىدا سااەئۇدى ئەرەبىسااتانى ۋە باشااقا ئىسااالم مەملىكەتلىاارىگە زاكااات ۋە
( )1جامااال ئابدۇنناساااىر(-1918يىلااى-15ياااانۋار-1970-يىلااى-28ساااىنتەبىر) مىسااىر ئەرەب جۇمھۇرىيىتىنىاااڭ ئىككىنچاااى
رەئىسااى-1952،يىلااى-23ئىيۇلاادىكى پادىشاااھ پااارۇقنى تەختااتىن چۈشااۈرۈش ئىنقىالبىنىااڭ قوماناادىنى-1961-1958،
يىللىاارى ئارىسااىدا مىسااىر ۋە سااۈرىيەنى بىرلەشااتۈرۈپ«بىرلەشااكەن ئەرەب جۇمھااۇرىيىتى»نااى قۇرغااان كااۆپلىگەن
ئەرەب دۆلەتلىرىنىااڭ مۇسااتەملىكىتىن ئااازات بولىشااى يولىاادا كااۈچ سااەرپ قىلغااان ،پەلەسااتىننى ئااازات قىلىااش يولىاادا
ئىسرائىلىيىگە قارشى ئۇرۇش باشالتقان ئابدۇنناسىر ئەرەب دۇنياسىنىڭ -20ئەساىر سىياساەت سەھنىساىدىكى مەشاھۇر
ئەرباب
( )2ساالھىددىن ئەييۇبىي ( 1138-1193م) مىسىر ۋە شام (ھازىرقى پەلەستىن ،سۈرىيە ،ئېئوردانىيە قاتاارلىق دۆلەتالەر)دا
«ئەيياۇبىيە دۆلىتىنااى قۇرغااان ئۇلااۇ ئىسااالم قوماناادىنى -1187يىلااى-2ئااۆكتەبىر كااۈنى پەلەسااتىنگە ئەسااكەر باشااالپ
بېرىااااپ قااااۇدۇس شااااەھىرىنى ياۋروپااااالىق خرىسااااتىئانالرنىڭ چاڭگىلىاااادىن ئااااازات قىلغااااان ۋە مەسااااجىدى ئەقسااااانى
مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكۈزگەن
( )3مىسااااىرلىق يااااازغۇچى ئەھاااامەد ھەسااااەن زىياتنىااااڭ ئەزھەر «ژۇرنىلااااى» -1963يىلااااى -5ئااااايلىق سااااانىدا ئااااېالن
قىلىنغان«تەۋھىد ئۇممىتى بىرلەشمەكتە» ناملىق ماقالىسىدىن
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سااەدىقىلىرىنى تارقىتىاادىغان مىسااىرلىق بااايالر بىاار نانغااا زار بولغااان ھالغااا كېلىااپ قالاادى كېاايىن
مەرھۇم ئەنۋەر سادات ( )1مىساىردا يېڭاى دەۋر باشالىتىپ ۋەزىيەتناى تاۈزەتتى ۋە مىساىر خەلقاى
ناسااىرىيە ھاااكىمىيىتى دەۋرىاادە قولاادىن بەرگەنلەرنااى بىاار-بىاارلەپ ئەساالىگە كەلتااۈرۈش يولىاادا
تىرىشىش داۋامىدا ئاران بۈگۈنكى ھالغا كېلۋالدى
 1908سوئال :ئىسالم دۇنياسىدا ئاتېئىزم پەلسەپىسى قاچان باش كۆتۈرگەن
جاۋاب :ئىساالم دۇنياساىدا ئااتېئىزم ئېقىماى غەرب مۇستەملىكىساى ساەۋەبلىك خېلاى باۇرۇنال
تەشاااۋىق قىلىنىشاااقا باشااالىغان بولاااۇپ ،ئوسااامانيالر خەلىپىلىكاااى ئاااۆرۈپ تاشاااالنغاندىن كېااايىن،
ئاتېئىزم ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ پەلسەپىسى باش كۆتۈرۈشكە باشلىغان
 1909سوئال :ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىدا باش كۆتۈرۈشىنىڭ سەۋەبلىرى قايسىالر
جاۋاب :ئاتېئىزم ئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىدا باش كۆتۈرۈشى نىڭ سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1كۆپلىگەن مۇسۇلمان مەملىكەتلىرىنىڭ مۇستەملىكىگە ئۇچرىغانلىقى
( )2مۇسۇلمانالردا دىنىي ئېتىقادنىڭ ئاجىزالشقانلىقى
( ) 3ئىسالم دۇنياسىدا جاھالەتنىڭ باش كۆتۈرگەنلىكى
( )4مۇسااااۇلمانالرنىڭ پىكىاااار ۋە ئىلىاااام – مەرىااااپەت جەھەتااااتە قاااااالقلىق ھالغااااا چۈشااااۈپ
قالغانلىقى
( ) 5ھاۋايى ھەۋەسلەرگە بېرىلىش مەيلىنىڭ ئەۋج ئالغانلىقى
( ) 6مۇسۇلمان ياشلىرىنىڭ ياۋروپالىقالرنىڭ مەدەنىيىتىگە قىزىقىشى
خۇالسااە قىلغاناادا ،ئاااتېئىزم پەلسەپىسااى ۋە ئاتېئىزمچىالرنىااڭ خۇداسااىزلىق دەۋاسااى ئىلمىااي
ئاساساااااقا ئەمەس ،بەلكاااااى گۇماااااا ن بىااااالەن خىيالغاااااا تايانغاااااان بولاااااۇپ ،ئىلىااااام – پەن بىااااالەن
ماسلىش ا المىغانلىقى ئۈچااۈن سااەھنىنى ئىلىاام –پەنااگە بوشااىتىپ بېرىشااكە مەجبااۇر بولااۇپ قالغااان
ئېقىمدۇر
( )1مۇھەممەد ئەنۋەر سادات (-1918يىلى-25دېكابىر-1981-يىلى-6ئۆكتەبىر) مىسىر ئەرەب جۇمھۇرىيىتىنىاڭ ئاۈچىنچى
رەئىسااى-1970 ،يىلااى ئابدۇنناساااىرنىڭ ئۆلۈمىاادىن كېيىااانال مىسااىرنىڭ رەئىساالىقىغا ساااايالنغان ئابدۇنناسااىر زامانىااادا
بۇزۇلغاان ۋەزىيەتنااى ئىسااالھ قىلىااش ۋە قولاادىن بەرگەنلەرنااى قاايتۇرۇپ ئااېلىش يولىاادا كااۈچ سااەرپ قىلىااپ ،مىسااىردا
سوتساىيالىزم تااۈزۈمىگە خاااتىمە بەرگەن-1972 ،يىلااى  17000نەپەر رۇسااىيىلىك مۇتەخەسسىساانى بىاار ھەپااتە ئىچىاادە
مىسىرد ىن قوغالپ چىقارغان ۋە رۇسىيىدىن ۋاز كېچىاپ ئامېرىكاا بىالەن دوساتلۇق قۇرغاان -1973يىلاى-6ئاۆكتەبىر
كۈنى ئەنۋەر ساادات رەھبەرلىكىادىكى مىساىر قوشاۇنى ئىسارائىلىيىگە تۇتۇقساىز ھۇجاۇم قىلىاپ ،ئىسارائىلىيە ساۇۋەيس
قانىلىغاااا ئورۇنالشاااتۇرغان ئەڭ مۇساااتەھكەم باااارلىف ئىساااتىھكامىنى مۆجىزىلىاااك ھالااادا بۆساااۈپ ئۆتاااۈپ ئىسااارائىلىيە
پاايتەختىگە قااراپ ئىلگىرىلەشااتە مىسلىساىز غەلىاابىگە ئېرىشاكەن ۋە ئىساارائىلىيىنىڭ خەرىتىادىن يوقىلىشااى ئۈچاۈن بىاار-
ئىككى سائەتال قالغان بولسىمۇ ،ئامېرىكا قوشما ستاتلىرىنىڭ قاھىرە شەھىرىنىڭ ئاسمىنىنى ھەربى ئايروپىالنلىرى بىالەن
توشقۇ زۇشى ۋە مىسىر قوشۇنلىرى ئىسرائىلىيىدىن چېكىنمىسە ،قاھىرەنى بومباردىماان قىلىادىغانلىقى ھەققىادە تەھادىتلەر
ياغدۇرۇشى سەۋەبلىك ،تۇرماستىن ئىلگىرلىۋاتقان مىسىر قوشۇنى چېكىنىشكە مەجبۇر بولغان
-1976يىلى مىسىردا «مىللىي دېمۇكرات پارتىيىسى»نى تەسىس قىلغان شۇنىڭدىن كېيىن مىسىردا كۆپلىگەن پاارتىيىلەر
قۇرۇلۇشااقا باشاالىغان مەسااىلىنى سااۈلھى بىاالەن ھەل قىلىشااقا مەجبااۇر بولغااان سااادات -1977يىلااى-19نويااابىر كااۈنى
قۇدۇس شەھىرىدە رەسمىي زىيارەتتە بولغان -1978يىلى ئامېرىكىنىڭ ئارىچىلىقى بىالەن مىساىر -ئىسارائىلىيە تىنچلىاق
كېلىشىمىنى تۈزگ ەن بۇ كېلىشىم مىسىر خەلقىنىڭ قااتتىق ناارازىلىقىنى قوزغىغاان ،ھەتتاا ئەرەب ۋە ئىساالم ئەللىارى باۇ
ساااەۋەبتىن مىساااىر بىااالەن ئاالقىساااىنى ئاااۈزگەن مىساااىر تاااۈرمىلىرى ئىساااالم ئۆلىماااالىرى ،چېركااااۋ مەسااائۇللىرى،
مۇتەپەككۇرالر ۋە يازغۇچىالر بىالەن تولغاان مەھببۇساالرنىڭ ساانى 1536كىشاىگە يەتاكەن شاۇ ساەۋەبلىك -1981
يىلااى-6ئااۆكتەبىر كااۈنى ئەنااۋەر سااادات مىسااىردىكى«ئىسااالمىي جىھاااد تەشااكىالتى»نىااڭ مەنسااۇبى بولغااان خالىااد ئەل
ئىسالمبولى دېگەن كىشى تەرىپىدىن قاھىرە شەھىرىنىڭ مانىۋىېر مەيدانىدا ئېتىپ ئۆلتۈرۈلگەن
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شۇڭا ئاتېئىزم ئېقىماى ۋە پەلسەپىساى دەسالەپ ئوتتۇرىغاا چىققاان ياۋروپاا دۆلەتلىرىادىن چېكىنىاپ،
پەن – مەدەنىيەتااااتە ۋە پەن-تېخنىكىاااادا دۇنيانىااااڭ ئارقىسااااىدا قالغااااان ئااااۈچىنچى دۇنيااااا دۆلەتلىرىنىااااڭ
بەزىسااىدە ،خەلقنااى مەنىۋىياتلىرىاادىن مەھاارۇم قىلىااش ئااارقىلىق ئااۆز ھاااكىمىيىتىنى ساااقالپ قالماااقچى
بولغانالر ئۈچۈن خىزمەت قىلماقتا
ئاتېئىزمچىالرغا ئىلىم – پەننىاڭ ئاالالھ تائاال نىاڭ باارلىقى ۋە ھەممىنىاڭ يېگاانە ياراتقۇچىساى
ئىكەنلىكىنااى شااەك قو بااۇل قىلماياادىغان دەرىجىاادە ئىسااپاتالپ تۇرغااان ئىلمىااي دەلىللىاارى رەددىاايە
بېرىپ كەلمەكتە
تۆۋەنااادە ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااارلىقىنى ئىساااپاتاليدىغان مااااددىي ۋە ئەقلىاااي دەلىلااالەر ئۈساااتىدە
توختىلىمىز
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ئالالھنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ماددىي دەلىللەر
 1910سوئال :ئالالھنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكى دەلىل ـ ئىسپاتقا موھتاجمۇ
جااۋاب :ئالالھنىااڭ مەۋجااۇد ئىكەنلىكىنااى دەلىاال ـ ئىسااپاتلىرى بىاالەن كۆرسااىتىش ھاجەتسااىز
چااۈنكى ئالالھنىااڭ مەۋجااۇد ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىدىغان سانسااىز ئاااالمەتلەر ئەتراپىمىاازدا ھەر
ۋاقىت ئۆزلىرىنى نامايان قىلىپ تۇرماقتا كائىناتتىكى ھەر بىار ئااالمەت ۋە ھەر بىار مەۋجاۇدات
ئالالھنىڭ بارلىقىنى ئىساپاتالپ تۇرماقتاا ئالالھنىاڭ مەۋجاۇد ئىكەنلىكىاگە دەلىال ـ ئىساپات تەلەب
قىلىاااش ،خاااۇددى ئوپئوچاااۇق كۈنااادۈزدە ،ئاساااماندا قۇياشااانىڭ بارلىقىغاااا دەلىااال ـ ئىساااپات تەلەب
قىلغانغا ئوخشاش بىمەنىلىكىتۇر
ئەھااااۋال شااااۇنداق تۇرۇپمااااۇ ،خااااۇددى ئەمااااا كىشااااىلەر كۈناااادۈزدىكى قۇياشاااانىڭ كااااۆزلەرنى
چاقنىتىااادىغان پاااارقىراق ناااۇرىنى كۆرەلمىگىنىااادەك ،بەزى ئىنساااانالرمۇ ئۆزلىرىنىاااڭ كۈنااادىلىك
تۇرمۇشاىدا ھەمىشااە نامايااان بولاۇپ تۇرغااان ،ئالالھنىااڭ مەۋجاۇد ئىكەنلىكااى ۋە ئۇنىااڭ چەكسااىز
قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان سانسىز ئااالمەتلەرنى كۆرەلمەيۋاتماقتاا ئىنساانالر ئارىساىدا كۇپرىنىاڭ
مەيااادانغا كېلىشاااى ماناااا باااۇ ساااەۋبتىن ئىااادى شاااۇ ۋەجىااادىن ئالالھنىاااڭ مەۋجاااۇد ئىكەنلىكىناااى
ئىسپاتاليدىغان دەلىل ـ ئىسپاتالردىن بەزىسىنى كەلتۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ
ئالالھنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكى دەلىل-ئىسپاتقا مۇھتاج ئەمەس
 1911سوئال :ئالالھنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى نېمە
جاۋاب :ئالالھ تائاالنىڭ مەۋجۇد ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغان دەلىال ـ ئىساپاتالرنى سااناپ
تۈگىتىش مۇمكى ن ئەمەس ئالالھنىڭ مەخلۇقاتلىرىنىاڭ ساانىچە دەلىلالەر ئۇنىاڭ بارلىقىغاا كەساكىن
دااللەت قىلىااااادۇ دۇنياااااادىكى ھەر بىااااار مەۋجاااااۇدات ئۆزىااااادىكى ۋە ئەتراپىااااادىكى ،ئالالھنىاااااڭ
مەۋجاااۇدلىقى ۋە ئۇنىاااڭ يەكاااكە ـ يېگاااانە يااااراتقۇچى ئىكەنلىكىاااگە دااللەت قىلىااادىغان نۇرغاااۇن
ئاالمەتلەرنى ھەر زامان نامايان قىلىپ تۇرماقتا
بۇ مەنىدە ئالالھ مۇنداق دەيادۇ ﴿ :ئاسامانالردا ۋە زېمىنادا ماۆمىنلەر ئۈچاۈن (ئاالالھ تائاالنىاڭ
() 1
بارلىقى ،بىرلىكى ۋە قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان) نۇرغۇن دەلىللەر بار﴾
بىر ئەرەب شائىرى مۇنداق دېگەن:

وفي كل شيءٍ لە آية تدل على أنە واحد
ھەر نەرسىدە ئالالھ ئۈچۈن بار ئاالمەت،
بىرلىكىگە قىلىدۇ شەكسىز دااللەت
ھەممىنى ئالالھ ياراتقان
 1912سوئال :كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى جا نلىق ـ جانسىز بارلىق شەيئىلەر قانداق پەيدا بولغان
جااااۋاب :كائىناااات ۋە ئۇنىڭااادىكى جاااانلىق ـ جان ساااىز باااارلىق شاااەيئىلەرنىڭ قاناااداق پەيااادا
( )1جاسىيە سۈرىسى  3ـ ئايەت
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بولغاانلىقى ھەققىادە ئىزدىنىاپ ،ئۇنىڭغااا جااۋاب تاپمااقچى بولغااان ھەر قاناداق كىشاى ،تۆۋەناادىكى
تۆت جاۋابتىن باشقىسىنى تاپالمايدۇ:
( )1كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى شاەيئىلەر ئۆزلىكىادىن پەيادا بولغاان ،يەناى ماددىنىاڭ زەررىلىارى
(پارچىلىرى) ئەق ىل ،ئىدراك ۋە تەپەككۇر قىلىش قاابىلىيىتىگە ئىاگە بولاۇش ئاارقىلىق ،كائىناات ۋە
ئۇنىڭاادىكى بااارلىق شااەيئىلەرنى ۋۇجۇتقااا چىقارغااان دېاايىش بۇنااداق جاااۋاب ئەقىلغااا ھەرگىزمااۇ
مۇۋاپىااق كەلمەياادۇ ،چااۈنكى  ،تاااش ،سااۇ ،ھاااۋا ،تااۇپراق ۋە ئااۇالردىن باشااقا ماااددىالردا ئەقىاال،
ئىاادراك ۋە تەپەكك ا ۇر قىلىااش قابىلىيىتىنىااڭ يااوقلىقى ھەممىااگە مەلااۇم تااارىختىن بېاارى ،ھېچبىاار
زامان ئۇالرنىڭ ئەقىال ،ئىادراك ۋە تەپەككاۇر قىلىاش قاابىلىيىتىگە ،شاۇنداقال ياارىتىش قاۇدرىتىگە
ئىگە بولغاانلىقى مەلاۇم ئەمەس ئەھاۋال بۇناداق ئىاكەن ،ھېچقاناداق ئەقىال ،ئىادراك يااكى كاۈچ ـ
قاااااۇۋۋەتكە ئىاااااگە ب ولمىغاااااان ماددىالرنىاااااڭ كائىنااااااتنى ئەمەس ،بەلكاااااى ئۆزلىرىنىماااااۇ بارلىققاااااا
كەلتۈرەلمەيدىغانلىقى ئېنىقتۇر شۇنىڭ ئۈچاۈن كائىناات ئۆزلىكىادىن پەيادا بولغاان دېاگەن جااۋاب
ھېچقانداق ئىلمىي ئاساسقا ئىگە بولمىغانلىقى ئۈچۈن رەت قىلىنىدۇ
( )2كائىناات ۋە ئۇنىڭاادىكى شاەيئىلەرنى تەبىاائ ەت ياراتقاان دېاايىش ئەگەر بىاز ،بااۇ جاااۋابنى
بەرگۈچىلەردىن تەبىئەت دېگەن ناېمە دەپ ساورايدىغان بولسااق ،ئاۇالردىن بەزىالەر« :تەبىائەت
ـ كائىناتنىاڭ مەنزىرساى» د ەپ جااۋاب بېرىادۇ بۇنىڭادىن مەلاۇم بولىادۇكى ،كائىناات ياوق ئىاكەن
تەبىئەتمۇ يوق ئىدى چاۈنكى بىار نەرساىنىڭ مەنزىرىساى شاۇ نەرساە مەۋجاۇد بولغانادىال ئانادىن
مەۋجۇد بوالاليادۇ ئاۇ نەرساە بولمىساا مەنزىرىساىمۇ بولمايادۇ ئۇناداقتا تەبىائەت باۇرۇن ئاۆزى
يااوق تااۇرۇپ ،قانااداقمۇ كائىنااات ۋە ئۇنىڭاادىكى شااەيئىلەرنى يارىتالىاادى ئەگەر بىااز تەبىئەتنااى
كائىنااااتتىن باااۇرۇن باااار ئىااادى ،دەپ پەرەز قىلغانااادى مۇ ،تەبىااائەت ئەقىااال ـ ئىااادراك ۋە كاااۈچ ـ
قااۇۋۋەتكە ئىااگە بولمىغااان بىاار نەرسااە تااۇرۇپ ،قانااداقمۇ كائىناااتنى ۋە ئۇنىڭاادىكى شااەيئىلەرنى،
جۈملىدىن ئەقىللىق ئىنسانالرنى يارىتالىسۇن ۇ
ئاااۇالردىن بەزىلىااارى تەبىئەتنااااى «كائىناتنىاااڭ ئاااۆزى» دەپ ،تەرىپلىسااااە ،بەزىااالەر ئااااۇنى
«يوشااۇرۇن كااۈچ» دەپ تەرىپلىمەكااتە بااۇ يوشااۇرۇن كااۈچ ئالالھنىااڭ قااۇدرىتى بولماااي نااېمە
ئۇالر باۇنى «تەبىائەت» دەپ چۈشەنساە ،بىاز ئالالھنىاڭ كاماالىي قۇدرىتىنىاڭ نامايەندىساى ،دەپ
چۈشااااىنىمىز دېاااامەك ،كائىناااااتنى تەبىاااائەت ياراتقااااان دەياااادىغان بااااۇ جاااااۋابمۇ ،ئالدىنقىسااااىدىن
قېلىشمايدىغان بىمەنە جاۋابتۇر
( )3كائىىناااات ۋە ئۇنىڭااادىكى شاااەيئىلەر تاساااادىپىي يارىتىلىاااپ قالغاااان ،يەناااى كائىناااات ۋە
ئۇنىڭااادىكى شاااەيئىلەر ،ئەسااالىدە ئااااتوم زەررىلىرىااادىن ئىباااارەت بولاااۇپ ،ئاااۇالر ئۇشااااتۇمتۇت
ھەرىكەتااكە كااېلىش ئااارقىلىق بىاار ـ بىاارى بىاالەن تاسااادىپىي پۈتۈنلىشىشااى نەتىجىسااىدە كائىنااات
ۋۇجۇتقا كەلگەن دېيىش
ئۇناااداقتا ،قۇياشااانىڭ مااااددىلىرى ئىسساااىق مااااددىالردىن ئىباااارەت بولاااۇپ ،قۇيااااش دۇنياغاااا
ئىسساااىقلىق ۋە يورۇقلاااۇق بېرىااادۇ يەرشااااارى ۋە باشاااقا پالنىتالرنىاااڭ ماددىلىرىااادا ئىسسااااىقلىق
ماددىساى ياوق ئىكەنلىكاى ھەممىاگە مەلااۇم تاساادىپىي بولغاان ئىشاالرنىڭ پىالنساىز ۋە نىزامسااىز
ھالاااادا ،ئۇشااااتۇمتۇت مەياااادانغا كېلىاااادىغانلىقىمۇ ئېنىااااق بىاااار مەسااااىلە قانااااداقالرچە ،ئسسااااىقلىق
ماااددىلىرى تاسااادىپىي ھالاادا ھەممىسااى بىاار يەرگە كېلىااپ قۇياشااقا ئايلىنىااپ قالاادى يەرشااارىدىن
باشقا پالنىاتالردا ساۇنىڭ ياوقلىقى ۋە ئاۇ جاايالردا جانلىقالرنىاڭ ياشاىمايدىغانلىقى ھەممىاگە ئاياان
بولغاااان بىااار ئىلمىاااي ھەقىاااقەت بولغاااان يەردە ،ساااۇ قاناااداق بولاااۇپ باشاااقا پالنىاااتالردا بولاااۇپ
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قالماساتىن ،تاساادىپىي جاانلىقالر ياشاايدىغان يەرشاارىدىال بولاۇپ قالغاان كائىناات ۋە ئۇنىڭاادىكى
باااارلىق مەۋجاااۇداتالر بىااار خىااال ئىااانچىكە نىااازام ۋە ماااۇكەممەل بىااار قاااانۇن سىستېمىساااى بىااالەن
ھە رىاكەت قىلىاادۇ تاسااادىپىي بولغاان ئىشااالر ـ بىاز يۇقىرىاادا ئېيتقاناادەك ـ نىزامسااىز ۋە پىالنسااىز
بولىدۇ بۇ ھالدا ،كائىنات ۋە ئۇنىڭادىكى مەۋجۇداتالرنىاڭ ھەرىاكەت قىلىشاىدىكى نىازام ۋە قاانۇن
سىستېمىالر نەدىن كەلدى تاسادىپىيلىق ئۆزىدە بولمىغاان نىازام ۋە قاانۇن سىساتېمىالرنى كائىناتقاا
قاناداقمۇ بېرەلەياادۇ دېاامەك ،كائىناات ۋە ئۇنىڭاادىكى شااەيئىلەرنى تاساادىپىي پەياادا بولااۇپ قالغااان
دېاااگەن جااااۋاب ،ھەقىقەتاااكە ئۇيغاااۇن كەلمەيااادىغان ،ھېچقاناااداق ئىلمىاااي ئاساساااقا ياااۆلەنمىگەن
سەپسەتىدۇر
( )4كائىنات ۋە ئۇنىڭدىكى بارلىق شەيئىلەرنى ئالالھ ياراتقان دېيىش
يۇقىرىقى ئۈچ خىل جاۋابنىڭ ھېچبىرى ئىلمىاي ئاساساقا ياۆلەنمىگەنلىكى ۋە ئەقىال ،مەنتىقىغاا
قەتئىاااي ئۇيغاااۇن كەلمىگەنلىكاااى ساااەۋەبلىك رەت قىلىنغانلىقىااادىن مەلاااۇم بولااادىكى ،كائىناااات ۋە
ئۇنىڭدىكى جانلىق ـ جانساىز باارلىق شاەيئىلەر ئىلىام ـ ھېكمەتلىاك ۋە چەكساىز قۇدرەتلىاك ،كامىال
بىا ر زات تەرىپىادىن ئىنتاايىن ئىانچىكە نىازام ۋە پۇختاا پىالناالر بىالەن يارىتىلغاانلىقى شاەك قوباۇل
قىلمايدىغان بىردىنبىر ھەقىقەتتاۇر ئاۇ زات بولساىمۇ ،ئاالالھتۇر ئۇنىاڭ ئۈساتىگە ئاالالھ كائىناات
ۋە ئۇنىڭاادىكى جااانلىق ـ جانسااىز پۈتااۈن شااەيئىلەرنى ئۆزىنىااڭ ياراتقااانلىقىنى ئااېالن قىل ادى ئااۇ
مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ئەنە شاۇ ئاالالھ ساىلەرنىڭ پەرۋەردىگاارىڭالردۇر ئاالالھتىن باۆلەك ھاېچ مەباۇد
() 1
بەرھەق يوقتۇر ،ئۇ ھەممە نەرسىنى ياراتقۇچىدۇر﴾
ئالالھتىن باشقا ياراتقۇچى يوق
تارىختىن بۇيان ،ئالالھتىن باشاقا ھاېچكىم « كائىنااتنى مەن يااراتتىم» دەپ دەۋا قىلغىناى ياوق
چۈنكى ئالالھتىن باشقا ياراتقۇچى يوق ــ دەۇۇ
ئاالھتىن باشقا بىارى كائىناات يااكى ئۇنىڭادىكى شاەيئىلەردىن بىرەرساىنى ياوقتىن باار قىلغاان
بولساااا ئىااادى ،ئاااۇ ئەلاااۋەتتە ،ئاااۆزىنى ئاااېالن قىلغاااان ۋە ئۇنىاااڭ شاااۆھرىتى دۇنياغاااا پاااۇركەتكەن
بااوالتتى مەسااىلەن :تااوكنى ئىجاااد قىلغااان توماااس ئىدىسااونمۇ ئۆزىنىااڭ تااوكنى ئىجاااد قىلغ اانلىقىنى
ئېالن قىلماي قالمىغان ئەگەر ئالالھتىن باشقا بىرسى قۇياشانى يااكى ئااينى يااكى بىارەر جاانلىقنى
ياراتقان بولسا ئىدى ،ئۇ ،ئۆزىنى ئېالن قىلمااي قالماايتتى چاۈنكى ھەرقاناداق ئىجادكاار ئۆزىنىاڭ
ئىجااادىيىتىنى ۋە ئااۆزىنى دۇنياغااا تونۇ شتۇرۇشاانى خاالياادۇ دېاامەك :مەۋجااۇداتالرنى يارىتىشااتا
ئالالھتىن باشقا بىرەر ياراتقۇچىنىڭ بولمىغاانلىقى شاۇنى ئىساپاتاليدۇكى ،ھەممىنىاڭ ياراتقۇچىساى
يااااالغۇز ئااااالالھتۇرۇ ئااااالالھتىن باشااااقا ياراتقۇچىنىااااڭ يااااوقلىقى مۇنااااازىرە تەلەب قىلماياااادىغان
كەسكىنلەشكەن بىردىنبىر ھەقىقەتتۇرۇ
ئاااالالھ مۇناااداق دەيااادۇ ﴿ :ئاسااامانالرنى ،زېمىنناااى ۋە ئۇالرنىاااڭ ئارىساااىدىكى نەرساااىلەرنى
ئوينااااپ (يەناااى بىكارغاااا) يااااراتقىنىمىز ياااوق ئاااۇالرنى بىاااز پەقەت ھەق يااااراتتۇق ۋە لاااېكىن
() 2
ئىنسانالرنىڭ تولىسى بونى بىلمەيدۇ﴾
« كائىنااات ۋە ئۇنىڭاادىكى جااانلىق ـ جانسااىز پۈتااۈن شااەيئىلەرنى ئااالالھ ياراتقااان» دېااگەن
( )1ئەنئام سۈرىسى  102ـ ئايەت
( )2دۇخان سۈرىىسى  38ـ  39ـ ئايەتلەر
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جاۋابنى بەرگۈچىلەر ئۆزلىرىنىڭ يارىتىلىشتىكى تەبىئىتىنى سااقالپ قالغاان ۋە ئەقىلنىاڭ ساداساىغا
ماسالشااقان مااۆمىن زاتااالردۇر ئااۇالر ھەممىنااى ئااالالھ ياراتقانلىقىغااا ئىقاارار قىلىاادۇ ۋە ئااالالھتىن
باشقا ھېچقانداق بىر ياراتقۇچىنىڭ ياوقلىقىنى ياخشاى بىلىادۇ ماناا باۇ ،ئۇالرنىاڭ قەلاب قاتلىرىادىن
ئېتىلىپ چىققان سەمىمىي ئېتىقاد ۋە پاك ھېس بولۇپ ،ئۇ بولساىمۇ ،ئاالالھ تائااال قۇرئاان كەرىمادە
باياان قىلغاان مۇنااۇ دىننىاڭ ئىنكاساىدۇر ﴿ باتىاال دىانالردىن بۇرۇلاۇپ ،ئىسااالم دىنىغاا يااۈزلەنگىن،
ئالالھنىڭ دىنىغا (ئەگەشكىنكى) ئالالھ ئىنسانال رنى شۇ دىن بىالەن ياراتقاان ،ئالالھنىاڭ ياراتقىنىادا
ئااۆزگىرىش بولماياادۇ بااۇ تااوغرا دىناادۇر ،لااېكىن ئىنسااانالرنىڭ تولىسااى بىلمەياادۇ﴾( )1بااۇ ئااايەت،
ھەرقانداق ئىنساننىڭ ئالالھنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى ئاساس قىلغان ھەق دىان بىالەن تۇغۇلىادىغانلىقىنى
ئىپادىلەيدۇ ئىنسان تەبىئىتىدە ئالالھقا ئىشىنىش ئېڭى تۇغۇلغان ۋاقىتتىن بىرى باردۇر
بەزى چاااغالردا ،بولۇپمااۇ راھەت ـ پاراغەتلىااك چاااغالردا ئىنسااانالرنىڭ غاااپىللىقى سااەۋەبى
بىاالەن ،بااۇ دىاان ئۇالرنىااڭ دىل لىرىاادىن كۆتۈرۈلااۈپ كېتىاادۇ ،ھەتتااا ئااۇالر ئااالالھ تائاااالنى ئۇنتااۇپ
كېتىاادۇ ئەممااا ئۇالرنىااڭ باشاالىرىغا ئېغىاار كااۈنلەر كېلىااپ ،ئۇنىڭاادىن قۇتۇلااۇش ئۈچااۈن چارىسااى
تۈگىگەن ۋە ئەتراپىادىكىلەرنىڭ ياردىمىادىن ئۈمىادى ئاۈزۈلگەن ۋاقىتتاا ،باۇ دىان ئۇالرنىاڭ قەلاب
قاتلىرىاادىن پااارتالپ چىقىاادۇ شااۇ ۋاقىتتااا ،ئااۇالر پۈتااۈن كامااالى ئىخااالس بىاالەن ئااالالھ تائاالغااا
يۈ زلىنىپ ،ئۇنىڭغا مۇناجات قىلىدۇ  ،ئۇنىڭدىن يااردەم ساورايدۇ باۇ ئىنساانالرنىڭ خاراكتېرىادۇر
قۇرئااان كەرىاام بااۇ ھەقىقەتنااى بايااان قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئىنسااانغا بىاارەر زىيااان ـ زەخاامەت
يەتسااە پەرۋەردىگارىغااا يااۈزلەنگەن ھالاادا ،ئۇنىڭغااا دۇئااا قىلىاادۇ ،ئاناادىن ئااالالھ ئااۆز تەرىپىاادىن
ئۇنىڭغااا نااېمەت ئاتااا قىلغااان (ئۇ نىااڭ بېشااىغا كەلااگەن كااۈلپەتنى كۆتىرىااۋەتكەن) چاغاادا ،ئالالھقااا
() 2
زىيان -زەخمەتنى كوتىرىۋېتىش توغرۇلۇ ق ئىلگىرى قىلغان دۇئاسىنى ئۇنتۇپ كېتىدۇ﴾
فىرانسااااىيىلىك پەيالسااااوپ ،شااااەك مەزھىبىنىااااڭ قۇرغۇچىسااااى دېكااااارت DESCARTES
مۇنااداق دېااگەن ئىااكەن « :مەن ئااۆز زاتىماادىكى بىاارەر يېتەرسااىز لىكنى ھااېس قىلغىنىماادا ،بااارلىق
يېتەرسىزلىكلەردىن پاك بولغاان كامالەتلىاك بىار زاتنىاڭ باارلىقىنى ھاېس قىلىامەن ۋە مەنادىكى باۇ
ھېسسااىياتنى بااارچە ئااالىي سااۈپەتلەرگە ئىااگە بولغااان ئاشااۇ كامىاال زاتنىااڭ قەلاابىمگە سااالغانلىقىنى
ئېتىراپ قىلىشقا مەجبۇر بولۇپ قالغانلىقىنى كۆرىۋاتىمەن ،ئۇ زات بولسا ـ ئالالھتۇرۇ»
ئىنسانالر دىنسىَ ياشىمىغان
ئۆتمۈشلەرگە نەزەر سالىدىغان بولساقمۇ ،ئىنساانىيەت بېشاىدىن كەچاۈرگەن ھەر قاناداق بىار
دىننىڭ ئاساسلىق دەۋىتى ھەممىنى يااراتقۇچى ۋە ئىادارە قىلغاۇچى يەكاكە ـ يېگاانە بىار تەڭرىنىاڭ
بارلىقىغااا ئىشنىشاانى ئاساساالىق نوق تااا قىلغااان بولسااىمۇ ،زامانالرنىااڭ ئۆتىشااى ،پەيغەمبەرلەرنىااڭ
ئۆلااۈپ تۈگىشااى ،دىناادارالرنىڭ ھەق يولاادىن ئېزىشااى ،كىشااىلەرنىڭ ھەق دىننىااڭ تەلىماااتلىرى ۋە
ئەقىااادىلىرىنى تامااااامەن ئۇنتااااۇپ كېتىشااااى نەتىجىساااىدە ،ئۇالرنىااااڭ ئااااالالھنى قويااااۇپ ،ئااااوتنى،
دەرەخلەرنااى ،بااۇتالرنى ۋە باشااقا ھەرخىاال مە خلۇقاااتالرنى ئالالھقااا يېقىنلىشااىش مەقسااىتى بىاالەن
ئالالھقا ۋاسىتە قىلىۋالغانلىقىنى ،كېيىنچە ،ئۇالرغا رەسمىي تۈردە چوقۇنغانلىقىنى كۆرىمىز
قۇرئااان كەرىاام بىاازگە ،ئااۆز ۋاقتىاادىكى مەكااكە مۇشاارىكلىرىنىڭ بااۇ ھەقتىكااى سااۆزلىرىنى
( )1رۇم سۈرىسى  30ـ ئايەت
( )2زۇمەر سۈرىسى  8ـ ئايەت
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ھېكاااايە قىلىاااپ مۇناااداق دەيااادۇ﴿ :ئاااالالھنى قۇياااۇپ باااۇت الرنى ھىماااايىچى قىلىۋالغاااانالر "بىزنىاااڭ
() 1
ئۇالرغا چوقۇنۇشىمىز پەقەت ئۇالرنىاڭ بىزناى ئالالھقاا يېقىنالشتۇرۇشاى ئۈچۈنادۇر" دەيادۇ﴾
ئااااۇالر ئالالھنىااااڭ ھەممىنااااى ياااااراتقۇچى پەرۋەردىگااااار ئىكەنلىكىااااگە ئىقاااارار قىالتتااااى ئااااالالھ
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا خىتاااب قىلىااپ مۇنااداق دەياادۇ ﴿ :ئەگەر سااەن ئااۇالردىن ئاساامانالرنى
ۋە زېمىننااى كىاام ياااراتتى دەپ سورىساااڭ ،ئااۇالر " :ئەلااۋەتتە ئاساامانالرنى ۋە زېمىننااى غالىااب،
() 2
ھەممىنى بىلگۈچى ئالالھ ياراتتى" دەيدۇ﴾
تارىخشۇناساااااالر يەر يۈزىااااادە ھېچقاناااااداق بىااااار مىللەتنىاااااڭ دىيانەتساااااىز ياشاااااىمىغانلىقىنى
يەكۈنلىااادى ئااااالالھنى قويااااۇپ ھەر خىاااال مەبۇدالرغاااا چوقۇنغااااانالرمۇ ئااااۆزلىرى چوقۇنغااااان
نەرسااىلەرنى ياااراتقۇچى خااالىق دەپ ئاتىمااايتتى ،بەلكااى ئااۇالرنى ياااراتقۇچى تەڭاارىگە ۋاسااىتە
بولغااۇچى ئىالھلىرىمىااز ياااكى شاااپائەتچىلىمىز دەپ ئاتااايتتى يېقىنقااى زامااانالرغىچە ،ئاپرىقىاادا
ئىپتىدائىي جەمئىيەت ھالىتىدە ئۆڭك ۈرلەردە ،كەپىلەردە ياشااپ كەلاگەن ،ئاادەم گۆشاىنى يەيادىغان
ئىنتايىن ۋەھشىي قەۋم «ھوتېنتوت» قەبىلىلىرىماۇ ،پۈتاۈن ئىالھالرنىاڭ بېشاىدا ،ياالغۇز بىار ئىاالھ
بار ،دەپ ئىېتىقاد قىالتتى ۋە ئۇنى «ئاتىالرنىڭ ئاتىسى» دەپ ئاتايتتى
ئىنسااان تااوغرا يولاادىن ئېزىااپ ،قانچىلىااك چااوڭ خۇر اپاتالرغااا چۆكااۈپ كەتسااىمۇ ،بەرىبىاار
ئۇنىااڭ ئەقلااى ھااېچ نەرسااىنىڭ سەۋەبسااىز ۋۇجۇتقااا چىقماياادىغانلىقىغا ئىشااىنىدۇ ـ دە ،ئااۇ ئەقىلنااى
مۇشاااۇ ساااەۋەبلەر قانۇنىغاااا ئەگەشاااتۈرۈپ پىكىااار يۈرگۈزىااادىغان بولساااا ،ئەلاااۋەتتە ئالالھنىاااڭ
باااارلىقىنى ۋە چەكساااىز قاااۇدرەتكە ئىاااگە ئىكەنلىكىناااى تونۇيااادۇ ھاااېچ بولمىغانااادا ،ئۇنىاااڭ بېشاااىغا
كااۈلپەتلەر كېلىااپ ،دۇنيانىااڭ سااەۋەبلىرى كارغااا كەلمىااگەن چاغاادا ئۇنىااڭ ئەقلااى ئااۇنى ئالالھقااا
تونۇشتۇرىدۇ شۇ ۋاقىتتا ئۇ پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن ئالالھقا يالۋۇرىدۇ
خۇالسااە :ئااالالھ تائاالنىااڭ بارلىقىغااا ئىمااان كەلتااۈرۈش ئىنسااان تەبىئىتىنىااڭ تەلىاابىال بولااۇپ
قالماستىن ،بەلكى ئۇ ،ئەقىلنىڭ زۆرۈرىيىتى ۋە كامالىتىدۇر

( )1زۇمەر سۈرىسى  3ـ ئايەت
( )2زۇخرۇف سۈرىسى  9ـ ئايەت
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ياۋروپالىق پەيالسوپالرنىڭ ئاتېئىَمچىالرغا بەرگەن رەددىيەلىرى
 1913سوئال :ياۋروپالىق پەيالسوپالر ئاتېئىزمچىالرغا قانداق رەددىيەلەرنى بەرگەن
جاااۋاب :ياۋروپاااالىق پەيالساااوپالردىن كاااۆپ كىشااىلەر ئاااۆز ۋاقتىااادا ئااااتېئىزم پەلسەپىساااىگە
ئەجەللىك رەددىيەلەرنى بەرگەن ئۇالردىن بەزىسى تئۆۋەندىكىچە:
دىكااارت  DESCARTESئۆزىنىااڭ شااەك مەزھىبىنااى پەياادا قىلىااپ چىققىنىاادىن باشاااالپ،
ھەر نەرسىگە شەك قىلىادۇ باۇ شاەك ئااخىرى ئاۆزىگە يەتكەنادىن كېايىن ،ئۆزىنىاڭ مەۋجۇدلىقىغاا
ھااېچ شاااەك قىاللماياادۇ ۋە ئاااۇ مۇنااداق دەيااادۇ «:ئەگەر مەن ئااۆزۈم توغرۇلاااۇ ق شااەك قىلىااادىغان
بولسااام ،ئااۆزۈم يااوق تااۇرۇپ قانااداقمۇ شااەك قىالالياامەن مەن ئويالشااقا ئىااگە بااولغىنىم ئۈچااۈن
مېنىاڭ مەۋجااۇد ئىكەنلىكىماادە ھااېچ شااەك قالمىغااان بولاادى ئۇنااداقتا ،مېنااى كىاام ياااراتتى مېنااى بااو
ماااددىي كائىنااات ياااراتتىمۇ ئەگەر مېنااى بااۇ ئەقىاال ئىاادراكقا ئىااگە بولمىغااان كائىنااات ياراتقااان
بولسااا ،مەناادىكى ئەقىلنااى كىاام بەردى كائىنااات ئۆزىاادە بولمىغااان ئەقىلنااى ماڭااا بېرەلەم ادۇ ۇ بىاار
نەرسىگە ئىگە بولمىغان كىشى ئۇ نەرسىنى باشقىسىغا قانداق بېرەلىسۇن ۇ»
ئامېر ىكاااا مائارىاااپ بىرلەشمىساااىنىڭ ساااابىق رەئىساااى ئاااا ك مورىساااون A.K.MORISON
« ئنسااان ئااۆزى يااالغۇز تۇرالماياادۇ» ناااملىق ئەسااىرىدە مۇنااداق دەياادۇ« :ئالالھنىااڭ بارلىقىغااا بااۇ
دۇنياااادىكى پۈتااااۈن شاااەيئىلەر ۋە ھەر شااااەيئىىدىكى ماااۇكەممەل نىاااازام ـ سىسااااتېمىلەر ئوچااااۇق
گۇۋاھتۇر بۇالرساىز ياشااش ماۇمك ىن ئەمەس ئىنسااننىڭ يەر يۈزىادە مەۋجاۇد بولاۇپ تۇرۇشاى
ۋە ئۇنىڭ ئەقىلدىن ئالغان سائادىتىمۇ ئالالھنىڭ بېكىتكەن بىر نىزامىدۇر»
فىرانساىيىلىك مەشاھۇر ئىجتىماائىي پەنالەر ئاالىمى دۇركېايىم  DURKHEIMموناداق دېااگەن:
« ئالالھنىاااڭ بارلىقىغاااا ئىشاااىنىش بىااار ھەقىقەتتاااۇر چاااۈنكى ئىنساااانالر ھەرگىزماااۇ باااۇ دۇنيانىاااڭ
ياراتقۇچىسااااىنى ئويلىماسااااتىن ياشاااااپ ئۆلمەياااادۇ تااااوغرا ،ئىنسااااانالر ئااااالالھنى ئەقلااااى بىاااالەن
تونۇيالماستىن ،باشقا نەرسىلەرنى ئىالھ بىلىپ چۇقۇنغان بولسىمۇ ،ئاۇالر باۇ نەرساىلەرنى ئاالالھ
دەپ بىلىدۇ»
ئەرنىس رىنان « E.Rدىنالر تارىخى» نااملىق ئەساىرىدە مۇناداق دەيادۇ« :دۇنياادا بىاز ياخشاى
كۆرىااااادىغان ھەرقاناااااداق نەرساااااە ،ھەتتاااااا ئەقىااااال ،ئىلىااااام ـ پەن ۋە ساااااانائەتلەرنى قاااااوللىنىش
ئەركىنلىكىمىزمااااۇ يوقىلىااااپ كېتىشااااى مااااۇمكىن ،بىااااراق دىنىااااي ئېتىقادنىااااڭ ئىنسااااانالر قەلبىاااادىن
ئۆچۈرۈلاااۈپ ،يوقىلىاااپ كېتىشاااى ماااۇمكىن ئەمەس بەلكاااى ئاااۇ ،ئىنساااان تەپەككاااۇرىنى زېمىااان
ھاياتىاااادىكى كىچىككىاااانە بىاااار دائىاااارىگە قىسااااقارتىپ قويماااااقچى بولغااااان ماتېرىيالىزمچىالرنىااااڭ
ئىدىيىسىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىگە جانلىق دەلىل بولغان ھالدا ،مەڭگۈگە داۋام قىلىدۇ»
ئااون سااەككىزىنچى ئەسااىرنىڭ مەشااھۇر ئالىملىرىاادىن ھېرچېىاال  HERSCHELLمۇنااداق
دېااگەن ئىااكەن« :ئى لىاام ـ پەننىااڭ مەياادانى كېڭەيگەنسااېرى ئالالھنىااڭ بارلىقىغااا بولغااان كۈچلااۈك
دەلىللەر تېخىمۇ كۆپىيىدۇ»
تااوغرا ،ئىلىاام ـ پەن مەياادانىنىڭ كېڭەيگەنلىكااى ئىنسااان ئەقلىيىتىنىااڭ تەرەققىااي قىلغانلىقىنىااڭ
نەتىجىساىدۇر چااۈنكى ئەقىاال ئىلىمنىااڭ قورالىاادۇر ۇ ئىلىام ـ پەننىااڭ تەرەققىااي قىلىشااى كىشااىلەرنىڭ
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ئااال الھنى تېخىمااۇ ئېنىااق تونۇشااى ئۈچااۈن خىاازمەت قىلىاادۇ چااۈنكى ئىلىاام ـ ئااالالھنى تونۇشاانىڭ
ۋاسىتىسىدۇر
ئاااااالالھ تائااااااال مۇناااااداق دەيااااادۇ ﴿ :ئاااااى ماااااۇھەممەدۇ پەرۋەردىگارىاااااڭ تەرىپىااااادىن سااااااڭا
چۈشاۈرۈلگەن نەرساىلەرنىڭ ھەق ئىكەنلىكىناى بىلىاادىغان ئاادەم (ھەقناى كۆرمەيادىغان)دىلى كااور
ئادەم بىلەن ئوخشاش بوالمادۇ ئالالھنىاڭ ئايەتلىرىادىن پەقەت ئەقىال ئىگىلىارىال پەناد ـ نەساىھەت
() 1
ئالىدۇ﴾
فرانسااااىس بىكااااون  F.Bمۇنااااداق دېااااگەن ئىااااكەن « :ئااااازراق پەلسااااەپە ئوقااااۇش كىشااااىنى
دىنساااىزلىققا مايىااال قىلىااادۇ ئەمماااا پەلساااەپىگە ئىچكىااارىلەپ كىااارىش ئەقىلناااى ئالالھقاااا ئىمااااان
كەلتۈرۈشكە مەجبۇر قىلىدۇ»
بۈگااۈنكى ئىلىاام ـ پەن دارۋىاان ۋە ماركىسااالر ئوتتۇرىغااا قويغااان نەزىرى يىلەرىنىااڭ ئىلمىااي
ئاساساقا ئەمەس ،پەقەت تەخمىان خىياالالرغىال ئاساساالنغانلىقى ساەۋەبلىك تەنقىادكە ياۈز توتقاان
چااۈپەي نەزىاارى يىلەر ئىكەنلىكىنااى جاكارلىماقتااا قىسقىسااى ،زامااان ىمىزدىكى ئااالىمالر ئىلىاام ـ پەن
نامىاااادىن ئالالھنىااااڭ بارلىقىغااااا ئىنكااااار قىاللماياااادۇ چااااۈنكى بااااۇرۇنقى ئەسااااىرلەرگە قارىغاناااادا
زامانىمىزدا ئىلىام ـ پەن تەرەققىاي قىلادى ۋە ئۇنىاڭ مەيادانى كېڭەيادى ،خۇسۇساەن بىئولاوگىيە ۋە
فىزىكااا پەنلىرىاادىكى ئىلگىرلەشاالەر ئااالالھ تائاالنىااڭ بااارلىقىن ى ۋە كائىناتنىااڭ ئىتااايىن مااۇكەممەل
نىااازام ۋە مەلاااۇم قائىااادە – تەرتىااابكە ئىاااگە ئىكە نلىكاااى ھەققىااادىكى ھەقىاااقەت ئىلىااام ئىگىلىرىنىاااڭ
نەزىرىدە تېخىمۇ روشەنلەشمەكتە

( )1رەئد سۈرىسى 19ـ ئايەت
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ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان ئەقلىي دەلىللەر
ئااالالھ تائاالنىااڭ بااارلىقى ۋە بىرلىكااى خااۇددى ئاساام اندىكى قۇياشااتەك ھەر كىمااگە ئوچااۇق
مەلاااۇم بولاااۇپ تۇرساااىمۇ ،ئىنساااانالرنىڭ بىلىاااش ،تەپەككاااۇر قىلىاااش ،كاااۆرۈش ۋە چۈشاااىنىش
ئىقتىااادارى ئوخشااااش بولمىغاااانلىقتىن ،بەزى كىشاااىلەر باااۇ ھەقىقەتلەرناااى چۈشاااىنىپ يېتىشااااتىن
مەھرۇم قالماقتا
بارنىاااڭ ئىساااپاتى يوقنىاااڭ ئىساااپاتىدىن ھەمىشاااە ئاساااان بىااار ئا لمىنىاااڭ يەر يۈزىااادە مەۋجاااۇد
ئىكەنلىكىنااى شااۇ ئااالمىنى كۆرسااىتىش ئااارقىلىقال ئىسپاتالشااقا بولىاادۇ ھااالبۇكى ،يااوق نەرسااىنىڭ
بااارلىقىنى دەۋا قىلغااان كىشااى پۈتكااۈل يەر يااۈزىنى ،ھەتتااا كائىناااتنى ئايلىنىااپ چىقىااپ ئاااخىرى
ئۇنىڭ ئەمەلىيەتتە يوق ئىكەنلىكىگە قايىال بولىادۇ باۇ ئىمكانساىزلىقنىڭ ئۈساتىگە ،بىار قىايىن ئىاش
دېمەكتااااۇر شۇڭالشااااقا يااااوق نەرسااااە ھېچقاچااااان ئىسااااپاتلىنالمايدۇ بىاااار نەرسااااىنىڭ بااااارلىقىنى
ئىسپاتلىغان ئىككى كىشى مىڭاالرچە ئىنكاار قىلغاۇچىالرنى يېڭىاپ چىقىادۇ ھەر قاناداق نەرساىنى
ئىساااپاتلىغۇچى ئاااۇنى ئىنكاااار قىلغاااۇچىال ردىن كۈچلۈكتاااۇر ئىساااپاتلىغانلىق بىلگەنلىاااك ،دەلىلساااىز
ئىنكاااااار قىلغاااااانلىق بىلمىگەنلىكتاااااۇر ئاااااالالھ تائااااااال قۇرئانااااادا كىشاااااىلەرنى ئەقىااااال ئىشااااالىتىپ،
ھەقىقەتلەرنااى چۈشىنىشااكە چاقىرىااپ ﴿ :ئىباارەت ئااېلىڭالر ئەي ئەقىاال ئىگىلىاارىۇ﴾﴿ ،سااىلەر ئەقىاال
ئىشاالىتىپ بااۇ ھەقىقەتلەرنااى چۈشەنمەمسااىلەر ﴾ دېگەنااگە ئوخشااىغان ئااايەتلەرنى قايتااا – قايتااا
باياااان قىلغاااان بىاااز قۇرئاااان كەرىمنىاااڭ باااۇ چاقىرىقىغاااا قاااۇالق ساااېلىپ ،ئەقلىمىزناااى ئىشااالىتىپ
كۆرەيلى
( )1يارىتىلىش دەلىلى
ئااااالەم ھەمىشااااە ئۆزگىرىااااپ تۇرىاااادۇ ئااااۆزگەرگەن ھەر قانااااداق نەرسااااە ئەزەلاااادىن بااااار
بولماستىن ،بەلكى كېيىن پەيدا بولغان بولىدۇ باۇ قائىادىگە ئاساساەن ،مااددا ئەزەلادىن باار بولغاان
بىاار نەرسااە ئەمەس ماددىنىااڭ تېرمودىنااامىكىلىق قانۇنىغااا كااۆرە ئۇنىااڭ ھەمىشااە يوقۇلۇش اقا يااۈز
تۇتۇشااى ،كائىناتنىااڭ تۇرماسااتىن كېڭىيىااپ بېرىشااى ،قۇياشاانىڭ تېااز سااۈرئەتتە ئااۆز ماااددىلىرىنى
تۈگىتىشكە قاراپ يول ئېلىشاىغا ئوخشاىغان ۋەقەلەر مەۋجۇداتنىاڭ ئەزەلادىن مەۋجاۇد بولماساتىن،
بەلكاااى كېااايىن پەيااادا بولاااۇش ئاااارقىلىق بىااار باشااالىنىش باساااقۇچىنى باشاااتىن كەچاااۈرگەنلىكىنى
كۆرسااەتمەكتە ئەزەلاادىن مەۋجااۇد بولماااي ،كېاايىن پەياادا بولغااان ھەر قانااداق نەرسااىنىڭ پەياادا
قىلغۇچىسااى باااردۇر سەۋەبسااىز نەتىااجە ،سەنئەتكارسااىز سااەنئەتنىڭ مەياادانغا چىقىشااى مااۇمكىن
بولمىغاناادەك ،ئەزەلاادىن مەۋجااۇد بولمىغااان ۋە بىاار ئاااۋۋالقى سااەۋەبكە مۇھتاااج بولغااان مۇشااۇ
ماددا ئالىمىنىڭ پەيدا قىلغۇچىسى باردۇر ئۇ ئالالھ تائاالدۇر
( )2ئىنتىزام دەلىلى
ھەر قاناااداق نەرساااە ئاااۆز پاااارچىلىرى بىااالەن بىااار تەڭپۇڭلاااۇق ۋە بىااار پۈتۈنلاااۈك ئىچىااادە
بول غىنىادەك ،بااارلىق كائىناااتمۇ ئاۆزىنى بارلىققااا كەلتااۈرگەن مەۋجاۇدىيەت پااارچىلىرى بىاالەن بىاار
تەڭپۇڭلااااۇق ۋە بىاااار پۈتۈنلااااۈك ئىچىاااادە داۋام قىلماقتااااا بااااۇ دېاااامەك ،كائىناتتااااا ۋە ھەر قانااااداق
مەۋجۇداتتا بىر مۇكەممەل ئىنتىزام ۋە ئىنچىكە قانۇنىيەتنىڭ باارلىقىنى كۆرساەتكەن ئاۆلمەس بىار
دە لىلاادۇر كائىناااتتىكى نىاازام ۋە ئىنتىزاملىااق قااانۇنىيەت ئااۆزىنى تۈزگااۈچى ۋە پىالنلىغااۇچى بىاار
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زاتااااتىن ئوچااااۇق دااللەت بېرىاااادۇ ئااااۇ بولسااااىمۇ ،ئااااالالھ تائاااااالدۇر بااااۇ نىاااازام ۋە ئىنتىاااازام
قااانۇنىيەتلەرنى ئەگەر ئااالالھ تائاااال تااۈزمىگەن بولسااا ،ئەقىلسااىز ،كااور تەبىاائەت ياااكى كائىنااات
قانداقمۇ ئۇالرنى تۈزەلىسۇن ۇ
( )3سەنئەت دەلىلى
ئاتوماادىن ئىنسااانغىچە ،ھااۈجەيرىلەردىن گاالكسااىيىگىچە بولغااان پۈتكااۈل كائىناتتااا نااازۇك ۋە
ئاجايىااپ بىاار سااەنئەت باااردۇر ئااۇالر ھەمىشااە كااۆز ئالاادىمىزدا ئااۆزلىرىنى نامايااان قىلماقتااا بااۇ
سااەنئەتلەر ھەممىسااى چااوڭ ،قىممەتلىااك ،كااۆپ ،ھەر خىاال ۋە ئاااخىرى ئۈزۈلمەياادىغان ئاجايى اپ
بىاار سااەنئەتلەردۇر ئااۇالر ئۆزلىرىاادىكى شااەكىل ۋە مااۇكەممەللىكلىرى بىاالەن ئااۆزلىرىنى ئىجاااد
قىلغان بىر ئۇلۇ ۋە تەڭداشسىز ئىجادكارنى كۆرسىتىپ تۇرىدۇ ئۇ بولسىمۇ ،ئالالھ تائاالدۇرۇ
( )4ھېكمەت دەلىلى
ھەر قانداق بىر مەۋجۇداتتاا ئۇ نىاڭ ئاۆزىگە خااس بېارەر مەقساەت ،غاايە ،بېارەر مەناپەئەت
ۋە بېاارەر نەتىااجە كااۆزدە تۇتۇلغااانلىقى ناھااايىتى ئېنىااق ئۇالرنىااڭ ھېچبىرىاادە مەنىسااىزلىك ياااكى
پايدىساااىزلىق كۆرۈلمەيااادۇ ھاااالبۇكى ،مۇناااداق مەقساااەت ،غاااايىلەرنى ۋە نەتىجىلەرناااى كاااۆزدە
تۇتااۇش ۋە پىالنااالش ئۈچااۈن شااەيئىلەر ئالىمىاادە ياااكى ھايۋانااات دۇنياسااىدا ۋە ياااكى ھادىسااىلەر
ئالىمىاادە تۇيغااۇ ۋە ئەقىاال ئىاادراك مەۋجااۇد ئەمەسااتۇر ئەھااۋال بۇنااداق ئىااكەن ،كائىناااتتىكى بااۇ
ئااادىالنە ھېكمەتلىااك ئىشااالرنى ۋە مەقسااەت ،غااايىلەرنى پىالنلىغااۇچى كىاام شۈبھىسااىزكى ،ئااۇ -
ئالالھ تائاالدۇرۇ بۇالرنىڭ ھەممىساىنى بىار ئاالال ھ تائااالغىال مەنساۇپ قىلىاش ئاارقىلىقال ئەقىلاگە
مۇۋاپىق بىر يول تۇتااليمىز
( )5شەپقەت دەلىلى
باارلىق مەخلۇقاتالرنىااڭ ،بولۇپمااۇ ئىنساااننىڭ ئېھتىياااجى تۈگىمەياادىغان ئېھتىياجاادۇر بااارلىق
ئېھتىياااج ئىگىلىرىنىااڭ ئېھتىياااجلىرى كۈتااۈلمىگەن رەۋىشااتە كىمنىااڭ نااېمىگە قانچىلىااك ئېھتىياااجى
بولسااااا ،شااااۇ مىقااااداردا بېاااارىلمەكتە ئېھتىياااااج ئىگىلىاااارىگە ياااااردەم قولىنىااااڭ يېتىشااااى ۋە بااااۇ
ياردەملەرنىااڭ ئېھتىياااجالرنى ئااۆلچەپ قويغاناادەك ھەل قىلىشااى شااۇنى ئىسااپاتاليدۇكى ،بااارلىق
ئېھتىياااجالردا ئااۆزىمىزگە ئەڭ يااېقىن بىاار شااەپقەتلىك قولنىااڭ جاااۋاپ بېرىۋاتقااانلىقىنى كااۆرىمىز
كائىناتتا داۋام قىلىۋاتقان ۋە مەڭگۈگە شۇنداق داۋام قىلىدىغان باۇ ئاجايىاپ شاەپقەت ۋە ئادالەتلىاك
رىزىقالناااادۇرۇش سىستېمىسااااى بۇالرنىااااڭ بااااارلىق نۇقسااااان ۋە كەمچىلىكلەردىاااان پاااااك بولغااااان
قۇدرەتلىك ،كامالەتلىك ئالالھ تائاال تەرىپىدىن ئەمەلگە ئېشىۋاتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە
( )6ياردەملىشىش دەلىلى
بىاار -بىاارىگە ئەڭ يااېقىن مەخلۇقاااتالردىن تارتىااپ ئەڭ يىاارىقىغىچە ھەممىسااى بىاار -بىاارىگە
ياردەملىشىدۇ ئوتتۇرىسىدا ھېچبىر مۇناسىۋەت بولمىغان ئىككاى ئاايرىم جىانس باۇ ياردەملىشىشاتە
بىاار پۈتااۈن نەرسااىنىڭ پارچىلىرىغااا ئوخشاااش ھالاادا بىاار -بىرىنااى پۈتااۈنلەپ تاكامۇلالشااتۇرىدۇ
دۇنياااادىكى باااارلىق مەخلۇقاتالرغاااا قارايااادىغان بولسااااق ،ئۇالرنىاااڭ ھەممىساااى بىااار -بىرىااادىن
مەنپەئەتلىاانىش ،بىاار -بىاارىگە ياردەملىشااىش يولىاادا ئىشاالەۋاتقانلىقىنى كااۆرىمىز ئەقى ال ۋە ھااېس-
تۇيغۇغاااااا ئىاااااگە بولمىغاااااان بۇمەخلۇقاتالرنىاااااڭ ھەياااااران قالااااادۇرارلىق پائاااااالىيەتلىرى پەردە
ئارقىسىدىكى بىر زاتنىڭ ھېكمەتلىك پائالىيەتلىرىنى كۆز ئالادىمىزدا ناماياان قىلماقتاا ئاۇ بولساىمۇ،
ئالالھ تائاالدۇرۇ
( ) 7ئوخشىماسلىق دەلىلى
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دۇنيااااادىكى ھەر بىاااار ئىنساااااننىڭ نىشانىسااااى ۋە پەرقااااى ئۇنىااااڭ ئەڭ ئىاااانچىكە ۋە كىچىااااك
تاااااۈرلىرىگىچە ئۆزىااااادىن باااااۇرۇن ئاااااۆتكەن مىلياااااارد الرچە ئىنسااااااننىڭ ھېچبىااااارىگە قەتئىاااااي
ئوخشااىمىغاندەك ،ئااۆز زامانىسااىدىكى ئىنسااانالرنىڭ ۋە ئۆزىاادىن كېاايىن كېلىاادىغان ئىنسااانالرنىڭمۇ
ھېچبىاارىگە ئوخشااىمايدۇ ھەتتااا بارماقلىرىنىااڭ ئىزلىرىمااۇ بىاار -بىاارىنىڭكىگە ئوخشااىمايدۇ ھەر
بىر ئىنساننى مۇنداق ئۆزىگە خاس قىلىپ يارىتىش پەقەت ئالالھ تائاالنىڭال قولىدىن كېلىدۇ
( )8جان ۋە ۋىجدان دەلىلى
مااااھىيىتىنى بىلمىساااەكمۇ ،بارلىقىااادىن ھاااېچ شاااۈبھە قىلمايااادىغان جېنىمىاااز ۋە ۋىجااادانىمىزنىڭ
تېنىمىااازدە ھۆكاااۈم سۈرۈشاااى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ باااارلىقىنى بىلدۈرىااادىغان دەلىللەرنىاااڭ بىرىااادۇر
جېنىمىزنى كۆرمەستىن ۋە ماھىي ىتىنى بىلمەساتىن ،ئۇنىاڭ باارلىقىنى ھاېس قىلغىنىمىاز ۋە بارلىقىغاا
ھېچ شۈبھە قىاللمىغىنىمىزدەك ،ئالالھ تائاالنى كۆرمىسەكمۇ ئۇنىڭ قاناداق كەيپىياتتاا ئىكەنلىكىناى
ئىدراك قىاللمىساقمۇ ،ئۇنىڭ بارلىقىغاا ئەقىال ئىگىساى بولسااق ھاېچ شاەك كەلتاۈرەلمەيمىز بىازدە
ۋىجاادان ،كۆڭاااۈل بااا ر دەيمىاااز ئەمماااا ئااۇنى كاااۆرەلمەيمىز كااۆرەلمىگىنىمىز ئۈچاااۈن ۋىجااادان،
كۆڭاااۈل دېاااگەن نەرسااااىلەر مەۋجاااۇد ئەمەس دېاااايىش توغرىماااۇ ئااااالالھ تائااااالمۇ بىزلەرنىااااڭ
كۆرۈشىمىز ۋە ئىادراك قىلىشاىمىزدىن ئۈساتۈندۇر چاۈنكى بىزنىاڭ كاۆزىمىز دۇنياادىكى ئاشاكارا
مااااددىالردىن بەزى شاااەيئىلەرنى كۆرەلىسااا ىمۇ ،كاااۆپ قىسااامىنى كۆرەلمەيااادۇ ھاااالبۇكى ،ئاااالالھ
تائاالنىڭ زاتى ماددا ئەمەس شۇڭا ماددىي كۆزلەر ماددا بولمىغان شەيئىلەرنى كۆرەلمەيدۇ
( )9خاراكتېر ۋە تارىخ دەلىلى
ھەر قاناااداق ئىنسااااندا ياخشاااىغا ۋە گاااۈزەلگە قارىتاااا ساااۆيگۈ ،ئۇنىاااڭ ئەكساااىچە يامانغاااا ۋە
كۆرۈمسااىزگە قارىت ا ا نەپاارەتلىنىش ھېسسااىياتىنىڭ بااارلىقى رىياااللىقتۇر بااۇ ھېسسااىياتالر ئەدەپ -
ئەخالق ،يۈرۈش -تۇرۇشاقا ۋە ياخشاى ئىشاالرنى قىلىشاقا تەبىئىاي ماايىللىقنى ۋە ئەخالقساىزلىققا،
يامان ئىشالرغا نەپرەتلىنىش كەيپىياتىنى پەيدا قىلغاانلىق ئېتىباارى بىالەن شاۇنداق بىار ھەقىقەتاتىن
دااللە ت بېرىاادۇكى ،ئىنسااانغا ياخشااىلىقنى ۋە گااۈزەل ئەخالقالرنااى ئەماار قىلغااان ۋە ئااۇنى يامااان
ئىشالردىن مەنئى قىلغان زات كىام بولساا ،بىازگە باۇ ھېسساىياتالرنى بەرگەن زاتماۇ شاۇدۇر ئاۇ
ئااااالالھ تائاااااالۇ دىاااانالر تااااارىخى شااااۇنى ئىسااااپاتلىدىكى ،ئىنسااااانىيەت ھېچبىاااار دەۋردە دىنسااااىز
ياشااىمىغان خا تاااا ھەتتاااا خۇراپاااات بولساااىمۇ ،ئااۇالر ھەر دەۋردە بىااار دىنغاااا ئىشاااەنگەن ۋە بىااار
مەنىۋىي سىستېمىغا ئەگەشكەن ئالالھ تائاالغاا ئىشاىنىش بولساا ئىنسااننىڭ تۇغۇلۇشاىدىن كەلاگەن
بىاار خىساالەتتۇر ئىنساااننىڭ تەبىئىااتىگە بااۇ خىساالەتنى ئورۇنالشااتۇرغان زات ،بىزنااى ئااۆزىگە
ئىمان ئېيتىشقا بۇير ىغان زاتنىڭ ئۆزىدۇر ئۇ بولسىمۇ ئالالھ تائاالدۇرۇ
( )10ھېس -تۇيغۇ دەلىلى
ئىنسااانالر مىڭاااالرچە ھااېس -تۇيغاااۇالر ئىلكىااادە ياشااايدۇ ھەر بىااار تۇيغااۇ مااااددا ئالىمىنىاااڭ
سىرتىدىكى بىر ئالەمادىن ھەر خىال مااھىيەتلەرنى ئېلىاپ كېلىادۇ ئىنسااندا يەنە بىار ھاېس -تۇيغاۇ
باركى ،ئۇ ئوپ ئوچۇق ئالالھ تائااالنى تونۇتىادۇ باۇ ھاېس -تۇيغاۇ ھەمامە كىشاىدە ئورتااق بولغاان
مەڭگاااۈ ياشااااش يااااكى ئاااۇزۇن ئۆماااۈر كاااۆرۈش ئارزۇساااىدۇر ئىنساااان باااۇ ھاااېس -تۇيغاااۇالر
ساەۋەبىدىن ھەمىشااە ئەبەدىايەت ئۈچااۈن تەلپۈنىاادۇ ،باۇ ھېسااالر بىاالەن ئاۆزىنى خوشااال قىلىاادۇ ۋە
ئۇنىڭ بىلەن يۈكسىلىشكە قااراپ ئىلگىرىلەيادۇ باۇ ھېساالردىن باشاقا ھېساالر ئىنسااننىڭ مەنىاۋىي
ئېھتىياااجىنى قاندۇرالماياادۇ ئااۇالرنى بىاازگە بەرگەن زات بىزنااى ياراتقااان زاتتااۇر ئاااخىرەتتىكى
مەڭگۈلااۈك ھاياااتنىمۇ ئەنە شااۇ زات بېرىاادۇ ئىنساااندىكى مەڭگۈلااۈككە ۋە كااۆپ ياشاشااقا بولغااان
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ئارزۇ -ئارمانالر مەڭگۈلۈك بىر ھايات ئىگىسى نىڭ بارلىقىنى ۋە ئۇنىاڭ ئاالالھ تائااال ئىكەنلىكىناى
ھااېس قىلدۇرىاادۇ چااۈنكى كائىناااتتىكى بااۇ ھايااات پەقەت ئااالالھ تائاالنىااڭ ھاياتىاادىن كەلااگەن بىاار
ھاياتتۇرۇ
( )11ئىتتىپاق دەلىلى
ئاااون يالغاااانچى ئىتتىپاقلىشاااىۋېلىپ ،بىااازگە كېلىاااپ « :ئۆياااۈڭگە ئاااوت كەتتاااى» دەپ خەۋەر
بەرساااااە ،باااااۇ ئادەملەرنىاااااڭ ھاياتىااااادا بېااااارەر قېاااااتىم بولساااااىمۇ راسااااات ساااااۆزلىمىگەنلىكىنى ۋە
يالغاااانچىلىقىنى بىلىاااپ تاااۇرۇپ ،ئۇالرنىاااڭ ساااۆزىگە « ،بەلكاااى راسااات بولىشاااى ئېھتىماااال» دەپ
ئىشاااىنىمىز ھاااالبۇكى ،ئاااالالھ تائاالنىاااڭ بارلىقىغاااا ئىشاااىنىش ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم زامانىااادىن تاااا
ھازىرغىچە كە لاگەن مىڭاالرچە پەيغەمابەر ،مىليااردالرچە ئىشاەنگۈچىلەرنىڭ ئارىساىدا مەيادانغا
كەلاااااگەن بىااااار ئىتتىپااااااقلىقتۇر ئوخشاااااىمىغان دەۋر ۋە ئوخشاااااىمىغان جاااااايالردا ياشاااااىغان باااااۇ
ئىنسااااانالرنىڭ ئىتتىپاااااقى ئەڭ ئاااااۋۋال﴿ ئااااالالھ تائاااااال باااااردۇر ۋە بىااااردۇر﴾ دېااااگەن ھەقىقەتااااكە
مەركەزلىشاىدۇ ئاون يالغانچ ىنىاڭ بىار يالغاان ئۈساتىدىكى ئىتتىپاقىغاا ئەھمىايەت بېارىلگەن يەردە،
ھاياتىااادا بېااارەر قېتىمماااۇ يالغاااان ساااۆزلىمىگەنلىكى ۋە راساااتچىللىقى بىااالەن شاااۆھرەت قازانغاااان
مىڭاااالرچە پەيغەمااابەرلەر ۋە پەيغەمبەرلەرنىاااڭ باااۇ ئېساااىل پەزىلەتلىاااك ئەخالقىناااى ئاااۆزلىرىگە
ئۆزلەشتۈرگەن مىلياردالرچە مۆمى نلەرنىڭ بۇ ھەقتىكاى ئىتتىپاقىغاا ئىشاەنمىگەن ئىنسااننى قاناداق
ئىنسان دېگىلى بولسۇن ۇ ئۇنى قانداقمۇ ئەقىللىق دېيىشكە بولسۇن ۇ
( )12قۇرئان كەرىم دەلىلى
قۇرئان كەرىمنىاڭ ئاالالھ تائاالنىاڭ ساۆزى ئىكەنلىكىناى ئىساپاتلىغان باارلىق دەلىلالەر ،ئەيناى
ۋاقىتتا ئاالالھ تائاالن ىاڭ باارلىقىنى ئىساپاتلىماقتا قۇرئانادىكى مىڭاالرچە دەلىلالەر باۇ مااۋزۇ بىالەن
مۇناساااىۋەتلىك ئىساااالم مەنبەلىرىااادە ئەڭ ئىااانچىكە تاااۈرلىرىگىچە تەپساااىلىي شاااەرھ قىلىنغاااان باااۇ
دەلىللەرنىااڭ ھەممىسااى «ئااالالھ تائاااال باااردۇر» د ەپ جاكارلىماقتااا قۇرئاننىااڭ مۆجىزىسااىگە ۋە
ئۇنىڭ بەرگەن خەۋەرلىرىنىڭ ئەمەلگە ئاشقانلىقىغا ئەقىال ۋە بىلىام ئىگىلىارى قايىال بولماقتاا ھاېچ
شۈبھىسااىزكى ،دۇنيااا تارىخىاادا ئەسااىرلەر ئۆتسااىمۇ ،قەتئىااي ئۆزگەرمەسااتىن ساااقلىنىپ قالغااان
بىااارال كىتااااب قۇرئانااادۇر باااۇ كىتااااب  14ئەساااىردىن بېااارى باااارلىق ساااۈرىلىرى ،ئاااايەتلىرى ۋە
ھەرپلىرى بىلەن ئالالھ تائاالنىڭ بارلىقىنى ۋە بىرلىكىنى ئېالن قىلىپ كەلمەكتە
( )13پەيغەمبەرلەر دەلىلى
جىمااااااى پەيغەمبەرلەرنااااااى ۋە خۇسۇسااااااەن ھەزرىتااااااى مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالمنىڭ
پەيغەمبەرلىكىنااى ئىسااپاتلىۋاتقان بااارلىق دەلىللەرمااۇ ئەڭ ئاااۋۋال ئااالالھ تائاالنىااڭ باااارلىقىنى ۋە
بىرلىكىنااى ئىسااپاتل ىماقتا پەيغەمبەرلەرنىااڭ پۈتكااۈل ھاياتىنىااڭ ئورتاااق غايىسااى«تەۋھىااد» (يەنااى
ئااالالھ تائاالنىااڭ بىاارلىكىگە ئېتىقاااد قىلىش)نااى ئااېالن قىلىشااتىن ئىبااارەت بولغااان شااۇنداق ئىااكەن،
ھەر بىار پەيغەمبەرنىاڭ ئۇنىااڭ ئاالالھ تائاااال تەرىپىادىن ئەۋەتىلااگەن ھەق پەيغەمابەر ئىكەنلىكىنااى
ئىسااپاتالش ئۈچااۈن بېاارىلگەن بااارلىق دەلىلاالەر ۋە مااۆجىزىلەر شااۇ قااۇۋۋىتى ۋە شااۇ ئوچااۇقلىقى
() 1
بىلەن ھەتتا ئۇنىڭدىنمۇ قۇۋۋەتلىك ۋە روشەنلىك بىلەن «ئالالھ تائاال باردۇرۇ» دېمەكتە

( )1مۇھەممەد فەتھۇلال گۈلەننىڭ « »inancin golgesindeناملىق ئەسىرىدىن  -تۈركچە
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ئالالھنى بۇ دۇنيادا كۆرگىلى بولمايدۇ
 1914سوئال :ئۇنداقتا ئالالھنى نېمە ئۈچۈن كۆرەلمەيمىز
جاۋاب :ئىنساان كاۆزى ماددىادىن يارىتىلغاان بولاۇپ ،ئاۇ مۇشاۇ دۇنياادىكى فىزىكاا (مااددا)
ئالەمىنىاڭ ئااز قىسامىنىال كۆرەلەيادۇ ئەمماا ئاۇ ،مېتافىزىكاا (مااددا ساىرتى ئاالەمى)نى كۆرۈشاكە
ھەرگىزمۇ قادىر ئەمەس ئەھۋال بۇنداق ئىاكەن ،ئاالالھنى قاناداق كاۆرگ ىلى بولساۇن ھاالبۇكى،
ئالالھنىاااڭ زاتاااى مااااددا بولۇشاااتىن ئۈساااتۈندۇر ئاااالالھ غەيبماااۇ ئەمەس ،بەلكاااى ئاااۇ چەكساااىز
قاااۇدرىتى ۋە گاااۈزەل ساااەنئەتلىرى بىااالەن ھەر ئاااان كاااۆز ئالااادىمىزدا تەجەللاااى قىلىاااپ تۇرماقتاااا
() 1
قۇرئان كەرىم مۇنداق دەيدۇ ﴿ :كۆزلەر ئالالھنى كۆرمەيدۇ ،ئالالھ كۆزلەرنى كۆرىدۇ﴾
( Paratonerچاقماااق چاققاناادا كىشااىلەرگە زىيااان يېتىشااىنىڭ ئالاادىنى ئااېلىش ئاپپاااراتى) نىااڭ
ئىجادكاااارى  Benjamin Franklinئوقۇتقۇچىلىاااق قىلىۋاتقاااان كۈنلىرىنىاااڭ بىرىااادە ،مەكتەپاااتە
دەرس سۆزلىۋاتاتتى ئوقۇغۇچىلىرىدىن بىرى ئورنىدىن تۇرۇپ:
مااۇئەللىم ،ـااـ دېگىاانىچە سااۆزگە با شاااليدۇ ۋە مۇنااداق بىاار سااوئالنى قويىاادۇ ،ـااـ سااىز ھەمىشااە
ئالالھنىڭ مەۋجۇدلىقى ھەققىدە سۆزلەيسىز ،ئۇنى بىزگە كۆرسىتىپ بېرەلەمسىز
بوۋاقىتتا  Franklinئوقۇغۇچىلىرىنى مەكتەپنىاڭ باغچىساىغا چىقىرىادۇ ۋە ئاۇالرنى قۇياشاقا
تىكىلىااااپ قاراشااااقا بۇيرۇياااادۇ ۋاقىاااات چااااۈش ۋاقتااااى بولااااۇپ ،قۇياشاااانىڭ نااااۇرى كااااۆزلەرنى
خىرەلەشااتۈرىۋاتاتتى كااۆزلىرى خىرەلەشااكەن ۋە ياشااالنغانلىقتىن قۇياشااقا قارىيالمايۋاتقااان ،بااارا
ـااااـ بااااارا كااااۆزلىرى تورلىشااااىپ ھېچنەرسااااىنى كۆرەلمەيۋاتقااااان ئوقۇغااااۇچىلىرىنى كاااااۆرگەن
 Franklinمۇنۇالرنى ئېيتىدۇ:
بالىلىرىمۇ باۇ قۇيااش ئالالھنىاڭ ساەنئىتىدۇر سا ىلەر باۇ كاۆزۈڭالر بىالەن ئالالھنىاڭ ياراتقاان
ساااااەنئىتىنى كاااااۆرەلمەي تاااااۇرۇپ ،قاناااااداقمۇ ئۇنىاااااڭ ئاااااۆزىنى كۆرەلەيساااااىلەر يااااااراتقۇچى
() 2
يارىتىلغانالرغا ئوخشىمايدىغان تۇرسا ،قانداقمۇ ئۇنى كۆرگىلى بولسۇن ۇ
ئىنسان كۆرمىگىنىگە ئىشىنىدۇ ئۇ كۆرمىگىنىگە ئىشىنىدىغان يېگاانە مەۋجۇداتتاۇر ئىماان ـاـ
كااااۆرۈنگەنگە ئەمەس ،بەلكااااى كااااۆرۈنمىگەنگە ئىشىنىشاااااكە قويۇلغااااان ئۇنۋاناااادۇر شاااااۇنداق
بولغاندىال ئىماننىڭ قىممىتى مەيدانغا چىققان بولىادۇ قۇياشانى كۆرساىتىپ تاۇرۇپ« ،ساىز بۇنىاڭ
بارلىقىغا ئىشىنەمسىز » دەپ سوراشنىڭ ىبمەنىلىكى ئېنىقتۇر
كۆرۈش ئىشىنىش ئۈچۈن شەرت ئەمەس
 1915سوئال :كۆرۈش ئىشىنىش ئۈچۈن شەرتمۇ
جااااۋاب :كاااۆرۈش ئەلاااۋەتتە كىشاااىنىڭ ئىشەنچىساااىنى كۈچەيتىااادۇ ئەمماااا كاااۆرۈش بىااالەن
ئىشاىنىش ئوتتۇرىساىدا باااغلىنىش ياوق ئااارىپالردىن بىارى « :ئەگەر مەن ئااالالھنى كاۆزۈم بىاالەن
() 3
كۆرسااەممۇ ،ئۇنىاااڭ بار لىقىغااا بولغاااان ھاااازىرقى بااۇ ئىمانىمااادا قىلااچە ئاااۆزگىرىش بولمايااادۇ»
دېااگەن ئىااكەن ئەقىاال كااۆرمىگىنىگە ئىنكااار قىلماساالىقى الزىاام چااۈنكى ھەماامە نەرسااە ئەقىاال
بىلەناااال بىلىنمەيااادۇ مەساااىلەن :تاماقنىاااڭ تەمىناااى ئەقىااال بىااالەن تېتىغىلاااى بولمىغانااادەك ،گۈلنىاااڭ
( )1ئەنئام سۈرىسى  103ـ ئايەت
(« )2دىنالر تارىخى» ژۇرنىلىدىن ـ تۈركچە
( )3ئارىف – ئالالھنى ھەقىقىي مەنىدە تونۇغان كىشى دېگەنلىكتۇر
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خۇشاااپۇرىقىنى ئەقىااال بىااالەن پاااۇر ىغىلى بولمايااادۇ بەلكاااى تاماقنىاااڭ تەماااى تىااال بىااالەن تېتىلىااادۇ،
خۇشپۇراقالر بورۇن ئارقىلىق پۇرىلىدۇ شاۇ مۇزىكىنىاڭ ياخشاىلىقىغا قااراڭ دېايىلگەن ھاماان باۇ
ۋەزىپە قۇالققا چۈشكەن بولىدۇ چۈنكى تىڭشاش بىلەن ئاڭالشنىڭ قۇرالى قۇالقتۇر
كۆرۈشاانى ئىشىنىشاانىڭ شااەرتى ،دەپ سااانايدى غان بولساااق ،ئالاادى بىاالەن تااارىخنى ئىنكااار
قىلىشقا توغرا كېلىدۇ چۈنكى تاارىخ دېاگەن ئاۇنى كاۆرمەي تاۇرۇپ ،كىتاابالردىن ئوقاۇش يااكى
ئاڭالشااااااالر ئااااااارقىلىق ئىشااااااىنىلىدىغان نەرسااااااە ئەگەر بىااااااز « كااااااۆرگىنىمگىال ئىشااااااىنىمەن،
كااۆرمىگىنىمگە ئىشااەنمەيمەن» دېمەكچااى بولساااق ،بىرىنچااى ۋە ئىككىنچ اى دۇنيااا ئۇرۇشاالىرىنىڭ
بولغااانلىقىنى ،ئاپراسااياپ ،ئوغۇزخااان ،سااۇتۇق بوغراخااان ،مەھمااۇد قەشااقىرىي ،يۈسااۈپ خاااس
ھاجىاپ ۋە باشااقىمۇ ئەجادادلىرىمىزنىڭ ئااۆتكەنلىكىنى ئىنكاار قىلىشااىمىزغا تاوغرا كېلىاادۇ چااۈنكى
ئۇالرنى بىز كۆرمىدۇق
قېنااى مىكروساكوپ ۋە ئۇنىااڭ ۋەزىپىسااىنى ئۆتەياادىغان بااارلىق سااايمانالرنىڭ ھەممىسااى بىاار
ئانااادىال ياااوق بولااادى يااااكى ئۇالرنىاااڭ كاااۆرۈش سىستېمىساااى بۇزۇلااادى ،باشقىساااىنى ياساشاااقىمۇ
ئىمكاااانىيەت بولمىااادى ،دەپ پەرەز قىاليلاااى ،بااااۇ ۋاقىتتاااا ،ئااااتوم ،مىكاااروب ۋە باااااكتېرىيلەرنى
كاااۆرەلمىگىنىمىز ئۈچاااۈن ياااوق دېيەلەمااادۇق بۇالرنىاااڭ مۇشاااۇ دۇنياااادا مەۋجاااۇدلىقىنى ئىنكاااار
قىالالمدۇق ۇ
ئۆتمۈشلەردە مىكروسكوپ بولمىغاچقا مىكروب ،بااكتېرىيلەرنى كاۆرگىلى بولماايتتى باۇالر
شااۇ دەۋر ئىنسااانلىرىنىڭ كااۆرۈش ئىقتىاادارىنىڭ سااىرتىدا ئېاادى ئەممااا ئۇالرنىااڭ كااۆرەلمىگەنلىكى
ئۈچااااۈن مىكااااروب ۋە باااااكتېرىيىلەر يوقمىاااادى ئۆتمۈشااااتىكىلەر بااااۇالرنى كااااۆرۈش بىزنىااااڭ
ئىقتىاادارىمىزنىڭ سااىرتىدا ئېاادى دېيەلىسااىمۇ ،بااۇالرنى ھەقىقىااي مەنىاادە يااوق ئېاادى دېيەلمەياادۇ،
ئەلۋەتتە چۈنكى ئۇالر كۆرەلمىگەن بولساىمۇ ،مىكاروب ۋە بااكتېرىيىلەر ئىنساانالر يارىتىلىشاتىن
بېرى بار ئېدى
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ئىلىم-پەن ۋە ئالالھنىڭ بارلىقى
 1916سوئال :ئىلىم-پەننىڭ ئالالھنى ئىسپاتالشتىكى رولى نېمە
جاااۋاب :ئىلىاام -پەن ئااالالھ تائاالنىااڭ بااارلىقىنى ئىسااپاتاليدۇ ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە:
﴿ ئاسااامانالرنى ۋە زېمىنناااى ياراتقاااان ،ساااىلەرگە بۇلاااۇتتىن ياااامغۇر ياغااادۇرۇپ بەرگەن ،ئۇنىاااڭ
بىلەن بااغالرنى يېتىشاتۈ رۈپ بەرگەن كىام ئاۇ باغالرنىاڭ دەرەخلىرىناى ئۆساتۈرۈش ساىلەرنىڭ
قولۇڭالردىن كەلمەيدۇ ئالالھتىن باشقا ئىالھ بارمۇ ( تەبىئىيكى) باشقا ئىالھ يوقتۇر﴾( )1دەيدۇ
ئىلىاام ـ پەن بىاازگە بىاار دەرەخنىااڭ خۇسۇسااىيەتلىرىنى چۈشااەندۈرۈپ ،ئۇنىااڭ تااۇپراقتىكى
ئاااااااوزۇقلىرىنى قاناااااااداق ئالىااااااادىغا نلىقىنى ،باااااااۇ ئاااااااوزۇقالرنى يوپۇرمااااااااقلىرىغىچە قاناااااااداق
يەتكۈزىاااادىغانلىقىنى ،مېۋىلەرنىااااڭ قانااااداق مەياااادانغا كېلىاااادىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭاااادىكى تەم ،رەڭ،
شااااەكىلنىڭ قانااااداق يوسااااۇندا پەياااادا بولىاااادىغانلىقىنى شااااەرھلىمەكتە ۋە بۇالرنىااااڭ ھەممىسااااىنىڭ
مۇكەممەل قانۇنىيەت ۋە نىزام ـ سىستېما ئاست ىدا ئەمەلگە ئاشىدىغانلىقىنى ئېالن قىلماقتا
ئىلىاام ـااـ پەن يەنە بىاازگە بىاار جانلىقنىااڭ ئىااچ قۇرۇلۇشااىنى كۆرسااىتىش ئااارقىلىق ئەقلىمىزنااى
ئاچماقتاا بىئولاوگىيە ئااالىملىرى « ھەر بىار جانلىقنىااڭ ئاۆز ئالادىغا ئاجايىااپ ماۇكەممەل بىاارەردىن
فابرىكااا ئىكەنلىكىنااى كااۆردۇق» دەياادۇ ئااادەمن ى چاقىاادىغان زەھەرلىااك ھەرە شااېرىن ۋە شااىپالىق
ھەسەل بېرىادۇ يىاپەك قاۇرۇتى رەخات توقۇيادۇ قولساىز ئۆمۈچاۈك تاور توقۇيادۇ تىلساىز قاوي
سۈت بېرىدۇ مۇندىن باشقا يەنە ئىلىم ــ پەن بىزگە شۇنى ئىسپاتلىدىكى ،ئااددى بىار ساامان بىالەن
سااۇدىن تەركىااپ تاپقااان ھەلەپااتىن سااۈت ئىشاالەپ چىق ىاارىش ئەقىاال ـااـ ئىدراكسااىز قوينىااڭ ياااكى
كالىنىڭ ئىشى ئەمەس ،بەلكى قوي ـ كااال ،ھەرە ،ئۆمۈچاۈك ،يىاپەك قاۇرۇتى ۋە باشاقا جاانلىقالر
رەسساااامنىڭ پۇرشىساااىغا ،ئاپتورنىاااڭ قەلىمىاااگە ،ياغاچچىنىاااڭ رەندىساااى بىااالەن ھەرىساااىگە ۋە
دېھقاننىااڭ كەتمىاانىگە ئوخشاااش بىاارەردىن ساااايمانالردۇر ئەممااا ۋۇجۇدقااا چىقىاارىش ئىشاااىنىڭ
ئىگىسى شۈبھىسىزكى ،پۈتۈن كائىناتنىڭ ئىجادكارى بولغان ئالالھتۇرۇ
ئاسترونومىيە ئىلىمىنىڭ ۋاستىساى بىالەن دۇنيانىاڭ ھااۋا بوشالۇقىدىكى ئەھاۋالى بىلىنادى بىاز
ياشاۋاتقان بۇ يەرشارى قۇياشنىڭ ئەتراپىنى ئايلىنىپ ناھاايىتى تېازلىكتە ئۇچىۋاتقاان بىار ساەييارە
يۇلتاااۇزى ئىكەنلىكىناااى بىلااادۇق قاناتساااىز ،موتورساااىز ،پلوتساااىز ۋە ئاۋازساااىز ئۇچىۋاتقاااان باااۇ
يەرشاااارى سەييارىساااىنىڭ ئۈساااتىدىكى يولاااۇچىالر راھەت ۋە خاتىرجەملىاااك ئىچىااادە سااااياھەت
قىلىۋاتماقتاااا يەرشاااارى بىااار تەرەپاااتىن ئاااۆز ئوقىااادا ئايلىنىشاااقا داۋام قىلساااا ،يەنە بىااار تەرەپاااتىن
قۇ ياشااانىڭ ئەتراپىااادا تېااازلىكتە ئۇچۇشاااىنى داۋام قىلااادۇرماقتا ئەمماااا ئىچىااادىكى يولۇچىالرنىاااڭ
كۆپىنچىسااى ،ئۆزلىرىنىااڭ ئۇچىۋاتقااانلىقىنىمۇ بىلمەياادۇ كااېچىلەر ،كۈناادۈزلەر ۋە مەۋسااۇمالر بااۇ
ئىككاااى ئايلىنىشااانىڭ نەتىجىساااىدۇر يەرشاااارى قۇياشاااقا ـاااـ ھاااازىرقى مۇساپىساااىدىن ـاااـ ئاااازراق
يېقىنالش سا كۆيۈپ ھااالك باولىمىز ،ئۇزاقالشساىمۇ ماۇزالپ ھااالك باولىمىز قۇياشانىڭ ئەتراپىادا
ئۈزىۋاتقاان يەر شاارىال ئەمەس ،بەلكاى باشااقا ساەييارىلەرمۇ بااردۇر بااۇ ساەييارىلەرنىڭ بىار ـااـ
بىاااارى بىاااالەن ئۇچرىشااااىپ قېلىشااااى مااااۇمكىن ئەمەس ،بەلكااااى ھەر بىاااار سااااەييارە ئۆزىنىاااااڭ
) (1نەمل سۈرىسى  60ـ ئايەت
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بەلگىلەنااگەن مەخسااۇس ئو قىاادا سااەير قىلىاادۇ ،بەلگىلەنااگەن ۋاقىتااتىن كېچىكىپمااۇ قالماياادۇ بااۇ
سىساااتېما قانچىلىغاااان مىلياااون يىلالردىااان بېااارى ھېچبىااار بۇزۇلماساااتىن ،بىرخىااال داۋام قىلىاااپ
كەلمەكتە
بۇنداق ئىنچىكە نىزامناى ۋە قاانۇنىيەتنى كىام بېكىتتاى دۇنياانى جاانلىقالر ياشاشاقا بولىادىغان
ھالغااا كىاام كەلتااۈر دى پلااوتلىرى ئىچىاادە بااار تااۇرۇپ ئايروپىالنالرنىااڭ بەزىاادە بىاار ـااـ بىاارىگە،
بەزىاادە بولسااا تاغالرغااا ئۇرۇلااۇپ كېتىاادىغانلىقى ۋە بەزى چااوڭ شااەھەرلەردە ئاپتوموبىلالرنىااڭ
كۈندە دېگۈدەك بىر ــ بىرىگە ئۇرۇلۇش قازالىرى ،بەزىادە قاتناشانىڭ زىچلىقىادىن ياولالر تاقىلىاپ
قېلىپ قاتناش ۋ اسىتىلىرى قوزغىاللمااي ساائەتلەرچە سااقالپ كېتىادىغانلىقى ،بۇنىاڭ بىالەن قاارار
گاھىغاااا بېرىشاااتىن كېچىكىااادىغانلىقى قاتاااارلىق ئەھاااۋالالر نەچاااچە مىاااڭ قېاااتىم ياااۈز بەرگەن ۋە
كۈناادىلىك تۇرمۇشااىمىزدا ھەمىشااە دېگااۈدەك كۆرۈلااۈپ تۇرغااان بىاار رېئاااللىق بولغااان يەردە،
سااەييارە يۇلتۇزلىرىاادىن ئ ىبااارەت بۇنااداق چااوڭ جىسااىمالرنى بىاار ـااـ بىاارىگە سوقۇشتۇرماس اتىن،
ياكى بىرەرسىنى بەلگىلەنگەن ۋاقتىدىن كېچىكتۈرمەساتىن تەكشاى ئايالنادۇرىۋاتقان زادى قايساى
ئىلىم ــ پەن
بۇزۇلمىغاااااان ۋىجااااادان ۋە سااااااپ ئەقىااااال ئىگىساااااى بولغاااااان ھەر قاناااااداق ئاااااادەم شاااااۇنداق
جاكاراليدۇكى ،بۇ سوئالالرنىڭ جاۋابى «ئالالھ»تۇرۇ
تەبىئەت
 1917سوئال :تەبىئەت دېگەن نېمە
جااااۋاب :تەبىااائەت ـاااـ كائىناتتىكىلەرنىاااڭ تاااوپلىمى ،ئېنىقاااراق قىلىاااپ ئېيتقانااادا ،كائىناتنىاااڭ
ئىككىنچااى ئىساامىدۇر ئااالالھنى ئېتىااراپ قىلىشااتىن قاچىاادىغانالر تەبىاائەتكە سااېغىنماقتا بۇالرنىااڭ
پەلسەپىساااى خاااۇددى پادىشااااھقا ئىسااايانكارلىق قىلىاااپ جاااالالتتىن مەدەت تىلىاااگەن ئىسااايانكارنىڭ
پەلسەپىسىگە ئوخشاش بىر مەنتىقسىز پەلسەپىدۇر
تەبىئەتماۇ ئاالالھ ياراتقاان مەۋجاۇداتالر قاتارىاادىكى بىار ئەساەر يااكى ساەنئەتتۇر سااەنئەتكارنى
ئىنكاااار قىلىاااش ئۈچاااۈن ساااەنئەتنى ساااەن ئەتكار دەۋېلىاااش ئىزاھنىاااڭ ئەمەس ،بەلكاااى ھەقىقەتناااى
ئېتىراپ قىلىشتىن قاچقانلىقنىڭ ئىپادىسىدۇر
قۇياااااااش ،سااااااۇ ،ئااااااوت ،يۇلتااااااۇز ۋە باشااااااقا تەبىاااااائەت كااااااۈچلىرىگە چوقۇنغۇچىالرمااااااۇ
مەۋجۇداتالرنىاااڭ ياااارىتىلىش قىسسىساااىنى مەزكاااۇر مەبۇدلىرىغاااا مەنساااۇپ قىلىشاااتا تەبىااائەتكە
چوقۇنغااااۇچىالر بىاااالەن ئە ينااااى ئەقىاااادىگە ئورتاااااق بولماقتااااا ناااااتۇرالىزم (تەبىئەتپەرەساااالىك)
بۇتپەرەساالىكنىڭ زامانىۋىالشااقان يېڭااى نامىاادۇر ئىنكااار ماۋزۇسااىدا يېڭىلىااق يوقتااۇر ئاتااالغۇالر
ئۆزگەرگەن بولىسىمۇ ،بۇتپەرەسلەرنىڭ مەنتىق ئۆلچىمى ئۆزگەرگىنى يوق
قانااداقال بىاار مەملىكەتااتە قااانۇنال بولىاادىكەن ،ئااۇنى چىقارغااان بېاارەر رەئىااس ي ااكى پادىشاااھ
بولغان بولىدۇ دۇنيادا ھېچبىار قاانۇن ئۆزلىكىادىن تۈزۈلاۈپ قالمايادۇ چىقىرىلغاان قاانۇننى ئىشاقا
ئاشاۇرۇش ئۈچۈنماۇ ،شااۇ رەئىسانىڭ يااكى پادىشاااھنىڭ نوپاۇزى كېارەك بولىاادۇ چاۈنكى ھېچبىار
قاااانۇن باشقۇرغۇچىسىساااىز ئۆزلىكىااادىن يۈرمەيااادۇ كائى نااااتمۇ كاتتاااا بىااار مەملىكەتتاااۇر ئاااۇنى
ياراتقااان زات ـااـ ئۇنىااڭ قااانۇنىيەتلىرىنى بېكىااتكەن زاتنىااڭ ئۆزىاادۇر ئااۇنى يۈرگااۈزۈش ئىشااىمۇ
ئاشۇ زاتقا ئائىتتۇر
ھەر قاناااداق بىااار ساااەنئەتكار ئۆزىنىاااڭ ياراتقاااان ساااەنئىتىدىن ئەلاااۋەتتە مۇكەممەلااادۇر باااۇ
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مااااۋزۇدا ،ئۈساااتەل بىااالەن ياغاچچىنىاااڭ ،كىتاااا ب بىااالەن ئاپتورنىاااڭ ۋە بىناااا بىااالەن بىناكارنىاااڭ
مىسااااااللىرىنى ئەساااااكە ئاااااېلىش بىااااازگە يېتەرلىكتاااااۇر جانلىقالرنىاااااڭ جانساااااىزالردىن ئەلاااااۋەتتە
ئۈسااااتۈنلىكى بىاااار رېئاااااللىقتۇر جااااانلىقالردىن ئاااااجىز بولغااااان جانسااااىز ماااااددىالر ئااااۆزلىرىنى
يارىتالمىغاننىڭ ئۈستىگە جانلىقالرنى قانداق يارىتالىسۇن ۇ
تۇپراققاا كۆمااۈلگەن ئااۇرۇقچە تاۇپراق ،ھاااۋا ،سااۇ ۋە ئۇغااۇتتىن ئىباارەت تااۆت ماااددا بىاالەن
ئۇچرىشىدۇ بو ماددىالرنىڭ ھەممىسى ئەقىل ـاـ ئىادراكتىن مەھارۇم ،بىلمەيادىغان ،كۆرمەيادىغان
ۋە ئاڭلىم ايدىغان ،ئۇرۇقنى تونۇمىغاننىڭ ئۈ ستىگە ،ئۆزلىرىنىماۇ تونۇمايادىغان جانساىز ۋە ئااجىز
مااددىالردۇر ئۇرۇقماۇ ئەقىال ـاـ ئىدراكساىزلىق ۋە باشاقا ساۈپەتلەردە باۇالر بىالەن ئوخشاشاتۇر
ئەمما بۇ ئۇرۇقتىن ئۈنۈپ ،يېتىشاىپ چىقىادىغان ئۆساۈملۈكلەر كاۆزنى قاماشاتۇرىدىغان ،ئەقىلناى
ھەيرانلىقتااااا قالدۇرىااااادىغان ئەڭ مااااۇكەممەل ۋە گاااااۈزەل بىاااار ساااااەنئەتتۇر ئۆسااااۈملۈكلەر ـاااااـ
زىرائەت لەر ،مېۋىلەر ۋە ئوتياشالر يۇقىرىقى  4خىل ماددىنىاڭ ئۆزىادە بولمىغاان شاەكىل ،ھەجىام،
تەم ،رەڭ ۋە پاااۇراقلىرى بىااالەن يارىتىلىااادۇ ئەيناااى ۋاقىتتاااا بۇالرنىاااڭ ھېچبىااارى يەنە بىاااارىگە
ئوخشااىمايدىغان ،نۇقسانسااىز يېتىشااىپ چىقىاادۇ ئەگەر« شااەيئىيلەرنى تەبىاائەت ياراتقااان» دېااگەن
دەۋا راسات بولىادىغان بولساا ،ئەقىال ئىدراكساىز ۋە ئىلىام ـ ھېكمەتساىز تەبىائەت باۇالرنى قانااداق
مەيدانغا چىقىرالىدى
 1918سوئال :تەبىئەت ئۆزلىكىدىن تەسىر كۆرسىتەلەمدۇ
جاااۋاب :تەبىاائەت ئۆزلىكىاادىن تەسااىر كۆرسااىتەلەيدىغان مااۇتلەق كااۈچ ئەمەس ،بەلكااى ئ اۇ
تەسىر ئاساتىدا قالغاان بىار ساەنئەت يااكى ئەساەردۇر تەبىائەت ـاـ ئاۆزىگە يېتەكچىلىاك قىلىادىغان
سااىرتقى مااۇتلەق ئىاارادىگە بويااۇن ئااېگىش ئااارقىلىق شااەكىللىنىدۇ ۋە يېڭااى يارىتىلىشااالر ئۈچااۈن
مەيدان ھازىراليدۇ
كائىنااات ۋە ئۇنىڭاادىكى ھەر بىاار سااەنئەت بېاارەر بىناغااا ،بېاارەر رەسااىمگە ۋە بېاارەر كىتابقااا
ئوخشااايدۇ « بۇالرنىااڭ يارىتىلىشااى ئۆزلىرىاادىكى شااەيئىلەرنىڭ خاراكتېرىاادىن كېلىااپ چىققااان»
دېگااۈچىلەر ئۆزلىرىنىااڭ ئەبگااالىقىنى ۋە نااادانلىقىنى ئااېالن قىلغااۇچىالردۇر بېاارەر بىنااا قااۇرۇپ
چىقىشااتا ئالاادى بىاالەن ئۇنىااڭ پىالنىنااى سااىزىش ئۈچااۈن ئىننېنېرغااا ۋە ئااۇنى شااۇ پىااالن بااويىچە
پۈتتاۈرۈپ چىقىااش ئۈچااۈن بىناكارغاا ئېھتىياااجلى ق بولغااان يەردە ،كائىنااتتىكى ھەر بىاار ساەنئەت
ۋە ھەر بىر مەۋجۇدات ئۆزىنىڭ يارىتىلىشىدا بېرەر ياراتقۇچىغا ئېھتىياجلىق ئەمەسمۇ ۇ
يارىتىلىش دەلىلى
پەيالساااوپ كانااات( ) Kant( )1مۇناااداق دېاااگەن ئىاااكەن « :ئانىساااىدىن كاااور تۇغۇلغاااان ئاااادەم
يورۇقلاااوقنى بىلمىگەناااگە ئوخشااااش ،قااااراڭغۇلۇقنىمۇ بىلمەيااادۇ بىلىمساااىز ئاااادەم ئاااۆزى ناااادان
بولغانلىقى ئۈچۈن جاھاالەتنى بىلمەيادۇ يوقساۇلنىڭ باايلىقى بولمىغاچقاا ،ئىساراپچىلىقنى بىلمەيادۇ
ھااالبۇكى ،بىااز ئىنسااانالردا ئەزەلاادىن ۋە مەڭگااۈگە بااار بولغااان بىاار زات ھەققىاادىكى چۈشااەنچە
باااردۇر ئەگەر ئااۇ زات بولمىغااان بولسااا ئېاادى ،بۇنااداق چۈشااەنچىمۇ بىاازدە بولمىغااان بااوالتتى
مەلاااۇمكى ،بىزنىاااڭ تەساااەۋۋۇر قىلغىنىمىاااز ۋە ئاااويلىغىنىمىز باشاااقا بىااارى ئەمەس ،بەلكاااى دەل
( )1ئىمانوۋېاال كاناات ( )1724-1804گېرمانىيىلىااك مەشااھۇر پەيالسااوپ ،مائارىااپ ،دىاان ،تااارىخ قاتااارلىق ماااۋزۇالردا
ئۆزىنىڭ پەلسەپىۋىي نەزەرىيىسىنى ئوتتۇرا قويغان كۆپلىگەن ئۆلمەس ئەسەرلەرنى يازغان
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ئالالھتۇر»
كائىناتنىااڭ بىاار باشااالنغۇچى بولغااانلىقى ياااكى بولمىغااانلىقى مەسىلىسااى ئىنسااانالر ئۈچااۈن
قەدىمقا ى تاارىخالردىن بىارى تەپەككااۇر ماۋزۇساى بولاۇپ كەلمەكااتە مىالدىادىن باۇرۇنقى300ـا
يىللىرىاادا ياشااىغان سااوقرات ( (Sokratesئ الالھنىااڭ بااارلىقىنى ۋە بىرلىكىنااى ،شااۇنداقال ئۇنىااڭ
كائىناتنىااااڭ ياراتقۇچىسااااى ئىكەنلىكىنااااى سااااۆزلىگەندە ،ياشااااالرنىڭ ئەخالقىنااااى بااااۇزدى دېااااگەن
تۆھم ەت بىلەن ئۇ ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان ئىكەن
شۇنىسااااى ئېنىقكااااى ،تااااارىخ بااااويىچە ،ئالالھنىااااڭ بارلىقىغااااا ئىشااااەنگەن بىلىاااام ئىگىلىاااارى،
ئىشااااەنمىگەنلەدىن ھەسساااااىلەپ كۆپتااااۇر مەساااااىلەن،Kant ،Leibniz ،Aristo Farabi :
 ، Descartۋە بۇالردىن باشقا كۆپلىگەن پەيالساوپالر ،بىلىام ئىگىلىارى ئااۋۋالقى ساەۋەبكە (يەناى
ئالالھقا) ئىشىنەتتى ۋە بۇ ھەقىقەتنى ھەرخىل مېتودالر بىلەن ئوچۇقاليتتى
 1919سوئال :ماددا ئەزەلدىن بار بولغانمۇ ياكى كېيىن يارىتىلغانمۇ
جاااۋاب :ماددىنىااڭ ئەزەلاادىن بااار بولماسااتىن ،بەلكااى كېاايىن يارىتىلغااانلىق ىنى قااارار قىلىاادىغان
پىكىاااااار ساااااااماۋىي دىاااااانالر بىاااااالەن كەلااااااگەن چۈشااااااەنچىدۇر ماتېرىيالىسااااااتىك پىكىردىكااااااى
چۈشااااەنچىلەرنىڭ خۇالسىسااااى ماددىنىااااڭ ئەزەلاااادىن بااااار ئىكەنلىكىنااااى سااااۆزلەيدۇ ئااااۇالر بااااۇ
چۈشەنچىسااى بااويىچە تەپەككااۇر قىلىااپ " ئۇنااداقتا ئالالھقااا ھاااجەت يااوق" دەۋاسااىنى ئوتتۇرىغااا
چىقىرىدۇ چۈنكى ،ماددىنىڭ بىر باشالنغۇچى باار دېگەنلىاك ئاۇنى مەيادانغا چىقارغاان بىار پەيادا
قىلغۇچى بار ،دېگەن ھەقىقەتنى ئېتىراپ قىلىشنى تەقەززا قىلىدۇ
شااەرق ۋە غەربنىااڭ ئىبنااى سااىنا ،فااارابى ۋە باشااقا كااۆپلىگەن پەيالسااوپلىرى «يااوقتىن بااار
بولۇش» دېگەن تېمىدا بۇ ماۋزۇنى يېتەرل ىك دەلىلالەر بىالەن ئىساپاتلىغان ئاۇنى مۇناداق خۇالساە
قىلىشقا بولىدۇ :كائىناتتىكى ھەر قاناداق نەرساە تۇرماساتىن ئۆزگىرىاپ تۇرىادۇ ئاۇ پەيادا بولاۇش
ياااكى تۇغۇلااۇش ئااارقىلىق مەياادانغا كېلىاادۇ ،يېتىشااىدۇ ،ئۆمااۈر سااۈرىدۇ ،ئاااخىرى ئۆلىاادۇ ي ااكى
باشاااقا ماددىغاااا ئۆزگىرىاااپ تۈگىشاااىدۇ مەساااى لەن :ئىنساااان تۇغۇلاااۇپ ئااااخىرى ئۆلىااادۇ دەل ـاااـ
دەرەخاالەر ئاااخىرى كۆيااۈپ كااۈل بولىاادۇ ياااكى چىرىااپ تۇپراققااا ئايلىنىااپ كېتىاادۇ ئۆسااۈملۈكلەر
ئىنسان ۋە ھايۋانالرغا يەم بولاۇپ تۈگىشاىدۇ جامااداتالرمۇ ئااخىرى باشاقا ماددىالرغاا ئاايلىنىش
بىالەن تۈگىشاىدۇ بااۇ خاۇددى ،يۇلتۇزالرنىااڭ  5ـ  10مىلياارد يىاال ئۆماۈر سااۈرۈپ ئانادىن باشااقا
ئاسااااامان جىساااااىملىرىغا ئۆزگىرىاااااپ كېتىشاااااىگە ئوخشاشاااااتۇر ئۆماااااۈرگە ئىاااااگە بولغاااااان ۋە
ئۆزگىرىشلەرگە ئۇچراپ تۇرىدىغان جانلىق ـ جانسىز ھەر قاناداق بىار مەۋجاۇدات ئۆزىنىاڭ بىار
باشالنغۇچ باسقۇچ نى باشتىن كەچۈرگەنلىكىنى نامايان قىلماقتا
دۇن يادىكى ھەرقانداق بىار نەرساە پەيادا بولاۇش يااكى تۇغۇلاۇش ئاارقىلىق يېڭىادىن مەيادانغا
كېلىاااادۇ ئەقىاااال ۋە مەنتىااااق بىاااالەن شااااۇنداق ھۆكااااۈم قىلىمىزكااااى ،دۇنيااااادا ھېچقانااااداق نەرسااااە
مەڭگۈلااۈك داۋام قىلغااۇچى ئەمەس بىااز كۆرىۋاتقااان ھەر قانااداق نەرسااىنىڭ بېاارەر باشااالنغۇچ
نوقتىسااى باااردۇر باااۇ دېگەنلىااك ،دۇنياااادىكى ھەر نەرسااىنى ياراتقاااان ۋە مەياادانغا كەلتاااۈرگەن
بىرى بار دېگەنلىك بولۇپ ،ئۇ ــ ئالالھتۇرۇ
ئاجايىپ قانۇنىيەت
 1920سوئال :يارىتىلىشتىكى مۇكەممەللىك تەبىئىي قانۇنىيەتمۇ
جاااااۋاب :كائىناااااتتىكى ھەر بىاااار مەۋجااااۇدات ئەڭ مااااۇكەممەل ۋە ئەڭ گااااۈزەل شاااااەكىلدە
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يارىتىلغاااان بىاااز ئىنساااانالر كاااۆپىنچە ۋاقىاااتالردا ئۇالرغاااا دىقاااقەت قىلىاااپ قويماااايمىز ۋە ھەر
نەرسااىنىڭ بۇنااداق مااۇكەممەل شااەكىلدە يارىتىلىشااى ھېچقانچىلىااك ئاجااايىپلىق ئەمەس ،بەلكااى بااۇ
شااۇنداق تەبىئىااي قااانۇنىيەت ،دەپ ئااوياليمىز ئەممااا بەزى ۋاقىااتالر دا ،ئەھااۋال بىااز كۈتكەناادەك
بولماااي قالسااا ،بىااز ئااۇنى ئاجايىااپ ئەھااۋال دەپ سااانىغانلىقتىن ئەجەبلىنىااپ كېتىمىااز مەسااىلەن:
ئىككااى باشاالىق بىاار بااوۋاق دۇنياغااا كەلسااە ،تېلېااۋىزىيە ،گېزىاات ـ ژۇرنااالالر ۋە بااارلىق ئۇچااۇر
ۋاسااىتىلىرى بااارچە دىققىتىنااى بااۇ مەسااىلىگە بېغىشاااليدۇ تىببىااي مۇتەخەسسىساالەر بااۇ ھادىسااە
ھەققىااادە پىكىراااـ ماااۇالھىزىلىرىنى باياااان قىلىشاااىدۇ ،ئاااادەملەر باااۇ كەمتاااۈك تۇغۇلغاااان بوۋاققاااا
ھەيرانلىااق بىاالەن قاراياادۇ ئەممااا ئااۇالر ئۆزلىرىنىااڭ ئانىلىرىنىااڭ قورسااىقىدا قانچىلىغااان كااۆپ ۋە
مااۇرەككەپ ئىشااالەملەرنىڭ ،باساااقۇچالرنىڭ ،ئۆزگىرىشااالەرنىڭ نەتىجىساااىدە بۇناااداق سااااغالم ۋە
بېجىااارىم تۇغۇلغاااانلىقلىرىنى كۆرمەيااادۇ ۋە ئويلىمايااادۇ ئەجەبلىنىشاااكە تېگىشااالىك بېااارەر ئىاااش
بولىاادىغان بولسااا ،ئااۇ دەل مىليونلىغااان يىلااالر مابەينىاادە بااۇ مااۇكەممەل قانۇنىيەتنىااڭ قانااداق داۋام
قىلىپ كەلگەنلىكىدۇر
بىر بىئولوگىيە ئالىمى مۇناداق دېاگەن ئىاكەن« :بىار بوۋاق نىاڭ كەمتاۈك تۇغۇلاۇش ئېھتىماالى
ئۇنىاااڭ بېجىااارىم تۇغۇلاااۇش ئېھتىمالىااادىن ئەلاااۋەتتە چوڭااادۇر چاااۈنكى ،بوۋاقنىاااڭ شەكىللىنىشاااى
جەريانىاادا ھەركااۈنى مەلااۇم مىقااداردىكى ھااۈجەيرىلەر مەلااۇم جايالرغااا يۆتكىلىااپ ،ئۆزگىرىااپ
تااۇرۇش ئااارقىلىق ئااۆز ۋەزىپىلىرىنااى ئااورۇنالش ئىقتىاادارىغا كېلىاادۇ ھ االبۇكى ،بااۇ ھااۈجەيرىلەر
ئۆزلىرىنىااااااڭ نااااااېمە ئىشااااااالرنى قىلىۋاتقااااااانلىقلىرىنىمۇ بىلمەياااااادۇ» چااااااۈنكى ،ـااااااـ بىئولااااااوگىيە
مۇتەخەسسىسلىرى ئىساپاتلىغاندەك ـاـ بىزناى مەيادانغا كەلتاۈرگەن نەرساە ھاۈجەيرىلەردۇر ھەر
بىار ھۈجەيرىادە بولغاان مااددىالر بىزنىاڭ ۋۇجۇدىمىزنىاڭ شاەكلى ،كۆزىمىزنىاڭ ۋە چېچىمىزنىااڭ
رەڭگاااى ،ئېگىاااز يااااكى پاكاااار بولۇشاااىمىز ،چىرايلىاااق يااااكى كۆرۈمساااىز بولۇشاااىمىز قاتاااارلىق
ئااااايرىمچىلىقلىرىمىزنى شااااەكىللەندۈرىدۇ ھااااۈجەيرلەردىكى ئەڭ ئاااااددى بۇزۇقلااااۇق بوۋاقنىااااڭ
كەمتۈك تۇغۇلۇشىغا سەۋەب بولىدۇ ھاۈجەيرىلەر كاۆپ ھاالالردا ئىشالەم خاتالىقلىرىغاا ئاۇچراپ
تۇرىدۇ ۋە ئارقىدىنال تۈزىتىلىدۇ بۇنداق كاۆپ تەكرارلىنىادىغان خاتاالىقالر تاۈپەيلى بوۋاقالرنىاڭ
كەمتاۈك تۇغۇلااۇش ئېھتىمااالى بېجىاارىم تۇغۇلااۇش ئېھتىمالىاادىن ناھااايىتى چوڭاادۇر مىليااونالرچە
قېااتىم بۇنااداق خاتااالىقالر يااۈز بېرىااپ تۇرسااىمۇ ،ئىالھىااي ھېكمەتنىااڭ شااەپقىتى بىاالەن ئىشاالەملەر
قاي تا تۈزىتىلىپ ،ھەر ئىاش ئاۆز يولىغاا كىرىاپ تۇرىادۇ ئاقسااقلىق ،چوالقلىاق ،كورلاۇق ،پااڭلىق
ۋە باشقا ھەرخىل كەمتۈكلۈكلەرگە ماۇپتىال بولغاان ئىنساانالرنى كاۆرىمىز ئىنساانالر ئارىساىدىن
مىڭاادىن بىرىاادە كۆرۈلااۈپ تۇرىاادىغان شااۇ جىساامانىي كەمتۈكلااۈككە مااۇپتىال بولغااان ئىنسااانالر
بولما يادىغان بولساا ،بىاز كەمتۈكساىز ،سااق ـ سااغالم تۇغۇلاۇش تەبىئەتنىاڭ شاۇنداق قاانۇنىيىتى،
ئااۇ ھەرگىاااز ئۆزگەرمەياادۇ ،دەپ گۇماااان قىلغااان بوالتتاااۇق ئەممااا ئۇناااداق ئەمەسۇ ئەگەر باااۇ
ئىشاااالر تەبىئەتنىاااڭ ئاااۆزگەرمەس قاااانۇنىيىتى بولىااادىغان بولساااا ،ناااېمە ئۈچاااۈن بەزى باااوۋاقالر
كەمتۈك تۇغۇلىدۇ
ئاااالالھ تائااااال جىسااامانىي تەرەپاااتىن كەمتاااۈك ئىنساااانالرنىمۇ يارىتىشاااى ئاااارقىلىق سااااغالم
تۇغۇلاااۇش تەبىئەتنىاااڭ قاااانۇنىيىتى دېگاااۈچىلەرگە ئەجەللىاااك رەددىااايە بەرمەكاااتە ۋە «ساااېنىڭمۇ
شااۇنداق كەمتااۈك تۇغۇلىشااى ڭ مااۇمكىن ئېاادى ،ئەممااا كەمتااۈك بولمىاادىڭ ،ساااغالم تۇغۇلاادۇڭ
ئۇنۇتمىغىنكى ئۈستۈڭدىكى نېمەتلىرىم كۆپتۇر» دېمەكتە
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تاسادىپىيلىق
 1921سوئال :تاسادىپىيلىققا ئىشىنىشكە بوالمدۇ
جاااۋاب :مەلااۇمكى ،تاسااادىپىيلىق دېااگەن نە نىاازام ،نە سسااىتېما بىاالەن ھېسابالشاامايدىغان ۋە
ئۇشتۇمتۇت مەيدانغا چىقىدىغان نادىر ھادىسە دېمەكتۇر
ئىنساااااننى مىسااااال قىاليلااااى :بىاااار ئىنساااااندا  208پااااارچە ئۇسااااتىخاننىڭ بولىاااادىغانلىقىنى تىببىااااي
مۇتەخەسسىسااالەر ساااۆزلىمەكتە ئەگەر ئىنسااااننىڭ جىسااامانىي قۇرۇلمىساااى تاساااادىپىيلىق بىااالەن
بولىاااادىغان بولسااااا ،بىاااار ئىنساااااننىڭ جىساااامانىي قۇرۇلمىسااااى يەنە بىاااار ئىنساااااننىڭ جىساااامانىي
قۇرۇلمىساااىغا ئوخشاااىمىغان بولماساااامىدى تاساااادىپىيلىقتىن ئىباااارەت بااااۇ ئۇشاااتۇمتۇت ھادىسااااە
ھەمىشە ۋە ھەر بىر ئىنسان ئۈچۈن بولىۋېرەمدۇ
دۇنياغا كاۆز ئاچقاان ھەر بىار باوۋاق ئۆزىنىاڭ ئااۋازى ،بارماقلىرىنىاڭ ئىزلىارى ،سىماساى،
سااۆزلەش ئۇسااۇلى ۋاھاكااازا بىاار قااانچە جەھەتااتىن يەنە بىرسااىدىن پەرقلىااق بولااۇپ تااۇرۇپ،
ئۇنىڭ بىرخىل پىالندا يارىتىلىشى تاسادىپىلىقنىڭ مۇمكىن ئەمەسلىكىنى ئىسپاتلىماقتا
پروفېسسااور جاااك كااۇيس يارىتىلىشااتا تاسااادىپى لىقنىڭ مااۇمكىن ئەمەساالىكى ھەققىاادە« :ئەگەر
يەر يۈزىاادە ھاياتنىاااڭ مەيااادانغا كېلىشاااىنى ئېھتىمااال ھېساااابالرغا باغاليااادىغان بولسااااق ،بىزنىاااڭ
مەۋجۇد بولىشىمىزنىڭ قەتئىي مۇمكىن ئەمەسلىكىنى كۆرىمىز» دېگەن
ئامېرىكىلىق پروفېسسور مېخائىل ھارت ئېھتىماللىق ھېساابى بىالەن بېارەر جانلىقنىاڭ بارلىققاا
كەلمەيااادىغانلىقىنى ۋە تاساااادىپىيلىق ياااولى بىااالەن ئەقىااال ئىگىساااى بولغاااان ئىنسااااننىڭ مەياااادانغا
كېلىشىنىڭ تېخىمۇ مۇمكىن ئەمەس ئىكەنلىكىنى ئىلمىي ئۇسۇلالر بىلەن ئىسپاتلىغان
ياااۇقىرىقى ئىككاااى ئاااالىم شاااۇنداق بىااار ئوچاااۇقالش بىااالەن ساااۆزىنى تاماملىغاااان" :ئىلىااام ـاااـ
ۋەقەلىكلەرنىاااڭ «ناااېمە ئۈچاااۈن» لىااارى ھەققىااادە ئەمەس ،بەلكاااى «قاناااداق» ئىكەنلىكاااى ھەققىااادە
ئىااازدىنىش دېمەكتاااۇر بىاااز بىلىااام ئاااادەملىرىمىز ئەڭ كىچىاااك مەۋجاااۇداتتىن ئەڭ چاااوڭىغىچە ـاااـ
ئاتومدىن يۇلتۇزالرغىچە سوزۇلغان پۈتاۈن كائىناات ئەڭ ماۇكەممەل بىار نىازام ،خاارىقى ئاادەت
بىاار سىسااتېما بىاالەن تۇرماقتااا ئۇنىااڭ ئۈ سااتىگە بااۇ كائىناتنىااڭ ئەقىلنااى مەس قىلىاادىغان ئىلمىااي
ھەقىقەتلىرى كۈنسېرى ئاشماقتا
«قااولىڭىزدىكى تەڭااگە پااۇلنى بىاار مىليااون قېااتىم ھاۋاغااا ئاتسااىڭىز ۋە بااۇ پااۇل ھەر قېتىماادا
ئەينااى يااۈزى بىاالەن چۈشسااە ،شااۇ ۋاقىتتااا تاسااادىپىيلىققا ئىمكااانىيەت بااار دېمەكتااۇر» دېاگەن بىاار
تەبىئىي پەن ئالىمى ئىلىمنىڭ تاسادىپىيلىقنى ھەرگىز قوبۇل قىاللمايدىغانلىقىنى ئوچۇقاليدۇ
ۋىجدان ۋە دىن
 1922سوئال :ۋىجدان دىننىڭ ئورنىدا تۇراالمدۇ
جااااااۋاب :بەزى پەيالساااااوپالر ۋىجاااااداننىڭ دىننىاااااڭ ئورنىااااادا تاااااۇرۇپ ئۇنىاااااڭ رولىناااااى
ئوينىياالياااادىغانلىقىنى سااااۆزلىگەن بولسااااىمۇ ،زامااااانىمىزدا بااااۇ نەزىرى يىنىااااڭ خاتااااا ئىكەنلىكااااى
ئىسپاتالنغان چۈنكى ئىنسانالردا ي ارىتىلىشاتىن بېارى مەۋجاۇد بولاۇپ كەلاگەن« ،ۋىجادان» دەپ
ئاتالغااان بىاار كۈچنىااڭ بااارلىقى ۋە ئۇالرنىااڭ بااۇ كااۈچ بىاالەن ياخشااى ـ ياماااننى ،توغراااـ خاتااانى
ئايرىۋاالاليدىغانلىقى ئېنىاق ئەمماا باۇ كۈچنىاڭ تەلىام ـ تەربىايىلەر بىالەن كۈچلەنگىنىادەك ،ناچاار
ئااادەتلەر ،يامااان دوسااتالر ۋە سااەل بىي جەمئىيەتنىااڭ تەسااىرى بىاالەن ئاجىزلىشااىدىغانلىقى ،ھەتتااا
يوقىلىاااااا پ كېتىاااااادىغانلىقىمۇ بىاااااار ھەقىااااااقەت ۋىجااااااداننىڭ ھەركىماااااادە ئوخشاااااااش سااااااەۋىيىدە

ىقىلراب ڭىنھاللائ ەۋ نەپ-مىلىئ

463

بولمايدىغانلىقىمۇ بۇنىڭ مىسالى
ئەگەر ۋىجداننىڭ بولغانلىقىال كۇپايە قىلىدىغان بولسا ،بىراۋغاا قىلىاپ قويغاان كىچىككىانە بىار
شەپقەتسىزلىكى ياكى ئاددىغىنە بىر خاتالىقى ت ۈپەيلى بىئااراملىق ھاېس قىلىادىغان ئىنساانالر بىالەن
ئاااااازراق مەناااااپەئەت يۈزىساااااىدىن ئاااااادەم ئۆلتۈرىااااادىغان ،ئاااااۆز ياااااارانلىرىنى ساااااېتىۋېتىدىغان
ساېتىۋاتىدىغان ئىنسااانالرنىڭ ھالىغااا نااېمە دەپ جاااۋاب بېارىش كېاارەك دۇنيااادا شااۇنداق ۋەھشااىي
ئىنسااااانالر كۆر ىلىاااادۇكى ،ئااااۇالردا يەرلەشااااكەن ناچااااارلىق ۋە خەسىساااالىك تااااۈپەيلى ئااااۇالردا
«ۋىجدان» دېگەن نەرسە يىلتىزى بىلەن قومۇرۇپ تاشالنغان
« ياخشاااى بىااار ۋىجااادانغا ئىاااگە بولاااۇش ئۈچاااۈن ،دىنىاااي تەربىيىااادە ۋە ئەخالقتاااا يۈكساااەلگەن،
دىيانەتلىااك بىاار جەمئىيەتااتە ياشاااش كېاارەك ۋىجاادان ئااۆزى يااالغۇزال ئىنسااانغا نە يارىتىلىشاانىڭ
مەقسەتلىرىنى ،نە توغرا ـ خاتانى ،نە ياخشى ـ يامااننى ئايرىاپ بېرەلمەيادۇ ۋىجاداننىڭ يولىادىن
ئازماسلىقى ئۈچاۈن ،ئاۇ ئاۆزىگە ياول كۆرساىتىدىغان بېارەر رەھابەرگە مۇھتاجادۇر باۇ رەھابەر
بولسااىمۇ ئەلااۋەتتە ئالالھنىااڭ دىنىاادۇر» دېااگەن  Jane Jecuseنىااڭ بااۇ سااۆزلىرى نااېمە دېااگەن
توغرا ئېيتىلغان
دېمەككاااى ،تاااوغرا يوساااۇندا ھەقىقىاااي دىنىاااي ۋە ئەخالقىاااي تەربىااايە ئالغاااان ئىنساااانالرنىڭ
ۋىجاادانى ئااۇالرنى يامااان ئىشااالردىن چوقااۇم مەنئااى قىالالياادۇ ۋە گااۈزەل ئەخااالق دائىرىسااىدە
ھەرىااكەت قىلىشااقا ئۈندەياادۇ قىساامەن دىناادارالرنىڭ ئەخالقىاادىكى ناچ اارلىقالر ئااۇالردا تااوغرا
دىنىي تەربىيىنىڭ ھەقىقىي رەۋىشتە ئەكس ئېتەلمىگەنلىكىدىن بولىدۇ
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يەرشارىلىشىش ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ خەتىرى
 1923سوئال :يەرشارىلىشىش دېگەن نېمە
جااااۋاب :يەرشارىلىشاااىش ئاتالغۇساااىنى كىشاااىلەر ھەرخىااال تەبىااارلەر بىااالەن شاااەرھلىمەكتە
بەزىاااالەر ئااااۇنى « مىللەتاااالەر ،دۆلەتاااالەر ۋە مەدەنىاااايەتلەر ئوتتۇرىسااااىدىكى توسااااقۇنالرنى ۋە
مۇسااااپىلەرنى ئېلىاااپ تاشاااالش» دەپ شەرھلىساااە ،بەزىااالەر « دۇنياااانى كىچىاااك بىااار شاااەھەرگە
ئايالناااااادۇرۇش» دەپ شااااااەرھلەيدۇ شااااااۇڭا فرانسااااااىيىلىكلەر يەرشارىلىشااااااىش ئاتالغۇسااااااىنى
( )Mondialisitionدەپ ئاتسا ،ئامېرىكىلىقالر ( )Globalizationدەپ ئاتايدۇ
 1924سوئال :يەرشارىلىشىش ئېقىمى نەدە مەيدانغا كەلگەن
جاااۋاب :يەرشارىلىشااىش ئېقىمااى تااۇنجى قېااتىم ئامېرىكااا قوشااما شااتاتلىرىدا بىاار نەرسااىنىڭ
دائىرىساااىنى كېڭەيتىاااپ ،ئاااۇنى ھەم مىاااگە ئومۇمالشاااتۇرۇش دېاااگەن مەنىااادە مەيااادانغا چىققاااان
بولۇپ ،قايساىبىر شاەھەر ۋە قايساىبىر دۆلەتنىاڭ خۇسۇساىيەتلىرىنى ۋە ئاۆزگىچىلىكلىرىنى پۈتاۈن
دۇنياغا ئومۇمالشتۇرۇشنى تەقەززا قىلىدۇ
 1925سوئال :يەرشارىلىشىشنىڭ قانداق خەتەرلىرى بار
جاااااااۋاب :يەرشارىلىشىشاااااانى بەزى ئۆلىماااااااالر مۇسااااااتەملىكىنىڭ يېڭااااااى ئاتالغۇسااااااى دەپ
شاااەرھلىگەن چااااۈنكى زاماااانىمىزدىكى يەرشارىلىشااااىش ئېقىماااى كۈچلۈكلەرنىااااڭ پايدىسااااىغا ۋە
ئاجىزالرنىڭ ھااالكىتىگە ،بايالرنىاڭ تېخىماۇ چوڭىيى شاىغا ،نامراتالرنىاڭ تېخىماۇ ناامرات بولاۇپ
كېتىشاااىگە شاااەرت – شاااارائى ت ھازىرالشااانى مەقساااەت قىلىااادۇ چېلىشىشاااقا كىااارگەن بەساااتلىك
ئادەمنىاڭ ئۇنىاڭ بىالەن تەڭ بولمىغا ان ئااۇرۇق ،ئااجىز ئاادەمنى يىقىتىاپ تاشلىشاى تۇرغااان يەردە،
كاپىتالىست بىلەن ئاددى بىر سودىگەر قانداقمۇ رىقابەت مەيدانىغا چۈشەلىسۇن ۇ
يەرشارىلىشااىش نااامى بىاالەن تىجااارەت ،ئىقتىساااد ،ئ ىمپااورت ،ئېكسااپورت ياااكى مەدەنىاايەت
ساااھەلىرىدە ئىشااىكنى كەڭ ئېچىااۋېتىش چااوڭ ۋە كۈچلااۈك دۆلەتاالەر ئۈچااۈن خىاازمەت قىلغااانلىق
بولاااۇپال قالماساااتىن ،بەلكاااى يەرلىاااك خەلقنىاااڭ يەۋاتقاااان نېنىناااى ئەجنەبىااايلەرگە تارتىاااپ ئېلىاااپ
بەرگەنلىك ،ئۇالرنىڭ ئاۆزگىچىلىكىنى ياوق قىلغاانلىق بولىادۇ چاۈنكى ئامېرىكىغاا ئوخشاىغان پەن
تېخنىكاااا ،تەشاااۋىقات ،ئاااېالن ،كاااۈچ – قاااۇۋۋەت ۋە باااايلىق تەرەپلەردىااان ئۈساااتۈن دۆلەتلەرنىاااڭ
ئالدىدا ھەر تەرەپتىن ئاجىز ئاۈچىنچى دۇنياا ئەللىارى قوللىرىادىكىنى تاارتقۇزۇپ قويۇشاتىن باشاقا
نېمە قىالاليدۇ ۇ
يەرشارىلىشش بىلەن ئالەمشۇمۇللۇقنىڭ پەرقى
 1926سوئال :يەرشارىلىشش بىلەن ئالەمشۇمۇللۇقنىڭ پەرقى نېمە
جاااۋاب :يەرشارىلىشااش بىاالەن ئالەمشااۇمۇللۇق ئوتتۇرىسااىدا چااوڭ پەرقاالەر بااار چااۈنكى
ئالەمشااۇمۇللۇق باااراۋەرلىكنى تەقەززا قىلسااا ،يەرشارىلىشااىش مااۇئەييەن بىاار دۆلەتتىكااى مەلااۇم
بىااااار مەدەنىي ەتناااااى يااااااكى قاناااااداقال بىااااار تاااااۈزۈمنى باشاااااقا دۆلەتااااالەرگە تاااااېڭىش ئاااااارقىلىق
ئومۇمالشتۇرۇشاانى تەقەززا قىلىاادۇ مەسااىلەن :ئىسااالم دىنااى ئالەمشااۇمۇل بىاار دىاان ئۇنىڭاادىكى
ئالەمشاااۇمۇللۇق پۈتاااۈن ئىنساااانىيەتنى ھاااۆرمەتلەش ۋە ئۇالرنىاااڭ ئىنساااانلىق ھاااۆرمەتتە ،ھەق –
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ھوقاااۇقالردا بااااراۋەرلىكىنى ،ئاااۆز گىچىلىكلىرىنى توناااۇش ۋە قوغداشااانى تەقەززا قىلىااادۇ ئاااالالھ
تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە ﴿ :بىاااز ئاااادەم ئەۋالدىناااى ھۆرمەتلىااادۇق﴾( )1د ېااايىش ئاااارقىلىق ئىنساااان
ئۇرۇغىنىااڭ ھااۆرمەتكە سااازاۋەر ئىكەنلىكىنااى بىلدۈرى ا دۇ ئىنسااانالر ئارىسااىدىكى باااراۋەرلىكنى
ئىزاھالپ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق دېاگەن « :ئاى ئىنساانالرۇ ساىلەرنىڭ رەبابىڭالر بىار،
ئاتاااااڭالر (ئااااادەم ئەلەيھىسساااااالم) بىاااار ئەرەبنىااااڭ ئەجەمااااگە (ئەرەب ئەمەس مىللەتاااالەرگە)،
ئەجەمنىااڭ ئەرەبااكە ،ئااااق تەنلىكنىااڭ قااارا تەنلىكاااكە ،قااارا تەنلىكنىااڭ ئااااق تەنلىكااكە ھېچقاناااداق
ئۈسااتۈنلىكى يااوق ،پەقەت تەقااۋادار بولغااانالر ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا ھۆرمەتلىااك بولىاادۇ»( )2بااۇ
ھەدىس ئەينى ۋاقىتتا قۇرئان كەرىمنىڭ مۇنۇ پىرىنسىپىنى ئىزاھلىغاان ﴿ :ئاى ئىنساانالرۇ ساىلەرنى
بىااز ھەقىااقەتەن بىاار ئەر ،بىاار ئايالاادىن( ،ئااادەم بىاالەن ھەۋۋادىاان ئبااارەت) بىاار ئاتااا بىاار ئانىاادىن
ياااراتتۇق ئاااۆز ئاااارا تونۇشۇشااۇڭالر ئۈچااا ۈن ساااىلەرنى نۇرغااۇن مىلااالەت ۋە ئاااۇرۇق قىلااادۇق،
ھەقىاااااااااقەتەن ئەڭ تەقاااااااااۋادار بولغاااااااااانلىرىڭالر ئالالھنىاااااااااڭ دەرگاھىااااااااادا ئەڭ ھۈرمەتلىاااااااااك
() 3
ھېساپلىنىسىلەر﴾
قۇرئان كەرىم بۇ ئايەت ئارقىلىق ئىنساانالر ئارىساىدىكى ئومۇميۈزلاۈك بااراۋەرلىكنى ئاېالن
قىلغااان ،مىللەتلەرنىااڭ خۇسۇسااىيەتلىرى ۋە ئااۆزگىچىلىكلىرىنى ئەمەلاادىن قالاادۇرمىغان ۋە ئااالالھ
تائاالنىڭ ئىنسانالرنى «نۇرغۇن مىللەت ۋە ئۇرۇق» قىلىپ ياراتقانلىقىنى ئېتىراپ قىلغان
ئىسالم دىنىنىاڭ خۇسۇساىيەتلەر ۋە ئاۆزگىچىلىكلەرنى ئېتىاراپ قىلغاانلىقى بىار مىللەتنىاڭ يەنە
بىااااار مىللەتنىاااااڭ مەۋجاااااۇدىيىتىنى ،كىملىكىناااااى ۋە ئاااااۆزگىچىكىلىكىنى ياااااوق قىلىۋېتىشاااااىغا ياااااول
قويماسلىقنى قارارالشتۇرغانلىقىدۇر
ئىسالم دىنى ھەر بىار مىللەتنىاڭ مەۋجاۇدلىقىنى قوغداشاقا ئەھمىايەت بەرگەنادەك ،ھاايۋانالر
ئالەمىااااادىكى ھاااااايۋان تۈرىنىڭماااااۇ مەۋجاااااۇدلىقىنى ساقالشاااااقا ئەھمىااااايەت بەرگەن پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ «ئى تالرمۇ باشقا ئۇممەتلەرگە ئوخشاش بىار ئاۇممەت (خەلاق) بولمىساا ئىادى،
ئااۇالرنى ئۆلتۈرۈشااكە ئەماار قىلغااان بااوالتتىم»( )4دېااگەن سااۆزى ئىتالرنىڭمااۇ ياشاااش ھەققىنااى
تونۇغاانلىقى ۋە ئۇالرنىڭماۇ مەۋجاۇدلىقى قوغدىلىادىغان مەخلۇقاات ئىكەنلىكىناى ئاېالن قىلغااانلىقى
ئىاادى بااۇ ھەدىااس ئااالالھ ت ائاالنىااڭ قۇرئااان كەرىماادىكى ﴿ مەيلااى يەر يۈزىاادە ماڭىاادىغان ھااايۋان
بولسااۇن مەيلااى ئىككااى قااانىتى بىاالەن ئۇچىاادىغان ئۇچااار قااۇش بولسااۇن ،ھەممىسااى سااىلەرگە
ئوخشاش ئۇممەتلەردۇر﴾()5دېگەن ئايەتنى ئىزاھاليدۇ
ھايۋانالرنىاااڭ مەۋجاااۇدىيىتىنى قوغاااداش زۆرۈر بولغاااان يەردە ،يەر يۈزىنىاااڭ خوجاااايىنى
قىلىاااپ يارىتىلغاااان ھۆرمەتلىاااك ئىنسااااننىڭ مەۋجاااۇدىيىتىنى ۋە ئاااۆزگىچىلىكىنى قوغاااداش زۆرۈر
ئەمەسمۇ ۇ
يەرشارىلىشااااىش مەلااااۇم بىاااار دۆلەتنىااااڭ ئىقتىسااااادىي ،ئىجتىمااااائىي ،سىياسااااىي تااااۈزۈمىنى،
ئااۆزگىچىلىكىنى ۋە مەدەنىيىتىنااى پۈتااۈن دۇنياغااا ئومۇمالشتۇرۇشاانى غااايە ۋە مەقسااەت قىلىاادۇ
مەساااىلەن :ئامېرىكاااا قوشاااما شاااتاتلىرىنىڭ ئاااۆزىگە خااااس سىياساااىي ،ئىجتىماااائىي ۋە ئىقتىساااادىي
()1
()2
()3
()4
()5

ئىسرا سۈرىسى  -70ئايەت
ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
ھۇجۇرات سۈرىسى  -13ئايەت
ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى
ئەنئام سۈرىسى  -37ئايەت
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تااۈزۈملىرىنى ئااۈچىنچى دۇنيااا ئەللىاارىگە ،خۇسۇسااەن ئىسااالم ئەللىاارىگە تېڭىشااقا تىرىشااىۋاتقىنىغا
ئوخشااااش بۇناااداق قىلىاااش بااااراۋەرلىكتىن ساااانالمايدۇ باااۇ ئىساااالم دىناااى تەشاااەببۇس قىلىااادىغان
قېرىنداش الرچە مۇئامىلىمۇ ئەمەس ،دۇنيانىاڭ ھەر قايساى جايلىرىادىكى ھەقىقاانىيەتچىلەر ئارماان
قىلىااااادىغان ئوخشاشااااانىڭ ئوخشاشاااااقا قىلىااااادىغان مۇئامىلىساااااىمۇ ئەمەس ،بەلكاااااى خوجايىننىاااااڭ
خىزمەتچىسىگە ،كۈچلۈكنىڭ ئاجىزغا قىلىدىغان مۇئامىلىسىدۇر ،بەس
ئەمما دېمۇكراتىيىنى جاارى قىلادۇرۇش بۇن ىڭادىن مۇستەسانا چاۈنكى دېماۇكراتىيە ئاۈچىنچى
دۇنيا ئەللىرى ئارزۇ قىلىپ ،يېتەلمەي كېلىۋاتقان بىر ئارمان
بىاار دۆلەتنىااڭ ياااكى بىاار مىللەتنىااڭ ئااۆزگىچىلىكى باشااقا بىاار دۆلەتااكە ياااكى بىاار مىللەتااكە
ئومۇمالشااتۇرۇلغاندا ،باشااقىالرنىڭكىنى ئااۆزلىرىگە ئومۇمالشااتۇرغان مىللەتنىااڭ ياااكى دۆلەتنىااڭ
ئااۆزگىچىلىكى تەدرىجااى ھالاادا زاۋاللىققااا يااۈز تۇتااۇش نەتىجىسااىدە ،ئاااخىرى پۈتااۈنلەي يوقىلىااپ
تۈگەيدىغانلىقى تەبىئىيدۇر بۇ ئاخىرقى ھېسابتا مىللەتنى يوق قىلغانلىقتۇر
يەرشارىلىشش ئېقىمىغا ئىسالم ۋە خرىستىئان ئالىملىرىنىڭ قارشىلىقى
 1927سوئال :يەرشارىلىشش ئېقىمىغا ئىسالم ئۆلىمالىرى نېمە دەيدۇ
جاااۋاب :مىسااىردىكى ئەزھەر ئىلىاام يااۇرتى ،مەككىاادىكى ئىسااالم دۇنياسااى ئىتتىپاااقى ،ئىااران
ئىساااالم جۇمھاااۇرىيىتى ،دۇنيانىاااڭ ھەر قايساااى جايلىرىااادىكى ئىساااالمىي تەشاااكىالتالر ،ۋاتىكاااان،
خرىستىئان چىركاۋلىرىنىڭ دىن ئادەملىرى يەرشارىلىشىشتىن ئىبارەت باۇ ساەلبىي ئېقىمغاا قارشاى
تۇرۇشاااتا بىرلەشاااكەن چاااۈنكى ئاااۇالر باااۇ ئېقىمنىاااڭ ئىماااان ،ئەخاااالق پىرىنساااىپلىرىغا تاااوغرا
كەلمەيااادىغانلىقىنى ۋە كۈچلۈكلەرنىاااڭ ئااااجىزالرنى قاااۇل قىلىشاااىغا ،چاااوڭ بېلىقالرنىاااڭ كىچىاااك
بېلىقالرنااااى يەپ تۈگىتىشااااكە شاااااەرت – شااااا رائىت ھااااازىرالپ بېرىااااادىغان خەتەرلىااااك ئاااااېقىم
() 1
ئىكەنلىكىنى ھېس قىلغان

( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «يەرشارىلىشىشنىڭ مەنىسى» دېگەن ماقالىسىدىن ئىسالم ئونالين نەت
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سىكۇالرىَم ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ سەۋەبى
 1928سوئال :سىكۇالرىزم ئېقىمى قاچان ۋە نەدە پەيدا بولغان
جاۋاب :ئىنگىلىز تىلىدا  ،Secularismئەرەب تىلىادا «الملمانيوس» دەپ تەلەبپاۇز قىلىنىادىغان
دىنناى سىياسااەتتىن ئااايرىش ئېقىمااى  – 16ئەسااىردىن كېاايىن ياۋروپااا جەمئىيىتىاادە تەدرىجىاي ھالاادا
مەيااادانغا كەلاااگەن ئېقىمااادۇر ساااىكۇالرىزم بىااالەن ئااااتېئىزم ئىككىساااى قوشاااكېزەك بولاااۇپ ،ھەر
ئىككىسى بىر زاماندا مەيدانغا چىققان ۋە ھەر ئىككىساىنىڭ چىقىاش ساەۋەبى ھەم مۇددىئاساى بىار-
بىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ
 1929سوئال :سىكۇالرىزم ئېقىمىنىڭ چىقىشىغا تۈرتكە بولغان سەۋەبلەر قايسىالر
جااااۋاب :ساااىكۇالرىزم ئېقىمىنىاااڭ مەيااادانغا چىقىشاااىغا تاااۈرتكە بولغاااان بىردىنبىااار ساااەۋەب
ئوتتۇرا ئەساىرلەردىكى ياۋروپاا خ رىساتىئان چىركاۋلىرىنىاڭ دىان ناامى بىالەن خەلقناى مىسلىساىز
دەرىجىاادە ئېزىشااى ۋە ئۇالرغااا ھەددىاادىن ئااارتۇق زۇلااۇم سېلىشااى سااەۋەبلىك خەلقنااى دىناادىن
نەپرەتلەندۈرىۋەتكەنلىكى ئىدى بۇالرنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە:
ئوتتۇرا ئەسىرلەردىكى ياۋروپا جەمئىيىتى
 1930سوئال :ئوتتۇرا ئەسىردىكى ياۋروپا جەمئىيىتى قانداق ئىدى
جاۋاب :ئوتتۇرا ئەسىردىكى ياۋروپا جەمئىيتاى دىنىاي ،سىياساىي ،ئىقتىساادىي ۋە ئىجتىماائىي
جەھەتااالەردە ياۋروپاااادا يېگاااانە ھااااكىمىيەت ماقاااامى بولىۋالغاااان خرىساااتىئان دىااان ئادەملىرىنىاااڭ
باشقۇرۇشااىدا ئىاادى ياۋروپانىااڭ خرىسااتىئان چىركااااۋلىرى ئەينااى زامااانالردا جاھااالەت بىااالەن
خۇراپاتنىڭ بىردىنبىر مەنبىئى ئىدى
بىرىنچى :دىنىي ئېتىقاد
( ) 1ئۈچنى بىر گەۋدە قىلىش ئەقىدىسى
خرىساااتىئانالرنىڭ ئاااالالھ ،ئىساااا ۋە ماااۇقەددەس روھ ئاااۈچى بىااار ئىالھناااى تەشاااكىل قىلىااادۇ،
دەيدىغان سەپسەتىساى ئ ەقىلغاا ساىغمايدىغان بىار خۇراپااتتۇر ئاۇالر ئالالھنىاڭ بىار ئىكەنلىكاى ۋە
ئۇنىااااڭ ئااااۈچ ئىالھنىااااڭ بىاااارى ئىكەنلىكىمااااۇ ھەقتااااۇر ،دەپ ئېتىقاااااد قىلىاااادۇ بااااۇ بىاااار -بىاااارىگە
قارىمۇقارشااى سااۆز چااۈنكى ئىالھتااا ئۈچلااۈك بولغااان يەردە ئااۇنى بىاار دېيىشااكە يااول قالماياادۇ
ئىسااا ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاااۆزىن ى ئالالھنىاااڭ بەندىساااى دەپ تونۇشاااتۇرغانلىقى ھەققىااادە كەلاااگەن
ئىنجىل تېكىستلىرىمۇ كۆپ « ئىسا ئالالھقا مۇناجات قىلىپ مۇناداق دېدى"ساېنىڭ ھەقىقىاي ياالغۇز
بىاارال ئىااالھ ئىكەنلىكىڭنااى ۋە مېنىااڭ سااەن ئەۋەتااكەن ئەلچااى ئىكەنلىكىمنااى تونۇغااانالر ئۈچااۈن
يارىتىلغااان بااۇ ھايااات مەڭگۈلۈكتااۇر"»( )1مىالدىاايە  -325يىلااى شااەرقىي رىاام ئىمپېراتورىنىااڭ
ئەماارى بىاالەن چاقىرىلغااان «نىقىاايە» قۇرۇلتىيىاادا ،خرىسااتىئان دۇنياسااىنىڭ كاتتااا ئۆلىمالىرىنىااڭ
بىردەك قارارى بىلەن يۇقىرىقى ۋە بۇنىڭدىن باشقا خۇراپىي ئەقىدىلەر قانۇنالشتۇرۇلغان ئىدى
( )1ئىنجىل يۇھەننا  -17بۆلۈم  -3تېكىست
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( )1خرىستىئانالرنىڭ « كرېست» ئېتىقادى
خرىساااتىئانالرنىڭ ئېتىقاااادى باااويىچە ،ئاااادەم ئەلەيھىسسااااالم جەننەتاااتە يېااايىش چەكلەناااگەن
دەرەخنىاااڭ مېۋىساااىدىن يەپ قوياااۇپ ،خاتاااالىق ساااادىر قىلغاااانلىقى ئۈچاااۈن ئاااالالھ تائااااال ئاااادەم
ئەۋالدلىرىنى جازااليدۇ ئالالھ تائاال بەنادىلىرىگە شاەپقەتلىك بولساىمۇ ،ئاادالەت بىالەن شاەپقەتنى
بىرگە ئىجرا قىلىش مۇمكىن بولمىغانلىقتىن ،ئۇ بەندىلىرىنى ئادەم ئەلەيھىسسااالم ساادىر قىلغاان باۇ
خاتالىقنىااڭ گۇناھىاادىن كەچۈرۈشااى ئۈچااۈن ئۆزىنىااڭ ئااوغلى بولغااان ئىسااانى قۇربااان قىلىشاانى
تال لىغان شۇنداق قىلىپ ،ئالالھ تائاال ئوغلى ئىسانى ئادەم شەكلىدە دۇنياغاا ئەۋەتىاپ ،ئاۇنى باشاقا
ئىنسااانالرغا ئوخشاااش ياشاااتقاندىن كېاايىن ،ئىنسااانىيەتنىڭ خاتااالىقلىرىنى يۇيااۇش يولىاادا ئااۇنى «
كرېست» قا مىخلىتىپ ئۆلتۈرگۈزگەن
( ) 2ئالالھ نامىدىن گۇناھالرنى كەچۈرۈۋرېتىش ئېتىقادى
خرىسااااتىئان چىركاۋلىرىاااادىكى دىاااان ئاااااادەملىرى ئااااۆزلىرىنى ئالالھنىااااڭ ۋەكىللىااااارى دەپ
ھېسااااااابلىغانلىقتىن ،كىشااااااىلەرنىڭ گۇناااااااھلىرىنى ماااااااددىي بەدەل ئااااااارقىلىق ئااااااالالھ نامىاااااادىن
كەچۈرىۋېتىادۇ شاۇڭا خرىسااتىئانالر قانچىلىاك چااوڭ گۇنااھالرنى ۋە ئېغىاار جىناايەتلەرنى سااادىر
قىلسااىمۇ ،پااۇل بىاالەن ئۆزلىرىنىااڭ ئااالالھ ئالدىاادا گۇناااھتىن پاكالنغااانلىقىنى ئېتىقاااد قىلىاادۇ -1896
يىلااااى رومااااادا چاقىرىلغاااااان چااااوڭ قۇرۇلتاياااادا خرىساااااتىئان دىاااان ئادەملىرىنىااااڭ كىشاااااىلەرنىڭ
گۇناااھلىرىنى ئااالالھ نامىاادىن كەچۈرەلەياادىغانلىق ھەققااى رەساامىي تااۈردە كااۈچكە ئىااگە قىلىنغااان
ئۇنىڭااادىن بۇرۇنماااۇ خرىساااتىئان دىااان ئاااادەملىرى ئۆزلىرىنىاااڭ شاااۇنداق ھەققاااى باااارلىقىنى دەۋا
قىالتتى ۋە ئ ەمەلىيەتتە شۇنداق قىالتتاى شاۇڭا ئوتتاۇرا ئەساىرلەردىكى خرىساتىئان چىركااۋلىرى
كىشااىلەرگە «غااۇفران (كەچااۈرۈم) بېلىتااى» دەپ ئاتىلىاادىغان مەخسااۇس بىلەتلەرنااى مەجبااۇرى
سااتاتتى ئۇالرنىاڭ گۇمااانىچە ،باۇ بىلەتلەردىان قانچىلىااك كاۆپ ئالغاان كىشااىنىڭ شاۇنچىلىك كااۆپ
گۇناھى كەچۈرىلەتتى
( )3ئىبادەت سىستېمىسى
خرىساتىئانالرنىڭ ئاخشااملىرى ناان بىالەن ھااراق ئىساتېمال قىلىشاى ئۇالرنىاڭ ئىبادەتلىرىنىاڭ
مااۇھىم بىاار پارچىسااى سااانىلىدۇ خرىسااتىئان دىاان ئادەملىرىنىااڭ گۇمااانىچە ،يېاايىلگەن نااان ئىسااا
ئەلەيھىسساالمنىڭ گۆشى ،ئىچىلگەن ھاراق ئۇنىڭ قېنىدۇر
( )4خرىستى ئان دىن ئادەملىرىنى خاتالىقالردىن پاك دەيدىغان ئېتىقاد
رومااااادا  -1896يىلااااى چاقىرىلغاااااان چااااوڭ قۇرۇلتاياااادا ،خرىساااااتىئان دىاااان ئادەملىرىنىاااااڭ
خاتااااالىقالردىن مەسااااۇم ۋە گۇناھسااااىز كىشااااىلەر ئىكەنلىكااااى ۋە ئۇالرغااااا قانااااداقال بىاااار ئىشااااتا،
ئۇنىاااڭ"نېمە ئۈچاااۈن" لىكىنى سورىماساااتىن ئىتاااائەت قىلى شااانىڭ دىنىاااي مەجباااۇرىيەت ئىكەنلىكاااى
رەسمىي تۈردە قارارالشتۇرۇلغان شۇڭا ئۇالرغا قارشاى چىقىاش جىناايەت ۋە دىنادىن چىققاانلىق
ھېسابلىنىدۇ
( ) 5خرىستىئانالردىكى تەركىيدۇنيالىق
خرىسااتىئان راھىبلىاارى ۋە راھىبەلىاارى ئومااۇمىي ھايااات ساھەسااىدىن پۈتااۈنلەي ئااۈزۈلگەن
ھالاادا ،چىركااا ۋدا خىاازمەت قىلىشااقا بەلگىلىنىاادۇ ،ئااۇالردا تۇرمااۇش قااۇرۇش بولماياادۇ بااۇ خىاال
ئااادەت ئىنسااانالرنىڭ ئااالالھ تائاااال ھاااالل قىلغااان نەرسااىلەردىن ۋە ئااائىلە ھاياتىاادىن ھااۇزۇرلىنىش
ئىسااااتەكلىرىنى پەقەتااااال بوغااااۇپ تاشاااالىماقچى بولغااااانلىقى سااااەۋەبلىك ،چىركاااااۋالردا زىنااااا –
پاھىشااااىلەرنىڭ كۆپىيىشااااىگ ە سااااەۋەب بولغااااان چااااۈنكى ھەقىقىااااي دىاااان ئىنسااااانالرنىڭ نەپسااااىي
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ئىستەكلىرىنى پەقەتال بوغۇۋېلىش ئەمەس ،بەلكى يوللۇق ھالدا قوللىنىشقا چاقىرىدۇ
ئىككىنچى :ئىقتىسادىي تۈزۈم
ئوتتااۇرا ئەسااىرلەردىكى ياۋروپااا خەلقااى بۇرژۇئااازىيە تااۈزۈمى سايىسااىدا ياشااايتتى ئەينااى
ۋاقىتتىكى خرىسا تىئان چىركااۋلىرى خەلقناى ئېزىشاتە يەرلىاك بۇرژۇئاازىيە كاۈچلىرى بىالەن بىار
ئىاادى بەلكااى بۇرژۇئااازىيە كااۈچلىرىنى باشااقۇراتتى چااۈنكى ھاااكىمىيەت چىركاۋالرنىااڭ قولىاادا
ئىااادى خەلقنىاااڭ پۈتاااۈن باااارلىقى ۋە يەر – ماكاااانلىرى ،ھەتتاااا تېرىلغاااۇ يەرلىرىماااۇ چىركاۋنىاااڭ
ئىگىلىكىاااادە بولااااۇپ ،دېھقااااا نالر ،چااااارۋىچىالر ۋە سااااانائەتچىلەر پەقەت چىركاۋنىااااڭ ھېسااااابىغا
ئىشاااالەيتتى ،چىركاااااۋ بەرگەننااااى يەيتتااااى ،بەرمىگەننااااى تەلەب قىلىااااش ھەققااااى يااااوق ئىاااادى
ئىشچىالرغا بەلگىلەنگەن مۇئەييەن ئىش ھەققى بولمايتتى
شاااۇ ۋاقىتتىكاااى ياۋروپاااا جەمئىيىتىااادە ئىنساااانالر خوجاااايىنالر ۋە قاااۇلالردىن ئىباااارەت ئىككاااى
تەبىقىااگە بۆلااۈنەتتى خوجااايىنالر دىاان ئااادەملىرى بىاالەن بىاار ئۇچااۇم بۇرژۇئااازىيە كااۈچلىرىنى،
قۇلالر ئومۇم خەلقناى تەشاكىل قىالتتاى شاۇ ساەۋەبتىن خەلقنىاڭ ماۇتلەق كاۆپ ساانلىقى پېقىرلىاق
ۋە مۇھتاجلىق ئىچىدە ئۆمۈر سۈرەتتى
ئۈچىنچى :سىياسىي ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈم
( )1ئوتتاااۇرا ئەساااىرلەردىكى ياۋروپاااادا ھااااكىمىيەت ماااۇتلەق خرىساااتىئان چىركاۋلىرىنىاااڭ
قولىاادا بولغااانلىقتىن ،سىياسااەتلەرنى شااۇالر ئااۆزلىرى بەلگىلەيتتااى چىركاااۋالر دىاان نااامى بىاالەن
خەلقنىااڭ ئۈسااتىگە كۆتۈرەلگۈسااىز ئېغىاار سااېلىقالرنى ۋە باااجالرنى بەلگىلەيتتااى بۇرژۇئ اازىيە
كۈچلىرى دىن ئاد ەملىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە خەلقنى سۆمۈرەتتى
( ) 2خرىسااتىئان چىركاااۋلىرى قانااداقال بىاار ئىلىاام – پەنااگە ۋە تەرەققىياتقااا جېنىنىااڭ بېاارىچە
قارشاااى تااااۇرۇپ ،ئىلىاااام ئەھلىلىرىنااااى چىدىغۇساااىز ئااااازاب – ئوقااااۇبەتلەرگە دۇچااااار قىالتتااااى
چىركاۋنىڭ مۇستەبىدلىكىگە قارشى چىققاان يااكى ئىلىام – پە ناگە ياول ئالغاان يااكى بىارەر ئىلمىاي
كەشااپىياتنىڭ ئارقىسااىدىن يااۈرگەن كىشااىلەرنى ھايااات قالدۇرماساالىق خرىسااتىئان چىركاۋلىرىنىااڭ
ئالادىنقى پىرىنسااىپ ى ئىادى زېمىننىااڭ شاار شااەكىللىك ئىكەنلىكىناى ئىسااپاتالپ چىققاان ئاالىم گااالىلى
گالىلىيونىاااڭ شاااۇ ساااەۋەبلىك كاپىرلىققاااا ھۆكاااۈم قىلىنىاااپ ئۆ لاااۈمگە بۇيرۇلغاااانلىقىمۇ بۇنىاااڭ بىااار
مىساااالى چىركااااۋالر خەلقناااى ھەدەپ جاھاااالەت بىااالەن قاالقلىققاااا ئىتتىااارگەن بولاااۇپ ،قارشاااى
چىققااانالرنى جىساامانىي ۋە ئىقتىسااادىي جەھەتلەردىاان ئەڭ ئېغىاار جازاالرغااا تارتاااتتى -1487
يىلى ئىسپانىيىدە قۇرۇلغان« تەپتىش مەھكىمىلىارى» ماۇ چىركاۋالرغاا قارشاى چىققاۇچىالر بىالەن
ياۋروپااا بۇددىساااتلىرىنى جااازاالش ئۈچاااۈن قۇرۇلغاااان شااۇۋاقىتتا " تەپاااتىش مەھكىمىلىرى"نىاااڭ
 300مىاااڭ كىشاااىگە ئۆلاااۈم جازاساااى بېرىاااپ ،ئاااۇالردىن  32مىڭىناااى ئاااوت بىااالەن كۆيااادۈرۈپ
ئۆلتۈرگەنلىكى قەيت قىلىنغان
چېركاۋالرنىڭ زۇلۇملىرىنىڭ نەتىجىسى
 1931سوئال :بۇ زۇلۇمالرنىڭ نەتىجىسى نېمە بولدى
جاۋاب :بۇ زۇلۇمالر تۆۋەندىكىلەرگە سەۋەب بولدى:
( )1خرىستىئان چىركاۋلىرىنىڭ دىن ناامى بىالەن ياۋروپاا خەلقىاگە قىلغاان ھەددىادىن ئاشاقان
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زۇلاااۇملىرى ساااەۋەبلىك ياۋروپاااا خەلقاااى ئەساااىرلەرچە قااااراڭغۇلۇق ،جاھاااالەت ،قاششااااقلىق ۋە
نادانلىقتاااا ئۆماااۈر سۈرۈشاااكە مەجباااۇر قىلغاااان ۋە ياۋروپاااا خەلقىنىاااڭ ھاياااات سۈرىشاااى ئۈچاااۈن
سااااناپ بواللىغۇساااىز شاااەرتلەر ۋە چەكلىمىلەرناااى بەلگىلىگەننىاااڭ ساااىرتىدا ،ئۇالرنىاااڭ ھاياااات
ساھەساىدىكى پۈتااۈن تەقاادىرىنى قولىغااا ئېلىۋالغاان خرىسااتىئان چىركاۋلىرىنىااڭ ئااۆز ھاااكىمىيىتىنى
سااااااقالپ قاااااېلىش يولىااااادىكى باااااۇ ئۇچىغاااااا چىققاااااان زۇلاااااۇملىرى ،ئاااااازاب – ئوقاااااۇبەتلىرى ۋە
ھەقسااااااااىزلىكلىرى خەلقنااااااااى ياشاشااااااااتىن زىرىكتۈرگەناااااااادەك ،ئااااااااۇالرنى دىناااااااادىن قاااااااااتتىق
نەپرەتلەناادۈرىۋەتكەن ئىاادى شااۇ سااەۋەبتىن ئااۇالردا دىننىااڭ كونتروللىقىاادىن قۇتۇلااۇش ۋە دىنىااي
بېساىمدارالرنىڭ بېساىمىدىن قۇتۇلاۇپ ئەركىان ھاياات كەچاۈرۈش ئارزۇساى تۇغۇلغاان بۇنىڭغااا
چااقىرغۇچىالر ماارتىن لۇساېر ،دېكاارت ،ۋولتېاار ۋە باشاقا پىكىار ئىگىلىارى ئىادى  -1789يىلااى
تۇنجى بولۇپ فرانسىيىدە پارتلىغاان قاوزغىالڭ غەلىابە قىلغاان بولاۇپ ،شاۇنىڭدىن كېايىن ،پۈتاۈن
ياۋروپا دۆلەتلىرى ئارقا – ئارقىدى ن قوزغىلىشقا باشالىدى ۋە ئااخىرى غەلىابە قىلىاپ ،خرىساتىئان
دىن ئادەملىرىنىڭ زۇلۇملىرىدىن قۇتۇلدى بۇ ئىجابىي نەتىجە
( ) 2دىن نامىدىن تۈرلۈك ئازاب – ئوقۇبەتلەرنى كۆپ تارتىاپ دىنادىن زېرىكىاپ ،ئۇنىڭادىن
نەپرەتلىنىپ كەتاكەن ياۋروپاا خەلقنىاڭ كۆڭلىادە ،ئۇالرغاا زۇلاۇم قىلغاان چىركااۋالرنىال ئەمەس،
بەلكى دىننى پۈتۈنلەي ئىنكار قىلىشتەك يېڭى پىكىر ئېقىمى بىلەن دىنساىزلىق روھاى ناھاايىتى تىاز
سااۈرئەتتە ئومۇمالشااتى شااۇنداق قىلىااپ ئااۇالردا ئېتىقاااد جەھەتااتە ئاااتېئىزم پىكاارى ،Ateisim
قاااانۇن – تۈزۈمااادە  Secularismئېقىماااى مەيااادانغا چىقىاااپ ئەمەلاااگە ئاشاااۇرۇلدى باااۇ ساااەلبىي
نەتىجە
 Secularismئاتالغۇسىنىڭ كېڭەيگەن مەنىسى
 Secularismدېااگەن ئاتااالغۇ دەساالىپىدە چىركاۋالرنىااڭ ئىگىلىكىاادە بولغااان يەر – جاااي ۋە
تېرىلغااۇ زېمىنلەرنااى ۋە دىنىااي ھاااكىمىيەتنى دىنىااي بولمىغااان ھاكىمىيەتنىااڭ قولىغااا ئۆتكااۈزۈش
دېااگەن مەنىاادە قوللىنىلغااان بولااۇپ ،ئااۆز ۋاقتىاادا شااۇ ۋەزىپىسااىنى ئااۆتىگەن ئىاادى كېيىاانچە بااۇ
ئاتالغۇنىااڭ قوللۇنااۇش دائىرىسااى كېڭەيتىلىااپ ،جااون ھوليااۇك  J.Hدېااگەن كىشااى Secularism
ئاتالغۇسااىنى ":ئىنساااننىڭ ئەھااۋالىنى ئىمااان مەسىلىسااىگە باغلىماسااتىن ،ماااددىي يااولالر ئااارقىلىق
ئىسااالھ قىلغىلااى بولىاادىغانلىقىغا ئىشااىنىش" دەپ چۈشااەندۈرگەن ( )1ئەممااا بااۇ تەرىااپ كااۆپلىگەن
مۇتەپەككۇرلەر تەرىپىدىن قوبۇل قىلىنمىغان بولاۇپ ،ئاۇالر  Secularismئاتالغۇساىنى " دىنناى
دۆلەتااااتىن ئااااايرىش" يەنااااى چىركاااااۋالرنى مەركەز قىلغااااان دىنىااااي مۇئەسسەسااااەلەرنى دۆلەت
سىياساىتىدىن ئاايرىش( ) Sparation of chuch and stateدېاگەن مەنىادە تەرىاپلىگەن بولاۇپ،
بااۇ تەرىااپ شااەرق ۋە غەرب دۇنياسااىدا بىااردەك كەڭ تارقالغااان ئومااۇمىي تەرىپتااۇر بااۇ تەرىااپ
بىاالەن  Secularismسىياسااىي ساااھەگىال خاااس بولىاادۇ بەزى ھااالەتلەردە ئىقتىسااادىي ساااھەنىمۇ
() 2
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

( )1ئىلمانىيە تەھتەل مىجھەر  -12بەت
( )2بەندەر ئىبنى سالىھنىڭ«ئەل ئىلمانىيە»« ،ئەل ئىلمانىيە تەھتەل مىجھەر» ناملىق ئەسەرلىرىسىن
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 Secularismئېقىمىنىڭ تەرەققىي قىلىشى
 1932سوئال Secularism :ئېقىمى كېيىنچە قانداق تەرەققىي قىلدى
جاۋاب Secularism :د ىن ئىباارەت پىكىار ئېقىماى كېيىانچە ،دىنادىن يىاراق تاۇرۇش ،دىنناى
كىشااىلەرنىڭ شەخسااىي ۋە كوللېكتىااپ ھاياااتى بىاالەن ئاالقىسااى بولمىغااان ،پەقەت مەسااجىد ي ااكى
چىركا اۋالرغىال خاااس بولغااان مەنىااۋى ئاااالقە قاتارىاادا كااۆرۈش دەۋرىااگە ئااۆتتى شااۇ سااەۋەبتىن
خرىستىئان دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان خەلقلەر ئوماۇمەن دىننىاڭ روھىناى ئەمەلىاي ھاياتىادا ياشاىتىش
روھىااااادىن پۈتاااااۈنلەي يىراقلىشاااااىپ قالغاااااان ئۇالرنىاااااڭ ئىباااااادەتلىرىمۇ ،دۇئاااااالىرىمۇ ،دىنىاااااي
پائاااالىيەتلى رىمۇ چىركااااۋالردىال بولىااادۇ ئەمماااا ئاتاااا – ئانىساااى يااااكى ئەجااادادلىرى خرىساااتىئان
بولغااانلىقى ئېتىبااارى بىلەنااال ئااۆزلىرى ئىختىيارسااىز ھالاادا خرىسااتىئان دىنىغااا مەنسااۇب بولااۇپ
قالغاان بولساىمۇ بااۇ دىنغاا ئېتىقاااد قىلمايادىغانالر دۇنيااادىكى خرىساتىئانالر سااانىنىڭ ماۇتلەق كاۆپ
سااااانلىقىنى تەشااااكىل قىلىاااادۇ چااااۈنكى ئوتتااااۇرا ئەسااااىرلەردىكى خرىسااااتىئان چىركاۋلىرىنىااااڭ
كىشاىلەرنى خرىساتىئان دىنىاادىن نەپرەتلەندۈرۈشاى ساەۋەبلىك ياۋروپااالىقالردا دىنساىزلىق روھااى
شۇنچىلىك كۈچلۈك ئورۇن ئالغانكى ،چىركاۋالرغا بېرىپ تۇرىادىغان شاۇ ئىنتاايىن ئااز سااندىكى
خرىستىئانالرمۇ بۇ ئىشن ى بىر خىل ئەنئەنە ئورنىدا كۆرىدۇ
مۇسۇلمانالر Secularismتۈزۈمىگە مۇھتاج ئەمەس
 1933سوئال :مۇسۇلمانالر  Secularismئىسالھاتىغا مۇھتاجمۇ
جاۋاب :مۇسۇلمانالر ياكى ئىسالم دۇنياسى دىنناى سىياساەتتىن ئايرىشانى تەقەززا قىلىادىغان
 Secularismتااااۈزۈمىگە ئەسااااال مۇھتاااااج ئەمەس چااااۈنكى ئىسااااالم دىنااااى ئۆزىنىااااڭ تااااوغرا
ئەقىدىساااى ۋە ئىلغاااار شاااەرىئىتى بىااالەن ھاياتلىقنىاااڭ پۈتاااۈن سااااھەلىرىنى ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااان،
ھااااكىمىيەت تاااۈزۈمى ھەقىقىاااي دېموكراتىيىنىاااڭ جەۋھىرىناااى تەشاااكىل قىلغاااان ،ئىنساااانالرنىڭ -
مەيلى ئۇالر مۇسۇلمان بولسۇ ن ياكى باشقا دىنالرغاا ئېتىقااد قىلساۇن – ھەممىساىنىڭ بەختلىاك ۋە
پااااراۋانلىق ئىچىااادە ئۆماااۈر سۈرۈشاااىگە كاپاااالەت قىلغاااان ،تەرەققىياتقاااا ،ئىلىااام – پەناااگە قااااتتىق
تەشاااەببۇس قىلىااادىغان ،ھەر تەرەپاااتىن ماااۇكەممەل بىااار دىنااادۇر ياۋروپاااا خەلقاااى مۇساااتەبىت
چىركاۋالرنىڭ بېسىمدارلىقىدىن قۇتۇل غانادىال ھاياتلىقنىاڭ تەمىناى تېتىيالىغاان بولساا ،مۇساۇلمانالر
ئىسااااالم دىنىنىااااڭ روھىاااادىن يىراقالشااااقان ،سىياسااااەتنى باشااااقىالرغا بېرىااااپ قويااااۇپ ئااااۆزلىرى
تەركىيااادۇنيالىقنى تاللىۋالغانااادىن كېيىااانال خاااار – زەبۇنلاااۇق ،ئااااجىزلىق ،ئېااازىلىش ،مۇساااتەملىكە
قىلىانىش ،كۈچلاۈكلەرگە بېقىانىش ،ئۆزلىرىنىااڭ ھەق – ھوقۇقلىرىادىن مەھارۇم بولاۇش ،باشاقىالر
ساىزىپ بەرگەن ئەناادىزە ئىچىادە ھەرىااكەت قىلىشاقا مەجبااۇر بولاۇش قاتااارلىق بەختسااىزلىكلەرگە
گىرىپتااار بولاادى خرىسااتىئانالرنىڭ ئەكسااىچە ،مۇسااۇلمانالرنىڭ بېشااىغا كەلااگەن مۇسااىبەتلەر ۋە
خورلۇقالرنىااڭ ھەممىسااى بااۇ دىننااى ھاياااتلىق ساااھ ەلىرىدە تولااۇق جااارىي قىلاادۇرالمىغانلىقتىن،
ئەجاادادلىرىنىڭ ئااۈچ قىتاائەدە ھاااكىمىيەت يۈرگااۈزگەن ئااالتۇن دەۋرلىرىاادىكىگە ئوخشاااش تەتبىااق
قىاللمىغانلىقتىن بولغان
 1934سوئال :مۇسۇلمانالر نېمە ئۈچۈن  Secularismتۈزۈمىگە مۇھتاج ئەمەس
جااۋاب :مۇساۇلمانالرنىڭ خرىساتىئانالر مۇھتاااج بولغاان  Secularismتاۈزۈمىگە مۇھتاااج
ئەمەسلىكىنىڭ سەۋەبلىرى تۆۋەندىكىچە:
( ) 1ئىسااالم دىنىاادا خرىسااتىئان دىنىاادا بولغىنىاادەك «دىاان ئااادەملىرى» دەپ ئاتىلىاادىغان دىنىااي
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بېسااااىمدار سااااىنىپى يااااوق ئۆلىماااااالر ئەلنىااااڭ مااااۇئەللىملىرى ۋە ھەقسااااىز خىاااازمەت قىلىاااادىغان
كىشىلىرىدۇر مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشىغا مەسائۇل بولغاانالر ئاۆزلىرىنى ئۇالرنىاڭ خىزمەتكاارلىرى
دەپ تونۇيااااادۇ ئىساااااالم تارىخىااااادىكى ئۈلگىلىاااااك خەلىاااااپىلەردىن باشاااااالپ ئىساااااالمنىڭ ئاااااالتۇن
دەۋرلىرىاااادىكى ئىااااش باشااااقۇرغۇچىالر بۇنىڭغااااا مىسااااال بوالالياااادۇ ئەمەۋىاااايلەر خەلىپىسااااى
مۇئا ۋىيەنىااڭ ھۇزۇرىغااا كىاارگەن ئەبااۇ مۇساالىم خااۇالنىي خەلىااپىگە " ئەسساااالمۇ ئەلەيكااۇم ئااى
خىزمەتكااارۇ" دەپ ساااالم بەرگەناادە ،خەلىپىنىااڭ ئۇنىڭاادىن خوشااالنغانلىقىمۇ ھەقىقىااي مۇسااۇلمان
ئىاااش باشاااقۇرغۇچىالرنىڭ ئېتىقادىااادىمۇ ئاااۆزلىرىنى مۇساااۇلمانالرنىڭ ھااااكىمى ئەمەس ،بەلكاااى
() 1
ئۇالرنىڭ خىزمەتك ارى دەپ تونۇيدىغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسىدۇر
( ) 2ئىسالم دىنىدا مۇقەللىد (ئاتاا – ئاناام مۇساۇلمان بولغاانلىقى ئۈچاۈن مەنماۇ مۇساۇلمانلىققا
مەنسۇپمەن) دېگۈچىلەرنىڭ ئىمانى قوباۇل ئەمەس بۇنىڭادا پۈتاۈن ئىساالم ئۆلىماالىرى قەدىمادىن
ھازىرغىچە بىردەك ئىتتىپااقتۇر چاۈنكى ئ ىماان تەقلىاد بىالەن بولمايادۇ بەلكاى ھەركىام ئالالھنىاڭ
بااارلىقىنى ۋە بىرلىكىنااى تونااۇپ ،ئااۆز ئەركىنلىكااى ۋە مااۇتلەق ئىختىيااارى بىاالەن قانائەتلىااك ھالاادا
مۇسااااااۇلمان بولۇشااااااى تەلەب قىلىنىاااااادۇ شااااااۇڭىمۇ قۇرئااااااان كەرىماااااادە ئىنسااااااانالرنى پىكىاااااار
يۈرگۈزۈشااكە ،ئەقىاال ئىشلىتىشااكە چاقىرغااان ئااايەتلە ر كااۆپ ئەممااا خرىسااتىئان چىركاۋلىرىنىااڭ
پۈتااۈن مەسااىلىلىرىدە ئىااش ئەكسااىچە بولااۇپ « ،گەپ سااورىماۇ شااۇنداق ئېتىقاااد قىاالۇ»دەياادىغان
پىرىنسىپى ھۆكۈم سۈرىدۇ
( ) 3ئىسااالم دىنااى ئەقىلنااى قەدىرلەياادىغان ،ئوقااۇش ۋە ئۆگىنىشاانى پەرز سااانايدىغان ،ئىلىاام –
پەناااگە تەشاااەببۇس قىلىااادىغان دىااان ئەمماااا خرىساااتىئان چىركااااۋلىرى خۇراپااااتنى تەشاااەببۇس
قىلىدىغان ،ئەقىلغا قىممەت بەرمەيدىغان ،ئىلىم – پەنگە جېنى بىالەن قارشاى تۇرىادىغان جاھاالەت
ۋە قاراڭغۇلۇق مەنبىئىدۇر
( ) 4ئىسااالم دىنااى ھاياتلىقنىااڭ بااارلىق ساااھەلىرىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااان ۋە ھەر قانااداق بىاار
قىيىنچىلىاااق ياااا كى مۇشاااكىلىدىن چىقىشااانىڭ ياااولىنى ھاااازىرالپ بولغاااان بىااار دىااان شاااۇڭا ئىساااالم
شااەرىئىتى يۇقىرىسااى دۆلەت ،تااۆۋىنى ئااائىلە ھاياتىغىچىلىااك پۈتااۈن ھاياااتلىق مەياادانلىرى ئۈچااۈن
ماااۇئەييەن پىرىنساااىپالرنى ۋە قائىااادە – تەرتىبلەرناااى بەلگىلىاااگەن ئەمماااا يەھاااۇدىي ئەساااىللىك
خرىسااتىئان ئااالىمى پاۋلۇ ساانىڭ خرىسااتىئان دىنىغااا چااوڭ ئااۆزگىرىش كىرگۈزگىنىاادىن كېاايىن ،بااۇ
دىن مەنىاۋىي ۋە ئەخالقىاي تەرەپانىال ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان كەمتاۈك بىار دىنغاا ئايلىنىاپ قالغاانلىقى
ساااەۋەبلىك ،ئۇنىڭااادا ئىنساااانالرنىڭ ھاياااااتى ۋە تۇرمۇشاااىغا مۇناساااۋەتلىك ھېچقاناااداق قااااانۇن –
تۈزۈم ،تەرتىب – ئىنتىزام بو لمىغانلىقى ئۈچۈن مۇساتەبىت چىركااۋالر ئاۆز خاھىشالىرى باويىچە
ئااادالەتتىن ھااېچ ئەسااىرى بولمىغااان قااانۇن – تااۈزۈملەرنى بەلگىلىۋېلىااپ ئىنسااانالرنىڭ ھاياااتىنى
دوزاخقاااا ئايالنااادۇرغان مۇناااداق بىااار ئەھۋالااادا ،خرىساااتىئانالر دىننىاااڭ بېساااىمىدىن قۇتۇلاااۇپ،
ئۆزلىرىنىااڭ ھاياااتلىق يااوللىرىنى بە لگىاالەش ئۈچااۈن زامااانىۋىي قااانۇن – تااۈزۈملەرنى تۈزۈشااكە
تاماااامەن ھەقلىاااق ئىااادى  Secularismئەنە شاااۇنداقالر ئۈچاااۈن زۆرۈر ئەمماااا مۇساااۇلمانالر
ئۈچۈن ئارقىغا چېكىنىشتۇر
( ) 5ئىسالم دىنىدا پىكىر ۋە مۇنازىرە قىلىش ئەركىنلىكى ،يېڭاى چىققاان مەساىلىلەر ،شاۇنداقال
قۇرئاااان كەرىااام ۋە ھەدىسااالەردە ھۆكاااۈمى باياااان قىلىنمىغاااان ئىشاااالر ئۈساااتىدە ئىجتىھااااد قىلىاااش
( )1شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە توپلىغان قىسسىلەردىن
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پۇرسااىتى بااار شااۇڭا مۇجتەھىاادالر قەدىماادىن ھااازىرغىچە ئىنسااانالر دۇچ كېلىۋاتقااان پۈتااۈن
مەساااىلىلەرگە جااااۋاب بېرىاااپ كەلمەكاااتە ئەمماااا خرىساااتىئان دىنىااادا شاااەرىئەت بولمىغاااانلىقتىن،
چىركاااۋالر ئۆتمۈشاالەردىكى قاااراڭ غۇلۇق دەۋرلىرىاادە قااارار قىلىااپ بېكىتىااۋەتكەن بەزى دىنىااي
قائىاااادىلەردىن كىشااااىلەر ھااااازىرمۇ قۇتۇاللمىغااااان خرىسااااتىئان دىنىاااادا تاااااالق بولمىغااااانلىقى ۋە
ھاياتلىقنىااڭ تەقەززاسااى بەزىاادە تاااالقنى الزىاام قىلغااانلىقى سااەۋەبلىك بااۇ مەسااىلىگە خرىسااتىئان
دىنىااادىن ياااول تاپالمىغاااان خرىساااتىئان ئال ىملىرىنىاااڭ ئىساااالم دىنىااادىكى تاالققاااا رۇخساااەت قىلىاااش
قانۇنىنى قوبۇل قىلىشقا مەجبۇر بولغانلىقىمۇ بۇنىڭ بىر مىسالى
( )6ئ ىساااالم دىنىااادا گۇنااااھالرنى ئاااالالھ تائاالنىاااڭ نامىااادىن ھاااېچكىم كەچۈرەلمەيااادۇ ھەتتاااا
پەيغەمبەرماااۇ شاااۇنداق پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ساااۆيۈملۈك قىااازى فااااتىمە رەزىيەلالھاااۇ
ئەنھاغااا «قىااازىم مااال – مۈلكۈمااادىن نااېمە سورىساااىڭىز سااوراڭ ،ئەمماااا مەن ئالالھنىااڭ ئالدىااادا
سىزگە ھېچ نەرسە قىلىپ بېرەلمەيمەن» دېگەنلىكى بۇنىڭ دەلىلى
 1935سوئال :دىننىي سىياسەتتىن ئايرىش پىكرى ئىسالم دۇنياسىغا قاچان كىرگەن
جاااۋاب :دىننىااي سىياسااەتتىن ئااايرىش پىكاارى ئااۇزۇن ۋاقىااتالردىن بىاارى ئىسااالم دۇنياسااىغا
يااۈرۈش قىلىااش يولىاادا كااۈچ سااەرپ قىلغااان بولسااىمۇ ،بۇنىڭغااا پېتىنالماااي كەلااگەن ئىاادى پەقەت
يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ باشلىرىدا يەنى  -1924يىلاى ئوسامانىيالر خەلىپىلىكاى يېقىلغانادىن كېايىن،
() 1
بۇ ئېقىم ئىسالم دۇنياسىغا رەسمى كىرىشكە باشلىغان ئىدى
 Secularismئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا كىرىشىنىڭ سەۋەبى
 1936سوئال Secularism :ئېقىمىنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا كىرىشىنىڭ سەۋەبى نېمە
جاااۋاب Secularism :ئېقىمىنىااڭ ئىسااالم دۇن ياسااىغا يااامراپ كىرگەنلىكىنىااڭ سااەۋەبىنى بىاار
قانچە تەرەپتىن ئىزدىنىشكە بولىدۇ
( ) 1مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئىسااااالم دىنىنىااااڭ روھىاااادىن يىراقلىشااااىپ ،تۈرلااااۈك خۇراپاتالرغااااا
چۆمااۈپ كەتكەنلىكااى ۋە كىشااىلەردە ئااۆز ئېتىقاااادىنى ۋە دىنىااي تەلىماااتالرنى قوغااداش ئېڭىنىاااڭ
ئاجىزالپ كەتكەنلىكاى ،جاھا الەت ۋە نادانلىقنىاڭ ياامراپ كەتكەنلىكاى تاشاقى كۈچالرنىاڭ ئىساالم
دۇنياسىغا پىكرى جەھەتتىن ھۇجۇم باشلىشىغا شەرت شارائىت – يارىتىپ بەرگەن
( ) 2كااۆپلىگەن ئىسااالم دۆلەتلىرىنىااڭ كۇففارالر نىااڭ مۇستەملىكىسااىگە ئۇچرىغااانلىقى تاشااقى
كۈچلەرنىاااڭ پىكىااار ئۇرۇشاااى قوزغىشاااىغا ۋە مۇساااۇلم انالرنى ھەق دىنىااادىن يىراقالشاااتۇرۇپ
ئااااۆزلىرىگە ھەر تەرەپااااتىن قااااۇل قىلىااااش يولىاااادا زىيااااانلىق ۋە خەتەرلىااااك پىكىاااار ئېقىملىرىنااااى
مۇساۇلمانالر ئارىساىدا قانااات يايدۇرۇشاىغا سااەۋەب بولادى مۇسااتەملىكىچىلەر ئاۆز پىكىرلىرىنااى
تارقىتىش ئۈچۈن بارلىق تەشۋىقات ۋاساىتىلىرىنى قولالنغاننىاڭ ساىرتىدا ،ھەر خىال ناامالر بىالەن
ئاتالغااان «غەربااچە مەكااتەبلەر» نااى قااۇرۇپ چىققااان ۋە ئىسااالم دىنىغااا مەنسااۇب بولغااان بەزى
ئااااازغۇن مەزھەبلەرنااااى ھەر جەھەتااااتىن كۈچلەناااادۈرۈپ مۇسااااۇلمانالرنى ئەقىاااادە ۋە پىكىاااار
تەرەپتىن بۇزۇش رولىنى ئوينىغان
( ) 3مۇستەملىكىچىلەر كۆپلىگەن ئىساالم دۆلەتلىرىادە « تەرەققىيپەرۋەرلىاك» « ،ئىلغاارلىق»
دېگەنلەرگە ئوخشاش قارىماققا چىرايلىق ئىساىمالر بىالەن ئاتالغاان كاۆپلىگەن مۇئەسسەساەلەرنى
( )1بەندەر ئىبنى مۇھەممەد رىباھنىڭ«ئىلمانىيە» ناملىق ئەسىرى  -18بەت
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قۇرۇپ چىقىپ ،مۇسۇلمان ياشالىرىنىڭ مېڭىساىنى زەھەرلەشاتە غەلىابە قىلغاان باۇ ئەيناى ۋاقىتتاا
"پىكىر ھۇجۇمى " ئىدى
( ) 4دىنىااي ۋە مىللىااي غاا ۇرۇرىنى يوقىتىااپ ،ماااددىي جەھەتااتىن تەرەققىااي قىلغااان ياۋروپااا
دۆلەتلىرىنى ئۆزلىرى ئۈچۈن ئۈلگە قىلىۋالغاان بىار قىساىم ئىنساانالرنىڭ ياۋروپانىاڭ ھەر قاناداق
نەرسىساااىنى ئىلغىماساااتىن قوباااۇل قىلىشاااقا ئالدىرىشاااى ئەسااالىدە ،ئىلىااام – پەن نەدە بولساااا ،ئاااۇنى
ئاااۆگىنىش مۇسااااۇلمانالر ئۈچااااۈن پەرز تۇرسااااا ،ئاااۇالر ياۋروپانىااااڭ ئىلىاااام –پەن تەرەققىياتىغااااا
قىااازىقىش روھىناااى ئۆگىنىشاااكە قىزىقماساااتىن ،ئۇالرنىاااڭ زەھەرلىاااك پىكىااار ئېقىملىرىناااى قوباااۇل
قىلغانالردۇر
( ) 5ياۋروپااا ئەللىاارىگە ئوقااۇش ئۈچااۈن ئەۋەتىلااگەن مۇسااۇلمان ياشاالىرىدىن ئااۆز دىنىنىااڭ
مااااااھىيىتىنى چۈشاااااەنمىگەنلەر ياۋرو پانىاااااڭ مااااااددىي جەھەتتىكاااااى تەرەققىياااااات ۋە باياشاااااات
تۇرمۇشاااىنى كااااۆرۈپ ،ئۆتمۈشاااالەردىكى خرساااىتىئان چىركاۋلىرىنىااااڭ تەرەققىيااااات ۋە ئىلىاااام –
پەننىڭ دۈشمىنى بولغانلىقىنى ،شاۇ ساەۋەبتىن دىنناى سىياساەتتىن ئاايرىش ئېقىمىنىاڭ چىققاانلىقىنى،
ئەممااا ئىسااالم دىنىنىااڭ ئەزەلاادىن تەرەققىياااپەرۋەر ۋە ئوقااۇش ،ئۆگىنىشاانى پەرز قىلغااان ،ھەتتاااا
ياۋروپااااالىقالر ئۆتمۈشاااالەردە خەت يېاااازىش ئۈچااااۈن تېرىلەرنااااى ۋە دەرەخنىااااڭ قااااوۋزاقلىرىنى
ئىشاااااالەتكەن چاااااااغالردا ،مۇسااااااۇلمانالرنى كىتاااااااب ،ماتېرىياااااااللىرىنى ئااااااۆزلىرى باغاااااادادتا
ئىشالەپچىقارغان قەغەزلەرگە يېازىش تەرەققىياتىغاا ئىاگە قىلغاان بىار دىان ئىكەنلىكىناى ئۇنتۇغااان
ياااكى بىلمىااگەن ھالاادا " ،بىزمااۇ دىننااى سىياسااەتتىن ئايرىساااق تەرەققىااي قىلىاادىغان ئوخشااايمىز"
دەپ جۆيلىگەنلىكتىن ،ياۋروپانىڭ بۇ ئېقىمىنى تەشۋىق قىلغان
مۇسااۇلمانالرنىڭ خېمىرىاادا تەرەققىيااات روھااى بااار بولااۇپ ،ئااۇنى غەپاالەت ،جاھااالەت ۋە
كەمسىنىشااالەر قاپل ىۋالغاااان ئاااۇالر ئىساااالمنىڭ ئاااالتۇن دەۋرلىرىااادىكى ئەجااادادلىرىنىڭ روھىغاااا
ۋارىسااالىق قىاللىساااا ،باااۇ ئۇالرغاااا يېتىااادۇ ياۋروپالىقالرنىاااڭ يېزىقچىلىاااق ،تەرجىااامە ،تاااازىلىق،
دوختۇرلۇق ،ھەتتا بەزى قانۇن -تاۈزۈملەرنى مۇساۇلمانالردىن ئاۆگەنگەنلىكىنى ھاېچكىم ئىنكاار
قىاللمايدۇ ،ھەتتا بۇنى ئۆزلىرىمۇ سۆزلىمەكتە
 1937سوئال :ئىسالم دۇنياسىدا  Secularismپىكرىنى تارقاتقانالر كىملەر
جاااااۋاب :ئىسااااالم دۇنياسااااىدا ياۋروپانىااااڭ  Secularismپىكرىنااااى تەشااااۋىق قىلغانالرنىااااڭ
مەشااااھۇرلىرى :مىسااااىردا ئەھاااامەد لااااۇتفىي سااااەييىد ،ئىساااامائىل مەزھ ەر ،قاسااااىم ئەمىاااان ،تاھااااا
ھۈساااەين ،ئابااادۇلئەزىز فەھمىاااي ،جاماااال ئابدۇنناساااىر ،ئەھااامەد ھەساااەن زىياااات ،فەرەج فاااودە،
ئىراقتاا مىشاىل ئەفالەق ،ھىنادونېزىيە ساۇھارتو ۋە ئۇنىاڭ ساېپىدىكىلەر ،تۈركىيىادە مۇساتافا كاماال
ئاتاتۈرك ۋە ئۇنىڭ سەپداشلىرىدۇر
 1938سوئال :ئىسالم دۇنياسى  Secularismئېقىمىنى قوبۇل قىلىپ قانداق پايدا ئااللىدى
جااااۋاب :ئىساااالم دۇنياساااى باشاااتا مىساااىر ۋە ئىاااراق بولاااۇش ساااۈپىتى بىااالەن Secularism
ئېقىمىنى خاۇددى ئاۇالرنى پۈتاۈن دەرتلىرىادىن قۇتۇلدۇرىادىغان ،مۇشاكىالتلىرىنى ھەل قىلىادىغان
ۋە ئااۇالرنى بەخ تلىااك قىلىاادىغان بىردىنبىاار ھەل قىلغااۇچ تااۈزۈم سااۈپىتىدە قوبااۇل قىلىااپ ،ئااۇنى
سااىناپ كااۆردى ئەممااا ئااۇالر  Secularismدىاان كۈتكەنلىرىاادىن بىرەرسااىگىمۇ ئېرىشااەلمىدى
بەلكاااى قاتمۇقاااات كىرىزىساااالرغا يولاااۇقتى ئى ساااالم دۇنياساااىنىڭ ھاااازىرقى كرىزىساااقا تولغاااان
ئەھۋالى بۇنىڭغا گۇۋاھ بولماقتا
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ھەق دىن ئىلىمگە قارشى ئەمەس
 1939سوئال :دىن ئىلىم – پەنگە قارشىمۇ
جاااااۋاب :شااااۇ ئېنىقكااااى ،ھەق دىاااان ئىلىاااام پەنااااگە قارشااااى ئەمەس شااااۇنداقال ھەق دىننىااااڭ
تەلىماتلىرى توغرا ئىسپاتال نغان ئىلمىي ھەقىقەتالەر بىالەن ھاېچ ۋاقىات بىار -زىتالشامايدۇ ،بەلكاى
بىر-بىرى بىلەن تامامەن ماسلىشىدۇ
( ) 1ياۋروپااادا دىاان بىاالەن ئىلىاام ئوتتۇرىسااىدا يااۈز بەرگەن زىااددىيەت پەقەت دىاان نامىاادىن
سااۆزلەيدىغان چېركاااۋالر بىاالەن بولغااان ئەخالقىااي ۋە سىياسااىي زىااددىيەتتۇر شااۇڭا غەربلىااك
ئاتېئىزمچى تارىخچىالردىن بىرساى مۇناداق دېاگەن« :ئالالھنىاڭ باارلىقىنى-چىركاۋغاا تايانمااي-
مااۇداپىئە قىلغاناادا ،بااۇ ئىمااان چۈشىنىشاالىك كۆرۈنىاادۇ چااۈنكى چېركاااۋ داۋاالشاانىڭ بىاار قىساامى
بولماستىن ،ئاالالھنى تونۇشاتا كېساەللىك ۋە قىيىنچىلىقنىاڭ بىار قىسامى بولاۇپ قالادى ،چېركااۋالر
() 1
ئاتېئىستلىقنى ئۈندۈرگەن زېمىن بولۇپ قالدى»
( ) 2ئاااااتېئىزملىق سااااەۋەبلىرىنىڭ چااااوڭراقى مەشاااااھۇر پەيالسااااوپالر ئااااۇلىنى ساااااالغان ۋە
ئااۆزلىرى مااۇداپىئە قىلغااان بەزى ئىاادىيە ئاساساالىرىدۇر بااۇ پەيالسااوپالردىن كااۆپلىرى ئالالھقااا
ئىشااىنىدىغان بولسااىمۇ ،لااېكىن ئۇالرنىااڭ ئىاادىيە ئاساسا لىرى ئاتېئىزمنىااڭ ئاساساالىرى ئى ادى شااۇڭا
ئاااۇالردىن كېااايىن كەلگەنلەرنىاااڭ كۆپىنچىساااى ئاشاااۇ ئىااادىيە ئاساسااالىرى بىااالەن قانائەتلەنااادى ۋە
ئاااتېئىزملىقنى شاااۇ ئاساساااالرغا قۇرۇشاااتى كېيىااانكىلەر ،ئىااادىيە ئاساسااالىرىنى يىلتىزالشاااتۇرغان
پەيالسااوپالرنىڭ ئىمااانىنى ،ئۇالرنىااڭ ئااۆزلىرى يىلتىزالشااتۇرغان ئەقلى اي قائىاادىلەرگە مۇناسااىپ
كەلمەيدىغان شەخسى مەسىلە دەپ قاراشتى
( )3تەبىئىااي پەنلەرنىااڭ نەزىرى يىااۋى ئاساساالىرىنى ئوتتۇرىغااا قويغااان پەيالسااوپ دىكااارت
( ) Descartesمۇشاااۇ خىاااال قاراشاااتىكى پەيالسااااوپالرنىڭ بىرسااااى ئاااۇ تەبىاااائەت توغرىسااااىدا:
« ئالالھ تەبىئەتنى ياراتقاندىن ك ېيىن ،تەبىائەت ئاالالھ ئورۇنالشاتۇرغان مۇساتەقىل قاانۇنىيەتلىرى
بىااااالەن تولاااااۇق مۇساااااتەقىل بولااااادى ،شاااااۇنىڭدىن كېااااايىن يااااااراتقۇچى تەبىئەتنىاااااڭ ئىشااااالىرىغا
ئارىالشمايدىغان بولدى ياكى ئۇنىڭ پائالىيىتىنى توختىتىپ قويىدىغان بولمىدى» دەپ قارايدۇ
پەيالسااوپ دېكارتنىااڭ چۈشەنچىسااى بااويىچە ياااراتقۇچى كىشااىلەرنىڭ كۈناادىلىك ھاياااتى ۋە
نەق ئېھتىياجلىرىاااادىن يىااااراق بىاااار نەرسااااىگە ئايلىنىااااپ قالغااااان ،ھايااااات ئۇنىڭغااااا تايانمااااايمۇ
داۋاملىشىشى مۇمكىن بولىدىغان بىر نەرسە بولاۇپ قالغاان ،يارىتىلىشانىڭ دەسالەپكى باشلىنىشاىنى
بايااان قىلغاناادا ياااراتقۇچى توغرۇلااۇق سۆزلەشااتىن باشااق ا ياااراتقۇچىنى زىكىاار قىلىشاانىڭ ھ ااجىتى
قالمىاااادى پەيالسااااوپ دىكارتنىااااڭ نەزىرىاااا دىكى بااااۇ سااااەلبىي ئىااااالھ كااااۆپلىگەن تەبىئىااااي پەن
ئالىملىرىنىاڭ نەزىرىا دە تەبىائەت نىزاماى تايىنىاادىغان پىرىنساىپالرنىڭ قوشاۇمچە ئىسامىغا ئايلىنىااپ
قالغان
( ) 4زامااانىمىزدا ،كائىناتنىاااڭ ئارقااا رادىئاتسىيىساااىدە قااورۇقالر( )Wrinklesنىاااڭ باااارلىقى
كائىنااات ئۆمرىنىااڭ دەساالەپكى  300000يىلغااا قايتىاادىغانلىقىنى ۋە مۇشااۇ نەرسااە زور پااارتىالش
(At The Origins of Modern Atheism) Buclkey ,s.j, Michael , p.38 )1
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نەزىرى يىسااى بااويىچە كائىناااات جىسااىملىرى شااەكىللەنگەن ئۇرۇ (ياااادرو) ئىكەنلىكىنااى كەشاااىپ
قىلغااان فىزىكااا ئااالىمى جااورج ساااىموت ( )George Smootئاشااۇ كەشااپىياتىنى -1992يىلاااى
مۇخبىرالرنى كۈتۈۋېلىش يېغىنىادا ئاېالن قىلىاپ":ئەگەر ساەن دىنادار بولسااڭ ،خاۇددى ئاالالھنى
كۆرگەندەك بولىسەن"دېگەن
( ) 5غەربلىكاااالەر ئۆزلىرىنىااااڭ دىناااادىن ئۈكااااۈش سااااەۋەبىنى ئاقالشااااتا كىتابلىرىاااادا كااااۆپ
تەكرارلىنىاادىغان مەسااىلىلەرنىڭ بىرسااى غەرب تارىخىاادا دىنىااي ئ ىخااتىالپ سااەۋەبلىك ئااۇرۇش ۋە
تراگىدىيەنىڭ كۆپ يۈز بەرگەنلىكىدۇر
( )6ئااااتېئىزمچىالر دىنناااى ئىلىااام-پەناااگە قارشاااى مەيداناااد ا قوياااۇپ ئالااادامچىلىق ئۇساااۇلىغا
تاياندى ،ئانادىن ئىلىام -پەننىاڭ ئاارتۇقچىلىقلىرى ،ئىلىام -پەن ئاارقىلىق قولغاا كەلاگەن ئىجاادىيەتلەر
ۋە ئۇتاااۇقالر ،ئىلىااام-پەنن ىاااڭ كائىناتقاااا ئاالقىااادار مەرىاااپەت دائىرىساااىنى كېڭەيتكەنلىكاااى ۋە شاااۇ
ئااااارقىلىق كائىنااااات خاااااراكتېرىگە ياااااكى كائىناااااتتىكى تەسااااىر كۆرسااااەتكۈچى سااااەۋەبلىرىنىڭ
خاااراكتېرىگە ئاالقىاادار كااۆپلىگەن خۇراپاااتالرنى يوقاتقااانلىقى توغرىسااىدا سۆزلەشااتى ئانااادىن
ئۇالر مۇشۇ ساەۋەبلەر ئۈچاۈن ھەقىقەتل ەرناى بىلىشاتە دىنغاا تايانمااي تەبىئىاي پەنالەرگە تاايىنىش
() 1
كېرەك دېيىشتى
غەربلىاااك ئاااالىم ھۇشاااېل مۇناااداق دەيااادۇ « :ئىلىااام سااااھەلىرى كېڭەيگەنساااېرى تەڭداشساااىز
قۇدرەتلىك ،يەككە ـ يېگانە ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىغاا بولغاان كۈچلاۈك ئىلمىاي دەلىلالەر كاۆپەيمەكتە
بىئولاوگىيە ،فىزىكاا ،تەبىائەت ،ئاساترونومىيە ئاالىملىرى ئاۆز ئاارا ھەمكارلىشاىپ ئىلام ماۇنبىرىنى
تىكلىمەكتە بۇ ئەينى ۋاقىتتا ئالالھنىڭ تەڭداشسىز ئۇلۇغلىقىنىڭ مۇنبىرىدۇر»
ھېربېاارت سپېنساار «تەربىاايە» ناااملىق ئەسااىرىدە مۇنااداق دەپ يازغااان« :ئىلىاام خۇراپاااات
بىاالەن زىتلىشااىدۇ ،ئەممااا دىننىااڭ ئەسلىسااى بىاالەن زىتالشاامايدۇ كااۆپلىگەن يااۈزەكى تەبىئىااي پەن
ئىلىملىرىدە دىنساىزلىق روھاى بااردۇر ئەمماا ياۈزەكىلىكتىن يۈكساىلىپ ،ھەقىقىاي مەنىادىكى ئىلىام
سەۋىيىسااىگە كۈتااۈرۈلگەن ئىلىاام مۇنااداق دىنسااىزلىق روھىاادىن يىراقتااۇر ،ئەلااۋەتتە تەبىئىااي پەن
ئىلىملىرى بىلەن شۇغۇللىنىش ئىباادەتتۇ ر چاۈنكى تەبىئىاي پەن ئىلىملىارىگە ئىچكىارىلەپ كىارىش
بىااااز سااااىرلىرىغا يېتىااااپ بواللماااااي دەرتلىنىۋاتقااااان ۋە ئاسااااتا ـ ئاسااااتا بىلىۋاتقااااان شااااەيئىلەرنىڭ
ئېساااىللىكىنى ئېتىاااراپ قىلىاااش ،ئانااادىن ئاااۇالرنى ياراتقاااان زاتنىاااڭ چەكساااىز قاااۇدرىتىنى توناااۇش
دېمەكتاۇر بااۇ ئاااغزاكى تەساابىھ (ئااالالھنى مەدھىاايىلەش) ئ ەمەس ،ئەمەلىااي تەساابىھتۇر مۇنااداق
ئىلىمااالەرگە قىلىنىااادىغان ھۆرمەتماااۇ مەنىساااىز ھاااۆرمەت ئەمەس ،بەلكاااى ئەقىااال ،تەپەككاااۇر ۋە
ۋاقىتناااى قۇرباااان قىلىاااش بەدىلىاااگە كەلاااگەن قىممەتلىاااك ھۆرمەتتاااۇر بۇناااداق ئىلىااام كىشاااىلەرگە
ئالالھنىاااااڭ قاناااااداق شاااااەكىل ۋە قاناااااداق كەيپىياتتاااااا ئىكەنلىكىنااااا ى چۈشەندۈرۈشااااانىڭ ماااااۇمكىن
ئەمەساالىكىنى بىلدۈرۈشااتە ئىسااتىبدات يااولىنى تۇتماياادۇ ،لااېكىن بىاازگە بااۇ مااۇمكىن ئەمەس الىكنى
چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن مۇناسىپ ياولنى تۇتىادۇ ۋە ئىنسااننى ئەقلاى يېتىادىغان باارلىق سااھەلەرگە
باشااالپ بېرىااپ ،ئاخىرىاادا ئەقىلنىااڭ سااىرتىدا بولغااان چېگاارادا توختاياادۇ شااۇ ۋاقىتتااا دەياادۇكى،
ئىنسااااننىڭ ئەقلاااى شاااۇنچىلىك يەرگىاااچە يېتىااادۇ ،ئەمماااا ئەقىااال ئىااادراك قىاللمايااادىغان ئاااالەملەر
كۆپۇ»
ھېربېاارت يااۇقىرىقى سااۆزلىرىگە مىساااال كەلتااۈرۈپ مۇنااداق دەيااادۇ « :بىاار تااامچە ساااۇنى
(islamawazi.net )1
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كاااۆرگەن ئاااالىم ئۇنىاااڭ ئوكساااگېن بىااالەن ھىدروگېنااادىن مەلاااۇم نىسااابەتتە تەركىاااب تاپقاااان ساااۇ
ئىكەنلىكىنااى ،ئەگەر ئااۇ ئۆزىنىااڭ شااۇ نورماللىقىاادىن ئااۆزگىرىپال كەتكەناادە ،سااۇ ئەمەس ،باشااقا
نەرساااىگە ئايلىنىاااپ قالىااادىغانلىقىنى ئۇبااادان بىلىااادۇ بۇنىڭااادىن ئاااالالھ تائاالنىاااڭ قاااۇدرىتىنى ۋە
ھااااېكمەت بىاااالەن شااااۇنداق ئورۇنالشااااتۇرغانلىقىنى چۈشااااىنىدۇ مۇنااااداق ئالىمنىااااڭ ئىلمااااى سااااۇ
تامچىسى نى پەقەت بىر تامچە ساۇ خااالس ،دەپ بىلىادىغان ئالىمنىاڭ ئىلمىادىن ئەلاۋەتتە ياۇقىرى ۋە
كۈچلاااۈك ئىلىمااادۇر شاااۇنىڭدەك ،بىرتاااال قاااار دانىساااىنى كاااۆرگەن ئاااالىممۇ ئۇنىڭااادىكى بەدىئىاااي
ساااەنئەتنى ،دىقاااقەت بىااالەن اليىھىلەناااگەن گاااۈزەللىكنى كۆرىااادۇ شۈبھىساااىزكى ،بۇنىاااڭ بىااالەن
ئالالھنىااڭ ماھااارىت ىنى ۋە ھېكمەتلىااك ئىااش قىلىااادىغانلىقىنى بىلىاادۇ ئەممااا شااەيئىلەرگە ياااۈزەكى
باقىدىغان ئالىم قار دانىسىنى «مۇزلىغان سۇ» دەپال كۆرىدۇ ،بەس»
بەزى ئاتالمىش ئىلمىي ھەقىقەتلەرنىڭ ساختىلىقى
ئاااتېئىزمچىالر دەۋر سااۈرگەن زامااانالردا ئااۆزگەرمەس ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر دەپ تەشااۋىق
قى لىنغااان نۇرغۇنلىغااان ئاتااالمىش ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر زامااانىمىزدا ئىلىاام-پەننىااڭ تەرەققىااي قىلى اپ
يېڭاااى بىااار دەۋرگە ئۆتىشاااى بىااالەن خاااۇددى ئاتېئىزمچىالرنىاااڭ يااااراتقۇچىنى ئىنكاااار قىلىشااانى
ئاساساااالىق ماااااۋزۇ قىلغااااان نەزىرى يىلىاااارى سااااەھنىدىن چۈشااااكەندەكال بىاااار-بىاااالەپ سااااەھنىدىن
چۈشۈشكە باشلىدى تۆۋەندە بۇ ماۋزۇدا بىر قانچە مىسال بېرىلىدۇ:
( )1ئۆتمۈشاااتىكى «مااااددا پانىيلىققاااا ياااۈز تۇتمايااادۇ» دەيااادىغان ئاتاااالمىش ئىلمىاااي ھەقىاااقەت
قۇرئااان كەرىماادىكى ﴿ :ئااالالھتىن باشااقا ھەماامە نەرسااە پانىيلىققااا يااۈز تۇتقۇچىاادۇر ﴾( )1دېااگەن
دىنىي ھەقىقەتكە زىت كېلىدۇ
بۇ ئىككى نەزىرىيىنىڭ قايسىسى توغرا
بۈگۈنكى كۈندىكى ھەممە ئېتىاراپ قىلىادىغان ئىلمىاي ھەقىاقەت تەرەققىاي قىلغاان ئىلىام ـ پەن
سايىسااىدا مۇنااداق دەپ جاكارالياادۇ « :ماااددا ھەر زامااان پانىيلىققااا يااۈز تۇتقۇچىاادۇر يىلالرنىااڭ
ئۆتۈشى بىلەن ئۇنىاڭ ئاۆز خۇسۇساىيىتىنى ۋە مااھىيىتىنى يوقىتىاپ باشاقا ئېنىارگىيىلەرگە ئايلىنىاپ
قېلىشى ئۇنىڭ پانىيلىققا يۈزلەنگەنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر»
( )2دارۋېننىااڭ ئىنساااننىڭ يااارىتىلىش قىسسىسااى ھەققىاادە « :ئااادەم مايمۇناادىن ئااۆزگەرگەن»
د ەياااادىغان ئاااااللىبۇرۇن سااااەھنىدىن چۈشااااكەن خىيااااالىي نەزىرى يىسااااى يارىتىلىشاااانىڭ باشاااالىنىش
قىسسىسىنى بايان قىلغان قۇرئان كەرىام ئايەتلىرىادىكى﴿ :شۈبھىساىزكى ،بىاز ئىنساان (يەناى ئاادەم
ئەلەيھىسسااااالم)نى قاااارا اليااادىن ياساااىلىپ شاااەكىلگە كىرگاااۈزۈلگەن (چەكساااە جىرىڭاليااادىغان)
قۇرۇق اليدىن ياراتتۇق﴾( )2دېگەن دىنىي ھەقىقەتكە زىت كېلىدۇ
تەپسىرشۇناسالر بۇ ئايەتتىكى «قارا الي»نى يىلالرنىاڭ ئۆتۈشاى بىالەن رەڭگاى ئۆزگىرىاپ
كەتاااكەن سېساااىق پۇرايااادىغان قاااارا الۋا ،دەپ تەپساااىر قىلىااادۇ ھاااازىرقى زامانااادا ئىساااپاتالنغان
ئىلمىي ھەقىقەت مۇنداق دەيدۇ« :ھاياتلىقنىاڭ باشلىنىشاى پاتقااقلىق قاارا الۋىادىن ئىباارەت بولغاان
باااۇ الۋا پاتقىقىااادىن  METHANEگېااازى H2S ،گېااازى ۋە  AMMONIAگېااازى قاتاااارلىق
سېسىق پۇرايدىغان گازالر چىقاتتى
) (1قەسەس سۈرىسى  88ـ ئايەت
) (2ھىجر سۈرىسى  26ـ ئايەت
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( )3ئاۋۋالقى ئىنسان ( ئاادەم ئەلەيھىسسااالم)نىڭ تاۇپراقتىن يارىتىلغاانلىقى قۇرئاان كەرىمنىاڭ
كەسااكىن خەۋىاارى بولااۇپ زامااانىمىزدا ئىسااپاتالنغان ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر بىاالەن مۇۋاپىقلىشااىدۇ
مۇندىن باشقا ،ئىنسان ۋۇجۇدىدا بولغان  18تۈرلۈك ئېلېمېتنىاڭ تاۇپراق جىسامىدا باار بولغاان 18
تۈرلااۈك ئېلېمېنتنىااڭ ئااۆزى ئىكەنلىكىمااۇ ھااازىرقى زامان ادىكى ئىلىاام -پەن ـااـ ئىسااپاتلىغان ئىلمىااي
يەكۈندۇر
( 17 )4ـ ئەساااىرگە كەلگىاااچە تىببىاااي مۇتەخەسسىسااالىرى بوۋاق نىاااڭ تۆرىلىشاااىدە ئانىنىاااڭ
ھېچقانااداق رولااى يوقتاااۇر ،ئۇنىااڭ پەقەت بااا ال تۆرەلگەنااادىن كېاايىن ئااۇنى ئوزۇقالنااادۇرۇش ۋە
قۇرساىقىدا ساقالشاتىن باشااقا رولاى بولمايادۇ ،باااال پەقەت ئەرنىاڭ سپېرمىساىدىنال تۆرىلىاادۇ ،دەپ
ئېتىقاد قىالتتى  18ـ ئەسىرنىڭ باشلىرىدا يۇقىرىقىساىغا تاماامەن زىات كېلىادىغان ئىلمىاي نەزىارىيە
ئوتتۇرىغا چىقىدۇ ۋە بالىنىڭ تۆرىلىش ىدە ئەرنىڭ سپېرمىساىنىڭ ھېچقاناداق رولاى ياوق ،ئاۇ پەقەت
ئايال نىڭ بەچچىدانىدىكى ساپېرمىنى پائاالىيەتكە كۆتىرىشاتىن باشاقا خىازمەت قىلمايادۇ ،دەپ ئېتىقااد
قىلغاااان  19ـااا ئەساااىرنىڭ ئااااخىرى ۋە  20ـااا ئەساااىرنىڭ باشااالىرىدا ،بااااال ئەر بىااالەن ئاياااال ھەر
ئىككىسااىنىڭ سپېرمىسااىدىن تۆرىلىاادۇ ب ۇنىڭاادا ئەر بىاالەن ئايااال ئىككىسااىنىڭ رولااى ئوخشاشااتۇر،
دەياااادىغان ئىلمىااااي ھەقىااااقەت ئوتتۇرىغااااا چىقتااااى ۋە مېدىتسااااىنا ئىلمااااى ساھەسااااىدىكى بااااارلىق
مۇتەخەسسىسلەر ۋە ئالىمالر بۇ ئىلمىي نەزىرى يىنىڭ تاوغرا ئىكەنلىكىادە ھەمامە بىاردەك ئىتتىپاققاا
كەلدى
ئەممااا قۇرئااان كەرىاام بااۇھەقىقەتنى مۇناادىن 14ئەسااىر بااۇرۇنقى چاااغالردىال ئااېالن قىلغااان:
() 1
﴿شۈبھىسىزكى ،بىز ئىنساننى(ئەر بىلەن ئايالنىڭ) ئارىالشما سپېرمىدىن ياراتتۇق﴾
دېاامەك ،دىننىااڭ ئەسلىسااى بىاالەن ،تااوغرا ئىسااپاتالنغان ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر بىاار ـ بىاارىگە
تامامەن ماسلىشىدۇ بۇ ئىككىسىنىڭ ئۆز ئارا زىتلىشىشى مۇمكىن ئەمەس
دۇنيادىكى ئۇرۇشالرغا دىن سەۋەب بولغان ئەمەس
 1940سوئال :دۇنيادىكى ئۇرۇشالرغا دىن سەۋەب بولغانمۇ
جااااۋاب :غەرب ئەللىرىااادە دىااان ناااامى بىااالەن كاااۆپلىگەن ئۇرۇشاااالرنىڭ ياااۈز بەرگەنلىكاااى
ھەقىااقەت ،لااېكىن مۇشااۇ سااەۋەب بىاالەن بااا رچە دىنالرنااى ئۇرۇشااالرغا سااەۋەب بولىااادۇ ،دەپ
ھۆكاۈم قىلىشااقا بوالماادۇ دىننااى ئۇنىااڭ قايسااى دىاان بولۇشااىدىن قەتئىياانەزەر مااۇتلەق رەت قىلىااش
توغرىمۇ
ئەلاااۋەتتە باااۇ ئابزاساااالرغا نەزەر يۈرگۈزگەنااادە مەلئاااۇن ئاپپااااق غوجىنىاااڭ ئىساااالم دىنىاااي
نامىاادىن ئۇيغااۇر خەلقىنااى ئەزگەنلىكااى ،ئازدۇرغااا نلىقى ۋە دىاان نااامى بىاالەن دۆتلەشااتۈرگەنلىكى
كاااۆز ئالااادىمىزدا كۆرۈنىااادۇ ئۇيغۇرالرنىاااڭ بۈگاااۈنكى كاااۈنگە قېلىشاااىغا ئىساااالم دىناااى ساااەۋەب
بولغااانمۇ ياااكى ئىسااالم دىنىنااى شەخسااىي مەنپەئەتااى ئۈچااۈن يامااان غەرەزلىااك ئىسااتىمال قىلغااان
ئااازغۇن غوجىالرماااۇ ئەگەر بىااز بۇنىڭغاااا ئىسااالم دىناااى سااەۋەبچ ى دەپ قارايااادىغان بولسااااق،
ئىسااالم دىنىنىااڭ قاراخااانىيالر ۋە سااەئىدىيە خاناادانلىقى دەۋرىاادە ئۇيغۇرالرغااا ئاتااا قىلغااان بۈي اۈك
مەدەنىيىتىگە نېمە دەيمىز
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خااۋارىجالر توغرىساىدا":ئۇالر قۇرئاان ئوقۇيادۇ ،لاېكىن قۇرئاان
) (1ئىنسان سۈرىسى  2ـ ئايەت

سەمەئ ىشراق ەگمىلىئ نىد قەھ

481

ئۇالرنىڭ گاللىرىادىن ئۆتمەيادۇ ،ئاۇال ر خاۇددى ئاوق پاچااقتىن چىقىاپ كەتكەنادەك دىنادىن چىقىاپ
كېتىاااادۇ ،مۇسااااۇلمانالرنى ئۆلتۈرىاااادۇ ۋە كاااااپىرالر بىاااالەن كااااارى بولماياااادۇ ،ئەگەر مەن شااااۇ
تااۈردىكى ئاااادەملەرنى ئۇچرىتىاااپ قالىااادىغان بولساااام ،ئااۇالرنى ئااااد قەۋمىاااگە ئوخشااااش ھااااالك
( )1
قىلغان بوالتتىم"دېگەن
ماقۇل ،دىنىي ئەقىدە ئ اشاۇ ئۇرۇشاالرغا ئېلىاپ بااردىمۇ دەپ پەرەز قىلىاپ تاۇرايلى ،غەرب
ئەللىرىاادە " دىننااى سىياسااەتتىن ئااايرىش" تااۈزۈمى دىننىااڭ ئورنىغااا چۈشااكەندىن كېاايىن ئااۇرۇش
توختىاادىمۇ ئىنسااانىيەت تارىخىاادا مىساالى كۆرۈلااۈپ باقمىغااان دەرىجىاادە ئىككااى قېتىملىااق دۇنيااا
ئۇرۇشااى سااەۋەبلىك يااۈز بەرگەن قىرغىن چىلىااق ،ۋەيرانچىلىااق ۋە بۇزغۇنچىلىااق دىاان سااەۋەبىدىن
يااااۈز بەرگەنمااااۇ كاپىتااااالىزم ۋە سوتسااااىيالىزم دۆلەتلىاااارى ئاااااجىز دۆلەتلەرنااااى بېسااااىۋېلىش ۋە
مۇساتەملىكە قىلىاۋېلىش ئۈچاۈن قوزغىغاان ئۇرۇشااالر دىنىاي ئۇرۇشاالرمىدى ئىاراق ،سااۇمالى،
چېچەنىسااتان ،ئافغانىسااتان ۋە ئىااراقالردا يااۈز بەرگەن ۋە يااۈز بېرىۋاتقااان ئۇرۇش االرمۇ دىنىااي
ئېتىقاد سەۋەبلىك يۈز بەرگەنمۇ
ئەگەر ھەركىم دىنغا باھا بېرىشتە ئىنسااپلىق بولىادىغان بولساا ،ھەر بىار ئىشانى ئاۆز ئورنىادا
قويىادۇ ،بىار دىننىاڭ ساەۋەبىنى باشاقا بىار دىنغاا ئارتمايادۇ ئۇناداق بولمىغانادا دىنغاا بەرگەن باھاا
ئىلىم ۋە ئەق ىل تونىغا ئۇرىنىۋالغان ھاۋايى -ھەۋەس خاراكتېرىدىكى باھا بولۇپ قالىدۇ
دىنغا تايانماستىن ھەممە نەرسىنى بىلگىلى بولمايدۇ
 1941سوئال :دىنغا تايانماستىن ھەممە نەرسىنى بىلگىلى بوالمدۇ
جاااۋاب :ھېسسااىي ئەزاالر كىشااىلەر مۇھتاااج بولىااد ىغان نەرسااىلەرنىڭ ھەممىسااىنى بىلىشاانىڭ
يااولى ئەمەس ،ھېسسااىي ئەزاالر بىاالەن بىلىشااكە تېگىشاالىك نەرسااىلەرنى ھېسسااىي ئەزاالر بىاالەن
بىلىااش ،ئەقىااال ئاااارقىلىق بىلىشااكە تېگىشااالىك نەرساااىلەرنى ئەقىاال ئاااارقىلىق بىلىاااش ئوتتۇرىساااىدا
زىتلىق مەۋجۇد ئەمەس
شۇنى بىلىش كېرەككى ،تەبىئىي پەن ب ىالەن ھەق دىان ئوتتۇرىساىدا زىتلىاق مەۋجاۇد ئەمەس
ھەقىقىااي دىاان ئىلىاام -پەن مېتااودىنى مەرىااپەتكە يېتىشاانىڭ يااولى دەپ ئېتىااراپ قىلىاادۇ ،لااېكىن ئااۇ
بااارلىق مەرىپەتلەرنااى بىلىشاانىڭ يااولى ئەمەس دەپ قاراياادۇ چااۈنكى بەزى مەرىااپەتلەر نەقى ال
( رىۋايەت) ئاارقىلىق ھاېس قىلىنىادۇ ،يەنە بەزى مەرىاپەتلەر ئەقال بىالەن يەكاۈن چىقىارىش ياولى
ئااااارقىلىق بىلىنىاااادۇ ،يەنە بەزى مەرىااااپەتلەر پەقەت پەيغەمبەرلەرنىااااڭ يااااولى ئااااارقىلىقال ھااااېس
قىلىنىاااادۇ ۋە بىلىنىاااادۇ ئەقىللىااااق كىشااااى مەرىااااپەت تااااۈرىگە قارىتااااا بااااۇ مەرىااااپەت يوللىرىنىااااڭ
ھەممىساااىدىن پايدىلىنىااادۇ ئەمماااا ئەقىلساااىزالر بەزى مەرىاااپەت ياااوللىرىنى قوباااۇل قىلىاااپ ،يەنە
بەزىلىرىنى ئىنكار قىلىدۇ
شااۇنىڭ ئۈچااۈن كىشااىلەر -تەبىئىااي پەن يېتەلمەياادىغان شااۇ مەرىااپەتلەرگە قاااتتىق ئېھتىياااجى
بولغانلىقى ئۈچۈن قايساىبىر دىنغاا -گەرچە ئاۇ دىان باتىال دىان يااكى ئۇنىڭادا بەزى قاراشاالر خاتاا
بولسىمۇ -ئېسىلىشنى ئەۋزەل كۆرىدۇ
كىشىلەرنىڭ كاۆپلىگەن كائىناات كۆرۈنۈشالىرىنى چۈشىنىشاىگە يااردەم بەرگەن ۋە ئۇالرنىاڭ
تۇرمۇشاااىغا كاااۆپ ئوڭااااي لىق يارىتىاااپ بەرگەن زور ئىلمىاااي كەشاااپىياتالر-خاتاااا چۈشاااەندۈرۈش
( )1بۇخارى رىۋايىتى
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سااەۋەبىدىن -كااۆپلىگەن كىشااىلەرنى ئېزىقتااۇرۇپ ،تەجاارىبە ئىلىمااي ئىنساااننى دىناادىن بىھاااجەت
قىلىدىكەن ،بەلكى د ىن مەغلۇب بولغان جايالردا تەجرىبە ئىلمىاي غەلىابە قىلىادىكەن دېاگەن ئويغاا
كەلتااۈرۈپ قويغااان ئىاادى بىرىنچااى ۋە ئىككىنچااى دۇنيااا ئۇرۇشاالىرى بااۇ تااۈردىكى مەغرۇرلااۇق
دەرىجىسىنى خېلى پەسەيتىۋەتتى
ئاااتېئىزمچىالر بىاالەن سااىكۇالرىزمچىالر كااۆپلىگەن كىشااىلەرگە ئىلمىااي ھەقىقەتاالەر دىنىااي
دەۋاالرنى يوققا چىقىرىپ تاشاليدۇ ۋە ئااتېئىزم نەزىرى يىلىرىناى قولاليادۇ دەپ خىياال قىلدۇرۇشاتا
غەلىابە قىلىاپال قالماسااتىن ،بەلكاى ئااۇالرنى ئااتېئىزم كااۆز قارىشاى يااالغۇز ئىلمىاي قاراشااتۇر دەپ
خىياااال قىلىدۇرۇشاااتا غەلىااابە قىلغاااان شاااۇ ساااەۋەبتىن بەزى كىشاااىلەرنىڭ نەزىرىااادە ئاتېئىزمااادىن
ئىبارەت بۇ پۈچەك ئېقىم ئىلىم -پەن ئۇقۇمىنىاڭ بىار قىسامىغا ئايلىنىاپ قالغاان ئەمەلىيەتاتە ئااتېئىزم
پەلسەپىسى ئىلمىي ھەقىقەت ئۈستىگە قۇرۇلغان بىر پەلسەپە ئېقىمى ئەمەس ،ئەلۋەتتە
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكى ھەققىدە
 1942سوئال :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم يالغۇز ئەرەبلەرگىال پەيغەمبەر بولۇپ كەلگەنمۇ
جاۋاب :بۇ مۇنداق:
( ) 1مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم نىڭ پەيغەمبەرلىكااى ئەرەبلەرگىااال خاااس بولماسااتىن ،بەلكااى
پۈتاااۈن ئىنساااانىيەتكە قارىتىلغاااان ئوماااۇمىي پەيغەمبەرلىاااك ئىااادى چاااۈنكى ئىساااالم دىناااى پۈتاااۈن
ئىنسانىيەت ئۈچۈن كەلاگەن دىان شاۇڭا ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم ئىساالم دەۋىتىناى ئىنساانالرغا
تااۇنجى قېااتىم ئوچااۇق – ئاشااكارا جاكارلىغاناادا مۇنااداق دېااگەن « :ئىلگىرىكااى پەيغەماابەرلەردىن
ھەر بىاارى ئااۆز قەۋمىااگە خاااس قىلىااپ ئەۋەتىلااگەن ،ئەممااا مەن پۈتااۈن ئىنسااانالرغا ئومااۇمىي
() 1
پەيغەمبەر بولۇپ ،ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلدىم»
( )2قۇرئاان كەرىمنىاڭ سااۈرە ۋە ئاايەتلىرىگە نەزەر ساالىدىغان بولساااق ،قۇرئاان كەرىمنىااڭ
پۈتااۈن ئىنسااانالرنى ئالالھنىااڭ ھەق دىنىغااا دەۋەت قىلىۋاتقااانلىقىنى بايقااايمىز خااۇددى قۇياشااتەك
روشااەن بولغااان بااۇ ئااالەمىي پاكىاات قۇرئااان كە رىمنىااڭ مەككىاادە چۈشااكەن ئاااۋۋالقى ئااايەت ۋە
ساۈرىلىرىدىال ئېنىااق ناماياان بولماقتااا ﴿ ئاى مااۇھەممەدۇ بىاز سااېنى پۈتاۈن جاھااان ئەھلاى ئۈچااۈن
() 2
پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق﴾
( )3پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ نىشاان – مەقسااەتلىرىدە ئەسااال ئاۆزگىرىش بولااۇپ باققااان
ئەمەس ،بەلكااى ئااۇ باشااتىن ئاااخىر ئۆزىنىااڭ پۈتااۈن ئىنسااانىيەت ئۈچااۈن ئەۋەتىلااگەن رەھاامەت
پەيغەمبىاااارى ئىكەنلىكىنااااى جاكااااارالپ كەلااااگەن ئااااالالھ تائاالنىااااڭ كۆرسەتمىسااااىگە ئاساسااااەن
شاەرىئەت ئەھكااملىرىنى تۇرغۇزۇشااتا تەدرىجىاي يۈكساىلىش ئۇسااۇلىنى قولالنغاان باۇ ناھااايىتى
تەبىئىي ۋە مەنتىقلىاق ئۇساۇل ئىادى چا ۈنكى ئىنساانالرنىڭ تۇرمۇشاىغا چوڭقاۇر ساىڭىپ كەتاكەن
ئۆرپ – ئادەتلەرنى بىار ياولال ئەمەلادىن قالادۇرۇش ئاساانغا چۈشامەيدۇ ۋە ئەقىلغىماۇ ساىغمايدۇ
شااۇڭا ئىسااالم دىنااى ئىنسااانالر قەلاابىگە ئالاادى بىاالەن ئىسااالم ئەقىدىسااىنى چوڭقااۇر سىڭدۈرۈشاانى
مەركەزلىااك تۇتااۇپ ،بااۇ ئااارقىلىق ئەقىلنااى ئە قىاادە بىاالەن مۇسااتەھكەملىگەن ،ئاناادىن شااەرىئەت
ئەھكاااملىرىنى تەتبىقالشااقا ئاساااس سااالغان ھەماادە ئىنسااانالر ئااادەتلەنگەن ئااۆرپ – ئااادەتلەرنى
ئۆزگەرتىشاانىڭ چااارە – تەدبىرلىرىنااى ئوتتۇرىغااا قويغااان ھاااراق بىاالەن ئۆسااۈم مۇئامىلىسااىنىڭ
تەدرىجىلىك ئۇساۇلى بىالەن ئااخىرى قەتئىاي ھاارام قىل ىنغاانلىقىمۇ بۇنىاڭ مىساالى ئىساالم دىنىنىاڭ
مەككىاااادىكى دەۋەت باسااااقۇچى ئىسااااالم ئەقىدىسااااىنى ئىنسااااانالرنىڭ قەلاااابىگە چوڭقااااۇر يىلتىااااز
تاااارتقۇزۇش باسااااقۇچى بولاااۇپ ،مەدىنىاااادىكى باسااااقۇچى شاااەرىئەت ھۆكااااۈملىرىنى تەدرىجااااى
تۇرغۇزۇش باسقۇچى ھېسابلىنىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ كۆپ ئايالى بولغانلىقى
 1943سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ بىر ن ەچچە ئاياالنى نىكاھىادا ساقلىشاى غا تاۈرتكە بولغاان
( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
( )2ئەنبىيا سۈرىسى  -107ئايەت
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سەۋەب نېمە
جاۋاب :بۇنىڭ ھېكمىتى ۋە سەۋەبى تۆۋەندىكىچە:
( )1پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم تااۇنجى ئايااالى ھەزرىتااى خەدىااجە رەزى يەلالھااۇ ئەنھااا بىاالەن
 25يااااش ۋاقتىااادا ئاااۆيلەنگەن بولاااۇپ ،ھەزرىتاااى خەدىاااجە ئاااۇ ۋاقىتتاااا  40ياشاااتا ئىااادى ئۇنىاااڭ
ئۈسااتىگە ئااۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ياااتلىق بولۇشااتىن بااۇرۇن ئىككااى قېااتىم ياااتلىق بولغااان
ئىاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىااڭ بىاالەن  28يىاال تۇرمااۇش كەچااۈرۈپ تاااكى ئااۇ ۋاپااات
بولغانغااا قەدەر يااالغۇز ئۇنىااڭ بىلەنااال ئااۆي -ئوچاااقلىق بولغااان ئىاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
ھاياتىنىڭ ئاخىرقى پەيتىگىچە ھەزرىتى خەدىجەنى ئەسلەپ ئۆتكەن ئىدى
( )2پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ھاياااتىنى ئۇنىااڭ پەيغەمبەرلىكااتىن بااۇرۇنقى ۋە كېيىنكااى
تەرجىمىھاللىرىااادى ن ئېنىاااق كۆرۈۋېلىشاااقا بولىااادۇكى ،ئاااۇ زات ھەرگىزماااۇ شاااەھۋانىي ھەۋەساااكە
بېرىلىاادىغان زات ئەمەس ئىاادى ياااش ۋاقتىاادا بىاار ئايااال بىاالەن كۇپايىلىنىااپ ئااۆتكەن بى ار ئااادەم
ئەللىااك ياشااقا كىرىااپ قالغااان ۋاقتىاادا قانداقسااىگە توساااتتىنال جىنسااىي ھەۋەساانىڭ ئىگىاادارچىلىق
قىلىشااى ئاسااتىدا قالىاادىغان بولااۇپ قالىاادۇ ئااۇ ياااش ۋاقتىاادا باشااقا ياشااالرغا ئوخشاااش ب اۇ خىاال
لەززتلەردىاان بەھاارىمەن بولااۇش پۇرسااىتىگە پۈتااۈنلەي ئىااگە ئىاادى لااېكىن بىاار ئايااال بىلەنااال
ئۆتتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئاياللىرى ئىچىدە قىز ئالغاان ئاياالى پەقەت ھەزرىتاى ئائىشاە
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا ئىااادى ق الغانلىرىنىااڭ ھەممىساااى دېگااۈدەك تااۇل ئاياااالالر ئىاادى پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ بااۇ ئايااالالرنى نىكاھىغااا ئېلىشااى بىرىنچىاادىن ئىنسااانىي پەزىاالەت ،ئىككىنچىاادىن
شااەرئىي مەقساااەت بولاااۇپ ،ھېچبىرىناااى شاااەھۋەت ئۈچاااۈن ئالغاااان ئەمەس غاااازاتالردا شاااېھىد
بولغانالرنىاااڭ تاااۇل قالغاااان ئايااااللىرىنى نىكاھىغاااا ئاااېلىش ئاااارقىلىق ئۇالرنىاااڭ بېشاااىنى سىالشاااتا
پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم باشااقىالرغا ئاۈلگە بولغاناادەك ،ئەرەب قەبىلىلىرىنااى بىرلەشاتۈرۈش ۋە
بااۇ يېڭاااى دىنناااى ئۇالرنىااڭ قوللىشاااى بىااالەن يۈكساااەلدۈرۈش نىيىتااى بىااالەن ئوخشااااش بولمىغاااان
قەبىلىلەردىن ئۆيلىنىشاتىمۇ ئاۈلگە ئىادى چاۈنكى ئەرەبالەر ئوڭاايلىق بىالەن باشاقا قەبىلىالەر بىالەن
قۇدا – باجا بولمايدۇ ،بولغاندا ئۇالرنى ئۆز ئائىلىسىنى قوغدىغاندەك جان تىكىپ قوغدايدۇ
( )3پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم  50يېشااىدا ،بىاار ساااھابىدىن تااۇل قالغااان ھەزرىتااى سااەۋدە
رەزىيەلالھۇ ئەنھاغا ئۆيلىنىدۇ ئۇنىڭغاا ئۆيلى نىشاتە ئۇنىاڭ ھۆساىن – جاماالىنى كاۆزلەپ ئەمەس،
بەلكااى مەرھااۇم ساااھابىنىڭ ئىسااالم دەۋىتااى يولىاادىكى خىزمەتلىرىنااى قەدىاارلەش ۋە بااۇ ئايالنىااڭ
بېشىنى سىالشنى مەقسەت قىلغان ئىدى
( ) 4ھەزرىتى ئائىشە بىلەن ھەزرىتى ھەفساەلەرگە ئۆيلىنىشاى ئەڭ سااداقەتمەن سااھابىلىرى
ئەبۇ بەكرى بىل ەن ئۆمەرگە بولغان كۈچلۈك دوستلۇق ئاالقىسىنى نامايان قىلىش ئۈچۈن ئىدى
( )5پەيغەمااااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ھەزرىتاااااى ئۇمماااااۇ ساااااەلەمە رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاغاااااا
ئۆيلىنىشاىدىكى سااەۋەب ئۇھاۇد غازىتىاادا ئېارى شااېھىد بولغااان باۇ ئايالغااا تەساەللى قىلىااش ئۈچااۈن
ئىااادى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئاااۇنى نىكاھىغاااا ئالمااااقچى بولغىنىااادا ،ئاااۇ ئۆزىنىاااڭ قېرىاااپ
قالغااانلىقىنى بىلاادۈرۈپ ،بااۇ نىكاااھ ئۈچااۈن ئااۆزۈر سااورايدۇ لااېكىن پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم
ئۇنىڭ كۆڭلىنى ياساپ ئىنسانىي ئالىيجاناپ پەزىلەت بىلەن ئۇنى نىكاھىغا ئالىدۇ
( )6ئەباااۇ ساااۇفياننىڭ قىااازى ھەزرىتاااى رەمااالە ئەيناااى ۋاقىتتاااا ھەبەشىساااتانغا ئېااارى بىااالەن
ھىجاارەت قىلغااان بولااۇپ ،ئېاارى خرىسااتىئان دىنىغااا كىرىااپ كەتااكەن ۋە ئااۇنى مۇسااااپىرچىلىقتا
تاشااالىۋەتكەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم باااۇ شاااۇم خەۋەرناااى ئااااڭالپ ھەبەشىساااتان پادىشااااھى
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نەجاشاااىغا ئەلچاااى ياااولالپ ،ھەزرىتاااى رەملەناااى ياااات ياااۇرتتىكى غاااۇربەتچىلىكتىن ۋە مەكاااكە
مۇشاارىكلىرىنىڭ زۇلمىااادىن قۇتۇلااادۇرغان ھالااادا نىكاھىغاااا ئالغااان بۇنىاااڭ بىااالەن ئۇنىاااڭ مەكاااكە
مۇشرىكلىرىنىڭ ئەڭ كاتتىسى بولغان دادىسىنى ئىسالمغا مايىل قىلىشنى كۆزلىگەن
( ) 7ھەزرىتااى جااۇۋەيرىيە غازاتتااا ئەسااىرگە چۈشااۈپ قالغااان ئايااال ئەسااىرلەردىن بولااۇپ،
دادىسى بەناى مۇساتەلەق قەبىلىساىنىڭ ئاقسااقىلى ئىادى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئاۇنى نىكاھىغاا
ئااېلىش ئااارقىلىق ئەسااىرلىكتىن ئااازات قىلىاادۇ شااۇنىڭ بىاالەن مەزكااۇر قەبىاالە بىاالەن مۇناسااىۋەتنى
ياخشىالپ ،ئۇالرنىڭ ئىسالمغا كىرىشى ئۈچۈن شەرت – شارائىت ھارىزاليدۇ
( ) 8ھەزرىتى ساەفىيە بەناى قاۇر ەيزە يەھۇدىيلىرىنىاڭ كاتتىبېشاىنىڭ قىازى بولاۇپ ،ئەساىرگە
ئېلىنغااان ئايااال ئىاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۇنى نىكاھىغااا ئااېلىش ئالدىاادا ،ئۇنىااڭ يااا ئااۆز
ئەھلىگە قايتىش يااكى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ نىكاھىادا بولاۇش ئىختىياارىنى بەرگەنادە ،ئاۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى تال اليدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ ،نىكاھقا رازى بولغان ئىدى
( )9پەيغەمااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ھەزرىتااااى زەينەبنااااى نىكاھىغاااا ئېلىشااااى بااااۇ ھەقتىكااااى
شەرىئەت ئەھكامىنى ئىجرا قىلىپ كۆرساىتىش ئۈچاۈن بولغاان ئىادى چاۈنكى ھەزرىتاى زەيانەب
زەياااد ئىبناااى ھارىساااەنىڭ خوتاااۇنى ئىااادى زەياااد ئىبناااى ھارىساااەنى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
بېقىۋالغاااان ئىااادى ھەزرىتاااى زەيااانەب كېااايىن ئۇنىڭااادىن ئايرىلىاااپ كەتاااكەن ئەرەبلەرنىاااڭ شاااۇ
ۋاقىتتىكاااى ئاااادىتى باااويىچە ،ئۆزىنىاااڭ بېقىۋالغااااان بالىساااىنىڭ قوياااۇپ بەرگەن ئاياااالىنى ئااااېلىش
چەكلىنەتتاااى ئەمماااا ئىساااالم دىناااى نەساااەبنى قوغداشاااقا ئەھمىااايەت بەرگەنلىكاااتىن ،بېقىۋېلىنغاااان
بالىنىااڭ ئەساالى نەسااەبىنى ساااقالپ قېلىشااىنىڭ الزىملىقىنااى نامايااان قىلىااش ۋە ئەرەبلەردىكااى بااۇ
ئاساسسااااىز چەكلىمىنااااى ئەمەلاااادىن قالدۇرۇشاااا نى قااااارار قىلغااااان شااااۇ سااااەۋەبتىن پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالم ھەزرىتااى زەينەبنااى نىكاھىغااا ئالغااان بااۇ ئەينااى ۋاقىتتااا ئالالھنىااڭ ئەماارى بىاالەن
بولغااان ئىااش بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دېااگەن ﴿ :مااۆمىنلەرگە ئۇالرنىااڭ باااال قىلىۋالغااان
ئوغااۇللىرى قويااۇپ بەرگەن خوتاااۇنلىرىنى نىكاااھالپ ئالسااا گۇنااااھ بولماساالىقى ئۈچااۈن ،ئاااۇنى
( )1
(زەينەبنى) زەيد قويۇۋەتكەندىن كېيىن ساڭا نىكاھالپ بەردۇق﴾
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم غا ھاقارەت قىلىش ئىسا ئەلەيھىسساالمنى ھاقارەتل ىگەنلىكتۇر
 1944ساااوئال :مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ شااااەنىگە تىااال تەككااااۈزگەنلەرنى ئۇالرنىااااڭ دىنااااى
قولالمدۇ
جااااۋاب :ماااۇ ھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ شاااەنىگە تىااال تەككاااۈزگەنلەرنى ئۇالرنىاااڭ دىناااى
ھەرگ ىز قوللىمايادۇ چاۈنكى ئاالالھ تەرىپىادىن كەلاگەن سااماۋىي دىنالرنىاڭ مەنبىئاى ۋە غايىساى
بىاردۇر پەيغەماابەرلەر ئۆزئااارا قېرىنداشاالردۇر ئالالھنىااڭ دىنىغااا ئىشاىنىدىغان ئااادەم ئالالھنىااڭ
پەيغەمبەرلىرىنى سۆيىدۇ ،ئۇالرنىاڭ ھەممىساىگە ئىماان ئېيتىادۇ ئاۇالردىن بىرەرساىگە ھاقاارەت
قىلىشااانى ئىمانساااىزلىق دەپ بىلىااادۇ شاااۇنىڭ ئۈچاااۈن ئالالھنىاااڭ پەيغەمبەرلىرىااادىن بىرەرساااىنى
ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى قوبۇل بولمايدۇ
ئىلىاام -پەننىااڭ تەرەققىااي قىلىشااى ۋە تۈرلااۈك كەشااپىياتالرنىڭ ئېچىلىشااىغا ئەگىشااىپ ،ئىسااالم
دىنىنىاااڭ ھەقلىقاااى ۋە زاماااان تەرەققىيااااتى بىااالەن ماسلىشاااىش ،ئىلىااام-پەناااگە ئۈنااادەش ،ئەقىلناااى
( )1ئەھزاب سۈرىسى  – 37ئايەت
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ئىشلىتىشكە تەشەببۇس قىلىشقا ئوخشىغا ئېساىل تەرەپلىارى دۇنياا خەلقىناى قايىال قىلىشاقا باشالىدى
يېقىنقاااى يىلالردىااان بۇياااان ئىساااالم دىنىنىاااڭ ياۋروپاااا ئەللىرىااادە ،خۇسۇساااەن ئىلىااام ،مەدەنىااايەت
تەرەققىااي قىلغااان ئەرردە ناھااايىتى تىااز تارقىلىشااقا با شلىشااى بىاالەن دۇنيااادا سااان جەھەتااتە ئەڭ
چااوڭ دىاان سااانىلىپ كەلااگەن خىرىسااتىئان دىنىنىااڭ ئالاادىغا ئۆتااۈپ كېااتىش ئالدىاادا تۇرىۋاتقااانلىقى
غەرب دۇنياسااىدىكى بەزى رادىكااال دىنچىالرنىااڭ ئوغىسااىنى قاااينىتىۋەتتى شااۇنىڭ بىاالەن ئااۇالر
ئىساالم دىنىنىاڭ ئالادىنى توساۇش ئۈچاۈن دىنىااي ئەساەبىيەت ت ۈرتكىساى بىلەناال ئىساالم دىنىنااى ۋە
ئۇنىااڭ ئۇلااۇ پەيغەمبىاارى ھەزرىتااى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنى كەلسااە-كەلاامەس ئەيىاابلەش،
ھەتتااا ھەجااۋى رەسااىمىنى سىزىشااقىمۇ بېرىااپ يەتتااى بااۇ ئەينااى ۋاقىتتااا دۇنيااادىكى بىاار يېاارىم
مىلياردقا يېقىن مۇساۇلمان خەلقنىاڭ غاۇرۇرىنى زىادىلىگەنلىك بولاۇپ ،ئىنساانالرنىڭ ئەقىدىساىگە
ھۇجۇم قىلغان پىكرىي تېررۇرلۇقتۇر بۇ ئەخالقسىزلىقنى ئىنسانىيەت ئەپۇ قىلمايدۇ ،ئەلۋەتتە
ئااالالھ تائاااال تەرىپىاادىن كەلااگەن پەيغەمبەرلەرنىااڭ ھەممىسااى ئااۆز ئااارا قېرىنداشااالردۇر
ئۇالرنىاااڭ غايىساااى بىااار ،ئەقىدىساااى بىااار ،تۇتقاااان ياااولى بىااار ،ۋەزىپىساااىمۇ بىاااردۇر سااااماۋىي
دىنالرنىڭ شەرىئەت تەكلىپلىرى ئوخشاش بولمىساىمۇ ،ئۇالرنىاڭ كىشاىلەرنى ئاالالھ تائااالنى بىار
بىلىپ ئۇنىڭغىال ئېتىقاد ۋە ئىبادەت قىلىشقا چاقىرىشتىن ئىبارەت دەۋىتى بىر خىلدۇر
جااورج بىرناردشااۇ مۇنااداق دەپ يازىاادۇ « :ئىسااالم پەيغەمبىاارى مۇھەممەد(ئەلەيھىسساااالم)
ئىسااانى ئېتىااراپ قىالتتااى ،ئااۇنى خااۇددى بىااز خرىسااتىئانالر ھۆرمەتلىگەناادەك ھااۆرمەتلەيتتى
ئەگەر مااۇھەممەد چېركاااۋ بااايرىقى ئاسااتىدىكى كااۆپلىگەن خرىسااتىئانالر قارىلىغاناادەك يالغاناادىن
پەيغەمبەرلىااك دەۋاسااى قىلىااپ چىققااان بىاارى بولسااا ئېاادى ،ئااۇ ئىسااانى ئېتىااراپ قىلىااش ئۇياقتااا
تۇرس ا ۇن ،ئۇنىڭغااا ھۇجااۇم قىلغااان بااوالتتى مۇھەممەدنىااڭ ئىسااانى ئېتىااراپ قىلغااانلىقى ئۇنىااڭ
پەيغەمبەرلىااااك رىسالىساااااىنىڭ ھەقلىقاااااى ۋە ئەخالقىاااااي كامالىيىتىااااادىن دېااااارەك بېرىااااادۇ شاااااۇڭا
ماااااۇھەممەدكە ھاقاااااارەت قىلىاااااش ۋاساااااىتىلىك ھالااااادا ئاااااۇ چاقىرغاااااان ئېساااااىل ئەخالقالرناااااى
ھاقارەتلىگەنلىاااك بولاااۇپ ھېساااابلى نىدۇ چاااۈنكى ماااۇھەممەد چاقىرغاااان ئېساااىل ئەخالقاااالر ئىساااا
() 1
دەۋەت قىلغانالرنىڭ ئۆزىدۇر»
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى بىلمىگەنلەر تۆۋەندىكىلەرنى دىققەت بىلەن تەھلىل قىلسۇن:
( ) 1ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم ئىنساااااانىيەتنى ئىنساااااانالرغا ،ھايۋانالرغاااااا ۋە تەبىااااائەت
كااۈچلىرىگە چوقۇنۇشاانىڭ خۇراپاتىاادىن قۇتقااۇزۇپ ،ئااالالھ تائاالغااا ئىبااادە قىلىشااتەك ئىنسااانىي
ھۆرمەتكە چىقاردى
( ) 2مااااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااااالم ئى نسااااااانىيەتنىڭ ئەقلىنااااااى خۇراپاتالرغااااااا چوقۇنۇشاااااانىڭ
خورلىقىدىن ،ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنى بولسا ،دىنالرنىڭ زورلۇق -زومبۇللۇقلىرىدىن ئازات قىلدى
( )3مۇھە ممەد ئەلەيھىسسااالم ئىنساانالر ئوتتۇرىساىدا ساۆيگۈ – مۇھەببەتنىاڭ ئاۇرۇقلىرىنى
چااااچتى ئىنساااانالرغا بىااار – بىرىناااى كەچۈرۈشااانى ،بىااار – بىرىناااى ھۆرمەتلەشااانى ئاااۆگەتتى
( )1جورج بىرناردشاۋ  George Bernard Shawماقالىلىرى توپلىمى  -667بەت
جااورج بىرناردشااو ئېرالناادىيىلىك مەشااھۇر يااازغۇچى -1856يىلااى ئېرالناادىيە پااايتەختى دۇبلىاان شااەھىرىدە دۇنياغااا
كەلاگەن ،پىكىاار ئېقىمااى ئاااتېئىزمچىالردىن بولاۇپ ،دىنالرنىااڭ ھەقىقەتلىرىنااى دادىاال ساۆزلەيدىغان بىاارى ئى ادى ئەينااى
ۋاقىتتا مەشھۇر تىياتېر ئەسەرلىرى يازغۇچىسى بولۇپ دۇنياغاا تونۇلغاان -1925يىلاى ئەدەبىياات ساھەساىدە «نوبىال
مۇكاپاتىغا»-1938 ،يىلى تىياتېر ساھەسىدە «ئوسكار مۇكاپاتى»غا ئېرىشكەن ھاياتىدا 50تىن كۆپرەك تىياتېر ئەسىرى
يازغان -1950يىلى نويابىر ئېيىدا ۋاپات بولغان
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كىشاااىلىك ھوقاااۇقنى تاااۇنجى بولاااۇپ ئاااېالن قىلااادى ۋە مۇساااۇلمان ئەمەس قەۋملەرنىڭماااۇ ھەق –
ھوقااۇقلىرىنى قوغااداش ،ئەسااىرلەرنى خورلىماساالىق پىرىنسااىپ لىرىنى ئەمەلىااي رەۋىشااتە تەتبىااق
قىلادى ھاازىرمۇ بەزى ئىسااالم دۆلەتلىرىادە ياشااۋاتقان يەھااۇدىي ،خرىساتىئانالر ۋە باشاقا دىاانالر
مەنسااۇبلىرى تەڭلىااك ،باراۋەرلىااك ئىچىاادە خاااتىرجەم ياشاااپ كەلمەكااتە بااۇ ئىسااپانىيىدە مۇناادىن
ئىلگىرى مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىاپ بېرىلغاان « ئىرقىاي قىرغىنچىلىاق» نىاڭ تاماامەن ئەكساىچە
بولۇپ ،تارىخ بۇنىڭغا شاھىدتۇر
( )4ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم پۈتاااۈن ئىنساااانىيەت ئۈچاااۈن شاااەپقەت ئۈلگىساااى بولاااۇپال
قالماساتىن ،ئۇچااار قۇشااالردىن تارتىااپ ھاايۋانالرغىچە رەھاامەت ۋە شااەپقەتنىڭ ئەلچىسااى ئېاادى
ئىسالم نەزىرىدە ھا يۋانالرنى ئازابالشنىڭ ئېغىر گۇناھ ئىكەنلىكى بۇنىڭ بىر مىسالىدۇر
( )5م ا ۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئۆزىاادىن ئىلگىرىكااى جىمااى پەيغەمبەرلەرنااى ھااۆرمەتلەش،
قەدىاارلەش ۋە سۆيۈشاانىڭ ئەڭ ئۈلگىلىااك نەمااۇنىلىرىنى ئېلىااپ كەلاادى ئىبااراھىم ،مۇسااا ،ئىسااا ۋە
باشقا پەيغەمبەرلەردىن بىرەرسىن ى ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ئىماانى قوباۇل بولمايادىغانلىقىنى ئاېالن
قىلىش بىلەن جىمى پەيغەمبەرلەرگە ئىمان ئېيتىشنى ئىماننىڭ بىر پارچىسى قىلىپ بېكىتتى
( )6مااا ۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئىنساااان ھەقلىرىناااى قوغداشاااتا ئەڭ ئاااۆلمەس نەماااۇنىلەرنى
ياااراتتى ئىنساااانالر ئەر بولسااۇن ،ئاياااا ل بولسااۇن ،كىچىاااك بولسااۇن ،چاااوڭ بولسااۇن ،مىللىتاااى،
رەڭگاى ،تىلاى ۋە دىناى قاناداق بولىشاىدىن قەتئىياانەزەر بااراۋەر ھوقۇققاا ئىاگە ئىكەنلىكىناى ئااېالن
قىلىاااپ ،ئاااۇنى ئىساااالمنىڭ ئەڭ ئاساسااالىق پىرىنساااىپ لىرىدىن ساااانىدى باااۇ مااااۋزۇدا ماااۇھەممەد
ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن 3ئاي ئىلگىرى ئوقۇ غان ۋىادا خۇتبىساى يېتەرلىكتاۇر ئاۇ زاماانالردا
كىشااااىلەر قااااانۇن – تاااااۈزۈم دېگەنلەرنااااى ئااااااڭالپمۇ باقمىغااااان ئېااااادى ئىنسااااانالر تەرىپىااااادىن
اليىھىلەنااگەن قااانۇنالر  – 1215مىالدىاايە يىلىاادىن باشااالپ ئوتتۇرىغااا چىقىشااقا باشاالىغان -1627
مىالدىاايە يىلىغااا كەلگەناادە كىشااىلەر«ھەق – ھوقااۇق» دېگ ەننااى تونۇغااان بولسااا -1789 ،يىلااى
« ئىنسااان ھەقلىاارى ۋە گراژدانلىااق ھەققااى» دېااگەن باياننااامە يېزىلغااان  -1948يىلىغااا كەلگەناادە
ئىنسان ھەقلىرى قانۇنى خەلقئارادا رەسمىي ئېالن قىلىنغان
( )7ماااا ۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ئىنسااااانىي ئەخالقنىااااڭ شااااەنىنى كۆتااااۈردى راسااااتچىللىق،
ۋاپااادارلى ق ،نومۇسااچانلىق ۋە باشااقىمۇ ئېسااىل ئەخالقالرنااى ئىماننىااڭ بىاار پارچىسااى ،ئىنساااننىڭ
تاكامۇللىقى قىلىپ بېكىتىش ئاارقىلىق ئەدەپ – ئەخالققاا ،ئاتاا – ئانىغاا ۋاپاادار بولاۇپ ،ئۇالرنىاڭ
خىزمىتىناى قېتىرقىنىاپ قىلىشاقا ،تۇغقانالرغاا سااىلە – رەھىام قىلىشاقا ،ھايۋانالرغاا رەھىام قىلىشااقا
كۈچلااۈك دەۋەت قىلاادى شااۇنىڭ بىاالەن بىاار قاتاااردا ،يالغااانچىلىق ،ئالاادامچىلىق ،كۆرەلمەساالىك،
دۈشمەنلىك ۋە باشقىمۇ يامان ئەخالقالردىن ،ناچار قىلىقالردىن يىراق بولۇشقا چاقىردى
( )8مااااا ۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالم كىشاااااىلەرنى ئەقىااااال ئىشلىتىشاااااكە ،كائىنااااااتنى بىلىشاااااكە،
يېڭىلىقالرناااى ئ ېچىشاااقا تەشاااەببۇس قىلااادى ياۋروپاااادا گاااالىلى گاااالىلو زېمىننىاااڭ شاااار شاااەكىللىك
ئىكەنلىكىنى ئېالن قىلغىنى ساەۋەبلىك چېركااۋ زوراۋانلىارى تەرىپىادىن ئۆلاۈمگە ھۆكاۈم قىلىنغاان
چاغالدا ،ئىسالم دۇنياسىدا ئىبنى رۇشدى ،خارەزم ،ئىبنى ھەيسەم ،فاارابى ،ئىبناى ساىنا قاتاارلىق
ئالىمالرنىااڭ ھەر بىاارى مېدىتسااىنا ،جااۇغراپىيە ،خېمىاايە ،ماتېماتىكااا ،بىئولااوگىيە ،ئاسااترونومىيە
قاتارلىق ئىلىم – پەنلەرگە تۇنجى بولاۇپ ئاۇل ساالغان ۋە دۇنياغاا ئاېالن قىلغاان كىشاىلەر بولاۇپ
تونۇلغان ئېدى
( ) 9مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئاااالالھ تائاااال تەرىپىاادىن ئىنساااانىيەتنىڭ تەبىئىااتىگە تاماااامەن
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مۇۋاپىااق كېلىاادىغان ،ئۇالرنىااڭ ئېھتىياااجلىرىنى ھەل قىلىاادىغان ،ئىنسااانىي ھەۋەساالىرىنى –باشااقا
دىنالرغا ئوخشاش – بوغۇپ قويماساتىن ،مەلاۇم پىرىنساىپ الر ئاساتىدا قاندۇرىادىغان ،روھ بىالەن
نەپىااااااس ئىككىسااااااىنىڭ ئىسااااااتەكلىرىنى ۋە ئېھتىياااااااجلىرىنى مۇناسااااااىپ ھالاااااادا ھەل قىلىاااااادىغان،
مەدەنىيەتلىاااك ،ئىلغاااار ۋە ھەر قاناااداق ئەساااىرنىڭ شاااارائىتىغا ،يۈكساااەك تەرەققىياتىغاااا تولااااۇق
ماسلىشااىدىغان بىاار دىننااى ئېلىااپ كەلاادى شااۇ سااەۋەبتىن بااۇ دىاان ئىلىاام – پەن تەرەققى اي قىلغااان
دۆلەتلەردىكى بىلىم ئادەملىرىنىڭ ئىزدىنىش ماۋزۇسى ۋە بىردەك ھەۋىسى بولۇپ كەلمەكتە
( )10ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم پۈتاااۈن دۇنياغاااا ئىنساااانىي قېرىنداشااالىقنىڭ ئەڭ ئاااۆچمەس
ئاااااۈلگىلىرىنى تەقااااادىم قىلااااادى ئاااااۇ « ئىنساااااانالر خاااااۇددى تارغاقنىاااااڭ چىشااااالىرىغا ئوخشااااااش
باپباراۋەردۇر» د ېگەن ئۆلمەس شاوئارنى ياڭرىتىاپ چىقىاش بىالەن ھەق – ھوقۇقتاا ،ھاۆرمەتتە،
دىنىاي ۋە ئىنساانىي مەجباۇرىيەتلەر نى ئۆتەشاتە پۈتاۈن ئىنساانالرنىڭ ئوخشااش ئىكەنلىكىناى ،ئااق
تەنلىكنىڭ قارا تەنلىكتىن ئۈستۈن ئەمەسالىكىنى ،ئىنساانلىقتا ھەمامە ئوخشااش ئىكەنلىكىناى تاۇنجى
بولااااۇپ ئااااېالن قىلاااادى ئىنسااااانالر ھەقىقىااااي ئىنسااااانىي قېرىنداشاااالىقنىڭ ھااااۇزۇر – ھاااااالۋىتىنى
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئېلىااپ كەلااگە ن دىننىااڭ سايىسااىدا تېتىاادى رىملىااق سااۇھەيب ،ئىرانلىااق
ساااااەلمان ،ھەبەشىساااااتانلىق بىاااااالل قاتاااااارلىق زاتاااااالر ماااااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااااالمغا سااااااھابە
( قولداش)بولۇپ سېپىگە قوشۇلغاندىن كېايىن ،ئەرەب ۋە باشاقا پۈتاۈن مىللەتالەرگە ئاۈلگە بولغاان
ھالدا تا ھازىرغىچە ئۇالرنىڭ نامى تىلالردا سۆ زلەنمەكتە ،روھلىرى دىلالردا يادالنماقتا

ئىسالم دىنى قىلىچ بىلەن تارقالمىغان
 1945سوئال :ئىسالم دىنى قىلىچ بىلەن تارقالغانمۇ
جاۋاب :ئىسالم قىلىچ بىلەن تارقالغان ئەمەس بۇ مۇنداق:
( )1قۇرئااااان كەرىماااادە شەخساااالەرنىڭ دىاااان تااااالالش ئەركىنلىكىنااااى كاپالەناااادۈرگەن ئەڭ
ئاساسلىق بىر پىرىنساىپ باار ،ئاۇ بولساىمۇ ﴿ :دىنادا (ئۇنىڭغاا كىرىشاكە) زورالش ياوق﴾( )1دېاگەن
پىرىنسااىپ تۇر بۇنىڭغااا مۇناسااىپ ھالاادا ،ئىسااالم دىنىاادا ،شەخساانىڭ ئىسااالم دىنىنااى قوبااۇل قىلىشااى
يااااكى رەت قىلىشاااى پۈتاااۈنلەي شاااۇ شەخسااانىڭ ئاااۆز ئەركىنلىكاااى ۋە ئىرادىساااىگە بااااغلىق دەپ
تەكىتلەنگەن بۇ پىرىنسىپ مۇنۇ ئايەتتە بايان قىلىنغان ﴿ :خالىغاان ئاادەم ئىماان ئېيتساۇن ،خالىغاان
() 2
ئادەم كاپىر بولسۇن﴾
قۇرئاااان كەرىااام يەنە ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ مەسااائۇلىيىتى پەقەتاااال ئاااالالھ تائاالنىاااڭ
ۋەھيىسىنى ئىنسانالرغا يەتكۈزۈشتىن ئى بارەت ئىكەنلىكاى ،ھەرگىزماۇ باشاقىالرنى ئىساالم دىنىغاا
ئېتىقااااد قىلىشااااقا زورالش ئەمەساااالىكىنى ئوچااااۇق جاكارلىغاااان ﴿ سااااەن كىشااااىلەرنى مۇسااااۇلمان
() 3
بولۇشقا مەجبۇرالمسەن ﴾
() 4
﴿سەن ئۇالرغا مۇسەرت ( يەنى ئىمانغا زورلىغۇچى) ئەمەسسەن﴾
()1
()2
()3
()4

بەقەرە سۈرىسى  -256ئايەت
كەھف سۈرىسى  -29ئايەت
يۇنۇس سۈرىسى  -99ئايەت
غاشىيە سۈرىسى  -22ئايەت
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﴿ ئەگەر ئااۇالر ئىماناادىن يااۈز ئۆرۈسااە ،بىااز سااېنى ئۇالرغااا كااۈزەتچى قىلىااپ ئەۋەتكىنىمىااز
() 1
يوق ،سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت تەبلىغ قىلىشتۇر﴾
( ) 2ئىساااالم دىناااى مۇساااۇلمانالرغا باشاااقىالرنى ئىساااالم دىنىغاااا دەۋەت قىلىاااش ۋە ئىساااالم
ئېتىقااااادىنى تارقىتىشااااتا ئەمەل قىلىااااش زۆرۈر بولغااااان يااااولالرنى ۋە ئۇسااااۇلالرنى كۆرسااااىتىپ
بەرگەن ﴿پەرۋ ەردىگارىڭنىااااڭ يولىغااااا ھېكمەتلىااااك ئۇساااالۇبتا ياخشااااى ۋەز – نەسااااىھەت بىاااالەن
دەۋەت قىلغىااااان ،ئاااااۇالر (يەناااااى مۇخالىپەتچىلىاااااك قىلغاااااۇچىالر) بىااااالەن چىرايلىاااااق رەۋىشاااااتە
() 2
مۇنازىرىلەشكىن﴾
قۇرئاااااان كەرىمااااادە باااااۇ خىلااااادىكى ئاااااايەتلەر  120دىااااان ئاااااارتۇق يەردە باياااااان قىلىنىاااااپ،
مۇسااااۇلمانالرنىڭ باشااااقىالر نى ئىسااااالم دىنىغااااا دەۋەت قىلىشااااتا ،ئااااۇالرنى چوقااااۇم سااااالماق ۋە
چىرايلىااق رەۋىشااتە قايىاال قىلىشااقا تىرىشىشااى ،ئاناادىن ئۇالرغااا قوبااۇل قىلىااش ياااكى رەت قىلىااش
ئەركىنلىكىنى بېرىشى تەكىتلەنگەن
( )3مۇساااااۇلمانالر مۇشااااارىكالرنى ،يەھاااااۇدىيالرنى ۋە خرىساااااتىئانالرنى ئىساااااالم دىنىغاااااا
كىرىشاااكە ئ ەسااااال زورلىغاااان ئەمەس ئااااۇالرنى مۇسااااۇلمان قىلىاااش ئۈچااااۈن دەۋەت قىلغااااان ۋە
ھەقىقەتناااى يەتكاااۈزگەن ،بەس پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مەدىنىااادە تاااۇنجى ئىساااالم دۆلىتىناااى
قۇرغاناادا« ،مەدىاانە دەسااتۇرى» دەپ ئاتالغااان  52ماااددىلىق شااەرتنامىنى ھااازىرالپ ،مەدىنىاادە
ياشاااايدىغان مۇساااۇلمانالر ،مۇشااا رىكالر ،يەھاااۇدىيالر ۋە خرىساااتىئانالردىن ھەر بىرىنىاااڭ ئاااۆز
دىنىغا ئېتىقاد قىلىش ۋە ئۇنى ساقالپ قېلىش ھوقاۇقى ئېتىاراپ قىلىنغاان ھەتتاا مەزكاۇر ۋەساىقىدە
« يەھاااۇدىيالر بىااالەن مۇساااۇلمانالر بىااار ئاااۇممەت» يەناااى بىااار دۆلەتنىاااڭ ئوخشااااش ھوقۇقلاااۇق
گراژدانلىرى دەپ قەيات قىلىنغاان ئىككىن چاى خەلىاپە ئاۆمەر ئىبناى خەتتااب ئېرۇساالىمنى ئاازات
قىلغاندا ،ئۇ جايدىكى خەلققە ئۇالرنىاڭ ھايااتى ،چېركااۋلىرى ۋە كرېساتلىرى زىياان – زەخمەتاكە
ئۇچرىتىلمايااااادىغانلىقىغا كاپاااااالەت بەرگەن بۇنىاااااڭ ئەكساااااىچە ،ئەھلاااااى ساااااەلىب دەپ ئاتالغاااااان
ياۋروپااالىق خرىسااتىئانالر ئېرۇسااالىمنى ئىسااتېال قىلغىنىاادا ،پااۇقراالرنى ئۆلتااۈرۈپ ،مەسااجىدى
ئەقسا نى ئاتخانىغا ئايالندۇرىۋالغان
( ) 4گېرمانىيىلىاااك شەرقشاااۇناس ساااگرىد ھونكاااا خاااانىم « ئاااالالھ ھەرگىاااز ئاااۇالر دېگەنااادەك
ئەمەس» ناملىق ئەسىرىدە " ،ئىسالم دىناى قىلىاچ بىالەن تارقىتىلغاان" دەيادىغان پاكىتساىز تەلىماتقاا
رەددىاايە بېرىااپ « مۇسااۇلمانالرنىڭ كەڭ قورساااقلىقى ئىسااالم دىنىنىااڭ تارقىلىشااىدا ئىنتااايىن مااۇھىم
رول ئوينىغاااان " ئىساااالم دىناااى قىلىاااچ بىااالەن تارقىتىلغاااان" دەيااادىغان خاتاااا قااااراش ئەمەلىااايەتكە
تامااامەن زىاات كېلىاادۇ بااۇ يەردە ئىسااالم دىنىغااا قارشااى ئېلىااپ بېرىلغااان زەربە ئادىاال بولمىغااان»
دەپ يازغان
مۇسۇلمانالر ھېچقاناداق بىار دۆلەتاكە تاجااۋۇز قىلىاپ كىرگىناى ياوق ئىساالم قوشاۇنلىرىنىڭ
جەنۇبىي ئاساىيا ۋە غەربىاي ئافرىقىغاا ئەزەلادىن تاجااۋۇز قىلىاپ كىرمىگەنلىكاى ھەممىاگە مەلاۇم
بىاار ھەقىاااقەت مۇساااۇلمان دەۋەتچىلىااارى سااودىگەر قىياپىتىااادە شاااۇجايالرغا بارغانااادىن كېااايىن،
ئۇالرنىااڭ گااۈزەل ئەخالقىاادىن تەسااىرلەنگەن خەلااق ئۆزلىكىاادىن مۇسااۇلمان بولغااان بااۇ خااۇددى
ئەبااااۇ نەسااااىر سااااامانىينىڭ ئاتۇشااااتا سااااۇتۇق بۇغراخاااااننى ئۆزىنىااااڭ ئېسااااىل پەزىلىتااااى بىاااالەن
( )1شۇرا سۈرىسى  -48ئايەت
( )2نەھل سۈرىسى  -135ئايەت
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تەسىرلەندۈرگىنى ۋە ئۇنى ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىشقا قايىل قىلغىنىغا ئوخشاش ۋەقە
مۇسااۇلمانالر قىلىااچ بىاالەن نە يزىنااى ئااۆزلىرىگە زۇلااۇم قىلغااان ،مااال – مااۈلكلىرىنى تاااالن –
تاااراج قىلىااپ ،ئااۇالرنى يۇرتلىرىاادىن قااوغالپ چىقارغااان بېسااىمدارالرغا قارشااى ئۆزلىرىنىااڭ
ھەق – ھوقۇقلىرىنى قايتۇرۇپ ئېلىش يولىدا ئىشلەتكەن
ئىسااالم دىنىنىااڭ روشااەن نااۇرى ئەرەب يېاارىم ئارىلىاادا پارلىشااى بىاالەن قوشاانا دۆلەتاالەر ۋە
يىاااراق قىتاااائەلەردىن ئىسااااالم دەۋىتىنااااى ئااااڭالپ مۇسااااۇلمان بولۇشاااانى تەلەب قىلىااااپ كەلااااگەن
كىشىلەرنىڭ ئايىغى مەدىنىدىن ئۈزۈلمىادى ئاۇالر ئىساالم دىنىناى قوباۇل قىلىاپ بولغانادىن كېايىن،
ئۆز قەۋملىرىنى ئىسالم دىنىغا دەۋەت قىلىش يولىادا دەۋەتچاى بولاۇپ ئاۆز ۋەتەنلىارىگە قايتقانادىن
كېيىن ،ئۇالرنىڭ بېشىدىكى بېسىمدارالر ئۇالرنىڭ ئېتىقااد ئەركىنلىكىناى بوغاۇپ تاشاالش ئۈچاۈن
ئااۇالرنى قاااتتىق قىاايىن – قىسااتاقالرغا ئالىاادۇ ،بااۇ يېڭااى دىننااى تەرك ئېتىشااكە زورالياادۇ مەكااكە
شەھىرىدە بىالل ،ئەممار قاتاارلىق سااھابىالرنىڭ باۇ يېڭاى دىنناى قوباۇل قىلغاانلىقلىرى ساەۋەبلىك
قەۋماااى تەرىپىااادىن قااااتتىق قىااايىن قىساااتاقالرغا ئېلىنىشاااى « ،تاااۇنجى ئىساااالم شاااېھىدلىرى» دەپ
تارىخقااا قەياات قىلىنغااان ياسااىر ۋە سااۇمەييەلەرنىڭ ئااۆزلىرى تاللىغااان دىناادىن قايتماساالىق يولىاادا
شەپقەتساىزلەر تەرىپىاادىن تارىختااا كااۆرۈلمىگەن ئەڭ ۋەھشااى ئۇسااۇلدا شااېھىد قىلىنىشااى ۋە باشااقا
زۇلاااۇمالر ۋە ھەقساااىزلىكلەرنىڭ ھەممىساااى زالىمالرنىاااڭ باااۇ زۇلاااۇملىرىنى تاااوختىتىش ئۈچاااۈن
جىھاد قىلىشنى تەقەززا قىالتتى
ئاتاااغلىق تااارىخچى گوسااتاۋ لوبااۇن مۇنااداق دېااگەن ئىااكەن « :تااارىخ شااۇنى ئىسااپاتلىدىكى،
دىانالر كااۈچ بىاالەن تارقالغاان ئەمەس خرىسااتىئانالر ئىسااپانىيەدىكى ئەرەبلەرناى ئىسااالم دىنىاادىن
ۋاز كېچىشااااكە زورلىۋىاااادى ،ئااااۇالر ئااااۆز دىنىاااادىن ۋاز كەچمەساااالىك بەدىلىااااگە ئۆلتۈرۈلااااۈش،
پالىنىش ،سولىنىش ۋە قىيىن – قىستاقالرغا ئېلىنىشاالرغا رازى بولادى ئىساالم دىناى قىلىاچ بىالەن
تارقالمىاااادى بەلكااااى پەقەت بىاااارال دەۋەت يااااولى بىاااالەن تارقالاااادى ئەرەبلەرنىااااڭ ئۈسااااتىدىن
ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن تۈركلەر بىلەن موڭغۇلالرمۇ كېيىانچە ئاۆز ئىختىياارى بىالەن مۇساۇلمان
بولۇشتى»
دۇنيااااادا كىشااااىلىك ھوقااااۇق ،سىياسااااىي ۋە ئىجتىمااااائىي ھەق – ھوقااااۇق ،ئېتىقاااااد ۋە پىكىاااار
ئەركىنلىكى دەيدىغان بېارەر خەلقئاارالىق قاانۇن بولمىغاان دەۋرلەردە ،مۇساۇلمانالر ئاادالەتنى ۋە
يااااول تااااالالش ئەركىنلىكىنااااى قوغااااداش يولىاااادا جااااانلىرىنى ،پااااۇل – ماااااللىرىنى ۋە ھەر قانااااداق
قىممەتلىااك نەرسااىلىرىنى پىاادا قىلغااان ئېاادى ئااۇالر باشااقىالرنىڭ بااايلىقلىرىنى ئىگىلى اۋېلىش ياااكى
ئاااۇالرنى مۇساااتەملىكە قىلىاااۋېلىش ئۈچاااۈن جىھاااات قىلغاااان ئەمەس ،پەقەت ئىنساااانالرنىڭ دىااان
تالالش ئەركىنلىكىنى قوغداش ،ئىساالم دىنىناى قوباۇل قىلغاانلىقلىرى ساەۋەبلىك تۈرلاۈك ئاازاب –
ئوقاااۇبەتلەرگە دۇچاااار بولغاااانالرنى ئاااازات قىلىاااش ،ئىساااالم دىنىغاااا كىااارمىگەن بولساااىمۇ ئاااۆز
دىنلىرىغاااا داۋام قىلىاااپ ئىساااالم ھىمايىساااى ئاساااتىدا قوغدىلىشااانى تەلەب قىلغاااانالرنى ھىمايىساااى
ئاست ىغا ئېلىش يولىدا جىھاد قىلغان
ئىنساااانىيەت تاااارىخى ئىساااالم دىنىااادىكى جىھادقاااا ئوخشاااايدىغان ئىككىنچاااى بىااار ھەققاااانىي
كۈرەشنى باشتىن كەچۈرگەن ئەمەس
 1946سوئال :ئىسالم دىنىدا «مۇقەددەس ئۇرۇش» دەپ ئاتىلىدىغان ئۇرۇش بارمۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دىنىاادا «مااۇقەددەس ئااۇرۇش» دەياادىغان نەرسااە يااوق ئۇنىڭاادا «ھەققااانىي
ئاااااۇرۇش» ال باااااار ئاااااۆز ۋاقتىااااادا غەرب دۇنياساااااىنىڭ بەزى رادىكااااااللىرى مۇساااااۇلمانالرنىڭ
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تاجاۋۇزچىلىققااااا قارشااااى ئۇرۇشااااىنى قەسااااتەن بااااورمىالپ «مااااۇقەددەس ئااااۇرۇش» دەپ جااااار
سااالغان ھااالبۇكى ،ھااازىرغىچە بولغااان ئىسااالم تارىخ ىاادا ياااكى ئىسااالم ئىسااتىالھىدا ياااكى ئىسااالم
قامۇسلىرىدا «مۇقەددەس ئۇرۇش» دەيادىغان تەبىار تېپىلمايادۇ ئەكساىچە «ماۇقەددەس ئاۇرۇش»
ۋە شااۇنداق تەبىاار غەرب دۇنياسااىدىكى ساختىالشااقان خرىسااتىئان دىنااى ۋە چېركاۋالرغااا خاااس
بولااااۇپ ،ئەينااااى ۋاقىتتااااا ئااااۇالر دىاااان نامىاااادىن سااااەلىپ ئۇرۇشاااالىرىغا ئوخشااااىغان نۇرغااااۇن
ئۇرۇشااالرنى قوزغىغااان ۋە بااۇ ئۇرۇشاالىرىنى «مااۇقەددەس ئااۇرۇش» دەپ ئاتاااپ كەلااگەن بااۇ
ئاارقىلىق ئۆزلىرىنىاڭ تاجااۋۇزچىلىقىنى باۇ ئاتااالغۇ ئاساتىدا ئاقالشاقا ۋە دىننىاڭ تەلىمااتى سااۈپىتىدە
كۆرسىتىشكە ئورۇنغان شۇ سەۋەبتىن ئۇالر«ماۇقەددەس ئاۇرۇش» دېاگەن ئاتاالغۇنى ئوتتۇرىغاا
چىقارغان
ئىسالم دىنى ماۇقەددەس ئاۇرۇش" دېگەن ئاتاالغۇنى قوباۇل قىلمايادۇ ئىساالم دىناى ئۇرۇشانى
ھەققااانىي ئااۇرۇش ۋە ھەققااانىي بولمىغااان ئااۇرۇش دەپ ئىككىااگە ئايرىياادۇ ھەققااانىي ئااۇرۇش
ئىسااااالم دىنىاااادىكى ھەققااااانىي جىھااااادنى ،ھەققااااانىي بولمىغااااان ئااااۇرۇش ھەرخىاااال ئەسااااەبىيي
ئۇرۇش ا الرنى ،تاجاااۋۇزچىلىقنى كورسااىتىدۇ ئىسااالم دىنىااي ھەققااانىي ئۇرۇش انى ئېتىااراپ قىلىاادۇ
ۋە قولالياااادۇ ئەممااااا ھەققااااانىي بولمىغااااان ئەسااااەبىي ئۇرۇشااااالرنى ،ھەرخىاااال تاجاااااۋۇزچىلىق
ھەرىكەتلىرىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ ۋە ئۇنىڭغا قارشى تۇرىدۇ
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-12بۆلۈم :شەك-شۈبھىلەرگە رەددىيە

تېررورېَم ۋە ئىسالم
 1947سوئال :ئىسالم دىنى تېررورلۇققا قانداق قارايدۇ
جااااۋاب :ئىساااالم دىناااى ساااەۋەبى ناااېمە بولمىساااۇن ،قاناااداقال بىااار شاااەكىلدىكى تېررورلاااۇق
ھەرىكىااتىگە قارشااى تۇرىاادۇ ۋە ئااۇنى قەتئىااي رەت قىلىاادۇ ﴿ كىمكااى ناااھەق ئااادەم ئۆلتااۈرمىگەن
ياااكى يەر يۈزىاادە بۇزغۇنچىلىااق قىلمى غااان بىاار ئااادەمنى ئۆلتۈرىاادىكەن ،ئااۇ پۈتااۈن ئىنسااانالرنى
ئۆلتۈرگەنااادەك بولىااادۇ﴾( )1ماناااا باااۇ ،ئىساااالم نەزىرىااا دە ئىنساااان ھاياتىنىاااڭ نەقەدەر قىممەتلىاااك
ئىكەنلىكااااى ،بىگۇناااااھ كىشااااىلەرنىڭ قېنىنااااى ئاققۇزۇشاااانىڭ نەقەدەر ئېغىاااار ۋە چااااوڭ جىنااااايەت
ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىگەن ئايەتتۇر
 1948سوئال :تېررورېزم دېگەن نېمە
جاااااۋاب :ئىنگلىااااز تىلىاااادىكى « »Terrorسااااۆزى لااااۇغەت ئېتىبااااارى بىاااالەن «قورقماااااق،
تەشۋىشاالەنمەك ۋە سەراسااىمگە چۈشاامەك» د ېااگەن مەنىاالەردە بولااۇپ ،ئۇنىڭغااا « »ismدېااگەن
قوشااااۇمچىنى قوشااااقاندا «»Terrorismسااااۆزى «سەراسااااىمگە چۈشااااۈرۈش»« ،ۋەھىااااايمىگە
سېلىش»« ،زوراۋانلىق قىلىش» دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ
ئەرەب تىلىنىڭ لۇغەتلىرىدە ياكى ئەرەب ۋە ئىساالم قامۇسالىرىدا« ،الترھياب» (قورقۇتاۇش)
د ېااااگەن سااااۆز بولسااااىمۇ« ،اإلرھاب» (تېررورىاااازم)دېگەن سااااۆز تېپىلماياااادۇ پەقەت ئىنگلىااااز
تىلىااادىكى« »Terrorismساااۆزىنى ئەرەبچىاااگە تەرجىااامە قىلىاااش جەريانىااادا «اإلرھااااب» دەپ
تەرجىاامە قىلىنغااان ئىااكەن بۇنىڭاادىن مەلااۇمكى« ،تېررورىاازم» ئېقىمااى ئىسااالم مەملىكەتلى ارىگە
يېقىنقى يىلالردىن بىرى سىرتتىن كىرگەن بىر ھاالكەتتۇر
 -11سېنتەبىر ۋەقەسىدىن بۇيان «تېررورىازم» ساۆزىدەك دۇنياا تەشاۋىقات ۋاساىتىلىرىدا ئەڭ
كااۆپ ئىشاالىتىلىۋاتقان ۋە ئەڭ كااۆپ تاااالش تااارتىش ماۋزۇسااى بولااۇپ كەلااگەن ئىككىنچااى بىاار
سااۆز يااوق بااۇ سااۆز شااۇنچىلىك كەڭ ئىشااتىلىگەن تااۇرۇپ ھااازىرغىچە «تېررورىاازم»سااۆزىنىڭ
ھەر قايساااى دۆلەتااالەر ،خەلقااالەر ۋە خەلقئاااارالىق جەمئىااايەتلەر ئوتتۇرىساااىدا بىاااردەك ئىتتىپاققاااا
كېلىنگەن ،ئېنىق ۋە تەپسىلىي بىر تەرىپى يوق
 1949سوئال :تېررورېزم بىلەن جىھادنىڭ پەرقى نەدە
جاااۋاب :تېررورىاازم بىاالەن پەيغەماابەرلەر ئېلىااپ بارغااان جىھاااد ئىككىسااى ئىككااى ئااايرىم
نەرسااىگە قويۇلغااان ئىسااىملەر بولااۇپ ،تېررورىساات مۇجاھىااد دېيىلمەياادۇ ھەقىقىااي مۇجاھىاادمۇ
تېررورىست دېيىلمەيدۇ
يامااان نىيەتلىاااك ئااادەملەر تەرىپىااادىن تېررورىاازم بىااالەن جىھاااد ئىككىساااىنى بىاار – بىااارىگە
قەسااتەن ئارىالشااتۇرۇۋېتىش خاھىشااى بول ماقتااا ئەمەلىيەتااتە بااۇ ئىككااى ئااايرىم نەرسااىنى بىاار –
بىااارىگە ئارىالشاااتۇرىۋېتىش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنى ئۇ نىاااڭ شاااەنىگە اليىاااق كەلمەيااادىغان
سااۈپەتلەر بىاالەن سۈپەتلەشاانى تەقەززا قىلىاادۇ چااۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم قولىغااا قىلىااچ
ئېلىاااااپ ئاااااالالھ تائاالنىاااااڭ يولىااااادا جىھااااااد قىلغاااااان قولىغاااااا قاااااورال ئالغانالرنىاااااڭ ھەممىساااااى
( )1مائىدە سۈرىسى  -32ئايەت
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«تېررورىساااات» دېيىلىاااادىغان بولسااااا ،ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ھەق دىنىنااااى كىشااااىلەرگە يەتكااااۈزۈش
ئاااارقىلىق ئاااۇالرنى ئاااازغۇنلۇقالردىن قۇتۇلااادۇرۇپ ،ئىككاااى ئالەملىاااك بەخااات يولىغاااا باشاااالش
ئۈچااۈن كەلااگەن پەيغەمبەرلەرنىااڭ ھەممىسااىنى ،ئۆتمۈشاالەردىكى ئادالەتلىااك پادىشاااھالرنى ۋە
زۇلۇمغا قارشاى تاۇرۇپ قوللىرىغاا قاورال ئالغانالرنىاڭ ھەممىساىنى «تېررورىساتالر» دېيىشاكە
تاوغرا كېلىادۇ ئەمماا باۇ تاوغرا ئەمەس ئەقىال ،شاەرىئەت ۋە رىئااللىق بۇناداق دېيىشانى قەتئىااي
رەت قىلىدۇ
مىساااااىرنىڭ ساااااابىق مۇپتىساااااى ،كېيىااااانچە ئەزھەر ئىلىااااام يۇرتىنىاااااڭ ئاااااالىي ماقامىااااادىكى
شاەيخۇلئەزھەر لىك مەنساىپىدە بولغاان مەرھاۇم دوكتاۇر ماۇھەممەد ساەئىد تانتااۋىي جىھااد بىاالەن
تېرر ورىاازم ئوتتۇرىسااىدا يەر بىاالەن ئاساامان پەرقااى بااار ،دەپ سااۆزگە باشااالپ بااۇ ئىككىسااىنىڭ
پەرقىنااى مۇنااداق تونۇشااتۇرغان « :ئىسااالم دىنىاادىكى جىھاااد – ئىككااى چااوڭ پىرىنسااىپنى ئاساااس
قىلىااادۇ :بىرىنچىسااااى ،جاااااننى ،مااااال – مۈلاااۈكنى ،ۋەتەننااااى ،ئىنسااااانىي ھااااۆرمەتنى قوغااااداش،
ئىككىنچىسااى ،ئېزىلگەنلەر نااى قۇتقۇزۇشااتىن ئىبااارەت ئەممااا تېررورىاازم -بىگۇناااھ كىشااىلەرگە
چېقىلىش ،خۇسۇسەن ئايالالرغا ،بالىالرغا ۋە ياشانغانالرغا زىيانكەشلىك قىلىشتۇر»
تېررورىاازم  -يولسااىزلىق بىاالەن قىلىنىاادىغان زوراۋانلىااق ھەرىكەتلىرىاادۇر ئااۇنى شەخساالەر
قىلغىنىااادەك ،دۆلەتلەرماااۇ قىلىااادۇ تېررورلاااۇق – يەر يۈزىااادە بۇزغۇنچىلىاااق تېااارىش ،ئىنساااان
ھاياتىنى تەھدىد ئاستىغا ئېلىش ۋە كىشاىلەرنى قاورقىتىش ،نااھەق قاان تۆكاۈش قاتاارلىق ۋەھشاىي
قىلىقاااالر بولاااۇپ ،دۇنياااادىكى پۈتاااۈن دىاااانالر باااۇنى رەت قىلىااادۇ ئىساااالم دىناااى تېررورلااااۇق
ھەرىكەتلىاااارىگە قارشااااى مەۋقىئەسااااىنى ناھااااايىتى ئېنىااااق بايااااان قىلغااااان ﴿ ياخشااااى ئىشااااقا ۋە
تەقۋادارلىققاااا ياردەملىشاااىڭالر ،گۇناھقاااا ۋە زۇلۇمغاااا ياردەملەشااامەڭالر﴾( )1قۇرئاااان كەرىااام يەر
يۈزىاااادە بۇزغۇنچىلىااااق تېرىياااادىغان ،ئىنسااااان ھاياتىغااااا تەھدىااااد قىلىاااادىغان تېررورىسااااتالرغا
بېرىلىااااادىغان جاااااازانىمۇ ئېنىاااااق بەلگىلىاااااگەن ﴿ ئاااااالالھ ۋە ئۇنىاااااڭ رەساااااۇلى بىااااالەن ئاااااۇرۇش
قىلىاااااادىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىاااااادە بۇزغۇنچىلىااااااق قىلىاااااادىغانالرنىڭ جازاسااااااى شااااااۇكى ،ئااااااۇالر
ئۆلتۈرۈلۈشااى ياااكى دارغااا ئېسىلىشااى ياااكى ئااوڭ قااوللىرى ۋە سااول پااۇتلىرى كېسىلىشااى ياااكى
سااااۈرگۈن قىلىنىشااااى كېاااارەك بااااۇ (جااااازا) ئااااۇالر ئۈچااااۈن بااااۇ دۇنيااااادا رەسااااۋالىق (ئېلىااااپ
() 2
كەلگۈچىدۇر) ،ئاخىرەت تە ئۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾
() 3
قۇرئان كەرىم ئىساالم دىنىنىاڭ ﴿ دىنادا (ئۇنىڭغاا كىرىشاكە) زورالش ياوق﴾ دېاگەن شاانلىق
پىرىنسااىپىنى  14ئەسااىردىن بىاارى ئااېالن قىلىااپ ۋە ئەمەلىيلەشااتۈرۈپ كەلمەكااتە ئىسااالم دىنىاادا
بۇيرۇلغااان جىھاااد – كىشااىلەرنى زورالپ مۇسااۇلمان قىلىااش دېگەنلىكنااى ئىپادىلىمەياادۇ جىھاااد
ئەڭ دەساالەپتە مەككىاادىكى زۇلااۇم ۋە ئااازاب – ئوقااۇبەتلەردىن ئۆزلىرىنىااڭ ئېتىقاااد ئەركىنلىكىنااى
قوغااداش ئۈچااۈن مەدىاانىگە ھىجاارەت قىلىااپ پاناھالنغااان مۇھاجىرالرنىااڭ ھەق – ھوقااۇقلىرىنى
قوغداش يولىدا بۇيرۇلغان ئېادى ﴿ ھۇجاۇم قىلىنغۇچىالرغاا ،زۇلۇ مغاا ئۇچرىغاانلىقلىرى ئۈچاۈن،
() 4
(قارشىلىق كۆرسىتىشكە) رۇخسەت قىلىنادى ،ئاالالھ ئۇالرغاا يااردەم بېرىشاكە ئەلاۋەتتە قاادىر﴾
مانا بۇ ،جىھادنىڭ ئەڭ توغرا ۋە ئەڭ ئېنىق تەرىپىدۇر
()1
()2
()3
()4

مائىدە سۈرىسى  -2ئايەت
مائىدە سۈرىسى  -33ئايەت
بەقەرە سۈرىسى  -256ئايەت
ھەج سۈرىسى  -39ئايەت

494

-12بۆلۈم :شەك-شۈبھىلەرگە رەددىيە

نېمە ئۇچۈش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىادا بولغاان غازاتالرنىاڭ ھەممىساى مەدىانە
مااۇنەۋۋەرەر شااەھىرىدە ۋە ئۇنىااڭ ئەتراپىاادىكى «ئۇھااۇد»« ،بەدىاار» ۋە باشااقىمۇ جااايالردا يااۈز
بەرگەن
چااۈنكى ،مۇسااۇلمانالر ئەزەلاادىن باشااقىالرنىڭ مەملىكىااتىگە ھۇجااۇم قىلغااان ئەمەس ئااۇالر
ئۇرۇشنى ھېچبىر ۋاقىت بىرىنچى بولاۇپ باشاالتقان ئەمەس پەقەت شاۇ ۋاقىتتىكاى مەككىلىكالەر
ۋە ئۇالرنىاڭ ئىتتىپاقداشاالىرى مەدىنىاادىكى يەھاۇدىيالر بىاالەن مەخپااى تىال بىرىكتااۈرۈپ10 ،مىااڭ
كىشىلىك مۇنتىزىم قوشۇن بىلەن مەدىانىگە بىرلەشامە ھۇجاۇم باشاالتقانلىقى ئۈچاۈن مۇساۇلمانالر
يوللۇق ھالدا جىھاد قىلىپ دۈشمەنگە رەددىيە بەرگەن
نااېمە ئۈچااۈن -629يىلااى ئىسااالم قوشااۇنى مەككىنااى فەتھ ا ى قىلىااش ئۈچااۈن كىرگەناادە بىاار
ئادەمنىڭمۇ قېنى ئېقىتىلماستىن تىنچلىق بىلەن مەككە فەتھى قىلىندى
چۈنكى ئىساالم دىناى تىنچلىاق بىالەن مەساىلىنى ھەل قىلىشانى ئاۇرۇش قىلىاپ قاان تۆكۈشاتىن
ئەۋزەل كۆرىدۇ
نااېمە ئۇچااۈش  -627يىلاااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم باشاااچىلىقىدا مۇسااۇلمانالر مەككىاااگە
ھەج قىلىااش ئۈچااۈن كەلگىنىاادە ،مەكااكە كاااۈچلىرى ھااۇدەيبىيە دېااگەن جاياادا ئۇالرنىااڭ ئالااادىنى
توسااۇپ ،ئااۇالرنى مەدىاانىگە قايتىااپ كېتىشااكە زورلىغااان ۋە قوبااۇل قىلىااش قىاايىن بولغااان ن ااھەق
شااەرتلەرنى تاڭغاناادا  ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم شااۇ ۋاقىتتااا مەككىلىكاالەرگە كااۈچى يېتىاادىغان
دەر ىجىدە زور قوشاۇننىڭ قومانادىنى تاۇرۇپ باۇ نااھەق شاەرتلەرنى قوباۇل قىلىشاقا ۋە مەككىاگە
كىرەلمەسااتىن مەدىااانىگە قايتىاااپ كېتىشااكە مەجباااۇر بولغاااان پەقەت قااان تۆكۈلۈشاااىنىڭ ئالااادىنى
ئېلىش ئۈچۈن شۇنداق قىلغان
بۇ ۋەقەلىكلەر ئىساالم دىنىنىاڭ ئۇرۇشانى ،قاان تۆكۈشانى خالىمايادىغانلىقى ۋە تىنچلىقاپەرۋەر
ئىكەنلىكىنىڭ ئايرىم بىر پاكىتىدۇر
مۇسااۇلمانالر ئااۆزلىرى مەنسااۇپ بولغااان بااۇ ئۇلااۇ دىننىااڭ نۇرلااۇق تەلىماااتلىرى ئارقىسااىدا
ھەر زامااان دىنىغااا ۋاپااا قىلىااپ كەلاادى ،باشااقىالرغا بىرىنچااى بولااۇپ ئااۇرۇش ئاچمىاادى بەزى
ئىساااالم مەملىكەتلىرىااادە ياااۈز بەرگەن پاجىئەلىاااك تې ررۇرلاااۇق ھەرىكەتلىرىنىاااڭ ماااۇتلەق كاااۆپ
ساانلىقى چاوڭ دۆلەتالەر تەرىپىادىن مۇساۇلمانالر ئىچىادىكى ئىساالمغا ئىخاالس قىلىشاتىن باشاقىنى
بىلمەيدىغا ،چوتاا پىكىرلىاك ،ئىساالمنى تاوغرا چۈشاىنىپ يېاتەلمىگەن بەزى ئەخامەق كىشاىلەرنى
قوللىنىش ئارقىلىق ئىسالم دۆلەتلىرىنى ئۆز خاھىشالىرىغا بويساۇندۇرۇش بىالەن بىارگە ئىساالمنىڭ
شااەنىگە دا تەككااۈزۈش ئۈچااۈن ئېلىااپ بېرىلغااان پىالنلىااق سۇيىقەسااتلىرى ئىكەنلىكىنااى ھەماامە
ئادەم بىلىپ يەتمەكتە بۇنىڭ دەلىللىرىمۇ كۆپ
خۇالسە كاالم:
( )1تىنچلىااااااق پەيغەماااااابەر دەۋىتىنىااااااڭ ئاساسااااااىدۇر پەقەت پەيغەماااااابەرلەرگە دۈشاااااامەن
بولغااۇچىالر ئۇالرغااا قارشااى قااورال كۆتااۈرگەنلىكى سااەۋەب بىاالەن ئۇرۇشااالر يااۈز بەرگەن
مۇسا ،داۋۇد ۋە سۇلەيمان ئەلەيھىسسااالمالرمۇ جىھااد قىلغاان قولىغاا قىلىاچ ئاېلىش ياخشاىالر ۋە
پەيغەمبەرلەرنىااڭ شااەنىگە ياراشاامايدىغان ئىااش بولسااا ئېاادى ،بااۇ پەيغەماابەرلەر قوللىرىغااا قىلىااچ
ئېلىااااااپ دۈشاااااامەنلىرىگ ە قارشااااااى جىھاااااااد قىلمىغااااااان بااااااوالتتى بەلكااااااى بۇزغۇنچىالرنىااااااڭ،
تېررورىساتالرنىڭ يەر يۈزىاادە بۇزغۇنچىلىااق تېرىشااىغا ،كىشااىلەرنىڭ دىاان تااالالش ئەركىنلىكىنااى
بوغ اۇپ تاش لىشااىغا سااۇكۇت قىلىااپ تااۇرۇش ئۇالرنىااڭ شااەنىگە ياراشاامايتتى ھاياتىاادا ئااۇرۇش
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قىلىپ باق مىغان ئىسا ئەلەيھىسساالممۇ ئااخى ر زامانادا ئاساماندىن چۈشاىدۇ ۋە قولىغاا قاورال ئېلىاپ
ئىنسانىيەت دۈشمىنى دەججالنى ئۆلتۈرىدۇ
( )2پەيغەماابەرلەرگە دۈشاامەن بولغااۇچىالر ئۇرۇشاانى بىرىنچااى بولااۇپ باشاالىغان ھەقىقىااي
تېرررىستالردۇر پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاۆزلىرىنى ماۇداپىئە قىلىاش ۋە تاجاۋۇزچىلىقالرغاا رەددىايە
بېرىش يولىدا ئېلىپ بارغان كۈرەشلىرى ھەققاانىي جىھاادالر ئېادى ئاالالھ تائااال مۇساۇلمانالرغا
قارىتىاااااپ مۇناااااداق دەيااااادۇ ﴿ :قەساااااەم بىااااالەن بەرگەن ئەھااااادىلىرىنى بۇزغاااااان ،پەيغەمبەرناااااى
(مەككىاادىن) ھەياادەپ چىقىرىشاانى قەسااتلىگەن ۋە سااىلەرگە ئالاادى بىاالەن ھۇجااۇم قىلغااان قەۋمااگە
() 1
ئۇرۇش ئاچمامسىلەر ﴾
( )3پەيغەماابەرلەر ئېلىااپ بارغااان جىھااادالر ئەڭ يۈكسااەك ئەخالقااي پىرىنسااىپالر ئاسااتىدا
ئېلىااااپ بېرىلغااااان بولااااۇپ ،تېررورىسااااتالرنىڭ ،بۇزغۇنچىالرنىااااڭ ۋە زالىمالرنىااااڭ غەيرىااااي
ئەخالقىاااااي قىلمىشااااالىرىدىن تاماااااامەن پەرقلىقتاااااۇر ئالدىنقىساااااى ،قاااااورال كۆتاااااۈرمىگەنلەرگە،
ئاغرىقچانالرغااااا ،ئايالالرغاااااا ،بالىالرغاااااا ،ياشاااااانغانالرغا ،ئىبادەتخاناااااا راھىبلىرىغاااااا قەتئىاااااي
چېقىلماسااالىق ،ماااۇھىتنى بۇلغىماسااالىق ،ئاااۆي – ماكانالرغاااا بۇزماسااالىق ،زىااارائەتلەرگە ،دەل –
دەرەخلەرگە زىيان يەتكۈزمەسلىك ،ئەساىرگە چۈشاكەنلەرنى خورلىماسالىقتىن ئىباارەت پاوالتتەك
قاتتىق پىرىنسىپالر ۋە كەسكىن شەرتلەر ئاستىدا ئېلىپ بېرىلغان بولساا ،كېيىنكىساى ،ئۇچرىغااننى
ئۆلتۈرۈش ،ئۆي – ئىمارەتلەرنى يى قىتىش ،زىرائەتلەرنى نابۇت قىلىاش بىالەن ئېلىاپ بېرىلادى ۋە
ئېلىپ بېرىلىۋاتىادۇ ﴿ مۇساا ئۇالرغاا دەرگااھىمىزدىن ھەق بىالەن كەلگەنادە ،ئاۇالر«:مۇساا بىالەن
ئىمااااان ئېيتقانالر نىااااڭ ئوغااااۇللىرىنى ئۆلتااااۈرۈڭالر ،ئاياااااللىرىنى (خىاااازمەتكە سااااېلىش ئۈچااااۈن)
() 2
قالدۇرۇڭالر» دېدى﴾
( )4ئىسااااااالم دىنىاااااادىكى جىھاااااااد مۇھاجىرالر(مەككىاااااادىن مەدىاااااانىگە ھىجاااااارەت قىلىااااااپ
پاناھالنغانالر)نى ھېمايە قىلىش ۋە ئەنسار(مەدىنىلىك مۇساۇلمانالر)نى قوغاداش مەقساىتى بىالەن
باشالنغان بول ۇپ ،قانداق دىن ۋە قاناداق ئىرققاا مەنساۇپ بولىشاىدىن قەتئىيانەزەر ئېزىلگەنلەرناى
قۇتقۇزۇش مەقسىتى بىلەن باشالنغان
( )5ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئىنساااانالرنىڭ ئەڭ شاااەپقەتلىكى ۋە ئاااۆزى ئۈچاااۈن ئىنتىقاااام
ئېلىشنى قەتئىي ياقتۇرمايدىغان بىر زات ئېدى ئۇنىڭ مەكاكە فەتھاى بولغاان كاۈنى باۇرۇن ئاۇنى
ۋە ئۇنىاااڭ دىنىغاااا ئەگەشاااكەن مۇساااۇلمانالرنى ئىنساااان قېلىپىااادىن چىققاااان ۋەھشاااىيلىكلەر بىااالەن
ئازاب لىغااان ۋە يۇرتلىرىااادىن قاااوغالپ چىقارغااان مەككىلىكلەرناااى«كېاااتىڭالر ،ئازاتساااىلەر» دەپ
كەچۈرىۋەتكەنلىكى باۇ مااۋزۇدا يېتەرلىاك ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئېساىل پەزىلەتلىارى ۋە
ئۇنىااااڭ يااااۇقىرى ئىنسااااانىي ئەخالققااااا ئىااااگە ئىكەنلىكااااى توغرۇلااااۇق غەربلىااااك تااااارىخچىالر ۋە
يازغۇچىالرنىڭ بەرگەن باھاالىرىمۇ بىزناى باۇ مااۋزۇدا كاۆپ ساۆزلەپ ئولتۇرۇشاتىن بىھااجەت
قىلىدۇ
( )6باشااقىالر بىااالەن تىنچلىااق ئىچىااادە ياشاااش ئىساااالم دىنىنىااڭ ئەۋزەللىكلىرىااادىن بىرىااادۇر
تاااااااارىختىن بۇياااااااان ئىساااااااالم مەملىكەتلىرىااااااادە ياشاااااااىغان مۇساااااااۇلمان ئەمەس قەۋملەرنىاااااااڭ
كەچۈرمىشلىرى بۇنىڭغا گۇۋاھتۇر
( )1تەۋبە سۈرىسى -13ئايەت
( )2غافىر سۈرىسى -25ئايەت
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يااااااۇقىرىالردىن شااااااۇنداق ئوچۇقلىنىاااااادۇكى ،ئىسااااااالم دىنىغااااااا مەنسااااااۇپ بولغااااااان بەزى
جامائەتلەرنىااااڭ ،تەشااااكىالتالرنىڭ ۋە بەزى شەخساااالەرنىڭ بىگۇناااااھ كىشااااىلەرنى قورقۇتااااۇش،
ئااادەملە رنى گااۆرۈگە ئېلىااۋېلىش ،ئۆلتااۈرۈش ،بىناااالرنى ،ئاااپتوموبىلالرنى پااارتلىتىش قاتااارلىق
ۋەھشاىلىكلىرىنىڭ ئىسااالم دىنىاادىكى جىھاااد بىاالەن يېقىناادىن ياااكى يىااراقتىن ھېچقانااداق مۇناسااىۋىتى
يوقۇ
 1950سوئال :تېررورېزم ئەڭ دەسلەپ قاچان ۋە نەدە مەيدانغا چىققان
جااۋاب :غەرب مەدەنىايەت تاارىخىنى ئااختۇرۇپ كۆرىادىغان بولسااقمۇ بىاز «تېررورىاازم»
دەپ ئاتىغاااان زوراۋانلىاااق ھەرىكەتلىرىنىاااڭ مىسااااللىرىنى كاااۆپ ئاااۇچرىتىمىز مىالدىيىنىاااڭ -14
يىلىادىن  37يىلىغىاچە روماغاا ھۆكۈمرانلىااق قىلغاان« »Tiberiuبىالەن  -37يىلادىن  -41يىلغىااچە
ھۆكااۈمران بولغااان« »Caligulaقاتااارلىقالر ھاااكىمىيىتىگە قارشااى چىققااانالرنى بويسااۇندۇرۇش
ئۈچۈن زوراۋانلىق ھەرىكەتلىرىناى قوللىنىاپ ،قارشاى چىققاۇچىالرنى ئۆلتاۈرۈپ ماال -ماۈلكىنى
مۇساااادىرە قىلغاااان كېيااانچە ئىساااپانىيىدە « تەپاااتىش مەھكىمىلىااارى» تەرىپىااادىن مۇساااۇلمانالرغا
قارشااااى تەشااااكىللى ك ھالاااادا ئېلىااااپ بېرىلغااااان ئومۇميۈزلااااۈك زوراۋانلىااااق ھەرىكىتااااى غەرب
مەدەنىيەت تارىخىدىكى ئەڭ چوڭ تېررورلۇق ۋەقەسىنىڭ ئۇنتۇلماس قارا دېغى ھېسابلىنىدۇ
ئەمماااا ئىساااالم مەملىكەتلىرىااادىكى زوراۋانلىاااق ھەرىكەتلىااارى تاااۇنجى قېاااتىم  -1974يىلاااى
مىساااىردا ئىساااالمىي ئاااويغىنىش ھەرىكىتاااى ھا رپىساااىدا ،مىساااىر ھاكىمىيىتىنىاااڭ مۇساااۇلمانالرغا
قارشااااى ئېلىااااپ بارغااااان قاااااتتىق قااااول سىياسااااىتى ۋە مۇسااااۇلمانالرغا غەربنىااااڭ سااااىكۇالرىزم
قااانۇنلىرىنى تېڭىشااقا ئۇرۇنىشااى سااەۋەبلىك باشااالنغان كېيىاانچە باشااقا ئىسااالمىي جامااائەتلەر ۋە
تەشااكىالتالر ئۆزلىرىنىااڭ سىياسااىي غەرەزلىرىنااى ئىشاااقا ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن كااۈچ ئىشلىتىشاااكە
باشلىغان
سەلىب ئۇرۇشلىرى ئىسالم دىنىنىڭ كەڭچىللىكىگە گۇۋاھتۇر
 1951سوئال :سەلىب(قىزىل كرېست) ئۇرۇشلىرى قانداق ئۇرۇشالر ئىدى
جاۋاب :ئىساالم دىناى غەرب دۇنياساىغا تارقىلىشاقا باشاالپ قىساقا ۋاقىات ئىچىادە كىشاىلەرنى
ئاااااااۆزىگە جەلاااااااب قىلىشاااااااتا نەتىاااااااجە قازانغانااااااادىن كېااااااايىن ،غەرب دۇنياساااااااىنىڭ زوراۋان
ھااااااكىممۇتلەقلىرى بولىۋالغاااااان خرىساااااتىئان دىااااان ئاااااادەملىرى ئىساااااالم دىنىناااااى ئۆزلىرىنىاااااڭ
مەنپەئەتلىاااااارى ئۈچااااااۈن خەتەرلىااااااك كااااااۈچ دەپ قارىاااااادى ۋە شااااااۇنىڭ بىاااااالەن ئىسااااااالمغا ۋە
مۇسااۇلمانالرغا قارشاااى مەۋقىئەساااى نى ئاااېالن قىلىشااتى ئارقىااادىنال ئاااۇالر غەربنىاااڭ ئەفرەنجاااى
پادىشاااااھلىرىنى كۈشااااكۈرتۈ پ مۇسااااۇلمانالرغا قارىشااااى ئااااۇرۇش باشااااالتتى ئااااۇالر ئىسااااالم
پەيغەمبىاارى مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمغا خااۇددى يەھااۇدىيالر ئىسااا ئەلەيھىسساااالمغا دۈش امەن
بولغانااادەك دۈشااامەن بولۇشاااتى ھەر ئىككىساااىنىڭ ساااەۋەبى ھەقىقەتنااا ى ئېتىاااراپ قىلىشاااتىن بااااش
تارتىش ئىدى
چااۈنكى ئىساااالم ناااۇرى بىااالەن ياۋروپاااا خەلقىنىاااڭ كاااۆزى ئېچىلىاااپ قالساااا ،ئۇالرنىاااڭ قاااان،
تەرىنىااڭ بەدىلىااگە ھايااات كەچااۈرۈپ كېلىۋاتقااان دىنىااي بېسااىمدارالرنىڭ خەلقنىااڭ ئۈساااتىدىكى
زوراۋانلىقى تەھدىدكە ئۇچرايتتى شۇڭا ئۇالر ئىسالم دىنىغا جېنى بىلەن قارشى تۇرغان
ئەھلى سەلىب ئارمىيىساى ئىساپانىيەدىكى مۇساۇلمانالرنى تۇتقاانال يەردە ئۆلتاۈرۈپ ،تىرىاك
قالغانلىرىنى ئۇرۇپ – سوقۇپ قوغالپ چىقىرىدۇ ئاندىن پەلەساتىندىكى ئېرۇساالىمنى بىار يېارىم
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ئاااي مۇھاسااىرىگە ئېلىۋالغاناادىن كېاايىن  70مىڭاادىن كااۆپرەك كىشااىنى ئۆل تۈرىاادۇ يەھااۇدىيالرنى
تااوپالپ چېركاااۋ بىاالەن بىاارگە كۆياادۈرۈپ تاشاااليدۇ مەشااھۇر تااارىخچى گۇسااتاۋ لوباۇن ئەھلااى
سەلىب ئارمىيىساىنىڭ ۋەھشاىلىكلىرىنى مۇناداق تەساۋىرلەيدۇ « :ئەھلاى ساەلىب ئارمىيىساى بۇنىاڭ
بىااالەن كۇپاااايە قىلمىااادى بەلكاااى ئااااۇالر ئېرۇساااالىمدىكى يەھاااۇدىيالر بىااالەن مۇسااااۇلمانالرنىڭ
ھەممىسااىنى ۋە خرىسااتىئانالردىن ئاسااىيلىق قىلغااانالرنى پۈتااۈنلەي قىرىااپ تاشااالش توغرىسااىدا
قاااارار ئېلىاااپ ساااەككىز كاااۈن تۇرماساااتىن قىرغىنچىلىاااق قىلىاااپ  60مىڭااادىن كاااۆپرەك ئاااادەمنى
() 1
ئۆلتۈردى ئۆلتۈرۈشتە ئايال ،كىچىك باال ،ياشانغانالر ،دەپ ئايرىپ ئولتۇرمىدى»
ئەھلااى سااەلىب ئارمىيىسااىنىڭ بااۇ قىلغااانلىرى قارشىسااىدا مۇسااۇلمانالر ئااادالەت ،شااەپقەت ۋە
ئىنساپنى ئاساس قىلغان ھالادا ئىاش كاۆردى ئەھلاى ساەلىب مۇساۇلمانالر تەرىپىادىن يېڭىلگىنىادە،
مۇسااۇلمانالرنىڭ قوماناادىنى ساااالھىددىن ئەييااۇبىي خرىسااتىئانالرغا تارىختااا ھااېچ ئۇنتۇلماياادىغان
كاتتااا خىزمەتلە رنااى ۋە ياخشااىلىقالرنى قىلاادى ئې رۇسااالىمدا ئەسااىرگە چۈشااكەن ئەھلااى سااەلىب
پادىشاااااھلىرىنى ،قوماناااادانلىرىنى ۋە ئۇالرنىااااڭ بااااارلىق ئااااائىلە تاۋابىئاااااتلىرىنى كەچۈرىااااۋەتتى
غەرباااكە كېتىشااانى خالىغاااانالرنى چىااارايلىقچە يولغاااا ساااېلىپ قويااادى كېساااەل ۋە يارىااادارلىرىنى
داۋاالتتى ئۇالردىن ئىن تىقام ئېلىشنى ئويالپمۇ قويمىدى
گۇساااتاۋ لوباااۇ ن ساااەلىب ئۇرۇشاااىنىڭ نەتىجىلىااارى ئۈساااتىدە توختىلىاااپ مۇناااداق دەپ يازغاااان:
« مۇساااااۇلمانالرنىڭ قومانااااادىنى سااااااالھىددىن خرىساااااتىئانالرغا ئۇالرنىاااااڭ مۇنااااادىن باااااۇرۇن
مۇسۇلمانالرغا قارشى قىلغانلىرىنىڭ ئوخشىشاىنى قىلىشانى خالىمىادى ئۇالرنىاڭ ماال – ماۈلكىنى
تارتىۋېلىشاانى مەنئااى قىلىااپ ،ئااۇالردىن ئاااز مىقااداردا جىاازىيە ( يىللىااق تااۆلەم) ئااېلىش بەدىلىااگە،
ئۇالرغاا ئىساالم دۆلىتىاادە مۇساۇلمانالر بىاالەن بىارگە تولااۇق ھوقۇقلاۇق گاارەژدان بولاۇپ ياشاااش
() 2
پۇرسىتىنى بەردى»
مۇسۇلمانالر مۇستەملىكىچى بولمىغان
 1952سوئال :ئىسالم دىنىنىڭ ھاكىمىيەت تىكلەش ھەرىكىتى مۇستەملىكىچىلىكمۇ
جاۋاب :بۇ مۇنداق:
( )1ئ ىساالم دىنىنىااڭ ھاااكىمىيەت تىكالەش ھەرىكىتااى ھەرگىزمااۇ بىار خىاال مۇسااتەملىكىچىلىك
ياااااكى كېڭەيمىچىلىااااك ھەرىكىتااااى ئەمەس چااااۈنكى مۇسااااتەملىكىچىلىك مۇسااااتەملىكە قىلىنغااااان
دۆلەتنىاااڭ باااايلىقى ،يېااازا – ئىگىلىاااك ۋە ساااانائەت باااايلىقىنى تااااالن – تااااراج قىلىاااش ئۈساااتىگە
قۇرۇلغااان بولااۇپ ،ئااۇ ھەرگىااز مۇساااتەملىكە قىلىنغااان دۆلەتنىااڭ ئىقتىساااد ،ئىلىاام-مەرىاااپەت ۋە
مەدەنىيلىكىناااااى تەرەققىاااااي قىلدۇرۇشااااانى مەقساااااەت قىلمايااااادۇ تاااااارىخ ئىساااااپاتلىدىكى ،ئىساااااالم
ھاكىمىيىتىااااادى كىلەر ئەزەلااااادىن ئادالەتساااااىز بولغاااااان ئەمەس ئۇالرنىاااااڭ ھااااااكىمىيىتى ھەمىشاااااە
باراۋەرلىااااك ۋە كەڭ قورساااااقلىقنى ئاساااااس قىلغااااان مۇسااااۇلمانالر ھاااااكىمىيەت يۈرگااااۈزگەن
مەزگىلااااالەردە قەد كۆتاااااۈرگەن ياۋروپاااااا قىتئەساااااىدىكى ئەنااااادەلۇس تۇرمۇشاااااىنىڭ ھەر قايساااااى
( )1گۇساتاۋ لوبوننىاڭ«ئەرەب مەدەنىيىتاى» ناااملىق ئەساىرى -327بەت گۇساتاۋ لوبااون فرانساىيىلىك مەشاھۇر تااارىخچى،
 -1884يىلاى پاارىندا دۇنياغااا كەلاگە ،شااەرق مەدەنىيىاتىگە زور ئەھمىايەت بېرىااپ ئىزدەنگەنلەرنىاڭ بىاارى «ئەرەب
مەدەنىيىتااى»« ،مىسااىر مەدەنىيىتااى»« ،ئەندەلۇسااتىكى ئەرەبلەرنىااڭ مەدەنىيىتااى»« ،دىاان ۋە ھايااات» ناااملىق مەشااھۇر
ئەسەرلەرنىڭ ئاپتورى
( )2گۇستاۋ لوبوننىڭ «ئەرەب مەدەنىيىتى» ناملىق ئەسىرى -329بەت
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تەرەپلىرىاادە ئاجايىاااپ روناااق تاپقاااان بىااار د ۆلەت بولااۇش ساااۈپىتى بىاالەن ،مۇساااۇلمانالر ئېلىاااپ
كەلااگەن مەدەنىاايەت ۋە ئىلىاام – پەناالەر ئااارقىلىق ياۋروپااادىكى باشااقا دۆلەتلەردىاان كەلگەنلەرنااى
تەربىيىلەپ يېتىشتۈرۈش رولىنى ئوينىغان ھازىرمۇ ئۇ جاايالردا ئىساالم بىناكاارلىق مىراسالىرى
ۋە ئىساااالم مەدەنىيىتىناااى ئەكاااس ئەتتۈرىااادىغان يادىكارلىقالرنىاااڭ سااااقلىنىپ تۇرغاااانلىقى بۇنىاااڭ
گۇۋاھچىسىدۇر
( ) 2مۇساااۇلمانالر ھااااكىمىيەت ئورناتقاااان راياااونالردىكى مۇساااۇلمان ئەمەس پۇقراالرنىاااڭ
جىااااازىيە تاپشۇرۇشاااااى تەلەب قىلىنغاااااان باااااۇ ئىساااااالم دۆلەتلىرىنىاااااڭ ئاااااۇالرنى قوغدىشااااااى،
دۈشاامەنلەرنىڭ زىيانكەشااالىكلىرىدىن ساقلىشااى ئۈچاااۈن ئې لىنىاادىغان بااااج ھېسااابلىنىدۇ ئاااۇالردىن
مۇسۇلمان بولغانالردىن جىزىيە ئېلىنمايدۇ
( ) 3مۇسااۇلمانالرنىڭ ھاااكىمىيەت تىكاالەش ھەرىكىتىنااى ئىقتىسااادىي مەنااپەئەت يۈزىسااىدىن
بولغان دېيىش ،يېقىنقى زامانادا غەربنىاڭ ئىساالم مەملىكەتلىارىگە يۈرگاۈزگەن مۇساتەملىكىچىلىك
ھۆكۈمرانلىقىااادىن ئىبااااارەت تاااارىخىي پاااااكىتنى يوشۇرۇشااانى ۋە ئۆزلىرىنىااااڭ يولسااااىزلىقلىرىنى
ئاقالشنى مەقسەت قىلىدۇ بۇ ئىككىسى تۈپتىن ئوخشىمايدىغان ئىككى ئالەم
مۇسۇلمانالرنىڭ قوماندى نى خالىد ئىبنى ۋەلىد شامنىڭ ھەيرەگە ياېقىن بىار شاەھەر بازىرىادىكى
پاااااۇقراالر بىااااالەن تىنچلىاااااق كېلىشاااااىمى ئىمزالىغانااااادا « ،ئەگەر بىاااااز مۇساااااۇلمانالر ساااااىلەرنى
دۈشاامەنلەرنىڭ زىيانكەشااالىكىدىن ساقلىيالىسااااق ،ساااىلەر بىااازگە جىااازىيە تاپشۇرسااااڭالر بولىااادۇ
ئۇناااداق قىاللمىسااااق بىااازگە جىااازىيە بەرمەيساااىلەر» دەپ يازغاااان باااۇ خىااال ئەھاااۋال ئۇنىڭااادىن
ئىلگىاارى ئىككىنچااى خەلىااپە ئۆمەرنىااڭ زامانىاادىمۇ يااۈز بەرگەن پادىشاااھ ھېاارەقلە زور قوشااۇن
بىاالەن مۇسااۇلمانالرنىڭ ھااا كىمىيىتى ئاسااتىدا تۇرىۋاتقااان شااامغا (ھااازىرقى سااۈرىيىگە) ھۇجااۇم
قىلمااااقچى بولغانااادا ،خالىاااد ئىبناااى ۋەلىاااد شاااامنىڭ ھەماااس شاااەھىرىدىكى مۇساااۇلمان بولمىغاااان
پۇقراالرغااا مەكتااۇب يېزىااپ« :ھېاارەقلە شااامغا ھۇجااۇم قىلىااش ئالدىاادا تۇرىۋاتىاادۇ بىااز ئۇالرغااا
قارشااااى ئاااااتلىنىش ئىشااااى بىاااالەن مەشااااغۇلمىز ،شااااۇڭا بىااااز سااااىلەرنى قوغااااداپ قېلىشااااقا ۋەدە
بېرەلمەي مىااز بااۇ تااۈپەيلى سااىلەرنىڭ پااۇل – چەكلىرىڭالرنااى ئۆزۈڭالرغااا قااايتۇردۇق ئەگەر
ئالالھ بىزگە نۇسرەت ئاتا قىلىپ قالسا ،ئوتتۇرىمىزدىكى كېلىشىم داۋاملىاق كاۈچكە ئىاگە بولىادۇ»
دېگەن مەكتۇبنى كۆرگەن ھەمس ئەھلى ئىسالم دىنىنىاڭ باۇ ئاادالەتپەرۋەرلىكىگە قايىال بولاۇپ،
پۈتۈن شەھەر ئەھلى ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلىپ مۇساۇلمان بولاۇش قارارىغاا كېلىاپ ،ھەممىساى
مۇسۇلمان بولغان

ھازىرقى مۇسۇلمانالردىكى ئىناقسىَلىقنىڭ سەۋەبلىرى
 1953سااااوئال :ئىسااااالم دىنااااى ئىتتىپاااااقلىقنى تەشااااەببۇس قىلىاااادۇ ،نااااېمە ئۈچااااۈن مۇسااااۇلمانالر
ئىتتىپاقلىشالمايدۇ
جاۋاب :بۇنىڭ سەۋەبى مۇنداق:
( ) 1ھااااازىرقى ئىسااااالم ئەللىاااارى ئۆزئااااارا جېدەللىشااااىش ۋە پااااارچىلىنىش بىاااالەن مەشااااغۇل
بولىۋاتىااادۇ باااۇنى ھاااېچكىم ئىنكاااار قىاللمايااا دۇ ئەمماااا باااۇ پەقەتاااال بىااار خىااال تاااارىخىي باساااقۇچ
ئۆتكۈنچى بولۇپ ،ئاۇنى ھەر قاناداق مىلالەت باشاتىن كەچۈرىادۇ شاۇڭا ئاۇالرنى مەڭگاۈ مۇشاۇ
ھااالەتتە قېپقالىاادۇ ،دېيىشااكە بولماياادۇ ياۋروپااا دۆلەتلىاارى ئۆزئااارا جېدەللىشااىش ۋە مالىمااانچىلىق

ىرىلبەۋەس ڭىنقىلزىسقانىئ ىكىدرالناملۇسۇم ىقرىزاھ

499

قىلىشلىرى تۈپەيلىادىن ،ئااخىرى بىرىنچاى ۋە ئى ككىنچاى دۇنياا ئۇرۇشالىرىدىن ئىباارەت مۇقىمساىز
ئااامىلالرنى كەلتاااۈرۈپ چىقارغاااان مۇساااۇلمانالرنىڭ مۇ بىااار كااۈنى چوقاااۇم ئاااۆز ئارىساااىدىكى
ئىختىالپالرنى تۈگىتىپ ئەسلىگە قايتىشىدا ئۈمىد بار
( ) 2ئىسااالم دىنااى ئۆزىنىااڭ تەلىملىرىاادە ئىتتىپاقلىشااىش ۋە ھەمكارلىشىشاانى قاااتتىق تەرغىااب
قىل ىاپ ،بۆلۈناۈش ۋە زىاددىيەتكە قارشااى تۇرىادۇ باۇ قۇرئااان كەرىمنىاڭ﴿ :ھەممىڭاالر ئالالھنىااڭ
دىنى ىغا مەھكەم يېپىشىڭالر ،ئايرىلماڭالر﴾( )1دېگەن ئايىتىدە ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەككىاادىن مەدىاانىگە ھىجاارەت قىلغىنىاادىن كېاايىن ،مۇھاااجىرالر
بىااالەن ئەنساااارال رنى ئۆزئاااارا قېرىنداشاااالرغا ئايالنااادۇرغان ئاااۇالر دۇنياااا تارىخىااادا مىسااالى
كۆرۈلمىگەن ھەمكارلىق ۋە سەمىمىي قېرىنداشلىقنىڭ ئۈلگىسىنى ياشاپ كۆرسەتكەن ئىدى
( ) 3ھاااااازىرقى زامانااااادا مۇساااااۇلمانالرنىڭ پىااااارقىلەرگە بۆلۈنۈشاااااىگە ساااااەۋەب بولغاااااان
نۇرغۇنلىغااان تاشااقى ئااامىلالر بااار بۇنىااڭ ئ ىچىاادىكى ئاساساالىق سااەۋەب ،مۇسااتەملىكىچىلەرنىڭ
ئىساااالم ئەللىااارىگە تاجااااۋۇز قىلىشاااى ئىااادى ئاااۇالر مۇساااتەملىكىنى ئاياغالشاااتۇرغاندىن كېااايىن،
نۇرغۇنلىغاااااان مەساااااىلىلەر ئوتتۇرىغاااااا چىققاااااان مۇساااااتەملىكىچىلەر « پاااااارچىالش ئااااااارقىلىق
باشقۇرۇش» سىياسىتىنى قوللىنىپ ،ئىسالم ئەللىرىناى ئاايىغى تاۈگىمەس نىزاالرغاا ۋە جېادەررگە
سېلىپ قويۇپ كەتكەن بۇنىڭ بېشىدا چېگرا مەسىلىسى كېلىدۇ
( ) 4مۇسۇلمانالر مۇساتەملىكىچىلەر قالادۇرۇپ كەتاكەن مۇشاكىالتالرنى بىار تەرەپ قىلىاش
ئىشلىرى بىالەن مەشاغۇل بولاۇپ قېلىاپ ،ئىساالم دىنىنىاڭ ئىتتىپاقلىشاىش ۋە باشاقىالرنىمۇ ئاويالش
دېگەن پىرىنسىپ لىرىغا ئەھمىايەت بەرمەيادىغان بولاۇپ قالغاان ئەمماا ئىساالم ئەللىرىنىاڭ خاۇددى
ياۋروپاااالىقالر ئىچكاااى نىزالىرىناااى ئاخىرالشاااتۇرۇپ قەد كۆتەرگەنااادەك چوقاااۇم بىااار كاااۈنى قەد
كۆتىرىدىغانلىقىدا شەك يوق
( ) 5ئىساااالم ئەللىااارى مۇساااتەملىكىچىلەردىن قۇتۇلغاااان بولساااىمۇ ،ئۇالرنىاااڭ بېساااىمىدىن ۋە
سىياساااىتىدىن قۇتۇلاااۇپ باااواللىغىنى ياااوق شاااۇڭا ئاااۇالر كۈچلۈكلەرنىاااڭ خاھىشاااى باااويىچە ۋە
ئۇالرنىااڭ سايىسااىدا ھايااات كەچۈرۈشااكە مەجبااۇر بولااۇپ قالغااان ئىسااالم ئەللىرىنىااڭ مۇسااۇلمان
باشاالىقلىرى تەخت نااى ھەممىاادىن بەك سااۆيىدىغان ،ئۇنىڭاادىن ئايرىلىااپ قېلىشاانى ئىماناادىن ئايرىلىااپ
قېلىشتىنمۇ بەك يامان كۆرىدىغان بولۇپ قالغان
ئالالھ ھەقىقىي مۆمىنلەرگە ياردەم قىلىدۇ
 1954سااوئال :ئااالالھ قۇرئااان كەرىماادە مااۆمىنلەرگە ياااردەم قىلىشاانى ۋەدە قىلغااان تااۇرۇپ ،ھااازىر
نېمە ئۈچۈن ياردەم قىلمايدۇ
جاااۋاب :ئاااالالھ تائاالنىاااڭ ماااۆمىنلەرگە ياااردەم قىلىااادىغانلىقى ۋە بەرگەن ۋەدىساااى ھەقتاااۇر
ھەتتااا ئااالالھ تائاااال قۇرئااان كەرىماادە ﴿ :مااۆمىنلەرگە ياااردەم قىلىااش بىاازگە تېگىشاالىك بولاادى﴾(،)2
﴿ ئەگەر ماااااۆمىن بولسااااااڭالر ئۈساااااتۈنلۈك قازىنىساااااىلەر﴾( )3دېاااااگەن ئەمەلىيەتاااااتە پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساااالمدىن باشااالپ پۈتااۈن مااۆم ىنلەرگە ياااردەم قىلغااان لااېكىن بااۇ ئااايەتلەردە ۋە باشااقىمۇ
( )1ئال ئىمران سۈرىسى  -103ئايەت
( )2رۇم سۈرىسى  -47ئايەت
( )3ئال ئىمران سۈرىسى  -139ئايەت
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ئااايەتلەردە كەلااگەن «مااۆمىن» سااۆزى ھەقىقىااي مەنىاادىكى مااۆمىنلەرنى كااۆزدە تۇتىاادۇ ھەقىقىااي
مەنىاادە مااۆمىن بواللىساااق ئالالھنىااڭ ياااردىمى بىزنااى قورشااايدۇ بىااز ئااۆزىمىزنى مااۆمىن دەپ
ئاتىۋالغااان بىاالەن بىزنىااڭ بااۇ مااۆمىنلىكىمىز ئااالالھ تائاااال تەلەب قىلغااان مااۆمىنلىككە ياتاماادۇ ياااكى
ياتماماادۇ مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ،ئۇنىااڭ ساااھابىلىرى ۋە ئىسااالمنىڭ ئااالتۇن دەۋرلىرىاادىكى
مۇساۇلمانالر قاناداق ئىاادى باۇنى تەكشااۈرۈپ كاۆرۈش كېارەك ھااازىرقى مۇساۇلمانالر ئىسااالم
پىرىنساااىپ لىرىدىن ،ئىساااالم ئەخالقىااادىن پۈتاااۈنلە ي يىراقلىشاااىپ قالغاااان بىااار ئەھاااۋالنى باشاااتىن
كەچۈرمەكتە
ھااازىرقى مۇسااۇلمانالرنىڭ مۇسااۇلمانچىلىقىدىن مەسااجىدلەردە بەش ۋاب نامااازنى جامااائەت
بولااۇپ ئوقۇشاااتىن باشقىساااىنى كااۆرگىلى بولمايااادۇ ئۇالرنىاااڭ تۇرمااۇش ئەھۋالىااادا مۇساااۇلمانغا
خااااس ئاااۆزگىچىلىكلەرنى تااااپقىلى بولمايااادۇ باااۇرۇنقى مۇساااۇلمانالر ئىساااالمىي قېرىنداشاااالىقتا
كامالىغا يېتىپ ئۆزلىرىنىڭ قىممەتلىك شەخسىي مال – مۈلكىنى بىار -بىارى بىالەن بۆلۈشۈشاكەن،
ھەتتا ئەنسارالردىن كۆپ خوتۇنلىرى باارلىرى ئاۆي  -ئوچاقساىز مۇھاجىرالرغاا «ئاياللىرىمادىن
كۆڭلااۈڭگە ياااققىنىنى تاااللىغىن ،سااۆزىنى بېرىااپ ،ئىااددىتى چ ىققاناادىن كېاايىن ساااڭا ئۆيلەناادۈرۈپ
قوياااااي» دېاااااگەن ساااااەمىمىي تەكلىبناااااى قويااااۇش دەرىجىساااااىگە ،ئۇرۇشاااااالردا بىااااار -بىرىناااااى
ئاساارىغانلىقتىن« ،سااەن ھايااات ق اا لغىن ،سااېنىڭ ئورنۇڭغااا مەن ئااۆلەي» دېااگەن مەقسااەت بىاالەن
باايراقنى ۋە ئالادىنقى سااەپنى تالىشاىش دەرىجىساىگە يەتااكەن بولساا ،ھاازىرقى مۇسااۇلمانالردىكى
شەخساىيەتچىلىكتىن ئىباارەت باۇ ناچاار روھىاي ھاالەت ھاياتلىقنىاڭ پۈتاۈن سااھەلىرىگىچە بېرىااپ
ساااااىڭىپ كەتااااااكەن بااااااۇالرنى ساااااااناپ تااااااۈگىتىش مااااااۇمكىن ئەمەس ئاددىيسااااااى ،ھااااااازىرقى
مۇسااۇلمانالردىكى شەخسااىيەتچىلىك ماشااىنا ھەيدەشااتە يااول تالىشىشااتىن باشااالپ مەسااجىدلەردە
ئالدىنقى سەپكە ئۆتاۈش ئۈچاۈن بىار – بىرىنىاڭ مۈرىساىدىن ئااتالپ ،پاۇت – قوللىرىغاا دەسساەپ
ئازار بېرىشكىچىلىك پۈتۈن ئىشلىرىدا ئىپادىلىنىپ تۇرماقتا
تاوغرا ،ئالاادىنقى ساەپتە تااۇرۇپ ناماااز ئوقاۇش ساااۋابنىڭ كااۆپ بولىشاىغا تااۈرتكە بولىاادىغان
ياخشااى ئىااش ئەممااا ساااۋاب ئالالھنىااڭ قولىاادا ،ئااالالھ ساااۋ ابنى كىشااىلەرنىڭ ياخشااى نىيى اتىگە،
ئېسااىل ئەخالقىغااا ،ياخشااى ئەمەللىاارىگە ۋە ئەھۋالىغااا قاااراپ بېرىاادۇ باشااقىالرغا ئااازار بېرىااپ،
ئالدىنقى سەپكە ئۆتۈشنىڭ ۋە باشقىالرنى قىساتاپ ،ھەتتاا قۇچىقىغاا چىقىاپ ئولتۇرىۋېلىشانىڭ ناېمە
ھااااجىتى نىيىتىاااڭ ئاااارتۇقراق سااااۋاب قاااازىنىش بولغاااان ئىاااك ەن ،ئالالھنىاااڭ بەنااادىلىرىگە ئاااازار
بەرمەستىن ،ئىمكاانىيەت ياار بەرگەن يەردە تاۇرۇپ نامااز ئوقۇسااڭمۇ ئاالالھ سااڭا ساەن نىايەت
قىلغان ساۋابنى ئەلۋەتتە بېرىدۇ ئەمەسمۇ ۇ
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مەساااجىدتە جامائەتنىاااڭ مۈرىساااىدىن ئااااتالپ ئالااادىنقى ساااەپكە
ئاااۆتمەكچى بولغاااان بىااار كىشااا ىنى كاااۆرۈپ قېلىاااپ ،قااااتتىق ئىباااارە بىااالەن ئۇنىڭغاااا« :ئولتاااۇرۇ
جامائەتكە ئازار بەردىڭ»( )1دەپ كايىغان
ھااازىرقى مۇساااۇلمانالر جەمئىيىتىااادە ،بىاار -بىرىناااى ئالاااداش ،ھەركىاام ئاااۆز نەپساااىگە چاااو
تاارتىش ،ساااختىپەزلىك ۋە يالغااانچىلىقتىن ئىبااارەت ئىساالمغا يااات ناچااار ئەخالقااالر خااۇددى راك
كېسااىلى بەدەنااگە تاااراپ ئااۇنى كاااردىن چىقارغانغااا ئوخشاااش ھاياتلىقنىااڭ پۈتااۈن قاااتالملىرىغىچە
بېرىااپ ئااورۇن ئالغااان بىااز مۇسااۇلمانالر دىنىمىزنىااڭ ئۆتمۈشاالەردە كىشااىلەرنى قايىاال قىلىااپ،
( )1ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
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ئۇالرنىااڭ ئااۆز ئىختىيااارى بىاالەن مۇسااۇلمان بولۇشااىغا تااۈرتكە بولغااان گااۈزەل ئەخالقلىرىاادىن
ئاااازراق بو لساااىمۇ نېساااىۋە ئااللىغاااان يااااكى ھاااېچ بولمىغانااادا يالغاااانچىلىق بىااالەن ئالااادامچىلىقنى
ياۋ روپالىقالرچىلىك يامان كۆرەلىگەن بولساق ئەھۋالىمىز باشقىچە بوالر ئىدى
بىاااز قايساااى ياااۈزىمىز بىااالەن « ئاااالالھ بىااازگە يااااردەم قىلمىااادى» دېيەلەيمىاااز ئاااالالھ تائااااال
ئەزەلااادىن ﴿ھەركىااام ئۆزىنىاااڭ قى لغاااان ئەمەلىنىاااڭ نەتىجىساااىنى كۆرىااادۇ﴾( )1دەپ بېكىتىاااۋەتكەن
تەبىئىااي قااانۇنىيەت بااار بااۇنى ئاااددى تىلاادا « ئىشاالىگەن چىشاالەيدۇ» دەيمىااز مۇسااۇلمانالر بااۇ
قانۇنىيەت دائىرىسىدە ۋە ئىسالم كۆرسەتمىساى ئىچىادە ھەرىاكەت قىلغاان زاماانالردا ئاالالھ تائااال
ھەمىشااە ئۇالرغااا ياااردەم قىلغااان ئىاادى ئەماادى بىزنىااڭ ئەھااۋالىمىز باشااقىچە بولااۇپ قالغاناادا،
«ئىشاالىگەن چىشاالەيدۇ» دېااگەن تەبىئىااي قاااانۇنىيەت بااويىچە ئىااش كااۆرگەنلەر بىاازدىن ئېشاااىپ
كەتتى ئالالھ تائاالنىڭ ۋەدىسى ھەق ،ئۇنىڭدا ئۆزگىرىش يوق ئۆزگىرىش بىزدە بولىۋاتىدۇ
ھاااااااااازىرقى ئىساااااااااالم مەملىكەتلىرىناااااااااى ۋە ئاااااااااۆزىمى زنى ياۋرۇپاااااااااا مەملىكەتلىااااااااارىگە
سېلىشتۇرغىنىمىزدا مەسى لىنىڭ تۈگىنى نەدە ئىكەنلىكىنى ئوبدان چۈشىنىمىز
ئاااۇالردا ئۆزىنىاااڭ مااااددىي ۋە مەنىاااۋى كاااۈچ ـاااـ قاااۇۋىتىگە ئىشاااىنىش روھاااى بولساااا ،بىااازدە
ئۆزىمىزنىڭ ماددىي ۋە مەنىۋى كۈچ ـ قۇۋىتىمىزدىن شەك لىنىش پاسسىپلىقى بار
ئااۇالردا ئااۆ زى پىچىااپ ،ئااۆزى تىكىااش روھااى بولسااا ،بىاازدە باشااقىالر پىچىااپ بەرگەننااى
تىكىش روھى بار
ئۇالردا دېمو كراتىيە بولسا ،بىزدە دىكتاتۇرلۇق بار
ئۇالردا ئەركىن سايالم بولسا ،بىزدە ساختا سايالم ياكى تەخت مىراسخورلىقى بار
ئۇالردا ئۆز ـ ئۆزىگە خوجا بولۇش بولسا ،بىزدە كۈچلۈكلەرگە بېقىنىش بار
ئۇالردا تىرىشچانلىق بولسا ،بىزدە ھورۇنلۇق بار
ئۇالردا بۈگۈنكى ئىشنى ئەتىگە قويماسلىق روھاى بولساا ،بىازدە بۈگاۈنكى ئىشانى كېلىادىغان
يەنە بىر يىلغىچە كېچىكتۈرۈش پاسسىپلىقى بار
ئۇالردا ئىنتىزامچانلىق بولسا ،بىزدە بىپەرۋالىق بار
ئۇالرد ا ئىنسانىيەتچىلىك بولسا ،بىزدە تار مىللەتچىلىك بار
ئاۇالردا ئىجااد ۋە كەشاىپ قىلىاش روھاى بولساا ،بىازدە تەييارغاا ھەيياار بولاۇش پاسساىپلىقى
بار
ياااۇقىرىقى سېلىشاااتۇرمىالرغا قارىساااىڭىز باااۇ ئىككاااى پىرقىنىاااڭ بىااار ـ بىااارىگە ئالمىشاااىپ
كەتكەنلىكىنى ـ گويا ياۋرۇپالىقالر ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنىڭ ياولىنى ۋە ئەخالقىناى
ئاااۆزلىرىگە دەساااتۇر قىلغاااان ،مۇساااۇلمانالرنى ياۋروپالىقالرنىاااڭ ئوتتاااۇرا ئەساااىردىكى دەۋرىااادە
كۆرىسااىز ئەمەلىيەتتىمااۇ ،بىاازدە ئىسااالم دىنىنىااڭ قااۇرۇق جازىسااى بىاالەن مۇسااۇلمانلىقنىڭ نااامىال
قالغان ،ئۇنىڭ روھىنى باشقىالر ياشاتماقتا
مۇسۇلمانالرنىڭ ئارقىدا قېلىشى ئۆزلىرىنىڭ خاتالىقىدىن
 1955سوئال :بەزى ئىسالم ئەللىرىنىڭ ئارقىدا قېلىشىغا ئىسالم دىنى سەۋەبمۇ
جاااااۋاب :بەزى ئىسااااالم ئەللىرىنىاااااڭ ۋە مۇسااااۇلمانالرنىڭ ئار قىااااادا قېلىشااااىنىڭ ساااااەۋەبىنى
( )1نەجم سۈرىسى
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ئىسالمدىن كۆرۈش ھەرگى زمۇ ئادىللىق ئەمەس بۇ مۇنداق:
( ) 1تارىخ ئىسپاتلىدىكى ،ئىسالم دىنى روناق تېپىاپ قىساقىغىنە ۋاقىات ئىچىادە دۇنياادا شاانلىق
نەتىجىلەرنى قولغا كەلتاۈرۈپ ،ئىنساانىيەت مەدەنىيىاتىگە ئاۆچمەس تاۆھپىلەرنى قوشاقان ئىساالم
دىنىنىڭ ئىلىم – پەنگە قوشقان تۆھپىسى ناھايىتى كاۆپ بولاۇپ ،بۇنىڭغاا تاارىخ پاكىات بوالاليادۇ
دۇنيانىااااڭ ھەر قايسااااى جايلىرىاااادىكى مااااۇزېيالردا ساااااقلىنىپ كېلىنىۋاتقااااان ئىسااااالم مەدەنىاااايەت
مىراسااالىرى مۇساااۇلمانالرنىڭ ئەزەلااادىن مەدەنىيلىكىناااى ۋە كاااۆپلىگەن ئىلىااام – پەن تۈرلىرىنىاااڭ
ئۇلىنى سالغۇچىالر ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ
( )2قۇرئان كەرىم ئىلىمنى ناھاايىتى زور قەدىرلەيادۇ ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمغا كەلاگەن
تااۇنجى ۋەھيىنىااڭ ﴿ئوقااۇ﴾دېااگەن بااۇيرۇق رايااى بىاالەن كەلگەنلىكىمااۇ ئىسااالم دىنىنىااڭ ئىلىمناااى
ھەممىدىن ئالدىنقى ئورۇندا قويىدىغانلىقىنى ئىسپاتالشقا يېتەرلىاك مۇنادىن باشاقا قۇرئاان كەرىمادە
ئىزدىنىشاااكە ،ئۆگىنىشاااكە ۋە كائىناتقاااا ئەقىااال كاااۆزى بىااالەن نەزەر سېلىشاااقا چاقىرغاااان ئاااايەتلەر
ناھايىتى كۆپ
( ) 3بۈگاااۈنكى كۈنااادە بەزى مۇساااۇلمانالرنىڭ ئارقىااادا قالغاااانلىقىنى ئىساااالم دىنىغاااا تاااېڭىش
ئەقىلغااا سااىغمايدۇ چااۈنكى ئىسااالم دىنااى ھەر خىاال شااەكىلدىكى چېكىنىشااكە جېنااى بىاالەن قارشااى
تۇرىاااادۇ مۇساااا ۇلمانالر ئىسااااالم دىنىنىااااڭ ماااااھىيىتىنى ھەقىقىااااي تااااۈردە ئىاااادراك قىاللمىغاناااادا،
ئۆزلۈكساااىز ئۆزگىرىاااپ تۇرىۋاتقاااان ئالەمنىاااڭ تەرەققىياااات قەدىماااى بىااالەن مااااس ھالااادا ئالغاااا
ئىلگىرلىيەلمەي قالىدۇ دېمەك ،كەمچىلىك ئىسالمدا ئەمەس ،بەلكى دەل ئۆزىمىزدە
( ) 4ئىسااااالم دىنااااى ئىنسااااانىيەتكە پ اياااادىلىق بولغااااان بااااارلىق ئىلىاااام – پەنااااگە ،مەدەنىاااايەت
تەرەققىياتىغااااا ئىشااااىكنى كەڭ ئېچىااااۋەتكەن مۇسااااۇلمانالر ئۆزلىرىنىااااڭ ئارقىاااادا قېپقېلىشااااىدىكى
ھەقىقىااااي سااااەۋەب ئۈسااااتىدە ئەسااااتايىدىل ئىزدەنگەناااادە ،ئىسااااالم دىنىنىااااڭ بۇنىڭاااادىن مۇستەساااانا
ئىكەنلىكىنى ۋە ئۆزلىرىنىڭ تەلەبكە اليىق مۇسۇلما ن بواللمىغانلىقىنى بايقىۋالىدۇ
نېمە ئۈچۈن ئ ىسالم دىنى تولاۇق تەتبىقالنغاان ،مۇساۇلمانالر ئىلىام – پەناگە ياۈرۈش قىلىشانى
ۋە ئىلىااام بىااالەن قوراللىنىشااانى ئىبادەتنىاااڭ بىااار پارچىساااى دەپ چۈشاااەنگەن دەۋرلەردە ئاااۇالر
باشااقىالردىن ئېشااىپ كەتااكەن نااېمە ئۈچااۈن ھااازىرقى ئۇچااۇر ۋە پەن – تېخنىكااا دەۋرىاادە ئ اۇالر
ئارقىادا قالىادۇ باۇ زامانادا مۇساۇلمانچىلىق بەك كۈچلىنىاپ كەتكەنلىكاتىن مۇساۇلمانالر زاماننىاڭ
ئارقىساااىدا قالااادىمۇ يااااكى مۇساااۇلمانلىق سۇسالشاااقان ساااەۋەبتىنمۇ باااۇ ساااوئالغا ھەركىااام ئاااۆزى
جاۋاب تاپسۇنۇ

لايائ ەۋ ىنىد مالسىئ

503

ئىسالم دىنى ۋە ئايال
ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىلىم ئېلىشى نى پەرز قىلغان
 1956سوئال :ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىلىم ئېلىشىغا قانداق قارايدۇ
جااااااۋاب :ئوقاااااۇش ،ئاااااۆگىنىش ئىساااااالم دىنىنىاااااڭ ئالااااادىنقى پەرزلىرىااااادىن بىااااارى ھەتتاااااا
مۇسااااۇلمانچىلىقمۇ ئوقااااۇپ ،ئۆگەنمەسااااتىن تولۇقالنماياااادۇ ئااااالالھ تائاااااال قۇرئااااان كەرىماااادە﴿ :
ئااالالھتىن باشااقا ھەقىقىااي ئىااالھ يااوقلىقىنى بىلگىاان﴾( )1دېاايىش ئااارقىلىق ئىسااالم دىنىغااا كىرىشاانىڭ
شاەرتى بولغااان شاااھادەت كەلىمىسااى ئۇ نىااڭ مەنىساىنى بىلمەسااتىنال ئېيتىااپ قويااۇش بىاالەن قوبااۇل
بولمايادىغانلىقىغا ئىشاارەت قىلغاان پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم« :ئوقاۇش ،ئاۆگىنىش ھەر بىاار ئەر
– ئايال مۇسۇلمانغا پەرزدۇر»( )2دەپ كەسكىن ئېيتقان
ئىساااالم دىنىااادا ئوقاااۇش ۋە ئاااۆگىنىش پەرزى ئەر ۋە ئاياااال ھەر قاناااداق بىااار مۇسااااۇلمانغا
بۇيرۇلغااان پەرز بولغىنىاادەك ،ئەر – ئايااال ھەر قانااداق بىاار كىشااىنىڭ تەبىئىااي ھەققىاادۇر ئىسااالم
تااااارىخى بىاااازگە ئىسااااال مىي ئىلىماااالەر ،ئەرەب ئەدەبىياااااتى ۋە شااااېئىرىيەتتە داڭااااق چىقارغااااان
نۇرغۇنلىغاااان ئاياااالالرنى تونۇشاااتۇرىدۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئاياللىرىااادىن ھەزرىتاااى
ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا ئااايەت ۋە ھەدىساالەر دىن شااەرىئەت ئەھكاااملىرىنى چىقىراالياادىغان ۋە
ھەر خىل دىنىي مەساىلىلەرگە جااۋاب بېرەلەيادىغان ئاالىمە ئىادى كاۆپلىگەن سااھابىالر ئۇنىڭادىن
ھەدىساااالەر نى رىااااۋايەت قىلغااااان ۋە كااااۆپىگەن شااااەرئىەت ئەھكاااااملىرىنى ئااااۆگەنگەن ھەفسااااە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئۇستا خەتتات ئىدى
ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىشلىشىگە قارشى ئەمەس
 1957سوئال :ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ئىشلىشىگە قانداق قارايدۇ
جاۋاب :بۇ مۇنداق:
( )1ئ ىساااالم دىناااى ئايالالرنىاااڭ ئىشلىشاااىنى ۋە خىااازمەت بىااالەن شۇغۇللىنىشاااىنى توسااامايدۇ
ئايااالالر ئۆزلىرىنىااڭ ئىقتىاادارىغا قاااراپ مۇناسااىپ ئىااش ياااكى خىاازمەت تااالالش ھوقۇقىغااا ئىااگە
ئايااالالر پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ دەۋرىاادە جىھادالرغااا قاتنىشااىپ يارىاادارالرنى داۋاالش،
تاااااېڭىش ۋە ئالااااادىنقى ساااااەپتىكىلەرنى كېرەكلىاااااك ئاااااوزۇقالر بىااااالەن تەمىنلەشاااااكە ئوخشاااااىغان
خىزمەتلەرنى قىالتتى
( )2ئايالالرنىااااااڭ ھەق – ھوقااااااۇقلىرى ،جەمئىيەتتىكااااااى ئااااااورنى ۋە ئەرلەرگە ئوخشاااااااش
جەمئىااايەت ئىشااالىرىغا ئ ارىلىشاااىش ھەققاااى قۇرئاااان كەرىمااادە ۋە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ھەدىسلىرىدە ناھاايىتى ئوچاۇق يورۇتاۇپ بېارىلگەن بولساىمۇ ،بەزى ئىساالم ئەللىرىادە ئاياالالرنى
تااۆۋەن كااۆرۈش ،ئۇالرنىااڭ ئىقتىدارىاادىن شااەكلىنىش ،ئااۇالرنى جەمئىاايەت ئىشاالىرىدىن يەكاالەش،
ھەتتااا ھۆكااۈمەت ئورۇنلىرىاادا خىاازمەت قىلىشااىغىمۇ توسااالغۇ پەياادا قىلىاادىغان تەقلىاادىي ئااادەتلەر
( )1مۇھەممەد سۈرىسى  -19ئايەت
( )2ئىبنى ماجە رىۋايىتى
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ھۆكۈم ساۈرمەكتە ئەرەبلەرنىاڭ يااكى باشاقىالرنىڭ ئىساالم روھىغاا ياات كېلىادىغان باۇ خىلادىكى
تەقلىدىي ئاادەتلىرى مۇساۇلمانالر ئۈچاۈن ئاۈلگە بواللمايادۇ چاۈنكى ئىساالم پىرىنساىپلىرى باشاقا
نەرسە ،باۇ ئاادەتلەر باشاقا نەر ساە بولاۇپ ،ئىككىساى ئىككاى دۇنياادۇر باۇنى ئاايرىۋېلىش الزىام
مۇسۇلماننىڭ دەستۇرى قۇرئان كەرىم ،ئۈلگىسى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇرۇ
ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ مەنسەپ تۇتۇشىغا قارشى ئەمەس
 1958سوئال :ئىسالم دىنى ئايالالرنىڭ ھۆكۈمەت ئو رگانلىرىدا ئەمەل تۇتۇشىغا قانداق قارايدۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دىنااى ئايالالرنىااڭ ھۆكااۈمەت ئورگانلىرىاادا مەنسااەپ تۇتۇشااىنى توساامايدۇ
ئايااااال ئۆزىنىااااڭ تەجرىبىسااااى ،ئىقتىاااادارى ۋە بىلىاااام سەۋىيىسااااىگە قاااااراپ ،ئااااۆزىگە مۇناسااااىپ
مەنساااەپلەرنى تۇتساااا بولىااادۇ فىقھىشاااۇناش ئاااالىمالر پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ« :ئاياااالنى
ئااۆزلىرىگە ئەمەلااادار قىلغاااان خەلاااق مااۇپپەقىيەت قازىنالمايااادۇ»( )1دېاااگەن ھەدىساااىنىڭ روھىغاااا
ئاساساەن ،ئايالالرنىااڭ مەنساەپ تۇتۇشااى جاائىز ئەمەس دەپ كەلااگەن بولساىمۇ ،كااۆپ ساااندىكى
ئۆلىماااالر بااۇ ھەدىساانىڭ مااۇئەييەن شااارائىتقا قاااراپ ئېيتىلغااانلىقىنى ،ھەماامە جايغااا ۋە ھەماامە
ئەسااىرگە ئومااۇم ئەمەساالىكىنى ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئىرانلىقالرنىااڭ ئااۆزلىرىگە كىساارانىڭ
قىزىنااى پادىشاااھ قىلىۋالغااانلىقى توغرىسااىدىكى خەۋەرنااى ئاڭلىغاناادىن كېاايىن ،ئۇالرغااا قارىتىااپ
شااۇنداق دېگەنلىكىنااى كااۆزدە تۇتااۇپ ،ئايالالرنىااڭ ھۆكااۈمەت ئورگانلىرىاادا مەنسااەپ تۇتۇشااىنىڭ
جائىزلىقىنى سۆزلەيدۇ
بىااز قۇرئااان كەرىمنىااڭ سااەبە مەملىكىتىنىااڭ ئايااال پادىشاااھى بىلقىساانىڭ قىسسىسااىنى بايااان
قىلىااااش ئااااارقىلىق ئۇنىااااڭ ئىشااااالرنى ئەپچىاااال بىاااار تەرەپ قىالالياااادىغان بۈيااااۈك ماھااااارىتى ۋە
تەجرىبىسىگە ناھاايىتى ياۇقىرى باھاا بەرگەنلىكىناى كاۆرگىنىمىزدە ،دۇنيا ادا ئەرلەرگە تىگىشاكىلى
بولماياادىغان ئايالالرنىااڭ بااارلىقىنى ،ھەتتااا ئەرلەرنىااڭ ئەقلااى يەتمىااگەن ئىشااالرنى ئايالالرنىااڭ
بېجىرەلەيدىغانلىقىنى بايقىۋاالاليمىز پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ بەزى مەساىلىلەرنى ئايااللىرى
بىاالەن كېڭەشااكەنلىكىمۇ ئىسااالم دىنىنىااڭ ئايالالرنىااڭ ئىقتىاادارىنى ،تەجرىبىساا ىنى ۋە قاااابىلىيىتىنى
() 2
ئاددى سانىمايدىغانلىقىنىڭ بىر دەلىلىدۇر

( )1ئىمام بۇخارىي رىۋايىتى
( )2مىسىر دىن – ۋەقفە ئىشلىرى مىنىساتىرى ،ئىساالم دىنىاي ئىشالىرى ئاالىي كېڭىشاىنىڭ رەئىساى دوكتاور مەھماۇد ھەمادى
زەقزۇقنىڭ «ئىسالم دىنىغا بولغان خاتا چۈشەنچىلەرگە رەددىيە» ناملىق ماقالىسىدىن قىسقارتىپ پايدىلىنىلدى

ئون ئۈچىنچى بۆلۈم

ئىسالم دۆلىتى ۋە ئىسالم خەلىپىلىكلىرى

ئىسالم دۆلىتى ۋە ئۇنىڭ ئۆزگىچىلىكى
 1959سوئال :ئىسالم دۆلىتى دېگەن قانداق دۆلەت
جاۋاب :ئىسالم دۆلىتاى دېايىلگەن ھاماان كىشاىلەرنىڭ خىيالىغاا ئوتتاۇرا ئەساىرلەردە ياۋروپاا
قىتئەسااىدە ،جاھااالەت بىاالەن خۇراپاتنىااڭ بىردىنبىاار مەنبىئااى بولغااان خرىسااتىئان چىركاۋلىرىنىااڭ
زوراۋانلىقااااى ئاسااااتىدا ھۆكااااۈم سااااۈرگەن ۋە ئاااااخىرى ئومۇميۈزلااااۈك خەلااااق ئىنقىالبااااى بىاااالەن
ئاغدۇرۇپ تاشالنغان دىن دۆلەتلىرى كېلىدۇ
ئەمەلىيەتتە ئىسالم دۆلىتى بىالەن دىان دۆلىتاى ئوتتۇرىساىدا چاوڭ پەرقالەر باار چاۈنكى دىان
دۆلىتى تار دائىرىدە ،ئىسالم دۆلىتى كەڭ دائىرىدە بولىدۇ «ئىساالم» ساۆزىنىڭ مەنىساىمۇ «دىان»
سااۆزىنىڭ مەنىسااىدىن ئەلاااۋەتتە چااوڭ ۋە كەڭااادۇر شااۇڭا ئىساااالم فىقھىشۇناساالىرىنىڭ نەزىرىااادە
«دىااان» ئىساااالم شاااەرىئىتىدە قوغاااداش پەرز بولغاااان  5چاااوڭ زۆرۈرىيەتنىاااڭ بىااارى ساااانىلىدۇ
ئااۇالر :دىاان ،جااان ،ئەقىاال ،نەسااىل ۋە مااال  -مۈلااۈك قاتااارلىقالردۇر مۇناادىن باشااقا " ئىسااالم
تەربىيىسى" دېگەن سۆز پۈتۈن تەربىيە سااھەلىرىنىڭ ھەممىناى ئاۆز ئىچىاگە ئالىادىغان بولاۇپ"،
()1
دىن تەربىيسى" ئىسالم تەربىيىسى ئۆز ئىچىگە ئالغان تەرىبيە تۈرلىرىدىن بىرىدۇر
ئىسالم دۆلىتى بىلەن دىن دۆلىتىنىڭ پەرقى
 1960سوئال :ئىسالم دۆلىتى بىلەن دىن دۆلىتىنىڭ نېمە پەرقى بار
جاۋاب :ئىسالم دۆلىتى بىلەن دىن دۆلىتى ئوتتۇرىسىدا چوڭ پەرقلەر بار مەسىلەن:
( ) 1ئىساااالم دۆلىتاااى ئەركىااان ساااايالم ،ئىختىياااارىي بەيااائەت ۋە ئورتااااق كاااېڭەش ئاساساااىغا
قۇرۇلىاادىغان دۆلەت ئااالالھ تائاالنىااڭ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا تەلىاام بېرىااپ﴿ :ئىشااتا ئااۇالر
بىااالەن كېڭەشاااكىن﴾( )2دېگەنلىكاااى ۋە مۇساااۇلمانالرنى ساااۈپەتلەپ ﴿ :ئاااۇالر ئىشاااالرنى ئۆزئاااارا
كېڭىشاااىش ئااااارقىلىق بېجىرىاااادۇ﴾( )3دېگەنلىكااااى بۇنىااااڭ دەلىلىااادۇر ئەممااااا دىاااان دۆلىتااااى "دىاااان
ئاااادەملىرى" نىاااڭ دىنىاااي ھۆكاااۈمرانلىقى ئاساااتىدا بولىااادىغان دۆلەتتاااۇر باااۇ خاااۇددى ئوتتااااۇرا
ئەسااااىرلەردە ياۋروپااااا قىتئەسااااىدە خرىسااااتىئان چىركاۋلىرىنىااااڭ زوراۋانلىقااااى ئاسااااتىدا ھۆكااااۈم
سۈرگەن دىن دۆلەتلىرىگە ئوخشاش
( ) 2ئىسااالم دۆلىتىاادە دۆلەت باشاالىقى (خەلىااپە ياااكى رەئىااس) خەلااق تەرىپىاادىن سااايلىنىدۇ
بىرىنچااااى خەلىااااپە ئەبااااۇ بەكاااارى سااااىددىق رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ خەلىااااپىككە سااااايالنغانلىق
قىسسىسااىمۇ بۇنىااڭ بىاار دەلىلىاادۇر چااۈنكى خەلىپىنااى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۆزى تەيىاانلەپ
قويغااان ئەمەس ،بەلكااى ئااۇنى مۇسااۇلمانالر كېڭىشااىش ئااارقىلىق سااايالپ چىققااان ئىاادى ئااۆمەر
ئىبنااى خەتتاااب ،ئوساامان ئىبنااى ئاففااان ۋە ئەلااى ئىبنااى ئەبااۇ تالىااب قاتااارلىق خەلىپىلەرمااۇ شااۇ
تەرىقىااادە ساااايالنغان ئۇالرنىاااڭ ھېچبىرىناااى ئالدىنقىساااى ت ەيىااانلەپ قويغاااان ئەمەس ئەمماااا دىااان
( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇددەۋلە فىل ئىسالم» ناملىق ئەسىرىنىڭ  -58بېتىدىن
( )2ئال ئىمران سۈرىسى  -159ئايەت
( )3شۇرا سۈرىسى  -38ئايەت

508

-13بۆلۈم :ئىسالم دۆلىتى ۋە ئىسالم خەلىپىلىكلىرى

دۆلىتىدە سايالش بولمايادۇ ،دۆلەت باشالىقى دىنىاي ماقامنىاڭ بىۋاساىتە باۇيرۇقى بىالەن تەيىنلىنىادۇ
ياكى دىنىي ماقامنىڭ ئۆزى بولىدۇ
( ) 3ئىسااالم دۆلىتىاادە دۆلەت باشاالىقى ئىسااالم شااەرىئىتى تەرىپىاادىن قويۇلغااان شااەرتلەر ۋە
چەكلىمىااالەر دائىرىساااىد ە ئىاااش كۆرىااادۇ باشااالىق خاتاالشساااا خەلقنىاااڭ قارشاااى چىقىاااش ۋە ئاااۇنى
مەنساااىب دىن ئېلىاااۋېتىش ھوقاااۇقى بولىااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ « :باشااالىققا بويساااۇنۇش
پەقەت شااااەرىئەتنىڭ بەلگىلىمىلىرىنىااااڭ دائىرىسااااى ئىچىاااادە بولىاااادۇ»( )1دېااااگەن ھەدىسااااى بااااۇنى
كۆرسىتىدۇ ئەمما دىن دۆلىتىدە دۆلەت باشلىقى ماۇتلەق ئەركىان بولاۇپ ،پۈتاۈن ئىشاالردا ئۇنىاڭ
دېگىنى دېگەن بولىادۇ خەلقنىاڭ ئۇنىڭغاا قارشاى چىقىاش ھوقاۇقى بولمايادۇ قارشاى چىققاۇچىالر
ھامان «كاپىر» لىققا ھۆكۈم قىلىنىپ ئېغىر جازاالرغا يولۇقىدۇ
( ) 4ئىسااالم دۆلىتىاادە دۆلەت باشاالىقىغا بويسااۇنۇش ئالالھقااا ئاسااىيلىق بولماياادىغان ئىشااالر
دائىرىسااىدە بولىاادۇ باشاالىق مۇسااۇلمانلىققا تااوغرا كەلمەياادىغان بىاارەر قااانۇن چىقارسااا ،ئىسااالم
دۆلىتاااى تەركىبىااادىكى ھەر قاناااداق بىااار پۇقرانىاااڭ ئۇنىڭغاااا قارشاااى چىقىاااش ھوقاااۇقى بولاااۇپال
قالماسااتىن ،بەلكااى پەرزدۇر چاااۈنكى بااۇ ھەر بىاار مۇساااۇلمان ئۈچااۈن پەرز بولغااان " ئەمااار-
مەرۇپ ،ۋەز – نەسااااىھەت" قاتارىغااااا كىرىاااادىغان ئىااااش بىرىنچااااى خەلىپىنىااااڭ «مەن ئالالھقااااا
ئىتاااائەت قىلغاااان ماااۇددەتچە ماڭاااا بويساااۇنۇڭالر ،ئەگەر مەن ئالالھقاااا ئاساااىيلىق قىلساااام ،ماڭاااا
بويسۇنۇشااقا بولماياادۇ ياخشاااى ئىااش قىلسااام ماڭاااا ياااردەم قىلىڭااالر ،ئەگەر ياماااان قىلسااام ماڭاااا
قارشى چىقىڭالر» دېاگەن ساۆزى ،ئىككىنچاى خەلىاپە ئاۆمەر ئىبناى خەتتااب رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ
مەسااااجىدتە مااااۇنبەرگە چىقىااااپ تااااۇرۇپ ،ئۆيلىنىشااااتىكى مەھاااارى ھەققىنىااااڭ كۈناااادىن-كااااۈنگە
زىيادىلىشاااااااىپ كېتىۋاتقانلىقىااااااادىن ئەپسۇسااااااالىنىپ ،ئاااااااۆيلىنىش مەھرىناااااااى  400دىرھەمااااااادىن
ئاشۇرىۋەتمەساااالىك ھەققىاااادە ۋەز-نەسااااىھە ت قىلغاناااادا ،بىاااار ئايااااال ئورنىاااادىن تااااۇرۇپ« ،ئااااى
ئەمىرۇلمااۇئمىنىنۇ ئااالالھ قۇرئاناادا ئۇالرنىااڭ بىاارىگە كااۆپ مىقااداردا مەھاارى بەرگەن
بولسااااڭالرمۇ ئۇنىڭااادىن ھاااېچ نەرساااىنى قايتۇرۇۋالمااااڭالر دېاااگەن تۇرساااا ،ساااىز
كىشىلەرنى ئايالالرغا كۆپ مەھرى بېرىشتىن مەنئاى قىالمساىز »دېگەنادە ،ئاۆمەرنىاڭ
كەمتەرلىاااك بىااالەن « ئاااۆمەر خاتاالشاااتى ،باااۇ ئاياااال تاااوغرا قىلااادى»( )2دېگەنلىكاااى ۋە ساااۆزىدىن
قايتقانلىقى بۇنى ئىپادىلەيدۇ
ئەممااا دىاان دۆلىتىاادە ھاااكىمىيەت ئۈسااتىدىكىلەرگە قار شااى چىقىااش دىنغااا قارشااى چىققااانلىق
ھېساااابلىنىدۇ ئۇالرغااااا شەرتسااااىز ئىتاااائەت قىلىااااش تەلەب قىلىنىاااادۇ ياۋروپاااادا خەلقنااااى جاااااق
تويغۇزغااااان ۋە ئااااۇالرنى «دىاااان» دېااااگەن ئاتااااالغۇدىنمۇ قاااااتتىق نەپرەتلىنىاااادىغان دەرىجىااااگە
كەلتۈرۈپ قويغان سەۋەبنىڭ بىرى بۇ ئىدى
( ) 5ئىسالم دۆلىتىنىڭ دۆلەت باشلىقى ئاۆزىنى خەلقنىاڭ ۋەكىلاى دەپ تونۇيادۇ شاۇڭا ۋاپاادار
خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابادۇلئەزىز خەلىاپ ىلىككە ساايالنغان ۋاقتىادا ،مۇساۇلمانالر ئاممىساىغا قىلغاان
تااۇنجى نۇتقىاادا « :ئەي خااااليىقۇ مەن بااۇ مەساائۇلىيەتنى مېنىااڭ ئىختىيارىمسااىز ھالاادا ئۈسااتۈمگە
ئېلىشقا مەجبۇر بولاۇپ قالادىم ،ئەڭ ياخشىساى ساىلەر باۇ ئاماانەتنى مەنادىن ئاېلىڭالر ،ئاۆزۈڭالر
( )1بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
بەيھەقى ۋە ھاكىم رىۋايىتى ()2
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خالىغاان بىرىناى ساايلىۋېلىڭالر»( )1دېااگەن لاېكىن پۈتاۈن خەلاق ئاممىسااى ئۇنىاڭ باۇ ئۆزرىسااىنى
قوبااۇل قىلمىغااان ۋە ئۇنىااڭ خەلىااپىلىكىگە ھەماامە بىااردەك رازى ئىكەنلىكىنااى ھەماامە بىاار ئاااۋازدا
سۆزلىگەن ئاندىن ئۇ ساۆزىگە داۋام قىلىاپ « :ئەي خاااليىقۇ ئالالھقاا ئىتاائەت قىلمىغاان كىشاىگە
بويسۇنۇشااقا بولماياادۇ مەن ئالالھ قااا ئىتااائەت قىلغااان مااۇددەتچە ماڭااا بويسااۇنۇڭالر ،ئەگەر مەن
ئالالھقااا ئاسااىيلىق قىلسااام ماڭااا بويسااۇنۇش يااوق» دېااگەن ئەممااا دىاان دۆلىتىاادە دۆلەت باشاالىقى
خەلقنىااڭ ئەمەس ،ئالالھنىااڭ ۋەكىلااى ھېسااابلىنىدۇ شااۇڭا ئااۇالر ئېيتقااان ھەر بىاار سااۆز دىاان ۋە
قانۇن ھېسابلىنىدۇ
مەدىنە ئىسالم دۆلىتىدە گراژدانالرنىڭ ھەق-ھوقۇقلىرى كاپالەت قىلىنغان
 1961سوئال :مەدىنە ئىسالم دۆلىتىدە گرا ژدانالرنىڭ ھوقۇقى قايسى دەرىجىدە ئىدى
جاااااۋاب :مەدىاااانە ئىسااااالم دۆلىتااااى تەركىبىاااادىكى مۇسااااۇلمان ،يەھااااۇدىي ،خرىسااااتىئان ۋە
مۇشاارىكلەردىن تەركىااب تاپقااان گراژدانالرنىااڭ ھەق – ھوقااۇقى ،ئۆزئااارا بىاار -بىاارىگە يااول
قويااااۇپ تىنچلىااااق ئىچىاااادە ھايااااات كەچااااۈرۈش ئەھااااۋالى ھااااازىرقى ئەڭ ئىلغااااار دېموكراتىااااك
دۆلەتلەرنىڭكىاادىن قېلىشاامايتتى ،ھەتتااا بەزى تەرەپاالەردە دېموكراتىيىاادىنمۇ ئىلگىاارىلەپ كەتااكەن
ئىادى چاۈنكى پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااالم م ەدىاانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە تااۇنجى ئىساالم دۆلىتىنااى
تەسااىس قىلغىنىاادا ،ئااېالن قىلغااان  52ماااددىلىق «مەدىاانە دەسااتۇرى» ئىنسااانىيەت تارىخىاادا ،بىاار
دۆلەتااتە ياشااايدىغان ھەر قايسااى دىناادىكىلەرنىڭ ئۆزلىرىنىااڭ دىنىااي ئېتىقااادىنى قوغااداش ۋە دىنىااي
پائاااالىيەتلىرىنى ئەركىااان ئېلىاااپ بېااارىش ھوقااا ۇقىنى ئېتىاااراپ قىلغاااان تاااۇنجى دەساااتۇر بولاااۇپ
ھېسااااابلىنىدۇ بااااۇ ئەينااااى ۋاقىتتااااا مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمدىن ئىلگىاااارى ۋە كېاااايىن ھەتتااااا
«دېمااااوكراتىيە» ۋە «كىشاااااىلىك ھوقااااۇق» دېگەنااااالەر مەياااادانغا كېلىشاااااتىن بااااۇرۇنقى يېقىنقاااااى
ئەسىرلەردىمۇ مىسلى كۆرۈلۈپ باقمىغان تەڭداشسىز دەستۇر سانىلىدۇ
مەدىنە دەستۇرى ۋە ئۇنىڭ جارىي قىلدۇرۇلۇشى
 1962سوئال« :مەدىنە دەستۇرى» دېگەن نېمە
جااااۋاب« :مەدىااانە دەساااتۇرى» مەدىااانە ماااۇنەۋۋەرە شاااەھىرىدە ياشاااايدىغان مۇساااۇلمانالر،
يەھااااۇدىيالر ،خرىسااااتىئانالر ۋە مۇشاااارىكالرنىڭ مەدىاااانە دۆلىتااااى تەركىبىااااد ىكى گراژدانلىاااااق
ھوقااۇقى ،كىشااىلىك ۋە ئىجتىمااائىي ،سىياسااىي ۋە ئىقتىسااادىي بااارلىق ھەق – ھوقااۇقلىرى ،ئېتىقاااد
ئەركىنلىكااى ،ۋەتەننااى تاشااقى كۈچلەرنىااڭ قانااداقال بىاار ھۇجۇمىاادىن بىاارلىكتە مااۇداپىئە قىلىااش
( )1ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئەمەۋىيلەر خەلىپىلىكىنىڭ  -7خەلىپىسى ،ئىساالم تارىخىادا سااھابىالردىن خۇالفائۇرراشاۇدۇن
دەپ ئاتالغان ئۈلگىلىاك  4خەلىپىنىاڭ بەسىنچىساى ،ھىجارىيە  -61يىلاى ( )،680مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە دۇنياغاا
كەلگەن بولۇپ ،ئ ىككىنچى خەلىپە ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ ئوغلى ئاساىمنىڭ قىازى لەيالنىاڭ ئوغلىادۇر مۇناداقتا ئاۆمەر
ئىبنى ئابندۇلئەزىزى ئۆمەر ئىبنى خەتتابنىڭ چەۋرىسى ھېسابلىنىدۇ مىالدىيە  -717يىلىدىن  -720يىلىغا قەدەر (ئىككاى
يېرىم يىل)خەلىپىلىك قىلغان ئادالەتپەرۋەرلىكى ،كەمتەرلى كى ،تەقۋادارلىقى ،باشقا خەلىپىلەردەك مال – دۇنيا توپالشاقا
تىرىشماساالىقى بىاالەن شااوھرەت قازانغااان بولااۇپ ،زامانىسااىدىكى كااۆپلىگەن ئۆلىماالرنىااڭ نەزەرىاادە ئەڭ ئۈلگىلىااك
خەلىپىلەر سانالغانلىقتىن ،خۇالفائۇرراشاىدۇن  -ئەباۇ بەكارى ،ئاۆمەر ،ئوسامان ۋە ئەلاى قاتاارلىق ئۈلگىلىاك خەلىاپىلەر
قاتارىدىن ئورۇن ئالغاان ئاۆمەر ئىبناى ئابادۇلئەزىز  -101ھىجارىتە (720م) ھاازىرقى ساۈرىيىنىڭ ھەلەب شاەھىرىگە
يېقىن دىر سەمئان دېگەن يېرىدە ۋاپات بولۇپ ،شۇ جايغا دەپنە قىلىنغان ئىشەنچلىك رىۋايەتلەرگە كۆرە ،ئاۆمەر ئىبناى
ئابدۇلئەزىز قول ئاستىدىكى ۋالىيالردىن بىرىنىڭ زەھەر بېرىشى بىلەن قەستلەپ ئۆلتۈرۈلگەن
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مەجبۇرىيىتى قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىاگە ئالغاان ،كېلىشاىم يااكى شاەرتنامە خاراكتېرلىاك بايانناامە
ئىدى
«مەدىاانە دەسااتۇرى» يەنە«كىشااىلىك ھوقااۇق» باياننامىسااىنى ئىنسااانىيەت تارىخىاادا تااۇنجى
بولااۇپ ،ئااېالن قىلغااان دەسااتۇر سااانىلىدۇ بااۇ دەسااتۇر نىڭ كااۆپ دىنلىااق دۆلەتااتە ،گراژدانالرنىااڭ
دىنىي جەھەتاتە توقۇنۇشساىز ھالادا تىنچلىاق ئىچىادە ھاياات كەچۈرىشاىنىڭ ئاۈلگىلىرى تۆۋەنادىكى
ماددىالردا ئورۇن ئالغان:
 مەدىانە ئىسااالم دۆلىتااى تەركىبىاادىكى ھەر بىار گااراژدان ھەق – ھوقااۇقالردا ،دىنىااي ئېتىقااادۋە ھەركىاام ئااۆز دىنىغااا كااۆرە ئىبااادەت قىلىااش ئەركىنلىكاادە ،مەجبااۇرىيەتلەردە ،سااوت ئالدىاادا ۋە
جازادا ئوخشاشتۇر
 مەدىاااانە ئىسااااالم دۆلىتااااى تەركىبىاااادى كى مۇھاااااجىرالربىلەن ئەنسااااارالر ئۆزئااااارا دىنىاااايقېرىنداشالردۇر
 يەھاۇدىيالر بىالەن مۇسااۇلمانالر بىار ئۇممەتتااۇر بىار-بىارىگە زۇلااۇم يااكى ئادالەتسااىزلىكقىلىشقا ،بىر -بىرىگە قارشى سىرتقى كۈچلەر بىلەن بىرلىشىشكە بولمايدۇ
 خرىسااتىئانالر مەيلااى زېمىننىااڭ شااەرقىدە ،مەيلااى غ ەربىاادە ،مەيلااى يېقىناادا ياااكى يىراقتااابولساااااۇن ،مەيلاااااى ئەرەب يااااااكى ئەجەم بولساااااۇن ،ئىساااااالم دۆلىتاااااى ئاااااۇالرنى ۋە ئۇالرنىاااااڭ
ئىبادەتگاھلىرىنى قوغدايدۇ
 مەدىنە ئىسالم دۆلىتىگە تەۋە خرىساتىئانالر ئەگەر چىركااۋ سېلىشاقا يااكى رېمونات قىلىشاقاھاجەتلىك بولسا ،دۆلەتنىڭ ئۇالرغاا باۇ ئىشاتا يااردەم قىلىاش مەجباۇرىيىتى باار ھەقساىزلىكلەرگە
ۋە دۈشمەنلىككە قارشى تۇرۇش پۈتۈن گراژدانالرنىڭ ئورتاق مەجبۇرىيىتىدۇر
( )1
 ھاكىم بىلەن مەھكۇم (رەئىس بىلەن پۇقرا) قانۇن ئالدىدا باپباراۋەردۇرئىسالم دۆلىتى باشقا دىنالرغىمۇ يول قويغان
 1963سوئال :ئىسالم دۆلىتى باشقا دىنالرنى ئېتىراپ قىلغانمۇ
جاااۋاب :ئىسااالم دۆلىتااى ئااۇزۇن ئەسااىرلىك ئىنسااانىيەت تارىخىاادا باشااقا دىنالرنىمااۇ ئېتىااراپ
قىلىاااپ ،ھەر بىااار دىننىاااڭ ئەھلىاااگە ئېتىقااااد ئەركىنلىكىناااى بەرگەن تاااۇنجى دۆلەتتاااۇر شاااۇڭا 14
ئەسىرلىك ئىسالم تار ىخى جەريانىدا ،ئىسالم دىنى بىرەر دىنغاا يااكى شاۇ دىننىاڭ ئەھلىاگە قارشاى
ئااۇرۇش ئاااچقىنى يااوق بۇنىڭغااا باشااقا دىنالرغااا مەنسااۇب ئااالىمالرمۇ گۇۋاھتااۇر مۇسااۇلمانالر
پەقەت ئىساالم دەۋىاتىگە قارشااى چىققاان ،خەلقىناى ھەق دىننىااڭ چااقىرىقىنى ئااڭالش پۇرسااىتىدىن
مەھاارۇم قىلغااان ،ئىسااالم دەۋىتىنااى يەتكااۈزۈش ئۈچااۈن بارغااان ئەلچىلەرنااى ئۆلتۈرىااۋەتكەن ۋە
ئىسااااالم دۆلىااااتىگە تەھدىااااد سااااالغان مۇسااااتەبىد ھاااااكىمىيەتلەر بىاااالەن ئۇرۇشااااۇپ ،ئۇالرنىااااڭ
تەۋەلىكىدىكى خەلقنى باشلىقلىرىغا چوقۇنۇشنىڭ خارلىقىادىن ئاازاد قىلىاپ ،بىار ئاالالھقىال ئىباادەت
قىلىاااادىغان ،ئىنسااااانالردىن قورقما ياااادىغان ئەزىزلىققااااا ئېلىااااپ چىققااااان چااااۈنكى ئىسااااالم دىنااااى
ئالەمشۇمۇل بىر دىان ئۇنىاڭ دەۋىتاى يەر يۈزىادىكى پۈتاۈن ئىنساانىيەتكە قارىتىلغاان ماۇھەممەد
( )1مىسىرلىق ئىسالم مۇتەپەككۇرى دوكتور ماۇھەممەد مۇختاار مەھادىينىڭ «مەدىانە دەساتۇرى ۋە مۇساۇلمان ئەمەسالەر
بىاالەن مۇئااامىلە قىلىااش پىرىنسااىپى» دېااگەن ماااۋزۇدا سااۆزلىگەن لېكسىيىسااىدىن «مىسااىردا چىقىاادىغان «ئەتتىبيااان»
ژۇرنىلى  -2009يىلى يانۋار سانى»
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ئەلەيھىسسااااالم ئىساااالم دىنىناااى باااارلىق ئىنساااا ن ئەۋالدىغاااا يەتكاااۈزۈش ۋە زىپىساااى ئۈسااااتىگە
يااااۈكلەنگەن بىاااار پەيغەماااابەر ئىاااادى ئۇنىااااڭ ھەر ق ايسااااى پادىشاااااھالرغا ئىسااااالم ئەلچىلىرىنااااى
تۇرماساااتىن ئەۋەتىاااپ ،ئاااۇالرنى ئەڭ ئۈلگىلىاااك دەۋەت ئۇساااۇللىرى ئاااارقىلىق ئىساااالمغا دەۋەت
قىلغانلىقىمۇ بۇ سەۋەبتىن ئىدى
ئەمما باشقا دىندىكىلەر ،ھەتتا سااماۋىي دىنالر غاا ئېتىقااد قىلىادىغانالرمۇ باشاقىالرنىڭ دىنىناى
يااااكى ئاااۇالرنى ئېتىااار اپ قىلىاااش دېگەنناااى تېخاااى يېقىااانغىچە بىلمەيتتاااى مىالدىيىااادىن باااۇرۇنقى
بۇختەنەسسااەر قوشااۇنلىرىنىڭ پەلەسااتىندىكى يەھۇدىيالرنىااڭ ئۆلىمااالىرىنى ۋە ئىشااقا ياراياادىغان
ئادەملىرىنى قىرىپ تۈگىتىاپ ،ئىبادەتگااھلىرىنى كۆيادۈرۈپ تاشاالپ ،قالغاان پاۇقرالىرىنى بابىلغاا
ئەسااااىر قىلىااااپ ئېلىااااپ كە تكەنلىكااااى ،مىالدىاااايە  -3ئەسااااىرگىچىلىك ( ئىمپېراتااااور كونىسااااتانتېين
خرىساااااتىئان دىنىناااااى قوباااااۇل قىلغانغاااااا قەدەر) رىملىقالرنىاااااڭ خرىساااااتىئانالرنى بۇددىساااااتلىققا
زورلىغااانلىقى ۋە ماااۇتلەق كااۆپ ساااانلىقىنى قىرىاااپ تاشاالىغانلىقى -14 ،ئەساااىرنىڭ ئاخىرلىرىااادا،
ئىساااااپانىيىدە خرىساااااتىئان چىركااااااۋلىرى قۇرغاااااان « تەپاااااتىش مەھكىمىلىااااارى»نىاااااڭ ياۋروپاااااا
بۇددىسااتلىرىنى كۆياادۈرۈپ ئۆلتااۈرگەنلىكى ۋە يېقىنقااى ئەسااىرلەردە باشااقا دىناادىكىلەر قوزغىغااان
دىنىي ئۇرۇشالر بۇنىڭ مىسالىدۇر
مۇسااااۇلمانالر ئااااالالھ تائاالنىااااڭ ﴿ ئااااالالھتىن باشقىسااااىغا چوقۇنىاااادىغانالرنىڭ ئىالھلىرىنااااى
ساۆكمەڭالر﴾( )1دېااگەن ئەماارى باويىچە ئىااش كااۆرگەنلىكتىن ،ھېچقانااداق بىار دىننااى ياااكى ئۇنىااڭ
ئەھلىنااى خورلىغااان ياااكى سااۆككەن ئەمەس ئەممااا باتىاال دىنالرنىااڭ باااتىللىقىنى ئىلمىااي يوسااۇندا
باياااان قىلىاااش باشاااقا مەساااىلە مۇساااۇلمانالر قەدىمااادىن بىااارى مۇشاااۇنداق ئېساااىل پىرىنساااىپالر
دائىرىسااىدە ئىااش ئېلىااپ بارغااان ت ۇرۇقلااۇق ،ياۋروپانىااڭ بەزى دۆلەتلىرىاادىكى بۇزغۇنچىالرنىااڭ
پەيغەمبىرىمىااااز ھەزرىتااااى مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ئۇلااااۇ ماقامىغااااا ۋە شااااەنىگە تىاااال
ئۇزارتىااااپ ،ھەجااااۋى رەسااااىمالرنى سىزىشااااى ھەقىااااقەتەن ھەددىاااادىن ئاشااااقانلىق ئەمەساااامۇ ۇ
مۇ سۇلمانالر قايسىبىر دىننىڭ ئىالھلىرىنى ياكى مۇقەددە س بىلىدىغان شەخسلىرىنى سۆككەن
دىنالرنااى ۋە دىنىااي مۇقەددەساالەرنى قااانۇنلۇق ھالاادا قوغااداش پىكاارى بىرلەشااكەن دۆلەتاالەر
تەشااكىالتىدا تېخااى ئەماادىال تارتىشااىلىىۋاتقان بولسااا ،ئىسااالم دىنااى مۇناادىن  14ئەسااىر ئىلگىرىكااى
چاااغالردىال «دىنالرنااى ۋە ئااۇ دىنالرغااا ئېتىقاااد قىلغااۇچىالرنى كەمسىتمەساالىك ،ھەر بى ار دىاان
ئەھلىااگە ئااۆز دىنىنااى ساااقالپ قااېلىش ۋە خالىغااان دىنغااا ئەركىاان ئېتىقاااد قىلىااش» ھااۆررىيىتىنى
ياااااۇقىرىقى «مەدىااااانە دەساااااتۇرى» نىاااااڭ مااااااددىلىرى ئىچىااااادە ئاااااېالن قىلىاااااپ ،ئاااااۇنى رەسااااامىي
ئەمەلىيلەشتۈرگەن ئىدى
ئىسالم دۆلىتى يەھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن ئىباارەت سااما ۋىي دىنغاا مەنساۇپ كىشاىلەرنىڭ
دىنلىرىنى ئېتىراپ قىلىاپال قالماساتىن ،مەجۇساىيلەرنىڭ دىنىنىماۇ ئېتىاراپ قىلىاپ ،ئۇالرغاا ئەھلاى
كىتابقا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىشنى بەلگىلىگەن
ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى
 1964سوئال :ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئاساسىي قانۇنى نېمە
جاااۋاب :ئىسااالم دۆلىتى نىااڭ ئاساساااىي قااانۇنى ئىسااالم شاااەرىئىتنىڭ ئااۆزى بولااۇپ ،قۇرئاااان
( )1ئەنئام سۈرىسى  -108ئايەت

512

-13بۆلۈم :ئىسالم دۆلىتى ۋە ئىسالم خەلىپىلىكلىرى

كەرىاام بىااالەن پەيغ ەماابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ سااۈننىتىگە مۇجەسساااەم بولغااان ئەقىااادە ،ئىباااادەت،
ئەخااالق ،مۇئ ا امىلە ،كىشااىلىك ۋە كوللېكتىااپ ئاااالقىالر ،دۆلەت تااۈزۈمى ،دۆلەتنىااڭ تاشااقى ئەرر
بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ،مۇئامى لىساى ،جىناائىي ئىشاالر قاانۇنى قاتاارلىق بىار ياۈرۈش قائىادە –
تەرتىپلەرنى ۋە نىزامالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ
ئىسااالم دۆلىتااى يۇقىرىاادا ئېيتىلغاناادەك ،دىاان ئااادەملىرى باشااقۇرىدىغان دىاان دۆلىتااى ياااكى ئاتىاادىن
بالىغاااااا مىاااااراس قالىااااادىغان ئېم پىراتورلاااااۇق دۆلىتاااااى يااااااكى " دىااااان بىزنىاااااڭ ئىشااااالىرىمىزغا
ئارىالشمىساااۇن" دەيااادىغان ساااىكۇالرىزم دۆلىتاااى ئەمەس ،بەلكاااى ئالالھنىاااڭ شاااەرىئىتى ھۆكاااۈم
() 1
سۈرىدىغان ،باشلىقلىرى خەلق تەرىپىدىن ئەركىن سايلىنىدىغان خەلق دۆلىتىدۇر
 1965سوئال :ئىسالم دۆ لىتىنىڭ دېموكراتىيىدىن ئارتۇقچىلىقى نېمە
جاااۋاب :مۇنااادىن  14ئەساااىردىن كااۆپرەك ۋاقىااات ئىلگىااارى مەدىاانە ماااۇنەۋۋەرە شاااەھىرىدە
قۇرۇلغاان ئىساالم دۆلىتااى ئىنساانىيەت تارىخىاادا تاۇنجى قېاتىم ھەقىقىااي مەنىادىكى دېموكراتىيىنىااڭ
ئااااااااۇلىنى تۇرغۇزغااااااااان ۋە ئەمەلاااااااادە تەتاااااااابىقالپ كۆرسااااااااەتكەن ،شااااااااۇنداقال ھااااااااازىرقى
دېموكراتىيەلەردىنماااۇ ئىلگىااارىلەپ كەتاااكەن ئىااادى مىساااىرلىق مەشاااھۇر مۇتەپەككاااۇر دوكتاااور
شااۋىي مىسااىرنىڭ «ئەل ۋەفاد» گېزىتىنىااڭ  -1986يىلاى  -11سااىنتەبىر ساانىدا ئااېالن قىلغاان بىاار
ماقالىساااااىدا مۇناااااداق دېاااااگەن« :ھەقىقىاااااي ئىساااااالم ھاااااازىرقى دېماااااوكراتىيە دەساااااتۇرلىرىدىن
ئۈستۈ نلۈككە ئىگە بۇنى مۇنداق ئىككى جەھەتتىن چۈشەندۈرۈشكە بولىدۇ:
( ) 1شاااەرىئەتنىڭ ھۆكۈمرانلىاااق پىرىنساااىپ ى ئىنساااانالر تەرىپىااادىن تاااۈزۈلگەن قانۇنالرنىاااڭ
ھۆكۈمرانلىق پىرىنسىپ ىدىن ئۈساتۇندۇر چاۈنكى دۇنياادىكى ئەڭ ئىلغاار دېماوكراتىيە قاانۇنلىرىنى
اليىھىيىلىگااااۈچى ئورگااااانالرمۇ -م ەيلااااى ئااااۇالر پارالمېناااات بولسااااۇن ،مەيلااااى دۆلەت رەئىسااااى
بولساااۇن ،مەيلاااى باشاااقا قايساااىبىر تەرەپ بولساااۇن – قاااانۇن چىقىرىشاااتا قەيتساااىز ۋە شەرتساااىز
ئورگانالر بولۇپ ،ئۆزلىرى قاانۇن چىقاارغۇچىالر بولغاانلىقتىن ،ئۇالرنىاڭ سااالھىيىتى چەكساىز
بولىااادۇ شاااۇڭا قاااانۇن چىقىااارىش ئورگاااانلىرى قانۇناااد ىن خالىغاااان مااااددىالرنى ئېلىاااپ تاشاااالپ،
خالىغاااانلىرىنى كىرگۈزەلەيااادۇ ئەمماااا ئىساااالمدا شاااەرىئەتنىڭ ھۆكاااۈمرانلىقى دۆلەتنىاااڭ پۈتاااۈن
ئورگاااانلىرىنى ،ھەتتاااا قاااانۇن چىقاااارغۇچى ئورگاااانالرنىمۇ ئاااۆز ئىچىاااگە ئالغاااانلىقتىن ،ھاااېچكىم
شااەرىئەتنىڭ بەلگىلىمىلىرىنااى ئەمەلاادىن قالاادۇرۇش ياااكى ئااۆزگەرتىش ھوقۇقىغااا ئىااگە ئەمەس
(چۈنكى ئالالھنىڭ تۈزگەن قاانۇنى ھەر زاماان ۋە ھەر ماكانغاا يارايادىغان خۇسۇساىيەتكە ئىاگە
ئەمماااا يېڭىااادىن مەيااادانغا كەلاااگەن ،قۇرئاااان كەرىااام ۋە ھەدىسااالەردە ھۆكاااۈمى بەلگىلەنمىاااگەن
مەسىلىلەردە ،قانۇنشۇناسالر ئىجتىھاد يولى بىلەن ئىش كۆرىدۇ -ئا)
( )2ئىسالم دىنىنىڭ قاانۇن چىقىارىش ۋە يۈرگاۈزۈش ئورگانلىرىغاا دۆلەتنىاڭ كونتروللىقىادىن
مۇساتەقىل ھالاادا ئىااش كااۆرۈش ھوقااۇقىنى بېاارىش پىرىنسااىپى ھااازىرقى ئەڭ ئ ىلغااار دېمااوكراتىيە
قانۇنلىرىااادىمۇ تېپىلمايااادۇ شاااۇڭا قەدىمقاااى ۋە ھاااازىرقى باااارلىق قاااانۇن كىتابلىرىااادىكى«قاااانۇن
دۆلەتنىڭ خاھىشىنى ئىپادىلەيدۇ» دەيدىغان سۆز ئىسالمدا قەتئىي مەۋجۇد ئەمەس
ھاااازىرقى دېماااوكراتىيە قانۇنلىرىنىاااڭ پىكىااار ،ئېتىقااااد ۋە تەشاااۋىقات ئەركىنلىكىااادىن باشاااالپ
كااااۆپلىگەن ئىشاااااالردا ئىنساااااانالرنىڭ ھاااااۆررىيىتىگە كاپااااالەت قىلغاااااانلىقىنىمۇ ئىنكاااااار قىلغىلاااااى

( )1دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇددەۋلە فىل ئىسالم» ناملىق ئەسىرىنىڭ  -30بېتىدىن
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() 1

دېموكراتىيە بىلەن ئىسالم دىنىنىڭ مۇناسىۋىتى
 1966سوئال :دېموكراتىيە دېگەن نېمە
جاااۋاب :دېمااوكراتىيىنى ئاكادېمىيىلىااك ئاتالغۇالرغااا ھاااجەت بولماسااتىن ،ئاااددى تىاال بىاالەن
ئىپادىلىگەندە ،خەلاق ئۆزلىرىنىاڭ باشالىقلىرىنى ئاۆزلىرى تاالالپ چىقىشاى ،ئاۇالر ياقتۇرمايادىغان
بىرىنىڭ ئۇالرغا مۇسەرت بولىۋالماسالىقى ،ئاۇالر قوباۇل قىاللمايادىغان قاانۇن – پىرىنساىپالرنى
ئۇالرغااا تاڭماساالىقى ،پۇقراالرنىااڭ باشاالىقلىرىدىن ھېساااب ئااېلىش ،خاتاالشسااا ئۇالرغااا قارشااى
چىقىش ھوقۇقى بولىشى دېگەنلىكتۇر مانا بۇ ،ھەقىقىي مەنىدىكى دېموكراتىيىدۇر
 1967سوئال :ھەقىقىي دېموكراتىيە بىلەن ئىسالم دىنىنىڭ مۇناسىۋىتى بارمۇ
جاۋاب :دېموكراتىيىنى يۇقىرىقى تەرىپاى باويىچە چۈشاەنگەن كىشاىلەرگە ئاياانكى ،ھەقىقىاي
مەنىااااادىكى دېماااااوكراتىيە ئىساااااالم دىنىنىاااااڭ ئىجادىيىتىااااادۇرۇ تاااااارىختىن بۇياااااانقى مۇساااااتەبىت
ھاكىممۇتلەقلەرنىاڭ تۈرلاۈك زۇلۇملىرىادىن قۇتۇلۇشانىڭ ياوللىرىنى ئىازدەش ،ھاياتلىقنىاڭ ئاۇزۇن
ئەسااىرلىك تەجرىبىلىرىاادىن پايااادىلىنىش نەتىجىسااىدە ،ئىنسااانالر تېخاااى يېقىنقااى يىلالردىاان بىااارى
ئوتتۇرىغا چىقارغان دېموكراتىيە تۈزۈمى ئىسالم دىناى  14ئەساىر ئىلگىارى تاۇنجى قېاتىم قاارار
قىلغااااان ھەق – ھوقۇقالرنىااااڭ بىاااار قىساااامىدۇر مەسااااىلەن :ئىسااااالم دىنىاااادا دۆلەت باشاااالىقىنى
پەيغەمااابەر تەيىااانلەپ بەرمەيااادۇ ،بەلكاااى ئاااۇنى خەلاااق ئاااۆزى ساااايالپ چىقىااادۇ ئىساااالم دىناااى
جامااائەت ياقتۇرماياادىغان بىرىنىااڭ ئۇالرغااا نامااازدا ئىمااام بولىشااىنى يامااان كۆرىاادۇ پەيغەماابەر
ئەلەيھىسس ااالم بااۇ ھەقااتە « :ئااۈچ خىاال ئادەمنىااڭ ئوقۇغااان نااامىزى قوبااۇل بولماياادۇ ئۇالرنىااڭ
بىارى جامااائەت ياقتۇرماياادىغان ئىماام »( )2نامااازدىكى ئەھااۋال شاۇنداق بولغااان يەردە ،پۈتااۈن
ھايااااااتلىق ۋە باااااارلىق سىياساااااەت ئىشااااالىرىدا ئەھاااااۋال قاناااااداق بولىشاااااى كېااااارەك پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسسااالم مۇنااداق دېااگەن « :سااىلەرنىڭ ئەڭ ياخشاى باشاالىقلىرىڭالر سااىلەر ياقتۇرىاادىغان ۋە
ئۇالرماااۇ ساااىلەرنى ياقتۇرىااادىغان ،ساااىلەر ئۇالرغاااا ياخشاااى تىلەكلەرناااى تىلەيااادىغان ،ئۇالرماااۇ
سىلەرگە ياخشى تىلەكلەرنى تىلەيادىغان كىشاىلىرىڭالردۇر ساىلەرنىڭ ئەڭ ياماان باشالىقلىرىڭالر
ساىلەر ياقتۇرماياادىغان ،ئۇال رماۇ سااىلەرنى ياقتۇرمايادىغان ،سااىلەر ئۇالرغاا لەنەت ئوقۇياادىغان،
() 3
ئۇالرمۇ سىلەرگە لەنەت ئوقۇيدىغان كىشىلىرىڭالردۇر»
مىسااىرلىق ئاتاااغلىق يااازغۇچى ۋە ئىسااالم مۇتەپەككااۇرى ئۇسااتاز ئابباااس ئاققاااد ھااازىرقى
دېماااااوكراتىيە تۈزۈمىنىاااااڭ جەۋھىااااارى ئىساااااالم دىنىااااادىن كەلگەنلىكىناااااى دەلىلااااالەپ «ئىساااااالم
دېموكراتىيىساااى» نااااملىق بىااار كىتااااب يازغاااان كېيىااانچە ،ئۇنىڭااادىنمۇ ئىلگىااارىلەپ مىساااىرلىق
ئىسالمىي يازغۇچى ئۇستاز خالىد مۇھەممەد خالىاد ھاازىرقى دېماوكراتىيە تاۈزۈمىنى ئىساالمنىڭ
ئااااۆزى دەپ تەسااااۋىرلىگەن دېاااامەك ،ھەقىقىااااي مەنىاااادىكى دېمااااوكراتىيە ئىسااااالمنىڭ روھىغااااا
() 4
مۇۋاپىقلىشىدۇ
()1
()2
()3
()4

دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇددەۋلە فىل ئىسالم» ناملىق ئەسىرىنىڭ -39-38بەتلىرىدىن
ئىبنى ماجە رىۋايىتى
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇددەۋلە فىل ئىسالم» ناملىق ئەسىرى  -146 -145بەتلەر
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ھازىرقى زاماندا ،دۇنيانىڭ ھېچقانداق يېرىادە ھەقىقىاي ئىساالم دۆلىتىنىاڭ ئۈلگىساىنى تااپقىلى
بولمايدۇ
 1968سوئال :ئۇنداقتا نېمە ئۈچۈن ھازىرقى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىدە دېموكراتىيە بولمايدۇ
جااااۋاب :مەساااىلىنىڭ تاااۈگىنى باااۇ يەردە ئەگەر ھاااازىرقى ئىساااالم دۆلەتلىرىااادە ماااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالم تەسااىس قىلغااان ھەقىقىااي ئىسااالم دۆلىتىنىااڭ ئەندىزىسااى ياااكى ئەمەلىيىتااى بولسااا
ئىدى ،مۇساۇلمانالر بۈگۈنكىادەك خورلۇققاا ،ئېزىلىشاكە ۋە كۈچلاۈكلەرگە بېقىنادى بولاۇپ ھاياات
كەچۈرۈشكە مۇپتىال بولمىغان بوالتتى
مۇسۇل مانالردا سىياسىي ئىستىبدات دەۋرىنىڭ باشلىنىشى
 1969سوئال :مۇسۇلمانالردا سىياسىي ئىستىبدات دەۋرى قاچان باشالنغان
جااااۋاب :مۇساااۇلمانالرنىڭ ئااااۋۋالقى تاااۆت خەلىپىنىاااڭ زامانىااادىن كېيىنكاااى ئاااۇزۇن يىللىاااق
تااارىخى جەريانىاادا كەتكااۈزۈپ قويغااان ئەڭ مااۇھىم نەرسىسااى ۋە ئەڭ چااوڭ خاتااالىقى ئىسااالم
دىنىنىڭ كېڭەش ۋە ئەركىن سايالم پىرىنسىپ ىنى ئەمەلگە ئاشۇرالمىغانلىقى ئىدى
ئۈلگىلىاااك خەلىاااپىلەر( )1دەۋرىنىاااڭ ئااااخىرقى مەزگىللىرىااادە ،بىااار قاااانچە كىشاااىنىڭ خاتاااالىقى
سااەۋەبلىك ،كااېڭەش ۋە سااايالم بااويىچە ئىااش كۆرىاادىغان ئۈلگىلىااك" ئىسااالم خەلىپىلىكااى" ئاتىاادىن
بالىغا مىراس قالىدىغان ئىمپېراتورلۇق تۈزۈمىگە ئايلىنىپ قالغاان( )2ئەيناى ۋاقىتتىكاى سااھابىالر
باااۇ ئىشاااقا قارشاااى چىققاااان ۋە قەتئىاااي رازى بولمىغاااان ھەتتاااا بەزى سااااھابىالر باااۇ تاااۈزۈمنى
قەدىمقااى ئىرانلىقالرنىااڭ ئاتىاادىن بالىغااا قالىاادىغان تەخاات مىراسااخورلىقى تااۈزۈمىگە ئوخشااىتىپ
() 3
«كىسرالىق تۈزۈمى» دەپ ئاتىغان

( )1ئۈلگىلىك خەلىپىلەر – خۇلەفائۇرراشىدۇن – ھەزرىتى ئەباۇ بەكارى ،ئاۆمەر ئىبناى خەتتااب ،ئوسامان ئىبناى ئاففاان ۋە
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب قاتارلىق ئاۋۋالقى  4چوڭ خەلىپىنى كۆرسىتىدۇ
( )2ئەھلااى سااۈننە مەزھىبىاادە ،ساااھابىالرغا تىاال ئۇزىتىشااقا بولماياادۇ ،چااۈنكى ئااۇالر ئىسااالم ئااۇممىتى ئۈچااۈن ئومااۇمەن
ئۈلگىلىاك كىىشااىلەردۇر شاۇڭا ئۇالرنىااڭ بەزىساىدىن سااادىر بولغااان ناااليىق ئىشااالرنى ۋە ئۇالرنىاڭ ئوتتۇرىسااىدا يااۈز
بەرگەن بەزىبىاار زىااددىيەتلەرنى ئۇالرنىااڭ "ئىجتىھااادتىكى خاتااالىق"ى دەپ تونااۇيمىز بۇنىڭغااا پۈتااۈن ئەھلااى سااۈننى
ئۆلىمالىرى بىردەك ئىتتىپاقتۇر
( )3دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىينىڭ «فىقھۇددەۋلە فىل ئىسالم» ناملىق ئەسىرى  -144بەت
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تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئۆرنەكلىرى
 1970سوئال :ئىسالمدىن بۇرۇنقى ئەرەبلەردە ھاكىمىيەت تۈزۈمى قانداق ئىدى
جاااااۋاب :ئىسااااالمدىن بااااۇرۇنقى ئەرەباااالەردە بىاااارال ھاااااكىمىيەت ئا سااااتىدا ياشاااااش ئااااادىتى
بولماستىن ،ھەر بىر قەبىلىنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل قەبىلە باشالىقلىرى باار ئىادى ئەرەبالەر ئاۆز
ئارىساىدىكى جېادەل – مااجىراالر ۋە ھۆكاۈم تەلەب قىلىادىغان ھەر قاناداق بىار ئىشاتا ئۆزلىرىنىااڭ
قەبىاالە باشاالىقلىرىغا مااۇراجىئەت قىالتتااى ھەر قەبىاالە ئااۆزىنى باش اقىالردىن ئااارتۇق س اانايتتى،
شېئىرلىرى ئارقىلىق رەقىب قەبىلىلەرنى ساۆكەتتى باۇ ساەۋەبتىن قەبىلىالەر ئوتتۇرىساىدا ھەمىشاە
دېگۈدەك توقۇنۇشالر ۋە چاوڭ كۆلەملىاك ئۇرۇشاالر ياۈز بېرىاپ تاۇراتتى ئەرەبالەر ئوماۇمەن،
ئىجتىمااااائىي جەھەتااااتىن تارقاااااق ،سىياسااااىي جەھەتااااتىن مۇقىمسااااىز ۋە ئىقتىسااااادىي جەھەتااااتىن
نامراتلىقتا ھايات كەچۈرەتتى
باشقا ھەر قانداق بىر مىللەت ئەرەبلەرگە نىسبەتەن مەدەنىيەتلىاك ساانىالتتى ئاۇ مىللەتالەردە
پادىشاااھلىق تااۈزۈمى ئاااللىبۇرۇن يولغااا قويۇلااۇپ بولغااانلىقتىن ،بىاار قەدەر بىرلىااك ئىچىاادە ھايااات
كەچااۈرەتتى ئەممااا ئااۇالردا باشاالىقلىرىنى ئااۆزلىرى سااايالپ چىقىااش ئەركىنلىكااى يااوق بول اۇپ،
ئاتىدىن بالىغا مىراس قالىدىغان پادىشاھلىق تۈزۈمى سايىسىدا ھايات كەچۈرەتتى
ئەرەبلەرنى مىللەت قاتارىغا كۆ تۈرگەن نەرسە ئىسالم دىنىدۇر
 1971سوئال :ئىسالم دىنى كەلگەندىن كېيىن ئەرەبلەر نىڭ ئەھۋالى قانداق بولغان
جااااۋاب :ئىساااالم دىناااى كەلاااگەن ۋە ئىساااالم ھااااكىمىيىتى تىكلەنگەنااادىن كېااايىن ،ئەرەبااالەر،
جۈملىاااادىن ئىسااااالم دىنىنااااى قوبااااۇل قىلغااااان پۈتااااۈن مىللەتاااالەر ھەر تۈرلااااۈك قاااااالقلىقالردىن،
خۇراپاااتالردىن ،ئىنسااانالرغا چوقۇنۇشاانىڭ خورلۇقلىرىاادىن ،ئىجتىمااائىي مۇقىمسااىزلىقالردىن ۋە
سىياسااىي تەھدىااادلەردىن پۈتاااۈنلەي ئااازات بولاااۇپ ،ئېتىقااااد جەھەتااتە بىااار ئاااالالھقىال ئېتىقااااد ۋە
ئىباااادەت قىلىشاااتەك ئىاااززەت – ھاااۆرمەتكە ،ئىجتىماااائىي ۋە سىياساااىي جەھەتااالەردە مۇقىملىاااق،
بىرلىك ،باراۋەرلىك ۋە ھۆرلۈككە ئېرىشتى
ئىسالم دۆلىتىنىڭ تۇنجى رەئىسى
 1972سوئال :ئىسالم دۆلىتىنىڭ تۇنجى رەئىسى كىم ئىدى
جاۋاب :پەيغەمبىرىمىاز ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم ئاالالھ تائااال تەرىپىادىن ئىساالم
دىنىنى ئېلىپ كېلىپ ،مۇتلەق ھاكىمىيەت ئالالھ تائاالغا مەنساۇب ئىكەنلىكىناى ۋە ئۆزىنىاڭ ئاالالھ
بۇيرى غاااانالرنى يەتكاااۈزۈش ۋەزىپىساااى باااارلىقىنى ئاااېالن قىلغاااان ۋە مەدىااانىگە ھىجااارەت قىلىاااپ
بارغىنىدىن كېيىن ،ئۇ جايدا تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنى تەساىس قىلغاان بولاۇپ ،باۇ دۆلەتنىاڭ تاۇنجى
ھاكىمى پەيغەمبىرىمىز ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم بولغاان ھەتتاا غەربلىاك ئاالىمالرمۇ
بۇنىڭغااااااا ئ ىقااااااارار تومااااااااس ئارنولاااااااد ( ) Sir.T.Arnoldمۇناااااااداق دېاااااااگەن« :ماااااااۇھەممەد
(ئەلەيھىسساالم) بىرال ۋاقىتتا دىننىڭ ۋە دۆلەتنىڭ رەئىسى ئىدى»
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مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم سۆيگۈ بىلەن ئىتائەت قىلىنغان زات ئىدى
 1973سوئال :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم قانداق رەئىس ئىدى
جااااۋاب :ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالم ئاااۆزى دۆلەت رەئىساااى ،دىننىاااڭ بىردىنبىااار رەھبىااارى
بولسااااىمۇ ،ئااااۆزىنى ناھااااايىتى كەمااااتەر تۇتاااااتتى ،ئەتراپىاااادىكىلەرگە قېرىنداشاااانىڭ قېرىندىشااااىغا
قىلىاادىغان مۇئامىلىسااىنى قىالتتااى ،ھەركىمااگە ئىنتااايىن مااۇاليىم ئىاادى ،بىاارەر كىشااىگىمۇ ئااازار
بەرمەيتتااى ،قاااتتىق ساااۆز قىلمااايتتى شااۇڭا ئاااالالھ تائاااال ئۇنىڭغااا مۇناااداق دېااگەن﴿ :ئالالھنىاااڭ
رەھمىتااى بىاالەن سااەن ئۇالرغااا مااۇاليىم بولاادۇڭ ،ئەگەر قوپااال ،باااغرى قاااتتىق بولغااان بولساااڭ،
() 1
ئۇالر چۆرەڭدىن تارقاپ كېتەتتى﴾
مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالم ئۆزىنىااااڭ ئۇلۇغلىنىشااااىنى ۋە باشااااقىالردىن ئاالھىاااادە پەرقلىااااق
مۇئاااامىلە كۆرۈشااانى قەتئىاااي خالىماااايتتى ،كىشاااىلەر ئارماااان قىلىااادىغان ئاااالىي ئۇناااۋانالر بىااالەن
ئاتىلىشانىمۇ ياقتۇرمااايتتى بەلكاى ئااۇ ھەمىشاە مۇسااۇلمانالرغا « :مېناى خرىسااتىئانالرنىڭ مەريەم
ئااااوغلى ئىسااااانى ئۇلۇغلىغىنىاااادەك ئۇلۇغلىماااااڭالر مەن پەقەت ئالالھنىااااڭ بەندىسااااىمەن مېنااااى
" ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە پەيغەمبىرى"دەڭالر »( )2دەپ تەلىم بېرەتتى
مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم ئىنسااانىيەتتە بولۇشااقا تېگىشاالىك گااۈزەل ئەخالقنىااڭ ئەڭ يااۇقىرى
ئۈلگىسىنى ياشاپ كۆرسەتكەن زات ئىادى شاۇڭا ئاالالھ تائااال ئاۇنى ماختااپ﴿ :ساەن ھەقىاقەتەن
بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن﴾( )3دېگەن
شااااۇ سااااەۋەبتىن ،مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمغا ئەگەشااااكەنلەر ئااااۇنى جېنىاااادىنمۇ ئااااارتۇق
سااۆيەتتى ئااادەتتە مااۇتلەق كااۆپ سااانلىق كىشااىلەر ئۆزلىرىنىااڭ پادىشاااھلىرىغا ياااكى قانااداقال بىاار
باشاالىقلىرىغا ئااۇالردىن قورقااۇپ ياااكى خالىمىسااىمۇ مەجبااۇرىي ھالاادا ئىتااائەت قىلسااا ،مااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ يېنىاادىكىلەر ئۇنىڭغااا چەكسااىز سااۆيگۈ-مااۇھەببەت ۋە ۋايىغااا يەتااكەن ئىخااالس
ھەم ساداقەت بىلەن ئىختىيارىي ئىتائەت قىالتتى

( )1ئال ئمران سۈرىسى  -159ئايەت
( )2ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
 ))3قەلەم سۈرىسى  -4ئايەت
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ساھابىالرنىڭ پەيغەمبەر سۆيگۈسىدىن ئۆرنەكلەر
 1974سوئال :ساھابىالرنىڭ پەيغەمبەر سۆ يگۈسى قايسى دەرىجىدە ئىدى
جاااااۋاب :مااااۇھەممەد ئەلەيھىسساااااالمنىڭ يېنىاااادىكى ساااااھابىلىرى ئااااۇنى ئاتااااا-ئانىسااااىدىن،
بالىلىرىاادىن ۋە دۇنيااادا قىممەتلىااك سااانالغان ھەر قانااداق نەرسىسااىدىن ئااارتۇق سااۆيەتتى ئااالالھ
تائااااال قۇرئاااان كەرىمااادە ﴿ :پەيغەمااابەر ماااۆمىنلەر ئۈچاااۈن جانلىرىااادىنىمۇ چارىااادۇر﴾( )1دېااايىش
ئاااارقىلىق ئۇالرنىاااڭ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمغا بولغاااان ساااۆيگۈ-ئىخالساااىغا گاااۇۋاھ بولغاااان
چۈنكى ساھابىالر ھەزرىتاى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالمنى ۋە ئۇنىاڭ قەدىار-قىممىتىناى ھەممىادىن
بەك تونۇغاان ۋە ئالالھنىاڭ مۇناۇ ساۆزىگە ئەساتايىدىل قاۇالق ساېلىپ شاۇ باويىچە ئىاش كاۆرگەن
ئۈلگىلىااك كىشااىلەر ئىاادى ﴿ ئالالھقااا ۋە ئاااخىرەت كااۈنىگە ئىشااىنىدىغان بىاار قەۋمنىااڭ ئالالھقااا ۋە
ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە دۈشمەن بولغانالرنى ـ ئۇالرنىاڭ ئااتىلىرى ،ئوغاۇل لىرى ،ياا قېرىنداشالىرى،
() 2
يا ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى بولغان تەقدىردىم ۇ ـ دوست تۇتقانلىقىنى كۆرمەيسەن﴾
تۆۋ ەندە بۇ ماۋزۇدا بەزى ئۈلگىلەر بېرىلىدۇ:
ئەبۇ بەكرىنىڭ ئۇسسۇزلىقى
بىر ىنچااى خەلىااپە ئەبااۇ بەكاارى رەزىيەرھااۇ ئەنھااۇ مۇنااداق دەياادۇ« :ھىجاارەت ئەسناسااىدا
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بىاالەن بىلاالە ئىاادىم ،مەن قاااتتىق ئۇسساااپ كەتااكەن ئىاادىم ،بى ار قەدەھ
ساااۈتنى ئەكىلىاااپ ،ئااااۋۋال ئاااۇنى پە يغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمغا ساااۇندۇم ،ئۇنىاااڭ ئۇنىماسااالىقىغا
قارىماااي ،سااۈتنى ئااااۋۋال ئىچىشااكە تەكلىاااپ قىلىشااتا چىاااڭ تۇرىۋالاادىم ئااااخىرى ئااۇنى ساااۈتنى
ئااااۋۋال ئىچىشاااكە قايىااال قىلااادىم شاااۇنىڭ بىااالەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ساااۈتنى ئىچىاااپ
راھەتلەنگەنلىكىنى كۆرۈپ ،مېنىڭ ئۇسسۇزلىقىم بىردىنال بېسىلىپ قالدى»
ئەبۇ بەكرىنىڭ غەمكىنلىكى
مەكااكە فەتھااى بولغاااان كااۈ نى ئەبااۇ بەكااارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ ئاتىساااى ئەبااۇ قۇھاااافە
مۇسااۇلمان بولىاادۇ ،بااۇ ۋاقىتتااا پەيغەماابەر ئەل ەيھىسساااالمدىن باشااالپ ھەماامە شااۇنچىلىك زور
خوشااال بولىاادۇ ھەزرىتااى ئەبۇبەكرىنىااڭ يىلالردىاان بېاارى ئ ا ارزۇ قىلىااپ كەلااگەن بااۇ ئىشاانىڭ
ئەمەلااگە ئاشااقانلىقىدىن ئااالەمچە خوشاااللىققا تولىشااى كۈتااۈلگەن بااۇ كۈناادە ،ئااۇ قاااتتىق يىغااالپ
كېتىدۇ بۇنى كۆرگەن ساھابىالر بۇ ئىشقا ھەيران بولاۇپ ،ئۇنىڭادىن ناېمە ئۈچاۈن يىغلىغاانلىقىنى
سااورىغاندا ،ئااۇ مۇنااداق دەياادۇ « :ھااازىر ئىمااان ئېيتقااان كىشااىنىڭ مېنىااڭ ئاتااام بولماسااتىن ،بەلكااى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ تاغىساى ئەباۇ تالىاب بولۇشاىنى بەكماۇ ئاارزۇ قىالتاتىم ،چاۈنكى باۇ
ئىش پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى بەكرەك سۆيۈندۈرەتتى»

 ))1ئەھزاب سۈرىسى -6ئايەت
 ))2مۇجادەلە سۈرىسى  -22ئايەت
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بىاللنىڭ ھەسرىتى
ئىسالم ت ارىخىدىكى تاۇنجى ماۇئەززىن ،شاۇنداقال پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ماۇئەززىنى
ھەزرىتااااى بىااااالل رەزىيەرھااااۇ ئەنھااااۇ( )1پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ ۋاپاتىغااااا ئەڭ قاااااتتىق
قايغۇرغان ساھابىالرنىڭ بىرى ئىادى بىاالل پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ۋاپاات بولغانادىن كېايىن،
مۇئەززىنلىكنى تاشاليدۇ ۋە شېھىدلىق شەربىتىنى ئىچىش ئارزۇسى بىالەن شاامغا بېرىاپ جىھادقاا
قاتنىشااىش ئۈچااۈن خەلىااپە ئەبااۇ بەكااارى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇدىن رۇخسااەت سوراشااقا بارىااادۇ
ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى ئۇنىڭغاا « :ئەي بىاالل ساەن مەدىنىادە قېلىاپ بىازگە مۇئەززىنلىاك قىلغىان»
دېگەندە ،بىالل ئەبۇ بەكرىگە « :ئەگەر سىز مېناى ئاۆزىڭىز ئۈچاۈن ئاازاد قىلىاۋەتكەن بولساىڭىز،
ئى ش سىز دېگەندەك بولسۇن ئەگەر مېناى ئاالالھ يولىادا ئاازاد قىلغاان بولساىڭىز ،مېناى يولۇمادىن
توسااماڭ» دەياادۇ ئەبااۇ بەكاارى ئۇنىڭغااا « :بەلكااى مەن سااېنى ئااالالھ ئۈچااۈن ئااازاد قىلغااانتىم»
دەيدۇ  ،بىالل شامغا قاراپ يۈرۈپ كېتىادۇ يىلالردىان كېايىن مەدىانىگە يېتىاپ كېلىاپ ،پەيغەمابەر
ئەل ەيھىسساااالمنىڭ مۇبااارەك قەبرىسااىگە بېشااىنى قويااۇپ ،ئااۇزۇنغىچە يىغااالپ كېتىاادۇ مەدىاانە
ئەھلاااى بىاللنىاااڭ كەلگەنلىكىناااى ئااااڭالپ ،ئۇنىاااڭ بىااار قېاااتىم بولساااىمۇ ئەزان ئوقاااۇپ بېرىشاااىنى
ئىلتىمااااس قىلىااادۇ بىاااالل مۇنارىغاااا چىقىاااپ ئەزانناااى باشاااالپ «ئەشاااھەدۇ ئەنااانە ماااۇھەممەدەن
رەسااۇلۇلالھ» دېاگەن يەرگە كەلگەناادە بۇلااۇقالپ يىغااالپ كېتىااپ ،ئەزاننااى قايتااا -قايتااا ئوڭشاااپ
ئوقۇشااقا مەجبااۇر بولااۇپ قالىاادۇ بىاللنىااڭ ئاااۋازىنى ئاڭلىغااان مەدىاانە ئەھلااى ئەر-ئايااال ،قېاارى-
ياش ھەممىساى ساىرتقا چىقىاپ يىغلىشاىپ كېتىادۇ سااھابىالر باۇ كاۈننى مەدىانە تارىخىادىكى ئەڭ
چوڭ يىغپەزلىك كۈنى دەپ ئاتىغان ئىدى
سەۋباننىڭ سېغىنىشى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خىزمەتچىسى ساەۋبان رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇدىن ئايرىلىاپ بىار كاۈن
كەچكىاچە يوقااپ كېتىاپ ،قايتىااپ كەلگىنىادە ،ساەۋبان پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااالمنى كاۆرۈپ «يااا
رەسااۇلەلالھۇ سااىلىنى قاااتتىق سااېغىنىپ كەتااتىم» دەپ ئىااچ-ئىچىاادىن ي ىغااالپ كېتىاادۇ بااۇ ۋاقىتتااا
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىڭغااا« :شااۇنىڭغ ىمۇ يىغااالپ كېتەماادىغان» دېگەناادە ،سااەۋبان« :يااا
رەسااۇلەلالھۇ ئااۇنىڭغىال ئەمەس ،مەن سااىلىنىڭ جەننەتتىكااى ئااالىي ئااورۇنلىرىنى ۋە مەناادەك بىاار
ئااادەتتىكى بىاار كىشااىنىڭ ئااورنىنى ئااويالپ ،سااىلى بىاالەن جەننەتااتە بىاار جاياادا بواللماياادىغانلىقىم
ئۈچاۈن قااايغۇردۇم» دەيادۇ شااۇ ۋاقىتتاا ئااالالھ تائااال﴿ :ئالالھقااا ۋە ئۇنىاڭ پەيغەمبىاارىگە ئىتااائەت
قىلغاااانالر ئااااخىرەتتە ئالالھنىاااڭ نېمىاااتىگە ئېرىشاااكەن پەيغەمااابەرلەر ،ساااىددىقالر ،شاااېھىدالر ۋە
( )1بىاالل رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ئەساالىدە ئېپوپىيىلىاك قااارا تەنلىااك كىشااى بولاۇپ ،مەككىاادىكى ئااۇمەييە ئىبنااى خەلەف دېااگەن
ئادەمنىااڭ قااۇلى ئىاادى بىااالل مۇسااۇلمان بولغاناادىن كېاايىن ،ئااۇمەييە ئااۇنى ئىسااالمدىن قااايتۇرۇش ئۈچااۈن تۈرلااۈك
چاااارىلىرىنى قولالنغاننىاااڭ ساااىرتىدا ،ھاۋانىاااڭ قااااتتىق ئىسساااىق ۋاقتىااادا ،ئاااوتتەك قىزىىاااپ كەتاااكەن تاشاااقا باساااتۇرۇپ
ئازابلىغااان لااېكىن بىاللنىااڭ جاااۋابى« :ئەھەد ،ئەھەد» يەنااى (ئااالالھ بىاار ،ئااالالھ بىاار) دېيىشااتىن ئىبااارەت بولغااان ۋە
ئىماندىن قەتئىي يانمىغان بۇ ۋەقەلىكنى ئاڭلىغان ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى خوجايىنىدىن قىمامەت
پۇلغااا سااېتىۋېلىپ ئااازاد قىلىااۋەتكەن بىاللنىااڭ ئاۋازىنىااڭ چىرايلىقلىقىاادىن ئااۇنى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مااۇئەززىن
قىلىۋالغااان ئىاادى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىااڭ ئەھلااى جەننىتااى ئىكەنلىكىاادىن خەۋەر بەرگەن بىااالل رەزىيەلالھااۇ
ئەنھۇ ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش ئۈچۈن شامغا بېرىپ شۇ جايدا ۋاپات بولغان قەبرىسى ھازىرقى ئېئوردانىيە پاايتەختى
ئوماندا
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ياخشاااىالر بىااالەن بىلااالە بولىااادۇ ئاااۇالر نېمىااادىگەن ياخشاااى ھەماااراھالرۇ﴾( )1دېاااگەن ئاااايەتنى
چۈشۈرۈش ئارقىلىق سەۋباننىڭ ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭلىنى خاتىرجەم قىلىدۇ
سەۋادنىڭ ئارمىنى
ئۇھااۇد غااازىتى بولغااان كااۈنى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇسااۇلمان ئەسااكەرلىرىنى سااەپكە
تىزغاناادا ،ئۇالرغااا سااەپن ى رۇسااالش ئەمرىنااى بېرىاادۇ ،ئەسااكەرلەر ھەممىسااى سااەپنى تااۈزەپ
تۈپتۈز تۇرىشىدۇ ،پەقەت ساەۋاد ساەپنى تۈزلىمەساتىن تۇرىادۇ ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئاۇنى
كۆرۈ پ يەنە ئەسكەرلەرنى س ەپنى تۈزەشكە بۇيرۇيدۇ ،ساەۋاد يەن ىاال ساەپتە تاۈز تۇرمايادۇ باۇ
ۋاقىتتااا پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىااڭ يېنىغااا كېلىااپ «سااەۋاد سااەپنى تااۈزلەۇ» دەياادۇ ،سااەۋاد
«خااوش ،بولىاادۇ» دەپ قويااۇپ يەنە سااەپنى تۈزلىمەياادۇ ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم قولىاادىكى
مىسااۋاكنى ئۇنىااڭ قورسااىقىغا تەككااۈزۈپ قويااۇپ «سااەۋادۇ سااەپنى تااۈزلە» دەي ادۇ سااەۋاد بااۇ
ۋاقىتتاااا« ياااا رەساااۇلەلالھۇ قورساااىقىمنى بەك ئااااغرىتىۋەتتىلە» دەيااادۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم
«ئۇ نااداقتا مەناادىن ئىنتىقااامىڭنى ئااالغىن» دەپ قورسااىقىنى ئېچىىااپ بېرىاادۇ ۋە شااۇ ھامااان سااەۋاد
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ مۇبااااارەك قورسااااىقىنى سۆيۈشااااكە باشاااااليدۇ ئاناااادىن «مېنىااااڭ
ئااارزۇيۇم بااۇ ئىاادى چااۈنكى بىااز ھااازىر غازاتقااا تەييااارلىنىۋاتىمىز ،بۈگااۈن مەن شااېھىد بولااۇپ
كېتىشااىم مااۇمكىن ،شااۇڭا ئاااخىرقى قېااتىم رەس اۇلۇلالھنىڭ مۇبااارەك تېنىنااى تۇتااۇۋاالي دېگەنااتىم»
دەيدۇ
مۇئازنىڭ دەردى
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇئاااااز ئىبناااى جەبەل رەزىيەلالھاااۇ ئەنھااااۇنى يەمەناااگە يولغااااا
سااالغىنىدا ،ئاااۇنى ئاااۇزىتىش ئۈچاااۈن چىقىاااپ ،مۇئازغااا« :ئەي مۇئاااازۇ باااۇ يىلااادىن كېااايىن مېناااى
كۆرەلمەسل ىكىڭ ماۇمكىن ،بەلكاى ساەن مېنىاڭ باۇ مەساجىدىم بىالەن قەبرەمادىن ئۆتاۈپ قالىساەن»
دېگەناادە ،مۇئااااز پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن ئااايرىلىش ئۇنىاااڭ ئۈچاااۈن ھەممىااادىن ئايرىلىاااپ
قېلىشاااتەك تۇيۇلغاااانلىقتىن ،خاااۇددى كىچىاااك بالىااادەك ھاااۆكىرەپ يىغاااالپ كېتىااادۇ ۋە ماڭماساااتىن
تۇرىۋالىدۇ ئاخىرى پەيغ ەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ تەسەللى قىلىشى بىلەن يولىغا داۋام قىلىدۇ
ئاتا-ئانام ساڭا پىدا بولسۇن
ئۇھاااۇد غاااازىتى بولغاااان كاااۈنى مۇساااۇلمانالر زور قولااادىن بېرىشاااك ە ئۇچرايااادۇ ۋە مەدىااانە
شاااەھىرىگە « پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم شاااېھىد بولااادى» دېاااگەن يالغاااان خەۋەر تارقىلىااادۇ باااۇ
ۋاقىتتااا پۈتاااۈن مەدىاانە ئەھلاااى قاااتتىق قاااايغۇ -ھەساارەت ئىچىااادە قالىاادۇ شاااۇ ئەساانادا مەدىنىلىاااك
ئاياالالردىن بىاارى ،ئااۇرۇش بولغااان جايغااا بېرىاپ ،ئاتىسااى ،ئاكىسااى ،ئااوغلى ۋە ئېاارى قاتااارلىق
تۇغقااانلىرىنى تاپقاااان بولسااىمۇ ،ئۇالرغاااا قاااراپ قويماساااتىن  ،باشااقا بىرىناااى ئىاازدەپ ئالااادىراپ
كېتىۋاتقانلىقى غا ھەيران قالغانالردىن بىارى ،ئايالادىن «كىمناى ئىزدەيساىز » دېگەنادە ،ئاياال«مەن
پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنى ئىاااازدەيمەن ،ئااااۇ قېنااااى » دەياااادۇ ،ئااااۇالر ئايالغااااا پەيغەماااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااورنىنى كۆرسااىتىپ قويغاناادىن كېاايىن ،ئايااال پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ
( )1نىسا سۈرىسى  -69ئايەت
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پېشىدىن تارتىپ تۇرۇپ «ئالالھقاا مىاڭ شاۈكرى ،ساىز ئاماانال بولساىڭىز باشاقا مۇساىبەتلەر ھاېچ
نەرسە ئەمەس ،ئاتا-ئانام سىزگە پىدا بولسۇن يارەسۇلەلالھۇ» دەيدۇ
رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن جېنىم قۇربان
زەياد ئىبنااى دەساانە ئىسااىملىك بىاار ساااھابىنى سااەفۋان ئىبنااى ئااۇمەييە ئىسااىملىك بىاار مۇشاارىك
ئۆلتااۈرۈش ئۈچااۈن قاااۇرەيش كاتتىلىرىغااا ئەۋەتىااادۇ ،قۇرەيشاانىڭ كاتتىسااى ئەباااۇ سااۇفيان ئاااۇنى
ئۆلتۈرۈشااكە بۇيرۇشااتىن ئاااۋۋال ئۇنىڭاادىن " ئەي زەياادۇ ئېيتقىاانە ،مااۇھەممەد سااېنىڭ ئورنۇڭاادا
بولاااااۇپ ،ئۆلاااااۈمگە بۇيرۇلساااااا ،ساااااەن ئاااااۆز ئۆيۈڭااااادە خااااااتىرجەم ئولتۇرسااااااڭ باااااۇ ياخشاااااى
ئەمەسامۇ " دەپ ساورايدۇ زەياد قەتئىيلىاك بىلەن" يااقۇ رەساۇلۇلالھنىڭ پۇتىغاا ئااددى بىار تىاكەن
كىرىااپ كېتىشااىگىمۇ چىااداپ تۇرالمااايمەن" دەياادۇ شااۇنىڭ بىاالەن ئۇنىااڭ بېشااىنى كېسااىدۇ ۋە ئەبااۇ
ساااااااااااۇفيان دەيااااااااااادۇ « :مەن ئىنساااااااااااانالردىن بىاااااااااااار ئادەمنىاااااااااااڭ يەنە بىااااااااااار ئااااااااااااادەمنى
مۇھەممەد(ئەلەيھىسسااااالم)نىڭ سااااھابىلىرى مۇھەممەد(ئەلەيھىسسااااالم)نى جېنىناااى پىااادا قىلىاااش
دەرىجىسىدە سۆيگىنىدەك قاتتىق سۆيگەنلىكىنى كۆرمىدىم»
سېغىنىپ تۇرالمىدىم
بىر ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيىگە كېلىپ «:ياا رەساۇلەلالھۇ ساىز مېنىاڭ ئۈچاۈن
جېنىمااادىنمۇ چاااارە سۆيۈملۈكساااىز ،ساااىز مېنىاااڭ ئۈچاااۈن بالىلىرىمااادىنمۇ چاااارە سۆيۈملۈكساااىز،
ئۆيۈماادە ئولتۇرغىنىمااادا ،سااىزنى ساااېغىنىپ تۇرالمىاادىم ،شاااۇڭا سااىزگە كەلااادىم» دەياادۇ ئانااادىن
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئۇنىڭغااا مۇنااۇ ئااايەتنى تىااالۋەت قىلىااپ بېرىاادۇ ﴿ :ئالالھقااا ۋە ئۇنىااڭ
پەيغەمبىااارىگە ئىتاااائەت قىلغاااانالر ئااااخىرەتتە ئالالھنىاااڭ نېمىاااتىگە ئېرىشاااكەن پەيغەمااابەرلەر،
() 1
سىددىقالر ،شېھىدالر ۋە ياخشىالر بىلەن بىللە بولىادۇ ئاۇالر نېمىادىگەن ياخشاى ھەماراھالرۇ﴾

( )1نىسا سۈرىسى  -69ئايەت
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غەربلىكلەرنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە ئېيتقانلىرى
( )1گۇسااتاۋ لوبااۇن مۇنااداق دېااگەن « :مااۇھەممەد (ئەلەيھىسساااالم) ئەڭ يااۇقىرى ئەخااالق-
پەزىلەتكە ئىگە ،ئالىيجاناب ،ھەر ئىشنى ھېك مەت بىلەن قىلىدىغان ،كىشاىلەرگە بەكماۇ مېھرىباان،
() 1
كۆڭلى يۇمشاق ،راستچىل ،ئىشەنچلىك بىر كىشى ئىدى»
« ئادەملەرنىاااڭ ئۇلۇغاااۋار نەتىجىلىااارىگە قااااراپ ئۇالرغاااا باھاااا بېرىشاااكە تاااوغرا كەلساااە،
مااااۇھەممەد ( ئەلەيھىسساااااالم) تااااارىخ تونۇغااااان مەشااااھۇرالرنىڭ ئەڭ كاتتىسااااى ھېسااااابلىنىدۇ
غەربل ىااااك ئااااالىمالر ئۆزلىرىنىااااڭ دىنىااااي مۇتەئەسسااااىبلىكىگە قارىماااااي مۇھەممەدنىااااڭ ئااااالىي
پەزىلەتلىرىناااى ئېتىاااراپ قىلماقتاااا شاااۇنداقتىمۇ كاااۆپلىگەن تاااارىخچىالر دىنىاااي تەئەسساااۇبلىقنىڭ
() 2
كۈچلۈك تەسىرى ئاستىدا قالغانلىقتىن ،ئۇنىڭ پەزىلەتلىرىگە كۆرەلمەسلىك قىلىۋاتماقتا»
( )2ئاااانى بىساااان تو مۇنااااداق دەپ يازىاااادۇ « :ئەرەب مىللىتىنىااااڭ بااااۇ ئۇلااااۇ پەيغەمبىرىنىااااڭ
تەرجىمىھاااالى ۋە پەزىلىتىناااى تەتقىاااق قىلغاااان ھەر قاناااداق كىشاااى باااۇ ئالىيجانااااب پەيغەمااابەرگە
ھاااۆرمەت قىلمااااي تۇرالمايااادۇ باااۇ پەيغەمبەرنىاااڭ دىااان تەشاااۋىقاتى ۋە تۇرماااۇش جەرياااانىنى
چۈشاەنگەن كىشاى مااۇھەممەد ئاالالھ تەرىپ ىاادىن ئىنساانالرغا ئەۋەتىلاگەن بىاار ئۇلاۇ پەيغەماابەر
ئىااكەن ،دەپ تونۇشااى مااۇمكىن گەرچە مەن سااىزگە ئېيتقااان كااۆپ ئىشااالر نۇرغااۇن كىشااىلەرگە
تونۇشلۇق بولسىمۇ ،لېكىن مەن ھەر قېتىم ئۇنىڭ تارىخىنى قاايتىالپ ئوقۇغىنىمادا ،باۇ ئالىيجانااب
ئەرەب يولباشچىساااىغا نىسااابەتەن مېنىڭاااادە قايتىااا دىن ئەقىااادە باااااغالش ۋە ھاااۆرمەت بىلاااادۈرۈش
() 3
ھېسسىياتى قوزغىلىدىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلماي تۇرالمايمەن»
( )3رەماادېنى مۇنااداق دەپ يازىاادۇ « :ئەگەر نىشااانى ئۇلااۇ  ،قولالنغااان ۋاسىتىسااى كىچىااك،
لېكىن نەتىجىسى قالتىس بولاۇش ئادەمنىاڭ تۇغماا قاابىلىيىتىنى ئۆلچەيادىغان ئاۈچ ئاۆلچەم دېيىلساە،
ئۇناااداقتا ھاااازىرقى دۇنياااادا كىمماااۇ ماااۇھەممەدتەك ئۇلاااۇ كىشاااى بىااالەن تەڭلىشەلىساااۇن ئەڭ
ئاتاااغلىق دەپ سااانالغان شەخساالەرمۇ پەقەت قااۇرال ـ جاباادۇق ،قااانۇن ۋە ئىمپېاارىيە يارىتالىاادى
ئۇالرنىااڭ ياااراتقىنى پەقەتااال كۈچلااۈك ماااددىي ھوقااۇق بولااۇپ ،بااۇالر ھامااان ئۆزلىرىنىااڭ كااۆز
ئال دىاادىال تااۈگەپ ،ئۇنىڭاادىن بىاارەر ئەسااەرمۇ قالمىاادى لااېكىن بااۇ كىش اى ( مااۇھەممەد) ئااارمىيە،
قانۇن ،ئىمپېرىيە ،مىللەت ۋە پادىشااھلىقنى ئاۆزگەرتىپال قالماساتىن ،بەلكاى شاۇ چاغادىكى پۈتاۈن
دۇنيااا ئاھالىسااىنىڭ ئااۈچتىن بىاار قىسااامىنى ئۆزگەرتەلىاادى بااۇالرال ئەمەس ،ئااۇ يەنە ئېتىقااااد ۋە
قەلب لەرنااى ئۆزگەرتىااۋەتتى ئااۇ غەلىاابە ئا لدىاادا ئىنتااايىن سااەۋرچان بولاادى ،ئۆزىنىااڭ يۈكسااەك
ئىرادىسااىنى بىاارەر ئىمپېاارىيە قااۇرۇش ئۈچااۈن ئەمەس ،بەلكااى بىاارال ئېتىقادقااا بېغىشاالىدى ئااۇ
بىركۈنمااۇ توختىماسااتىن داۋاملىااق ناماااز ئوقااۇدى ئۇنىااڭ ئااالالھ بىاالەن ئېلىااپ بارغااان سااىرلىق
ساااۆھبەتلىرى ،ۋ اپااااتى ۋە ۋاپاتىااادىن كېيىنماااۇ داۋاملىاااق قولغاااا كەلتاااۈرگەن غەلىبىلىااارى ،ماناااا
بۇالرنىاااڭ ھەممىساااى ئاااۇ ھەرگىزماااۇ خەلق ناااى ئالاااداپ ناااام ـ ئاااابروي قاااازانغۇچى بولماساااتىن،
( )1گۇستاۋ لوبۇننىڭ «دىن ۋە ھايات» ناملىق ئەسىرى  -67بەت
( )2گۇستاۋ لوبۇننىڭ «ئەرەب مەدەنىيىتى» ناملىق ئەسىرى  -115بەت
( )3ئانى بىسنتونىڭ «مۇھەممەدنىڭ تەرجىمىھالى ۋە ئۇنىڭ دىنىي تەلىماتلىرى» ناملىق ئەسىرى  4ـ بەت
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() 1

ئەكسىچە بىر قەتئىي ئىرادىلىك ئېتىقادچى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتالپ بېرىدۇ»
( )4مايكىااال ھاااارت « تاااارىختىكى تەساااىرى ئەڭ زور  100ئەربااااب» نااااملىق ئەساااىرىنىڭ
مۇقەددىمىسااااىگە مۇنااااداق دەپ يازىاااادۇ « :مەن مااااۇھەممەدنى دۇنيااااادىكى تەساااااىرى ئەڭ زور
ئەربابالر تىزىملىكىنىڭ ئەڭ بېشىغا قويۇشنى تاللىدىم بۇنىڭغا بەزى كىتابخاانالر ھەياران قېلىشاى
ۋە بەزىاالەر بااۇنى چۈشەنمەساالىكى مااۇمكىن بىااراق ئااۇ ھەقىااقەتەن دىاان ۋە ھاااكىمىيەت جەھەتااتە
() 2
تەڭال ئاجايىب نەتىجە ياراتقان بىردىنبىر ئۇلۇ ئەربابتۇر»
( )5توماس كاراليل مۇنداق دېگە « :ساىلەر يالغاانچى بىار ئادەمنىاڭ ئاجايىاب تەساىرلىك بىار
كاتتاااا دىنناااى بەرپاااا قىلغىنىناااى كۆردۈڭالرماااۇ ئۇناااداق ئاااادەم تاااۇپراقتىن ئۆيماااۇ ياساااىيالمايدۇ
مۇھە ممەد(ئەلەيھىسساااااالم) ھېچقانااااداق بىااااار ئۇسااااتازدىن دەرس ئالغاااااان بىاااار ئاااااادەم ئەمەس،
ئەرەبااالەردە خەت يېااازىش ئىشاااى شاااۇ ۋاقىاااتالردا يېڭىااادىن پەيااادا بولغاااا ن بىااار ئىاااش ساااانىالتتى
مااۇھەممەد خەت يېزىشاانى ياااك ى ئوقۇشاانى بىلمەيتتااى ئۇنىااڭ بىلىاادىغىنى سااەھرا ھاياااتى ئى ادى
باااۇرۇنقى پەيغەمبەرلەردى نماااۇ خەۋىااارى ياااوق ۋە ھېچقايساااى ت ەرەپاااتىن ئاالقىساااى ياااوق ئىااادى
مەلۇم كى ،ئۇ بالىلىق چاغلىرىدا كاۆپ تەپەككاۇر قىلىادىغان بىارى ئىادى ،ئۇنىاڭ ئېساىل ئەخالقاى،
گەپ-سااااااۆز ۋە ئىااااااش -ھەرىكەتلىرىاااااادىكى راسااااااتچىللىقى سااااااەۋەبلىك ،ئااااااۇنى ھەمراھلىاااااارى
«ئىشەنچلىك» دەپ ئاتىشاتتى
ماۇھەممەد (ئەلەيھىس ساااالم)نى يالغانادىن پەيغەمبەرلىااك دەۋا قىلغاان دەپ قارىلىغۇچىالرنىااڭ
سەپسااەتىلىرىنى يوققااا چىقىرىاادىغان دەلىللەردىاان بىاارى شااۇكى ،ئااۇ ياشاالىقىنىڭ قااارام چاااغلىرىنى
ئايالى خەدىجە ( رەزىيەلالھۇ ئەنھا) بىلەن تىنچ ھالدا ئۆتكۈزدى ،شاۆھرەت يااكى مەنساەپ يااكى
بااايلىق ھاسااىل قىلىااش يو لىاادا بىاارەر يېڭىلىااق ئېلىااپ كېلىشاانى خىيااالىغىمۇ كەلتۈرمىاادى ،ياشاالىقى
كېتىاااپ قېرىلىققاااا قەدەم قويغىنىااادا ،ئۇلۇغاااۋار ئىشااانى ئەمەلاااگە ئاشاااۇرۇش غەيرىتاااى ئۇنىڭااادىن
ۋۇلقاندەك بىردىنال ئېتىلىپ چىقتى
بااۇ ئۇلااۇ ئادەمنىااڭ قەلبااى سااۆيگۈ-مااۇھەببەت ،مېھاارى -شااەپقەت ۋە ئىنسااانىيەت يېتىاادىغان
ئەڭ ئېسىل پەزىلەتلەر بىلەن تولغاان ئىادى ئۇنىاڭ شاۇ ئەھاۋالى ماال-دۇنياا يااكى مەنساەپ يااكى
شااااااۆھرەت تەلەب قىلىاااااادىغانالرنىڭ ھالىغااااااا قەتئىااااااي ئوخشااااااىمايتتى ئااااااۇ ئااااااۆزىنى چااااااوڭ
تۇتىااادىغانالرد نىمۇ ئەمەس ،ئۆزىنىاااڭ شاااەنىنى چۈشاااۈرىدىغانالردىنمۇ ئەمەس ئىااادى بۈگاااۈنكى
() 3
ئىشنى ئەتىگە قويمايد ىغان ،ئىرادىلىك ،قورقماس بىر يېگانە شەخس ئىدى»
( )6ھېربېاارت جااورج ۋىلااز مۇن اداق دەپ يازىاادۇ « :مۇھەممەد(ئەلەيھىسساااالم) ئااادالەت ۋە
كەڭچىلىااك دۆلىتىنااى بەرپااا قىلغااان ئەڭ ئۇلااۇ شەخسااتۇر ئەخالقااى ياخشااى بولمىغااان بىرىنىااڭ
ئۇنىڭغااااا جااااان پىاااادا قىالالياااادىغان دوسااااتالرغا ئېرىشەلىشااااى مۇمكىنمااااۇ ئااااۇنى ئەڭ ياخشااااى
تونۇغانالرنىاڭ ئۇنىاڭ دىنىغااا ئەڭ ئااۋۋال ئىماان ئېيتقااانلىقى ۋە ئاۇنى جېنىادىنمۇ بەك سۆيۈشااىنىڭ
سىرى ئۇنىڭ راستچىللىقى ۋە ئېسىل پەزىلىتىادىن ئىادى ئاۇ دۇنياادا تاۇنجى بولاۇپ ئاادالەت ،كەڭ
() 4
قورساقلىق ،باراۋەرلىكنىڭ ئاساسلىرىنى قۇرغان ئۇلۇ شەخستۇر»
()1
()2
()3
()4

رەمادېنىينىڭ«تۈرك تارىخى» ناملىق ئەسىرى  276ـ 277ـ بەتلەر
مايكىل ھارتنىڭ«تارىختىكى تەسىرى ئەڭ زور  100ئەرباب» ناملىق ئەسىرى  33ـ بەت
توماااس كاراليلنىااڭ «باااتۇرالر» ناااملىق ئەسااىرى  -1940بەت ،توماااس كارالياال ( )1795-1881مەشااھۇر ئېنگىلىااز
يازغۇچىسى
ھېربېرت جوج ۋىلز ( )1866-1946ئەنگىلىيىلىاك مەشاھۇر ياازغۇچى ۋە تااالنتلىق ئەدىاب« ،مەخپاى ئاادەم» ،زاماان
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( )7اليتنېر مۇنداق دەپ يازىادۇ « :يەھاۇدىي ۋە خرىساتىئان دىنلىرىادىن بىلاگەن مەلۇماتىمغاا
ئاساساااەن ،شاااۇنى كەساااكىن ئېيتىمەنكاااى ،مۇھەممەد(ئەلەيھىسسااااالم) ھېچقاناااداق بىااار دىناااادىن
ئىقتىبااااس ئالغاااان ئاااادەم ئەمەس ،بەلكاااى ئۇنىڭغاااا ئاااالالھتىن ۋەھياااى كەلاااگەن ۋە شاااۇ ۋەھيىناااى
يەت كااااۈزگەن مەن مۇھەممەد(ئەلەيھىسساااااالم)كە بولغااااان چەكسااااىز ھااااورمىتىم بىاااالەن شااااۇنى
ئېيتىمەنكاى ،بىااراۋدا ھەقىااقەت ئۈچااۈن ئااۆزىنى قۇربااان قىلىشااتىن قورقماساالىق روھااى ،نىشاااننىڭ
ئېنىقلىقااااى ،ئىشاااالىرىدىكى راسااااتچىللىق ،قەلبىاااادە سااااابىت ئىمااااان ،ئۆتكااااۈر پىكىاااار ،يامااااانلىق ۋە
ئاااازغۇنلۇقالر ئۈساااتىد ىن غەلىااابە قىلىشاااتا ئەڭ ياخشاااى ۋە ئەڭ تاااوغرا ۋاساااىتىلەرنى قاااوللىنىش
قاتااارلىق خىساالەتلەر تېپىلىاادىكەن ،ئااۇ پەيغەمبەر لىااك ئاالمەتلىرىاادىن سااانىلىدۇ مااۇھەممەد ئىااگە
بولغاااان باااۇ ئاااالىي خىسااالەتلەر ئۇنىاااڭ راساااتىنال ئالالھنىاااڭ ئەلچىساااى ئىكەنلىكىناااى كۆرساااىتىپ
تۇرماقتااا خرىسااتىئانالر ئىساااغا تااوغرا رەۋىشا تە ئىمااان ئېيتىاادىغان بىاار زامااان كەلگەناادە ،ئااۇالر
() 1
مۇھەممەد(ئەلەيھىسساالم)نى تونۇپ ،ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىدىغان بولىدۇ»

چاكىرى» ناملىق ئەسەرلىرى بىلەن شۆھرەت قازانغان-1920 ،يىلى «ئىنسانىيەت تارىخىادىكى ئاۆچمەس يۇلتاۇزالر»
ناملىق مەشھۇر ئەسىرىنى يازغان
( )1اليتنېرنىڭ «ئىسالم دىناى» نااملىق ئەساىرى  5-4بەتلىارى ،اليتنېار ئەنگىلىيىلىاك تەتقىقااتچى بولاۇپ ،ئىساالم شاەرىئىتى ،پەلساەپە
ۋە خرىستىئانالرنىڭ الھۇت ئەقىدىسى قاتاارلىق مااۋزۇالردا دوكتورلاۇق ئالغاان ئىساالم دۇنياساىنى كېزىاپ چىققاان ،مۇساۇلمان
ئۆلىمالىرىنىڭ كاتتىلىرى بىلەن كۆپ قېتىم سۆھبەتلەرنى ئۆتكۈزگەن
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تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئادالەتپەرۋەرلىكى
 1975سوئال :تۇنجى ئىسالم دۆلىتىنىڭ ئادالەتپەرۋەرل ىكى قايسى دەرىجىدە ئىدى
جاااۋاب :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىدە تەسااىس قىلغااان تااۇنجى
ئىساااالم دۆلىتاااى ئىنساااانىيەت تارىخىااادا تاااۇنجى قېاااتىم ئاااادالەت ۋە باراۋەرلىكنىاااڭ ئەڭ ياااۇقىرى
ئاااۈلگىلىرىنى ياراتقاااان بولاااۇپ ،باااۇ ئەھاااۋال مۇساااۇلمان ئەمەس قەۋملەرنىڭماااۇ ئىساااالم دىنىناااى
قوبااۇل قىلىشاالىرىغا تااۈرتكە بولغااان سااەۋەبلەرنىڭ بىاارى بولغااان ئىاادى چااۈنكى تااۇنجى ئىسااالم
دۆلىتىنىااااڭ قاااااانۇن – پىرىنساااااىپ لىرىدا ۋە ھااااااكىمىيەت ماقامىااااادا ،ئىااااارق ،دىااااان ،رەڭ ۋە دۆلەت
ئايرىمچىلىقىاادىن ھالقىغااان ۋە«ئىنسااانالر خااۇدد ى تاغاقنىااڭ چىشاالىرىغا ئوخشاااش پاپباااراۋەردۇر،
ئەرەبنىااااااڭ ئەجەم ( ئەرەب ئەمەس مىللەتااااااالەر)گە ،ئەجەمنىاااااااڭ ئەرەباااااااكە ،ئااااااااق تەنلىكنىاااااااڭ
قاراتەنلىككە ،قارا تەنلىكنىڭ ئاق تەنلىككە ھېچقاناداق ئاارتۇقچىلىقى يوقتاۇر ئاۇالر پەقەت ئاالالھ
تائاالغا تەقۋالىق قىلىش بىلەنال (ئالالھنىڭ دەرگاھىدا)بىر -بىرىادىن ئاارتۇق بوالاليادۇ»( )1دېاگەن
ئىسالمىي پىرىنسىپنىڭ ئەڭ چاېكىگە يەتاكەن ئېساىل ئاۈلگىلىرى ناماياان بولغاان ئىادى پەيغەمابەر
ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ئازادكەردىساااى زەيااادنىڭ ئاااوغلى ئۇساااامەگە ئوخشاااىغان بىااار قاااارا تەنلىاااك
ساھابىنىڭ مەدىنە ئىساالم دۆلىتىنىاڭ قوراللىاق قىساىملىرى نىڭ بااش قومانادانلىقىغا تەيىنلەنگەنلىكاى،
ئېپوپىيىلىاااك قاااارا تەنلىاااك بىاااالل ئىبناااى رەباھنىاااڭ ماااۇھەممەد ئەلەيھىسسااااالمنىڭ ماااۇئەززىنى،
شااۇنداقال ئىسااالم تارىخىاادا تااۇنجى مااۇئەززىن بولااۇش شااەرىپىگە نائىاال بولغااانلىقى ۋە باشااقىالر
بۇنىڭ مىسالىدۇر
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم تاااۇنجى ئىساااالم دۆلىتىنىاااڭ تاااۇنجى رەئىساااى بولغاااان بولساااىمۇ،
ئۆزىنىڭ ئۇلۇغلىنىشىنى ۋە ئاۆزىگە ئاالھىادە ھەق تونۇلۇشاىنى كاۈتمەيتتى بەلكاى ھەمىشاە ﴿مەن
پەقەت سااااىلەر گە ئوخشاااااش بىاااار ئىنسااااانمەن ،ماڭااااا ۋەھيااااى قىلىناااادى ﴾( )2دېااااگەن ئااااايەتنى
تەكراراليتتااى ،پەيغەمبەرلىااك ۋە ئىنسااانالرغا ئەڭ ئااالىي ماقاماادىكى رەھبەرلى كااتىن ئىبااارەت بااۇ
كاتتاااا مەنساااىپىنى ئاااۆزى ،ئائىلىساااى ،تۇغقاااانلىرى ۋە قاناااداقال بىااار ياااېقىن كىشىساااىنىڭ پايدىساااىغا
قوللىنىشااتىن تامااامەن يىااراق ئىاادى ،ھەتتااا مۇسااۇلمانالرنىڭ ئۇنىڭغااا ئاالھىاادە پەرقلىااق ھااۆرمەت
كۆرسىتىشااااى نىمۇ خالىمااااايتتى « ماڭااااا باشااااقا مىللەتاااالەر بىاااار -بىرىنااااى ئۇلااااۇغالپ ئورنىاااادىن
تۇرۇشاااااقىنىدەك ئورناااااۇڭالردىن تۇرمااااااڭالر»( )3دېگەنلىكاااااى باااااۇنى ئىپادىلەيااااادۇ پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااۆيۈملۈك قىاازى فاااتىمە رەزىيەلالھااۇ ئەنھاغااا « :ئااى مۇھەممەدنىااڭ قىاازى
فاتىمەۇ پۇل – مېلىمدىن خاالىغىنىڭىزنى سورىساىڭىز ساىزگە يااردەم قىالاليامەن ئەمماا ئالالھنىاڭ
ئالدىدا سىزگە ھېچنەرس ە قىلىپ بېارەلمەيمەن»( « )4مۇھەممەدنىاڭ قىازى فااتىمە ئوغرىلىاق قىلساا
ئىدى ،ئەلۋەتتە ئۇنىاڭ قاولىنى كەساكەن باوالتتىم»( )5دېگەنلىكاى ۋە ئۆزىنىاڭ تۇغقانلىرىغاا« :ئەي
()1
()2
()3
()4
()5

ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى
كەھف سۈرىسى  -110ئايەت
«ئىھيائۇ ئۇلۇمىددىن»  -2توم  -61بەت
ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى
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قاااۇرەيش جامائەساااىۇ ئاااۆزۈڭالرنى ئالالھنىاااڭ ئازابىااادىن قۇتقاااۇزۇڭالر ،مەن ساااىلەرگە ھاااېچ
نەرسە قىلىپ بېرەلمەيمەن» دېگەنلىكى ،تاغىسى ئابباساقا « :ئەي تاغااۇ ساېنىڭ ئۈچاۈن ئالالھنىاڭ
ئالدىدا ھېچ ئىش قىلىپ بېرەلمەيمەن»( )1دېگەنلىكى بۇنىڭ مىسالى
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋاپااات بولىشااىدىن بىرقااانچە كااۈن ئىلگىرىكااى كېسااەللىك ۋاقتىاادا
تاغىساااى ئابباسااانىڭ ئاااوغلى فەزل بىااالەن كىياااوغلى ئەلاااى ئىبناااى ئەباااۇ تالىبنىاااڭ يااااردىمى بىااالەن
مەسااجىدكە چىقىااپ مااۇنبەردە ئولتۇرىاادۇ ۋە مۇنااداق دەياادۇ « :ئەي خااااليىقۇ مەن كىمنااى بىاارەر
قامچااا ئاااۇرۇپ سااالغان بولساااام ،مەنااادىن ئىنتىقااامىنى ئېلىۋالساااۇن ،مانااا مەن ماااۈرەمنى تۇتاااۇپ
بەردىام مەناادە كىمنىااڭ ھەققااى قالغاان بولسااا ،مەناادىن ھااازىرال ئاۇنى سورىساۇن ،مانااا بااۇ مېنىااڭ
ماااال – دۇنياااالىرىم ماڭاااا ئاااۆچى بولغاااانالر مەنااادىن قورقمىساااۇن ،ئاااۇالرنى قورقۇتاااۇش مېنىاااڭ
شااەنىمگە ياراشاامايدۇ بىلىڭالركااى ،مېنىااڭ ئۈچااۈن ئەڭ ياخشااىلىرىڭالر مەناادىن ھەققىنااى تەلەب
قىلغااان ياااكى ماڭااا رازىلىااق بەرگەناالەردۇر مەن رەببىمنىااڭ دەرگاھىغااا كۆڭلااۈم راھەت ھالاادا
() 2
بېرىشنى خااليمەن»
قىسقىساااى ،ئىساااالم دىنىنىاااڭ ھەققاااانىيلىقى ۋە ئىساااالم دۆلىتىنىاااڭ ئاااادالەتپەرۋەرلىكى چاااارەك
ئەسىرگىمۇ يەتمەيدىغان بىر ۋاقىت ئىچىدە پۈتۈن ئەرەب يېرىم ئارىلىنىاڭ ئىساالم باايرىقى ئاساتىدا
بىرلىشىشىگە تۈرتكە بولغان ئىدى
ئىسالم خەلىپىلىرىنىڭ ئادالەتپەرۋەرلىكى
 1976سوئال :ئىسالم خەلىپىلىرىنىڭ ئادالەتپەرۋەرلىكتىكى ئەھۋالى قانداق ئىدى
جااااۋاب :خۇلەفائۇرراشاااىدۇن دەپ ئاتالغاااان ئۈلگىلىاااك خەلىپىلەرنىاااڭ ئاااادالەتپەرۋەرلىكتىكى
ئەھاۋالى خااۇددى پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئااادالىتىگە ئوخشاااش ئىاادى تااۇنجى خەلىااپە ئەبااۇ
بەكاارى سااىددىق رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ خەلىااپىلىككە بەياائەت قىلىنغاناادا ،مااۇنبەرگە چىقىااپ ،پۈتااۈن
مۇساااۇلمانالرنىڭ ئالدىااادا مۇناااداق بىااار مەشاااھۇر ساااۆزىنى قالااادۇرغان « :ئەي خااااااليىقۇ مەن
سااااىلەرگە باشاااالىق بولااااۇپ سااااايالندىم بااااۇ مېنىااااڭ سااااىلەردىن ئەۋزەللىكىمنااااى كۆرسااااەتمەيدۇ
مەساائۇلىيىتىمنى ئااادا قىاللىسااام ماڭااا ياااردەم قىلىڭااالر ،ئەگەر خاتاالشسااام ،مېنااى بااۇ مەنسااەبتىن
() 3
ئېلىۋېتىڭالر»
ئىككىنچى خەلىپە ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ خەلىاپىلىككە ساايالنغىنىدا مۇناداق
دېگەن « :ئەي خااليىقۇ مېنىڭ قانداقال بىر ئىشتا خاتاال شاقىنىمنى بايقىغاان ھاماان ماڭاا تۈزۈتاۈش
بېاارىڭالر چااۈنكى مەنمااۇ تااوغرا – خاتااادىن خااالىي بواللماياادىغان ئىنسااانمەن »( )4بااۇ ئىككااى
خەلىپىدىن كېيىن كەلگەن ئوسامان ئىبناى ئاففاان ۋە ئەلاى ئىبناى ئەباۇ تاالىبالرمۇ شاۇ باويىچە ئىاش
كاااۆرگەن شاااۇڭا ئاااۇالر " تاااوغرا يولااادا يۈرگاااۈچى خەلىاااپىلەر" دېاااگەن مەڭگۈلاااۈك شاااەرەپلىك
ئۇنۋانغا ئېرىشكەن
تااۆتىنچى خەلىااپە ھەزرىتااى ئەلااى ئىبنااى ئەبااۇ تالىبنىااڭ بى ار تۆمااۈر كىيىمااى يوقاااپ كەتااكەن
()1
()2
()3
()4

بەيھەقىي رىۋايىتى
ئىمام تەبەرانىي رىۋايىتى
ئىبنى ئەسىرنىڭ «كامىل فى ئەتتارىخ» ناملىق ئەسىرى  -2توم  -160بەت
ئىبنى ئىسھاق رىۋايە ت قىلغان ،ئىبنى كەسىر سەھىھ دەپ باھالىغان قىسسە
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بولاۇپ ،بىاار خرىسااتىئاننىڭ يېنىاادىن تېپىلغاناادا ،خەلىااپە ئۇنىڭغاا «بااۇ ماڭااا ئائىاات» دەياادۇ ،ھېلىقااى
خرىسااتىئان ئااادەم « بااۇ مېنىااڭ ،قايىاال بولمىسااى ڭىز ،مۇسااۇلمانالرنىڭ قازىسااى بااار ،شااۇنىڭ يېنىغااا
باارايلى» دەياادۇ شااۇنداق قىلىاپ ئىككىسااى شااۇ ۋاقىتتىكااى ئىساالم دۆلىتى نىااڭ قازىسااى شااۇرەيھنىڭ
ھۇزۇرىغااا بارىاادۇ ۋە خەلىپىمااۇ قازىنىااڭ ئالدىاادا تىااك تۇرىاادۇ ،بااۇنى كااۆرگەن قااازى خەلىااپىگە
ھااۆرمەت قىلغااانلىقتىن ئااۇنى ئولتۇرۇشااقا تەكلىااپ قى لىاادۇ ئاناادىن خەلىااپە سااۆزگە باشااالپ« :ئەي
قاااازى بىزنىاااڭ دەۋايىمىزناااى ساااورىغان بولساااىڭىز» دەيااادۇ قاااازى« :خاااوش ،ئاااى مۆمىنلەرنىاااڭ
ئەمىاارىۇ( )1قانااداق دەۋايىڭىااز بااار ئىاادى » دەپ سااورايدۇ خەلىااپە « :بااۇ تۆمااۈر كىاايىم مېنىااڭ
ئىدى ،خېلى ۋاقىتتىن بىرى مەندىن يوقاپ كەتاكەن ئىادى» دەيادۇ ھېلىقاى خرىساتىئان ئاادەم« :باۇ
مېنىڭ» دەيدۇ بۇ ۋاقىتتا قازى « :ئەي مۆمىنلەرنىڭ ئەمىارىۇ باۇ تۆماۈر كىيىمنىاڭ ساىزگە ئائىات
ئىكەنلىكىگە ئىسپاتىڭىز بارمۇ » دەيدۇ خەلىپە « :راست ئېيتتىڭىاز ،مېنىاڭ ئىساپاتىم ياوق» دەيادۇ
بااۇ ئەھۋالاادىن قاااتتىق تەسااىرلەنگەن ھېلىقااى خرىسااتىئان ئااادەم « :مۆمىنلەرنىااڭ ئەمىاارى ئۆزىنىااڭ
تەيىاانلىگەن قازىسااىنىڭ ھۇزۇرىغااا كەلاادى ،ئانااادىن قااازى ئۇنىااڭ زىيىنىغااا ھۆكااۈم قىلااادى ،مەن
شااۇنداق گۇۋاھلىااق بېرىمەنكااى ،بااۇ چوقااۇم پەيغەمبەرلەرنىااڭ خىساالىتىدۇر ئەي مۆمىنلەرنىاااڭ
ئەمىااارىۇ باااۇ كىااايىم ساااىزنىڭ ئىااادى ،بىااار زاماااانالردا ساااىزنىڭ ئېتىڭىزنىاااڭ ئۈساااتىدىن چۈشاااۈپ
قالغاندا ،ئۇنى مەن ئېلىۋالغان ئىادىم مەن بۈگاۈن مۇساۇلمان بولادۇم» دەيادۇ ۋە «ئەشاھەدۇ ئەناال
ئىااالھە ئىللەلالھااۇ ۋە ئەشااھەدۇ ئەناانە مااۇھەممەدەن ئەباادۇھۇ ۋە رەسااۇلۇھۇ» دېااگەن شاااھادەت
كەلىمىسىنى ئوقۇيدۇ بۇ ۋاقىتتا خەلىپە « :ساەن مۇساۇلمان بولادۇڭ ،مۇباارەك بولساۇن ،باۇ كىايىم
سااېنىڭ بولااۇپ كەتسااۇن» دەپ كىيىمنااى ئۇنىڭغااا بىرىۋېتىاادۇ ۋە ئااۇنى يااۆلەپ ئېتىغااا مىناادۇرۈپ
قويىدۇ

( )1ئەرەبچىسى «ئەمىرۇل مۇئمىنىين» دېاگەن باۇ ئۇناۋان ئىساالم خەلىپىلىارىگە ئىككىنچاى خەلىاپە ئاۆمەر ئىبناى خەتتابنىاڭ
زامانىااادىن باشاااالر قوللۇنۇلۇشاااقا باشااالىغان بىرىنچاااى خەلىاااپە «پەيغەمبەرنىاااڭ خەلىپىساااى» ئەرەبچىساااى (خەلىفەتاااۇ
رەسۇلىلالھ) دەپ ئاتىالتتى
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كېڭەش ۋە ئۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك مەسىلىلەر
 1977سوئال :ئىسالم دىنىدا كېڭەشنىڭ ئورنى نېمە
جاۋاب :كېڭەش ۋە ئىشالرنى كېڭەش يولى ئارقىلىق بىار تەرەپ قىلىاش ئىساالم دىنىنىاڭ ئەڭ
ماااۇھىم خۇسۇساااىيەتلىرىدىن بىااارى بولاااۇپ ،ئىساااالم دىنىااادا باشاااقا دىااانالردا بولغىنىااادەك «دىااان
ئااااادەملىرى» دەپ ئاتىلىاااادىغان دىنىااااي بېسااااىمدارلىق تااااۈزۈمى يااااوق چااااۈنكى ئىسااااالم دىنااااى
ئىنسااااانالرنىڭ دىاااان تااااالالش ،پىكىاااار بېاااارىش ،كااااۆز قاراشاااالىرىنى دادىاااال ئوتتۇرىغااااا قويااااۇش
ئەركىااانلىكىگە ئەڭ زور ئەھمىااايەت بېرىااادىغان يېگاااانە دىنااادۇر ئىساااالمنىڭ ھەر بىااار دەۋرىااادە
ئەھلاااى ئىلىااام ،پىكىااار ۋە ئەقىااال ئىگىلىرىااادىن تەشاااكىللەنگەن كاااېڭەش ئەزالىااارى بولىااادۇ ئاااۇالر
مۇساااۇلمانالر جەمئىيىاااتىگە مۇناساااىۋەتلىك مەساااىلىلەرنى ،مۇشاااكىالتالرنى ۋە ھەر خىااال يېڭاااى
() 1
مەسىلىلەرنى ئورتاق كېڭىشىپ ھەل قىلىدۇ
تۇنجى ئىسالم دۆلىتىدىكى كېڭەش
 1978سوئال :تۇنجى ئىسالم دۆلىتىدە كېڭەش قانداق ئىدى
جاۋاب :تۇنجى ئىسالم دۆلىتىادىكى كاېڭەش دىان ئىشالىرىدا ماۇتلەق شاەكىلدە ئاالالھ تائاالنىاڭ
ۋەھ يىسااىگە يااۆلىنىش ،ھەققىاادە ۋەھيااى كەلمىااگەن دۇنيااالىق ئىشااالردا پىكىاار ۋە ئەقىاال ئىگىلىاارى
بىلەن كېڭىشىپ ئىش كۆرۈشتىن ئىبارەت ئىدى ئالالھ تائاالنىڭ ﴿ :ئىشاتا ئاۇالر بىالەن كېڭەشاكىنر
(كېڭەشااكەندىن كېاايىن) بىاار ئىشااقا بەل باغلىساااڭ ،ئالالھقااا تەۋەككااۇل قىلغىاان ئااالالھ ھەقىااقەتەن
تەۋەككۇل قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ﴾( )2دېگەن سۆزىمۇ بۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ يېنىادا «ئەسااھاب شاۇرا» دەپ ئاتالغاان ۋەزىرلىاك ماقامىاادىكى
تالالنغاان كاېڭەش ئەزالىاارى باار ئىادى ئااۇالر بىالەن ھەققىادە ۋەھيااى كەلمىاگەن دۇنياا ئىشاالىرىغا
مۇناسااىۋەتلىك مەسااىلىلەر ئۈسااتىدە كااېڭەش قىالتتااى مەسااىلەن :بەدىاار ئۇرۇشااىغا چىققااان كااۈنى
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم مەلااۇم بىاار جاياادا ئااورۇن تۇتۇشاانى قااارار قىلغاناادا ،ھەبباااب ئىبنااى
ماااۇنزىر ئىساااىملىك بىااار سااااھابە پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن « ياااا رەساااۇلەلالھۇ باااۇ جايغاااا
ئورۇنلىشاااىش ئالالھنىاااڭ ۋەھ يىساااىمۇ يااااكى ساااىزنىڭ رەيىڭىزماااۇ » دەپ ساااورايدۇ پەيغەمااابەر
ئەلەيھىسساالم « بەلكى بۇ مېنىڭ رەيىام» دېگەنادە ،ھە ببااب ئىبناى ماۇنزىر « ياا رەساۇلەلالھۇ باۇ
جاي ياخشى ئەمەس ،بىزنى سۇغا يېقىنراق بىار جايغاا ئېلىاپ بارغاان بولساىڭىزكەن» دەيادۇ باۇ
ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھە ببابنىڭ رەيىنى قوبۇل قىلىپ ،ئۇنىڭ مەسالىھەتى باويىچە ئىاش
() 3
كۆرىدۇ
بەدىر ئۇرۇشىدا ئەسىرگە ئېلىنغانالرنى قانداق قىلىاش مەسىلىساىدە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم
ھەزرىتاااى ئەباااۇ بەكرىنىاااڭ رەياااى باااويىچە ئىاااش كاااۆرۈپ ،ئەساااىرلەردىن ئوقاااۇش ۋە يېزىشااانى
( )1سەييىد ئەھمەد ئەجۇزنىڭ «مەناھىج شەرىئەتۇل ئىسالمىيە» ناملىق ئەسىرى  -129بەت
( )2ئال ئىمران سۈرىسى  -159ئايەت
( )3سىرەتۇ ئىبنى ھىشام  -2توم  -366بەت
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بىلىدىغان ھەر بىر كىشىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ بالىلىرىادىن  10بالىنىاڭ سااۋادىنى چىقىرىاپ قوياۇش
شەرتى بىلەن قوياۇپ بەرگەن( )1مۇنادىن باشاقا ،خەنادەك ئۇرۇشاىدا ،ساەلمان فارساىي ئىساىملىك
ساھابىنىڭ مەدىنە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىگە زور قوشاۇن بىالەن ھۇجاۇم قىلمااقچى بولغاان دۈشامەن
كۈچلىرىااادىن ماااۇداپىئەلىنىش ئۈچاااۈن شاااەھەرنىڭ ئەتراپىغاااا خەنااادەك كاااوالش پىكرىناااى قوباااۇل
قىلىغانلىقىمۇ ئىسالم دۆلىتى دە ھۆكۈم سۈرىدىغان كېڭىشىشنىڭ ئەمەلىي ئىپادىلىرىدىن بىرىدۇر
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدىكى كېڭەش ئەزالىرى
 1979سوئال :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ڭ زامانىدىكى كېڭەش ئەزالىرى كىملەر ئىدى
جاااااۋاب :پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادىكى كااااېڭەش ئەزالىرىنىااااڭ ئەڭ بېشااااىدا
ھەزرىتى ئەبۇ بەكرى ساىددىق ،ئاۆمەر ئىبناى خەتتااب ،ئەلاى ئىبناى ئەباۇ تالىاب ،ئوسامان ئىبناى
ئاففاااان ،تەلاااھە ئىبناااى ئۇبەيااادۇلال ،زۇبەيااار ئىبناااى ئەۋام ،ئابااادۇرراھمان ئىبناااى ئەۋف قاتاااارلىق
ساھابىالر كېلىدۇ
كېڭەش قىلىشنىڭ ماۋزۇسى
 1980سوئال :كېڭەش قايسى مەسىلىلەر ئۈستىدە بولىدۇ
جااااۋاب :كاااېڭەش پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ھاياااات ۋاقتىااادا ،ھەققىااادە ۋەھياااى كەلمىاااگەن
سىياسااىي ،ئىقتىسااادىي ،ئىجتىما ائىي ۋە ھەر قانااداق ئىشااالردا بااوالتتى ئەممااا دىنىااي مەسااىلىلەردە
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەقەت ۋەھيىگىال تايىناتتى
 1981سوئال :كېڭەش ھازىرقى زاماندا قايسى مەسىلىلەر ئۈستىدە بولىدۇ
جاااۋاب :كااېڭەش پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۋا پاتىاادىن كېاايىن تااا قىيااامەتكىچە ،ھەققىاادە
قۇرئااااان كەرىاااام ئاااااايەتلىرى ياااااكى پەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااااالمنىڭ ھەدىساااالىرى كەلمىاااااگەن،
مۇساۇلمانالرغا ۋە مۇسااۇلمانالر جەمئىيىااتىگە مۇناسااىۋەتلىك دىان ۋە دۇنيااالىق پۈتااۈن مەسااىلىلەر
ئۈستىدە بولىدۇ

( )1ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى
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ئىسالم خەلىپىلىكلىرى
 1982سوئال :خەلىپە دېگەن قانداق كىشى
جاااااۋاب :خەلىااااپە – لااااۇغەتتە ئورۇنباسااااار دېااااگەن مەنىاااادە بولااااۇپ ،ئىسااااالم ئىسااااتېمالىدا
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمدىن كېاايىن ،مۇسااۇلمانالرنىڭ ئىشاالىرىغا مەساائۇل بولغااان كىشااىلەرنى
كۆرسااىتىدۇ ئەبااۇ بەكاارى ،ئااۆمەر ئوساامان ،ئەلااى ۋە كېاايىن كەلااگەن ئىسااالم خەلىپىلىاارى بۇنىااڭ
مىسالىدۇر
 1983سوئال :ئىسالم خەلىپىلىكى دېگەن نېمە
جاۋاب :ئىساالم خەلىپىلىكاى قۇرئاان كەرىام ۋە ساۈننەتنى ئاسااس قىلغاان ئىساالم شاەرىئىتىنى
قانۇن قىلغان ئىساالم ھااكىمىيىتىنى كۆرساىتىدۇ ئىساالم خەلىپىلىكاى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ
ۋاپاتىاادىن كېاايىن  -632يىلااى مەدىاانە مااۇنەۋۋەرە شااەھىرىدە باشاالىنىپ -1924 ،يىلااى تۈركىيىنىااڭ
ئىستانبۇل شەھىرىدە ئاخىرالشقان
 1984سوئال :ئىسالم خەلىپىلىكى قانداق دەۋرلەرنى باشتىن كەچۈرگەن
جاۋاب :ئىسالم خەلىپىلىكى تۆۋەندىكى دەۋرلەرنى باشتىن كەچۈرگەن:
( ) 1خۇلەفائۇرراشىدۇرن دەۋرى
( )2ئەمەۋىيلەر دەۋرى
( )3ئابباسىيالر دەۋرى
( )4ئوسمانىيالر دەۋرى
خۇلو ائۇرراشىدۇن دەۋرى
 1985سوئال :خۇلوفائۇرراشىدۇن دەۋرى قايسى دەۋر
جااااۋاب :خۇلەفائۇرراشااادۇن دەۋرى سااااھابىالرنىڭ دەۋرى بولاااۇپ ،ئىساااالم تارىخىااادا باااۇ
دەۋر ئەڭ كامالىغاااااا يەتكەنلىكاااااتىن "،ئىساااااالمنىڭ ئاااااالتۇن دەۋرى"دەپ ئاتىلىااااادۇ پەيغەمااااابەر
ئەلەيھىسسااااالم ۋاپاااات بولغانااادىن كېااايىن ،ھەزرىتاااى ئەباااۇ بەكااارى ،ئاااۆمەر ،ئوسااامان ۋە ئەلاااى
قاتارلىق  4كىشى ئارقا – ئارقىدىن مۇسۇلمانالرنىڭ خەلىپىسى بولغان
 1986سوئال :ئەبۇ بەكرى سىددىق دېگەن كىم
جاااۋاب :بىرىنچااى خەلىااپە ھەزرىتااى ئەبااۇ بەكاارى سااىددىق رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ  -573يىلااى
مەككىاااادە دۇنياغااااا كەلااااگەن ئەساااالى ئىساااامى ئاباااادۇلال ئىبنااااى ئەبااااۇ قۇھااااافە ئااااۇ مااااۇھەممەد
ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئەڭ يااېقىن دوسااتى بولااۇپ ،مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم پەيغەماابەر بولغاناادا،
ئەرلەردىااان تاااۇنجى بولاااۇپ مۇساااۇلمان بولغاااان زاتتاااۇر ئاااۇ جەنااانەتكە كىرىااادىغانلىقى بىااالەن
بىشااارەت بېاارىلگەن  10كىشااىنىڭ بىاارى ،پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ قېاايىن ئاتىسااى ،ئىس االم
خەلىپىلىرىنىڭ تۇنجىسى ،پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ راساتچىللىقىنى ۋە ئۇنىاڭ ماۆجىزىلىرىنى،
خۇسۇساااەن «ئىسااارا – مىاااراج مۆجىزىساااى»ناااى بىرىنچاااى بولاااۇپ تەساااتىقلىغانلىقى ساااەۋەبلىك
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم تەرىپىاادىن «سااىددىق» (راسااتچىل گااۇۋاھچى)دېگەن ئېسااىل ئۇنۋانغااا
ئېرىشكەن زاتتۇر
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ئەبااۇ بەكاارى سااىددىق رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ ساااھابىالرنىڭ بايلىرىاادىن بولااۇپ پۈتااۈن مااال –
مااۈلكىنى ئىسااالم دىنىنىااڭ قااۇدرەت تېپىشااى ۋە مۇسااۇلمانالرنىڭ ئېھتىياااجلىرى ئۈچااۈن ساااەرپ
قىلىااش بىاالەن تونۇلغااان ئااۇ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۋاپاتىاادىن كېاايىن پۈتااۈن ساااھابىالرنىڭ
ب ىاااردەك ئىتتىپااااقى بىااالەن خەلىاااپىلىككە ساااايالنغان ھەزرىتاااى ئەباااۇ بەكااارى ھىجرىيىنىاااڭ -11
يىلىاادىن-13يىلىغىااچە (634 -632م) يەنااى ۋاپااات بولغىنىغااا قەدەر ئىككااى يىاال خەلىااپە بولغااان
ھازىر ئۇنىڭ قەبرىساى مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ قەبرىساىنىڭ
يېنىدىن ئورۇن ئالماقتا
ئەباااۇ بەكااارى ساااىددىق رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمدىن  142ھەدىاااس
() 1
رىۋايەت قىلغان
 1987سوئال :ئۆمەر فارۇق دېگەن كىم
جاۋاب :ئىككىنچى خەلىاپە ھەزرىتاى ئاۆمەر ئىبناى خ ەتتااب رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ مىالدىيىنىاڭ
 – 584يىلااى مەككىاادە دۇنياغااا كەلااگەن مااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالمنىڭ پەيغەماابەر بولغانلىقىنىااڭ
 -6يىلى مۇسۇلمان بولغاان ئاۇ جەنانەتكە كىرىادىغانلىقى بىالەن بىشاارەت بېارىلگەن  10كىشاىنىڭ
بىاارى ،ئااادالەتپەرۋەلىكى ،ھەقىقەتنااى ھەر جاياادا دادىاال ئوتتۇرىغااا قويىاادىغان ئېسااىل ئەخالقااى ۋە
ئىسااالم دەۋىتىنىااڭ مەكااكە دەۋرىاادىكى مۇسااۇلمانالر ئىنتااايىن ئاااجىز ۋاقىتلىرىاادا ئىسااالم دەۋىتىن اى
قورقماستىن جاكارلىغانلىقى سەۋەبلىك «فارۇق» ( ھەق بىلەن بااتىلنى ئاايرىغۇچى) دېاگەن ئېساىل
ئۇنۋانغا نائىل بولغان
ئاااااۆمەر ئىبناااااى خەتتااااااب رەزىيەلالھاااااۇ ئەنھاااااۇ تارىختاااااا تاااااۇنجى بولاااااۇپ «ئەمىااااارۇل
ماااۇئمىنىن»(مۇساااۇلمانالرنىڭ ساااەردارى ) دەپ ئاتالغاااان ،سااااھابىالرنىڭ ئۆلىمالىرىااادىن بولغاااان
زاتتااۇر ئااۇ ھەزرىتااى ئەبااۇ بەكرىنىااڭ ۋاپاتىاادىن كېاايىن خەلىااپىلىككە سااايالنغان ۋە ھىجرىيىنىااڭ
-13يىلىااادىن -23يىلاااى (644 -634م) نوياااابىر ئېيىااادا ،قەدىمقاااى ئىرانلىقالرنىاااڭ ئاتەشپەرەسااالىك
دىنىغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئەبۇ لۇلۇ ئىسىملىك بىرساى تەرىپىادىن شاېھىد قىلىنغىنىغاا قەدەر جەماى 10
يىل خەلىپە بولغان قەبرىسى ھازىر مەدىانە ماۇنەۋۋەرە شاەھىرىدە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ
مۇبارەك قەبرىسىنىڭ يېنىدا ھەزرىتى ئەبۇ بەكرىنىڭ قەبرىسى بىلەن بىر جايدا ئورۇن ئالماقتا
ئااۆمەر ئىبنااى خەتتاااب رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇ نىااڭ زامانىاادا ئىسااالم دەۋىتااى يېڭااى بىاار پەللىااگە
( )2
كۆتۈرۈلگەن ۋە كۆپلىگەن ئەرەب ئەمەس مەملىكەتلەر ئىسالم بايرىقى ئاستىدا بىرلەشكەن
 1988سوئال :ئوسمان ئىبنى ئاففان دېگەن كىم
جااۋاب :ئااۈچىنچى خەلىااپە ھەزرىتاى ئوساامان ئىبنااى ئاففاان رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ مىالدىيىنىااڭ
 -567يىلااى مەككىاادە دۇنياغاااا كەلااگەن پەيغەماابەر ئەلەيھىسسااااالم جەناانەتكە كىرىدىغانلىقىااادىن
خەۋەر بەرگەن  10كىشااااىنىڭ بىاااارى ،ئىسااااالم دىنىنااااى دەساااالەپ قوبااااۇل قىلغانالرنىااااڭ بىاااارى،
سااھابىالرنىڭ بايلىرىادىن بولااۇپ ،ماال – مااۈلكىنى ئىساالم يولىاادا ئايىمىغاان زاتتااۇر ئاۇ دەساالەپ
پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قىااازى رۇقىااايە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااا بىااالەن ئاااۆيلەنگەن ،رۇقىااايە
رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا ۋاپااات بولغاناادىن كېاايىن ،ھەزرىتااى ئوسااماننىڭ قاااتتىق بىئااارام بولغااانلىقىنى
كاۆرگەن پەيغەمابەر ئە لەيھىسسااالم ئۇنىڭغاا ئىككىنچااى قىازى ئۇمماۇ كەلساۇمنى ئاۆيلەپ قويغااان
)« (1الموسوعة اإلسالمية الميسرة» (ئوڭايالشتۇرۇلغان ئىسالم ئېنسىكلوپېدىيىسى)  -1توم  -169بەت
 ))2جەزەرىينىڭ «أسد الغابة» (ئورمانلىقالرنىڭ پادىشاھى) ناملىق ئەسىرى  -4توم  -145بەت
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بولۇپ ،شۇ سەۋەبلىك ھەزرىتى ئوسامان «زىنناۇرەين»( ئىككاى نۇرنىاڭ ئىگىساى) دەپ ئاتالغاان
ئاااۇ ھەزرىتاااى ئۆمەرنىاااڭ ۋاپاتىااادىن كېااايىن خەلىاااپە بولاااۇپ ساااايالنغان ئاااۇ ھىجرىيىنىاااڭ -23
يىلىدىن -35يىلى (655 -643م) ئىسايانچىالر تەرىپىادىن شاې ھىد قىلىنغىنىغاا قەدەر جەماى  12يىال
خەلىاااپە بولغاااان ھەزرىتاااى ئوسااامان ئىبناااى ئاففاااان رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ قەبرىساااى مەدىااانە
مۇنەۋۋەرە شەھىرىدىكى «بەقىي» قەبرىستانلىقىدىن ئورۇن ئالماقتا
 1989سوئال :ئەلى ئىبنى ئەبۇتالىب دېگەن كىم
جااۋاب :تااۆتىنچى خەلىااپە ھەزرىتاى ئەلااى ئىبنااى ئەبۇتالىاب رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ مىالدىيىنىااڭ
 -599يىلااى  -17ماااارت كااۈنى پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ تاغىسااى ئەبۇتالىبنىاااڭ ئائىلىساااىدە
مەككىااادە دۇنياغاااا كەلاااگەن ھەزرىتاااى ئەلاااى ئىبناااى ئەبۇتالىاااب پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
ئائىلىسااىدە چااوڭ بولغااان ۋە بااالىالردىن تااۇنجى مۇسااۇلمان بولغااان كىشااى بولااۇپ ،تارىخقااا قەياات
قىلىنغاااان ئاااۇ پەيغەماااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ قىاااازى ھەزرىتاااى فاااااتىمە رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاغااااا
ئاۆيلەنگەن ئاۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ نەۋرىلىارى ئىماام ھەساەن ۋە ئىماام ھۈساەينلەرنىڭ
ئاتىسى ئىدى
ھەزرىتاااى ئەلاااى ئىبناااى ئەبۇتالىاااب رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ دىنىاااي مەساااىلىلەردە ۋە ئەدەبىياتتاااا
ساااھا بىالرنىڭ ئالىملىرىاادىن سااانىالتتى« ،ئەسااھاب شااۇرا» (مەساالىھەت كېڭىشااى)نىڭ ئاساساالىق
() 1
ئەزالىرىدىن بىرى ئىدى ئۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن  586ھەدىس رىۋايەت قىلغان
ھەزرى تاى ئەلاى ئىبناى ئەبۇتالىاب رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ھەزرىتاى ئوساماننىڭ ۋاپاتىادىن كېاايىن
خەلىاپىلىككە سااايلىنىپ ،ھىجرىيىنىااڭ  -35يىلىاادىن -40يىلىغااا (655-661م) قەدەر جەمااى  5يىاال،
 3ئاااي خەلىااپە بولغااان  -661يىلااى  -28فېااۋرال (رامىزاننىااڭ  -21كااۈنى) ھااازىرقى ئىراقنىااڭ
كۇفە شەھىرىدە ش ېھىد قىلىنىپ ،نەجەف دېگەن جايغا دەپنە قىلىنغان
خۇلەفائۇرراشاااىدۇن دەۋرى ياااۇقىرىقى  4خەلىاااپە بىااالەن ئاخىرالشاااقان بولاااۇپ ،باااۇالردىن
كېيىن كەلگەنلەر ئىسالمنىڭ خەلىپىناى ئوماۇم خەلقنىاڭ ئااۋاز بېرىشاى ئاارقىلىق خەلاق تەرىپىادىن
سايالپ چىقىش ئۇسۇلىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇپ ،خەلىپ ىلىكناى ئاتىادىن بالىغاا مىاراس قالدۇرۇشاتىن
ئىبارەت ئېمپىراتورلۇق تۈزۈمىگە ئايالندۇرىۋالغان
خۇلە ائۇرراشىدۇن دەۋرىدىكى ئىسالم دۆلىتى
 1990سوئال :خۇلەفائۇرراشىدۇن دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى قانچىلىك كېڭەيگەن
جاااااۋاب :پەيغەماااابەر ئەلەي ھىسساااااالمنىڭ زامانىاااادا ئەرەب يېاااارىم ئارىلىغااااا ئىسااااالم دىنااااى
ئومۇملىشىپ بولغاان ئىادى خۇلەفائۇرراشاىدۇن دەۋرىادە ئىساالم دۆلىتاى ئەرەب يېارىم ئارىلىادىن
ھالقىااااپ شااااام ( ھااااازىرقى سااااۈرىيە ،ئېئااااوردانىيە) ،ئىااااران ،مىسااااىر قاتااااارلىق دۆلەتلەرگىااااچە
كېڭەيگەن ،مۇسۇلمانالر يەنە سان ۋە كۈچ جە ھەتتە ئااجىز تاۇرۇپ ،ئىماننىاڭ كاۈچى بىالەن شاۇ
ۋاقىتتىكااى دۇنيانىااڭ ئەڭ چااوڭ ئىككااى ئىمپېراتورلااۇقى بولغااان رىملىقااالر بىاالەن ئىرانلىقالرنااى
يېڭىپ ،ئۇ جايالرغىمۇ ئىسالم نۇرىنى يەتكۈزگەن

 ))1ئىمام سۇيۇتىينىڭ«خەلىپىلەر تارىخى» ناملىق ئەسىرى  -147بەت
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ئەمەۋىيلەر دەۋرى
 1991سوئال :ئەمەۋىيلەر دەۋرى قايسى دەۋر
جاااااۋاب :ئەمەۋىاااايلەر دەۋرى – پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ تاغىسااااىنىڭ ئااااوغلى ئەبااااۇ
ساااۇفيان ئائىلىساااىگە مەنساااۇب بولغاااان ئەمەۋىااايلەر تەرىپىااادىن قۇرۇلغاااان خەلىپىلىاااك بولاااۇپ،
ئەمەۋىيلەر خەلىپىكىنىڭ تاۇنجى خەلىپىساى مۇئااۋىيە ئىبناى ئەباۇ ساۇفيان (مىالدىايە -680 -661
يىلااالر ئا رىسااىدا خەلىپىلىااك قىلغااان) ،ئەڭ ئاااخىرقى خەلىپىسااى مەرۋان ئىبنااى مااۇھەممەد(-744
 -750يىلاااالر ئارىساااىدا خەلىپىلىاااك قىلغااا ان) ئىااادى باااۇ خەلىپىلىاااك ئااااۋۋال دەمەشاااىقنى ،ئانااادىن
ئىسپانىيەنى پايتەختى قىلغان ۋە  -661يىلىدىن  -750يىلىغا قەدەر  89يىل ھاكىمىيەت سۈرگەن
ئەمەۋىيلەر دەۋرىدىكى ئىسالم دۆلىتى
 1992سوئال :ئەمەۋىيلەر دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى قانداق تەرەققىي قىلغان
جاااۋاب :ئەمەۋىاايلەر دەۋرىاادە ئىسااالم دىنااى دۇنيانىااڭ ھەر قايسااى جايلىرىغااا كەڭ تارقالغااان
بىر دەۋر بولۇپ ،شاۇ ۋاقىتتىكاى ئىساالم دۆلىتىنىاڭ چېگ رىساى شاەرقتىن جۇڭگاۇغىچە ،غەرباتىن
ئىسااااپانىيەگىچە كااااېڭەيگەن پايتەخاااات دىمەشااااىق شااااەھىرى ئىلىاااام – مەرىپەتنىااااڭ مەركىاااازىگە
ئايالنغاااان ئەمەۋىااايلەر دۆلىتىنىاااڭ خەلىپىلىااارى ساااانائەت ،پەن – تېخنىكاااا ،تىباااابەت ،تەپساااىر،
ھەدىااس ۋە فىقھااى ئىلىملىاارىگە ،شااۇنداقال ھەرتۈرلااۈك ئىلىاام پەن ۋە ئىسااالم تەشااۋىقاتىغا قاااتتىق
كۆڭااۈل بااۆلگەن بولااۇپ ،مۇسااۇلمانالر پەن ،مەدەنىيەتااتە ۋە ئىلىاام – مەرىپەتااتە دۇنيااا خەلقىنىااڭ
ئەڭ ئالاادىغا ئۆتااۈپ كەتااكەن ئىاادى تااۇنجى ئىسااالمىي پااۇل (تىلااال) ئەمەۋىاايلەر زامانىاادا ئىجاااد
قىلىنغااان ئەمەۋىاايلەر مۇناادىن باشااقا يەنە بىناكارلىققااا زور ئەھمىاايەت بەرگەن بولااۇپ ،دۇنيانىااڭ
ھەر قايسى جايلىرىدا چوڭ تارىخىي مەدرەسە ۋە جامەلەرنى بىنا قىلغان
ئەمەۋىااايلەر خەلىپىلىكاااى ئىساااالم تارىخىااادا ئەڭ چاااوڭ غەلىبىلەرناااى قولغاااا كەلتاااۈرگەن ۋە
ئىسااااالم دىنىنىااااڭ ئاسااااىيا ،ئافرىقااااا ،ياۋروپااااا قىتئەلىاااارىگە كەڭ تارقىلىشااااى يولىاااادا مىسلىسااااىز
خىزمەتل ەرنى كۆرسەتكەن بىر خەلىپىلىكتۇر
ئابباسىيالر دەۋرى
 1993سوئال :ئابباسىيالر دەۋرى قايسى دەۋر
جاۋاب :ئابباسىيالر خەلىپىلىكاى پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ تاغىساى ئاببااس رەزىيەلالھاۇ
ئەنھۇنىاااڭ ئائىلىساااىدىكىلەر تەرىپىااادىن قۇرۇلغاااان ئى ساااالم خەلىپىلىكاااى بولاااۇپ -750 ،يىلىااادىن
 -1258يىلىغااا قەدەر  508يىاال ھاااكىمىيەت سااۈرگەن بااۇ خەلىپىلىكنىااڭ تااۇنجى خەلىپىسااى ئەبااۇ
ئاببااس ئىبنااى ساەففاھ ( 750-774يىلااالر ئارىساىدا خەلىپىلىااك قىلغاان) ،ئەڭ ئاااخىرقى خەلىپىسااى
باغااداتتا ئەبااۇ ئەھاامەد ئاباادۇلال ( -1258 -1243يىلااالر ئارى سااىدا خەلىپىلىااك قىلغااان) ،قاااھىرەدە
ئەلمۇتەۋەككىاال بىلااالھ ( -1516 -1507يىلااالر ئارىسااىدا خەلىپىلىااك قىلغااان) ئىاادى ئابباسااىيالر
خەلىپىلىكىنىااڭ پااايتەختى ئىككااى بولااۇپ ،ئاااۋۋال باغاادات ،ئاناادىن مىسااىرنىڭ قاااھىرە شااەھىرى
بولغان بۇ خەلىپىكنىڭ قائىدىسى بويىچە ،خەلىپە «ئەمىرۇلمۇئمىنىن» دەپ ئاتىالتتى
ئابباسىيالر دەۋرىدىكى ئىسالم دۆلىتى
 1994سوئال :ئابباسىيالر دەۋرىدە ئىسالم دۆلىتى قانداق تەرەققىي قىلغان
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جااااۋاب :ئابباساااىيالر دەۋرى ھەر خىااال تېمىااادىكى ئىساااالمىي ئەساااەرلەرنى يېااازىش ،باشاااقا
تىلالردىان تىببىاي ،ئەدەبىاي ،پەلساەپىۋىي ،تاارىخىي ئەساەرلەرنى ،شاۇنداقال پايادىلىق ئىلىملەرنااى
تەرجىاامە قىلىااش ئەڭ ئەۋجىااگە يەتااكەن بىاار دەۋر بولااۇپ ،ئىسااالم دۇنياسااىدا بىااردەك تونۇلغااان
مەشااھۇر  4فىقھااى مەزھىبنىااڭ قۇرغااۇچىلىرى ،مەشااھۇر مۇپەسسااىرلەر ۋە ھەدىسشۇناسااالرنىڭ
تولىسااى بااۇ ئەسااىردە ئااۆتكەن ئاا ۆز ۋاقتىاادا باغاادات شااەھىرى ئىسااالم خەلىپىكىنىااڭ مەركىاازى
بولۇپال قالماستىن ،بەلكى ئىلىم – مەرىپەتنىڭ ۋە ئۆلىماالرنىڭ مەركىزى بولغان ئىدى
ئابباسااااىيالر خەلىپىلىكااااى دەۋرىاااادە مۇسااااۇلمانالر ئەسااااەرلىرىنى تااااۇنجى قېااااتىم ئااااۆزلىرى
ئىشاالەپچىقارغان قەغەزگە بېسااىپ چىقىرىشاانى ئااۆگەنگەن ۋە ئااۇنى تەرەققىااي قىلاادۇرغان ئى ادى
مۇناادىن باشااقا شااۇ دەۋردىكااى مۇسااۇلمانالر دۇنيااادا تااۇنجى بولااۇپ«،بەيتااۇل ھااېكمەت» دەپ
ئاتىلىااادىغان ئىلمىاااي تەتقىقاااات ئاكادېمىيىساااىنى ،رەساااەتخانىالرنى ،كۇتۇبخاااانىالرنى ،تەرجىااامە
مەركەزلىرىنى بارلىققاا كەلتاۈرگەن بولاۇپ ،ئابباساىيالر دەۋرى ئىلىام – پەن ۋە مەدەنىايەت تاازا
گۈرنگەن دەۋر ھېسابلىنىدۇ
ئوسمانىيالر دەۋرى
 1995سوئال :ئوسمانىيالر دەۋرى قانداق دەۋر ئىدى
جاااۋاب :ئوساامانىيالر دەۋرى ئىسااالم خەلىپىلىكىنىااڭ ئەڭ ئاااخىرقى دەۋرى بولااۇپ ،ئوتتااۇرا
ئاسااىيادىن كەلااگەن ئۇغااۇز تااۈركلىرى تەرىپىاادىن قۇرۇلغااان ۋە  -1299يىلىاادىن  -1924يىلىغااا
قەدەر  625يىاال ھاااكىمىيەت سااۈرگەن ئوساامانىيالر خەلىپىلىكىنىااڭ تااۇنجى خەلىپىسااى ئوساامان
ئەرتاااۇغرۇل ( -1300 -1280يى لاااالر ئارىساااىدا خەلىپىلىاااك قىلغاااان) ئەڭ ئااااخىرقى خەلىپىساااى
ئىككىنچى ئابدۇلمەجىدخان (-1924 -1922يىلال ر ئارىسىدا خەلىپىلىك قىلغان) ئىدى
 1996سوئال :ئوسمانىيالر خەلىپىلىكىنىڭ خەلىپىلىرى نېمە دەپ ئاتىالتتى
جااااااۋاب :ئوسااااامانىيالر خەلىپىلىكىنىاااااڭ خەلىپىلىااااارى «ساااااۇلتان» دەپ ئااااااتىالتتى ئاااااۇالر
ھاكىمىيەت يۈرگۈزگەن  625يىل داۋامىدا  40سۇل تان ھاكىمىيەت بېشىغا چىققان
 1997سوئال :ئوسمانىيالر خەلىپىكىنىڭ تۇنجى ۋە ئەڭ ئاخىرقى پايتەختى نەدە بولغان
جااااۋاب :ئوسااامانىيالر خەلىپىكىنىاااڭ تاااۇنجى پاااايتەختى ساااۆگۈت ( ،)1326 -1299ئانااادىن
بۇرس اا ( ،) 1326-1365ئاناادىن ئەدىاارنە ( ) 1365-1453ۋە ئەڭ ئاخىرىاادا ئىسااتانبۇل (-1453
 )1922بولغان
ئوسمانىيالر دەۋرىدىكى ئىسالم دۆلىتى
 1998سوئال :ئوسمانىيالر خەلىپىلىكى قانچىلىك كېڭەيگەن
جاااۋاب :ئوسااامانىيالر خەلىپىلىكاااى پۈتاااۈن دۇنيااا خەلقىاااگە ئىساااالم دىنىناااى تارقىتىشااانى ئەڭ
ئ الاادىنقى غااايە قىلغااان بولااۇپ ،ھەر قەدەماادە غەلىاابىگە ئېرىشااىپ ماڭغااان بولۇپمااۇ ئوساامانىيالر
خەلىپىلىكىنىااااڭ  -9سااااۇلتانى مااااۇھەممەد فاتىااااھ ( -1481-1451يىلااااالر ئارىسااااىدا خەلىپىلىااااك
قىلغان)نىااڭ دەۋرىاادە ئىسااتانبۇل ( ئەساالى نااامى قۇسااتېنتىنىيە) ئااازات بولااۇپ ،مۇسااۇلمانالرنىڭ
قولىغاااااا ئۆتك ەنااااادىن كېااااايىن ،ئوسااااامانىيالر خەلىپىلىكاااااى زەپەر قۇچقاااااان يېڭاااااى بىااااار دەۋرگە
كۆتاااۈرۈلگەن ئىااادى ئاااۇالر ئاساااىيادىن قاااارا دېڭىااازغىچە ،بالقاااان يېااارىم ئارىلىااادىن گاااۇروزىيە،
رۇماااانىيە ،بۇلغاااارىيە ،كوساااوۋا قاتاااارلىق جاااايالرغىچە كېڭىيىاااپ بارغاننىاااڭ ساااىرتىدا ،پۈتاااۈن
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ئەرەب ۋە ئافرىقااا دۆلەتلىرىاادىن ھالقىااپ ئىتالىيى نىااڭ جەنااۇبى قىساامى ،ئوتتااۇرا ئاسااىيا ۋە شااەرقى
جەناۇبى ياۋروپاااغىچە بولغااان جاايالردا ھاااكىمىيەت يۈرگااۈزگەن بولاۇپ ،شااۇ ۋاقىتقااا نىساابەتەن
دۇنيااادىكى ئەڭ چااوڭ كااۈچكە ئايالنغااان ئوساامانىيالر خەلىپىلىكااى  -1924يىلىغ اا قەدەر ھۆكااۈم
سۈرگەن
 1999سوئال :يۇقىرىقى خەلىپىلىكلەر راستىنال ئىسالم خەلىپىلىكى سانىالمدۇ
جاۋاب :ھەقىقىى مەنىدىكى ئىساالم خەلىپىلىكاى ھەزرىتاى ئەباۇ بەكارى ،ئاۆمەر ،ئوسامان ۋە
ئەلااى قاتااارلىق  4چااوڭ خەلىااپە بىاالەن ئاخىرالشااقان خەلىپىلىااك مۇئاااۋىيەگە كەلگەناادىن كېاايىن،
ئىسالم خەلى پىلىكاى ئىمپېراتورلاۇق تاۈزۈمىگە ئۆزگىرىاپ قالغاان چاۈنكى شاۇنىڭدىن باشاالپ باۇ
خەلىپىلىااااك ئاتىاااادىن بالىغااااا مىااااراس قالىاااادىغان بولغااااان ئەممااااا ئەمەۋىاااايلەر ،ئابباسااااىيالر ۋە
ئوساااامانىيالردىن ئىبااااارەت بااااۇ ئااااۈچ چااااوڭ خەلىپىلىااااك دۇنيانىااااڭ ھەر قايسااااى جايلىرىاااادىكى
مۇسااااۇلمانالرنى قوغااااداش ،ئىسااااال م دەۋىتىنااااى ۋە ئىسااااالم مەدەنىيىتىنااااى قانااااات ياياااادۇرۇش،
مۇساااۇلمانالرنىڭ مەملىكەتلىرىناااى ساااىرتقى ئەجنەبىاااي كاااۈچلەردىن ھېماااايە قىلىاااش ۋە ئىساااالم
قانۇنلىرىنى جارىي قىلدۇرۇش قاتاارلىق جەھەتالەردە بىار قەدەر ئىساالمىي خەلىپىلىكنىاڭ تۈساىنى
ئالغان
 2000سوئال :ئوسمانىيالرنىڭ رولى قانچىلىك دەرىجىدە بولغان
جاااااۋاب :غەربلىااااك مۇسااااتەملىكىچىلەر مۇسااااۇلمانالرنى پااااارچىالپ مۇسااااتەملىكە قىلىااااش
پىالنىنااى ئەمەلااگە ئاشااۇرۇش ئۈچااۈن بااار كااۈچى نى ئوساامانىيالر خەلىپىلىكىنااى يىقىتىااپ تاشالشااقا
قاراتقان بۇ يولادا ئوسامانىيالرنىڭ دۇنياادىكى ئاوب رازىنى ياماان قىلىاپ كۆرساىتىش ،ئەرەبلەرناى
تۈركلەرگە ،تاۈركلەرنى ئەرەبالەرگە دۈشامەن قىلىاپ كۆرساىتىش ئىغاۋاگەرلىكىنى ئېلىاپ بېرىاپ
غەلىبە قىلغان شۇنداق قىلىپ ئۇالر ئوسامانىيالرنى يىقىتىاپ تاشاالپ ،مۇساۇلمانالرنى ھامىيساىز
ھالغاااا چۈشاااۈرۈپ قويغانااا دىن كېااايىن ئاااۇالرنى پاااارچ ىالپ مۇساااتەملىكە قىلغاااان ۋە پەلەساااتىننى
يەھۇدىيالرغا ئېلىپ بەرگەن
نااېمىال بولمىسااۇن ،ئوساامانىيالرنىڭ مۇسااۇلمانالر ئۈچااۈن كۆرسااەتكەن خىزمەتلىاارى ئىنتااايىن
چااوڭ بولغااان ئەڭ ئااوبرازلىقى ئىسااالم دىنىنااى ياۋروپاغااا ئېلىااپ بارغااان ،ياۋروپااا ،ئافرىقااا ۋە
ئاسااااااىيادىن ئىبااااااارەت ئااااااۈچ قىتاااااائە دە ئىسااااااالم ھاااااااكىمىيىتىنى يۈرگااااااۈزگەن ئىسااااااالمنىڭ ۋە
مۇساااااۇلمانالرنىڭ دۇنياااااادىكى ئاااااابرويىنى ۋە ھاااااۆرمىتىنى كۆتاااااۈرگەن ،پەلەساااااتىن دۆلىتىناااااى
ئەنگ ىلىيىنىاااڭ مۇساااتەملىكە قىلىشاااىدىن  ،مەكاااكە ۋە مەدىااانە شاااەھەرلىرىنى پورتۇگالىيىلىكلەرنىاااڭ
ھۇجۇمىاادىن ساااقالپ قالغااان ،بەزى ئىسااالم ئەللىرىنااى ئەجنەبىيلەرنىااڭ تاااالن –تاااراج قىلىش اىدىن
كۈچىنىڭ يېتىشىچە قوغداپ قالغان

پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر
ئەرەبچە ئەسەرلەردىن
كىتاب ئىسمى
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

العقائد اإلسالمية
كتاب التوحيد
كتاب اإليمان
مناھج الشريعة اإلسالمية
العبادة في اإلسالم
التسھيل الضروري لمسائل
القدوري
مجموع الصلوات في اإلسالم
التقليد وأحكامە
صفة صالة النبي
فقە السنة
أصول التشريع اإلسالمي
فقە السيرة
الرحيق المختوم
فريضة الزكاة في اإلسالم
أحكام الصيام في اإلسالم
منھاج المسلم
خلق المسلم
فتاوى معاصرة (جلد)3-2-1
من فقە الدولة في اإلسالم
محاضرات في الثقافة اإلسالمية
أخالق المؤمن
خلق المسلم
الفقە اإلسالمي وأدلتە
فقە الحالل والحرام
من أدب اإلسالم

تۈركچە ئەسەرلەردىن
ئاپتورى
Wehbe Zuheyli
Turkiye Diyanet Vakfi
Muhammed Ince

ئاپتورى
الشيخ سيد سابق
الشيخ محمد بن صالل الفوزان
الشيخ عبد المجيد الزنداني
الشيخ أحمد محي الدين العجوز
الدكتور يوسف القرضاوى
الشيخ محمد عاشق إلھي البرني
األستاذ محمند شوكت العليان
األستاذ سعد بن ناصرالششري
الشيخ ناصر الدين الباني
الشيخ سيد سابق
الدكتور علي حسب للا
الشيخ محمد الغزالي
الشيخ صفي الرحمن المباركفوري
الشيخ محمد علي الصابوني
الشيخ محمد علي الصابوني
الشيخ أبوبكر الجزائري
الشيخ أبوبكر الجزائري
الدكتور يوسف القرضاوي
الدكتور يوسف القرضاوي
الدكتور رضا صفي الدين السنوسي
الداعية إسالمي عمرو خالد
الشيخ محمد الغزالي
الدكتور وھبة الزحيلي
العالمة محمد متولي الشعراوي
الشيخ عبدالفتاح أبوغدة

كىتاب ئىسمى
Islam fikhi Ansiklopedisi
Benim dinim
Temel dini bilgiler

1
2
3
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Omer nasuhi Bilmen
Safwet Senih
M.Fethulla Gulen
Bediuzzaman Said Nursi

ئۇيغۇرچە ئەسەرلەردىن
كىتاب ئىسمى
1

قۇرئان كەرىمنىڭ ئۇيغۇرچە
تەرجىمىسى
ئىسالم ئەقىدىلىرى
ئالالھنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان
ماددىي دەلىللەر
ناماز ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى
زاكات پەرزى
روزا ۋە ئۇنىڭ ئەھكاملىرى
ھەج ۋە ئۆمرە قولالنمىسى
ئىسالمدىكى ئائىلە تۈزۈمى
ئىسالمدا ھاالل ۋە ھارام

10
11
12

ئىالھىي قورغان
غەرب مەدەنىيىتى ۋە بىز
دىنىمىزنىڭ ساپلىقىنى ساقاليلى

2
3
4
5
6
7
8
9

Tam namaz hocasi
Ibadetin getirdikleri
Inancin golgesinde
Sozler

ئاپتورى
مۇھەممەد سالىھ دامولالھاجىم
مۇھەممەد يۈسۈپ
م مۇتەۋەللىي شەئراۋىي :ئابدۇلئەھەد
ھافىز تەرجىمسى
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ
دوكتور يۈسۈپ ئەل قەرداۋىي:
دوكتور ئابدۇلئەزىز تەرجىمسىى
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ
مۇھەممەد يۈسۈپ

4
5
6
7

