






مۇھەممەد يۈسۈپ

ائزغۇن پىرقىلەر

 2018 - يىل  نويابىر

 بىرىنچى نەشرى

 شەرقىي تۈركىستان ئۆلىماالر بىرلىكى نەشر قىلدى

ئىستانبۇل - تۈركىيە



001

ئازغۇن پىرقىلەر

005 ............................................................................................... مۇقەددىمە

خاۋارىجالر ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا قىلغان زىيانكەشلىكى....... 007

شىئەلەر ھەققىدە مەلۇمات..................................................................... 019

شىئەلەرنىڭ مەشھۇر پىرقىلىرىنى تۆۋەندىكىچە خۇالسىالشقا 
020 ............................................................................................... بولىدۇ
شىئەلەرنىڭ بىر قىسىم غەلىتە ئېتىقادلىرى تۆۋەندىكىچە ....... 024
ئۆلىماالرنىڭ شىئەلەر  ھەققىدە ئېيتقانلىرى......................... 028
نېمە ئۈچۈن بەزى شىئە تائىپىلىرىنى كاپىر دەيمىز؟......... 030
مۇسۇلماننىڭ مەيدانى ئېنىق بولۇشى الزىم........................... 033
تەكفىر ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ خەتىرى........................................................... 035

تەكفىر ئېقىمىنىڭ كېلىپ چىقىشى.......................................... 036
كاتتا ئۆلىماالرنىڭ خاۋارىجالر ھەققىدە ئېيتقانلىرى............ 037
تەكفىر ئېقىمىغا تۈرتكە بولغان ئامىلالر................................... 039

زامانىمىزدا ئوتتۇرىغا چىققان تەكفىر ئېقىمىنىڭ 
ئەۋج ئېلىش سەۋەبلىرى............................................................. 040
كۇفرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى........................................................... 042



002

مۇھەممەد يۈسۈپ

ئېتىقادتىكى كۇفرىلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە................. 044
ئەمەلدىكى كاپىرلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە..................... 047
تۈر بىلەن شەخسلەرنى ئايرىش مەسىلىسى.......................... 053
مۇسۇلماننى كاپىر دېيىش ئوڭاي ئەمەس.............................. 055
مۇسۇلماننى كاپىر دېيىشكە بولمايدۇ....................................... 057
تەكفىرنىڭ خەتەرلىرى................................................................. 058
كىشىلەر ئىسالم دىنىغا قانداق كىرىدۇ؟................................. 060
ئىمانى بىلەن ئۆلگەن ئادەم جەننەتكە كىرىشكە اليىقتۇر.......... 063
ئىسالمدىن چىقىپ كېتىشكە سەۋەب بولىدىغان ئامىلالر....... 066

چوڭ گۇناھالر ئىماننى ئاجىزالشتۇرىدۇ، ئەمما ئىماندىن 
چىقارمايدۇ........................................................................................ 068

ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشتىن باشقا گۇناھالر كەچۈرۈم 
قىلىنىدۇ........................................................................................... 071

بىر ئادەمدە ئىمان ۋە كاپىرلقنىڭ ئاالمەتلىرىنىڭ 
تېپىلىشى.......................................................................................... 074
ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىتائەتچانلىقتا بىر خىل ئەمەسلىكى....... 076
079 .......................................................................................... ھىزبۇتتەھرىر

بىرىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ چىقىشىغا سەۋەب بولغان 
080 .............................................................................................. ئامىلالر
ئىككىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ قۇرغۇچىسى........................... 084
ئۈچىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ قۇرۇلۇشى................................. 086



003

ئازغۇن پىرقىلەر

تۆتىنچى، ھىزبۇتتەھرىر تارقالغان جايالر.............................. 088
بەشىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ تەشۋىقات قورالى................... 090

ئالتىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنى تەنقىدلىگۈچىلەر نېمە 
دەيدۇ؟.............................................................................................. 091
096 ......................... يەتتىنچى، فىقھىي كۆزقاراشتىكى خاتالىقالر
ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ غايىگە يېتىش باسقۇچلىرى.......... 104
ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ غايىگە يېتىش مۇددىتى................. 104
خۇالسە سۆزىمىز............................................................................. 105
قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ سەپسەتىلىرى.................................................. 108

قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى............................... 108
ھەدىس ئىسالم قانۇنىنىڭ ئىككىنچى چوڭ مەنبەسىدۇر....... 111

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ »قۇرئان كەرىم« نى چۈشۈنۈشتە 
ھەدىسكە بولغان ئېھتىياجى...................................................... 115
ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ھۆكمى............................... 116
ھەدىسلەرگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ دېگەن سەپسەتىگە 

رەددىيە............................................................................................. 118
مەزھەپ ئىنكارچىلىرى.................................................................. 121

ساختىالشقان سەلەپىيلەر....................................................................... 129

سەلەپ سالىھالر كىملەر؟............................................................. 129
سەلەپ ۋە سەلەپىيلىك............................................................... 130
سەلەپىسالىھىنالرنىڭ يولى چەكلىك ئەمەس........................ 132



004

مۇھەممەد يۈسۈپ

سەلەپىيلىك دەۋاسى قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسى 
سەلەپىيلەر ئەمەس........................................................................ 134

ھەقىقىي سەلەپىيلىك پەيغەمبەرنىڭ يولىدا ئىزچىل 
مېڭىشتۇر........................................................................................... 135



005

ئازغۇن پىرقىلەر

مۇقەددىمە

ــڭ  ــالر ئالەملەرنى ــۈزەل ماختاش ــەنا ۋە گ ــۈن ھەمدۇس پۈت
ئۇلــۇغ  ياردەمچىســى  مۆمىنلەرنىــڭ  ۋە  پەرۋەردىــگارى 
ــۈزۈش  ــانىيەتكە يەتك ــى ئىنس ــا خاســتۇر. ھــەق دىنن ئالالھق
ئارقىلىــق، ئۇالرنــى كۇفــرى ۋە ئازغۇنلۇقنىــڭ قاراڭغۇلۇقىدىن 
ــپ چىققانئىنســانىيەتنىڭ  ــا ئېلى ــان نۇرىغ ــدۇرۇپ، ئىم قۇتۇل
ئىپتىخارلىــق ئۈلگىســى، ســۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىــز ھەزرىتــى 
مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالمغا، ئۇنىڭ ئائىلــە ـ تەۋابائاتلىرى ۋە 
ســائادەتمەن ســاھابى كىراملىرىغا، شــۇنىڭدەك، قىيامەتكىچە 
ئۇالرغــا ئەگىشــىپ، ئۇالرنىــڭ يولىدىــن يۈرگــەن پۈتــۈن 

ــق بولســۇن! ــن – مۇســۇلمانالرغا ئامانلى مۆمى

قەدىمــدە خاۋارىــج، شــىئە ۋە مۇئتەزىلــە دېگەنــدەك بىــر 
ــان  ــا چىقق ــەر ئوتتۇرىغ ــم ۋە پىرقىل ــي ئېقى ــۈم ئىدىيىۋى تۈرك
بولســا، زامانىمىــزدا قۇرئــان ۋە ھەدىســنىڭ كۆرسەتمىســى 
ــۇلمانالرغا  ــن – مۇس ــان مۆمى ــۇپ كېلىۋاتق ــول تۇت ــە ي بويىچ
قارشــى يەنــە بىر قىســىم ئازغــۇن پىرقىــالر ئوتتۇرىغا چىقىپ، 
ۋە جامائەتچىلىكىگــە  بىرلىكىگــە  ئاممىســىنىڭ  مۇســۇلمان 
ئېغىــر دەرىجىــدە بۇزغۇنچىلىــق قىلماقتــا. بۇرۇندىــن تارتىــپ 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ۋە ئۇنىــڭ مۇبارەك ســاھابىلىرىنىڭ 
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يولىــدا ماڭغــان مۇســۇلمانالر ئاممىســى »ئەھلــى ســۈننە 
ۋەلجەمائــە« دەپ ئاتىلىــپ كەلگــەن بولســىمۇ، كېيىنكــى 
ۋاقىتــالردا بىــر قىســىم  پىرقــە ۋە جامائەتلــەر تەرىپىدىــن 
غەرەزلىــك ھالــدا مەلۇم بىر مەزھەپ ســۈپىتىدە تەرىپلىنىشــكە 
باشــلىدى. ھالبۇكــى، »ئەھلــى ســۈننە ۋەلجەمائــە« خاۋارىــج 
ۋە شــىئە مەزھىپىگــە ئوخشــاش كېيىنچــە ئوتتۇرىغــا چىققــان 
مۇســۇلمانالرغا  ئومۇمىــي  بەلكــى  بولماســتىن،  مەزھــەپ 
ۋەكىللىــك قىلىدىغــان، مۇتلــەق كــۆپ ســانلىق مۇســۇلمانالر 
ئاممىســىدۇر. شــۇنىڭ ئۈچــۈن »ئەھلــى ســۈننە ۋەلجەمائــە« 
ــان  ئەقىدىســى ۋە ئۇالرنىــڭ يولىغــا قارشــى ئوتتۇرىغــا چىقق
ھەرقانــداق ئىدىيىۋىــي ئېقىــم ۋە كــۆز قاراشــالرنى قوبــۇل 
ــي رەت قىلىــپ،  ــى قەتئى ــدۇ، بەلكــى ئۇالرن قىلىشــقا بولماي

زەربــە بېرىشــكە توغــرا كېلىــدۇ. 

ــكار- ــس ئىن ــالر«، »ھەدى ــرى »قۇرئانچى ــن بې يېقىندى
چىلىــرى«، »مەزھەپســىزلەر« دېگەنــدەك بــەزى دىنىــي 
پىرقىلــەر ئوتتۇرىغــا چىقىــپ، كــەڭ مۇســۇلمان ئاممىســىنىڭ 
زېھنىنــى قااليمىقــان قىلىۋەتتــى. شــۇ مۇناســىۋەت بىلــەن 
قولۇڭالردىكــى بــۇ »ئازغــۇن پىرقىلــەر« ناملىــق كىتاپچىنــى 
دىققىتىگــە  خەلقىمىزنىــڭ  مۇســۇلمان  كــەڭ  ھازىــرالپ، 
ــن  ــۇن يولالردى ــى ئازغ ــالھ ھەممىمىزن ــى ئال ســۇندۇق. جاناب
ســاقالپ، قۇرئان ۋە ســۈننەت يولىدىن ئايرىمىســۇن، ئامىن!

مۇھەممەد يۇسۇپ
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خاۋارىجالر ۋە ئۇالرنىڭ ئىسالم دۇنياسىغا قىلغان 
زىيانكەشلىكى

خاۋارىــج _ »خارىــج« يەنــى )چىققــان( دېگــەن ســۆزنىڭ 
كۆپلــۈك شــەكلى بولــۇپ، دىننىــڭ روھىدىــن چەتنــەپ، 
ــەن  ــپ كەتك ــن چىقى ــڭ يولىدى ــۈننە ۋەلجامائەنى ــى س ئەھل
بىــر ئىســالم پىرقىســىنى كۆرســىتىدۇ. ئــۇالر ئۈچىنچــى خەلىپە 
ــى  ــڭ ئاخىرق ــۇ ئەنھۇنى ــان رەزىيەلالھ ــى ئەفف ــمان ئىبن ئوس
دەۋرى ۋە تۆتىنچــى خەلىپــە ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب 
ــلىرىدا  ــڭ باش ــك دەۋرىنى ــڭ خەلىپىلى ــۇ ئەنھۇنى رەزىيەلالھ
ئوتتۇرىغــا چىققــان ۋە ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ قاتارلىــق 
ئەيىپلــەپ،  بىلــەن  »كۇفرى«لىــق  كىرامالرنــى  ســاھابى 

ــان. ــۇرۇش قىلغ ــى ئ ــا قارش ئۇالرغ

ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ قارىشــىچە، خاۋارىجــالر  تارىختىــن 
بېــرى قۇرئــان ۋە ســۈننەتنىڭ يولىــدا ماڭغــان، ئىســالم 
دىنىنىــڭ ئوتتۇراھاللىــق پىرىنســىپى بويىچــە ئىــش كۆرگــەن 
مۇســۇلمانالر توپىغــا قارشــى ھەرىكــەت قىلىــپ كەلگــەن 

ــدۇر. ــر پىرقى ــۇن بى ئۆكتىچــى ئازغ

 شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە خاۋارىجــالر توغرۇلــۇق 
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مۇنــداق دېگــەن:» خاۋارىجــالر_ دىننىــڭ روھىدىــن چىقىــپ 
كەتكــەن ئازغــۇن بىــر پىرقىــدۇر. شــۇڭا ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
ــان.  ــۇرۇش قىلغ ــەن ئ ــۇالر بىل ــۇ ئ ــۇ ئەنھ ــب رەزىيەلالھ تالى
كــۆپ ســانلىق ســاھابى كىرامــالر، ســاھابى كىرامالردىــن 
كېيىنكــى تابىئىــن ۋەســەلەپ ســالىھالرنىڭئومۇمەن كــۆپ 
قىســمى ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش قىلىشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى 
ئېيتىقــان. ئەممــا ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب، ســەئىد ئىبنــى 
ئەبــۇ ۋەققــاس قاتارلىــق بۈيــۈك ســاھابىلەر ئــۇالر بىلــەن 
ئۇرۇشــقان بولســىمۇ، لېكىــن ئۇالرنــى »كاپىــرالر« دېيىشــتىن 

ــان]1].  ــى تارتق ئۆزلىرىن

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇ پىرقە، يەنــى خاۋارىجالرنىڭ 
چىقىدىغانلىقىدىــن ئالدىــن خــەۋەر بەرگەن. بــۇ ھەقتە ئىمام 
بۇخــارى ۋە ئىمــام مۇســلىم رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە، 
ســەھل ئىبنــى ھۇنەيــف رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مۇنــداق 
ــاالم  ــەر ئەلەيھىسس ــدۇ: پەيغەمب ــەت قىلىنى ــى رىۋاي دېگەنلىك
مۇبــارەك قولــى بىلــەن ئىــراق تەرەپكــە ئىشــارەت قىلىــپ 
تــۇرۇپ: »ئــۇ جايدىــن شــۇنداق بىــر قــەۋم چىقىدۇكــى، ئۇالر 
قۇرئــان ئوقۇيــدۇ، ئەممــا قۇرئــان ئۇالرنىــڭ قەلبىگــە يېتىــپ 
بارمايــدۇ، ئــۇالر ئىســالمدىن خــۇددى ئــوق يادىــن چىقىــپ 
شــۇنىڭدەك  دېگــەن.  كېتىــدۇ«  چىقىــپ  كەتكەنــدەكال 
ئىمــام ئىبنــى ماجــە ئەبــۇ ئەۋفــا رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن 

]1]  »پەتىۋاالر مەجمۇئەسى« 3 _ توم، 282 _ بەت.



009

ئازغۇن پىرقىلەر

رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: 
ــەن.  ــدۇر«]1] دېگ ــڭ ئىتلىرى »خاۋارىجــالر دوزاخنى

ســەئۇدى ئەرەبىســتان ئولىمالىرىدىــن ئەلالمــە مۇھەممــەد 
ئىبنــى ســالىھ  مۇنەججىــد: »خاۋارىجــالر ئىســالم روھىدىــن 
چەتنــەپ كەتكــەن بىدئەتچــى پىرقىــدۇر« دەپ، ئۇالرنىــڭ 
ئەھلــى ســۈننە ۋەلجەمائــە ئەقىدىســىگە يــات ئىدىيىۋىــي 
ــىلىغان:  ــا خۇالس ــۆت نوقتىغ ــدەك ت ــلىرىنى تۈۋەندىكى قاراش

ئىمان كەم _ زىيادە بولمايدۇ.. 1

پەرزنى تەرك ئەتكەن ئادەم كاپىردۇر.. 2

چوڭ گۇناھ قىلغان ئادەم كاپىردۇر.. 3

مۇســۇلمان بولســىمۇ ئۇالرنىڭ مەزھىپىدە بولمىغانالر-. 4
نى قىلىچ بىلــەن ئۆلتۈرۈش]2]. 

خۇالســە: ئىســالم دۇنياســى تۆتىنچــى خەلىپــە ئەلى ئىبنى 
ئەبــۇ تالىبنىــڭ دەۋرىدىــن باشــالپ تــا ھازىرغىچــە ھــەر خىل 
ــپ  ــا چىقى ــەن ئوتتۇرىغ ــالر بىل ــل نىقاب ــەر خى ــىم ۋە ھ ئىس
تۇرغــان  خاۋارىجالرنىــڭ زىيانكەشــلىكىدىن قەتئىــي خالىــي 
ــرى  ــۇالر ئىســالم دەۋاســى ۋە تەقۋالىــق نىقابلى بواللمىــدى. ئ
مۇســۇلمانالرنى  نۇرغۇنلىغــان  چىقىــپ  ئوتتۇرىغــا  بىلــەن 
ئــازدۇردى ۋە نۇرغۇنلىرىنــى نابــۇت قىلىۋەتتــى.  ئۆلىمــاالر 

]1]  بۇ ھەدىسنى ئەلالمە ئەلبانى »سەھىھ« دەپ باھالىغان.
]2]  مۇھەممەد ئىبنى سالىھ  مۇنەججىدنىڭ »سوئال _ جاۋابلىرى«175217.
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ھــەر دەۋردە ئوتتۇرىغــا چىققــان بۇ خاۋارىجالرنىڭ ئاساســلىق 
ســۈپەتلىرىنى مۇنــداق ئىخچاماليــدۇ:  ئــۇالر ياشــتا كىچىــك، 
ئەممــا ئارزۇلىــرى چــوڭ، زاھىــرى ئىبادەتلەرنى كــۆپ قىلىدۇ،  
كــۆپ نامــاز ئوقۇيــدۇ، كــۆپ روزا تۇتىــدۇ، ھەتتــا ئۇالرنىــڭ 
ــڭ  ــادەم ئۆزىنى ــداق ئ ــن ھەرقان ــڭ كۆپلىكىدى ئىبادەتلىرىنى
ئىبادەتلىرىنــى ئىنتايىــن ئــاز ســاناپ قالىــدۇ. ئــۇالر قۇرئــان 
ــدۇ  ــن ئۆتمەي ــڭ بوغۇزىدى ــان ئۇالرنى ــا قۇرئ ــدۇ، ئەمم ئوقۇي
)قەلبىگــە يېتىــپ بارمايــدۇ(، ئــۇالر قۇرئــان ئايەتلىرىنــى 
مۇســۇلمانالرنىڭ قېنىنــى تۆكــۈش ئۈچــۈن سۇيىئىســتېمال 
قىلىــدۇ. ئــۇالر ئەينــى چاغــدا ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب ۋە 
مەرۋاننىــڭ زامانىــدا يــۈز بەرگــەن پىتنــە زامانىــدا ئوتتۇرىغــا 
چىققىنىــدەك، ھازىرمــۇ مۇســۇلمانالر ســىرتقى دۈشــمەنلەر 
بىلــەن بەنــد بولــۇپ قالغــان ۋە پىتنــە_ پاســات يامــراپ 

ــا. ــا چىقماقت ــالردا ئوتتۇرىغ كەتكــەن زامان

خاۋارىجــالر ئۆزلىرىنــى ھەقىقىــي مۇســۇلمان جامائىتــى ۋە 
تەقــۋادار مۆمىنلــەر دەپ گۇمــان قىلىدۇ،  گۇناھ _ مەئســىيەت 
ســادىر قىلغــان ھەرقانــداق باشــلىققا ۋە قوماندانغــا قارشــى 
ــۇالر شــۇ ســەۋەبتىن  ــۇرۇش قىلىــش پــەرز دەپ قارايــدۇ. ئ ئ
ئــۇرۇش  تەرەپنىــڭ  قارشــى  ئەنھۇنــى  رەزىيەلالھــۇ  ئەلــى 
ســەۋەبلىك  قىلغانلقىــى  قوبــۇل  تەكلىپىنــى  توختىتىــش 
كاپىرلىققــا ھۆكــۈم قىلىــپ، ئۇنىڭغــا ۋە ئۇنىــڭ بىلــەن 
ئــۇرۇش  بىــر ســەپتە تۇرغانالرنىــڭ ھەممىســىگە قارشــى 
ئېــالن قىلغــان. ئــۇالر ئاتىدىــن بالىغــا قېلىشــتىن ئىبــارەت 
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تەخــت ۋارىســلىق قائىدىســى بويىچــە مۇســۇلمانالرغا باشــلىق 
ــدۇ.]1] ــەرز دەپ قاراي ــش پ ــاد قىل ــى جىھ ــا قارش بولغانالرغ

ــيان  ــا قارشــى ئىس ــۇ ئەنھۇغ ــى رەزىيەلالھ ــالر ئەل خاۋارىج
ــان: ــە قىلغ ــىلىنى باھان ــۈچ مەس ــى ئ ــتە تۆۋەندىك كۆتۈرۈش

بىرىنچىســى، ئــۇالر ھەزرىتــى ئەلىنــى »جەمــەل 
 - مــال  بولغۇچىالرنىــڭ  مەغلــۇب  ئۇرۇشــى«دا 
تارقاتمىــدى،  شــەكلىدە  غەنىمــەت  مۈلكىنــى 
ئاياللىــرى بىلــەن كىچىــك بالىلىرىنــى قــۇل ۋە 
دېــدەك قىلىشــقا رۇخســەت قىلمىــدى، - دەپ 
ــۇ  ــۇ ئەنھ ــى رەزىيەلالھ ــى ئەل ــەن. ھەزرىت ئەيىپلىگ
ــالر  ــۇب بولغان ــى«دا مەغل ــەل ئۇرۇش ــا: »جەم بولس
ئىســالم دىيارىــدا ياشــاۋاتقان مۇســۇلمان ئاھالىســى 
مۈلكــى  مــال-  ئۇالرنىــڭ  ئۈچــۈن،  بولغانلىقــى 
غەنىمــەت ســۈپىتىدە تارقىتىلمايــدۇ، بەلكــى دۆلــەت 
خەزىنىســىگە ئېلىنىــدۇ. ئايالــالر ۋە كىچىــك بالىــالر 
ــە كېلىــپ  ئۇرۇشــقا قاتناشــمىغانلىقى ئۈچــۈن، يەن
ــە  ــى ئائىش ــڭ ئانىس ــدە مۆمىنلەرنى ــڭ ئىچى ئۇالرنى
رەزىيەلالھــۇ ئەنھامــۇ بــار، شــۇڭا ئايالالرنــى دېــدەك 

ــق  ــرى« ناملى ــالم پىرقىلى ــى ئىس ــى زاماندىك ــڭ »ھازىرق ــى ئەۋاجىنى ــب ئەل ــۇر غالى ]1] دوكت
ئەســىرىدىن.
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ھېســابىدا باشــقىالرغا تەقســىم قىلىشــقا تېخىمــۇ 
ــڭ  ــدە چى ــۆز پىكرى ــدۇ، دېگــەن ئاساســتا ئ بولماي

ــان. تۇرغ

ئەلىنىــڭ  ھەزرىتــى  ئــۇالر  ئىككىنچىســى، 
ــە  ــى مۇرەسس ــن كېيىنك ــى« دى ــىففىين ئۇرۇش »س
كېلىشــىمىدە، كېلىشــىمنامىدىن »ئەمىــرۇل مــۆ-
دېگــەن  ســەردارى(  )مۇئمىنلەرنىــڭ  مىنىــن« 
قىلغانلىقىنــى  رۇخســەت  ئۆچۈرۈشــكە  ســۆزنى 
دەپ  ئۆتكۈزگەنلىــك  گۇنــاھ  دەرىجىــدە  ئېغىــر 
ــۇ  ــۇ ئەنھ ــى رەزىيەلالھ ــدا ئەل ــۆز ۋاقتى ــان. ئ قارىغ
ئۇالرغــا پەيغەمبــەر ئەلەيھسســاالمنىڭ ھۇدەيبىيــە 
ــەن  ــرى« دېگ ــڭ پەيغەمبى ــىمىدە »ئالالھنى كېلىش
قىلغانلىقىنــى  رۇخســەت  ئۆچۈرۈشــكە  ســۆزنىمۇ 
ــۆز  ــۇالر ئ ــىمۇ، ئ ــەن بولس ــپ كەلتۈرگ ــل قىلى دەلى

تۇرۇۋالغــان. چىــڭ  پىكرىــدە 

ــم« دىكــى: ﴿إن  ــان كەرى ئۈچىنچىســى، »قۇرئ
احلكــم إال هلل﴾ يەنــى ﴿ئالالھتىــن باشقىســىنىڭ 
ھۆكــۈم چىقىرىــش ھەققــى يــوق﴾ دېگــەن ئايەتنــى 
دەلىــل كەلتــۈرۈپ، مۇرەسســە ھەيئىتــى تەرىپىدىــن 
قــارار قىلىنغــان ھۆكۈملەرگــە نــارازى بولغــان. ئەلــى 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ بولســا »بىــز ئەمــر ئىبنــى ئــاس 
باشــچىلىقىدىكى  ئەلئەشــئەرىلەر  مۇســا  ئەبــۇ  ۋە 
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مۇرەسســە ھەيئىتىنىــڭ كېلىشــم قارارلىرىغــا ئىزچىل 
رىئايــە قىلىــش ھەققىــدە بەرگــەن ئەھدىمىــزدە 

چىــڭ تۇرۇشــىمىز كېــرەك«]1] دېگــەن.

ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بىلەن خاۋارىجالر ئوتتۇرىســىدىكى 
قانلىــق ئــۇرۇش ھىجرىيــە 38 - يىلى باغــدات بىلەن ھەلۋان 
ئوتتۇرىســىدىكى نەھرىــۋان دەرياســى بويىــدا يــۈز بەرگــەن. 
ســاھابە  چــوڭ  بىرنەچچــە  ئالدىــدا  باشــلىنىش  ئــۇرۇش 
كىرامالرنىــڭ نەســىھىتىگە قــۇالق ســېلىپ، نۇرغــۇن كىشــىلەر 
خاۋارىجالر ســېپىتىدىن ئايرىلىپ، ھەزرىتى ئەلى رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇنىــڭ ســېپىگە قوشــۇلغان؛ كۆپىنچىلىــرى ئــۆز پىكرىــدە 
ــڭ  ــەت قىلغانالرنى ــە ئىتائ ــر خەلىپىگ ــۇرۇپ، »كاپى ــڭ ت چى
ھەممىســى كاپىــر بولىــدۇ« دېگەنــدەك سەپســەتىلەر بىلــەن، 
ــە شــەھىرىگە ھۇجــۇم قىلىشــقا ئىچكــى  ــن كۇف ــر تەرەپتى بى
جەھەتتىــن تەييارلىــق قىلســا، يەنــە بىــر تەرەپتىــن ئۇالرنىڭ 
ــداق كىشــىنى پۇرســەت  ــان ھــەر قان پىكرىگــە قارشــى چىقق
ھەددىــن  تېخىمــۇ  ئــۇالر  تاشــلىغان.  ئۆلتــۈرۈپ  تاپســىال 
ئېشــىپ، نەھرىــۋان ۋالىيســى خەببــاب ئىبنــى ئەرەتنىمــۇ 
ئائىلىســى بىلــەن قوشــۇپ قىرغىــن قىلغــان. شــۇڭاھەزرىتى 
ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ نەھرىۋانغــا تۇيۇقســىز ھوجــۇم 

ــق  ــرى« ناملى ــالم پىرقىلى ــى ئىس ــى زاماندىك ــڭ »ھازىرق ــى ئەۋاجىنى ــب ئەل ــۇر غالى ]1] دوكت
ئەســىرىدىن.
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قىلىــپ، ئۇالرنــى تەۋبــە قىلىشــقا ۋە ئــۆز ســېپىگە قوشۇلۇشــقا 
چاقىرىــدۇ. مەزكــۇر چاقىرىققــا ئاساســەن تــۆت مىڭغــا يېقىــن 
خاۋارىــچ راســت ۋە يــا يالغــان ھالەتتــە تەۋبــە قىلىــپ ئەلــى 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ســېپىگە قوشــۇلىدۇ. يەنە تــۆت مىڭغا 
يېقىــن خاۋارىــچ يەنىــال ئــۆز پىكرىــدە چىــڭ تۇرۇپ، ئۇرۇشــتا 
ئۆلــۈپ تۈگەيــدۇ. ئۇالرنىــڭ ئىچىدىــن )بىــر رىۋايەتتــە( 
توققــۇز كىشــى، )يەنــە بىــر رىۋايەتتــە( قىرىــق كىشــى قېچىپ 
كېتىــدۇ. ئــۇالر كېيىــن يەنــە يالغاندىــن تەۋبــە قىلغــان 
ــىنى  ــق ئىدىيىس ــى خاۋارىجلى ــەن، ئەتراپتىك ــالر بىل خاۋارىج
ــا  ــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغ ــپ، ئەل ــى يىغى ــۇل قىلغۇچىالرن قوب
قارشــى ســەككىز قېتىــم ئىســيان كۆتۈرگــەن بولســىمۇ، ھــەر 

قېتىملىــق ئىســياندا مەغلــۇپ بولغــان.

خاۋارىجــالر ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇ شــېھىت قىلىنغاندىن 
كېيىنمــۇ يەنــە ئەمەۋىــي ۋە ئابباســىي خەلىپىلىرىگــە قارشــى 
ــۇ  ــا ش ــڭ ت ــەن. ئۇالرنى ــۇپ كەلگ ــە بول ــق ھەرىكەتت قوراللى
كۈندىــن بۈگۈنگىچــە ئۆزلىرىنىــڭ پىتنــە- ئىغۋاســى بىلــەن 
ئىســالم ئۈممىتىگــە زىيــان ســېلىپ كېلىۋاتقانلىقــى ئاچچىــق 

ھەقىقــەت. 

ھىجرىيــە 64- يىلــى نافىــئ ئىبنــى ئەلئەزارىــق ئىســىملىك 
چــوڭ خاۋارىجنىــڭ ئەگەشــكۈچىلىرى ئەزارىقــە ئېقىمىنــى 
ــالر  ــۈن خاۋارىج ــا، پۈت ــان ئارىلىقت ــە بولغ ــۈرۈپ چىققۇچ كۆت
بولغــان  قاراشــتا  ئىدىيىۋىــي  ئوخشــاش  ۋە  پىكىــر  بىــر 
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ــن،  ــن كېيى ــا كەلگەندى ــى بارلىقق ــە ئېقىم ــىمۇ، ئەزارىق بولس
ئۇالرنىــڭ ئىچىــدە ئىدىيــە جەھەتتىــن بۇرۇلۇش يــۇز بېرىپ، 
ــرى  ــج ئېقىملى ــۇق خاۋارى ــن ئارت ــالردا ئوتتۇزدى كېيىكــى چاغ
بارلىققــا كېلىــدۇ. ئــۇالر دۇنيانىــڭ ھــەر تەرىپىگــە ئوخشــاش 
بولمىغــان پىكىــر ۋە پەرقلىــق كــۆز قاراشــالر بىلــەن ئوتتۇرىغــا 
چىقىــدۇ. ئۇالرنىــڭ ئىچىدىكــى ئــەڭ مەشــھۇر مەزھــەپ، 
ــق  مۇرەسســە كېلىشــىمى تۈزگۈچــى ھەيئەتكــە قارشــى قاتتى
قوللۇقلىقــى بىلــەن تۇنۇلغــان مەشــھۇر ئابدۇلــالھ ئىبنى يەھيا 
ئىبنــى ئەبازىيەگــە ئەگەشــكەن »ئەبازىيەلــەر« پىرقىســى 
بولــۇپ، ئۇالر »ھەفســىيە«، »يەزىدىيە«، »ھارىســىيە« ۋە 
»ئىتائەتچىلــەر« دېگەنــدەك بىرنەچچــە كىچىــك پىرقىالرغــا 
بۆلۈنىــدۇ. ئــۇالر ماراكــەش، ئالجىرىيــە، زەنجىبــار، ئوممــان 
ۋە يەمــەن قاتارلىــق ئىســالم ئەللىرىنىــڭ بــەزى رايونلىرىــدا 
ــالردا  ــۇر رايون ــۇڭا مەزك ــۈرگەن. ش ــۈم س ــۇددەت ھۆك ــر م بى
ــى  ــدۇ.]1] ئەين ــۆپ تېپىلى ــرى ك ــڭ قالدۇقلى »ئەبازىيەلەر«نى
ۋاقىتتــا خاۋارىجالرنىــڭ تەســىرىگە ئۇچرىغــان ۋە ئۆزلىرىنــى 
ئــەڭ تەقــۋادار  مۆمىن ھېســابالپ، باشــقا ھەرقانــداق مەزھەپ 
ۋە ئېقىمالرنــى كاپىرلىققــا چىقىرىۋېتىدىغــان بىــر ئۇچــۇم 

ــى. ــى بوالتت ــەردە ئۇچراتقىل ئازغۇنالرنــى ھــەر ي

تۆتىنچــى خەلىپــە ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ھىجرىيىنىــڭ 
ــدا  ــزان ئېيى ــۇغ رامى ــى( ئۇل ــە 661- يىل ــى )مىالدىي 40-يىل

]1] دوكتۇر راغىب سەرجانى.
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ــدا  ــڭ قولى ــەن خاۋارىجنى ــەم دېگ ــى مۇلج ــان ئىبن ئابدۇراھم
شــېھىت قىلىنغاندىــن كېيىــن، ئۇنىــڭ چــوڭ ئوغلى ھەســەن 
ــدە  ــك تەختى ــۇددەت خەلىپىلى ــقا م ــۇ قىس ــۇ ئەنھ رەزىيەلالھ
ــى  ــۇلمان قېن ــۈن مۇس ــت ئۈچ ــە،  تەخ ــان. كېيىنچ ئولتۇرغ
ئاققۇزماســلىق ۋە ئىســالم ئۈممىتــى ئىچىــدە بىرلىكنى ســاقالپ 
ــۇ ســۇفيانغا  ــى ئەب ــە ئىبن ــى مۇئاۋىي ــش ئۈچــۈن تەختن قىلى
ئۆتۈنــۈپ بەرگــەن. ھەزرىتــى ئىمام ھەســەن رازىيەلالھۇ ئەنھۇ 
ــۇلمانالرنىڭ  ــەن مۇس ــى بىل ــۇغ پىداكارلىق ــۇ ئۇل ــڭ ب ئۆزىنى
بىرلىكىنــى قوغــداپ قالغــان. ھەزرىتــى ھەســەن رازىيەلالھــۇ 
پەيغەمبــەر  ھەققىــدە  خىزمىتــى  بۈيــۈك  بــۇ  ئەنھۇنىــڭ 
ئەلەيھىسســاالمدىن مۇنــداق بىــر ھەدىــس رىۋايــەت قىلىنغان: 
»مېنىــڭ بــۇ ســۈيۈملۈك ئوغلــۇم ســەييىدتۇر، ئالــالھ بــۇ 
ــۇم ئارقىلىــق ئىككىگــە بۆلۈنــۇپ كەتكــەن مۇســۇلمانالر  ئوغل
ئەپسۇســكى  مۇمكىــن«.  قىلىشــى  ئىســالھ  جامائىتىنــى 
ھەزرىتــى ھەســەن رازىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ بــۇ پىداكارلىقىنــى 
نەزەرگــە ئالمىغــان بــۇ ئازغــۇن پىرقىــالر جامائەســى )ھىجرىيە 
ــۇ  ــەن ب ــرى بىل ــە – نەيرەڭلى ــڭ ھىل ــى( ئۆزلىرىنى 49- يىل

ــەپ شــېھىت قىلغــان. ــى زەھەرل زاتن

بىرلىــك  چــوڭ  مەزكــۇر  يىلــى   –  40 ھىجرىيەنىــڭ 
نەتىجىســىدە خەلىپىلىــك تەختىــدە ئولتۇرغــان مۇئاۋىيــە 
ــۈم  ــل ھۆك ــى 19 - يى ــۇ ســۇفياننىڭ خەلىپىلىك ــى ئەب ئىبن
ــۇ  ــۇ ئەنھ ــدا، ھەســەن رەزىيەلالھ ــات بولغان ســۈرگەن.ئۇ ۋاپ
بىلــەن تۈزۈلگــەن كېلىشــىمگە خىــالپ ھالدا،ئوغلــى يەزىــد 
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ــۈن ئىســالم  ــۇ پۈت ــەن. ب ــۇپ تەيىنلەنگ تەخــت ۋارىســى بول
ــان.  ــدا قىلغ ــۇال پەي ــوڭ غۇلغ ــىدا چ دۇنياس

ھەزرىتــى ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ۋە ئۇنىــڭ ئائىلىســىنى 
ســۆيىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىــپ ئوتتۇرىغــا چىققــان بىــر تۈركۈم 
كىشــىلەر: »خەلىپىلىــك يەزىــد ئىبنــى مۇئاۋىيەنىــڭ ھەققــى 
ئەمــەس، ھەزرىتــى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كىچىك ئوغلى 
ھۈســەيىن رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ھەققىــدۇر« دەپ، تــەرەپ 
- تەرەپتىــن ئىســيان كۆتۈرۈشــكە باشــاليدۇ. بــۇ غەلىياندىــن 
قاتتىــق چۈچىگــەن يەزىــد، ھىجرىيــە 61-)مىالدىيــە 680-( 
يىلــى پەيغەمبىرىمىزنىــڭ ئەڭ ســۆيۈملۈك نەۋرىســى ھۇســەيىن 
شــامغا  قوشــۇپ  بىلــەن  ئائىلىســى  ئەنھۇنــى  رەزىيەلالھــۇ 
چاقىرىدۇ.شــۇنىڭ بىلــەن ھەزرىتــى ھۈســەين پۈتــۈن ئائىلــە 
ــە  ــر قانچ ــۇالر بى ــدۇ. ئ ــا چىقى ــە يولغ ــەن بىرگ ــرى بىل ئەزالى
كــۈن جاپالىــق يــول يــۈرۈپ، ئىراقنىــڭ كەربــاال چۆلىگــە 
كەلگەنــدە، بىــر تــوپ قوشــۇن يەزىدنىــڭ پەرمانــى بويىچــە 
ــى  ــۇ ئەنھۇن ــەين رەزىيەلالھ ــى ھۈس ــپ، ھەزرىت ــۇم قىلى ھۇج
پۈتــۈن ئەھلــى ئــەۋالدى بىلــەن قوشــۇپ، )جەمئىــي قىرىــق 

كىشــىنى( شــېھىت قىلىــدۇ. 

بــۇ پاجىئەلىــك ۋەقــە شــىئە ئېقىملىرىنىــڭ ئوتتۇرىغــا 
قالىــدۇ.  بولــۇپ  ســەۋەبلەردىن  ئاساســلىق  چىقىشــىغا 
شــۇنىڭدەك،ئون تــۆت ئەســىردىن بېــرى ئىســالم دۇنياســىدا 
ــەۋەب  ــلەرگە س ــل كىرزىس ــۇرۇش ۋە ھەرخى ــق ئ ــۆپ قانلى ك
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لىــۋان،  ســۈرىيە،  ئىــراق،  كەلمەكتە.كۈنىمىــزدە  بولــۇپ 
يەمــەن، پاكىســتان قاتارلىــق دۆلەتلەردىكىشىئە-ســۈننىي 
بېــرى  زاماندىــن  شــۇ  تــا  ھەرىكەتلىرىمــۇ  دۈشــمەنلىك 

مەھســۇالتىدۇر. شــۇملۇقالرنىڭ  كەلگــەن  دەۋاملىشــىپ 

يەزىــد ئىبنــى مۇئاۋىيەنىــڭ شــۇنچە كــۆپ قــان ئاققۇزۇش 
بەدىلىگــە ئېرىشــكەن خەلىپىلىــك تەختــى ئۇنىڭغــا پەقەتــال 
تــۆت يىــل ۋاپــا قىلىــدۇ. يەزىــد ئۆلگەندىن كېيىــن، تەخىتتە 
ئۇنىــڭ ئوغلــى - مۇئاۋىيــە ئىبنــى يەزىــد _  ئولتۇرىــدۇ. 
ــەل  ــاي، كېس ــا بارم ــۈچ يىلغ ــۇ ئ ــى – بەختىم ــڭ تەخت ئۇنى

ســەۋەبلىك ئۆلــۈپ كېتىــدۇ«]1].

]1]  ئابدۇلئەھەد ئۇچقۇن ھاجىمنىڭ يازمىسىدىن پايدىلىنىلدى.
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شىئەلەر ھەققىدە مەلۇمات

»شــىئە« دېگــەن ســۆز »ياردەمچــى«، »ئەگەشــگۈچى« 
ــى  ــى ھەزرىت ــدۇ. ئۆزلىرىن ــى ئىپادىلەي ــدەك ئۇقۇمالرن دېگەن
ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا ئەگەشــكۈچى ۋە ئۇنىڭغــا يــاردەم 
بەرگۈچــى دەۋالغۇچىالرنىــڭ ھەممىســى شــىئە دەپ ئاتىلىدۇ. 
كىشــلەر  كۆزقاراشــتىكى  بولمىغــان  ئوخشــاش  شــىئەلىك 
ــدۇر.  ــي ئېقىم ــر ئىدىيىۋى ــان بى ــا چىقق ــن ئوتتۇرىغ تەرىپىدى
ئىســالم دۇنياســىدا ئــەڭ كــۆپ پىتنــە ۋە ئىختىــالپ بــۇ ئېقىــم 
مەنســۇبلىرى ئىچىــدە تېپىلىــدۇ، بــۇ ئېقىــم ئىچىگــە خالىغــان 
كۆڭــۈل  قاراشــلىرى،  كــۆز  شەخســىي  ئۆزىنىــڭ  كىشــى 
ــى ھەۋەســلىرىنى  ئەھــكام ســۈپىتىدە  خاھىشــلىرى ۋە ھاۋاي
ئىمامالرنــى  ۋە  بەيــت  ئەھلــى  بەزىلــەر  كىرگۈزەلەيــدۇ. 
ھۆرمەتلەشــتە چېكىدىــن ئاشۇرۇۋەتســە، يەنــە بەزىلىــرى 
مۆتىدىللىككــە چاقىرىــدۇ، بــەزى شــىئە ئىماملىــرى ئۆزلىرىنــى 
پەيغەمبەرلەرنىڭ ۋەكىلى ئورنىدا كۆرىدۇ. ئۇالرنىڭ بەزىسى: 
»جىبرىلنىــڭ خاتالىقــى ســەۋەبلىك ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
تالىبقــا كېلىدىغــان پەيغەمبەرلىك مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمغا 
كېلىــپ قالغــان« دېســە، يەنــە بەزىســى ھەزرىتــى ئەلىنــى 
پەيغەمبەرلىكتــە مۇھەممــەد ئەلەيھسســاالم بىلــەن ئورتــاق 
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ئىــدى، دەيــدۇ. يەنــە بەزىســى ئۇنــى ئىالھلىــق دەرىجىســىگە 
ــدۇ.  ــا بۆلۈنى ــرەك پىرقىغ ــن كۆپ ــىئەلەر 70 تى ــدۇ. ش كۆتۈرى
ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائــە ئالىملىرىدىــن بولغــان ئەلالمــە 
شەھرىســتانى شــىئە مەزھىبىنىڭ:»ئىمامىيــە«، »زەيدىيە«، 
»ئىســمائىلىيە«، »دۇرۇزىيــە« ۋە »ئەلەۋىيــە« دەپ بــەش 
چــوڭ پىرقىغــا بۆلۈنىدىغانلىقىنــى، قالغــان پىرقىلىــرى بولســا 

ــان قىلغــان. ــى باي ئۇالرنىــڭ شــاخچىلىرى ئىكەنلىكىن

شىئەلەرنىڭ مەشھۇر پىرقىلىرىنى تۆۋەندىكىچە خۇالسىالشقا 
بولىدۇ

بىرىنچىســى،  »ئىمامىيــە« پىرقىســى بولــۇپ، ئــۇالر 
پەيغەمبــەر  ئــۇالر  ئاتىلىــدۇ.  دەپمــۇ  »جەفەرىيىلــەر« 
ئەلەيھسســاالم ئۆزىدىــن كىيىــن، پۈتــۈن ئىســالم ئۈممىتىنــى 
12 ئىمامغــا ئىتائــەت قىلىشــقا بۇيرىغــان دەپ قارايدۇ. مەزكۇر 
12 ئىمــام: ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ، ھەســەن ئىبنــى ئەلــى، 
ــى،  ــى ئەل ــى، ھەســەننىڭ ئوغل ــى ئەل ــام ھۈســەين ئىبن ئىم
مۇھەممــەد ئىبنــى ئەلــى ئەلباقىــر، جەئفەرئىبنــى مۇھەممــەد 
ســادىق، مۇســا ئىبنــى جەئفــەر ئەلكازىــم، ئەلــى ئىبنــى مۇســا 
ئەلرىــزا، مۇھەممــەد ئەلــى ئەلجــاۋاد، ئەلــى ئىبنــى مۇھەممــەد 
ئەلھــادى، ھەســەن ئىبنــى ئەلــى ئەلئەســكەر، مۇھەممــەد 
ئىبنــى ئەلھەســەن مەھــدى قاتارلىقــالردۇر. ئــۇالر مەھــدى 
ئىســىملىك ئىمامنــى ئاخىــر زامانــدا كېلىدىغــان »ئىمــام 



021

ئازغۇن پىرقىلەر

مەھــدى«، ئــۇ ئەينــى ۋاقىتتــا كىچىــك يېشــىدىال ئىراقنىــڭ 
ســەمەررا شــەھىرىدىكى بىــر تاغنىڭ ئىچىگــە كىرىپ كەتكەن 

ــدۇ. ــاد قىلى دەپ ئېتىق

ــۇالر  ــۇپ، ئ ــەر« پىرقىســى بول ئىككىنچىســى، »زەيدىيەل
ــن  ــېھىت قىلىنغاندى ــۇ ش ــۇ ئەنھ ــەين رەزىيەلالھ ــام ھۈس ئىم
ــىنچى  ــىئەلەرنىڭ بەش ــۇالر ش ــان. ئ ــا چىقق ــن ئوتتۇرىغ كىيى
ئەمەۋىلــەر  ئابىدىننىــڭ  زەينــۇل  ئىبنــى  زەيــد  ئىمامــى 
ھاكىمىيىتىگــە قارشــى ھەرىكەتلىرىگــە قاتناشــقانلىقى ئۈچۈن 
زەيدىيەلــەر دەپ ئاتىلىــدۇ. ئــۇالر ئەھلــى ســۈننە ۋەلجامائەگە 
ــدە  ــڭ مەزھىبى ــن مەزھــەپ ھېســابلىنىدۇ. ئۇالرنى ــەڭ يېقى ئ
ھېچقانــداق ســاھابىنى كاپىرلىققــا ھۆكــۈم قىلىشــقا بولمايــدۇ. 
شــۇنىڭدەك، ھەزرىتــى ئەبــۇ بەكــرى، ئۆمــەر ۋە ئوســمان 

ــدۇ. ــى رەت قىلماي ــڭ خەلىپىلىكىن ــق خەلىپىلەرنى قاتارلى

ــۇالر   ــۇپ، ئ ئۈچىنچىســى، »ئىســمائىلىيە« پىرقىســى بول
»ئىمامىيــە« پىرقىســىدىن قالســا ئــەڭ كــۆپ تارقالغــان 
پىرقىدۇر. بۇ پىرقە، بىر قىســم شــىئەلەرئۆزلىرىنىڭ ئالتىنچى 
ــق  ــن، ئىماملى ــن كىيى ــادىقنىڭ ۋاپاتىدى ــەر س ــى جەف ئىمام
جەئفــەر ســادىقنىڭ چــوڭ ئوغلــى ئىســمائىل مۇبارەككــە 
قالىــدۇ دېســە، يەنــە بەزىلىــرى ئىســمائىل دادىســىنىڭ 
ھايــات ۋاقتىدىــال ۋاپــات بولغانلىقــى ئۈچــۈن ئىماملىــق ئۇنىڭ 
كىچىــك ئوغلــى مۇســا كازىمغا قالىــدۇ، دېگــەن ئىختىالپنىڭ 

ــدۇ. ــان، دېيىلى ــا چىقق تەســىرىدىن ئوتتۇرىغ
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تۆتىنچىســى، »ئەلەۋىيلــەر« پىرقىســى بولــۇپ تۈركىيــەدە 
ياشــايدىغان ئەلەۋىلــەردۇر، ئــۇالر ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا 
چوقۇنىــدۇ. قىيامــەت، جەننــەت، دوزاخنــى ئىنــكار قىلىــدۇ. 
نامــاز ئوقۇمايــدۇ، روزا تۇتمايدۇ. ھەج قىلمايدۇ. ئۇالر ھىندى 
ــن،  ــن كىيى ــان ئۆلگەندى ــە ئوخشــاش »ئىنس دىنىدىكىلەرگ
ئۇنىــڭ روھــى يېڭــى تۇغۇلغــان بــوۋاق ســۈپىتىدە قايتىدىــن 
دۇنياغــا كېلىــدۇ )يەنــى روھــالر ئالمىشــىپ تۇرىــدۇ(« دېگەن 
ــا  ــۆز ئالدىغ ــڭ ئ ــدۇ. ئۇالرنى ــاد قىلى ــە ئېتىق ــاد بويىچ ئېتىق
ــڭ  ــار، ئۇالرنى ــەكىللىرى ب ــادەت ش ــرى ۋە ئىب ئىبادەتخانىلى

ئىبادەتخانىلىــرى »جەمەۋىــي ئۆيلىــرى« دەپ ئاتىلىــدۇ.

بولــۇپ،  پىرقىســى  »نۇســەيرىيەلەر«  بەشىنچىســى، 
ئىبنــى  مۇھەممــەد  قىلغــان  مەركــەز  ســۈرىيەنى  ئــۇالر 
ۋاقىتتــا  ئەينــى  ئەگەشــكۈچىلىرىدۇر.  ئەلنۇســەيرىنىڭ 
فرانســىيە ســۈرىيەنى مۇســتەملىكە قىلغــان ۋاقىتــالردا، ئــۇالر 
بــۇ پىرقىنــى »ئەلەۋىيلــەر« دەپ ئاتىغــان. ئــۇالر پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالم ئۆزىدىــن كېيىــن، ھەزرىتــى ئەلىنىــڭ خەلىپــە 
بولىدىغانلىقىغــا ئــۈچ قېتىــم مەخپى ئىشــارەتتە بولغانلىقىنى، 
تۆتىنچــى قېتىمــدا ئاشــكارا ھالــدا خەلىپــە تەيىنلىگەنلىكىنــى 
دەۋا قىلىــدۇ. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ ئەقىدىســىنى يوشــۇرۇش 

ئىماننىــڭ كامىللىقىدىــن دەپ قارايــدۇ. 

ــۇالر  ــۇپ، ئ ئالتىنچىىســى، »ســەبەئىيلەر« پىرقىســى بول
ــى ســەبەئ  ــالھ ئىبن ــان ئابدۇل ــپ چىقق ــن كېلى يەھۇدىيالردى
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قىلىنىــپ، »ســەبەئىيەلەر«  مەنســۇپ  مۇناپىققــا  دېگــەن 
دەپ ئاتالغــان. ئــۇالر ئەھلــى بەيــت ھەققىدىكــى چېكىدىــن 
ــپ  ــۇرت كېزى ــۇ- ي ــان، يۇرتم ــى تارقاتق ــقان خۇراپاتالرن ئاش
ئارقىلىــق،  تارقىتىــش  پىكرىنــى  ئۆزلىرىنىــڭ  يــۈرۈپ، 
ئىســالم تارىخىــدا نۇرغــۇن چــوڭ پىتنىگــە ســەۋەب بولغــان. 
شــۇنىڭدەك، يەھۇدىيلىقتىكــى پۈتــۈن خۇراپىــي ئەقىدىلەرنى 

ــان. ــەڭ تارقاتق ــىدا ك ــىئەلەر ئارىس ش

يەتتىنچىســى، »كىســانىيەلەر« پىرقىســى بولــۇپ، ئــۇالر 
ــن  ــېھىت قىلىنغاندى ــۇ ش ــۇ ئەنھ ــى رەزىيەلالھ ــى ئەل ھەزرىت
خەلىپىلىــك  ئەنھۇنىــڭ  رەزىيەلالھــۇ  ھەســەن  كىيىــن، 
نارازىلىــق  بېرىشــىگە  ئۆتۈنــۈپ  مۇئاۋىيەگــە  تەختىنــى 
بىلــدۈرۈپ ئوتتۇرىغــا چىققــان پىرقىــدۇر. ئــۇالر ھەزرىتى ئەلى 
ــىملىك  ــەر ئىس ــى جەف ــە بىنت ــڭ خەۋل ــۇ ئەنھۇنى رەزىيەلالھ
ئايالىدىــن بولغــان مۇھەممــەد ئىبنى ھەنەفىينــى خەلىفە دەپ 
ئېــالن قىلىــدۇ. »كىســانى« مۇھەممــەد ئىبنــى ھەنەفىينىــڭ 
شــاگىرتىنىڭ ئىســمىدۇر. كېيىنچــە ئۇنىــڭ ئەگەشــكۈچىلىرى 

»كىســانىيەلەر« دەپ ئاتالغــان.

سەككىزىنچىســى، »مۇختارىيىلــەر« پىرقىســى بولــۇپ، 
ئەلســەقەفىينىڭ  ئۇبەيــدە  ئەبــۇ  ئىبنــى  مۇختــار  ئــۇالر 
ئەگەشــكۈچىلىرىدۇر. بــۇ ئېقىمدىكىلــەر ئىبنــى ھەنەفىينىــڭ 
ئۆلمىگەنلىكىنــى ۋە يېقىنــدا قايتىــپ كېلىدىغانلىقىنــى دەۋا 

ــدۇ. قىلى
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بولــۇپ،  پىرقىســى  »رافىزەلــەر«  توققۇزىنچىســى، 
ئــۇالر ســاھابىلەرنىڭ كۆپىنچىســنىڭ پەزىلىتىنــى ئىنــكار 
قىلغانلىقــى ئۈچــۈن »رافىــزە« يەنــى )رەت قىلغۇچىــالر، 
ئىنــكار قىلغۇچىــالر( دەپ ئاتالغــان. ئــۇالر ئەمەۋىيلــەر ۋە 
ئابباســىيالرنىڭ خەلىپىلىكىنــى قوبــۇل قىلمىغــان. ئــۇالر: 
»ئىمامســىز قوراللىــق ئــۇرۇش قىلغىلــى بولمايــدۇ« دەپ 
ــگا  ــدى ئوتتۇرى ــام مەھ ــۇالر ئىم ــۇڭا، ئ ــدۇ. ش ــاد قىلى ئېتىق

چىقمىغۇچــە جىھــاد پــەرز ئەمــەس، دەپ قارايــدۇ. 

ئــۇالر  بولــۇپ،  پىرقىســى  »دۇرزىلــەر«  ئونىنچىســى، 
گەرچــە فاتىمىيلەرنىــڭ ھاكىمىيــەت دەۋرىدە ھۆكۈم ســۈرگەن 
ئەمرۇلال ئەلفاتىمىيەگە ئەگەشــكەن شــىئە پىرقىســىغا مەنسۇپ 
ــۈن  ــاالمنى پۈت ــا ئەلەيھىسس ــۇالر ئىيس ــىمۇ، ئ ــىلەر بولس كىش

ــدۇ. ــرى دەپ قاراي ــاق پەيغەمبى ــڭ ئورت دىنالرنى

شىئەلەرنىڭ بىر قىسىم غەلىتە ئېتىقادلىرى تۆۋەندىكىچە 

شــىئەلەر پۈتــۈن ئىمامالرنىــڭ گۇنــاھ - مەســىيەتتىن . 1
پــاك ئىكەنلىكىنــى دەۋا قىلىــدۇ. ئــۇالر پەيغەمبەرلــەر 
گۇنــاھ - مەســىيەتكە ئارىلىشــىپ قېلىشــى مۇمكىــن، 
ــتىن  ــىيەت ئۆتكۈزۈش ــاھ – مەس ــالر گۇن ــا ئىمام ئەمم

پــاك، دەپ قارايــدۇ.

ئوســمان، . 2 ئۆمــەر،  ئەبۇبەكــرى،  شــىئەلەرھەزرىتى 
ئائىشــە ۋە ھەفســەقاتارلىق بۈيــۈك ســاھابە كىرامالرنــى 
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ــدۇ. ــۈم قىلى ــرالر« دەپ ھۆك »كاپى

شــىئەلەر ئەقىدىنىيوشــۇرۇش ئىماننىــڭ كامىللىقىنىڭ . 3
ئىپادىســى دەپ قارايــدۇ. ئۇالرچە بولغانــدا، كۆڭلىدە 
ئەكســىنى  ئۇنىــڭ  ئاغزىــدا  ئويــالپ،  باشــقىنى 

ــدۇ. سۆزلەشــكە بولى

ــى . 4 ــق نىكاھلىنىشــنى دۇرۇس، بەلك شــىئەلەر ۋاقىتلى
ــدۇ.  ــش دەپ قاراي ســاۋابلىق ئى

5 .-10 ئېيىنىــڭ  مۇھــەررەم  يىلــى  ھــەر  شــىئەلەر 
ئەنھۇنىــڭ  رەزىيەلالھــۇ  ھۈســەين  ئىمــام  كۈنــى 
شــېھىت قىلىنغانلىقىغــا ماتــەم مۇراســىمى ئۆتكــۈزۈش 
ۋە مۇراســىمدا بىســلىق تۆمــۈر پارچىلىــرى بىلــەن 
بەدەنلىرىگــە ئــۇرۇپ قــان ئاققۇزۇشــنىڭ زۆرۈرلىكىنــى 

تەكىتلەيــدۇ.

شــىئەلەر »›قۇرئــان كەرىم‹نىــڭ ئەســلى نازىــل . 6
بولغــان ئايەتلىــرى 7000 ئىــدى، كېيىنچــە، ســاھا-
بىــالر تەرىپىدىــن ھەزرىتى ئەلــى ھەققىدىكى ئايەتلەر 
قالدۇرۇلــۇپ، 6263 ئايەتكــە چۈشــۈرۈلگەن« دەپ 

جۆيلۈيــدۇ.

شــىئەلەر، ئەھلى بەيت )پەيغەمبەر ئائىلىسىدىكىلەر( . 7
تىــن باشــقاھەر قانــداق كىشــىنىڭ رىۋايــەت قىلغــان 

ھەدىســىنى قوبــۇل قىلمايدۇ.
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شــىئەلەر ئىســالمدا ئىمامســىز جىھــاد بولمايــدۇ، دەپ . 8
ئېتىقــاد قىلىــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر ئىســالم يولىــدا ئېلىــپ 
ــكار  ــى ئىن ــي ھەرىكەتلەرن ــۈن جىھادى ــان پۈت بېرىلغ

قىلىــدۇ.

شــىئەلەرنىڭ بــەزى تائىپىلىــرى ئىمــام )شــىئەلەرنىڭ . 9
ئىمامــى( ســىز جۈمــە نــازى ئوقــۇش دۇرۇس ئەمــەس 

دەپ قارايــدۇ.

شــىئەلەر ھــەر يىلــى زۇلھەججــە ئېيىنىــڭ 18-كۈنىنى . 10
ئەلــى  ھەزرىتــى  خەلىپىلىكنــى  »پەيغەمبىرىمىــز 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا تاپشــۇرغان كــۈن« دەپ ئېتىقــاد 
قىلىــپ، بــۇ كۈنــدە بايــرام ئۆتكۈزىــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر 
ئېيىنىــڭ  زۇلھەججــە  ھېيتلىرىغــا  قۇربــان  ۋە  روزا 
18-كۈنىنــى قوشــۇپ يىلــدا ئــۈچ قېتىــم دىنىــي 

ــدۇ. ــرام ئۆتكۈزى باي

شــىئەلەر ھەزرىتــى ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنــى پەيغەمبــەر 
ئەتىقــاد  دەپ  خەلىفــە  قويغــان  ســايالپ  ئەلەيھىسســاالم 
قىلســىمۇ، ئەممــا ھەزرىتــى ئەلــى ئۇالرنىــڭ بــۇ يالغــان 
دەۋاســىنى ئۆزىنىڭ مۇنۇ ســۆزى بىلەن رەت قىلىپ كەلگەن: 
»ئەگــەر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھايــات ۋاقتىــدا مېنــى 
خەلىپىلىككــە تەيىنلىگــەن بولســا ئىــدى، مــەن ئەبۇبەكــرى، 
ئۆمــەر ۋە ئوســمان رەزىيەلالھۇئەنھۇمالرغــا بەيئــەت قىلمىغــان 

ــم«. بۇالتتى
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شــىئەلەر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بىلــەن ئەلــى . 1
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ رەســىملىرىنى ســىزىش ۋە 
دەپ  دۇرۇس  ئېسىشــنى  ئىبادەتخانىالرغــا  ئۇالرنــى 

قارايــدۇ. 

شــىئەلەر تاھــارەت ئالغانــدا پۇتىنــى يۇمايــدۇ، يــاالڭ . 2
ئايــاق پۇتىغــا مەســىھ قىلىــدۇ. 

شــىئەلەر پىشــىن بىلــەن ئەســىر نامىزىنــى، ناماز شــام . 3
بىلــەن خۇپتەننــى بىرلەشــتۈرۈپ ئوقۇيدۇ.

شــىئەلەر ئىمــام ھۈســەين رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ شــېھىت . 4
مۇقــەددەس  توپىســىنى  كەرباالنىــڭ  قىلىنغــان 
بىلىــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر نامازلىرىــدا كەربــاال تۇپراقلىدىن 
پۇشــۇرۇلغان، يومــۇالق كىچىــك خىشــنىڭ ئۈســتىگە 

ــدۇ.  ســەجدە قىلى

بــەزى شــىئەلەر ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ ۋاپــات . 5
ئاســمانغا  ئۇنىــڭ  قىلىــپ،  ئىنــكار  بولغانلىقىنــى 
ئېلىــپ چىقىــپ كېتىلگەنلىكىنــى ۋە يېقىنــدا قايتىــپ 

ــدۇ.  ــى دەۋا قىلى كىلىدىغانلىقىن

بــەزى شــىئەلەر پەيغەمبىرىمىز مۇھەممــەد ئەلەيھىس-. 6
ســاالمىنى تىرىلىــپ كېلىــدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.

شــىئەلەرنىڭ پېشــۋالىرى ئىســالم دىنىنىــڭ بــەش . 7
ئاساســى پىرىنســىپىنىڭ بىــرى بولغــان زاكات پــەر-
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زىنــى ئىنــكار  قىلىــدۇ. ئــۇالر زاكاتنىــڭ ئورنىغــا مــال 
_ مۈلۈكنىــڭ بەشــتىن بىرىنــى ســەدىقە قىلىشــقا 
بۇيرۇيــدۇ. ئــۇالر بۇنىڭ تەقســىماتىنى تۆۋەندىكىدەك 

ــدۇ: ــە ئايرىي ئالتەتۈرگ

بىرىنچى، ئالالھنىڭ ھەققى.	 

ئىككىنچى، پەيغەمبەرنىڭ ھەققى.	 

ئۈچىنچى، ئىمامالرنىڭ ھەققى.	 

تۆتىنچــى، ئەھلــى بەيتتىــن بولغــان يېتىم – 	 
يېســىرالرنىڭ ھەققى.

بەشــىنچى،ئەھلى بەيتتىــن بولغــان پېقىــر - 	 
پۇقراالرنىــڭ ھەققــى.

ئالتىنچــى، ئەھلــى بەيتتىــن بولغــان مۇســا-	 
پىرالرنىــڭ ھەققى]1].

ئۆلىماالرنىڭ شىئەلەر  ھەققىدە ئېيتقانلىرى

ــا  ــەپ ۋە پىرقىالرغ ــل مەزھ ــەر خى ــى ھ ــىئەلەر تائىپىس ش
ــە  ــۈننە ۋەلجەمائەگ ــى س ــدە ئەھل ــڭ ئىچى ــدۇ. ئۇالرنى بۆلىنى
يېقىــن كېلىدىغىنــى ئىمامىيــە ۋە زەيدىيــە مەزھىبىــدۇر. 

ــاۋزۇدا ئابدۇلئەھــەد ئۇچقــۇن ھاجىمنىــڭ  ]1]  شــىئەلەر ھەققىــدە مەلۇمــات دېگــەن بــۇ م
ــدۇق. يازمىســىدىن پايدىالن
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شــىئەلەر تائىپىســىگە مەنســۇب بــۇ ئىككــى مەزھەپنىــڭ 
گۇمــان  ئىكەنلىكىدىــن  ئاممىســىدىن  مۇســۇلمان  كــەڭ 
ــى  ــۇ ئىكك ــدە ب ــڭ ئىچى ــا ئۇالرنى ــدۇ. ئەمم ــقا بولماي قىلىش
مەزھەپتىــن باشــقا ھەزرىتــى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب 
رەزىيەلالھــۇ  ئەنھۇنــى ئىــالھ، دەپ ئېتىقــاد قىلىدىغــان، 
شــۇنىڭدەك، »پەيغەمبەرلىــك ئەســلىدە ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
تالىبنىــڭ ھەققــى ئىــدى، جىبرىــل خاتالىشــىپ، مۇھەممــەد 
ئەلەيھىسســاالمغا ئېلىــپ كەلگــەن« دەيدىغــان تائىپىالرنىــڭ 
كاپىرلىقىــدا ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ پىكــرى بىــردەك بولغــان. 
ئىــالھ  ئەنھۇنــى  رەزىيەلالھــۇ  ئەلــى  ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى، 
دېگىنــى ئالــالھ تائاالنــى ئىنــكار قىلغانلىقىدۇر. شــۇنىڭدەك، 
ئۇالرنىــڭ پەيغەمبەرلىكنىــڭ ئەســلىدە ئەلــى رەزىيەلالھــۇ 
ــەر  ــڭ پەيغەمب ــى، ئۇالرنى ــدى دېگىن ــى ئى ــڭ ھەقق ئەنھۇنى
بــۇ  ئۇالرنىــڭ  قىلغانلىقىــدۇر.  ئىنــكار  ئەلەيھىسســاالمنى 
خىــل ئېتىقادىــي قاراشــلىرى ئــۆز ۋاقتىدىكــى مۇشــرىكالرنىڭ 

ئېتىقادىــي قاراشــلىرىدىن پەرقلىنىــپ كەتمەيــدۇ. 

رافىــزە  شــىئەلەرنىڭ  تەيمىيــە  ئىبنــى  شەيخۇلئىســالم 
پىرقىســى توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن: »شــىئەلەر ئــەڭ زالىم، 
ئــەڭ نــادان ۋە ئــەڭ ئەخمــەق كىشــىلەردۇر. ئــۇالر ئالالھنىــڭ 
ياخشــى بەندىلىرىگە دۈشــمەنلىك قىلىدۇ، پەيغەمبەرلەردىن 
ــڭ  ــارىالرنى ۋە ئۇالرنى ــر ۋە ئەنس ــۇغ مۇھاجى ــەڭ ئۇل ــا ئ قالس
يامــان  بەندىلەرنــى  ياخشــى   – ســالىھ  ماڭغــان  يولىــدا 
كۆرىــدۇ، كاپىــر، يەھۇدىــي، خىرىســتىيان ۋە مۇشــرىكالردىن 
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ئىبــارەت مۇناپىقالرنــى ياخشــى كۆرىــدۇ ۋە ئــۇالر بىلــەن 
ھەمكارلىشــىدۇ«]1].

نەجادنىــڭ  ئەھمــەدى  رەئىســى  ســابىق  ئىراننىــڭ 
بۇندىــن ئــون يىــل ئىلگىــرى يەھۇدىيالرنىــڭ دىنىــي ۋە 
سىياســىي ئەربابلىــرى بىلــەن قۇچاقلىشــىپ كۆرۈشــكەن ۋە 
مەخپىــي ســۆھبەت ئۈســتىلىگە ئولتۇرغــان ئەھۋالــى ئېلىنغــان 
بىلــەن  چىقىشــى  ئوتتۇرىغــا  يېقىنــدا  پىالســتىنكىنىڭ 
ئىراننىــڭ نەقــەدەر مۇناپىقانــە ئىــش قىلىدىغــان ئىســالم 
دۈشــمىنى ئىكەنلىكــى تېخىمــۇ ئايــان بولــدى. دېمــەك، 
ئىــران ھاكىمىيىتــى مۇســۇلمانالرغا دۈشــمەن، رۇســىيە بىلــەن 
ئەزەلدىــن دوســت، ئامېرىــكا بىلــەن كۆرۈنۈشــتە دۈشــمەن، 
ئىچكى جەھەتتىن بىر ئىكەنلىنىكىنى چۈشــۈنۈپ يېتىشــىمىز 

ــرەك. كې

نېمە ئۈچۈن بەزى شىئە تائىپىلىرىنى كاپىر دەيمىز؟

ئىســالم  ئۆزلىرىنــى  تائىپىلىــرى گەرچــە  بــەزى شــىئە 
ئۈممىتــى قاتارىدىــن ســاناپ كەلگــەن بولســىمۇ، لېكىــن 
ــى ئىســالم  ــالر ئۇالرن ــاد قارشــىدىكى خۇراپات ــڭ ئېتىق ئۇالرنى
ــڭ  ــدە ئۇالرنى ــدۇ. تۆۋەن ــپ تۇرى ــەن ئايرى ــن تامام ئۈممىتىدى
ــۆز كىتابلىرىدىــن  بــەزى خۇراپــى ئەقىدىلىرىنــى ئۇالرنىــڭ ئ

]1]  شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ »پەتىــۋاالر مەجمۇئەســى« ناملىــق ئەســىرى 1- تــوم، 
20-بەت.
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ــز:  ــپ كەلتۈرىمى ــل قىلى نەقى

1.  بــەزى شــىئەلەر ۋەھيــى ئەســلىدە ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
ــەد  ــى مۇھەمم ــىپ ئۇن ــل خاتالىش ــى، جىبرى ــا كېلەتت تالىبق
ئەلەيھىسســاالمغا ئېلىــپ كەلگــەن]1]، دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ.

2. شــىئە تائىپىســىنىڭ كۆپ ســانلىق مولال - ئۆلىمالىرى 
ھازىرقــى قۇرئــان تولــۇق ئەمــەس، چۈنكــى ئەســلى قۇرئــان 
ســاھابىلەر مۇرتــەد بولــۇپ كەتكەنــدە ئاســمانغا ئېلىــپ 
كېتىلگــەن]2]، دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ. ئۇالرنىــڭ بــۇ ئېتىقادىي 
قارىشــى ئىككــى چوڭ مەســىلىنى كەلتــۈرۈپ چىقىــدۇ. بىرى، 
»قۇرئــان كەرىم«نــى ئىنــكار قىلىــش، يەنــە بىــرى، ســاھابە 

كىرامالرنــى كاپىرلىــق بىلــەن تۆھمــەت قىلىــش.

ــالھ  ــى ئال ــر قىســمى ئۆزلىرىن ــڭ بى 3. شــىئە موللىلىرىنى
بىلــەن بەندىلەرنىــڭ ئارىســىدا ۋاســىتىچى دەپ قارايــدۇ]3]. 

4.  شــىئە موللىلىــرى ئىمــام ھۈســەيننىڭ قەبرىســىنى 
ــاۋاپ قىلغانــدەك  ــادەم ئالالھنــى ئەرشــتە ت ــاۋاپ قىلغــان ئ ت

ــدۇ. ــاد قىلى ــدۇ]4]، دەپ ئېتىق بولى

5. شــىئە موللىلىــرى ئىمــام ھۈســەيننىڭ قەبرىســىنى 

ــەل« 30  ــە ۋەلئەم ــۇل مەنىي ــەرھى »كىتاب ــڭ ش ــق كىتابنى ــالر ۋە مىللەتلەر«ناملى ]1]  »دىن
ــەت. - ب

]2]  »تەنبىيە ۋە رەد« ناملىق كىتابنىڭ 25 - بېتىدىن.
]3]  »بۇھارۇل ئەنۋار«ناملىق كىتابنىڭ 23 - توم، 99 - بېتىدىن.

]4]  »ئەل مەزار ئەل مۇفىد« 51 - بەت.
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زىيــارەت قىلىــش كەبىنــى تــاۋاپ قىلغاندىنمــۇ ســاۋابلىق 
ئەمەلــدۇر]1]، دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ.

6. شــىئەلەرنىڭ مولــال ۋە ئــاۋام خەلقــى ئالــالھ قىلغاننــى 
شــىئە ئىماملىرىمــۇ قىالاليــدۇ]2]، دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ.

7. شــىئە موللىلىرىنىــڭ بىــر قىســمى ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ 
تالىــب ئۆلۈكلەرنــى تىرىلدۈرەتتــى ۋە غەيبلەرنــى بىلەتتــى]3]، 

دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ.

8. شــىئە موللىلىــرى ســاھبىلەرنىڭ كاتتىلىرىدىــن ئەبــۇ 
بەكــرى، ئۆمــەر، ئوســمان، ئائىشــە، ھەفســە، مۇئاۋىيــە 
قاتارلىــق زاتالرنــى تىلــالپ ســۆكۈش ۋە ئۇالرغــا لەنەت قىلىش 
ــاد  ــادەت]4]، دەپ ئېتىق ــەل- ئىب ــاۋابلىق ئەم ــا س ــەڭ كاتت ئ

ــدۇ. قىلى

ۋاقىتلىــق  ئومۇمــەن  ھەممىســى  شــىئەلەرنىڭ   .9
نىــكاھ )نىكاھــى مۇتئە(نــى قىلمىغــان ئادەمنىــڭ ئىمانــى 
تولۇقالنمايــدۇ، بىــر مۆمىــن ئايالنــى ۋاقىتلىــق نىكاھــالپ 
ــارەت  ئۇنىڭدىــن پايدىلىنىــش كەبىنــى يەتمىــش قېتىــم زىي

قىلىــدۇ. ئېتىقــاد  دەپ  ئەۋزەلــدۇر،]5]  قىلغاندىــن 

]1]  »ساۋابۇل ئەئمال ۋە ئىقابۇل ئەئمال« 122-121 - بەتلەر.
]2]  »مەسابىھۇل ئەنۋار تەھەللى مۇشكىالتۇل ئەخبار«2 - توم، 397 -بەت.

]3]  »ئۇسۇل كافى« 1 - توم، 347 -بەت.
]4]  »فۇرۇئۇل كافى« 3 - توم، 224 -بەت.

]5]  »مىسباھۇتتەھەججۇد« 252 - بەت.
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10. ئىــران ئىســالم جۇمھۇرىيىتىنىــڭ قۇرغۇچىســى خــۇ-
مەينــى ئۆزىنىــڭ »ئىســالم ھۆكۈمىتــى« ناملىــق ئەســىرىدە: 
»بىزنىــڭ ئىماملىرىمىــز  يەتكــەن ئالىــي مەرتىۋىگــە ئالالھقــا 
ــن  ــى پەيغەمبەرلەردى ــرى ياك ــتىلەردىن ھېچبى ــن پەرىش يېقى

ــان. ــەن]1]، دەپ يازغ ــرى يېتەلمىگ ھېچبى

مۇسۇلماننىڭ مەيدانى ئېنىق بولۇشى الزىم

ئايرىمايمىــز، مۇســۇلمان  »بىــز ســۈننى، شــىئە دەپ 
ئۈممــەت«  بىــر  ھەممىمىــز  بىــز  يېتەرلىكتــۇر،  ئۇنۋانــى 
دېيىــش ناھايىتــى ئاســان، ھەمــدە قۇالققــا بــەك چىرايلىــق 
ئاڭلىنىدىغــان ســۆزدۇر. كاشــكى شــۇنداق بولســىدى. ئەممــا 
ئىــش بۇنــداق ئــوڭاي ئەمــەس. شــىئەلەردىن ھازىرغىچــە 
ــن 10- 15  ــى، مۇندى ــە دەيمەنك ــى ئۈزەلمىگەنلەرگ ئۈمىدىن
يىــل ئىلگىــرى ئەزھەرنىــڭ كاتتــا ئۆلىمالىــرى ۋە دۇنيادىكــى 
نوپۇزلــۇق ئالىمــالر ســۈننى_ شــىئە زىددىيىتىگــە خاتىمــە 
بېرىپ، ئىســالمىي قېرىنداشــلىقنى ئەمەلگە ئاشــۇرۇش يولىدا 
ــى  ــان ۋە قۇرۇلتايالرن ــپ بارغ ــەن ســۆھبەتلەرنى ئېلى كۆپلىگ
ئاچقــان. لېكىــن ئىراندىــن ئىجابىــي ئىنــكاس بولمىغانلىقــى 
ۋازكەچكەنلىكىنــى  ئىشــتىن  بــۇ  ئۆلىماالرنىــڭ  ئۈچــۈن 
قەرداۋىنىــڭ  يۇســۇپ  ئەلالمــە  شــۇنىڭدەك،  بىلەمســىز؟ 
قايســى«  ئىشــىڭىز  قىلغــان  پۇشــايمان  »ھاياتىڭىــزدا 

]1]  »ئىسالم ھۆكۈمىتى« 52 - بەت.
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دېگــەن ســوئالغا: »ســۈننى _ شــىئە قېرىنداشــلىقىنى قولغــا 
كەلتــۈرۈش ئۈچــۈن تارتقــان جاپايىمغــا پۇشــايمان قىلىمەن« 
دېگەنلىكىنــى بىلەمســىز؟ مىالدىيــە 1501- يىلــى ئىراننىــڭ 
ھاكىمىيــەت تەختىگــە چىققــان  ئىســمائىل ســەفەۋىنىڭ 
ــى  ــز ئوســمانىيە خەلىپىلىكىن ــاھىغا: »بى ــە پادىش پورتۇگالىي
يوقىتىــش ئۈچــۈن ســىلەر بىلەن بىــر ســەپتىمىز« دەپ خەت 
يازغانلىقىنــى ۋە ئەرەبىســتان زېمىنىنــى بىللــە ئۆلۈشــۈۋېلىش 
پورتۇغالىيەلىكلــەر  نەجدىگــە،  ئىرانلىقــالر  ئۈچــۈن 
ــىتىگە  ــىمۇ مەقس ــەن بولس ــپ كەلگ ــۇم قىلى ــە ھۇج جىددىگ
ســۈننىنى  شــىئەلەرنىڭ  بىلەمســىز؟  يېتەلمىگەنلىكىنــى 
ــۇڭا  ــىز؟ ش ــانايدىغانلىقىنى بىلەمس ــادەت س ــنى ئىب ئۆلتۈرۈش
بىــز مەيداننــى ئايرىشــىمىز كېــرەك، ئالالھنىــڭ تەرەپدارلىرىغا 
تەرەپــدار، شــەيتاننىڭ تەرەپدارلىرىغــا دۈشــمەن بولۇشــىمىز 

ــم. الزى
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تەكفىر ئېقىمى ۋە ئۇنىڭ خەتىرى

ئەپسۇســكى، كېيىنكــى ۋاقىتــالردا بىــر قىســىم مۇســۇلمانالر 
ئوتتۇرىســىدا ئەۋجگــە چىققــان »تەكفىــر– مۇســۇلمانالرنى 
كاپىرغــا چىقىرىــش« ئېقىمــى ئــەرەب ۋە ئىســالم دۆلەتلىرىدىن 
ــىر  ــك تەس ــۇ بەلگىلى ــۇر دىيارىمىزدىم ــڭ ئۇيغ ــپ بىزنى ھالقى
بــەزى  ئۇالرنىــڭ  مۇســۇلمانالرنى  بــۇ،  كەلــدى.  قوزغــاپ 
خاتالىقــى ياكــى دىننىڭ بەلگىلىمىلىرىگە بولغــان بىپەرۋالىقى 
ــدۇر.  ــان ئېقىم ــا چىقىرىۋېتدىغ ــى كاپىرغ ــەۋەبلىك، ئۇالرن س
بۇنىــڭ خەتىــرى ئىنتايىــن ئېغىــر. بــۇ ئېقىمغــا مەنســۇپ 
ــمايدىغان  ــىغا ماسالش ــر - قارىش ــڭ پىكى ــىلەر ئۆزلىرىنى كىش
مۇســۇلمانالرنى »قۇرئان كەرىم«نىڭ مىزانىغا ســالماي تۇرۇپال 
كاپىرغــا چىقىرىۋېتىــدۇ. ھەتتــا بەزىلىــرى مىجەزىگــە ياقمىغان 
»تاغــۇت«  ياكــى  »كاپىــر«  شەخىســلەرنى»مۇناپىق«، 
دېگەنــدەك ئېغىــر ســۆزلەر بىلــەن ئەيىبلەيــدۇ. ھالبۇكــى، بــۇ 
ســۆزلەرنى ئالدىــراپ بىــر ئادەمگــە ئىشلىتىشــكە بولمايدىغــان 
خەتەرلىــك ســۆزلەردۇر. بۇنــداق ســۆزلەر مۇســۇلمانالرنىڭ 
تېخىمــۇ  ئوينايــدۇ.  رول  ئاكتىــپ  بۆلۈشــكە  ئارىســىنى 
ــى  ــىغا قارش ــۇلمان قېرىندىش ــر مۇس ــى بى ــك بولغىن خەتەرلى
بۇنــداق ســۆزلەرنى قىلىــش جانابــى ئالالھنىــڭ نەزىرىــدە 
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ــابلىنىدۇ. ــاھ ھېس ــىز گۇن ــەت ۋە كەچۈرگۈس ــر جىناي ئېغى

تەكفىــر ئېقىمــى ئىســالم ئەللىرىــدە جەمئىيەتنــى ئىســالھ 
قىلىشــنى كۆزلەيدىغــان، ياخشــى نىيەتلىــك، بىــراق دىننــى 
توغــرا ۋە ئەتراپلىــق چۈشــىنىپ يىتەلمىگــەن، شــەرىئەت 
ــر  ــاز، پىكى ــن ئ ــى ئىنتايى ــان دەسمايىس ــن ئالغ ئىلىملىرىدى
ــال ئىــش  ــەت ھاياجــان بىلەن ــار، پەق ــن ت دائىرىســى ئىنتايى
كۆرىدىغــان، قېنــى قىزىــق  بىــر قىســىم كىشــىلەر ئەۋجگــە 
چــوڭ  ئىنتايىــن  ئېقىــم  بــۇ  ئېقىمــدۇر.  بىــر  چىققارغــا 
ــىغا  ــا چىقىش ــڭ ئوتتۇرىغ ــا پەتىۋاالرنى ــڭ ۋە خات خاتالىقالرنى

ــە. ــۇپ كەلمەكت ــەۋەب بول س

تەكفىر ئېقىمىنىڭ كېلىپ چىقىشى

ــاش  ــال ب ــڭ زامانىدى ــاھابە كىرامالرنى ــى س ــر ئېقىم تەكفى
كۆتۈرگــەن بىــر خەتەرلىــك ئېقىــم بولــۇپ، بۇنــى خاۋارىجــالر 
ئوتتۇرىغــا چىقارغــان. خاۋارىجــالر ئــۇالر ســاھابە كىرامالرنــى، 
ھەتتــا كاتتــا خەلىپىلەردىــن ئوســمان ئىبنــى ئەففــان، ئەلــى 
ــۈم  ــر«دەپ ھۆك ــۇ »كاپى ــب قاتارلىقالرنىم ــۇ تالى ــى ئەب ئىبن
قىلغــان ۋە ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش ئاچقــان، ھەتتــا ئوســمان 
ئوقــۇپ  قۇرئــان  ئەنھۇنىــڭ  رەزىيەلالھــۇ  ئەففــان  ئىبنــى 
ــا  ــى قانغ ــۇزالپ، ئالدىدىكــى قۇرئانن ــدە بوغ ــان يېرى ئولتۇرغ

ــدۇر. ــەن پىرقى بويىۋەتك
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كاتتا ئۆلىماالرنىڭ خاۋارىجالر ھەققىدە ئېيتقانلىرى

ئىمــام ئــەزەم ئەبــۇ ھەنىفــە مۇرجىئەلــەر]1] بىلــەن خــاۋا-
رىجالرنىــڭ ئازغۇنلۇقىغــا رەددىيــە بېرىــپ مۇنــداق دېگەن: 
»بىــز خاۋارىجــالردەك مۇئمىــن ئــادەم گۇنــاھ قىلســىمۇ 
ــادەم  ــاھ قىلغــان ئ ئۇنىڭغــا زىيىنــى بولمايــدۇ، چــوڭ گۇن
دوزاختــا مەڭگــۈ قالىــدۇ، دېمەيمىــز. ياكــى مۇرجىئەلەرگــە 
ــز مۇتلــەق قوبــۇل  ئوخشــاش بىزنىــڭ ياخشــى ئەمەللىرىمى
بولىــدۇ، گۇناھلىرىمىــز شەرتســىز مەغپىــرەت قىلىنىــدۇ، 
بىلــەن  كاپىرلىــق  دەيمىزكــى،  بىــز  قارىمايمىــز.  دەپ 
مۇشــرىكلىكنىڭ تۆۋىنىــدە بەزى باشــقا گۇناھلىــرى بولۇپ، 
ئاقىۋىتــى  ئادەمنىــڭ  مۇئمىــن  ئۆلگــەن  تەۋبــە قىلمــاي 
ــاال خالىســا ئۇنــى  ــالھ تائ ــالھ تائاالغــا تاپشــۇرۇلىدۇ، ئال ئال
ئازاباليــدۇ، خالىســا ئەپــۇ قىلىــدۇ، مۇنــداق ئــادەم دوزاختــا 
مەڭگــۈ قالمايــدۇ«]2]. ئىمــام تاھــاۋى مۇنــداق دېگەن:»بىــز 
چىقارمايمىــز.  كاپىرلىققــا  ھېچكىمنــى  مۇســۇلمانالردىن 
گۇنــاھ – مەئســىيەتئىمانغا زىيــان يەتكۈزمەيــدۇ دەپمــۇ 
قىلغــان  ئەمەللەرنــى  ياخشــى  ئالالھتىــن  قارىمايمىــز، 
مۇئمىنلەرگــە مەغپىــرەت تىلەيمىــز ۋە ئۇالرنــى ئــۆز رەھمىتــى 

]1]  مۇرجىئەلــەر_ ئوســمان ئىبنــى ئەففــان رەزىيەلالھۇنىــڭ ئاخىرقــى دەۋرىــدە خاۋارىجالرنىــڭ 
ئەكســىچە ئوتتۇرىغــا چىققــان مەزھــەپ بولــۇپ، ئــۇالر» كاپىــر  ئىبادەت قىلســا پايدىســى 
بولمىغانــدەك، مۇئمىــن گۇنــاھ قىلىســىمۇ ئۇنىــڭ ئىمانىغــا زىيــان يەتمەيــدۇ« دەيــدۇ. 
ئــۇالر كۆپلىگــەن ئەقىــدە مەســىلىلىرىدە  ئەھلــى ســۈننە ئەقىدىســىگە مۇۋاپىقالشــمايدۇ.

]2] ئىمام ئەزەمنىڭ »ئەلفىقھۇل ئەكبەر« ناملىق ئەسىرى 167-164 - بەتلەر.
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بىلــەن جەننەتكــە كىرگۈزۈشــىنى ســورايمىز. ئەممــا ئالــالھ 
ئۇالرنــى چوقــۇم جەننەتكــە كىرگۈزىــدۇ، دەپ كېســىپ 
ئالالھتىــن  ئۈچــۈن  كىشــىلەر  ئېيتالمايمىز.گۇناھــكار 
مەغپىــرەت تىلەيمىــز، ئۇالرنــى ئالالھنىــڭ رەھمىتىدىــن 

ئۈمىدســىزلەندۈرمەيمىز«]1]. 

ھەنەفىي ئۆلىمالىرىدىن ئىبنى ئەبۇلئىز تاھاۋىنىڭ مەزكۇر 
ســۆزىدە، مۇرجىئەلەرنىڭ »كاپىر  ئىبادەت قىلســا پايدىســى 
ــڭ  ــىمۇ ئۇنى ــاھ قىلىس ــادەم گۇن ــن ئ ــدەك، مۇئمى بولمىغىنى
ــىگە ۋە  ــان سەپسەتىس ــدۇ« دەيدىغ ــى بولماي ــا زىيىن ئىمانىغ
خاۋارىجالرنىــڭ »مۇئمىــن ئــادەم ھەرقانــداق گۇناھــى كەبىرە 
)چــوڭ گۇنــاھ( نــى ســادىر قىلســا كاپىــر بولىــدۇ« دېگــەن 

ســۆزىگە رەددىيــە بېرىلگەنلىكىنــى ئېيتقــان.

ــق  ــالر« ناملى ــەر  ۋە دىن ــتانى »مىللەتل ــام شەھرىس  ئىم
دېگــەن:  مۇنــداق  توغرۇلــۇق  خاۋارىجــالر  ئەســىرىدە 
»مۇســۇلمانالر ســايالپ چىققان ھەقىقىي ئىســالم خەلىپىسىگە 
قارشــى چىققانالرنىــڭ ھەممىســى خاۋارىجــدۇر. مەيلــى ئــۇالر 
ســاھابە كىرامالرنىــڭ زامانىدىكــى خاۋارىجــالر بولســۇن، ياكى 
كېيىنكــى زامانــالردا چىققانلىــرى بولســۇن، مۇســۇلمانالرنىڭ 
ئادىــل دىنىــي لىدېرلىرىگــە قارشــى چىققانالرنىــڭ ھەممىســى 
شەھرىســتانىنىڭ  ھــەزم  ئىبنــى  ئىمــام  خاۋارىجــدۇر«]2]. 

]1]  ئىمــام تاھاۋىنىــڭ »ئەقىدەتۇتتەھاۋىيــە« ناملىــق ئەســىرىگە ئىبنــى ئەبۇلئىزنىــڭ شــەرھى 
.31/2

]2] شەھرىستانىنىڭ »مىللەتلەر ۋە دىنالر« ناملىق ئەسىرى 1 - توم، 114 - بەت.
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بــۇ ســۆزىنى كۈچلەنــدۈرۈپ مۇنــداق دېگــەن: »قانداقــال 
بولمىســۇن، خاۋارىجالرنىــڭ پىكىــر ئېقىمىغــا ئەگەشــكەن ۋە 
ئــۇالر بىلــەن ھەمكارالشــقانالرنىڭ ھەممىســى خاۋارىجــدۇر«.

تەكفىر ئېقىمىغا تۈرتكە بولغان ئامىلالر

ئەينــى ۋاقىتتــا، خاۋارىجالرنىــڭ مۇســۇلمانالرنى كاپىرلىققا 
چىقىرىۋېتىشــىغا تۈرتكــە بولغــان ئاساســلىق ئامىــل ئۇالرنىــڭ 
ئەقىــدە جەھەتتىكــى كۆزقارىشــى ســەۋەب بولغــان. ئۇالرنىــڭ 
ئەقىدىســىدە »چــوڭ گۇناھالرنــى ســادىر قىلغــان ئــادەم 
كاپىــر بولىــدۇ ۋە دوزاختــا مەڭگــۈ قالىــدۇ«. ئــۇالر بــۇ 
ــر خاتالىــق  ــداق بى ــاپ قالمــاي، ھەرقان ئەقىدىســىدىال توخت
ئۆتكۈزگــەن مۇســۇلماننىمۇ كاپىرلىققــا چىقارغــان، ھەتتــا 
ئىســالم خەلىپىلىرىدىــن ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب، ئوســمان 
ھۆكــۈم  كاپىرلىققــا  زاتالرنىمــۇ  قاتارلىــق  ئەففــان  ئىبنــى 

قىلىۋەتكــەن. 

ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ قارىشــىچە، خاۋارىجــالر »قۇرئــان 
كەرىــم« ۋە ھەدىــس شــەرىپنىڭ روھىغــا ئەمــەل قىلىدىغــان، 
ئىســالم دىنىنىــڭ ئوتتۇراھاللىــق پىرىنســىپى بويىچــە ئىــش 
كەلگــەن  تۇرۇپــال  قاسرشــى  مۇســۇلمانالرغا  كۆرىدىغــان 
ــرى ئۇالرنىــڭ  ــن بې ــدۇر. مۇســۇلمانالر تارىختى ئازغــۇن پىرقى

ــەس.  ــان ئەم ــي بواللىغ ــلىكىدىن خالى زىيانكەش
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زامانىمىزدا ئوتتۇرىغا چىققان تەكفىر ئېقىمىنىڭ ئەۋج ئېلىش 
سەۋەبلىرى

زامانىمىــزدا ئوتتۇرىغــا چىققــان تەكفىــر ئېقىمىنىــڭ ئــەۋج 
ئېلىــش ســەۋەبلىرىنى ئانالىــز قىلىشــقا توغــرا كەلســە، ئۇنــى 

تۆۋەندىكىــدەك بىرقانچــە تۈرگــە خۇالسىالشــقا بولىــدۇ: 

ــي  ــى چۈشەنمەســلىك ۋە پىكرى بىرىنچــى، ئىســالم دىنىن
جەھەتتىكى قاتماللىق. چۈنكى تەكفىر ئېقىمىدىكىلەر ئىســالم 
دىنىنىــڭ ماھىيىتىنــى ۋە غايىســىنى چۈشــەنمىگەنلىكتىن، 
ئايــەت ۋە ھەدىســلەرنى ئــۆز خاھىشــى بويىچــە شــەرھىلەيدۇ، 
ئالدىنىــپ،   نەيرەڭلىرىگــە  دۈشــمەنلىرىنىڭ  ئىســالم 

ــدۇ. ــنى رەۋا كۆرى ــى تۆكۈش ــۇلمانالرنىڭ قېنىن مۇس

ئىككىنچــى، دىنىــي ئىلىــم ۋە شــەرئىي ئەھــكام ھەققىــدە 
يۈزەكــى مەلۇماتقــا ئىگــە بولغــان تۇرۇقلۇق،ئۆزلىرىنــى كاتتــا 
ئەھلــى – ئۆلىمــا قاتارىــدا پەدەزلــەپ كۆرســىتىدۇ. ئــۇالر 
ھازىرقــى ئۇچــۇر دەۋرىــدە تــور ياكــى ۋەز – نەســىھەت 
ــپ، ئىســالم  ــر نەرســىنى ئۆگىنىۋېلى ئۈنســىنلىرىدىنئازراق بى
ــق  ــۇالر بۇنىڭلى ــا مۇشــۇ ئىكــەن دەپ ئوياليدۇ.ئ دېگــەن مان
بىلــەن قالمايــدۇ، ھەتتــا پۈتــۈن ھاياتىنــى ئىلىــم ئۆگىنىــش 
بىلــەن ئۆتكۈزگەن،ئۆزىدىــن كــۆپ پىشــقەدەم ھەقىقىي ئىلىم 

ئەربابلىرىغــا تىــل ئۇزۇتىــدۇ. 

ئۈچىنچــى، پەتىــۋا بېرىــش ســاالھىيىتىگە ئىگــە بولمــاي 
ــش.  ــۋا بېرى ــۆز خاھىشــى بويىچــە پەتى ــراپ ئ ــۇرۇپ، ئالدى ت
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ــنىڭ  ــۋا بېرىش ــىلىگە پەتى ــر مەس ــال بى ــەر  قانداق تەكفىرچىل
ئالالھنىــڭ نامىدىــن ھۆكــۈم قىلىــش ئىكەنلىكىنــى ۋە بۇنىڭ 
جاۋابكارلىقىنىــڭ قانچىلىــك ئېغىــر ئىكەنلىكىنــى بىلمەيــدۇ. 
ــالھ تائاالدىــن قورقمــاي ئاغزىغــا كەلگەنچــە  ــۇالر ئال شــۇڭا ئ
مۇســۇلمانالرغا  ۋە  دىنىغــا  ئىســالم  چىقىرىــپ،  پەتىــۋا 

ــدۇ. ــلىك قىلى زىيانكەش

تۆتىنچــى، ئىخــالس ۋە ياخشــى نىيەتبىلەنــال  كۇپــا-
يىلىنىــپ، ئىلىــم بىلــەن قورالالنماســلىق. چۈنكــى مــۇ-
ــە  ــى ھىماي ــڭ دىنىن ــش، ئالالھنى ســۇلمانالرنى ئىســالھ قىلى
قىلىــش ۋە ئىســالمىي ھايــات كەچــۈرۈش ئۈچــۈن يالغــۇز 
ــڭ  ــدۇ. بۇنى ــا قىلماي ــال كۇپ ــى نىيەت ــى ياخش ــالس ياك ئىخ
بىلــەن بىرگــە ئىلىــم - مەرىپەتلىــك، ھوشــيارلىق، تەقۋالىــق 
ۋە مەســئۇلىيەتچانلىقنىمۇ تەلــەپ قىلىــدۇ. خاۋارىجالرمــۇ  ئــۆز 
ــدى،  ــەر ئى ــك ئادەمل ــدا ئىخالســمەن، ياخشــى نىيەتلى ۋاقتى
لېكىــن ئۇالرنىــڭ شــەرىئەت ئىلمىدىــن يېتەرلىــك دەرىجىــدە 
نېسىۋىســى يوقتــى. شــۇڭا ئــۇالر »چــوڭ گۇنــاھ ســادىر 
قىلغانــالر كاپىــر بولىــدۇ« دېگــەن پىكرىدە چىــڭ تۇرۇۋالغان.

ــادەت  ــك بولۇشــنىڭ ئىب ــم – مەرىپەتلى بەشــىنچى، ئىلى
ئىكەنلىكىنــى بىلمەســلىك، شــۇنىڭدەك، ئىلىــم تەلــەپ 
قىلىشــنىڭ خېلــى كــۆپ ئىبادەتلەردىــن مۇھىــم بولغانلىقــى 
ئۈچــۈن، ســاھابىلەرنىڭ زامانىدىــن باشــالپ پۈتــۈن ئىســالم 
ئۆلىمالىــرى مۇســۇلمانالرنى ئىبــادەت ۋە جىھــاد قىلىشــتىن 
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ــى  ــپ كەلگەنلىكىن ــم ئۆگىنىشــكە تەشــۋىق قىلى ــاۋۋال ئىلى ئ
ھەســەن  ئۆلىمالىرىدىــن   تابىئىــن  چۈشەنمەســلىكتۇر. 
بەســرى مۇنــداق دېگــەن: »بىلىمســىز ئىــش قىلغۇچــى 
ئادەمگــە  قالغــان  ئادىشــىپ  يولــالردا  توقــاي  ئەگــرى - 
ئوخشــايدۇ. ئىبــادەت بىلــەن ئىلىــم ئۆگىنىشــنى بىــر – 
بىرىگــە قارىمۇقارشــى قىلىۋالمىغــان ھالدائىلىــم ئۆگىنىــڭالر. 
بــەزى قەۋملــەر بــەزى ئىبادەتلەرگــە كۇپايــە قىلىــپ، ئىلىــم 
ئۆگىنىشــكە ســەل قارىغانلىــق ســەۋەبلىك، نادانلىقتىــن 
ئۆزىنىــڭ دىنىــي قېرىنداشــلىرىغا قىلىــچ تەڭلىگــەن، ئەگــەر 
ئۇالرنىــڭ ئىلىمدىــن نېسىۋىســى بولســا ئىــدى، ھەرگىــز 

بۇنــداق قىلمىغــان بوالتتــى«.

ئالتىنچــى، ئۆزىنىڭ كۆزقاراشــلىرىغا ماسالشــمايدىغانالرنى 
پىكــرى  تــۇرۇپ  يېنىــدا  ھېســابلىمايدىغان،   مۇســۇلمان 
ئىلىــم  ئۆلىماالرنــى   - ئالىــم  قوللىمايدىغــان  جەھىتتىــن 
ئەھلــى قاتارىدىــن كۆرمەيدىغــان ئىنساپســىزالردۇر. ئۇالرنىــڭ 
ۋە  نەپســانىيەتچىلىك  چىققــان  ئۇچچىغــا  قىلمىشــى  بــۇ 

مۇتەئەسســىپلىكتىن باشــقا نەرســە ئەمــەس.

كۇفرى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

كۇفرى دېگەن نېمە؟

»كۇفــرى« دېگــەن ســۆزنىڭ لۇغەتتىكــى مەنىســى: پــەر-
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دىلــەش، يوشــۇرۇش ۋە يېپىــش دېگەنلىك بولىدۇ. شــەرئىي 
ئىســتېمال مەنىســى: ئالــالھ تائاالنىــڭ بىرلىــك ۋە بارلىقىنــى 
ــم« ۋە  ــان كەرى ياكــى ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىنــى، ياكــى »قۇرئ
ســەھىھ ھەدىســلەر ئارقىلىــق ئىمــان ئېيتىــش بەلگىلەنگــەن 
ئەقىدە مەســىلىلىرىدىن بىرەرســىنى قەستەن ئىنكار قىلىشنى 
كۆرســىتىدۇ. مۇنــداق ئادەملــەر كاپىر ھېســابلىنىدۇ. بۇ ھەقتە 
ــەن: ﴿ ــداق دېگ ــم«دە مۇن ــان كەرى ــالھ »قۇرئ ــى ئال جاناب
شۈبھىســىزكى، ئالالھنــى ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبەرلىرىنــى ئىنــكار 
قىلغانــالر، ئالــالھ بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ئارىســىنى 
)ئالالھقــا ئىشــىنىپ پەيغەمبەرلىرىگــە ئىشــەنمەيمىز دېيىــش 
)پەيغەمبەرلەرنىــڭ(  بولغانــالر،  ئايرىۋەتمەكچــى  بىلــەن( 
بەزىســىگە ئىشــىنىمىز، بەزىســىگە ئىشــەنمەيمىز دېگۈچىلــەر 
ۋە  ئىمــان بىلــەن كۇفرىنىــڭ ئارىســىدا )ئوتتــۇرا( يــول 
تۇتماقچــى بولغانالرغــا كەلســەك، ئەنــە شــۇالر راســتتىنال 
ــازاب تەييارلىــدۇق﴾]1].  ــا ئەلەملىــك ئ ــرالردۇر، كاپىرالرغ كاپى
ــان دىنســىزالر،  ــكار قىلىدىغ ــى ئىن ــالھ تائاالن ــەت ئال ــۇ ئاي ب
ئالالھنىــڭ  ۋە  قىلىدىغانــالر  ئېتىقــاد  دىنالرغــا  باتىــل 
پەيغەمبەرلىرىنىڭ بەزىســىگە ئىمان ئېيتىپ بەزىســىنى ئىنكار 
ــي – خىرىســتىيان ۋە  ــى، شــۇنىڭدەك يەھۇدى قىلىدىغانالرن

دىنســىز مۇلھىدالرنىــڭ ھەممىســىنى ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ.

ــرى، ئېتىقادتىكــى  ــدۇ. بى ــۈك بولى ــق ئىككــى تۈرل كاپىرلى

]1]  نىسا سۈرىسى: 151-150- ئايەتلەر.



044

مۇھەممەد يۈسۈپ

كاپىرلىــق، يەنــە بىــرى، ئىــش – ئەمەلدىكــى كاپىرلىــق. 
ئىماندىــن  كىشــى  قىلغــان  ســادىر  ئېتىقادتىكىكاپىرلىقنــى 
چىقىــپ كېتىــدۇ. ئەممــا ئەمەلدىكــى كاپىرلىقنىســادىر قىلغــان 
كىشــى ئىماندىــن چىقىــپ كەتمەيــدۇ، لېكىــن ئېغىــر گۇناھــكار 

ــدۇ.  بولى

ئېتىقادتىكى كۇفرىلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە

بىرىنچى، ئىنكار قىلىپ كاپىر بولۇش

ئىنــكار قىلىــپ كاپىــر بولــۇش - »قۇرئــان كەرىــم« 
گــە ياكــى ســەھىھ ھەدىســلەرگە ياكــى ئــۇالردا كەلگــەن 
ھۆكۈملەرگــە، ياكــى نامــاز، روزا، زاكات، ھەجگــە ئوخشــاش 
پــەرز ئىبادەتلەرنىــڭ بىرەرســىگە ئىنــكار قىلىــش دېگەنلىــك 
ــان  ــالھ »قۇرئ ــى ئال ــا مۇناســىۋەتلىك جاناب ــدۇ. بۇنىڭغ بولى
يالغاننــى  تائاالغــا  دەيدۇ:﴿ئالــالھ  مۇنــداق  دە  كەرىــم« 
ــان  ــكار قىلغ ــى ئىن ــدە ئۇن ــەق كەلگەن ــى ھ ــان ياك چاپلىغ
ئادەمدىنمــۇ زالىــم ئــادەم بارمــۇ؟ جەھەننەمــدە كاپىرالرغــا 

جــاي يوقمىــدۇ؟﴾]1].

ئىككىنچى، تەكەببۇرلۇق قىلىپ كاپىر بولۇش

تەكەببۇرلــۇق قىلىــپ كاپىــر بولــۇش - ئىســالم ئەھــكام-
لىرىنىــڭ ھــەق ئىكەنلىكىنى بىلىپ تــۇرۇپ، ھاكاۋۇرلىقىدىن 

ئەنكەبۇت سۈرىسى: 68 – ئايەت.  [1[
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خىلدىكــى  بــۇ  دېگەنلىكتــۇر.  بويسۇنماســلىق  ئۇنىڭغــا 
كاپىرلىــق ئىبلىســنىڭ كۇفرىلىقىغــا ئوخشــايدۇ. چۈنكــى 
ئىبلىــس ھەقىقەتنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇنى قوبۇل قىلىشــتىن 
ــداق  ــالھ مۇن ــى ئال ــە جاناب ــۇ ھەقت ــدى. ب ــان ئى ــاش تارتق ب
ــەجدە  ــە س ــتىلەرگە “ئادەمگ ــدا پەرىش ــۆز ۋاقتى ــەن: ﴿ئ دېگ
ــدۇق، ئىبلىســتىن باشــقا ھەممىســى ســەجدە  ــڭالر” دې قىلى
قىلــدى، ئىبلىــس )ســەجدە قىلىشــتىن( بــاش تارتتــى، 
تەكەببۇرلــۇق قىلــدى، ئــۇ كاپىرالردىــن بولــۇپ كەتتــى﴾]1].

دېمــەك، ئىبلىــس ئالالھنىــڭ ئەمرىگــە بويســۇنمىغانلىقى 
ئايەتتــە  مەزكــۇر  بــۇ  كەتكــەن.  بولــۇپ  كاپىــر  ئۈچــۈن 
ئېنىــق بايــان قىلىنغــان. بۇنىڭدىــن مەلۇمكــى، ئالالھنىــڭ 
ئەمرىگــە بويســۇنمىغان چوڭچــى - ھاكاۋۇرالرنىــڭ ئاقىۋىتــى 

ــدۇ. ــق بولماي ــنىڭكىدىن پەرقلى ئىبلىس

ئۈچىنچى، شەك كەلتۈرۈپ كاپىر بولۇش

شــەك كەلتــۈرۈپ كاپىــر بولــۇش – »قۇرئــان كەرىــم« 
ئەقىــدە  بېكىتىلگــەن  ئارقىلىــق  ھەدىســلەر  ســەھىھ  ۋە 
ــك  ــۈرۈش دېگەنلى ــەك كەلت ــىگە  ش ــىلىلىرىدىن بىرەرس مەس
بولىــدۇ. بــۇ ھەقتــە جانابــى ئالــالھ تائــاال مۇنــداق دېگــەن: 
﴿)كاپىــر ئــادەم مۇنــداق دېــدى( قىيامــەت بولمايــدۇ دەپ 
ئوياليمەن، ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمغا قايتۇرۇلغاندىمۇ)يەنى 
قىيامــەت بولغاندىمــۇ( ئەلۋەتتــە بــۇ باغدىــن ياخشــىراق جاينى 

]1] بەقەرە سۈرىسى: 34 – ئايەت.
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مۇنازىرلەشــكەن  بۇرادىــرى  )مۇئمىــن(  ئۇنىڭغــا  تاپىمــەن. 
ھالـــــدا، ســېنى تۇپراقتىــن، ئاندىــن ئابىمەنىدىــن يارىتىپ، 
ئاندىــن ســېنى راۋۇرۇس ئىنســان قىلغــان زاتنــى ئىنــكار 
ــا ئىشــەنگەن  ــالھ تائاالغ ــدى﴾]1]. چۈنكــى ئال قىالمســەن؟ دې
بولســىمۇ، ئاخىــرەت كۈنىنىــڭ بولىدىغانلىقىغــا ئىشــەنمىگەن 

ــردۇر. ــىز كاپى ــادەم شەكس ئ

شــەك  بولىدىغانلىقىغــا  قىيامەتنىــڭ  ئايەتتــە،  بــۇ 
كەلتۈرگــەن كىشــى ئالــالھ تائاالنــى ئىنكار قىلغانغا ئوخشــاش 
ئىكەنلىكىبايــان قىلىنغــان. ئالــالھ تائاالنــى ئىنــكار قىلغــان 

ــوق. ــەك ي ــدا ش ــر بولىدىغانلىقى ــىنىڭ كاپى كىش

تۆتىنچى: ئېتىراز بىلدۈرۈپ كاپىر بولۇش

ئېتىــراز بىلــدۈرۈپ كاپىــر بولــۇش – ئىســالم دىنىــدا 
بىلــدۈرۈش  قارشــىلىق  ئەمەللەرگــە   – ئىــش  بۇيرۇلغــان 
ۋە ئۇالردىــن يــۈز ئــۆرۈش دېگەنلىــك بولىــدۇ. بۇنىڭغــا 
مۇناســىۋەتلىك جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: ﴿كاپىــرالر 
ــەردۇر﴾]2]. ــۈز ئۆرۈگۈچىل ــىلەردىن ي ــان نەرس ئاگاھالندۇرۇلغ

بــۇ ئايەتتىــن، جانابــى ئالالھنىــڭ ئەمــر – پەرمانلىرىدىن 
يــۈز ئۆرىگــەن كىشــىلەرنىڭ شەكســىز كاپىــر بولىدىغانلىقىنــى 

كۆرىۋالغىلــى بولىدۇ.

كەھف سۈرىسى: 36 - 37 – ئايەتلەر.   [1[
ئەھقاف سۈرىسى: 3 – ئايەت.   [2[
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بەشىنچى: مۇناپىقلىق قىلىپ كاپىر بولۇش

ــدا ئىشــىنىپ  ــۇش – تىلى ــر بول مۇناپىقلىــق قىلىــپ كاپى
ــۇ  ــدۇ. ب ــك بولى ــلىك دېگەنلى ــدا ئىشەنمەس ــۇپ، دىلى قوي
ھەقتــە جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگەن: ﴿كىشــىلەر ئارىســىدا 
ئالــالھ تائاالغــا ۋە ئاخىــرەت كۈنىگــە ئىشــەندۇق دېگۈچىلــەر 

بــار، ھەقىقەتتــە ئــۇالر ئىشــەنمەيدۇ﴾]1].

ئارقىلىــق  ئېغىزلىــرى  مۇناپىقــالر  ئايەتتــە،  بــۇ     
قىلســىمۇ،  دەۋا  قانچىلىــك  دەپ  ئۆزلىرىنى»مۇســۇلمان« 
ــى  ــەس، بەلك ــۇلمانالردىن ئەم ــڭ مۇس ــە، ئۇالرنى ئەمەلىيەتت

ئىپادىلىنىــدۇ. ئىكەنلىكــى  كاپىرالردىــن 

ئادەمنىــڭ  قىلغــان  ســادىر  ئېتىقادتىكىكاپىرلىقنــى    
ــدۇ.  ــۇپ كېتى ــر بول ــپ، كاپى ــن قېلى مۇســۇلمانلىقى ئەمەلدى
بــۇ خىلدىكــى كىشــىلەرنىڭ قىلغــان پۈتــۈن ياخشــى ئىــش 
- ئەمەللىرىنىــڭ ھەممىســى بىــكار بولــۇپ كېتىــدۇ. چۈنكــى 
ئېتىقادتىكــى كاپىرلىــق بىلــەن مۇســۇلمانلىق ئەســال بىــر 

ــدۇ.  ــە كېلەلمەي يەرگ

ئەمەلدىكى كاپىرلىقنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكىچە: 

ســۈپىتىگە  كاپىرلىــق  قىلىــپ  تۇزكورلــۇق  بىرىنچــى: 
كىرىــش

بەقەرە سۈرىسى 8 – ئايەت.   [1[
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كاپىرلىــق ســۈپىتىگە كىرىــش –  قىلىــپ  تۇزكورلــۇق 
ئالالھنىــڭ بەرگــەن نېمەتلىرىنــى بىلىــپ تــۇرۇپ، ئۇنىڭغــا 
شــۈكۈر ئــادا قىلماســلىق دېگــەن بولىــدۇ. بــۇ ھەقتــە جانابــى 
ــاڭالر،  ــۈكۈر قىلس ــە ش ــەن: ﴿نېمىتىمگ ــداق دېگ ــالھ مۇن ئال
)ئۇنــى( تېخىمــۇ زىيــادە قىلىمــەن، ئەگــەر كۇپرانــى نېمــەت 
قىلىــپ )تۇزكورلــۇق( قىلســاڭالر، مېنىــڭ ئازابىــم، ئەلۋەتتــە، 

بەكمــۇ قاتتىــق بولىــدۇ﴾]1].

ئىككىنچــى: گۇنــاھ – مەئســىيەت ســادىر قىلىپ كاپىرلىق 
ســۈپىتىگە كىرىش

كاپىرلىــق  قىلىــپ  ســادىر  مەئســىيەت   – گۇنــاھ 
كاپىرلىــق  شــەرىئىتىدە  ئىســالم   – كىرىــش  ســۈپىتىگە 
ــيەتلەر ۋە  ــاھ ـ مەئس ــداق گۇن ــۈپەتلەنگەن ھەرقان ــەن س بىل
چەكلەنگــەن ئىــش دېگەنلىــك بولىــدۇ. ئــۇالر تۆۋەندىكىچە:

بىرىنچى،مۇســۇلماننىڭ قېنىنــى ناھــەق تۆكــۈش. بــۇ 
ھەقتــە جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: ﴿مۇســۇلماننى 
ھاقارەتلــەش ئېغىــر گۇناھتــۇر، ئۇنــى ناھــەق ئۆلتــۈرۈش 

كاپىرلىقتــۇر﴾]2].

ئىككىنچــى، ھــاراق، ئوغۇرلــۇق، ۋە زىنــا – پاھىشــگە 
ئوخشــىغان چەكلەنگــەن قىلمىشــالرنى قىلىــش دېگەنلىــك 
ــداق  ــەر ئەلەيھىسســاالمدىن مۇن ــە پەيغەمب ــۇ ھەقت ــدۇ. ب بولى

]1] ئىبراھىم سۈرىسى 7 – ئايەت.
]2] بۇخارى رىۋايىتى.
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ــك  ــى مۇئمىنلى ــا قىلغۇچ ــان: »زىن ــان قىلىنغ ــس باي ھەدى
ھالىتىــدە تــۇرۇپ زىنــا قىلمىغىنىــدەك، ئوغرىمــۇ مۇئمىنلىــك 
شــۇنىڭدەك  قىلمايــدۇ،  ئوغرىلىــق  تــۇرۇپ  ھالىتىــدە 
ھــاراق ئىچكۈچىمــۇ مۇئمىنلىــك ھالىتىــدە تــۇرۇپ ھــاراق 

ئىچمەيــدۇ«]1].

ئۈچىنچــى، نامــاز، روزا، زاكات قاتارلىــق پــەرز ئەمەللەرنــى 
پەيغەمبــەر  مۇناســىۋەتلىك  بۇنىڭغــا  ئېتىــش.  تــەرك 
ئەلەيھىسســاالمئۆزىنىڭ بىــر ھەدىســىدە مۇنــداق دېگــەن: 
ــازدۇر.  ــەرق نام ــى پ ــڭ ئارىمىزدىك ــەن بىزنى ــرالر بىل »كاپى
نامازنــى تــەرك قىلغــان كىشــى كاپىــر بولغــان بولىــدۇ«]2]. بــۇ 
ھەدىســتىكى كاپىرلىــق ئىماندىن چىقىرىدىغــان دەرىجىدىكى 
ئېتىقادىــي كاپىرلىق ئەمــەس، بەلكى ئەمەلدىكى كاپىرلىقتۇر.

ســۈپىتىگە  كاپىرلىــق  ســەۋەبلىك  ھۆكــۈم  تۆتىنچــى، 
كىرىــش

ھۆكۈم ســەۋەبلىك كاپىرلىق ســۈپىتىگە كىرىش - شەرىئەت 
قانۇنىنىــڭ ئــەۋزەل ئىكەنلىكىگــە ئىقــرار قىلىــپ تــۇرۇپ، باشــقا 
قانۇنــالر بويىچــە ئىــش كــۆرۈش دېگەنلىــك بولىــدۇ. بــۇ 
ھەقتــە جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: ﴿كىملەركــى، ئالــالھ 
چۈشــۈرگەن ئايەتلــەر بويىچــە ھۆكــۈم قىلمايدىكــەن، ئــۇالر 

]1] مۇسلىم رىۋايىتى.
]2] ئەھمەت رىۋايىتى.
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كاپىــرالردۇر﴾]1].

قانۇنىنــى  شــەرىئەت  چۈشــۈرگەن  ئالالھنىــڭ  ئەممــا 
ئېتىقــاد  دېگــەن  كەلمەيــدۇ«  ئۇيغــۇن  دەۋرگــە  »بــۇ 
ئــەۋزەل  ئۇنىڭدىــن  قانۇنالرنــى  يەرلىــك  ياكــى  بىلــەن 
يــۈز  شــەرىئىتىدىن  كۆرۈپ،ئالالھنىــڭ  ئوخشــاش  ياكــى 
ئۆرۈگۈچىلــەر ئېتىقادتىكــى كاپىرلىــق جىنايىتــى ئۆتكۈزگــەن 
بولىــدۇ. چۈنكــى بــۇ خىــل كاپىرلىــق ئېتىقادىــي كۇفرىنىــڭ 
ــى  ــدۇ. شــۇڭا بۇن ــت كېلى ــا زى ــۇپ ئىمانغ جۈملىســىدىن بول

ســادىر قىلغۇچىــالر كاپىــر بولىــدۇ]2].

كىشــىنى  قىلغــان  ســادىر  كاپىرلىقنــى  ئەمەلدىكــى 
دېگىلــى  كەتتــى  بولــۇپ  كاپىــر  چىقىــپ،  ئىســالمدىن 
ــۇ  ــش - ئەمەللىرىم ــى ئى ــڭ ياخش ــا ئۇالرنى ــدۇ. ھەتت بولماي
بىــكار بولــۇپ كەتمەيــدۇ. چۈنكــى ئەمەلدىكــى كاپىرلىــق 
ــى  ــادىر قىلغۇچ ــى س ــراق ئۇن ــدۇ، بى ــت كەلمەي ــا زى ئىمانغ

ئېغىــر گۇنــاھ ئۆتكۈزگــەن بولىــدۇ. 

يۇقىرىقىــالر ئومۇمغــا قارىتىلغــان ھۆكۈمــدۇر. ئەممــا بىــرەر 
ــدى  ــۈن، ئال ــش ئۈچ ــۈم قىلى ــا ھۆك ــنىڭ كاپىرلىقىغ شەخس
بىلــەن شــۇ شــەخىس ئــۆزى ئىقــرار قىلىشــى ياكــى ئوچــۇق 
دەلىل-ئىســپات تۇرغۇزۇلىشــى شــەرت قىلىنىــدۇ. كاپىرلىقنــى 

]1] مائىدە سۈرىسى 44 – ئايەت.
دوكتــور يۈســۈپ ئــەل قەرداۋىينىڭ»ئىســالمدا ئىبــادەت« ۋە شــەيخ مۇھەممــەد ئىبنــى    [2[

ــدى. ــەرلىرىدىن ئېلىن ــق ئەس ــى« ناملى ــد كىتاب ــڭ »تەۋھى ــەل فەۋزاننى ــالىھ ئ س
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تۆۋەندىكىــدەك ســەككىز تۈرگــە يېغىنچاقالشــقا بولىــدۇ:

بىرىنچى، ئىسالم دىنىغا ئىشەنمەيدىغانالر. 

ئىككىنچى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ھاقارەتلىگۈچىلەر.

ئۈچىنچــى، ئىســالم دىنىنــى ياكــى »قۇرئــان كەرىــم« نــى 
مەســخىرە قىلغۇچىالر.

تۆتىنچى، دەھرىيلەر]1] ۋە زامانىمىزدىكى كوممۇنىستالر.

بەشىنچى،  يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىيانالر.

ئالتىنچــى، ئىســالم دىنىدىــن باشــقا دىنالرغــا ئېتىقــاد 
قىلىدىغانــالر.

يەتتىنچــى، ئىســالم نامى بىلــەن ئوتتۇرىغا چىققان ئازغۇن 
پىرقىلەردىــن باتىنىيە، ئىســمائىلىيە، باھائىيــە ۋە قادىيانىيە 
پىرقىلىــرى. بۇالرنىــڭ كاپىرلىقىنــى ئوچــۇق ســۆزلەش الزىــم. 
چۈنكــى ئىســمائىلىيە ۋە قادىيانىيــە پىرقىلىــرى توغرۇلــۇق 
كاپىرلىقــى  »ئۇالرنىــڭ  تەيمىيــە  ئىبنــى  شەيخۇلئىســالم 
ــردۇر.  ــۇ ئېغى ــتىيانالرنىڭ كاپىرلىقىدىنم ــۇدى ۋە خىرىس يەھ
ــكار  ــىلىلىرىنى ئىن ــلىق مەس ــڭ ئاساس ــۇالر دىننى ــى ئ چۈنك
پىرقىلىــرى  قادىيانىيــە  ۋە  باھائىيــە  دېگــەن.  قىلىــدۇ« 
يىڭــى بىــر دىــن شــەكلىدە ئوتتۇرىغــا چىققــان بولــۇپ، ئــۇالر 

]1] دەھرىيلــەر- »ھايــات دېگــەن پەقــەت دۇنيادىكــى مۇشــۇ ھاياتىمىــزدۇر، )بىــر تەرەپتىــن( 
ئۆلىمىــز، )يەنــە بىــر تەرەپتىــن ھاياتقــا كــۆز ئېچىــپ(  تىرىلىمىــز . زاماننىــڭ ئۆتۈشــى 
بىلــەن يــوق بولــۇپ تۈگىشــىمىز« دەيدىغانــالردۇر. )جاســىيە سۈرىســى، -24 ئايــەت(.
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ئىســالم قانۇنلىرىنــى رەت قىلىــدۇ. قادىيانىيــە غــۇالم ئەھمــەد 
ــدۇ ۋە  ــاد قىلى ــەر، دەپ ئېتىق ــى پەيغەمب ــى ئاخىرق قادىيانىن
ئىســالم شــەرىئىتىنىڭ كۆپلىگــەن ئاساســلىق مەســىلىلىرىنى 
ــدا  ــۆز ۋاقتى ــى ئ ــۇ پىرقىلەرنىــڭ كۆپلىرىن ــدۇ. ب ــكار قىلى ئىن
بۆلــۈپ  مۇســۇلمانالرنى  جاھانگىرلىكىنىــڭ  ئىنگىلىــز 
ئاجىزالشــتۇرۇش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغــا چىقارغانلىقى ســۆزلىنىدۇ. 

ــىئە  ــرى. ش ــىئە تائىپىلى ــىم ش ــر قىس ــەككىزىنچى، بى س
ــەن  ــۈپ كەتك ــا بۆلۈن ــل پىرقىالرغ ــەر خى ــەر ھ مەزھىپىدىكىل
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا ئىمامىيە ۋە زەيدىيــە پىرقىلىرىغا 
ــەڭ يېقىــن بولغــان  ئوخشــاش ئەھلــى ســۈننە مەزھىپىگــە ئ
پىرقىلىرىمــۇ بــار. ئۇالرنىــڭ مۇســۇلمانالرنىڭ قاتارىدىــن 
ئىكەنلىكىــدە شــەك يــوق. شــىئەلەرنىڭ مۇســۇلمانلىقتىن 
كاپىرلىققــا يېقىــن پىرقىلىرىمــۇ بــار. شــىئەلەرنىڭ ئەلــى 
ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ  ئەنھۇنى ئىــالھ دەپ ئېتىقاد 
ــى  ــلىدە ئەل ــك ئەس ــۇنىڭدەك »پەيغەمبەرلى ــان، ش قىلىدىغ
ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇغــا كەلگــەن بولســىمۇ، 
ئۇنــى جىبرىل خاتالىشــىپ مۇھەممەد ئەلەيھىسســاالمغا ئېلىپ 
كەلگــەن« دەيدىغــان پىرقىســىنىڭ كاپىــر ئىكەنلىكىنــى 
ئىســپاتالر  دەلىــل-  يېتەرلىــك   ئۆلىمالىــرى  ئىســالم 
ئەلــى  ئۇالرنىــڭ  چۈنكــى  مۇئەييەنلەشــتۈرگەن.  بىلــەن 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنــى ئىــالھ دېگىنــى ئالــالھ تائاالنــى ئىنــكار 
قىلغانلىقــى ياكــى ئۇنىڭغــا شــېرىك كەلتۈرگەنلىكىــدۇر، 
ــا  ــى رەزىيەلالھۇغ ــلىدە ئەل ــڭ ئەس ــڭ پەيغەمبەرلىكنى ئۇالرنى
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كەلگەنلىكىنــى دەۋا قىلغانلىقــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنى 
سىستېمىســى  ئېتىقــاد  ئۇالرنىــڭ  قىلغانلىقىــدۇر.  ئىنــكار 
ئالــالھ تائاالغــا شــېرىك كەلتــۈرۈش ئاساســىغا قۇرۇلغــان 
بولــۇپ، ئۇالرنىــڭ ئــۆز ۋاقتىدىكــى مۇشــرىكالردىن ھېچبىــر 
ــان  ــا ئىم ــالھ تائاالغ ــوق. چۈنكــى مۇشــرىكالرمۇ ئال ــى ي پەرق
ئېيتاتتــى، ئەممــا ئۇنىڭغــا مەخلۇقاتنــى شــېرىك كەلتۈرەتتــى. 
شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە شــىئەلەرنىڭ رافىزە پىرقىســى 
توغرۇلــۇق مۇنــداق دېگــەن: »ئــۇالر ئــەڭ زالىــم، ئــەڭ نــادان 
ــى  ــڭ ياخش ــۇالر ئالالھنى ــىلەردۇر. ئ ــەق كىش ــەڭ ئەخم ۋە ئ
بەندىلىرىگــە دۈشــمەنلىك قىلىــدۇ،  پەيغەمبەرلەردىن قالســا 
ئــەڭ ئۇلــۇغ كىشــىلەردىن بولغــان مۇھاجىــر ۋە ئەنســارالرنى 
ۋە ئۇالرنىــڭ يولىــدا ماڭغــان ســالىھ – ياخشــى بەندىلەرنــى 
ۋە  خىرىســتىيان  يەھۇدىــي،  كاپىــر،  كۆرىــدۇ،  يامــان 
مۇشــرىكالردىن بولغــان مۇناپىقالرنــى دوســت تۇتىــدۇ ۋە ئۇالر 

ــىدۇ«]1]. ــەن بىرلىش بىل

تۈر بىلەن شەخسلەرنى ئايرىش مەسىلىسى

ــەن  ــۈر بىل ــىدە ت ــق مەسىلىس ــرى كاپىرلى ئىســالم ئۆلىمالى
ــى  ــۇم بەلگىلىمىلەرن ــۈن مەل ــدۈرۈش ئۈچ ــنى پەرقلەن شەخس
ياكــى  تائاالنــى  »ئالــالھ  بىزنىــڭ  قويغــان.  ئوتتۇرىغــا 

]1]  شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيەنىــڭ »پەتىــۋاالر مەجمۇئەســى«ناملىق ئەســىرى 1 - تــوم، 
20 -بــەت.
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ــر  ــم« ۋەمۇتەۋاتى ــان كەرى ــى ياكى»قۇرئ ــڭ پەيغەمبىرىن ئۇنى
ھەدىســلەر ئارقىلىــق ئىمــان ئېيتىــش بەلگىلەنگــەن ئەقىــدە 
مەســىلىلىرىدىن بىرەرسىنى ئاشــكارا ئىنكار قىلغانالر شەكسىز 
كاپىــر بولىــدۇ« دېگەن ســۆزىمىز تۈرگــە ۋە مۇئەييەن پىرقىغا 
ــر  ــەن بى ــق مۇئەيي ــدۇر. كاپىرلى ــي ھۆكۈم ــان ئومۇمى قارىتىلغ
ــاۋۋال  شەخســكە قارىتىلماقچــى بولســا، ھۆكــۈم قىلىشــتىن ئ
ئــۇ كىشــىنىڭ راســتتىنال كاپىــر بولغــان ياكــى بولمىغانلىقىنى 
سۈرۈشــتە قىلىــش ۋە ئۇنىــڭ بىلــەن مۇنازىــرە قىلىــش 
ــەرتتۇر.  ــش ش ــق بىلى ــىنى ئېنى ــڭ مەۋقىئەس ــق ئۇنى ئارقىلى
بــۇ ھەقتــە شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە مۇنــداق دېگــەن: 
»بەزىــدە بىــرەر ئېغىــز ســۆزمۇ كىشــىنى كاپىرلىــق گىرداۋىغــا 
ئاپىرىشــى مۇمكىــن. مەســىلەن: »كىمكــى مۇنــۇ ســۆزنى 
دەيدىكــەن، ياكــى شــۇ ئىشــنى قىلىدىكــەن ئۇنــداق كىشــى 
ياكــى  قىلغــان  ئىشــنى  بەلگىلەنگــەن  دەپ  كاپىــردۇر« 
ســۆزنى دېگــەن كىشــىنىڭ ئۆزىدىــن ئوچــۇق ئىپــادە ئالمــاي 
ياكىئېنىــق دەلىــل – ئىســپاتقا ئىگــە بولمــاي تۇرۇپ،ئۇنــى 
كاپىرلىققــا ھۆكــۈم قىلىشــقا بولمايــدۇ. بــۇ مەســىلە »قۇرئــان 
كەرىــم«دە يېتىملــەر ھەققىــدە كەلگــەن مونــۇ ئايەتنىــڭ 
مەسىلىســىگە ئوخشــايدۇ: ﴿زۇلــۇم قىلىــپ يېتىملەرنىڭ مال-
مۈلكىنــى )ناھــەق( يەۋالىدىغانالر، شۈبھىســىزكى، قورســىقىغا 
ــەت  ــۇالر قىيام ــدۇ، ئ ــان بولى ــى يەۋالغ ــان ئوتن ــپ تۇرغ يېنى
كۈنــى يېنىــپ تۇرغــان ئوتقــا كىرىــدۇ﴾]1]. بــۇ ئايــەت ئومۇمغــا 

]1]  نىسا سۈرىسى: 10 – ئايەت.
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قارىتىلغــان بولــۇپ، مۇئەييــەن شەخســنى كــۆزدە تۇتمايــدۇ. 
يەنــى قانداقــال ئــادەم يېتىمنىــڭ پــۇل_ مېلىنــى يەۋالســا، ئــۇ 
قورســىقىغا يېنىــپ تۇرغــان ئوتنــى يەۋالغــان بولىــدۇ. لېكىــن 
ــە  ــا تەۋب ــادەم گۇناھىغ ــەپ قالغــان ئ ــى ي يېتىمنىــڭ ھەققىن
قىلىــپ، يېتىمنىــڭ ھەققىنــى قايتۇرۇپ، گۇناھســىز ھالىتىدە 
ئۆلۈشــى ياكــى چــوڭ ســاۋابلىق ئەمەللەرنــى كۆپلــەپ قىلىپ، 
ئۇنىــڭ سايىســىدا پۈتــۈن گۇناھلىــرى مەغپىــرەت قىلىنغــان 
ــىناقالرغا  ــوڭ س ــى چ ــىبەت ياك ــر مۇس ــى ئېغى ــى ياك بولۇش
ــى  ــەۋەبلىك جاناب ــى س ــەۋر قىلغانلىق ــا س ــۇپ ئالالھق يولۇق

ئالالھنىــڭ مەغپىرىتىگــە ئېرىشىشــى مۇمكىــن«.

مۇسۇلماننى كاپىر دېيىش ئوڭاي ئەمەس

ئىســالم ئۆلىمالىــرى مۇنــداق دەيــدۇ: بىــر مۇســۇلماننى 
كاپىــر دېيىــش ئۈچــۈن ئۇنىــڭ كاپىرلىــق ســۆزنى ياكــى 
ــۇق-  ــى ئوچ ــان گۇناھن ــەۋەب بولىدىغ ــىغا س ــر بولۇش كاپى
ئاشــكارا قىلغــان بولۇشــى، شــۇنىڭدەك، بىلمىگەنلىكتىــن، 
ھالغــا  شــۇ  مەجبۇرالنغانلىقتىــن  ياكــى  ســەۋەنلىكتىن، 
چۈشــۈپ قالمىغــان بولۇشــى شــەرتتۇر. بۇنىڭغــا ئاساســەن، 
ئەگــەر ئۇنىــڭ مەلــۇم كۇفــرى ســۆزنى ياكــى كاپىــر بولۇشــىغا 
ســەۋەب بولىدىغــان مەلــۇم گۇناھنــى قىلغانلىقــى شــەك 
قوبــۇل قىلمايدىغــان دەرىجىــدە ئېنىــق ئىسپاتالنمىســا، ئۇنى 
كاپىــر دېيىشــكە بولمايــدۇ. شــۇنىڭدەك، مەزكــۇر كۇفــرى 
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ســۆزنى ياكــى كاپىــر بولۇشــىغا ســەۋەب بولىدىغــان مەزكــۇر 
گۇناھنــى بىلمەســتىن ياكــى ســەھۋەنلىكتىن ياكــى تەۋىــل 
قىلغانلىقتىــن )يەنــى ئۆزىنىــڭ ئېتىقادىــدا بۇنــداق ســۆز 
ــدۇ،  ــەۋەب بولماي ــقا س ــر بولۇش ــاھ كاپى ــداق گۇن ــى بۇن ياك
دەپ چۈشــەنگەنلىكتىن( ۋە ياكــى شــۇ كۇفــرى ســۆزنى 
ئېيتىشــقا ياكــى كاپىرلىققــا ســەۋەب بولىدىغــان شــۇ گۇناھنــى 
قىلىشــقا مەجبۇرالنغانلىقتىــن ســادىر قىلغــان بولســا، ئۇنــى 
كاپىــر دېيىشــكە قەتئىــي بولمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇ ئۆزرىلىكتــۇر. 

شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيە مۇنداق دېگــەن: »مۇنداق 
ئىشــنى قىلغــان ئــادەم ياكــى مۇنــداق ســۆزنى دېگــەن ئــادەم 
كاپىــر بولىــدۇ، دېيىلگەنــدە بــۇ يــەردە ئومۇمىــي ھۆكــۈم 
كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ. بىــراۋ كاپىــر بولۇشــقا ســەۋەب بولىدىغــان 
بىــر ئىشــنى قىلغــان بولســىمۇ، ئۇنىــڭ شــۇ ئىشــنى ســادىر 
قىلغانلىقىغــا ئېنىــق ۋە ئوچــۇق دەلىــل- ئىســپات بولمىســا، 
مۇھەممــەد  ئەلالمــە  بولمايــدۇ«.  دېيىشــكە  كاپىــر  ئۇنــى 
ئىبنــى ئابدۇلۋەھھــاب مۇنــداق دېگــەن: »كىمكــى مۇنــۇ 
ســۆزنى قىلســا، ئــۇ كاپىــر بولىــدۇ، دېيىلگــەن بولســا، 
ئەگــەر ئــۇ ســۆزنى مەلــۇم بىــر شــەخس دېگــەن بولســا، 
ئۇنىــڭ كاپىرلىقىنــى ئىســپاتاليدىغان ئەمەلي دەلىل-ئىســپات 
بولمىســا، ئۇنــى كاپىــر دېيىشــكە بولمايــدۇ«. بــۇ مەســىلىگە 
مۇنــداق مىســال كەلتۈرۈلىــدۇ: ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم« 
دە: »ئوغرىلىــق قىلغــان ئەرنىــڭ ۋە ئوغرىلىــق قىلغــان 
بــۇ  قىلغــان.  ئەمــر  كېســىڭالر«دەپ  قولىنــى  ئايالنىــڭ 
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ــق  ــۇپ، ئوغرىلى ــان بول ــا قارىتىلغ ــۈم ئومۇمغ ــى ھۆك ئايەتتك
ــدۇ.  ــۆز ئىچىگــە ئالى ــى ئ ــەر- ئايالن ــداق ئ ــان ھــەر قان قىلغ
ئەممــا بىراۋغــا قــول كېســىش جازاســىنى ئىجــرا قىلىشــقا 
توغــرا كەلگەنــدە، بۇنىــڭ شــەرتلىرى تولــۇق تېپىلىشــى 
كېــرەك. مەســىلەن: بىــر كىشــىنىڭ ئوغرىلىــق قىلغانلىقىغــا 
ــراپ  ــۆزى ئىتى ــى ئ ــى، ياك ــۇق تېپىلىش ــڭ تول گۇۋاھچىالرنى
يېتىشــى،  ئۆلچەمگــە  نەرســىنىڭ  ئوغرىلىغــان  قىلىشــى، 
شــۇنىڭدەك ھۆكــۈم شەخســلەر تەرىپىدىــن ئەمــەس مەھكىمــە 
شــەرئىي تەرىپىدىــن چىقىرلىشــى، ھۆكۈمنــى ئىجــرا قىلىشــتا 
دۆلــەت تەرەپتىــن ئىجــرا قىلىنىشــى دېگەنــدەك شــەرتلەر... 
مانــا بۇنىڭغــا ئوخشــىغان شــەرتلەر ھارىــز بولمىغــان ئەھــۋال 

ــدۇ.  ــكە بولماي ــى كېسىش ــڭ قولىن ــتىدا ئوغرىنى ئاس

مۇسۇلماننى كاپىر دېيىشكە بولمايدۇ

ــالر ئۈچــۈن شــۇنچىلىك  كۇفــرى ســۆزنى ئاشــكارا ئېيتقان
ئېھتىيــات بىلــەن ئىــش كــۆرۈش الزىم بولغان يەردە، ياخشــى 
ئىشــالرنىمۇ، يامــان ئىشــالرنىمۇ قىلىدىغــان ۋە »الئىالھــە 
ــاھادەت  ــەن ش ــۇلۇلالھ« دېگ ــەدۇن رەس ــۇ مۇھەمم ئىللەلالھ
كەلىمىســىنى ئېيتقــان مۇســۇلمانالر توپىنــى كاپىرلىققــا ھۆكــۈم 
ــا  ــادەم بۇنىڭغ ــەت؟  مۇســۇلمان ئ ــداق جۈرئ ــۇ قان قىلىــش ب
مۇســلىم  ئىمــام  ۋە  بۇخــارى  ئىمــام  قىالالمــدۇ؟  جۈرئــەت 
رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم: 
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»كىمكــى بىــرەر مۇســۇلماننى كاپىــر دەيدىكــەن، دېيىلگــەن 
ــى دېگــەن كىشــىنىڭ  ــان بولســا، ئۇن ــر بولمىغ كىشــى كاپى
مۇســۇلمانالرنى  تۇرســا،  بولىدۇ«دېگــەن  كاپىــر  ئــۆزى 
قېنىنــى  ئۇالرنىــڭ  ۋە  چىقىرىۋېتىدىغانــالر  كاپىرلىققــا 
تۆكۈشــنى رەۋا كۆرىدىغانــالر بــۇ ھەدىســنى ئاڭلىمىغانمىــدۇ؟  
ھەتتــا شــاھادەت كەلىمىســىنى ئاغزاكــى ئېيتىــپ قويغــان 
ــى  ــۇلمانلىق مۇئامىلىس ــلىرىدا مۇس ــا ئىش ــۇ دۇني مۇناپىقالرغىم
ئالالھقــا ھاۋالــە  ئەھۋالــى  ئۇالرنىــڭ ئىچكــى  قىلىنىــدۇ، 
قىلىنىــدۇ. ئەھــۋال بــۇ تۇرۇغلــۇق، قانداقمــۇ مۇســۇلمان 
توپىنــى كاپىرلىققــا چىقىرىۋېتىشــقا بولىــدۇ؟ ئەلــى ئىبنــى 
ئەبــۇ تالىــب رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئۆزىگــە قارشــى ئــۇرۇش 
ئاچقــان خاۋارىجالرنىمــۇ »كاپىــر« دېمىگــەن. ســاھابىلەر 
ئۇنىڭدىــن »خاۋاىجــالر كاپىــر بولمىســا نېمە ئەمىســە؟« دەپ 
ســورىغاندا، ئەلــى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ: »ئــۇالر كاپىرلىقتىــن 

قاچقــان كىشــىلەردۇر« دەپ جــاۋاب بەرگــەن.

تەكفىرنىڭ خەتەرلىرى

ــى  ــرى ناھايىت ــنىڭ خەتى ــا چىقىرىۋېتىش ــى كاپىرغ بىراۋن
دىنغابولغــان  ۋە  كىشــىگە، جەمئىيەتكــە  ئۇنىــڭ  چــوڭ. 

خەتىرىنــى تۆۋەندىكىــدەك يەكۈنلەشــكە بولىــدۇ:

بىرىنچــى، مۇرتــەد]1] بولغــان ئادەمنــى ئايالىدىــن ئايــرى-

]1]  مۇرتەد - مۇسۇلمان بولغاندىن كېيىن، دىندىن يېنىۋالغان ئادەمنى كۆرسىتىدۇ.
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ۋېتىشــقا توغــرا كېلىــدۇ. چۈنكــى مۇســۇلمان ئايال كاپىــر ئەرگە 
ھــاالل ئەمەســتۇر.

ــڭ  ــەۋالدى ئۇنى ــى- ئ ــڭ ئەھل ــان ئادەمنى ــەد بولغ مۇرت
باشقۇرۇشــى ئاســتىدا قالســا بولمايــدۇ. چۈنكــى ئــۇ ئۆزىنىــڭ 
كۇفرىلىقــى بىلــەن ئەھلــى – ئەۋالدىغــا ســەلبىي تەســىر 
بېرىشــى، ھەتتــا ئۇالرنىمــۇ ئــازدۇرۇپ دىندىن چىقىرىۋېتىشــى 
مۇمكىــن. شــۇڭا مۇنــداق ئەھــۋال ئاســتىدا قالغــان ئائىلىنىــڭ 
ئەھلــى – ئــەۋالدى مۇســۇلمان ئاممىســىنىڭ زىممىســىدە 

بولىــدۇ.

ئىككىنچــى، مۇرتــەد بولغــان ئــادەم مۇرتەدلىــك قىلمىشــى 
بىلــەن مۇســۇلمانالر جەمئىيىتىگــە ســەلبىي تەســىر بەرگــەن 
بولىــدۇ. شــۇڭا ئۇنىڭغــا مەنىــۋى جــازا قوللىنىــپ توغــرا يولغــا 
قايتقۇچىلىــك مۇســۇلمانالرنىڭ ئۇنىــڭ بىلــەن ئارىلىشىشــى 
ــى  ــدۇ يەن ــە قىلىشــى چەكلىنى ــر مۇئامىل ــداق بى ــەر قان ۋە ھ

جەمئىيەتتــە يېتىــم قالدۇرىلىــدۇ.

ئۈچىنچــى، مۇرتــەد بولغــان ئــادەم ئۆلگىنىــدە يۇيــۇپ 
تارالمايــدۇ، جىنــازە نامىــزى ئوقۇلمايــدۇ ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ 

ــدۇ. ــە قىلىنماي ــتانلىقىغا دەپن قەبرىس

قىلمــاي  تەۋبــە  ئــادەم  بولغــان  مۇرتــەد  تۆتىنچــى، 
ئۆلــۈپ كەتســە، ئــۇ ئالالھنىــڭ لەنىتىگــە اليىــق بولىــدۇ ۋە 

قوغلىنىــدۇ.  رەھمىتىدىــن 
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شــۇنىڭ ئۈچــۈن بىراۋنىــڭ كاپىرلىقىغــا ھۆكــۈم قىلىشــتا 
ئالدىرىماســلىق ۋە قايتــا – قايتــا تەكشــۈرۈپ ئېنىقــالش 
الزىــم بولىــدۇ. ئۇنىــڭ ئۈســتىگە بىــز كىشــىلەرنى كاپىــر 
قىلىــپ  دەۋەت  ئىســالمغا  ئۇالرنــى  ئەمــەس،   قىلىشــقا 
مۇســۇلمان قىلىشــقا بۇيرۇلغانمىــز. ھەمــدە بىراۋنــى كاپىرلىققــا 
ھۆكــۈم قىلىــش ئىشــى شەخســلەرنىڭ ۋەزىپىســى ئەمــەس، 
بەلكــى  ئــۇ ئىســالم مەھكىمىســىنىڭ ۋە دۆلــەت مۇفتىســىنىڭ 

ــئۇلىيىتى. مەس

كىشىلەر ئىسالم دىنىغا قانداق كىرىدۇ؟

ئىللەلالھــۇ  »الئىلالھــە  دىنىغــا  ئىســالم  كىشــىلەر 
مۇھەممــەدۇن رەســۇلۇلالھ – ئالــالھ تائاالدىــن باشــقا ھېچبىــر 
ئىــالھ يــوق، مۇھەممــەد ئەلەيھىسســاالم ئالالھنىــڭ بەندىســى 
ــاھادەتنى  ــە ش ــەن كەلىم ــدۇر« دېگ ــەق پەيغەمبىرى ۋە بەرھ
ئېيتىــش ئارقىلىــق كىرىــدۇ. بــۇ كەلىمىنــى ئېيتقــان كىشــىگە 
مۇســۇلمانچە مۇئامىلــە قىلىنىــدۇ ۋە ئىســالم ئۈممىتىدىــن 
ســانىلىدۇ. چۈنكــى بىــز ئىشــالرنىڭ زاھىرىغــا ھۆكۈم قىلىشــقا 
ۋە  بىلمەيمىــز  قەلبىدىكىنــى  كىشــىلەرنىڭ  بۇيرۇلــدۇق. 
بىلىشــكىمۇ بۇيرۇلمىــدۇق. ئــۇ پەقــەت ئالــالھ تائاالغــا خــاس 

ــە: ــرى تۆۋەندىكىچ ــڭ دەلىللى ــتۇر. بۇنى ئىش

بىرىنچى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شاھادەت كەلىمىسىنى 
ئېيتقــان كىشــىنىڭ شــاھادىتىنى قوبــۇل قىلىــپ، مۇســۇلمان 
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ــىدىن  ــۇلمانالر جامائەس ــىنىڭ مۇس ــۇ كىش ــابلىغان ۋە ئ ھېس
بولۇشــى ياكــى مۇســۇلمانالرنىڭ دىنــى قېرىندىشــى بولۇشــى 
ئۈچــۈن، ئىســالم پەرزلىرىنىــڭ ھەممىســىنى مۇكەممــەل ئــادا 
ــادەت قىلىشــى  ــى ئىب ــان. يەن ــۈپ ئولتۇرمىغ قىلىشــىنى كۈت
ئۈچــۈن نامــاز ۋاقتىنىــڭ كىرىشــىنى ياكــى رامىــزان ئېيىنىڭ 
كېلىشــىنى كۈتمەســتىن، ئۇنىــڭ ئىمانىنى قوبــۇل قىلغان.

ئىبنــى  ئۇســامە  بۇخارىنىــڭ  ئىمــام  ئىككىنچــى، 
بىــر  قىلغــان  رىۋايــەت  ئەنھۇدىــن  رەزىيەلالھــۇ  زەيــد 
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  ئاساســالنغاندا،  ھەدىســىگە 
زەيدنىــڭ بىــر ئادەمگــە قىلىچىنــى يالىڭاچــالپ كېلىــپ، 
قارىماســتىن  ئېيتقىنىغــا  كەلىمىســىنى  شــاھادەت  ئۇنىــڭ 
قاتتىــق  ناھايىتــى  ئــاڭالپ  ئۆلتۈرۈۋەتكەنلىكىنــى  ئۇنــى 
ئاچچىقالنغانلىقىنــى ۋە زەيدقــا كايىــپ »الئىالھە ئىللەلالھ« 
ــۇ  ــد: »ئ ــدە، زەي ــەن؟ دېگەن ــۇ ئۆلتۈرەمس ــەن ئادەمنىم دېگ
ــا  ــۇ ۋاقىتت ــدۇ. ب قىلىچتىــن قورقــۇپ شــۇنداق دىــدى« دەي
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىڭغــا »ســەن ئۇنىــڭ قەلبىنــى 
يېرىــپ كۆردۈڭمــۇ؟« دەپ ئاچچىقالنغــان. يەنە بىر رىۋايەتتە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ«الئىالھە ئىللەلالھ«دېگــەن 
بىــر ئادەمنــى ئۆلتۈرگىنىــڭ ئۈچــۈن قىيامــەت كۈنــى قانداقمــۇ 

قىالرســەن« دېگەنلىكــى ســۆزلىنىدۇ.

تۆتىنچــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئىمــان ئېيتماقچــى 
قىلىشــتا  قوبــۇل  ئىمانىنــى  ئادەمنىــڭ  كەلگــەن  بولــۇپ 
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ئۇنىڭغــا نامــاز، زاكات، روزا قاتارلىــق پەرزلەرنــى شــەرت 
قىلمىغــان. ھەتتــا بــەزى قەۋملــەر زاكات بەرمەســلىك شــەرتى 
ــەر  ــدە، پەيغەمب ــۇپ كەلگەن ــى بول ــان ئېيتماقچ ــەن ئىم بىل
ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنىــڭ )بــۇ ئىلتىماســىنى ۋاقتىنچــە( قوبۇل 
قىلغــان. بــۇ ھەقتــە ئىمــام ئەھمــەد جابىــر رەزىيەلالھــۇ 
ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە مۇنــداق كەلگەن: 
ــا  ــاالمنىڭ يېنىغ ــەر ئەلەيھىسس »ســەقىف قەبىلىســى پەيغەمب
زاكات بەرمەســلىك ۋە جىھادقا قاتناشماســلىق شــەرتى بىلەن 
ئىســالم دىنىنــى قوبــۇل قىلىدىغانلىقىنى ئېيتىــپ كەلگەندە، 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنىــڭ شــەرتىنى قوبــۇل قىلغان 
ۋە »ئــۇالر كېيىــن چوقــۇم زاكات بېرىــدۇ ۋە جىھادقىمــۇ 

ــدۇ« دېگــەن«. چىقى

ــتە  ــر ھەدىس ــان بى ــەت قىلغ ــەد رىۋاي ــام ئەھم ــە ئىم يەن
نەســر ئىبنــى ئاســىم رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ بىــر ئادەمنىــڭ 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يېنىغــا كېلىــپ، كۈندە ئىككى 
ۋاقىتــال نامــاز ئوقۇشــنى شــەرت قىلىــپ، ئىمــان ئېيتقانلىقىنى 

ــان. ــەت قىلغ رىۋاي

شــۇڭا بۇرۇنقــى كاتتــا ئۆلىمــاالر »ئىســالم – كەلىمىــدۇر« 
دېگــەن. تەبىئىيكــى، بــۇ ئورۇندىكــى »كەلىمــە« شــاھادەت 
كەلىمىســىنى كۆرســىتىدۇ. ئىســالمنىڭ نامــاز، زاكات، روزا 
ــن  ــۇلمان بولغاندى ــى مۇس ــرى كىش ــەرز ئىبادەتلى ــق پ قاتارلى
كېيىــن تەلــەب قىلىنىدىغان ئەمــەل – ئىبادەتلەردۇر. چۈنكى 
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مۇســۇلمان بولمىغــان ئادەمگــە ئىبــادەت پــەرز ئەمــەس. ئــۇالر 
ئىبــادەت قىلســىمۇ قوبــۇل قىلىنمايــدۇ. 

ئەممــا بىرىنچــى خەلىپە ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ 
زاكاتنى بېرىشــنى رەت قىلغانالرغا قارشــى ئۇرۇش ئاچقانلىقى 
بىزنىــڭ بــۇ ئېيتقانلىرىمىزغــا قەتئىــي زىــت كەلمەيــدۇ. 
چۈنكــى ئــۇالر بىرىنچىدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ھايــات 
ۋاقتىــدا بېرىــپ كەلگــەن زاكاتنــى بېرىشــتىن بــاش تارتقــان. 
ــان كەرىــم« دە  بۇنىــڭ ئۈســتىگە زاكاتنىــڭ ھۆكمــى »قۇرئ
ئېنىــق بەلگىلىنىــپ بولغــان. ھۆكمــى ئېنىــق بولغــان پــەرز 
ئەمەلنــى ئىنــكار قىلغــان كىشــى مۇرتــەد بولىــدۇ. بــۇ خىــل 
مۇرتەدلەرنــى يۇقۇتــۇپ، جەمئىيەتنــى ئۇالرنىــڭ ســەلبىي 
پــەرزدۇر.  قوغــداش  زىيانكەشــلىكىدىن  ۋە  تەســىرىدىن 
قىلىشــتىن  رەت  بېرىشــنى  زاكات  ئىككىنچىدىنئۇالرنىــڭ 
مەقســىتى، ئىســالم خەلپىســىگە قارشــى چىقىــش ۋە ئىســالم 
دىنىنــى ئاغــدۇرۇپ تاشــالش ئىــدى. بــۇ ســەۋەبتىن ھەزرىتــى 
ئەبــۇ بەكــرى رەزىيەلالھــۇ ئەنھــۇ ئۇالرغــا قارشــى ئــۇرۇش 
ئېچىــپ، ئۇالرنــى تىنجىتىــش ئارقىلىــق مەدىنىدىكــى يېڭــى 

ئىســالم دۆلىتىنىــڭ ئۇلىنــى مۇســتەھكەملىگەن. 

ئىمانى بىلەن ئۆلگەن ئادەم جەننەتكە كىرىشكە اليىقتۇر

»الئىالھــە ئىللەلالھــۇ مۇھەممــەدۇن رەســۇلۇلالھ« دېگەن 
تەۋھىــد كەلىمىســىنى ئىقــرار قىلغــان ھالــدا ئۆلگــەن ئــادەم 
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ئالالھنىــڭ دەرگاھىــدا مۇنــۇ ئىككــى ئەۋزەللىككە  ئېرىشــىدۇ:

بــەزى  يەنــى  قالمايــدۇ.  مەڭگــۈ  دوزاختــا  بىرىنچــى، 
مۇســۇلمانالر گەرچــە زىنــا، ئوغرىلىــق، ھــاراق ئىچىــش، 
ۋە  قىلغــان  ئىشــالرنى  ھــارام  قاتارلىــق  قىلىــش  جازانــە 
گۇناھلىرىغــا تەۋبــە قىلماســتىن ئۆلگــەن بولســىمۇ، ئۇالرنىــڭ 
بولغاندىــن  ئازابلىنىــپ  دوزاختــا  اليىــق  قىلمىشــىغا  ئــۆز 
كېيىــن، ئاخىــرى جەننەتكــە كىرىدىغانلىقىــدا شــەك يــوق. 
چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۆزىنىــڭ بىــر ھەدىســىدە 
مۇنــداق دېگــەن: » جەننەتكــە اليىــق بولغانــالر جەننەتكــە، 
بولغاندىــن  كىرىــپ  دوزاخقــا  بولغانــالر  اليىــق  دوزاخقــا 
كېيىــن، جانابــى ئالــالھ: »قەلبىــدە قىچىغــا چاغلىــق ئىمانى 
بارالرنــى دوزاختىــن چىقىرىــڭالر« دەپ پەرمــان قىلىــدۇ«]1].  
بــۇ ھەدىســكە ئاساســەن پۈتــۈن ئەھلىســۈننە ۋەلجەمائــە 
ئۆلىمالىــرى قەلبىــدە زەررىچىلىــك ئىمانــى بولغــان كىشــىنىڭ 
دوزاختــا قالمايدىغانلىقىــدا بىردەك پىكىــر بىرلىكىدە بولغان. 

مۇنــداق  كىرىدىغانلىقــى.  جەننەتكــە  ئىككىنچــى، 
ــىمۇ،  ــلەپكىقاتاردا كىرەلمىس ــە دەس كىشــى گەرچــە جەننەتك
گۇناھلىرىغــا اليىــق دوزاختــا ئازابلىنىــپ بولغاندىــن كېيىــن 
چوقــۇم جەننەتكــە كىرىدىغانلىقىنــى »قۇرئــان كەرىــم«  ۋە 

ــان.  ــان قىلىنغ ــلەردە باي ــەھىھ ھەدىس س

بۇخــارى ۋە مۇســلىم قاتارلىــق بــۇ ئىككــى ئىمامنىــڭ 

]1]  ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ئۇبــادە ئىبنــى ســامىت رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ھەدىســىدە  بىــر  قىلغــان 
»كىمكــى  قىلىــدۇ:  بايــان  دېگەنلىكىنــى  مۇنــداق 
ئالالھتىــن باشــقا ئىــالھ يوقلىقىغــا، ئۇنىــڭ شــېرىكى يــوق 
ئالالھنىــڭ  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇھەممــەد  ئىكەنلىكىگــە، 
بەندىســى ۋە بەرھــەق پەيغەمبىــرى ئىكەنلىكىگــە، ئىيســا 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ ئالالھنىــڭ بەندىســى، پەيغەمبىــرى ۋە 
ــن  ــۆز تەرىپىدى مەريەمگــە چۈشــۈرۈلگەن كەلىمىســى، ھــەم ئ
ئەۋەتىلگــەن روھ ئىكەنلىكىگــە، جەننــەت بىلــەن دوزاخنىــڭ 
 - ئىــش  ئۇنىــڭ  بېرىدىكــەن،  گۇۋاھلىــق  ھەقلىقىگــە 
ــى  ــالھ ئۇن ــەزەر ئال ــداق بولۇشــىدىن قەتئىين ــڭ قان ئەمىلىنى

كىرگۈزىــدۇ«. جەننەتكــە 

ئەبــۇزەر رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن رىۋايــەت قىلىنغــان يەنــە 
بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم مۇنــداق دېگــەن: 
»قانداقــال بىــر بەنــدە »الئىالھــە ئىللەلالھــۇ مۇھەممــەددۇن 
رەســۇلۇلالھ«دەپ ئىمــان ئېيتىــپ، شــۇ ئىمانــى بويىچــە 

ئۆلىدىكــەن، ئــۇ چوقــۇم جەننەتكــە كىرىــدۇ«.

ئەنــەس ئىبنــى مالىــك رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇدىــن پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  مۇنــداق دېگەنلىكــى رىۋايــەت قىلىنىــدۇ: 
ــەن  ــۇلۇلالھ« دېگ ــەدۇن رەس ــۇ مۇھەمم ــە ئىللەلالھ »الئىالھ
ئــادەم دوزاختــا قالمايــدۇ. قەلبىــدە بۇغدايچىلىــك ياخشــىلىق 

بــار كىشــىمۇ ئۇنىــڭ مۇكاپاتىنــى كۆرىــدۇ«.
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ــەت  ــن رىۋاي ــۇ ئەنھۇدى ــى ســامىت رەزىيەلالھ ــادە ئىبن ئۇب
ــەن:  ــداق دېگ ــاالم مۇن ــەر ئەلەيھىسس ــى، پەيغەمب قىلىنىدۇك
»كىمكــى »الئىالھــە ئىللەلالھــۇ مۇھەممــەدۇن رەســۇلۇلالھ« 

ــالھ ئۇنىڭغــا دوزاخنــى ھــارام قىلىــدۇ«. دەيدىكــەن، ئال

ــارى ۋە  ــام بۇخ ــى ئىم ــلەرنىڭ ھەممىس ــى ھەدىس يۇقىرىق
ــان  ــەت قىلغ ــىۋالىرىدىن رىۋاي ــس پىش ــلىم ھەدى ــام مۇس ئىم
ســەھىھ ھەدىســلەردۇر. ھەدىســلەردە زىكىــر قىلىنغــان« 
ــلەپتە  ــە دەس ــەت، جەننەتك ــن مەقس ــە كىرىش«تى جەننەتك
بولىــدۇ.  دېگنلىــك  كىرىــدۇ،  نىھايەتتــە  كىرەلمىســىمۇ، 
ھــارام  ۋە »دوزاخنــى  قالمايــدۇ«  شــۇنىڭدەك »دوزاختــا 
ــا  ــىمۇ، دوزاخت ــۇم مەنىس ــۆزلەرنىڭ ئۇق ــەن س ــدۇ« دېگ قىلى
مەڭگۈلــۈك قالمايــدۇ ۋە گۇناھىغــا اليىــق ئازابالنغاندىــن 
كېيىــن دوزاختىــن چىقىرىلىــپ، جەننەتكــە كىرىــدۇ، دېگەن 

ــدۇ. بولى

ئىسالمدىن چىقىپ كېتىشكە سەۋەب بولىدىغان ئامىلالر:

شــاھادەت كەلىمىســىنى ئىقــرار قىلىــپ، مۇســۇلمان بولغــان 
ئادەم شــۇ ئىمانىنىڭ تەقەززاســى بويىچە، ئىســالم شــەرىئىتىدە 
بۇيرۇلغــان جىمــى ئەھكامالرغــا رىئايــە قىلىشــنى ئــۆز ئۈســتىگە 
ئالغــان بولىــدۇ. ئۇنىــڭ بــۇ ئەھكامالرنــى رەت قىلىــش ياكــى 
ــۆز  ــڭ ئ ــى ئۇنى ــدۇ. چۈنك ــارى بولماي ــش ئىختىي ــۇل قىلى قوب
قانائىتــى بىلــەن ئېيتقــان ئىمانــى ئۇنىڭغــا بــۇ مەجبۇرىيەتنــى 
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يۈكلىگــەن بولىــدۇ. بۇ ھەقتە جانابى ئالــالھ »قۇرئان كەرىم« 
ــرەر  ــرى بى ــڭ پەيغەمبى ــالھ ۋە ئۇنى ــدۇ: ﴿ئال ــداق دەي دە مۇن
ئىشــتا ھۆكــۈم چىقارغــان چاغــدا، ئــەر – ئايــال مۆمىنلەرنىــڭ 
ئــۆز ئىشــىدا ئىختىيارلىقــى بولمايدۇ )يەنى ئالــالھ ۋە ئالالھنىڭ 
ــچ  ــەن، ھې ــان ئىك ــۈم چىقارغ ــتا ھۆك ــرەر ئىش ــرى بى پەيغەمبى
ــدۇ(،  ــىغا بولماي ــك قىلىش ــا مۇخالىپەتچىلى ــڭ ئۇنىڭغ ئادەمنى
كىمكــى ئالالھقــا ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگــە ئاســىيلىق قىلســا، 
ھەقىقەتــەن ئــۇ ئوپئوچــۇق ئازغــان بولىــدۇ﴾]1]. ﴿)پەيغەمبــەر( 
ــۇالر  ــۈن، ئ ــش ئۈچ ــۈم چىقىرى ــىدا ھۆك ــڭ ئارىس مۇئمىنلەرنى
ئالالھقــا ۋە ئۇنىــڭ پەيغەمبىرىگــە چاقىرىلغــان چاغــدا ئــۇالر: 
»ئاڭلىــدۇق ۋە ئىتائــەت قىلــدۇق« دېيىشــلىرى كېــرەك، مانــا 

شــۇنداق كىشــىلەر مەقســەتكە ئېرىشــكۈچىلەردۇر﴾]2].

شــۇنى ئېنىــق بىلىــش كېرەككى، ئىســالم دىنىنىــڭ پەرز، 
ۋاجىــب، ھــارام  قاتارلىــق ئەھكاملىــرى »قۇرئــان كەرىــم« ۋە 
مۇتەۋاتىــر  ھەدىســلەردە ئېنىــق كۆرســىتىلگەن. بــۇ ھەممــە 
مۇســۇلمان كىشــىنىڭ نەزىرىــدە شــەك قوبــۇل قىلمايدىغــان 
ئىســالم  بۇنــى  مەســىلە.  مۇئەييەنلەشــكە  دەرىجىــدە 
ئۆلىمالىرى»الــرورات مــن ادليــن« يەنــى )دىندا بىلىــش زۆرۈر 
بولغــان مەســىلىلەر« دەپ ئاتايــدۇ. بــۇ مەســىلىلەرنى ھەممــە 
كىشــىنىڭ ئېنىــق بىلىدىغانلىقىنىــڭ ئاالمەتلەردىــن بىــرى، 
ــدۇ.  ــل كەتمەي ــۈن دەلى ــپاتالش ئۈچ ــىلىلەرنى ئىس ــۇ مەس ب

]1]  ئەھزاب سۈرىسى: 36 –ئايەت.
]2]  نۇر سۈرىسى: 51 - ئايەت.
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مەســىلەن: بــەش ۋاخ نامــاز، زاكات ۋە روزا قاتارلىــق ئىســالم 
ئىبادەتلىرىنىــڭ پــەرز ئىكەنلىكــى، ئــادەم ئۆلتــۈرۈش، زىنــا 
قىلىــش، جازانىخورلــۇق قىلىــش، ھــاراق ئىچىــش، پــاك 
كىشــىلەرگە تۆھمــەت چاپــالش قاتارلىــق چــوڭ گۇناھــالر ۋە 

ــاالق، قىســاس قاتارلىــق ئەھكامــالردۇر. نىــكاھ، ت

»دىنــدا بىلىنگــەن مەســىلىلەر«دىن بېرەرســىنى ئىنــكار 
قىلغــان ياكــى رەت قىلغــان ياكــى مەســخىرە قىلغــان ئــادەم 
ــالر  ــى ئەھكام ــى يۇقىرىق ــدۇ. چۈنك ــپ كېتى ــن چىقى ئىماندى
ــق  ــەن ئېنى ــلەر بىل ــر ھەدىس ــم« ۋە مۇتەۋاتى ــان كەرى »قۇرئ
بەلگىلەنگــەن پىرىنســىپالردۇر. بــۇ ئىســالم ئۈممىتــى بىــردەك 

بىرلىككەكەلگــەن مەســىلىلەردۇر. 

چوڭ گۇناھالر ئىماننى ئاجىزالشتۇرىدۇ، ئەمما ئىماندىن 
چىقارمايدۇ

چــوڭ گۇنــاھ ســادىر قىلغــان ئــادەم، ئەگــەر قىلغــان 
ــاي، شــۇ ئىــش ئۈســتىدە كېتىۋەرســە،  ــە قىلم ئىشــىغا تەۋب
ئۇنــداق كىشــىنىڭ ئىمانــى ئاجىزاليــدۇ، لېكىــن ئىمانــى 

يىلتىزىدىــن قــۇرۇپ كەتمەيــدۇ.

بۇ قارىشىمىزنى تۆۋەندىكى نوقتىالر ئارقىلق دەلىللەيمىز:

بىرىنچــى، ئەگــەر چــوڭ گۇناھنــى ســادىر قىلغــان ئــادەم 
شــۇ گۇناھــى ســەۋەبلىك كاپىــر بولــۇپ كېتىدىغــان بولســا، 
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ئــۇ كاپىرالرغــا ئوخشاشــال ئەبەدىيلىــك دوزاخقــا مەھكــۇم 
قىلىنىــدۇ. ئەممــا »قۇرئــان كەرىــم« ھەدىــس ۋە ئىجمــا 

ــدۇ. ــى رەت قىلى بۇن

ئىككىنچــى، »قۇرئــان كەرىــم« دەقاتىلنــى ئۆلتۈرۈلگــۈ-
چىنىــڭ ئىگىلىرىگــە نىســبەتەن دىنىــي قېرىنــداش دەپ 
ئاتالغــان. بــۇ ھەقتــە جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: ﴿ئــى 
ئىمــان ئېيتقانــالر! ئۆلتۈرۈلگەنلــەر ئۈچــۈن قىســاس ئېلىــش 
ســىلەرگە پــەرز قىلىنــدى، ھــۆر ئادەم ئۈچۈن ھــۆر ئادەمدىن، 
ــاس  ــن قىس ــۈن ئايالدى ــال ئۈچ ــن، ئاي ــۈن قۇلدى ــۇل ئۈچ ق
ئېلىنىــدۇ. قاتىــل ئۈچــۈن )دىنــي( قېرىندىشــى تەرىپىدىــن 
ئۆلتۈرۈلگۈچىنىــڭ  )يەنــى  قىلىنســا  كەچــۈرۈم  بىرنەرســە 
ــاس  ــۇپ قىس ــقا رازى بول ــەت ئېلىش ــن دىي ــى قاتىلدى ئىگىس
ئېلىشــتىن ۋاز كەچســە، ئــۇ دىيەتنــى قاتىلدىــن( چىرايلىقچە 
تەلــەپ قىلىشــى الزىــم﴾]1]. بــۇ ئايەتتــە قاتىــل گەرچــە ئــادەم 
ئۆلتۈرگــەن بولســىمۇ، يەنىــال ئۇ ئــۆزى ئۆلتۈرگــەن ئادەمىنىڭ 
ئىگىلىرىگــە نىســبەتەن دىنىــي قېرىنداشــلىقدىن چىقىــپ 
كەتمىگــەن. بۇنىڭدىــن مەلۇمكــى، ناھــەق ئــادەم ئۆلتۈرگــەن 
ئــادەم مۇتلــەق ئىماندىــن ئارلىــپ كاپىــر بولــۇپ كەتمەيــدۇ. 

بەلكــى چــوڭ گۇنــاھ ئۆتكۈزگــەن بولىــدۇ. 

ئۈچىنچــى، »قۇرئــان كەرىــم« بىــر – بىرىگــە قىلىــچ 
تەڭلىگەن ئىككى پىرقە مۇســۇلمان كىشــىلەرنىمۇ »مۇئمىنلەر« 

]1]  بەقەرە سۈرىسى: 178 - ئايەت.
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ۋە » قېرىنداشــالر« دەپ ئاتىغــان. بــۇ ھەقتــە جانابــى ئالــالھ 
مۇنــداق دېگــەن: ﴿ئەگــەر مۇئمىنلەردىــن ئىككــى گــۇرۇھ 
ئۇرۇشــۇپ قالســا، ئۇالرنىــڭ ئارىســىنى تۈزەپ قويــۇڭالر، ئەگەر 
ئۇالرنىــڭ بىــرى ئىككىنچىســىگە تاجــاۋۇز قىلســا، تاجــاۋۇز 
قىلغۇچــى تاكــى ئالالھنىــڭ ھۆكمىگــە قايتقانغــا قــەدەر ئۇنىــڭ 
بىلــەن ئۇرۇشــۇڭالر، ئەگــەر ئــۇالر قايتســا، ئۇالرنىڭ ئارىســىنى 
ئادىللىــق بىلــەن تــۈزەپ قويــۇڭالر، )ھــەر ئىشــتا( ئادالەتلىــك 
بولــۇڭالر. شەكســىزكى، ئالــالھ ئادالەتلىك بولغانالرنى دوســت 
ــا،  ــالردۇر. ئۇنداقت ــەن قېرىنداش ــەر ھەقىقەت ــدۇ. مۇئمىنل تۇتى
رەھمەتكــە  تــۈزەڭالر،  ئارىســىنى  قېرىنداشــلىرىڭالرنىڭ 
ئېرىشىشــىڭالر ئۈچــۈن ئالالھتىــن قورقــۇڭالر﴾]1]. شــۇنىڭدەك، 
ــى  ــەر ئىكك ــەن: »ئەگ ــاالممۇنداق دېگ ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
مۇســۇلمان بىر-بىرىگــە قىلىــچ تەڭلىســە، ئۆلتۈرگۈچــى ۋە 
ئۆلتۈرۈلگۈچــى ھــەر ئىككىســى دوزاخقــا كىرىــدۇ«]2]. ئۆلىمــاالر 
بىر-بىرىگــە  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ھەدىســتە  بــۇ 
قىلىــچ تەڭلىگــەن ئىككــى كىشــىنى »مۇســۇلمان«دەپ تىلغــا 
گۇنــاھ  چــوڭ  ئــادەم  ئاساسلىنىپ،مۇســۇلمان  ئالغانلىقىغــا 
ــەن  ــدۇ، دېگ ــۇپ كەتمەي ــر بول ــەۋەبلىك كاپى ــى س قىلغانلىق

ــان. ــا قويغ پىرىنســىپنى ئوتتۇرىغ

ــر  ــەن بى ــاراق ئىچك ــاالم ھ ــەر ئەلەيھىسس ــى، پەيغەمب تۆتىنچ
ــە  ــان. ئادەمگ ــقا بۇيرۇغ ــۇرۇپ جازاالش ــەن ئ ــا بىل ــى قامچ ئادەمن

]1]  ھۇجۇرات سۈرىسى: 9 - 10 - ئايەتلەر.
]2]  ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــاھابىلەر»ئالالھ  ــەزى س ــن، ب ــن كېيى ــۇپ بولغاندى ــا ئۇرۇل قامچ
ئۇنــى خــار قىلســۇن!« دېيىشــكەندە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ئۇالرغــا: »ئۇنــداق دېمــەڭال، ئۇنىڭغــا شــەيتاننى ياردەمچــى 

قىلمــاڭالر«]1].

بولغــان  گۇناھكارالرغــا  دىنىنىــڭ  ئىســالم  بــۇ  مانــا 
ــا ھــاراق ئىچكەنلىــك  كەڭچىلىكــى ۋە شــەپقىتىدۇر. ھەتت
گۇناھــى تۈپەيلــى قامچــا ئۇرۇلۇشــقا بۇيرۇلغــان كىشــىنىمۇ، 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئۇنىــڭ ئىنســانلىق ھۆرمىتىنىــڭ 
دەپســەندە قىلىنىشىغا، ھاقارەتلىنىشىگە ۋە لەنەتلىنىشىگە 
يــول قويمىغــان. گەرچــە ئــۇ ھــاراق ئىچىشــتەك چــوڭ 
ئۇنىــڭ  يەنىــال   بولســىمۇ،  قىلغــان  ســادىر  گۇنــاھ  
مۇســۇلمانالر ســېپىدىن چىقىــپ كەتمىگەنلىكىنــى ئوتتۇرىغا 
قويغــان. چۈنكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ھــاراق 
ۋە  دېگەنلىكــى  »قېرىندىشــىڭالر«  ئادەمنــى  ئىچكــەن 
ئۇنىڭغــا ئالالھتىــن مەغپىــرەت تىلەشــكە بۇيرۇغانلىقــى 
ھــاراق ئىچكــەن ئادەمنىــڭ كاپىــر بولــۇپ كەتمىگەنلىكىنــى 

ــىتىدۇ.  كۆرس

ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشتىن باشقا گۇناھالر كەچۈرۈم قىلىنىدۇ

شــېرىكتىن باشــقا پۈتــۈن گۇناھــالر مەيلــى چــوڭ گــۇ-
ناھالردىــن بولســۇن، مەيلــى كىچىك گۇناھالردىن بولســۇن، 

]1]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى
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ــدۇ.  ــەن كەچــۈرۈم قىلىنى ــى بىل ــى – كەرەم ــڭ پەزل ئالالھنى
چۈنكــى ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«دەمۇنــداق دېگــەن: 
﴿ئالــالھ ئۆزىگــە بىــرەر نەرســىنىڭ شــېرىك كەلتۈرۈلۈشــىنى 
مەغپىــرەت  ئەلۋەتتــە  گۇناھىنــى(  مۇشــرىلىكنىڭ  )يەنــى 
قىلمايــدۇ، بۇنىڭدىــن باشقىســىنى )ئالــالھ ئــۆزى( خالىغــان 

ــدۇ﴾]1]. ــرەت قىلى ــە مەغپى ئادەمگ

ــى  ــن باشــقا بىرىن ــالھ تائاالدى ئايەتتىكــى شــېرىكتىن ئال
ئىــالھ قىلىۋېلىــپ چوقۇنــۇش ياكــى ئالــالھ تائاالغــا ئېتىقــاد 
قىلىــش بىلــەن بىرگــە مەخلۇقاتالرغــا چوقۇنــۇش كــۆزدە 

ــدۇ.  تۇتۇلى

شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيە مۇنــداق دېگەن: »»ئالالھ 
ــى  ــىنى )يەن ــېرىك كەلتۈرۈلۈش ــىنىڭ ش ــرەر نەرس ــە بى ئۆزىگ
ــدۇ«  ــرەت قىلماي ــە مەغپى ــى( ئەلۋەتت مۇشــرىلىكنىڭ گۇناھىن
ــە  ــۈزۈپ، تەۋب ــول ئ ــېرىكتىن ق ــىپنى ش ــۇ پىرىنس ــەن ب دېگ
قىلغانالرغــا تەتبىقالشــقا بولمايــدۇ. چۈنكــى گۇناھىغــا تەۋبــە 
قىلغــان كىشــى مەيلــى شــېرىكتىن تەۋبــە قىلســۇن، مەيلــى 
باشــقا گۇناھالردىــن تەۋبــە قىلســۇن، بەرىبىــر ئوخشــاش، ئۇ 
چوقــۇم ئالالھنىــڭ مەغپىرىتىگــە ئېرىشــىدۇ. چۈنكــى ئالــالھ 
گۇناھالرنــى  پەيغەمبــەر!  ﴿)ئــى  دە:  كەرىــم«  »قۇرئــان 
بەندىلىرىمگــە  قىلغــان  ئــۇۋال  ئۆزلىرىگــە  قىلىۋېرىــپ( 
ئالالھنىــڭ  بەندىلىــرى!(  ئالالھنىــڭ  )ئــى  ئېيتقىنكــى، 

]1]   نىسا سۈرىسى: 116 - ئايەت.
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رەھمىتىدىــن ئۈمىدســىزلەنمەڭالر. چۈنكــى ئالــالھ جىمــى 
ئالــالھ  شۈبھىســىزكى،  قىلىــدۇ،  مەغپىــرەت  گۇناھالرنــى 
ناھايىتــى مەغپىــرەت قىلغۇچىــدۇر، ناھايىتــى مېھرىبانــدۇر﴾ 

دېگــەن«]1].

مۇنــداق  ســاھابىلىرىگە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
دېگــەن: »ســىلەر ئالالھقــا شــېرىك كەلتۈرمەســلىككە، 
ئوغۇرىلىــق قىلماســلىققا، زىنــا قىلماســلىققا، بالىلىرڭالرنى 
ئۆلتۈرمەســلىككە، پــاك كىشــىلەرگە تۆھمــەت چاپلىمــاس-
ــلىققا  ــك قىلماس ــە مۇخالىپەتچىلى ــڭ ئەمرىگ ــا، دىننى لىقق
ۋاپــا  ئەھدىســىگە  بــۇ  كىمكــى  بېرىــڭالر.  ئەھــدە 
ــدۇ.  ــۇق بېرى ــالھ تول ــى ئال ــڭ ئەجرىن ــەن، ئۇنى قىلىدىك
كىمكــى بــۇ گۇناھالردىــن بەزىســىنى قىلىــپ سالســا، 
ــادا جازالىنىــش ئارقىلىــق گۇناھالردىــن پاكلىنىــدۇ،  دۇني
بــۇ دۇنيــادا جازاســىنى كۆرمىگــەن تەقدىــردە، ئۇنىــڭ 
ھېســابى ئالالھقــا تاپشــۇرلىدۇ، ئالــالھ خالىســا ئازاباليــدۇ، 

خالىســا كەچــۈرۈم قىلىــدۇ«]2].

كۆرگىنىمىــزدەك، بــۇ ھەدىســمۇ چــوڭ گۇناھالرنــى ســادىر 
قىلغانالرنىــڭ گۇناھى ســەۋەبلىك كاپىر بولــۇپ كەتمەيدى-

غانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

]1] شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە پەتىۋالىرى 7 - توم 484 -بەت.
]2] ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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بىر ئادەمدە ئىمان ۋە كاپىرلقنىڭ ئاالمەتلىرىنىڭ تېپىلىشى

بىــر ئىنســاندا ئىماننىــڭ بــەزى ئاالمەتلىــرى بىلــەن بىرگە 
كۇفرىلىــق ياكــى مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمەتلىرىمــۇ تېپىلىدۇ. 

بۇ ھەقىقەت قەدىمقى ۋە ھازىرقى كۆپلىگەن ئۆلىماالرنىڭ 
نەزىرىدىــن ســاقىت بولــۇپ كەلگــەن مەســىلە. ئۇالرنىــڭ 
نەزەرىــدە، ئىنســان يــا مۇئمىــن بولىــدۇ ياكــى كاپىــر بولىــدۇ. 
ئۈچىنچىســى بواللمايــدۇ. ئۇالرنىــڭ نەزەرىــدە، شــەيئىلەر 
ــى  ــىدىن باشقىس ــۇ ئىككىس ــدۇ، ب ــارا بولى ــى ق ــاق ياك ــا ئ ي
يــوق. مەلۇمكــى، ئــۇالر قــارا بىلــەن ئاقنىــڭ ئوتتۇرىســىدىكى 
رەڭلەرنــى ئۇنۇتقــان. شــۇڭا ئــۇالر بــەزى شەخســلەردە ياكــى 
تولــۇق  ســۈپەتلىرى  پۈتــۈن  ئىماننىــڭ  جامائــەدە  بىــرەر 
بــەزى  مۇناپىقلىقنىــڭ  ياكــى  كۇفرىنىــڭ  تېپىلماســتىن، 
ئاالمەتلىــرى كۆرۈلســە، ئۇالرنــى »كاپىــر« ياكــى »مۇناپىــق« 
ــڭ  ــى ئۇالرنى ــدۇ. چۈنك ــكە ئالدىراي ــۈم قىلىۋېتىش دەپ ھۆك
نەزىرىــدە ئىماننىــڭ ئاالمەتلىــرى بىلــەن  كۇفرىنىــڭ بــەزى 

ــدۇ.  ــە تېپىلماي ــر قەلبت ــرى بى ئاالمەتلى

مۇســلىم  ئىمــام  بىلــەن  بۇخــارى  ئىمــام  ھالبۇكــى، 
رىۋايــەت قىلغــان بىــر ھەدىســتە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم 
ــڭ  ــەندە جاھىلىيەتنى ــى: »س ــۇ ئەنھۇن ــۇ زەر رەزىيەلالھ ئەب
ئاالمەتلىــرى بــار ئــادەم ئىكەنســەن« دېگــەن. جاھىلىيەتنىڭ 
ئاالمەتلىرىــدۇر.   كاپىرلىقنىــڭ  مەقســەت  ئاالمەتلىرىدىــن 
ھالبۇكــى، ئەبــۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ســاھابىلەرنىڭ ئىچىدە 
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ــەن  ــى بىل ــەپتە بولۇش ــى س ــالردا ئالدىنق ــى ۋە غازات تەقۋالىق
تونۇلغــان كاتتــا ســاھابە ئىــدى. دېمــەك، بــەزى مۇئمىنلــەردە 
ئىماننىــڭ ئاالمەتلىــرى تېپىلغانــدەك كاپىرلىقنىــڭ بــەزى 
ــا  ــى كاپىرغ ــال ئۇن ــق بىلەن ــدۇ. بۇنىڭلى ــۇ تېپىلى ئاالمەتلىرىم

ــدۇ. ــكە بولماي چىقىرىۋېتىش

جىھــاد  :»كىمكــى  يەنــە  ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر 
ئــارزۇ قىلماســتىن  قىلماســتىن ياكــى جىھــاد قىلىشــنىى 
ئۆلىدىكــەن، ئــۇ مۇناپىقلىقنىــڭ بىــر ئاالمىتــى بىلــەن ئۆلگەن 

بولىــدۇ«]1] دېگــەن.

ئابدۇلــال ئىبنــى مۇبــارەك ئەلــى ئىبنــى ئەبــۇ تالىــب 
رەزىيەلالھــۇ ئەنھۇنىــڭ مۇنــۇ ســۆزىنى رىۋايــەت قىلغــان: 
»ئىمــان قەلبتــە بىــر ئاقلىــق ئاالمىتــى بىلــەن باشــلىنىدۇ، 
بەندىنىــڭ ئىمانــى كۈچەيگەنســىرى ئۇنىــڭ قەلبــى تېخىمــۇ 
ئاقىرىشــقا باشــاليدۇ، ئىمــان تولۇقالنغانــدا، ئۇنىــڭ قەلبــى 
پۈتۈنلــەي ئاقىرىــپ كېتىــدۇ. مۇناپىقلىقمــۇ قەلبتــە بىــر 
ــا  ــدە مۇناپىقلىقق ــلىنىدۇ، بەن ــەن باش ــى بىل ــق ئاالمىت قارىلى
ــقا  ــۇنچىلىك قارىيىش ــى ش ــڭ قەلب ــىرى، ئۇنى دەۋام قىلغانس
باشــاليدۇ، ئــۇ تولــۇق مەنىدىكــى مۇناپىقالردىــن بولغىنىــدا، 
ــىز  ــەر س ــدۇ. ئەگ ــپ كېتى ــەي قارىيى ــى پۈتۈنل ــڭ قەلب ئۇنى
مۇئمىننىــڭ قەلبىنــى يېرىپ كۆرەلىســىڭىز، ئۇنىڭــدا ئاقلىقنى 
كۆرگــەن، كاپىرنىــڭ قەلبىنــى يېرىپ كۆرەلىســىڭىز، ئۇنىڭدا 

]1]  ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى.
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ــز«. ــەن بوالتتىڭى ــى كۆرگ قارىلىقن

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئىتائەتچانلىقتا بىر خىل ئەمەسلىكى

قىلىشــتىكى  ئىتائــەت  تائاالغــا  ئالــالھ  ئىنســانالرنىڭ 
ــڭ  ــەۋەبتىن ئۇالرنى ــۇ س ــەس. ش ــاش ئەم ــى ئوخش دەرىجىس
ئىمانىنىــڭ دەرىجىســى ۋە ئالــالھ تائاالغــا بولغــان يېقىنلىقمــۇ 
بىــر خىــل بولمايــدۇ. شــۇڭا ئىســالم ئۆلىمالىــرى قەدىمدىــن 
قائىدىنــى  دېگــەن  بولىــدۇ«  زىيــادە   – كــەم  »ئىمــان 
ئوتتۇرىغــا قويغــان. ئــۇالر بــۇ پىرىنســىپنى ئوتتۇرىغا قويۇشــتا 
ــالنغان. ــلەرگە ئاساس ــەھىھ ھەدىس ــم« ۋەس ــان كەرى »قۇرئ

 ئىنســانالرنى خــۇددى پەرىشــتىلەرگە ئوخشــاش بارلىــق 
خاتالىقالردىــن پاكتــۇر، دەپ ئويــالش چــوڭ خاتالىقتــۇر. 
بــۇ ئىنســاننىڭ خاراكتېرىنــى ۋە مىجەزىنــى بىلمىگەنلىكتــۇر. 
ئالــالھ تائــاال بــۇ ھەقىقەتنــى »قۇرئــان كەرىــم« دە مۇنــداق 
ــز  ــن بى ــى بەندىلىرىمىزدى ــن كىتابن ــدۇ: ﴿ئاندى ــان قىلى باي
ــڭ  ــەردۇق. ئۇالرنى ــپ ب ــراس قىلى ــىلەرگە مى ــان كىش تاللىغ
بەزىســى ئۆزىگــە ئــۇۋال قىلغۇچىــدۇر، بەزىســى ئوتتۇراھالــدۇر 
ۋە بەزىســى ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بىلــەن ياخشــى ئىشــالرنى 
قىلىشــقا ئالدىرىغۇچىــدۇر. مانا بۇ چــوڭ پەزلى_كەرەمدۇر﴾]1].

يۇقىرىقــى ئايەتتــە، ئالــالھ تائــاال »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ 

]1] فاتىر سۈرىسى 32 - ئايەت.
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ۋارىســلىرى بولغــان ئىســالم ئۈممىتىنــى ئۈچكــە ئايرىغــان:

بىرىنچــى، ئۆزىگــە ئــۇۋال قىلغۇچىــالر. بــۇالر پەرزلەرنــى 
ــان  ــى قىلىنغ ــان ۋە مەنئ ــق قىلىدىغ ــتا بىپەرۋالى ــادا قىلىش ئ

ــالردۇر. ــادىر قىلىدىغان ئىشــالرنى س

ــالر.  ــم تۇتقۇچى ــى ئۆزىگــە الزى ئىككىنچــى، ئوتتۇرھاللىقن
بــۇالر پــەرز ئىبادەتلەرنــى ئــادا قىلىدىغــان، مەنئــى قىلىنغــان 
ئىشــالرنى تــەرك ئېتىدىغــان، بەزىــدە ســۈننەت، مۇســتەھەب 
قاتارلىــق ئىشــالرنى قىلىشــقا ســەل قــاراپ قالىدىغــان، بەزىدە 
بىلىــپ – بىلمــەي گۇنــاھ – مەئســىيەتلىك ئىشــالرنى قىلىپ 

ــىلەردۇر. تاشاليدىغان كىش

ياخشــى  بىلــەن  ئىرادىســى  ئالالھنىــڭ  ئۈچىنچــى، 
ئىشــالرنى قىلىشــقا ئالدىرىغۇچىــالر. بــۇالر بۇيرۇلغــان پــەرز، 
ھەممىســىنى  ئەمەللەرنىــڭ  قاتارلىــق  ســۈننەت  ۋاجىــب، 
تولــۇق ئورۇندايدىغان،چەكلەنگــەن ئىشــالرنىڭ ھېچبىرىنــى 
قورقــۇپ  قېلىشــتىن  چۈشــۈپ  گۇناھقــا  ۋە  قىلمايدىغــان 
ئىنتايىــن ئېھتىيــات بىلــەن ئىــش كۆرىدىغــان كىشــىلەردۇر]1].

مۇپەسســىرلەرنىڭ پېشۋاســى ئابدۇلــال ئىبنــى ئاببــاس 
تەپســىرىدە  ئايەتنىــڭ  مەزكــۇر  ئەنھۇمــا  رەزىيەلالھــۇ 
ــڭ  ــالھ چۈشــۈرگەن كىتابالرنى ــۇالر ئال ــداق دېگــەن: »ئ مۇن
مىراســچىلىرى بولغــان ئىســالم  ئۈممىتىدۇر.ئۇالردىن›ئۆزىگــە 

]1] تەپسىرى ئىبنى كەسىر 3 - توم 454 - 555 - بەتلەر.
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ئــۇۋال قىلغۇچىالر‹نىــڭ گۇناھلىرىنــى ئالالھ ئــۆزى مەغپىرەت 
قىلىــدۇ، ›ئوتتۇراھالالر‹نىــڭ ھېســاب بېرىــش ئىشــلىرىنى 
ئالــالھ ئاســان قىلىــدۇ، ئەممــا ›ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بىلەن 
ياخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا ئالدىرىغۇچىــالر‹ ھېســاب – 
كىتــاب قىلىنماســتىنال ئــۇدۇل جەننەتكە كىرىپ كېتىــدۇ»]1].

مەغپىــرەت  نىــڭ  قىلغۇچىــالر«  ئــۇۋال  »ئۆزىگــە 
قىلىنىدىغــان گۇناھىپەقــەت كىچىــك گۇناھــال ئەمــەس، 
بەلكــى چــوڭ گۇناھالرنىمــۇ ئــۆز ئىچىگــە ئالىــدۇ. بــۇ ھەقتــە 
شەيخۇلئىســالم ئىبنــى تەيمىيــە مۇنــداق دېگەن:»ئــادەم 
ــە  ــا تەۋب ــوق. گۇناھىغ ــى ي ــاھ قىلمايدىغىن ــىدىن گۇن بالىس
قىلغــان ھــەر قانــداق ئــادەم ئايەتتىكــى ›ئوتتۇراھالــالر‹ 
ياكــى ›ئالالھنىــڭ ئىرادىســى بىلــەن ياخشــى ئىشــالرنى 

كىرىــدۇ«. قاتارىغــا  ئالدىرىغۇچىالر‹نىــڭ  قىلىشــقا 

]1] )(ئالدىنقى مەنبەدىن.
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ھىزبۇتتەھرىر

ــۇر- ــەن ئۇيغ ــۇلمانالرغا، خۇسۇس ــڭ مۇس ھىزبۇتتەھرىرىنى
ــۇرا ئاســىيا مۇســۇلمانلىرىغا  ــان ئوتت ــە ئالغ ــۆز ئىچىگ ــۇ ئ الرنىم
ئولتۇرۇشــقا  ســۆزلەپ  زىيان-زەخمەتلىرىنــى  كەلتۈرگــەن 
ــى  ــە كىشــى بۇن ــوق دەپ قارايمــەن. چۈنكــى ھەمم ھاجــەت ي
چۈشــىنىدۇ. بىــرال ئۆزبېكىســتانداھىزبۇتتەھرىرگە باغلىنىشــلىق 
دېگــەن باھانــە بىلــەن ســەككىز مىــڭ كىشــىنىڭ تۈرمىلــەردە 
نابــۇت بولغانلىقــى، بىزنىــڭ ئۇيغــۇر دىيارىمىزدىمــۇ بۇنىڭدىــن 
كۆپــرەك ئۇيغۇرنىــڭ تۈرمىــدە ياتقانلىقىنــى بىلىــش يېتەرلىــك 

ــرەك. بولســا كې

مەنســۇبلىرى  تەشــكىالتنىڭ  بــۇ  قىزىقــى،  ئىشــنىڭ 
دۇنيانىــڭ ھەممــە يېرىــدە تۇتقــۇن قىلىنــدى، تۈرمىگــە 
تاشــالندى، ھەتتــا ئۆلتۈرۈلــدى. ئەممــا غوللــۇق رەھبەرلىــرى 
ــۇ  ــازادە ياشــاۋاتىدۇ. ب ــن ئ ــدەك ئەركى ــش بولمىغان ــچ ئى ھې

ئادەمنــى ئويالنــدۇرۇپ قويىدىغــان مەســىلە! 

ئەگــەر ھىزبۇتتەھرىــر ئىســالم روھىغــا، پەيغەمبىرىمىزنىــڭ 
ــان  ــد قىلىدىغ ــىنى ئۈمى ــالمنىڭ غەلىبىس ــۇن ۋە ئىس ــا ئۇيغ يولىغ
ئــوت يــۈرەك مۇســۇلمان ياشــلىرىنىڭ ئۈمىدىگــە اليىــق بولســا 
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ئىــدى، بــۇ يولــدا بىــر ئەمــەس، بىــر قانچــە جېنىمىــز بولســىمۇ 
پىــدا قىلغــان بوالتتــۇق. ئەممــا ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ »ئىســالم 
ــا مۇســۇلمانلىرىنى  ــۈن دۇني ــۇرۇپ چىقىــپ، پۈت ــى ق خەلىپىلىكىن
ئەزىــز قىلىمىــز« دېگــەن بــۇ ياڭــراق شــوئارى، مــەن مۇســۇلمان 
بــۇ  لېكىــن  قىلســىمۇ،  جەلــب  ئادەمنــى  ھەممــە  دېگــەن 
ــۇپ  ــدۈرۈپ قوي ــى ئۈمىدلەن ــز«دەپ خەلقن ــا يېتىمى »كوممۇنىزمغ
ــان كوممۇنېزمچىالرنىــڭ ۋەدىســىگە ئوخشــاش  ــدا قالغ ــم يول يېرى
ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغان بىــر ۋەدە بولــۇپ كەلمەكتــە. چۈنكــى 
ئالدىنقــى ۋەدىنــى بەرگەنلەر دۇنيانىڭ سىياســىتىنى بىلمىگەن ۋە 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ يولــى بىلــەن ماڭمىغــان، كېيىنكــى 
ــى چۈشــەنمىگەن.  ــەر ئىنســانالرنىڭ خاراكتېرىن ــى بەرگەنل ۋەدىن

ــمىغان. ــە ئاش ــرى ئەمەلگ ــڭ ۋەدىلى ــەۋەبتىن ئۇالرنى ــۇ س ب

دىلــى پــاك، نىيىتــى ســاپ، ئىســالم ۋە مۇســۇلمانالر 
ئۈچــۈن خىزمــەت قىلىشــنى ئۆزىنىــڭ غايىســى قىلغــان ئــوت 
يــۈرەك مۇســۇلمان قېرىنداشــلىرىمىزنى ھىزبۇتتەھرىــر دېگــەن 
بــۇ مەۋھــۇم گوروھنىــڭ چاڭگىلىــدا نابــۇت بولۇپ كېتىشــتىن 
ســاقالپ قېلىــش ئۈچۈن،ئۇالرنىــڭ ئۆزلىرىگە ئائىــت ماتېريال 
مەنبەلىرىگــە ئاساســالنغان ھالــدا، ئــۇالر ھەققىــدە تۆۋەنــدە 

قىســقىچە توختۇلىمىــز. 

بىرىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ چىقىشىغا سەۋەب بولغان ئامىلالر

مەلۇمكــى، ئىســالم ئۈممىتــى كۈچ-قۇۋۋەتتــە، شــان- 
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شــەۋكەتتە ۋە ســەلتەنەتتە كامالەتكــە يېتىــپ، دۇنيانىڭ ئۈچ 
قىتئەســىدە ھاكىمىيــەت يۈرگۈزگەندىــن كېيىــن، ئىچكــى 
ئىختىــالپ ۋە بۆلۈنــۈش قاتارلىق ســەۋەبلەر تۈپەيلى ئاجىزالپ 
ــۇل ئىستېالســى،  ــى. شــۇنىڭدەك موڭغ ــەلتەنىتىنى يوقاتت س
مۇستەملىكىســى،  غــەرب  ھۇجۇمــى،  ســەلىب  ئەھلــى 
بىرىنچــى ۋە ئىككىنچــى دۇنيــا ئۇرۇشــلىرى قاتارلىقالرنــى 
باشــتىن كەچــۈردى، ئــەڭ يامــان بولغىنــى ئاخىرقــى ئىســالم 
خەلىپىلىكــى ئوســمانىيە خەلىپىلىكــى يېقىلغاندىــن كېيىــن، 
كــۆپ  دۇنياســىنىڭ  ئىســالم  دۆلەتلــەر  مۇســتەملىكىچى 
ــى  ــى قىبلىس ــۇلمانالرنىڭ تۇنج ــىۋالدى. مۇس ــمىنى بېس قىس
بېســىۋالدى.  يەھۇدىيــالر  زېمىنىنــى  پەلەســتىن  بولغــان 
ھەممىــال يــەردە مۇســۇلمانالر خورالنــدى، ئىســالم دېگۈچىلــەر 
ــىدا  ــالم دۇنياس ــىپ ئىس ــا ئەگىش ــدى. بۇنىڭغ ــە قېقىل چەتك
ــىر ۋە  ــا مىس ــۈردى، ھەتت ــاش كۆت ــك دەۋاســى ب مىللەتچىلى
ســۈرىيەگە ئوخشــىغان بــەزى ئىســالم ئەللىــرى سوتســىيالىزم 
ئىســالم  پەيتتــە  مۇشــۇ  كەتتــى.دەل  ئۆتــۈپ  تۈزۈمىگــە 
دۇنياســىدىكى دىنــدار غەيــۇرالر ئىســالم ئۇممىتىنــى قۇتقــۇزۇپ 
قېلىــش ۋە قايتىدىــن قــەد كــۆرۈش يولىــدا بــاش قاتۇرۇشــقا 
باشــلىدى. ئۇالردىــن بەزىلىــرى مۇســۇلمانالرنى بــۇ خارلىقتىن 
قۇتۇلدۇرۇشــنىڭ يولــى مۇســتەملىكىچىلەرگە قارشــى قوراللىق 
ئــۇرۇش قىلىــش دېســە، بەزىلىــرى قۇتۇلــۇش يولــى ئىســالم 
خەلىپىلىكىنــى قــۇرۇش دېگــەن، يەنــە بەزىلىــرى باشــقىچە 
يــول تۇتقــان بولــدى. مانا ھىزبۇتتەھرىرمۇ شــۇالرغا ئوخشــاش 
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غەيــۇرالر تەرىپىدىــن ئوتتۇرىغــا چىققــان تەشــكىالت بولــۇپ، 
ئــۇالر ئۆزلىرىنــى بىردىنبىــر قۇتقۇزغۇچــى تەشــكىالت دەپ 
ســانىغان. ھەتتــا ئۇالرنىــڭ باياناتىدا مۇنــداق دەپ كەلگەن: 
»مۇســۇلمانالرنى خارلىقتىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئىســالمنىڭ شــان-
شــەۋكىتىنى ئەســلىگە كەلتــۈرۈش يولىــدا ئوتتۇرىغــا چىققــان 
ئىســالمىي تەشــكىالتالرنىڭ ھەممىســى مەغلــۇپ بولــدى. ئۇالر 
ــۇالر  ــدى. چۈنكــى ئ ــۇم ئى ــۇپ بولۇشــقا مەھك شــۇنداق مەغل
ئەمەلىيەتتــە ئىســالمىي تەشــكىالت بولســىمۇ، ئــۇالر ئىســالمنى 
توغــرا چۈشــەنمىگەن. بــۇ ســەۋەبتىن ئــۇالر مۇســۇلمانالر 
جەمئىيىتىنــى ئىســالمنىڭ روھىدىــن يىراقالشــتۇرىۋەتكەن ۋە 

كىرىزىــس ئۈســتىگە كىرىزىــس پەيــدا قىلغــان.

 شــۇنداق بىــر ۋەزىيەتتــە، ئىســالمنى توغــرا چۈشــەنگەن، 
ھــەر  دۇنيانىــڭ  قىلىدىغــان،  تەتبىــق  توغــرا  ئۇنــى 
ــا  ــن بارلىقق ــالمىي ياشاشــنى قايتىدى ــدا ئىس قايســى جايلىرى
كەلتۈرىدىغــان بىــر تەشــكىالتنىڭ ئوتتۇرىغــا چىقىشــى زۆرۈر 
ــەت  ــۇ مەقس ــر ش ــا ھىزبۇتتەھرى ــدى. مان ــان ئى ــۇپ قالغ بول

بىلــەن ئوتتۇرىغــا چىقتــى«]1].

»ھىزبۇتتەھرىرچىلەر ئەنە شــۇنداق دەۋا بىلەن ئوتتۇرىغا 
چىقىــپ، باشــقا تەشــكىالتالر مەغلــۇپ بولغىنىــدەك مەغلــۇب 
بولغــان تەشــكىالتتۇر. ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ، شــۇنىڭدەك 
باشــقا ئىســالمىي تەشــكىالتالرنىڭ مەغلــۇب بولۇشــىدىكى 

]1]  »ھىزبۇتتەھرىرنىڭ چۈشەنچىلىرى« ناملىق كىتابنىڭ 8، 9- بەتلىرى.
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تۇتقۇلــۇق ســەۋەب ئۇالرنىــڭ ئىســالم ئۈممىتــى گىرىپتــار 
ــاي،  ــوز قويالم ــرا دىئاگن ــەللەرگە توغ ــي كېس ــان مەنىۋى بولغ
توغــرا يولدىــن ئازغانلىقىــدا. چۈنكــى ئىســالم ئۇممىتىنــى 
ــە  ــى شان-شــەۋكىتىگە ئىگ ــى بۇرۇنق ــپ ئۇالرن ئىســالھ قىلى
قىلىــش ئىشــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋەت يولىغــا 
ــالم  ــى ئىس ــدۇ. چۈنك ــال بولى ــش بىلەن ــەل قىلى ــۇق ئەم تول
ئۇممىتــى ئىلگىــرى نېمــە بىلــەن تۈزەلگــەن بولســا، ئۇالرنــى 

يەنــە شــۇ نەرســە بىلــەن تــۈزەش الزىــم. 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋەت ئۇسۇلىغا ئەگىشىشنىڭ 
زۆرۈر تەرەپلىرى تۆۋەندىكىچە:

ــى ساپالشتۇرۇشــقا  ــۈزەش ۋە ئۇن ــى ت بىرىنچــى، ئەقىدىن
ــەت بېرىــش. ئەھمىي

ئىككىنچــى، تەلىم-تەربىيەنــى ئومۇمالشــتۇرۇپ، جاھالەتكە 
خاتىمــە بېرىــش، مۇســۇلمانالرنى »قۇرئــان كەرىــم« گــە، 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننىتىگە ۋە ســەلەپ سالىھالرغا 

باغــالش.

ــان ۋە ســۈننەت  ئۈچىنچــى، مۇســۇلمان ئەۋالدالرنــى قۇرئ
روھــى بىلــەن تەربىيلــەپ يېتىلــدۈرۈش.

تۆتىنچــى، مۇســۇلمانالرنىڭ ئالــالھ تائــاال بىلــەن بولغــان 
مۇناســىۋىتىنى كۈچەيتىــش.

بەشــىنچى، ئىســالمنى ياخشــى ئۆگىنىــپ، ئۇنىــڭ كــۆر-
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ســەتمىلىرى بويىچــە ئەمــەل قىلىــش «]1]

ئىككىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ قۇرغۇچىسى

مۇھەممــەد  ئەلالمــە  قۇرغۇچىســى  ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ 
تەقىيۇددىــن نەبھانىــي دېگــەن كىشــى ئىــدى، ئــۇ، 1908-
يىلــى پەلەســتىننىڭ شــىمالىدىكى ئەجــزەم دېگــەن رايونــدا، 
ئۇنىــڭ  تۇغۇلغــان.  ئائىلىــدە  بىــر  ئىلىم-مەرىپەتلىــك 
ــە  ــتىن تەلىم-تەربىي ــۇپ، پەلەس ــم بول ــۈك ئالى ــى يېت ئاتىس
مىنىســتىرلىقىغا قاراشــلىق بىــر مەكتەپتــە ئۇســتازلىق قىالتتى. 
بوۋىســى پەلەســتىننىڭ قازىســى، ئەدىــپ ۋە شــائىر ئىــدى. 
نەبھانىــي ئــاۋال بوۋىســىدا، ئاندىــن ئاتىســىدا ئوقــۇپ تەلىــم 
ــق  ــىردىكى داڭلى ــدە، مىس ــا كەلگەن ــان. 1928- يىلىغ ئالغ
بىلىــم يۇرتــى ئەزھەرگــە بېرىــپ، ئوتتــۇرا مەكتەپكــە ئوقۇشــقا 
كىرىــپ، پۈتتۈرگەندىــن كېيىــن، 1932- يىلــى قاھىــرە 
ئۇنىۋېرستىســى »دارۇل ئۇلــۇم« فاكۇلتېتىنــى پۈتتۈرگــەن. 
ــش  ــل قىلى ــەتلىك، قايى ــى ئەقىل-پاراس ــي ناھايىت نەبھانى
قابىلىيىتــى يۇقىــرى، ۋاقىتنــى قەدىرلەيدىغــان، تىرىشــچان، 

ــم ئىــدى. ئىجتىھاتلىــق ئالى

نەبھانىــي پەلەســتىنگە قايتىــپ بارغاندىــن كېيىــن، ھەيفا 
شــەھىرىدە ھۆكۈمــەت مەكتىپىــدە مۇئەللىملىك قىلىش بىلەن 

]1] جەمئــان ئىبنــى ئەھمــەد زەھرانىينىــڭ »ھىزبۇتتەھرىردىــن ئاگاھالنــدۇرۇش« ناملىــق 
ــەت. ــى 8 - ب كىتاب
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ــەن  ــۇش بىل ــىلەردە ئوقۇت ــالمىي مەدرىس ــا، ئىس ــر ۋاقىتت بى
شــۇغۇلالنغان. ئــۇ 1938-يىلــى ئــۆز قىزغىنلىقــى بىلــەن 
قازىلىققا تەيىنلىنىپ، 1947-يىلىغا قەدەر خىزمەت قىلغان. 
بــۇ ئارىــدا پەلەســتىندە چىققــان ئىنقىالبتا ئەلالمــە ئىززۇددىن 
قەسســام شــېھىت قىلىنغــان. شــۇنىڭدىن كېيىــن نەبھانىيــڭ 
سىياســىي ھاياتــى باشــالنغان. ئــۇ، 1938-يىلى»ئىتىســام« 
دېگــەن سىياســىي تەشــكىالتنى قۇرغــان. بــۇ تەشــكىالرتنىڭ 
ــش  ــدەپ چىقىرى ــى ھەي غايىســى پەلەســتىندىن ئىنگىلىزالرن
ۋە يەھۇدىيالرنىــڭ يەرلىشىشــىگە قارشــى كــۈرەش قىلىشــتىن 
پەلەســتىننى  يەھۇدىيــال  1948-يىلــى  ئىــدى.  ئىبــارەت 
بېســىۋالغاندا، نەبھانىــي ئائىلىســى بىلــەن بىرلىكتــە بەيرۇتقا 
ھىجــرەت قىلىــپ كېتىشــكە مەجبــۇر بولغــان. كېيىنچــە 
ــۇدۇس  ــپ يەرلەشــكەن ۋە ق ــە بېرى ــن ئىيۇردانىيەگ بەيرۇتتى
مــۇددەت  مەلــۇم  تەيىنلەنگــەن.  قازىلىقىغــا  شــەھىرىنىڭ 
قازىلىــق قىلغاندىــن كېيىــن، خىزمىتىدىــن ئىســتىپا ســوراپ، 
ــتازلىق  ــان شــەھىرىدىكى ئىســالم ئۇنىۋېرســتېتىدە ئۇس ئومم
قىلغــان. 1952-يىلىغــا كەلگەندە، ئۇســتازلىقتىن ئايرىلىپ،  
ھىزبۇتتەھرىــر تەشــكىالتىنى قۇرغــان. ئەممــا ئۇنىــڭ بــۇ 
ــق قارشــىلىقىغا  ــڭ قاتتى ــەرەب ھۆكۈمدارلىرىنى تەشــكىالتى ئ
خاتىرجــەم  يــەردە  بىــر  نەبھانىــي  ھەتتــا  ئۇچرىغــان. 
شــۇنىڭدىن  قالغــان.  كېلىــپ  ۋەزىيەتكــە  تۇرالمايدىغــان 
كېيىــن، ئــۇ ھاياتىنىــڭ ئاخىرىغىچــە سەرســانلىقتا ئۆتكــەن. 
ئــۇ، 1978-يىلــى لىۋاننىــڭ پايتەختــى بەيــرۇت شــەھىرىدە 
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ــات بولغــان. ــدە ۋاپ يوشــۇرۇنغان يېرى

ئۈچىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ قۇرۇلۇشى

قۇرغــان»  بەننــا  ئــەل  ھەســەن  ئەلالمــە  مىســىردا 
ئەلئىخۋانۇل مۇســلىمۇن« تەشــكىالتى ئىيۇردانىيەدە سىياســى 
ۋە پىكرىــي ســاھەلەرنىڭ ھەممىســىدە تەســىرى كۈچكــە ئىگــە 
بولغانلىقــى ئۈچۈن، ئىيۇردانىيەدىكى كوممۇنىســتالر بېشــىنى 

ــى. ــر ھالەتكەچۈشــۈپ قالغانت ــان بى كۆتۈرەلمەيدىغ

ــى  ــۇرۇپ چىقىش ــى ق ــي ھىزبۇتتەھرىرن ــە نەبھانى »ئەلالم
بىلــەن بــۇ تەشــكىالتنىڭ دەۋىتــى ئىيۇردانىيــەدە ناھايىتــى 
دۆلەتنىــڭ  زىيالىيــالر  كۆپلىگــەن  ۋە  تارقىلىــدۇ  تېــز 
ــۇ  ــان دىيانەتلىــك كىشــىلەر ب ــن تەشــكىل تاپق كادىرلىرىدى
تەشــكىالتقا ئــەزا بولىــدۇ. بۇنىــڭ بىلــەن ئىيۇردانىيــەدە 
»مۇســۇلمان قېرىنداشــالر« تەشــكىالتنىڭ تەســىر دائىرىســى 
تەشــكىالت  تۇرۇشــلۇق  باشــاليدۇ.ئىيۇردانىيەدە  ئازىيىشــقا 
ئورۇنغــان  تارتىشــقا  ئۆزلىرىگــە  نەبھانىينــى  رەھبەرلىــرى 
بولســىمۇ، نەبھانىــي ئــۆز پىكرىــدە چىــڭ تۇرۋالىدۇ.شــۇ 
ســەۋەبلىك ئىيۇردانىيەدىكــى ئىســالمىي جامائەتلــەر ئىككىگــە 
بۆلۈنــۈپ كېتىــدۇ. بــۇ بۆلۈنــۈش كوممۇنېســتالرنىڭ نەپــەس 

ــدۇ. ــى ئاچى يولىن

ئەلالمــە نەبھانىــي ھىزبۇتتەھرىــر تەشــكىالتىنى ئۆزىنىــڭ 
ئالىــي مەكتەپتىكــى ساۋاقداشــلىرىدىن ھاجــى ئەمىــن ھــۈ-



087

ئازغۇن پىرقىلەر

ــۇم  ــر زەل ــي ۋە ئابدۇلقادى ــۇز تەمىمى ــئەد بۇي ــەينىي، ئەس س
قاتارلىــق ئــۈچ كىشــى بىلــەن قۇرغــان. ئــاز ۋاقىــت ئىچىــدە 
بولــۇپ كىرىــدۇ.  ئــەزا  زىيالىــالر تەشــكىالتقا  كۆپلىگــەن 
ــە ئىچكــى  ــي ئىيۇردانىي ــە نەبھانى ــن ئەلالم شــۇنىڭدىن كېيى
پارتىيــە  سىياســىي  ئۆزىنىــڭ  مىنىســتىرلىقىدىن  ئىشــالر 
قۇرۇشــىغا رۇخســەت قىلىــش تەلىۋىــدە بولىدۇ.لېكىــن ئۇنىــڭ 
ــان  ــى بولغ ــى قۇرۇلماقچ ــدۇ. چۈنك ــى رەت قىلىنى ــۇ تەلىپ ب
بــۇ پارتىيەنىــڭ نىزامنامىســىدا »تەخــت ۋارىســلىق تۈزۈمىگــە 
ھالبۇكــى،  قىلىنغــان.  قەيــت  دەپ  قويۇلمايــدۇ«  يــول 
ئىيۇردانىيەنىــڭ ئاساســىي قانۇنىــدا تەخت ۋارىســلىق تۈزۈمى 

ــابلىنىدۇ.  ــى ھېس ــر پارچىس ــڭ بى ــىي قانۇننى ئاساس

ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر ئۆزلىرىنىــڭ پارتىلىشــىش غەرىزىنــى 
ئەمەلگــە ئاشــۇرالمىغان بولســىمۇ، سىياســىي ھەرىكەتتىــن 
ــدا،  ــەن ھال ــۇ ئىلگىرلىگ ــى تېخىم ــان. بەلك ــاپ قالمىغ توخت
بىــر تەرەپتىــن ھۆكۈمــەت دائىرىلىرىــدە ئىشــلەيدىغان دىنــدار 
ــش  ــە تارتى ــەپتىكىلەرنى ئۆزلىرىگ ــى س ــىلەرنى ۋە ھەرب كىش
ئۈچــۈن ســەپەرۋەرلىك خىزمىتىنــى كۈچەيتكــەن بولســا، يەنە 
بىــر تەرپتىــن، پەلەســتىن ۋە ئىيۇردانىيەنىــڭ كۆپلىگــەن 

ــان.  رايونلىرىــدا بــۇ تەشــكىالتنىڭ شــۆبىلىرىنى ئاچق

ــۇلمان  ــەھىرىدە مۇس ــۇدۇس ش ــى ق ــي 1953-يىل نەبھانى
بىــرى  ئەزالىرىدىــن  غوللــۇق  جامائىتىنىــڭ  قېرىنداشــالر 
بولغــان ســەييىد قۇتــۇب بىلــەن ئۇچرىشــىپ، پىكىرلەشــكەن 



088

مۇھەممەد يۈسۈپ

مۇســۇلمان  قۇتۇبنىــڭ  ســەييىد  نەبھانــى  نەتىجىــدە  ۋە 
ــەت  ــە ھەرىك ــى بويىچ ــڭ نىزامنامىس قېرىنداشــالر جامائىتىنى

قىلىــش تەكلىپىنــى قەتئىيلىــك بىلــەن رەت قىلغــان. 

قوماندانلىــق  بــاش  يىلىھىزبۇتتەھرىــر   -1953 ئــۇ، 
شــەھىرىگە  دەمەشــىق  شــەھىرىدىن  قــۇدۇس  شــىتابىنى 
يۆتكىگــەن. كېيىنچــە دەمەشــىقتىن يۆتكــەپ، لىۋاننىــڭ 

مۇقىمالشــقان«]1]. شــەھىرىدە  بەيــرۇت  پايتەختــى 

تۆتىنچى، ھىزبۇتتەھرىر تارقالغان جايالر

ــتىننىڭ  ــى پەلەس ــى يىل ــۇپ بىرىنچ ــر قۇرۇل ھىزبۇتتەھرى
قــۇدۇس شــەھىرىدە ئىــش باشــلىغان ۋە خېلىــل، نابلىــس 
رايونــى  ئەرىھــا  پەلەســتىنلىكلەرنىڭ  شــەھەرلىرىدە، 
ئاندىــن  تارقالغــان.  كــۆپ  چېدىرلىرىــدا  ئەتراپىدىكــى 
دۆلەتلەرگــە  قاتارلىــق  لىــۋان  ۋە  ســۈرىيە  ئىيۇردانىيــە، 
تارقالغــان. ئاندىــن ئــۇالر بارلىــق ئــەرەب دۆلەتلىرىگــە، 
ئۇنىڭدىــن كېيىــن ئىســالم ئەللىرىگــە، ئاخىرىــدا دۇنيانىــڭ 
ــات يايــدۇرۇش پىالنــى بويىچــە  ھــەر قايســى جايلىرىغــا قان
ھەرىكــەت ئېلىــپ بارغــان. ئــۇزۇن ئۆتمــەي بۇ تەشــكىالتنىڭ 
ــەردە  ــق دۆلەتل ــە قاتارلى ــە، گېرمانىي ــۇپلىرى ئەنگىلىي مەنس

باشــلىغان. كۆرۈنۈشــكە 

ــق  ــدۇرۇش« ناملى ــن ئاگاھالن ــڭ »ھىزبۇتتەھرىردى ــەد زەھرانىينى ــى ئەھم ــان ئىبن ]1]  جەمئ
ــرى. ــڭ 16-12 بەتلى كىتابىنى
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 90 – يىلالرغــا كەلگەنــدە، بــۇ تەشــكىالت ئوتتــۇرا 
ئاســىيا، بېنــگال قاتارلىــق جايــالردا كېڭىيىشــكە باشــلىغان. 
كېيىنچــە مااليســىيا ۋە ھىندۇنىزىيــە قاتارلىــق دۆلەتلــەردە 
رەســمىي شــۆبىلىرى قۇرۇلغــان ۋە مىڭالرچە ئەگەشــكۈچىلىرى 
پەيــدا بولغــان. تۈركىيەدىمــۇ بــۇ تەشــكىالتنىڭ ئادەملىــرى 

ــار. ــۇپ، مەخســۇس شۆبىســى ب بول

مەركىــزى  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا  ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ 
مۇســۇلمان  ئاســىيادىكى  ئوتتــۇرا  ئىــدى.  ئۆزبىكىســتان 
ئۆزبىكىســتان  دەســلەپ  ئــەڭ  ئىچىــدە  جۇمھۇرىيەتلىــرى 
جۇمھۇرىيىتىنىــڭ تاشــكەنت ۋە ئەنجــان شــەھەرلىرىدە يىلتىز 
قاتارلىــق  تاجىكىســتان، قىرغىزىســتان  تارتىــپ كېيىــن، 
جۇمھۇرىيەتلەرگــە تارقالغــان. خىتــاي ھۆكۈمىتــى شــەرقىي 
تۈركىســتاندا ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ يىلتىــز تارتقانلىقىدىن بەكمۇ 
بىئــارام بولغــان ۋە ئۇالرنىــڭ خەتىرىدىــن ئەنســىرىگەن. 
ھەتتــا خىتــاي ھۆكۈمىتــى قەشــقەرنى ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ 
ئۇۋىســى دەپ ئېــالن قىلىــپ، ئۇالرنــى قاتتىــق باســتۇرۇش 

ھەققىــدە قــارار ماقۇللىغــان.

ــكىالت  ــى تەش ــى تېررورچ ــى ھىزبۇتتەھرىرن ــەرب دۇنياس غ
ــا  ــىنىڭ ياۋروپاغ ــىر دائىرىس ــڭ تەس ــدۇ ۋە ئۇنى دەپ ئەيىبلەي
كېڭىيىــپ بېرىشــىدىن قاتتىــق ئەنســىرەيدۇ. بــەزى غــەرب 
دۆلەتلىرىــدە ھىزبۇتتەھرىر چەكلەنگەن تەشــكىالت ســۈپىتىدە 
مۇئامىلــە قىلىنىــپ كەلمەكتە. مەســىلەن: ئەنگلىيە، گېرمانىيە 
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تېررورچــى  رەســمىي  ھىزبۇتتەھرىرنــى  دۆلەتلــەر  قاتارلىــق 
ــان.  ــالن قىلغ تەشــكىالت دەپ ئې

ھازىــر دۇنيــادا ھىزبۇتتەھرىــر ئــەڭ كۈچلــۈك بولغــان 
ــەت  ــەن دۆل ــەدەل تۆلىگ ــۆپ ب ــەڭ ك ــتىن ۋە ئ ــەت پەلەس دۆل
ئۆزبىكىســتاندۇر. چۈنكــى پەلەســتىندە ھامــاس بىلــەن فەتىــھ 
ــەت چىققاندىــن كېيىــن، پەلەســتىندىكى  ئوتتۇرىســىدا زىددي
تەســىرى ئــەڭ زور تەشــكىالت ھىزبۇتتەھرىــر بولــۇپ قالغــان. 

بەشىنچى، ھىزبۇتتەھرىرنىڭ تەشۋىقات قورالى

مۇددىئاســىنى  ئۆزلىرىنىــڭ  جامائىتــى  ھىزبۇتتەھرىــر 
تۆۋەندىكىــدەك  ئۈچــۈن  قىلىــش  تەشــۋىق  كىشــىلەرگە 

قوللىنىــدۇ: ئۇســۇلالرنى 

ــكىالت  ــپ تەش ــە توپلىنى ــۇس ئۆيلەرگ ــى، مەخس بىرىنچ
ــڭ  ــە نەبھانىنى ــش ۋە ئەلالم ــىھەت قىلى ــا ۋەز-نەس ئەزالىرىغ
ئارقىلىــق  قىلىــش  دەرس  ئوقــۇپ،  ئەســەرلىرىنى  بــەزى 

ئەزاالرنىــڭ سەۋىيەســىنى ئۆســتۈرۈش.

توپالنغــان  كىشــىلەر  ۋە  مەســجىدلەردە  ئىككىنچــى، 
جايــالردا خۇتبــە ۋە لېكســىيەلەرنى ســۆزلەپ كىشــىلەرنى 

قىلىــش. دەۋەت  تەشــكىالتقا 

ئۈچىنچــى، تەشــۋىقات ۋاراقچىلىرىنــى تارقىتىــش ئارقىلىق 
ئــاۋام خەلققە تەشــكىالتنى تونۇشــتۇرۇش.
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بەشــىنچى، مەكتــەپ، مەدرىســىلەرگە بېرىــپ، ئوقۇغــۇ-
چىالرنــى ئۆزلىرىگــە تارتىــش ئۈچــۈن تىرىشــىش.

ھىزبۇتتەھرىــر ئىديىســى دەســلەپتە» ســەرىھ« )ئوچــۇق( 
ناملىــق ژۇرنــال ئارقىلىــق باشــالنغان.بۇ ژۇرنــال ھاكىمىيــەت 
بېشــىدىكىلەرنىڭ ئېغىــر چەكلىمىســىگە ئوچرىغــان چاغــدا، 
»رايــە«) بايــراق( دېگــەن ئىســىمدا گېزىت چىقارغــان. ئەمما 
بۇمــۇ چەكلەنگــەن. كېيىنچــە ئــۇالر  بــۇ گېزىتنىــڭ ئىســمىنى 
ــقا  ــا چىقىرىش ــپ، بىروتت ــا ئۆزگەرتى ــەت« گېزىتىغ »مەدەنىي
توختۇتــۇپ  يەردىمــۇ  ئــۇ  ئۆتمــەي  ئــۇزۇن  باشــلىغان. 
ــڭ  ــە نەبھانىينى ــۇالر ئەلالم ــۇنىڭدىن كېيىن،ئ ــان. ش قويۇلغ
بەزى ئەســەرلىرىنى كۆپەيتىپ تارقىتىش ئارقىلىق تەشــۋىقات 

ئېلىــپ بارغــان. 

ئالتىنچى،ھىزبۇتتەھرىرنى تەنقىدلىگۈچىلەر نېمە دەيدۇ؟

بىرىنچى، ئەقىلگە ھەجمىدىن ئارتۇق ئىمتىياز بېرىش.

شــۇ ھەقىقــەت ئېنىقكــى، ئەقىلنــى كىتاپ ۋە ســۈننەتنىڭ 
ــدۇ. چۈنكــى ئەقىلنىــڭ ۋەزىپىســى  ــا قويۇشــقا بولماي ئالدىغ
قۇرئــان ۋە ســۈننەتنىڭ پىرىنســىپىدىن چەتنــەپ كەتمىگــەن 
ئىبــارەت.  قىلدۇرۇشــتىن  جارىــي  رولىنــى  ئــۆز  ئاساســتا 
ــۇق  ــن ئارت ــى ئەقىلگــە ھەددىدى ــە مەزھىب قەدىمــدە مۇتەزىل
ئېتىبــار بەرگەنلىكتىــن قۇرئــان ۋە ســۈننەتتىكى كۆپلىگــەن 
ھەقىقەتلەرنــى ئىنــكار قىلىشــتەك ئاشــقۇنلۇق خاتالىقىنــى 
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ئۆتكۈزگــەن. سەلەپســالىھىنالرنىڭ تەبىــرى بىلــەن ئېيتقاندا، 
ئۇالر »قۇرئان ۋە ســۈننەتىنىڭ روھىدىن چەتنەپ كەتكەن« 
لەردىــن بولۇپ تۇنۇلغــان. ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ »ئىمان« 
ــىدە  ــالم ئەقىدىس ــدە: »ئىس ــڭ 68 - بېتى ــق كىتابىنى ناملى
ئوتتۇرىغــا  پىرىنســىپ  دېگــەن  بىرلەمچىــدۇر«  ئەقىــل 
قويۇلغــان. شــۇنىڭدەك، ئۇالرنىــڭ »ھەزبۇتتەھرىــر« ناملىق 
كىتابىنىــڭ 26 -بېتىــدە: »...چۈنكــى ئىســالم ئەقىدىســى 

ــىتىلگەن. ــدۇر« دەپ كۆرس ــي ۋە سىياســىي ئەقىدى ئەقلى

  ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ قۇرغۇچىســى نەبھانىــي »ئىســالم 
ــداق يازىــدۇ:  نىزامــى« ناملىــق كىتابىنىــڭ 6- بېتىــدە مۇن
ــان.  ــەرز قىلغ ــنى پ ــى ئىىشلىتىش ــانغا ئەقلىن ــالم ئىنس »ئىس
ــۇق  ــلىتىپ، تول ــى ئىش ــۇ ئەقلىن ــان ئېيتقاندىم ــا ئىم ئالالھق
ــالم  ــى  ئىس ــم. چۈنك ــش الزى ــان ئېيتى ــەن ئىم ــەت بىل قانائ
ئەقىدىــدە تەقلىدچىلىكنــى مەنئــى قىلىــدۇ. ئالالھقــا ئىمــان 
ئېيتىشــنىڭ ئاساســى ئەقىلدۇر... شــۇ ســەۋەپلىك مۇســۇلمان 
كىشــى ئىمانىنى تەپەككۇر، ئىزدىنىش ۋە تەتقىق قىلىشــنىڭ 
نەتىجىســى قىلىشــى، ئالالھقــا ئىمــان ئېيتىشــتا ئەقىــل ئــۆز 

ھاكىمىيتىنــى جارىــي قىلدۇرۇشــى الزىــم«.

ــرا كۆرۈنىــدۇ.  ــا توغ ــرى قارىماقق ــۇ دېگەنلى نەبھانىينىــڭ ب
بولمىغــان  ئۆزىــدە  ئەقىلگــە  بــۇ  ئەمەلىيەتتــە  ئەممــا 
ئىســالم  چۈنكــى  يۆكلىۋالغانلىقتــۇر.  خۇسۇســىيەتلەرنى 
ــان  ــى قۇرئ ــەس، بەلك ــدا ئەم ــم ئورۇن ــل ھاكى ــدە ئەقى نەزىرى
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ئورۇنــدا  كۈچلەندۈرگۈچــى  تېكىســتلىرىنى  ھەدىســنىڭ  ۋە 
تۇرىــدۇ. ئىمــان ئېيتىشــتا ئەقىــل ئۆزىــال كۇپايــە قىلىدىغــان 
بولســا ئىــدى، پەيغەمبــەر كەلمىگــەن، كىتــاب نازىــل بولمىغان 
ــى  ــۈن، ئەقل ــى ئۈچ ــل بولغانلىق ــاندا ئەقى ــۇ ئىنس تەقدىردىم
ئارقىلىــق ئالالھنىــڭ بىرلىكىگــە ۋە بارلىقىغــا ئىشــەنمىگەن 
كىشــىلەر جازاغــا تېگىشــلىك بولغــان بوالتتــى. ئەممــا يالغــۇز 
ئەقىــل بىلەنــال ھــەق دىننــى تونۇغىلــى بولمايــدۇ. ئەلۋەتتــە 
پەيغەمبــەر كېلىــپ ھەقىقەتنــى چۈشــەندۈرگەندىن  بىــرەر 
كېيىــن، ئەقىــل ئۇنــى تەســتىق قىلىــپ قوبــۇل قىلىدۇ. شــۇڭا 
پەيغەمبــەر كېلىــپ ھــەق دىننــى يەتكۈزمىگۈچــە ھېچكىم كاپىر 
دېيىلمەيــدۇ ۋە ئىمــان ئېيتمىغانــالر ئەيىبلەنمەيــدۇ. »قۇرئــان 
كەرىــم« دىكــى ﴿بىــز پەيغەمبــەر ئەۋەتمەي تــۇرۇپ ھېچكىمنى 
ــىپاتاليدۇ. ــى ئس ــەت بۇن ــەن ئاي ــوق﴾]1] دېگ ــز ي جازالىغىنىمى

ئىككىنچى، ئاھاد ھەدىسكە ئەمەل قىلماسلىق.

ئاھــاد ھەدىــس - راۋىيلىرىنىــڭ كۆپلۈكــى جەھەتتــە 
مۇتەۋاتىــر]2] دەرىجىســىگە يەتمىگــەن ھەدىســلەر دېمەكتــۇر. 
ئۇنىڭغــا  ئىسپاتالنســا،  ســەھىھلىكى  ھەدىســنىڭ  ئاھــاد 
ئەقىــدە ۋە ئەھــكام مەســىلىلىرىنىڭ ھەممىســىدە ئەمــەل 

]1]  ئىسرا سۈرىسى: 15 -ئايەت.
]2] مۇتەۋاتىــر - ئادەتتــە يالغانغــا چىقىرىشــقا قەتئىــي مۇمكىــن بولمايدىغــان، بىرىنچــى 
ســەنەدتىن )ئاۋۋالقــى رىۋايەتچىدىــن( ئاخىرىقىســىغا قــەدەر »ئــەڭ ئىشــەنچلىك« 
دېگــەن ســۈپىتىنى يوقاتمىغــان بىــر تــوپ كىشــىلەر تەرىپىدىــن بىــر خىــل لــەۋزى 

بىلــەن رىۋايــەت قىلىنغــان ھەدىــس دېگەنلىكتــۇر.
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جائىــزدۇر.  نەزىرىــدە  ئۆلىماالرنىــڭ  كۆپچىلىــك  قىلىــش 
ئەممــا ھىزبۇتتەھرىــر ئاھــاد ھەدىســنى ئەقىدە مەســىلىلىرىدە 
ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر  ســەۋەبتىن  بــۇ  قىلمايــدۇ.  قوبــۇل 
ــىغا  ــڭ چىقىش ــتلىقىغا ۋە دەججالنى ــڭ راس ــرە ئازابىنى »قەب
ئىشــەنمەيدۇ«]1]. ئۇالرنىــڭ نەزىرىــدە بــۇ ئىككــى ئىشــقا 
ئىشــەنگەن ئــادەم گۇناھــكار بولىــدۇ. چۈنكــى بــۇ مەســىلىلەر 

ــان. ــابىت بولغ ــەن س ــلەر بىل ــاد ھەدىس ئاھ

ئۈچىنچى، ئىســالم دۆلەتلىرىنىڭ ھەممىســى »دارۇلكۇفرى« 
دۇر.

ھىزبۇتەھرىرنىــڭ خاتالىقلىرىدىــن يەنــە بىــرى ئۇالرنىــڭ 
پۈتــۈن ئىســالم دۆلەتلىرىنــى »دارۇل كۇفــرى« )كاپىرالرنىــڭ 
ــر«  ــڭ »ھىزبۇتتەھرى ــىدۇر. ئۇالرنى ــى( دەپ ھېسابلىش يۇرت
ــڭ  ــدا، »مۇســۇلمانالر ياشــاۋاتقان دۆلەتلەرنى ــق كىتابى ناملى
ھەممىســى دارۇلكۇفرىــدۇر. گەرچە بۇ دۆلەتلەرنىڭ ئاھالىســى 
ــدۇر«]2]  ــەر دارۇل كۇفرى ــۇالر دۆلەتل ــىمۇ، ئ ــۇلمان بولس مۇس
ئۆزگەرتىــش  يەنــە »ھىزبۇتتەھرىــر  كۆرســىتىلگەن.  دەپ 
ــڭ  ــا: »ئىســالم دۆلەتلىرىنى ــق كىتابت پىروگراممىســى« ناملى
ھەممىســىدە يۈرگۈزۈلۈۋاتقــان قانــۇن ئومۇمــەن ئىنســانالر 
تۈزگــەن قانۇنــدۇر. بــۇ قانۇنــالر ئىســالم دۆلەتلىرىدىكــى 
مۇســۇلمان جەمئىيىتىنــى كاپىر جەمئىيىتىگــە ئۆزگەرتىۋېتىدۇ. 

]1]  بۇ تەشكىالتنىڭ»الموسوعة«ناملىق كىتابىنىڭ 138 -بېتىدىن.
]2]  »ھىزبۇتتەھرىر«ناملىق كىتاب 32 -بەت.
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شــۇڭا ئىســالم دۆلەتلىرىنىڭ ھېچقايسىســى »دارۇل ئىســالم« 
ــەس«]1] دېيىلگــەن.  ئەم

يەنــە »ھىزبۇتتەھرىــر« ناملىــق كىتابىنىــڭ 32-بېتىــدە، 
ھەتتــا مەككــە بىلــەن مەدىنــە شــەھەرلىرىنىڭمۇ دارۇلكۇفــرى 
بىلــەن  ئــۇالر  بۇنــى  ئېيتىلغــان.  ســانىلىدىغانلىقى 
مۇنازىرىلىشــىپ ئۇالرنــى يەڭگــەن ئەلالمــە شــەيخ دەمەشــقى 
ئۆزىنىــڭ »ھىزبۇتتەھرىــر« ناملىق كىتابىنىــڭ 47 - بېتىدە 

ــدۇ. ــان قىلى باي

تۆتىنچــى، پىكىرگىــال تايىنىــپ، تەربىيەنــى ئۇنتــۇپ 
كېتىــش.

ھىزبۇتتەھرىــر جامائىتىنىــڭ ئــەڭ چــوڭ خاتالىقلىرىدىــن 
يەنــە بىــرى، ئۇالرنىــڭ پىكىرگىــال تايىنىــپ ئىالســمىي 
ئىشــىغا  تەربىيــە  يىتىلــدۈرۈپ چىقىدىغــان  شەخســلەرنى 
ــىپىدا:  ــڭ پىرىنس ــۇڭا ئۇالرنى ــلىكتۇر. ش ــەت بەرمەس ئەھمىي
»جەمئىيەتنــى ئىســالھ قىلســاڭ، شەخســلەر ئۆزلىكىدىــن 
ئىســالھ بولىــدۇ«]2] دەپ كۆرســىتىلگەن. بۇنىڭدىــن شــۇنى 
ئىســالمىي  ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر  بولىدۇكــى،  كۆرۈۋېلىشــقا 
بارغــان.  ئېلىــپ  ئىــش  تەتۈرىچــە  ئۇســۇلىنىڭ  تەربىيــە 
ئىشــى  ئالدىنقــى  ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  چۈنكــى 

]1]  »ھىزبۇتتەھرىرنىڭ ئۆزگەرتىشتىكى پىروگراممىسى«ناملىق كىتاب 11-10 بەتلەر.
]2]  »ھىزبۇتتەھرىرنىڭ چۈشەنچىلىرى« ناملىق كىتابنىڭ 56-بېتىدىن.
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شەخســلەرنى تەربىيەلــەپ يېتىشــتۈرۈش بولغــان. ئىســالمىي 
شەخســلەر مەيدانغــا كەلگەندىــن كېيىــن، ئاندىــن ئىســالمىي 
ــۇق  ــا قىلغــان. ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ نوپۇزل ــى بەرپ جەمىئىيەتن
ــى  ــر كۈن ــەن بى ــدۇ: »م ــداق دەي ــرى مۇن ــىلىرىدىن بى كىش
ئەلالمــە نەبھانىينىــڭ ئالدىغــا كىرىــپ، ئۇنىڭدىن دەرســلىك 
پروگراممىســىغا »قۇرئــان كەرىــم« نــى كىرگــۈزۈش ھەققىــدە 
مەســلىھەت بېرىۋىدىــم، ئــۇ مــاڭا: » ئــى ئەمىــن! ســەن 
ــاڭا  ــە، م ــەن دېم ــڭ ياشــلىرىنى بۇزىم ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنى

ــدى.]1] ــەن« ئى ــەس« دېگ ــرەك ئەم ــش كې دەرۋى

يەتتىنچى، فىقھىي كۆزقاراشتىكى خاتالىقالر

ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ فىقھىــي مەســىلىلەردىكى خاتــا-
لىقلىرىنىــڭ بەزىســى تۆۋەندىكىچە:

بىرىنچــى، غەيــرى مۇســلىم بىــر كىشــىنىڭ ئىســالمىي 
بولىدىغانلىقــى،  بولســا  ئەزاســى  پارالمېنــت  دۆلــەت 
شــۇنىڭدەك ئىســالمىي دۆلەتنىــڭ ھەربىــي بــاش قۇماندىنــى 
كاپىــر بولســىمۇ بولىدىغانلىقىنــى دۇرۇس دەپ قارايــدۇ. بــۇ 
ــى  ــڭ 5-كۈن ــى 6- ئاينى ــڭ 1970- يىل ــە نەبھانىينى ئەلالم
ئېــالن قىلغــان »ســوئال ۋە جاۋابــالر« مەجمۇئەســىدە ئېــالن 

ــان. قىلىنغ

]1]  »ئىسالم دەۋىتىنىڭ زۆرۈرلىكى«ناملىق كىتابنىڭ-102بېتىدىن.
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ئىككىنچــى، يــات ئايالالرغا دورۇس نىيەت بىلەن بولســۇن 
ــەن بولســۇن ســۆيۈش ۋە  ــەت بىل ــرى دۇرۇس نىي ياكــى غەي
يالىــڭاچ رەســىملەرگە قاراشــنىڭ جائىزلىقــى ئۇقتۇرۇلغــان. بــۇ  
ــە نەبھانىينىــڭ 1970-يىلــى 5- ئاينىــڭ 29-كۈنــى  ئەلالم
ئېــالن قىلغــان »ســوئال ۋە جاۋابالر« مەجمۇئەســىدە مۇنداق 
ــەن ســۆيۈش  ــى شــەھۋەت بىل ــات ئايالن ــىتىلگەن: »ي كۆرس
ــالن  ــۇنى ئې ــىلەرگە ش ــۇڭا كىش ــاھ. ش ــەس، مۇب ــارام ئەم ھ
قىلىمىزكــى، سۆيۈشــۈش پەقــەت سۆيۈشــۈش بولغانلىقــى 
ــۇ  ــۇر، ھــارام ئەمەســتۇر. چۈنكــى ب ــەن مۇباھت ــارى بىل ئېتىب
ــۇرۇش،  ــۇپ تۇرىدىغــان مېڭىــش، ت ئىنســاندىن ســادىر بول
لەۋنــى  ئىككــى  مىدىرلىتىــش،  بۇرۇننــى  كــۆز قىســىش، 
بىرلەشــتۈرۈش دېگەنلەرگە ئوخشــاش ئادەتتىكى قىلىقالردۇر. 
بــۇ قىلىقالرنىــڭ ھەممىســى مۇباھتــۇر. شــۇنىڭدەك، يالىــڭاچ 
ســۈرەتلەرگە قاراشــمۇ ھــارام ئەمــەس. بەلكــى ئــۇ مۇبــاھ 
ئىشــالردىن ســانىلىدۇ. ئەممــا دۆلەتنىــڭ بۇنداق ســۈرەتلەرنى 
چەكلــەش ۋەزىپىســى بــار. بىــر ئەرنىــڭ بىــر ئايالنــى مەيلــى 
شــەھۋەت بىلــەن، مەيلــى شەھۋەتســىز ھالــدا رەســتىدە 
ــتىدە   ــىلەرنى رەس ــڭ كىش ــا دۆلەتنى ــز. ئەمم ــى جائى سۆيۈش

ــار«. ــداق قىلىشــتىن چەكلــەش ۋەزىپىســى ب مۇن

دۆلىتىگــە  كاپىــر  دۆلىتىنىــڭ  مۇســۇلمان  ئۈچىنچــى، 
جىزىيــە تۆلىشــىنىڭ جائىزلىقــى. ھىزبۇتتەھرىرنىڭ »ئىســالم 
ــدە  ــق ئەســىرىنىڭ 109- بېتى ــق« ناملى دۇنياســىغا چاقىرى
مۇنــداق دەپ كەلگــەن: »ئىســالم دۆلىتىــدە ياشــايدىغان 
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كاپىرالرنىــڭ ئىســالم دۆلىتىگــە جىزىيــە تۆلەيدىغانلىقــى 
ھەققىــدە ئېنىــق دەلىــل كەلگــەن بولســىمۇ، ئەگــەر ۋەزىيــەت 
تەقەززاســى بويىچــە، ئىســالم دۆلىتــى كاپىــر دۆلىتىگە جىزىيە 

ــدۇ«. تۆلىســە بولى

تۆتىنىچــى، كاپىرالرنىــڭ مەنپەئىتىنــى قوغــداش ئۈچــۈن، 
ئــۇرۇش  بولســىمۇ  قوماندانلىقىــدا  قۇمانداننىــڭ  كاپىــر 
ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ»دۇســىيە« پەرزلىكــى.  قىلىشــنىڭ 
ــۇزۇن  ــۇق ئ ــاد توغرۇل ــدە، جىھ ــڭ 62-بېتى ــق كىتابىنى ناملى
بايانالردىــن كېيىــن، مۇنــداق دېيىلگــەن: »ئەمــدى بــۇ 
يــەردە مۇنــداق بىــر ســوئال كېلىشــى مۇمكىــن، مۇســۇلمانالرغا 
ــى  ــڭ مەنپەئەت ــەر كاپىرالرنى ــر، ئەگ ــان كاپى ــدان بولغ قومان
ئۈچــۈن ئــۇرۇش قىلىــش ئۈچــۈن ھازىرالنغــان بولســا، ئۇنىڭغا 
بويسۇنۇشــقا بوالمــدۇ؟ جــاۋاب بېرىــپ دەيمىزكــى، مۇنداق بىر 
ئــۇرۇش مۇســۇلمانالرغا قارشــى بولمىســا ياكــى مۇســۇلمانالرنى 
ئالــداش ئۈچــۈن بولمىســا، ئاشــۇ كاپىــر قوماندانغا بويســۇنۇپ 
ــۇرۇش  ــى ئ ــۇ ۋاقىتتىك ــى ب ــەرزدۇر. چۈنك ــش پ ــۇرۇش قىلى ئ

ــان ئۇرۇشــىدۇر«. ــا قارشــى قىلغ ــڭ كاپىرالرغ كاپىرالرنى

ــڭ  ــن نامازنى ــلۇقى ئۇچقۇچلىرىدى ــەم بوش ــىنچى، ئال بەش
ساقىت بولۇشــى. ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ »ئاسانالشتۇرۇلغان 
139-بېتىــدە،  كىتابىنىــڭ  ناملىــق  ئېنســىكلوپىدىيە« 
»مۇســۇلمان ئالــەم بوشــلۇقى ئۇچقۇچىســىدىن نامــاز ســاقىت 

ــان. ــت قىلىنغ ــدۇ« دەپ قەي بولى
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قىلىۋاتقــان  ئىگىدارچىلىــق  مۇســۇلمانالر  ئالتىنچــى، 
ئەلالمــە  ھاراملىقــى.  چىقىشــنىڭ  ۋاســتىلىرىغا  قاتنــاش 
»ســوئال- قىلغــان  ئېــالن  1970-يىلــى  نەبھانىينىــڭ 
جاۋابــالر« مەجمۇئەســىنىڭ 1390- بېتىــدە مۇنــداق دەپ 
قەيــت قىلىنغــان: »مۇســۇلمانالر ئىگىدارچىلىــق قىلىۋاتقــان 
قاتنــاش قوراللىرىغــا چىقىــش ھارامــدۇر. ئەممــا كاپىرالرنىــڭ 
چىقىــش  قوراللىرىغــا  قاتنــاش  بولغــان  ئىگىدارچىلىقىــدا 
جائىــزدۇر. مەســىلەن: مەككىــدە ياشــايدىغان بىــر مۇســۇلمان 
ئامېرىكىلىقالرنىــڭ  ئۇنىــڭ  بولســا،  بارماقچــى  مىســىرغا 
قاتنــاش  ئىگىدارچىلىقىدىكــى  ياۋروپالىقالرنىــڭ  ياكــى 
ــەن   ــۇالر بىل ــى ئ ــدۇ. چۈنك ــا بولى ــپ بارس ــا چىقى قوراللىرىغ
تۈزۈلگــەن كېلىشــىملەر دۇرۇس. ئەممــا ئۇنىــڭ مۇســۇلمانالر 
ئىگىدارچىلىقىدىكــى بىــرەر شــىركەتنىڭ قاتنــاش قوراللىرىغــا 
چىقىشــى جائىــز ئەمــەس، ھــارام. چۈنكى مۇنداق شــىركەتلەر 
ئــۆز ئالدىغــا ئىــش قىاللمايــدۇ. شــۇڭا ئــۇالر بىلــەن تۈزۈلگەن 
بىلىتىدىــن  ئۇالرنىــڭ  ۋە  ئەمــەس  دۇرۇس  كېلىشــىممۇ 

پايدىلىنىشــقا بولمايــدۇ«.

يەتتىنچــى، شــىمالى ۋە جەنۇبــى قۇتۇبتــا ياشــايدى-
ــى.  ــاقىت بولىدىغانلىق ــڭ س ــەن روزىنى ــاز بىل ــن نام غانالردى
ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ »ئاسانالشــتۇرۇلغان ئېنسىكلوپىدىيە« 
ناملىــق كىتابىنىــڭ 139-بېتىــدە مۇشــۇنداق دەپ پەتىــۋا 

بېرىلگــەن. 
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ســەككىزىنچى، ئەمر-مەرۇپ، ۋەز - نەســىھەت قىلىشتىن 
بىھاجــەت بولۇش.

ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ نەزىرىــدە، بــۇ تەشــكىالتقا ئــەزا 
ئىشــالرغا چاقىرىــپ،  بولغانالرنىــڭ كىشــىلەرنى ياخشــى 
ۋەز-نەسىھەتتەبولىشــى  توســۇپ،  ئىشــالردىن  يامــان 
توغــرا ئەمــەس. چۈنكــى ئۇالرنىــڭ ئاساســلىق ۋەزىپىســى 
ــۇالر بــۇ سەپسەتىســىگە  ئىســالم خەلىپىلىكىنــى تىكلــەش. ئ
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەككــە دەۋرىدىكــى دەۋىتىنــى  
»پەيغەمبــەر  دەيــدۇ:  مۇنــداق  قىلىــپ،  تەۋىــل  خاتــا 
ئەلەيھىسســاالم مەككىدىكــى چاغلىرىــدا، مەككــە بۇزۇقچىلىققا 
ــا  ــان، بۇتالغ توشــۇپ كەتكــەن، ھاراق-شــاراپالر ئىچىلىۋاتق
چۇقۇنۇلىۋاتقــان تۇرســىمۇ، بــۇ ئىشــالرنى يــوق قىلىمــەن 
خىزمــەت  جەھەتتىــن  پىكىرىــي  پەقــەت  دېمەســتىن، 
ئىشــلىگەن. شــۇڭا ھىزبۇتتەھرىــر مەنســۇپلىرىنىڭ باشــقا 
ــى  ــەس. چۈنك ــرا ئەم ــەن مەشــغۇل بولۇشــى توغ ئىشــالر بىل

ئۇالرنىــڭ ۋەزىپىســى ئىســالم دۆلىتــى قۇرۇشــتۇر«.]1]

»ھىزبۇتتەھىرنىــڭ چۈشــەنچىلىرى« ناملىــق كىتابىنىــڭ 
تۈرلــۈك  بىــر  دېيىلىدۇ:»نامازمــۇ  مۇنــداق  بېتىــدە   -49
تەپەككــۇردۇر، ئۇنــى ئورۇنداشــنىڭ يولــى دۆلــەت قۇرۇشــتۇر. 
كىشــىلەرنىڭ نامازنى ئادا قىلىشــى ئۈچۈن دۆلەتنىڭ تەلىم-

]1] ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ »ھىزبۇتتەھىرنىــڭ چۈشــەنچىلىرى« ناملىــق كىتابىنىــڭ 75 - ۋە 
77 - بەتلىرىگــە قــاراڭ.
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ــى نامــاز  ــە قىلمايــدۇ، بەلك ــى كۇپاي ــى كۈچەيتىش تەربىيەن
ئوقۇمىغانالرنــى تۈرمىلەرگــە تاشــالش كېــرەك. شــۇنىڭدەك، 
كىشــىلەرنى ئىســالمغا دەۋەت قىلىشــمۇ بىــر پىكىــردۇر. ئۇنــى 

ئورۇنداشــنىڭ يولــى يەنــە دۆلەتتــۇر«.

ناملىــق  مېتــودى«  ئۆزگەرتىــش  »ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ 
ــر -  ــداق دەپ كەلگــەن: »ئەم ــدە مۇن كىتابىنىــڭ 21-بېتى
مەرۇپ، ۋەز-نەســىھەت ئىســالم خەلىپىلكىنى تىكلەشــنىڭ ۋە 
ئىســالمنى قايتىدىــن قــەد كۆتۈرگۈزۈشــنىڭ يولــى ئەمــەس«.

توققۇزىنچى، ئىسالم پەرزلىرىنى تەرك ئېتىش

ئوقۇشــقا،  نامــاز  كىشــىلەرنى  ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر 
روزا تۇتۇشــقا ۋە باشــقا پەرزلەرنــى ئــادا قىلىشــقا دەۋەت 
قىلىشــنىڭ زۆرۈر ئەمەســلىكىنى، بــۇ ئىشــنىڭ دۆلەتنىــڭ 
ئىشــى ئىكەنلىكىنــى دەۋا قىلىــدۇ. ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ 
»ھىزبۇتتەھىرنىــڭ چۈشــەنچىلىرى« ناملىــق كىتابىنىــڭ 
ــى  ــۆزلەرنىڭ مەزمۇن ــان س ــدە يېزىلغ 62 – ۋە 65- بەتلىرى
مۇنــداق: »ئىســالم ئۈممىتىدىــن بولغــان بىــر قەۋمنىــڭ 
ئۈســتىگە يۈكلەنگــەن دەۋەت بىلــەن ئىســالم دۆلىتىنىــڭ 
ــالم  ــۇكى، ئىس ــى ش ــڭ پەرق ــەن دەۋەتنى ــتىگە يۈكلەنگ ئۈس
دۆلىتىنىــڭ ئۈســتىگە يۈكلەنگــەن دەۋەت دەۋەتنىــڭ ئەمەلىي 
تەرىپىنــى، ئىســالمىي جامائەتنىــڭ ئۈســتىگە يۈكلەنگــەن 
دەۋەت دەۋەتنىــڭ پىكرىــي تەرىپىنــى تەشــكىل قىلىــدۇ. 
ئىســالم دۆلىتــى ئىســالمنى دۆلــەت ئىچىــدە تەتبىــق قىلىــدۇ. 
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ئەممــا ئىســالمىي جامائــەت پىكرىــي دەۋەتتىــن باشــقا ئەمەلىــي 
ــي ئىشــالر  ــدۇ. شــۇڭا ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ ئىلمى ئىــش قىلماي

ــەس«. ــرەك ئەم ــىمۇ كې ــەن شۇغۇللىنىش بىل

ــودى«  ــش مېت ــڭ »ئۆزگەرتى ــە ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنى يەن
يېزىلغــان  بەتلىرىــدە   -31 ۋە   -28 كىتابىنىــڭ  ناملىــق 
ســۆزلەرنىڭ مەزمۇنــى مۇنداق: »ھىزبۇتتەھرىرنىڭ ئىشــىنىڭ 
ــم- ــكىالتنىڭ تەلى ــۇ تەش ــتۇر، ب ــىي ئىش ــى سىياس ھەممىس
تەربىيــە بىلــەن ياكــى ۋەز-نەســىھەت بىلــەن شۇغۇللىنىشــى 

ــىيدۇر«. ــى سىياس ــڭ ۋەزىپىس ــەس، ئۇنى دۇرۇس ئەم

ئونىنچى، ئەخالقنى ئەھمىيەتسىز ساناش 

ئەخالقالرغــا  گــۈزەل  كىشــىلەرنى  ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر 
ــەۋىيە- ــە س ــم - تەربىي ــۇلمانالرنىڭ تەلى ــش، مۇس چاقىرى
بۆلمەيــدۇ.  كۆڭــۈل  دېگەنلەرگــە  كۆتــۈرۈش  ســىنى 
ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ »ھىزبۇتتەھىرنىڭ چۈشــەنچىلىرى« 
ــەن:  ــداق دەپ كەلگ ــدە مۇن ــڭ 67- بېتى ــق كىتابىنى ناملى
جامائەتنىــڭ  بــۇ  ئالغــان  ئۈســتىگە  دەۋىتىنــى  »ئىســالم 
سىياســىي جامائــەت بولىشــى الزىــم. ئۇالرنىــڭ روھانىــي ياكى 
ئەخالقىــي ياكــى ئەمەلىــي ياكــى تەربىيەچــى بولۇشــى جائىــز 
ئەمــەس. ئۇالرغــا ئوخشــاپمۇ قالماســلىقى الزىــم. چۈنكــى 
ــر  ــڭ ئىشــى سىياســەتتۇر. شــۇڭا ھىزبۇتتەھرى ــۇ جامائەتنى ب
سىياســەت بىلەن شۇغۇللىنىدىغان سىياســىي تەشكىالتتۇر«.

نەبھانىــي  ئەلالمــە  قۇرغۇچىســى  ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ 
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ۋە   -114 كىتابىنىــڭ  ناملىــق  نىزامــى«  »ئىســالمنىڭ 
115- بەتلىرىــدە يېزىلغــان ســۆزلەرنىڭ مەزمۇنــى مۇنــداق: 
»ئەخالقنىــڭ بىــرەر جەمئىيەتنىــڭ قۇرۇلۇشــىدا ھېچقانــداق 
ئەھمىيىتــى يوقتــۇر. ئەخــالق بىلــەن بىــرەر جەمئىيــەت 
يۈكســەلمەيدۇ ۋە چۈشــۈپمۇ كەتمەيــدۇ. بەلكــى جەمئىيەتكــە 
تەســىر قىلىدىغــان نەرســە ھايــات مۇساپىســىدە ھاســىل 
مۇنــداق  يەنــە  نەبھانىــي  ئۆرپ-ئادەتلــەردۇر«.  بولغــان 
بىــر  بولغــان  كېــرەك  جەمئىيەتكــە  »ئەخــالق  دېگــەن: 
نەرســە ئەمــەس، بەلكــى ئــۇ شەخســلەرگە كېــرەك. چۇنكــى 
جەمئىيــەت ئەخــالق بىلــەن ئىســالھ قىلىنمايــدۇ. بەلكــى 

ئىســالمىي پىكىــر بىلــەن ئىســالھ قىلىنىــدۇ«.]1]

ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر بۇ مەســىلىدە، پەيغەمبــەر ئەلەيھىس-
ســاالمنىڭ »مــەن پەقــەت گــۈزەل ئەخالقالرنــى تولۇقــالش 
ئۈچۈنــال ئەۋەتىلدىــم«]2] دېگــەن ھەدىســىنى ئۇنۇتقــان ۋە 

ــەد شــەۋقىينىڭ:  ــائىر ئەھم ــىرلىق ش مىس

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهبوا إنما األمم األخالق مابقيت  
ئەخالق بىلەن ھەر مىللەت راۋاجلىنىپ دەۋام ئېتەر
ئايرىلغانالر ئۇنىڭدىن زاۋاللىققا ھامان كېتــــــەر.

]1]  نەبھانىينىڭ »ئىسالمنىڭ نىزامى« ناملىق كىتابىنىڭ 80 -ۋە 113 -بەتلىرىدىن.
]2]  ئىمام بۇخارى رىۋايىتى.
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دېگەن شېئىرى ئۈستىدە تەپەككۇر قىلىپ كۆرمىگەن.

ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ غايىگە يېتىش باسقۇچلىرى

ئەمەلگــە  مەقســىتىنى  ئــۆز  ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر   
ئاشۇرۇشــتا »پىكىــر توقۇنۇشــى«، »پىكىــر ئىنقىالبــى« ۋە 
»خەلىپىلىكنى تىكلەش« قاتارلىق ئۈچ باســقۇچلۇق لېنىيە 
بويىچــە ھەرىكــەت ئېلىــپ بارىــدۇ. ئۇالر بىرىنچى باســقۇچتا 
ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ پىكرىــي قاراشــلىرىنى كــەڭ تەشــۋىق 
قىلىــدۇ. ئىككىنچــى باســقۇچتا ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ 
پىكىــر قاراشــلىرىغا قارشــى پىكىرلەرگــە رەددىيــە بېرىــدۇ. 
ئۈچىنچــى باســقۇچتا ھىزبۇتتەھرىرنىــڭ پىكىــر قاراشــلىرى 
غەلىبــە قىلىــپ، ئىســالم ھاكىمىيىتــى قۇرۇلىــدۇ. ئــۇالر 
ئۈچىنچــى باســقۇچقا كەلگەنــدە، ئىســالم ھاكىمىيىتىنــى 
ــە،  ــىي پارتىي ــى، سىياس ــەت رەئىس ــۈن دۆل ــەش ئۈچ تىكل
جامائەت ئەربابى، قەبىلە باشــلىقى، ھەتتا كونســۇلالردىكى 
بــاش ئەلچــى قاتارلىــق شەخىســلەر بىلــەن مۇناســىۋەت 
مۇھىــم دەپ  ئېرىشــىش  ياردىمىگــە  ئۇالرنىــڭ  قــۇرۇپ، 

ــدۇ. قاراي

ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىڭ غايىگە يېتىش مۇددىتى

ھىزبۇتتەھرىرچىلەر ئىســالم خەلىپىلىكىنــى قۇرۇپ چىقىش 
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ئۈچــۈن دەســلەپتە، 13 يىــل پىالنلىغــان. بــۇ دەل پەيغەمبــەر 
ئەلەيھىسســاالمنىڭ مەككىــدە ئىســالمغا دەۋەت قىلغــان دەۋەت 
ــكىالتنى  ــۇ تەش ــلەپتە ب ــۇالر دەس ــى ئ ــدى. يەن ــى ئى مۇددىت
قۇرغــان ۋاقىتتىــن باشــالپ، 13 يىلنــى ئىســالم ھاكىمىيىتىنــى 
قــۇرۇپ بولــۇش ۋاقتــى دەپ بەلگىلىگــەن. كېيىــن، يەنــە 13 
يىــل ئىــالۋە قىلغــان. كېيىنچــە 30 يىــل دەپ كۆرســەتكەن. 
يەنــى 30 يىلدىــن كېيىــن چوقــۇم ئىســالم خەلىپىلىكىنــى 

قــۇرۇپ بولىمىــز دەپ قارارالشــتۇرغان.

مانــا ھازىرئۇالر تەشــكىللەنگىلى يېرىم ئەســىردىن كۆپرەك 
ۋاقىــت ئۆتكــەن بولســىمۇ، تېخىچــە ئــۇالردا ئىلگىرلــەش 
ئەمــەس چېكىنىــش يــۈز بېرىۋاتىــدۇ. ھەتتــا پۈتــۈن دۇنيــادا 
ئەگۈشــكۈچىلىرى تۈگــەپ كېتىــش گىرداۋىغــا بېرىــپ قالدى. 

خۇالسە سۆزىمىز

پايدىســىدىن  دۇنياســىغا  ئىســالم  ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر 
ــۇپ،  ــەت بول ــر جامائ ــىي بى ــەن سىياس ــۆپ يەتك ــى ك زىيىن
ئۇالرنىــڭ غەلبــە قىاللماســلىقىدىكى تۈپكــى ســەۋەبلەرنى 

تۆۋەندىكىچــە خۇالسىالشــقا بولىــدۇ:

 – ئــەدەپ  ۋە  –تەربىيــە  تەلىــم  ئــۇالر  بىرىنچــى:   
ئەخالقنــى ئەمــەس،  ئۆزلىرىنىــڭ ئېدىلوگىيىســىنى كۈچــەپ 
تەرغىــپ قىلغــان. ھالبۇكــى، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
تۇنچــى ئىشــى كىشــىلەرنى ئىمــان ۋە ئەخــالق جەھەتتىىــن 
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تەربىيىلــەش بولغــان.

ئىككىنچــى، ئــۇالر شــەرىئەتنى ئەقىلگــە بويسۇندۇرۇشــقا 
ئۇرۇنغــان. ھالبۇكــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ دەۋىتــى 
ۋە  بويســۇندۇرۇش  ئەمرىگــە  تائاالنىــڭ  ئالــالھ  ئەقىلنــى 
ھەقىقەتنــى ئــاۋۋال ۋەھيىگــە ئاندىــن ئەقىلگــە تاياندۇرۇشــنى 

ــى. ــش قىالتت چىقى

تايىنىشــقا  كۈچىگــە  باشــقىالرنىڭ  ئــۇالر  ئۈچىنچــى، 
كۆپــرەك ئەھمىيــەت كۆرســىتەتتى. مەســىلەن: ھاكىمىيەتنــى 
تىكلــەش ئۈچــۈن دۆلــەت باشــلىقلىرى، قەبىلــە رەئىســلىرى 
ۋە جامائــەت ئەربابلىرىغــا تايىنىشــنى غەلبىگــە ئېرىشىشــنىڭ 

ــى.  ــى دەپ بىلەتت ــلىق ئامىل ئاساس

يامانلىقتىــن  بۇيــرۇپ،  ياخشــىلىققا  ئــۇالر  تۆتىنچــى، 
ــە  ــۇ ۋەزىپ ــدە، ب ــە بولغان ــى. ئۇالرچ ــقا ســەل قارايتت توسۇش
دۆلەتنىــڭ مەســئۇلىيىتى ئىــدى. ھالبۇكــى، ياخشــىلىققا 
پۈتــۈن  مەسىلىســى  توســۇش  يامانلىقتىــن  بۇيــرۇپ، 
ــۇالر  ــى ئ ــى ئىكەنلىكىن ــى ۋەزىپىس ــڭ ئالدىنق پەيغەمبەرلەرنى

بىلمەيتتــى.

بەشــىنچى، ئــۇالر شــەرىئەت بەلگىلىمىلىرىنــى خالىغانچــە 
ــر  ــڭ بى ــات ئەر–ئايالالرنى ــدا ي ــى. ئۇالرچــە بولغان بۇرمىاليتت
– بىــرى بىلــەن قــول ئېلىشىشــپ كۆرۈشىشــى، ھەتتــا 
سۆيۈشىشــى ۋە بىــر – بىرىگــە تىكىلىــپ قاراشــلىرى نورمــال 
ــۈر قىلمىشــالر ئىســالم  ــۇ ت ــي ئەھــۋال. ھالبۇكــى ب ئىجتىمائى



107

ئازغۇن پىرقىلەر

ــالردىندۇر.  ــەن ئىش ــي چەكلەنگ ــەرىئىتىدە قەتئى ش

ئالتىنچــى، ھىزبۇتتەھرىرچىلەرنىــڭ ئىســالم خىالپىتىنــى 
ــا قويغــان باســقۇچلۇق ســان –  تىكلــەش ئۈچــۈن ئوتتۇرىغ
ــا ئۇيغــۇن كەلمەيدىغــان  ســىپىرالرمۇ ســۈننەتكە ۋە رېئاللىقق

ــەردۇر. ــي بەلگىلىمىل خىيالى

يەتتىنچــى، ھىزبۇتتەھرىرچىلــەر ئىســالم خەلپىلىكىنــى 
تىكلەشــتە ۋاســتا تالــالپ ئولتۇرۇشــقا بولمايــدۇ دەپ قارايــدۇ.
ــەرتلىرى  ــۇن ش ــڭ نۇرغ ــەرىئىتىدە بۇنى ــالم ش ــى ئىس ھالبۇك
ۋە قائىــدە – پىرىنســىپلىرى بــار. چۈنكــى دۆلــەت ئــادەم 
ــادەم، ياخشــى  ــا بولىــدۇ. ھالبۇكــى، ياخشــى ئ بىلــەن بەرپ
تــۇرۇپ،  قىلمــاي  بەرپــا  جەمئىيــەت  ياخشــى  ۋە  ئائىلــە 
ئەگــەر  بولمايــدۇ.  ئاچقىلــى  ســۆز  دۆلەتتىــن  ئىســالمىي 
ــداق بولمىغاندا،زامانىمىزدىكــى ئىنســانالردەك شــەرىئەت  بۇن
كېلىــدۇ دېســە،  ھەممــە ئــادەم قورقــۇپ كېتىدىغــان قاتمــال 
ۋەزىيەتتىن ســاقالنغىلى بولمايدۇ. ئىنســانالر ئىسالم دۆلىتىنى 
ئــاۋۋال قەلبىــدە، ئەمەلىيىتىــدە ۋە ئائىلىســىدە قۇرماســتىن، 
ــى  ــۇ، ھازىرق ــەن تەقدىردىم ــدى دېگ ــى قۇرۇل ــالم دۆلىت ئىس
بــەزى ئىســالم دۆلەتلىرىدىكىگــە ئوخشــاش ئىنســانالرنىڭ 
ــۆز  ــان، ئ ــەل قىلىدىغ ــۇپ ئەم ــىدىن قورق ــڭ جازاس دۆلەتنى
ــاھ –  ــان، گۇن ــش قىلمايدىغ ــى ئى ــەن ياخش ــى بىل رىغبىت

ــدۇ. ــۇپ قالى ــان بول ــى قىلىدىغ ــىيەتلەرنى كېچىس مەئس
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قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ سەپسەتىلىرى

قۇرئانچىالر ۋە ئۇالرنىڭ كېلىپ چىقىشى

زامانىمىــزدا خەلــق ئېغىزىــدا »قۇرئانچىــالر«، »ھەدىــس 
ئىنكارچىلىــرى« دېگــەن ھەرخىــل ئىســىمالر بىلــەن ئاتىلىپ 
ــا قارشــى  ــۇالر خۇراپاتق ــر تۈركــۈم كىشــىلەر بار.ئ كەلگــەن بى
تــۇرۇپ، كىشــىلەرنى »قۇرئــان كەرىــم« گــە قايتــۇرۇش 
دېگەنــدەك چىرايلىــق ســۆزلىرى بىلــەن مۇســۇلمانالر توپىنــى 
پارچىــالپ كەلمەكتــە. بــۇ ســەۋەپلىك نۇرغــۇن كىشــىلەر ئــۆز 
ئەقىدىســىدىن شــەكلىنىدىغان، ئىســالم ئۆلىمالىرىغا ئىشــەنچ 
قىاللمايدىغــان، ئۇالردىــن ئۆگىنىشــنى خالىمايدىغــان ۋە 
بۇرۇنقــى ئۈلگىلىــك ئالىمالرغــا تىــل تەككۈزىدىغــان ئەھۋالغــا 
كېلىــپ قالغــان. دىــن نامــى بىلــەن بۇنــداق ئاتالمىــش 
دىــن  ئەمەلىيەتتــە  چىقىشــى،  ئوتتۇرىغــا  شــۇئارالرنىڭ 
دۈشــمەنلىرىنىڭ ئۇزۇن تارىختىن بېرى ئىنســانالرنى دىندىن 
ــتۈرۈش ۋە  ــى خۇنۇكلەش ــڭ ئوبرازىن ــتۇرۇش، دىننى يىراقالش
ئۇالرنــى يېتەكچــى دىنىــي ئۆلىمالىرىدىــن يېتىــم قالــدۇرۇش 

پىالنىنىــڭ بىــر پارچىســى بولســا كېــرەك
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قۇرئانچىــالر _  قۇرئانغــا ئەمــەل قىلســاق، ھەدىســكە 
ــۇ  ــڭ ب ــۇالر ئۆزلىرىنى ــدۇ. ئ ــوق، دەپ قاراي ــز ي ئېھتىياجىمى
پىكــرى بويىچــە، ھەدىســنى ئىنــكار قىلىــپ، »قۇرئــان 
كەرىم«نــى ئــۆز رەئيــى ۋە خاھىشــى بويىچــە تەۋىــل ۋە 
ــڭ  ــان كەرىم«نى ــەن »قۇرئ ــۇنىڭ بىل ــدۇ. ش ــىر قىلى تەپس
ئــەڭ ئىشــەنچلىك تەپســىرى ۋە بايانــى بولغــان ھەدىســتىن 
ــۇ مۇقــەددەس دەســتۇرىمىز  ئۇزاقالشــتۇرۇلغاندىن كېيىــن، ب
قىلىشــقا  تەۋىــل  ۋە  تەپســىر  بىلگەنچــە  ئــۆزى  ھەركىــم 
بولىدىغــان، مۇداپىيەســىز كىتــاب ھالىغــا چۈشــۈپ قالىــدۇ. 
بۇنىــڭ خەتىرىنــى ھەربىــر مۇســۇلمان كىشــى ئويــالپ كۆرســە 

ــدۇ.  بولى

تارىخچىــالر قۇرئانچىالرنىــڭ كېلىــپ چىقىشــنى ھىجرىيــە 
ئىككىنچــى ئەســىردىكى خاۋارىجالرغــا باغاليــدۇ. چۈنكــى 
ئــۇالر زىناخورالنــى جــازاالش ۋە ئاياغقــا مەســھى قىلىــش 
ھەققىــدە كەلگــەن ســەھىھ ھەدىســلەرنى قوبــۇل قىلمايتتــى. 
ئــۇالر: »قۇرئــان بىزگــە يېتىــدۇ« دېگــەن شــۇئارنى كۆتۈرۈپ 
ــكار  ــى ئىن ــپ، ھەدىســنىڭ ئىســالم قانۇنىدىكــى رولىن چىقى
ــى ســۈننە  ــۇ دەۋاســى ئەھل ــڭ ب ــە ئۇالرنى ــى. كېيىنچ قىالتت
ۋەلجەمائــە ئۆلىمالىرىنىــڭ كۈچلــۈك رەددىيەســى ئالدىــدا 
پــۇت تىــرەپ تۇرالمــاي، تەدرىجــى ئىــز دېرەكســىز يوقىلىــپ 
 _  13 )مىالدىيــە  يەنــە  ئىدىيــە  بــۇ  كېيىــن  كەتكــەن. 
ئەســىردە( ئىراقتــا قايتــا بــاش كۆتــۈرۈپ چىققــان بولســىمۇ، 

ــان.  ــە ئۇچرىغ ــزال مەغلۇبىيەتك تى
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ئەنگىلىيــە  كەلگەنــدە  باشــلىرىغا  ئەســىرنىڭ   _19
ــەر  ــتاندا س ــى بويىچە،ھىندىس ــتەملىكىچىلىرىنىڭ پىالن مۇس
ســەييىد ئەھمــەد ۋە مەۋلىــۋى چىــراغ ئەلــى باشــچىلىقىدا 
ــۈرۈپ،  ــاش كۆت ــە ب ــق پىكــرى يەن »ھەدىــس ئىنكارچى«لى
ئەللىكىنچــى يىللىرىغــا كەلگەنــدە پاكىســتاندا، ئەســلەم 
ــەن كىشــىلەر  ــز دېگ ــرى غــوالم پەرۋى جىراجپــۇرى ۋە چودى
ئەللىرىــدە  ئــەرەب  ئالغــان.  ئــەج  تېخىمــۇ  تەرىپىدىــن 
مۇھەممــەد  قوللۇغۇچىلىرىدىــن  ئىدىيەنىــڭ  بــۇ  بولســا، 
ئەننەشــا  ئىســئاف  مۇھەممــەد  ســىددىقىي،  تەۋفىــق 
قاتارلىقالرنــى كۆرسىتىشــكە بولىــدۇ. بۇالرنىــڭ ھەممىســى 
باشــقۇرۇش  بۆلــۈپ  مۇســۇلمانالرنى  مۇســتەملىكىچىلەرنىڭ 
سىياســىتىگە خىزمــەت قىلىدىغــان ۋە بۇالرنىــڭ پىالنــى 
ئەممــا  ئىــدى.  شەخســلەر  چىققــان  ئوتتۇرىغــا  بويىچــە 
مەزكــۇر  ئۇالرنىــڭ  ئۆلىمالىــرى  ســۈننەۋەلجامائە  ئەھلــى 
ئازغــۇن ئەقىدىســىنىڭ كــەڭ مۇســۇلمانالر ئاممىســى ئىچىــدە 
ــۇن  ــدە نۇرغ ــان، ھەم ــول قويمىغ ــي ي ــىغا قەتئى ــازار تېپىش ب
ئارقىلىــق  ئەســەرلەر  ۋە  كىتــاپ  ئىگــە  ئاساســقا  ئىلمىــي 

قىلغــان.  مەغلــۇپ  ئۇالرنىشــەرمەندىلەرچە 

 يېقىنقــى يىلالردىــن بېــرى، بــۇ ئازغۇنــالر پىرقىســى يەنــە 
ــدا  ــى ھال ــاي، مەخپ ــا چىقالم ــدەكال ئاشــكارا مەيدانغ بۇرۇنقى
ــز  ــەدەر ئاجى ــى بىرق ــي سەۋىيىس ــۈپ، دىنى ــە ئۆت ھەرىكەتك
ــا.  ــەت قىلماقت ــۈن ھەرىك ــش ئۈچ ــز تارتى ــەردە يىلتى دۆلەتل
ئىلگىرىكىــدەك  پىالنــى  ھەرىكــەت  ھازىرقــى  ئۇالرنىــڭ 
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ــۇپ،  ــىچە بول ــنىڭ ئەكس ــكار قىلىش ــكارا ئىن ــنى ئاش ھەدىس
ئــۇالر ھەدىســنى ئېتىــراپ قىلىدىغــان قىياپەتكــە كىرىۋالغان. 
ئەمەلىيەتتــە بولســا ئــۇالر ئىســالمنىڭ ئەھــكام )قانــۇن( 
قىســمىغىال ھۇجــۇم قىلماقتــا، ئاللىبــۇرۇن ھــەل بولــۇپ، 
ــىلىلەردىن  ــكام مەس ــىم ئەھ ــر قىس ــان بى ــپ بولغ بەلگىلىنى
ھېچبىــر  قىلىشــنىڭ  ئىجتىھــاد  قايتــا  تېپىــپ،  قۇســۇر 
زۆرۈرىيىتــى بولمىغــان مەســىلىلەرنى كۆتــۈرۈپ چىقىــپ، 
مۇســۇلمانالر ئارىســىدا پىتنــە – ئىغــۋا تېرىــش كۇيىــدا بولــۇپ 
كەلمەكتە.بىزنىــڭ ئىچىمىزدىمــۇ بــۇ خىــل ئازغــۇن ئىدىيەنــى 
ــان  ــەش قىلىۋاتق ــپ، پ ــرى بىلى ــاۋەت كوزى ــڭ تاپ ئۆزلىرىنى
بىــر قىســىم كىملىكســىز شەخىســلەرمۇ يــوق ئەمــەس. ئالــالھ 
ھەممىمىزگــە ئەقىلپاراســەت بېرىــپ، ھىدايەت ئاتا قىلســۇن، 

ــن! ئامى

ــا- ــىردىكى نام ــى ئەس ــە بىرىنچ ــڭ يىگىرم قۇرئانچىالرنى
يەندىلىــرى مىســىردا ئەھمــەد ســۈبھى مەنســىۇر، تۈركىيــەدە 

ــېپىدىكىلەردۇر. ــڭ س ــر ۋە ئۇنى ــز بايىندى ئابدۇلئەزى

ھەدىس ئىسالم قانۇنىنىڭ ئىككىنچى چوڭ مەنبەسىدۇر

  ھەدىــس )ياكــى ســۈننەت( ئىســالم دىنىنىــڭ »قۇرئــان 
ــى  ــۇن مەنبەس ــلىق قان ــەڭ ئاساس ــى ئ ــن كېيىنك كەرىم«دى
ۋە »قۇرئــان كەرىم«نىــڭ تەپســىرلىك بايانىــدۇر. »قۇرئــان 
ۋە  شــەرھلەيدىغان  مەســىلىلىرىنى  ئەھــكام  كەرىم«نىــڭ 
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ــر مەنبــە  بايــان قىلىــپ چۈشــەندۈرۈپ بېرىدىغــان بىردىنبى
ســۈننەتتۇر. ئااليلــۇق: »قۇرئــان كەرىــم« دە نامــاز پــەرز 
قىلىنغــان ئايەتلــەر زىكىــر قىلىنغــان بولســىمۇ، ئەممــا ئۇنىڭ 
بايــان  تەپســىلى  ئوقۇلۇشــى  قانــداق  يەنــى  كەيپىيىتــى 
قىلىنمىغــان. ئۇنــى پەيغەمبەر ئەلەيھىسســاالم ۋەھــى ئارقىلىق 
ــەن:  ــداق دېگ ــپ مۇن ــم بېرى ــەن تەلى ــى بىل ــۆز ئەمىلىيىت ئ
»مېنىــڭ قانــداق نامــاز ئوقۇغانلىقىمنــى كۆرگــەن بولســاڭالر 
ــى  ــەج پائالىيەتلىرىڭالرن ــۇڭالر«]1]، »ھ ــاز ئوق ــۇنداق نام ش

ــڭالر«]2]. ــن ئېلى مەندى

قۇرئانغىــال  پەقــەت  »بىــز  قۇرئانچىالرمىــز«،  »بىــز 
ــە  ــدۇ« دېگەنگ ــە قىلى ــال كۇپاي ــان ئۆزى ــز«، »قۇرئ تايىنىمى
ئوخشــىغان، ئاڭلىنىشــى چىرايلىــق، ئەممــا باتىــل مەقســەت 
قىلىنغــان شــوئارالرنى تــوۋالپ يۈرگۈچىلەر،بىلىــپ _ بىلمەي 
ئىســالم دىنىغا زىيانكەشــىلىك قىلىشتىن باشــقىنى ئويلىمىسا 
كېــرەك. بۇنــداق ســۆزلەر كۆرۈنۈشــتە »باتىــل مەقســەت 
قىلىنغــان ھــەق ســۆز«دۇر. ئەمەلىيەتتــە »بىــز قۇرئانچــى« 
دېگــەن ســۆز – ھــەق ســۆز. چۈنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ 
ھەممىســى ئۆزلىرىنــى قۇرئانچــى دەپ بىلىــدۇ، قۇرئاننــى 
ــپ  ــر قىلى ــۆزنى كوزى ــۇ س ــا ب ــدۇ. ئەمم ــۆيىدۇ ۋە ئۇلۇغالي س
ــم«  ــان كەرى ــى بەلگىلەشــتە »قۇرئ ــۇرۇپ، ئىســالم قانۇنىن ت
ۋە  ئىجمــا  ھەدىــس،  بولغــان  ئاساســلىق  قالســا،  دىــن 

]1]  ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
]2]  ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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قىياســالرنى ئىنــكار قىلماقچــى بولغانالرنىــڭ نىيىتــى توغــرا 
ــۇالر بــۇ چىرايلىــق ســۆزى ئارقىلىــق ھەقىقەتنــى  ئەمــەس. ئ
ــدە،  ــقا دېگەن ــدۇ. نېمىش ــەت قىلى ــى مەقس ــەس، باتىلن ئەم
»قۇرئــان كەرىم«نىــڭ ھەقىقىــي تەرجىمانــى ۋە ئۇنىــڭ 
مەقســىتىنى ئەڭ توغرا ۋە ئەڭ مۇناســىپ رەۋىشــتە شــەرھلەپ 
بېرىدىغــان بىردىنبىــر مەنبــە بولغــان ھەدىســنى ئۇنىڭدىــن 
يىراقالشــتۇرىۋەتكەندىن كېيىــن، قۇرئاننــى ئۆز خاھىشــلىرىغا 
مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ خالىغانچــە تەۋىــل ۋە تەپســىر قىلىــش 
ئارقىلىــق ئىســالم دىنىنى پۈچەكلەشتۈرۈشــتىن ئىبارەت يامان 
ــۇل  ــنى قوب ــۇڭا ھەدىس ــتۇر! ش ــە ئاشۇرۇش ــى ئەمەلگ نىيىتىن
قىلمايدىغانالرنىــڭ مۇســۇلمانلىقىنى دۇرۇس مۇســۇلمانلىق 

ــدۇ. ــى بولماي دېگىل

پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم ئــۆز ۋاقتىــدا بــۇ تۈردىكــى 
شەخىســلەرنىڭ چىقىدىغانلىقىدىــن خــەۋەر بېرىــپ مۇنــداق 
ــالردا مېنىــڭ  ــۇ زامان ــالر كېلىدۇكــى، ئ ــر زامان دېگــەن: »بى
ھەدىســلىرىم ئوقۇلســا، بــەزى كىشــىلەر ســاپاغا يۆلىنىــپ 
ئولتــۇرۇپ: »ئارىمىــزدا ئالالھنىــڭ كىتابــى »قۇرئــان كەرىم« 
بــار، ئۇنىڭــدا ھــاالل دېگەنلەرنــى ھــاالل، ھــارام دېگەنلەرنى 
ھــارام دەپ بىلســەك بىزگــە يېتىــدۇ« دەيــدۇ. شــۇنى ئېنىــق 
بىلىشــىڭالر كېرەككــى، ئالالھنىــڭ پەيغەمبىرى ھــارام قىلغان 

ئىشــالرمۇ، ئالــالھ ھــارام قىلغــان ئىشــالردۇر«]1].

]1] ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى.
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ــەت  ــتىن بىھاج ــپ، ھەدىس ــەل قىلى ــال ئەم قۇرئانغى  
بولىمىــز دېگــەن دەۋا بىلــەن ئۆزلىرىنــى »قۇرئانچــى« دەپ 
چۈنكــى  ئەمــەس.  قۇرئانچىــالر  ئاتىۋالغانالر،ئەمەلىيەتتــە 
»قۇرئــان كەرىــم« پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىشــقا بۇيرۇغــان 
ــۇ  ــان. ب ــەرز قىلغ ــنى پ ــلىرىگە ئەگىشىش ــڭ ھەدىس ۋە ئۇنى
ھەقتــە جانابــى ئالــالھ »قۇرئــان كەرىم« دە مۇنــداق دېگەن: 
رَۡســۡلَنَٰك َعلَۡيِهــۡم 

َ
ٰ َفَمــآ أ ۖ َوَمــن تـَـَولَّ َ َطــاَع ٱهللَّ

َ
ــن يُِطــِع ٱلرَُّســوَل َفَقــۡد أ ﴿مَّ

َحفِيظــا﴾ ﴿كىمكــى پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىدىكــەن، ئــۇ 
ئالالھقــا ئىتائــەت قىلغــان بولىــدۇ . كىمكــى  )ئىتائەتتىــن( 
ئۇالرغــا  ســېنى  بىــز  )بىلگىنكــى(  تارتىدىكــەن،  بــاش 
ــان  ــۇنىڭدەك، »قۇرئ ــدۇق﴾]1]. ش ــپ ئەۋەتمى ــى قىلى كۆزەتچ
ــڭ  ــاالمنىڭ ســۈننىتىنى چى ــەر ئەلەيھىسس ــم«  پەيغەمب كەرى
تۇتۇشــقا بۇيرۇغــان ۋە پەيغەمبەرگــە ئىتائــەت قىلىشــتىن 
بــاش تارتقۇچىالرنىــڭ ئىمانىنــى يــوق ســانىغان. بــۇ ھەقتــە 
 ٰ جانابــى ئالــالھ مۇنــداق دېگــەن: ﴿فَــاَل َوَرّبـِـَك اَل يُۡؤِمُنــوَن َحــىَّ
ــا  ــا ّمِمَّ ــِهۡم َحرَج نُفِس

َ
ــُدواْ ِفٓ أ ــمَّ اَل َيِ ــۡم ُث ــَجَر بَۡيَنُه ــا َش ــوَك فِيَم ُيَّكُِم

قََضۡيــَت َويَُســّلُِمواْ تَۡســلِيما﴾ ﴿)ئــى پەيغەمبــەر!( رەببىڭنىڭ نامى 
بىلــەن قەســەم قىلىمەنكــى، ئــۇالر ئــۆز ئارىســىدىكى دەتاالش 
توغرىســىدا ســاڭا ھۆكــۈم چىقارغۇزمىغۇچــە، ئاندىــن ســېنىڭ 
چىقارغــان ھۆكمۈڭگــە دىللىرىــدا قىلچــە غــۇم قالماســتىن رازى 
ــان  ــان ئېيتق ــۇنمىغۇچە ئىم ــەي بويس ــاڭا پۈتۈنل ــۇپ، س بول

]1] نىسا سۈرىسى: 80- ئايەت .
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ــدۇ﴾]1]. بولماي

ئىسالم ئۈممىتىنىڭ »قۇرئان كەرىم« نى چۈشۈنۈشتە ھەدىسكە 
بولغان ئېھتىياجى

ئالالھ تائاال »قۇرئان كەرىم« دە  پەيغەمبەر 
نَزۡلـَـآ إَِلَۡك 

َ
 ئەلەيھىسســاالمغا  خىتــاب قىلىــپ: ﴿َوأ

ــُروَن﴾  َ لِلنَّــاِس َمــا نـُـّزَِل إَِلِۡهــۡم َولََعلَُّهــۡم َيَتَفكَّ ٱذّلِۡكــَر ِلُبـَـّنِ
﴿بىــز ســاڭا بــۇ قۇرئاننــى ئىنســانالرغا چۈشــۈرۈلگەنلەرنى 
بايــان قىلىــپ بەرســۇن، ئــۇالر تەپەككــۇر قىلســۇن دەپ 
شــەرىئەت  دىنىنىــڭ  ئىســالم  دېگــەن.  چۈشــۈردۇق﴾]2] 
ئەھكاملىــرى قۇرئــان ۋە ھەدىــس بىلــەن بەرپــا بولغانلىقــى 
ئۈچــۈن، مۇســۇلمانالرنىڭ »قۇرئــان كەرىم« نى چۈشۈنۈشــتە 
ھەدىســكە بولغــان ئېھتىياجــى ئاالھىــدە ئەھمىيەتكــە ئىگــە 
ۋە بولمىســا بولمايدىغــان زۆرۈرىيــەت قاتارىدىنــدۇر. ئىســالم 
ئۆلىمالىــرى ســاھابىلەرنىڭ زامانىدىــن باشــالپ، تا ھازىرغىچە 
بۇ ئىككىســىنى ئىســالم دىنىنىڭ ئاساســلىق قانۇن مەنبەســى 
ئەلەيھىسســاالم  پەيغەمبــەر  چۈنكــى  كەلگــەن.  قىلىــپ 
ئۈممىتىگــە: »مــەن ســىلەرگە  ئىككــى نەرســىنى قالــدۇرۇپ 
ــى نەرســىنى  ــىلەر شــۇ ئىكك ــن، س ــن كېيى ــم، مەندى كەتتى
چىــڭ تۇتســاڭالر ھەرگىــز ئېزىــپ كەتمەيســىلەر. بىــرى 

]1] نىسا سۈرىسى: 65 - ئايەت.

]2] نەھل سۈرىسى:44 - ئايەت.
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ــۈننىتىمدۇر«]1]  ــڭ س ــرى مېنى ــە بى ــم«، يەن ــان كەرى »قۇرئ
ــان.  ــىيەدە بولغ ــەن تەۋس دېگ

ھەدىــس »قۇرئــان كەرىــم« دىكــى ئەھــكام ئايەتلىرىنــى 
تەپســىلى چۈشۈنۈشــتە ئاساســلىق مەنبــەدۇر. جانابــى ئالــالھ 
ــقا، زاكات  ــاز ئوقۇش ــم«دە نام ــان كەرى ــى »قۇرئ ــاال بىزن تائ
ــق  ــىالتى ئېنى ــڭ تەپس ــىمۇ، ئۇنى ــان بولس ــكە بۇيرۇغ بېرىش
بايــان قىلىنمىغــان. بۇنــى پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
بايــان قىلىــپ بېرىشــىگە تاپشــۇرغان. شــۇڭا، پەيغەمبــەر 
قائىدىلىرىنــى،  ئوقۇشــنىڭ  نامــاز  بىزگــە  ئەلەيھىسســاالم 
زاكاتنىــڭ مىقدارىنــى، ھــەج ئىبادىتىنىــڭ تەريىپلىرىنــى 
ســۆزى ۋە ئــۆز ئەمەلىيىتــى بىلــەن بايــان قىلىــپ ئۈگەتكــەن. 
شــۇنىڭدەك، نۇرغــۇن ئەھــكام مەســىلىلىرى ھەدىــس بىلــەن 
بەلگىلەنگــەن. ئەگــەر ھەدىــس بولمىســا ئىــدى، بىــز ئالــالھ 
تائاالغــا ئىبــادەت قىلىشــنى ۋە ئالالھنىــڭ ئۈســتىمىزدىكى 

ــۇق. ــەن بوالتت ــنى بېلەلمىگ ــادا قىلىش ــى ئ ھەققىن

ھەدىسنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ھۆكمى

ئىبنــى ھــەزم]2] »ئــەل ئىھــكام فــى ئــەل ئەھــكام« ناملىــق 

]1]    ھاكىم رىۋايىتى.
ــەن،  ــا كەلگ ــپانىيە(دە دۇنياغ ــى ئىس ــۇس )ھازىرق ــەزم )384ھ - 994م( ئەندۇل ــى ھ ]2] ئىبن
زاھىــرى مەزھىبىنىــڭ پېشىۋاســى، فىقــھ، ھەدىــس، ئەدەبىيات، شــېئىرىيەت ۋە پەلســەپە 
ئىلملىرىــدە ئەتراپلىــق يېتىشــكەن، ئىمــام تەبەرىيدىــن قالســا ئــەڭ كــۆپ كىتــاپ 
ــن  ــالم ئۆلىمالىرىدى ــورى، ئىس ــڭ ئاپت ــە كىتابنى ــك 12 پارچ ــوڭ ھەجىملى ــان، چ يازغ
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پەقــەت  يېتىــدۇ،  قۇرئــان  بىزگــە  ئەســىرىدە: »كىمكــى 
ــادەم  ــداق ئ ــەن. مۇن ــز، - دەيدىك ــى ئالىمى قۇرئاندىكىلەرن
ئومۇمــى ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ بىردەك قارىشــى بىلــەن كاپىر 
بولىــدۇ« دېگــەن. ئاجــۇرى)]1]( ئۆزىنىڭ »شــەرىئەت« ناملىق 
ئەســىرىنىڭ 1- تــوم 412- بېتىــدە مۇنــداق دېگــەن: »بىــز 
›قۇرئــان كەرىم‹دىكــى ئەھــكام ئايەتلىرىنىــڭ ھۆكمىنــى 
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننىتى بىلــەن بىلمىســەك، 
پەرزمــۇ، ۋاجىپمــۇ، مۇباھمــۇ بۇنى ئېنىــق پەرقلەندۈرەلمىگەن 
بىــردەك  ئۆلىمالىرىنىــڭ  ئىســالم  ئومۇمــى  بــۇ  بوالتتــۇق. 
ــڭ  ــان ئادەمنى ــىنى دەۋا قىلغ ــن باشقىس ــى، بۇنىڭدى قارىش
مۇســۇلمانلىق ســۈپىتى قالمايــدۇ، يەنــى كاپىرالرنىــڭ قاتارىغا 

كىرىــپ قالىــدۇ«.

مەرھــۇم  مۇپتىســى  ســابىق  ئەرەبىســتاننىڭ  ســەئۇدى 
ئىبنــى بــاز مۇنــداق دېگــەن: »ســۈننەتكە ھاجىتىمىــز يــوق 
ســۈننەتكە  چۈنكــى  كاپىــرالردۇر.  شەكســىز  دېگۈچىلــەر 
ــان  ــۇر، قۇرئ ــكار قىلغانلىقت ــى ئىن ــق قۇرئانن ــكار قىلغانلى ئىن

»قۇرئــان  ۋە  قىلىــش  پىكىــر  ئەركىــن  تــۇرۇپ،  قارشــى  تەقلىدچىلىككــە  بىــرى، 
ــان،  ــى جانالندۇرغ ــل ئەگىشــىش پىكرىن ــا ئىزچى ــنىڭ روھىغ ــەن ھەدىس ــم«  بىل كەرى
زالىــم پادىشــاھالرنىڭ مــال – دۇنيــا بېرىــپ ئۆزلىرىگــە تارتىشــىغا كەلمىگــەن، ئاتاقلىــق 
ئالىــم. ھىجرىيــە 456 – يىلــى شــەبان ئاينىــڭ 28 - كۇنــى )مىالدىيــە 1064 –يىلــى 

ــەن. ــن ئۆتك ــى ئالەمدى ــۇل( كۈن 15 – ئىي
ــا  ــۇرى 280 ھ باغدادت ــال ئاج ــەين ئابدۇل ــى ھۈس ــەد ئىبن ــرى مۇھەمم ــۇرى – ئەبۇبەك ]1] ئاج
ــم، 10  ــەن ئالى ــدە يېتىلگ ــدە ئاالھى ــى ئىلىملىرى ــس ۋە فىقھ ــەن، ھەدى ــا كەلگ دۇنياغ
ــە  ــى مەككــە مۇكەررەم ــان، 360 - يىل ــاب يازغ ــا يېقىــن چــوڭ ھەجىملىــك كىت پارچىغ

ــان.  ــات بولغ شــەھىرىدە ۋاپ
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بىلــەن ســۈننەتتىن ئىبــارەت بــۇ ئىككــى ئاساســى قانۇننىــڭ 
ــڭ  ــۈن ئۆلىماالرنى ــادەم پۈت ــان ئ ــكار قىلغ ــىبىرىنى ئىن قايس

ــدۇ«]1]. ــر بولى ــەن كاپى ــى بىل ــردەك ئىتتىپاق بى

ھەدىسلەرگە ئىشەنچ قىلغىلى بولمايدۇ دېگەن سەپسەتىگە 
رەددىيە

يالغــان  ئارىســىدا  »ھەدىســلەر  قۇرئانچىالرنىــڭ 
ھەدىســلەرمۇ ئــورۇن ئالغانلىقــى ئۈچــۈن، ھەدىســكە ئىشــەنچ 
ــرى،  ــالم ئۆلىمالى ــۆزى ئىس ــەن س ــدۇ« دېگ ــى بولماي قىلغىل
ــكىن  ــن كەس ــالر تەرىپىدى ــۇناس ئالىم ــەن ھەدىسش خۇسۇس
رەت قىلىنىــدۇ. چۈنكــى بــۇ ئورۇنلــۇق ســۆز ئەمــەس. ئىســالم 
ئۆلىمالىــرى ھەدىســلەر ئىچىدىــن راســت ھەدىســلەرنى تالالپ 
چىقىرىــش ئىشــىغا پەۋقۇلئــادە كۆڭــۈل بۆلگــەن بولــۇپ، 
بــۇ ھەقتــە نۇرغــۇن كىتابــالر يېزىىــش ئارقىلىــق يالغــان ۋە 

ــان.  ــۈزۈپ چىقق ــلەرنى س ــا ھەدىس ئويدۇرم

يېتىشــكەن  ئىلمىــدە  ھەدىــس  تارتىــپ  بۇرۇندىــن 
توقۇلمــا  ۋە  يالغــان  ئالىمــالر  مۇھەددىس)ھەدىسشــۇناس( 
ھەدىســلەرنى ئايرىــپ چىقىشــتا ســاھابى كىرامــالر دەۋرىدىــن 
تــا زامانىمىزغىچــە ئۇنتۇلمــاس تۆھپىلەرنــى ياراتقــان. دۇنيــا 
تارىخىــدا مۇھەددىــس ئالىمالرنىــڭ ھەدىســلەرنى تەتقىــق 
ــداق  ــىپلىرىنى ھېچقان ــود ۋە پىرىنس ــان مېت ــتا قولالنغ قىلىش

]1] »پەتىۋاالر مەجمۇئەسى« 2 - توم 403 - بەت .
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بىــر مىللــەت، ھېچقانــداق بىــر ئىلىــم ساھەســىدە قولالنغــان 
مەنبەســى  دىننىــڭ  بىــر  ھېچقانــداق  دۇنيــادا  ئەمــەس. 
»قۇرئــان كەرىــم« ۋە ھەدىســتەك ئــۆز ئەســلىيىتىنى ســاقالپ 
ســاھەدە  بــۇ  ئالىملىرىنىــڭ  ھەدىــس  ئەمــەس.  قالغــان 
ــل  ــىنى تى ــان جاپاس ــچانلىقىنى ۋە تارتق ــەتكەن تېرىش كۆرس

ــدۇ. ــى بولماي ــۋىرلەپ تۈگەتكىل ــەن تەس بىل

ــە  ــاش ۋاســتىلىرى ۋە ئۇچــۇر – ئاالق ــدا قاتن ــى چاغ ئەين
ــىمۇ،  ــان بولس ــى قىلمىغ ــدەك تەرەقق ــرى زامانىمىزدىكى تۈرلى
ئەلەيھىسســاالمنىڭ  پەيغەمبــەر  ئۆمرىنــى  پۈتــۈن  ئەممــا 
ھەدىســىنى ئۈگىنىــش ۋە ئۇنــى ســاغالم قانالدىــن توپــالش 
ۋەزىپىســىنى ئۈســتىگە ئالغان نۇرغۇن ئىلىم ئاشــىقى، پىداكار 
ھەدىسشــۇناس ئالىمــالر ئۆتكــەن. مۇھەددىــس ئالىمالرنىــڭ 
ــە شــەھەرلىرىدە  ــام بۇخارىنىــڭ مەككە-مەدىن پىشۋاســى ئىم
ــڭ  ــى بۇنى ــس توپلىغانلىق ــۇرۇپ، ھەدى ــل ت ــە يى ــون ئالت ئ

ــى. رۇشــەن دەلىل

مۇھەددىــس ئالىمــالر بىــرەر ھەدىســنى قوبــۇل قىلىشــتا، 
ئوتتۇرىســىدىكى  قىلغۇچىــالر  رىۋايــەت  ھەدىســنى  شــۇ 
زەنجىرســىمان باغلىنىــش ياكــى رىۋايــەت قىلغۇچىالردىــن 
بىرەرســىنىڭ راســتچىللىقىدا ياكــى تەقۋالىقىــدا ئــازراق شــەك 
كۆرۈلگــەن ھامــان ئــۇ ھەدىســنى رەت قىلىــپ كەلگــەن. 
بىــر  قانداقــال  ياكــى  ھەدىســنى  ئۆلىمالىرىنىــڭ  ئىســالم 
خەۋەرنــى ئېنىقالشــتىكى ۋايىغــا يەتكــەن ئېھتىياتچانلىقىغا ۋە 
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ئىنتايىــن ھۇشــيارلىقىغا ئىســالم دىنىغــا دۈشــمەنلىك نەزىــرى 
بىلــەن قارايدىغــان باشــقا دىننىــڭ ئالىملىرىمۇ قايىــل بولۇپ 

ــە. كەلمەكت
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مەزھەپ ئىنكارچىلىرى

پىكىــر  تۈركىيــەدەك  بولۇپمــۇ  دۇنياســىدا،  ئىســالم 
ئەركىنلىكىئالدىنقــى قاتــاردا تۇرىدىغــان دۆلەتلــەردە ھەركىــم 
ھــەر خىــل پىكىر-قاراشــلىرىنى ئەركىن ئوتتۇرىغــا قويااليدۇ. 
شــۇڭا دىــن دۈشــمەنلىرى بــۇ پۇرســەتتىن پايدىلىنىــپ ئــۆز 
مۇددىئاســىنى نۇقتىلىــق ھالــدا تۈركىيــەدە ئىشــقا ئاشۇرۇشــقا 
ئۇرۇنــۇپ كەلمەكتــە. يەنەبىــر قىســم كىشــىلەر بىلىــپ – 
ــل  ــەر خى ــاپ، ھ ــۇل ئوين ــا ئۇسس ــڭ دېپىغ ــەي ئۇالرنى بىلم
ــڭ  ــە ئۇالرنى ــالماقتا. گەرچ ــا س ــى بازارغ ــۇن ئىدىيەلەرن ئازغ
كۆپىنچىســى دىنغا زىيان يەتكۈزۈشــنى مەقســەت قىلمىســىمۇ، 
تۇلىســىنىڭ دىنــى ســاۋادى يېتەرلىــك بولمىغانلىقــى ئۈچۈن، 
بىلىــپ- بىلمــەي، تــور دۇنياســىدا، تىلــى ياكــى يازمــا 
مۇســۇلمانالردا  ئاللىبــۇرۇن  دىننىــڭ  بىلــەن  ئەســەرلىرى 
ئومۇملىشــىپ بولغــان بىــر قىســىم ســابىت مەســىلىلىرى 
ــۇپ، كــەڭ مۇســۇلمان  ــر نەرســىلەرنى دەپ قوي ئۈســتىدە بى
ئاممىســى ئىچىدە تاالش تارتىشــقا سەۋەب بولماقتا ۋە بۇرۇنقى 
ئىســالم ئۆلىمالىرىغا شــۈبھە بىلــەن قارايدىغان، شــۇنىڭدەك، 
مەســىلىلىرىگە  ئەھــكام  بەلگىلەنگــەن  بىلــەن  ھەدىــس 
باشــقىچە قارايدىغــان كەيپىيــەت شەكىللەنمەكتە.ئەســلىدە،  
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ئىســالم ئۆلىمالىــرى بىرلىككــە كەلگــەن، قۇرئــان ۋە ســۈننەت 
يولــى بىلــەن بېكىتىلگــەن مەســىلىلەرنى قايتىدىــن تــاالش-
تارتىــش ماۋزۇســىغا ئايالنــدۇرۇش ۋە بــۇ مەســىلىلەر ئۈســتىدە 
ئىــش  پايدىلىــق  مۇســۇلمانالرغا  يۈرگــۈزۈش  ئوپېراتســىيە 
ئەمــەس. دىــن دۈشــمەنلىرى بۇنىڭدىــن پايدىلىنىــدۇ. ئــۇالر 
تەۋرىتىــش  ئېتىقادىنــى  مۇســۇلمانالرنىڭ  بىلــەن  بۇنىــڭ 
ۋە ئۇالرنــى دىنــدا شــەككە چۈشــۈرۈش قاتارلىــق رەزىــل 

ــۇرىدۇ.  ــقا ئاش ــەتلىرىنى ئىش مەقس

توغــرا، ئىســالم ئۆلىمالىرىنىــڭ ھەممىســى خاتالىقتىــن 
پەيغەمبەرلەردىــن  چۈنكــى  ئەمــەس،  كىشــىلەر  مەســۇم 
باشــقا ھېچقانــداق ئىنســان خاتالىقتىــن خالىــي ئەمــەس. 
ــكۈچىلىرى  ــڭ ئەگەش ــرى ۋە ئۇالرنى ــەپ ئۆلىمالى ــۇڭا مەزھ ش
ئــاز  مەســىلىلەر  ئىختىالپىــي  بەرگــەن  يــۈز  ئوتتۇرىســىدا 
ئەمــەس. بىــز بۇئىختىالپىــي مەســىلىلەرنى ياكــى پىكــرى 
ئۇالرنىــڭ  قىلىۋېلىــپ،  تۇتقــۇ  ئوخشاشماســلىقالرنى 
پەزىلىتىگــە قۇســۇر ئېلىــپ كېلىدىغــان تەرەپلىرىنــى ئىــزدەپ 
يۈرمەســلىكىمىز الزىــم. شــۇنداقال، ئۇالرنــى ئەيىبلەشــنىڭ 
ئىســالم ئۈممىتىگــە نېمــە پايــدا ئېلىــپ كېلىدىغانلىقىنــى 
ــى  ــر پايدىس ــچ بى ــڭ ھې ــرەك. بۇنى ــىمىز كې ــالپ كۆرىش ئوي
ــار. چۈنكــى مۇســۇلمانالرنىڭ  ئەمــەس، ئەكســىچە زىيىنــى ب
قەلبىدىكــى ئۆلىماالرغــا بولغــان ھۆرمەت، ئىخــالس ۋە ئەقىدە 
يوقــاپ كېتىــدۇ ياكــى سۇسلىشــىپ قالىــدۇ. نەتىجىــدە، 
شــەكلىنىدىغان،  ســۆزلىرىدىن  ئۆلىماالرنىــڭ  كىشــىلەر 
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ــالم  ــى ئىس ــدۇ. ھالبۇك ــۇپ قالى ــەنمەيدىغان بول ــا ئىش ھەتت
ــۆپ قىســمى مۇســۇلمانالر ئۈچــۈن  ــەق ك ــڭ مۇتل ئۆلىمالىرىنى
ئەمەلىــي ئۈلگــە ۋە پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا ھەقىقىــي 

ۋارىــس بولــۇپ ئۆتكــەن زاتــالردۇر. 

ــاۋازى  ــە ئ ــرى تۈركىي ــاي ئىلگى ــە ئ ــر قانچ ــن بى بۇنىڭدى
ئىشــالر  دىنىــي  تۈركىيــە  بۆلۈمــى  ئۇيغــۇر  رادىيوســىنىڭ 
ئىدارىســىنىڭ ســابىق باشــلىقى پروفېسســور دوكتور مۇھەممەد 
گۆرمەزنىــڭ »ئالــالھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن دىــن ۋە 
ئويدۇرۇلغــان دىــن« دېگەندەك ئوتتۇرىغــا چىقىرىلغان يېڭى 
ــدا  ــى. ماقالى سەپســەتىلەرگە بەرگــەن رەددىيەســىنى ئاڭالتت
ــالھ  ــەن ئىدى:»ئال ــى تەكىتلىگ ــەز مۇنۇالرن ــەد گۆرم مۇھەمم
تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن دىــن ۋە ئويدۇرۇلغــان دىــن« 
دېگــەن يېڭــى ئۇقۇمالرنىــڭ ئۇتتۇرىغــا چىقىرىلىشــىغا ھــەم 
ــش  ــن قېتىلى ــي نۇقتىدى ــەم ئەخالقى ــن، ھ ــي نۇقتىدى ئىلمى
قەتئىــي مۇمكىــن ئەمــەس. ئىلگىــرى ئــەرەب دۇنياســىدىمۇ بۇ 
ئوقۇمنــى »دىنىــي مۇنــەززەل ۋە دىنىــي مۇبــەددەل« )يەنــى 
ئالــالھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن دىــن ۋە ئۆزگەرتىۋېتىلگــەن 
ئەمدىلىكتــە  بولغــان.  قويغانــالر  ئوتتۇرىغــا  دەپ  دىــن( 
تۈركىيەدىكــى مېديــا ۋاســتىلىرىدىمۇ بــۇ مەزمۇنــدا مۇنازىرىلەر 
ــەس،  ــرا ئەم ــي توغ ــۇ قەتئى ــقا باشــلىدى. ب ــپ بارىلىش ئېلى
ــىمىز  ــەزەردە تۇتۇش ــى ن ــۈچ ئېھتىماللىقن ــداق ئ ــدا مۇن بۇنىڭ

الزىــم:
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سەپســەتىلەر  خىــل  مۇشــۇ  بىرســى  ئەگــەر  بىرىنچــى، 
بىلــەن« ئالــالھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن دىــن مېنىــڭ 
ــم بويىچــە مــەن ســىلەرگە چۈشــەندۈرگەن دىنــدۇر.  ئېتىقادى
بولســا،  قىلىۋاتقىنــى  قىلىپ،ئەمــەل  باشــقىالردەۋەت 
بــۇ  ئۇنىــڭ  بولســا،  دېمەكچــى  دىنــدۇر«  ئويدۇرۇلغــان 
كاپىرغــا  باشــقىالرنى  )يەنــى  تەكفىرچىلىــك  سەپسەتىســى 
ــەڭ يىرگىنىشــلىك  ــەڭ ئاشــقۇن، ئ ــڭ ئ ــش( ئېقىمىنى چىقىرى
نامايەندىســىدۇر. بۇنــداق سەپســىەتىنى ئەلۋەتتــە قەتئىــي 

قوبــۇل قىلىشــقا بولمايــدۇ. 

ئوتتۇرىغــا  قاراشــنى  خىــل  بــۇ  ئەگــەر  ئىككىنچــى، 
دىــن،  چۈشــۈرۈلگەن  تەرىپىدىــن  »ئالــالھ  قويغۇچىــالر: 
ــەر ئەلەيھىسســاالمغا كەلگــەن، ئۇنىــڭ ســاھابىلىرى  پەيغەمب
ئەمــەل قىلغــان دىنــدۇر. ئۇالردىــن كېيىنكــى مۇســۇلمانالر بــۇ 
دىننــى پۈتۈنلــەي ئۆزگەرتىۋەتتــى ۋە ›ئويدۇرۇلغــان دىن‹غــا 
ئايالنــدۇرۇپ قويــدى« دېمەكچى بولســا، بۇ ئىســالم تارىخىغا 
ــالمنىڭ  ــى ئىس ــۇر. چۈنك ــان چاپلىغانلىقت ــوڭ بۆھت ــەڭ چ ئ
ــى  ــى ۋە بۇزۇۋېتىلگەنلىكىن ــەي ئۆزگەرتىۋېتىلگەنلىكىن پۈتۈنل
ئىلگىــرى ســۈرۈش، ئالالھنىــڭ كىتابىغا شــۇنداقال ئالالھنىڭ 
كىتابىدىكــى ۋەدىلىرىگــە زىــت كېلىــدۇ. بــۇ پۈتــۈن ئىســالم 
تارىخىنــى كاپىرلىققــا چىقىرىۋەتكەنلىــك ۋە ئىنــكار قىلغانلىق 

بولىــدۇ. 

ئۈچىنچــى، ئەگــەر بــۇ سەپســەتىنى ئوتتۇرىغــا چىقارغانــالر 
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ئىســالم دىنىنىــڭ پەقەتــال جىبرىئىل ئەلەيھىسســاالم ئارقىلىق 
ئالالھتىــن چۈشــۈرۈلگەن ۋەھىيدىنــال ئىبــارەت ئىكەنلىكىنى، 
يەنــى پەقەتــال قۇرئاندىــن ئىبــارەت ئىكەنلىكىنــى ئىلگىــرى 
ســۈرمەكچى بولســا، ئــۇالر پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ 
ســۈننەتلىرى، ســەھىھ ھەدىســلىرى ۋە ئىشــەنچىلىك خــەۋەر 
كاتېگورىيەســىگە  دىــن«  »ئويدۇرۇلغــان  مىراســلىرىنى 
كىرگــۈزۈپ قويغــان بولىدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ قارىشــىنى ھەرگىزمۇ 
ئىســالم دىنىدىــن  دېيىشــكە بولمايــدۇ. چۈنكــى ئىســالم 
دىنــى جانابــى ئالــالھ تەرىپىدىــن پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمغا 
چۈشــۈرۈلگەن ۋەھىينىڭ، شــۇنداقال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ــۆزى ئەمــەل قىلىــپ، بىزگــە يەتكۈزگــەن ھەقىقەتلەرنىــڭ  ئ
ئورتــاق بىــر پۈتــۈن گەۋدىســىدۇر. ئۈممەتنىــڭ ئىجمــا )يەنــى 
ئورتــاق پىكىــر(، قىيــاس ۋە كۆزقاراشــلىرىنى ئاســاس قىلغان 
فىقھــى مىراســى، ســاغالم ئەقىلنىڭ ئىجتىھادى، ئىستىھســانى 
ياخشــى  ئۈچــۈن  مەنپەئەتــى  ئورتــاق  خەلقنىــڭ  )يەنــى 
ھېكمەتلىــرى...  ۋە  ھۆكۈملىــرى(  دىنىــي  قارالغــان  دەپ 
ــش  ــۇل قىلى ــن« دەپ قوب ــان دى ــى »ئويدۇرۇلغ قاتارلىقالرن

ئىلمىيلىككىمــۇ، ئەقىلگىمــۇ ئۇيغــۇن كەلمەيــدۇ. 

ــەي  ــا پۈتۈنل ــا قويۇۋاتقانالرغ ــۇ سەپســەتىلەرنى ئوتتۇرىغ ب
ياخشــى گۇمــان بىلــەن باھــا بېرىــپ، »بۇالر ئەســلىدە دىنغا 
ئارىلىشــىپ قالغــان خاتــا چۈشــەنچىلەرنى، ئــۆرپ – ئــادەت 
خىرىســتىيان  توقۇلمىلىرىنــى،  ئەنئەنىلىرىنى،يەھۇدىــي 
كــۆزدە  خۇراپاتلىقالرنــى  ۋە  بىدئــەت  رىۋايەتلىرىنــى، 
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تۇتۇۋاتىــدۇ« دېيىــش ئارقىلىــق ئۇالرنــى ئاقالشــقا بولمايــدۇ. 
چۈنكى دىنىي مەســىلىلەرنى مۇبالىغىلەشــتۈرۈۋېتش ســەنئەت 
ئەمــەس، بەلكــى يالغانچىلىــق ھېســابلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ ئۈچ– 
ــپ،  ــتەك قىلىۋېلى ــى دەس ــا خەۋەرلەرن ــۈك توقۇلم ــۆت تۈرل ت
پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالمنىڭ ســۈننەتلىرىنى ۋە ھەدىــس 
مىراســلىرىنى ئومۇمىيۈزلــۈك رەت قىلىشــى، ئۇالرنىــڭ ئۆزلىــرى 
»ئالــالھ تەرىپىدىــن چۈشــۈرۈلگەن دىن« دەپ ئاتىۋېلىشــقان 

سەپســەتىلىرىگىمۇ ئۇيغــۇن كەلمەيــدۇ.

ــش  ــان قىلى ــىز مالىم ــى ئۇرۇنس ــر- ئېڭىن ــڭ پىكى خەلقنى
مەقســەت قىلىنغــان بــۇ خىــل سۇيىقەســتلەرگە، ســوغوققان، 
ــە.  ــاي كەلمەكت ــول قويم ــي ي ــز قەتئى پاراســەتلىك مىللىتىمى
ــدى«  ــى ئۆزگەرتىۋېتىل ــداق مۇســۇلمان »ئىســالم دىن ھەرقان
قەتئىــي  ۋە  قىاللمايــدۇ  ســۆزلەرنى  مەنىدىكــى  دېگــەن 
ۋە  دىــن  چۈشــۈرۈلگەن  تەرىپىدىــن  »ئالــالھ  قىلمايــدۇ. 
ــا  ــدەك سەپســەتىلەرنى ئوتتۇرىغ ــان دىــن« دېگەن ئويدۇرۇلغ
چىقىرىۋاتقــان كىشــىلەر ئەگــەر بــۇ ســۆزلىرى ئارقىلىــق دىنغــا 
يــات بولغان خۇراپىيلىق ئارىلىشــىپ كەتكەنلىكىنى مەقســەت 
ــۇ  ــۇلى ھەرگىزم ــنىڭ ئۇس ــى ئىپادىلەش ــا، ئۇن ــان بولس قىلغ
بــۇ ئەمــەس. چۈنكــى دۇرۇس كۆزقاراشــالرنى خاتــا پىكىرلــەر 
بىلــەن كــۆز - كــۆز قىلىشــقا بولمايــدۇ. شــۇڭا، ئىســالم 
دىنىنىــڭ يىگانــە ھامىيســى ئالــالھ  تائاالبولغانلىقــى ئۈچۈن، 
ئۇنــى ئۇنــداق ســاختا ۋە ياۋىــداق ئۇســۇل ۋە چارىلــەر بىلــەن 

ــەس«.  ــرا ئەم قوغدايمــەن دېيىــش توغ
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ئازغــۇن،  ئاتالغــۇ  دېگــەن  دىــن«  »ئويدۇرۇلغــان 
ســۆز  كېلىدىغــان  مــاس  خۇراپاتچىسوپى-ئىشــانالرغا 
بولۇشــى مۇمكىــن. چۈنكــى، ئــۇالر ئــۆز ۋاقتىــدا ئومۇمــى 
مۇســۇلمانالر قاتلىمىغــا كــەڭ تارالغــان مىكــرۇب بولــۇپ، 
پۈتــۈن خۇراپاتلىقالرنىــڭ ئۇۋۇســى شــۇالر ئىــدى. شــۇڭىمۇ، 
»ئويدۇرۇلغــان دىــن« دېگــەن قاراشــنى كۆتــۈرۈپ چىققانــالر 
ئۆزلىرىنىڭ بۇ سەپسەتىســىنى بازارغا سېلىشــتا، ئازغۇنسوپى-
ئىشــانالرنىڭ خۇراپاتلىرىنــى، ئۇالرنىــڭ ســاددا ئىنســانالرنى 
ــش  ــەش قىلى ــى پ ــداق ئالدىغانلىقلىرىن ــن قان ــن نامىدى دى
ئارقىلىــق، ئىســالم ئۆلىمالىرىنــى، مەزھــەپ پېشــۋالىرىنى، 
ھەدىــس ئۆلىمالىرىنــى ســۆكىدۇ ۋە ئۇالرنــى ئويدۇرۇلغــان 
دىننىــڭ مەنســۇپلىرى قىلىــپ كۆرســىتىدۇ. ئــۇالر ئۆزلىرىنىــڭ 
بــۇ قىلمىشــى بىلــەن، تارىختىــن بېــرى ئىســالمغا خىزمــەت 
قىلىــپ ئۆتكــەن ئۆلىماالرنــى ئەيىبلــەپ، مۇســۇلمانالرنىڭ 
ئىســالم ئۆلىمالىرىغــا بولغــان مۇھەببىتىنــى ۋە ئىخالســىنى 
تۆۋەنلىتىشــنى مەقســەت قىلىــدۇ. مۇســۇلمانالرنىڭ ئۆلىماالرغــا 
قارىتــا ئىشەنچىســى، ئىخالســى ۋە مۇھەببىتــى تۆۋەنلــەپ 
كەتســە، بــۇ ئۇلــۇغ تۆھپىكارلىرىمىزنىــڭ قالــدۇرۇپ كەتكــەن 
ئىلىمىــي مىراســلىرىنى ئۆگىنىشــتىن مۇســۇلمانالر مەھرىــم 
ــان  ــەنچ قىاللمىغ ــرى ئىش ــانالر ئۆزلى ــى ئىنس ــدۇ. چۈنك قالى
كىشــىلەرگە قىزىقمايــدۇ، ئۇالرنىــڭ ئىلىــم خەزىنىســىدىن 
ــەڭ  ــپ، ك ــۇنداق قىلى ــدۇ. ش ــنى خالىماي ــەت ئېلىش مەنپەئ
مۇســۇلمان ئاممىســى بىلــەن ئۆلىمــاالر ئوتتۇرىســىدا چوڭ ھاڭ 
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ــەن  ــرى بىل ــى ئۆزلى ــڭ ئىلم ــدۇ-دە، ئۆلىماالرنى ــدا بولى پەي
ــدۇ.  ــان تارتى ــق زىي ــن خەل ــدۇ. بۇنىڭدى كېتى

شەكســىزكى، ئىســالم دىنىنــى »ئالالھتىــن چۈشــكەن 
دىــن« ۋە »ئويدۇرۇلغــان دىــن« دەپ ئىككىگــە ئايرىــش، 
مۇســۇلمانالرنى »ئالــالھ چۈشــۈرگەن دىننىــڭ مەنســۇپلىرى« 
بۆلــۈش  ۋە »ئويدۇرۇلغــان دىننىــڭ مەنســۇپلىرى« دەپ 
ــەڭ چــوڭ زىيانكەشــلىكتۇر.  ئالالھنىــڭ دىنىغــا قىلىنغــان ئ
كەلگــەن  بېشــىغا  مۇســۇلمانالرنىڭ  ھازىــر  چۈنكــى 
كۈلپەتلەرنىــڭ ھەممىســىگە ئۇالرنىــڭ ئىناقســىزلىقى ســەۋەب 

ــا.  بولماقت

ئىتتىپاقســىزلىقنىڭ  ۋە  تەپرىقچىلىــك  ئالــالھ  جانابــى 
دەردىنــى يەتكۈچــە تارتىۋاتقــان پۈتۈن مۇســۇلمان ئاممىســىنى 
ۋە شــۇ جۈملىدىــن مۇســۇلمان ئۇيغــۇر خەلقىنــى بۇنىڭــدەك 
ئېســەن   – ئامــان  پىتنە-پاســاتلىرىدىن  ئازغۇنالرنىــڭ 

قىلســۇن، ئامىــن!
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ساختىالشقان سەلەپىيلەر

سەلەپ سالىھالر كىملەر؟

ســەلەپ  ئىچىــدە  مۇســۇلمانلىرى  ئۇيغــۇر   ھازىرقــى 
ســالىھالرنىڭ يولىغــا ئەگىشــىش شــۇئارى بىلــەن ئوتتۇرىغــا 
چىققــان بىــر قىســىم قېنــى قىزىــق ياشــالر بــار. ئــۇالر بىلــەن 
ئــۇزۇن مــۇددەت ئىلىــم ئالغــان يېتــۈك دىنــى زاتــالر ئارىســىدا 
ــل  ــۇ خى ــە. ب ــۈز بەرمەكت ــر چۈشەنمەســلىكلەر ي ــى ئېغى خېل
ئۆزىنــى  ئەگىشــىپ،  داۋاملىشىشــىغا  چۈشەنمەســلىكنىڭ 
ســەلەپىي جامائىتىگــە تــەۋە قىلىۋالغــان مەزكــۇر كىشــىلەر 
دەســلەپكى ســەلەپ ســالىھالرنىڭ تۇتقــان يولــى بىلــەن 
ھازىرقــى ســەلەپىيچىلىك ئېقىمىنــى پەرقلەندۈرەلمىگەنلىكــى 
ئۈچۈن، ئىســالم مەدەنىيىتىنىڭ ئاساســچىلىرىغا ۋە دىنىمىزغا 
مەزھــەپ  ئۆلىمالرغــا،  قوشــقان  تۆھپىلەرنــى  ئۆچمــەس 
پېشــۋالىرىغا قارشــى ناتوغــرا چۈشــەنچىلەرنى ئارىغــا ســۆرەپ 
كىرگــەن. بۇنىــڭ نەتىجىســىدە، ئــۇالر ئــۆزى ياقىاليدىغــان 
ــول،  ــر ھــەق ي ــى كۆزقاراشــالرنىڭ بىردىنبى ــدە ۋە فىقھ ئەقى
باشــقىچىرەك چۈشــەنچە ۋە كۆزقاراشــتا بولغان مۇســۇلمانالرنى 
»بىدئەتچىلــەر«، »ئازغۇنــالر«، »مۇشــرىكالر« دېگەنــدەك 
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ــۇڭا  ــان. ش ــراپ قالغ ــكە ئالدى ــەن ئەيىبلەش ــەر بىل تۆھمەتل
ئــۇالر كەڭ مۇســۇلمانالر ئاممىســى ئىچىدە ئىچكى ســۈركىلىش 
پارچىــالش  بىرلىكىنــى  مۇســۇلمانالرنىڭ  قىلىــپ،  پەيــدا 

ــان.  ــى ئوينىغ رولىن

بۈگۈنكــى كۈنــدە ئوتتۇراھاللىــق تەشەببۇســكارلىرىنىڭ 
ۋەكىللىرىدىــن بىــرى بولغــان، ســۇدان مائارىــپ مېنىســتىرى 
ئەلالمــە دوكتــۇر ئىســام ئەلبەشــىر قاتارنىــڭ »ئــەل جەزىــرە« 
تېلېۋىزىيــە قانىلىــدا ئېلىــپ بارغــان »ســەلەپ ســالىھالرنىڭ 
قىلىنىــش  ئۈلگــە  ياكــى  مەزھەپمــۇ  مۇئەييــەن  يولــى 
ــۆھبىتىدە  ــى س ــەن تېمىدىك ــۇ؟« دېگ ــان يولم ــرەك بولغ كې

تۆۋەندىكىلەرنــى ئوتتۇرىغــا قويغــان:

سەلەپ ۋە سەلەپىيلىك

»ســلف« )ســەلەپ( ئاتالغۇســى ئىلگىرى ئۆتكەن ۋاقىتنى 
ســۆزدۇر.  ئەرەبچــە  كۆرســىتىدىغان  زاماننــى  بۇرۇنقــى  ۋە 
ــى  ــۆز تۆۋەندىك ــەن س ــلف« دېگ ــم«دە »س ــان كەرى »قۇرئ
ْن َتَْمُعوا 

َ
ئايەتلەردىمــۇ ئۆتكەن زامان مەنىســىدە كەلگــەن: ﴿َوأ

ْخَتــْنِ إاِلَّ َمــا قـَـْد َســلََف ﴾يەنــى »ئىككــى ھەمشــىرىنى 
ُ
َبــْنَ اأْل

بىــر ۋاقىتتــا ئەمرىڭالردا ساقلىشــىڭالر ھــارام قىلىندى. لېكىن 
ئۆتكەنكىلــەر )يەنــى جاھىلىيــەت دەۋرىــدە قىلغىنىــڭالر( ئەپۇ 
ــُه  ــَى فَلَ ـِـهِ فَانَْت ــْن َرّب ــٌة ِم ــْن َجــاَءهُ َموِْعَظ قىلىنىــدۇ«]1]، ﴿ َفَم

]1]  نىسا سۈرىسى: -23ئايەت.
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ــن ۋەزـ  ــى تەرىپىدى ــى رەبب ــى »كىمك ــلََف ﴾ يەن ــا َس َم
ــا،  ــن( يانس ــن )جازانىدى ــن كېيى ــىھەت كەلگەندى نەس

بــۇرۇن ئالغىنــى ئۆزىنىــڭ بولىــدۇ«]1].

ســەلەپ ئۇقۇمىنىــڭ ئىســتېمال مەنىسى،ئىســالمىيەتتىن 
ئۈلگىلىــك  ئۆتكــەن  ئەســىردە  ئــۈچ  ئاۋۋالقــى  كېيىنكــى 
مۇســۇلمانالرغا قارىتىلغــان ســۆز بولــۇپ، بۇنىڭدىــن ســاھابى 
كىــرام، تابىئىــن، )يەنــى ســاھابى كىرامالرغــا ئەســىرداش( ۋە 
ئۇالردىــن كېيىنكــى ئەســىردە ياشــىغانالر كــۆزدە تۇتۇلىــدۇ. 
چۈنكــى بــۇ ئــۈچ ئەســىردىكى ئــەۋالدالر ئىســالم دىنىنــى 
ــە  ــول بويىچ ــەن ي ــالپ بەرگ ــاالم باش ــەر ئەلەيھىسس پەيغەمب
ئېلىــپ بېرىــش بىلــەن بىرگــە، ئىلىــم بىلــەن ياخشــى 
ئەمەلنــى بىرلەشــتۈرگەن ئــەۋالدالر بولــۇپ، نەتىجىــدە ئــۇالر 
ئۆزلىرىنىــڭ بــۇ پەزىلىتــى ئارقىلىــق ئــۆز مەرتىۋىلىرىنــى 
بەلگىلــەپ تۇرغۇچــى »ســەلەپ ســالىھالر« دېگەن بۇ ئېســىل 
ئۇنۋانغــا ئىرىشــكەن. بــۇ مەســىلىنىڭ يەنــە بىرئاالھىــدە 
تەرىپى شــۈكى، ســەلەپ ســالىھالردىن ئبارەت بۇ پەزىلەتلىك 
ــان  ــن ئىلىنغ ــەرئىي بايانالردى ــى ش ــپ چىقىش ــڭ كېلى نامنى
بولــۇپ، پەيغەمبــەر ئەلەيھىسســاالم بۇھەقتــە مۇنــداق دېگەن: 
زامانىمدىكىلــەردۇر،  »ســىلەرنىڭ ياخشــىلىرىڭالر مېنىــڭ 
ــن  ــالردۇر، ئاندى ــن بولغان ــا يېقى ــڭ زامانىغ ــن ئۇالرنى ئاندى

]1]  بەقەرە سۈرىسى: 275 -ئايەت.
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ــاالر  ــۇڭا ئۆلىم ــالردۇر«]1]. ش ــن بولغان ــڭ زامانىغايىقى ئۇالرنى
ــك  ــالىھالرنىڭ ئۈلگىلى ــەلەپ س ــەن س ــكە ئاساس ــۇ ھەدىس ب
دەپ  ئۆتكەنلــەر،  ئەســىردە  ئــۈچ  ئاۋۋالقــى  نەمۇنىلىــرى 

كۆرســەتكەن.

سەلەپىسالىھىنالرنىڭ يولى چەكلىك ئەمەس

ســەلەپ ســالىھالرنىڭ يولــى ئــۈچ ئەســىرلىك ئــۇزۇن 
ــام  ــام شــافىئىي، ئىم ــەزەم، ئىم ــام ئ ــدا ئىم ــۇ يول ــدۇر، ب يول
مالىــك ۋە ئىمــام ئەھمــەد ئىبنــى ھەنبــەل قاتارلىــق مەشــھۇر 
تــۆت مەزھــەپ ئىماملىــرى يۈرگــەن، ئۇالردىــن كېيىــن، 
ســۇفيان ئەسســەۋرى، ســۇفيان ئىبنــى ئۇيەينــە، ئەۋزائىــي، 
لەيــس ئىبــن ســەئد، ئابدۇلــالھ ئىبنــى مۇبــارەك ۋە شــۇالرغا 
ئوخشــىغان ئۆلىمــار كارۋىنــى بېســىپ ئۆتكــەن ئۇلــۇغ يولدۇر. 
بۇالرنىــڭ يولىــدا ماڭغــان، ھەمــدە بــۇ يولنــى مېتــود قىلغــان 
كىشــلەرنىڭ ھەممىســى ســەلەپ ســالىھالرنىڭ يولىدا يۈرگەن 

كىشــلەردۇر.

ســەلەپ ســالىھىنالرنىڭ يولــى ئالدىنقــى شــۇ ئــۈچ ئەســىر 
بىلــەن ئۈزۈلــۈپ قالغــان دېيىــش، توغــرا ئەمــەس. ھەدىــس 
شــەرىپتە »ســەلەپ ســالىھالر ئاشــۇ ئــۈچ ئەســىر مابەينىدىكــى 
كىشــلەر« دەپ تىلغــا ئېلىنغانلىقــى توغــرا. ئەممــا شــۇ بىــر 
ھەقىقەتكى، بۇ ئۈچ ئەســىرمابەينىدىكى كىشــىلەرنىڭ يولىدا 

]1] ئىمام بۇخارى ۋە مۇسىلىم رىۋايىتى.
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ــۇالرنىڭ  ــۇ ش ــتەھكەم تۇرغانالرم ــدا مۇس ــۇ يول ــەن ۋە ب يۈرگ
ــى  ــوق. چۈنك ــان ي ــدا گۇم ــۇرۇن ئالىدىغانلىقى ــن ئ قاتارىدى
ــا  ــۇالر بولس ــەن: ﴿ب ــداق دېگ ــە مۇن ــالھ بۇھەقت ــى ئال جاناب
ئىلگىرىكىلەرنىــڭ ئىچىدىــن بىــر جامائــەدۇر. كېيىنكىلەرنىڭ 
ئىچىدىــن بىرجامائــەدۇر﴾]1]. دېمــەك، ئاۋۋالقىالرنىــڭ يولىنــى 

دەۋامالشــتۇرغانالرمۇ شــۇالردىن ســانىلىدۇ.

ســەلەپىي  ئۆزلىرىگــە  يولــى،  ســالىھالرنىڭ  ســەلەپ 
ئىســمىنى قويۇۋېلىــپ، ئۇالرنىــڭ ئــۆز كــۆز قارىشــىغا ئۇيغــۇن 
ــۇپ،  ــى تۇت ــۇل ۋە مېتودلىرىن ــىم ئۇس ــر قىس ــان بى كېلىدىغ
ئۆزلىرىنــى ســەلەپ ســالىھالرغا تــەۋە قىلىــپ كۆرســىتىدىغان، 
ئالغــان،  مەزھەپتۈســىنى  ياكــى  خاراكتىرلىــك  ئېقىــم 
ئارىســىنى  ســەلەپىيچىلىكلەرنىڭ  جامائەتلەشــكەن  ياكــى 
پەرقلەنــدۈرۈش الزىــم. چۈنكــى ھەقىقىــي ســەلەپىيلىك مەلۇم 
ــپ  ــال چەكلىنى ــەرەپ بىلەن ــر ت ــۇم بى ــى مەل ــاھە ياك ــر س بى

ــەس. ــان ئەم قالغ

ســەلەپ ســالىھالرنىڭ يولــى پەقــەت بىرال فىقھىي قاراشــنى  
ياكــى مۇئەييــەن پىكىــر ئەھلىنــى كۆرســەتمەيدۇ. ئۇالرنىــڭ 
يولــى ئىنتايىــن كەڭــرى ۋە ئــازادە يولــدۇر. ئــۇالر ئاساســلىق 
ئىســپاتى  قائىدە-پىرىنســىپلىرى،  مەســىلىلىرى،  ئەقىــدە 
ئېنىــق ۋە قەتئىيلىكــى كۈچلــۈك مەســىلىلەردە بىرلىككــە 
كەلگــەن بولســىمۇ، فىقھــى ۋە ئۇششــاق مەســىلىلەردە زامــان، 

]1] ۋاقىئە سۈرىسى 40-39 ئايەتلەر.
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ــول  ــدا كەڭــرى ي ــان ھال ــاكان ۋە شــارائىتنى نەزەرگــە ئالغ م
تۇتقــان. شــۇڭا فەقىــھ ئالىمالرنىــڭ فىقھىــي مەســىلىلەردىكى 

كۆزقارىشــى ۋە بەرگــەن پەتىۋاســى ئوخشــاش بولمىغــان. 

سەلەپىيلىك دەۋاسى قىلغۇچىالرنىڭ ھەممىسى سەلەپىيلەر 
ئەمەس

ئوتتۇرىغــا  بىلــەن  دەۋاســى  ســەلەپىي  زامانىمىــزدا 
ســەلەپ  بۇرۇنقــى  كىشــىلەر  ســانلىق  كــۆپ  چىقىۋالغــان 
ســالىھالر يولىغــا داغ تەككۈزىۋاتقــان ناتەۋانــالردۇر. ئــۇالر 
پىكىــرى قاراشــلىرى ئۆزلىرىگــە ئوخشــىمايدىغان ھەرقانــداق 
بىــر شەخىســنى ئاســانال كاپىرغــا چىقىرىــش، ئۆزىدىــن 
باشــقا ئىســالمىي جامائەتلەرنــى مۇســۇلمانالرنىڭ قاتارىدىــن 
سانىماســلىقتەك خاتــا ھالــدا ئوتتۇرغــا چىقىــپ قالغان ســاختا 
ــۆكىدىغان،  ــى س ــي مەزھەپلىرىن ــۇالر فىقھى ــەلەپلەردۇر. ئ س
ــە قاتارلىــق مەزھــەپ پېشــۋالىرىنى  ــەزەم ئەبــۇ ھەنىف ئىمــام ئ
ئىبنــى  مۇھەممــەد  ئۆزلىرىنــى  ئىلمايدىغــان،  كۆزگــە 
ئابدۇلۋەھھــاب مەدرەسىســىگە مەنســۇپ قىلىۋالغــان، ئەلالمــە 
ئىبنــى بازنىــڭ ئەتىۋالىــق مۇرىتلىــرى قاتارىغــا كىرگۈزۈۋالغــان 
ۋە ئۆزلىرىنى ســەلەپ ســالىھالرنىڭ بىردىنبىــر ۋەكىلى قىلىپ 
كۆرســىتىدىغان تەنتــەك كىشــىلەردۇر. بــۇ كىشــىلەر ھەقىقىــي 
تەۋھىــد پىرىنســىپىنى ياقىالشــنىڭ ئورنىغــا، ئۆزلىرىنىــڭ 
پىكىرىــي قاراشــلىرىغا ياقمايدىغــان ھەرقانــداق كىشــىنى 
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»مۇشــرىك«  »بىدئەتچــى«،  جامائەتنــى  ھەرقانــداق  ۋە 
دېگەنــدەك يامــان ســۆزلەر بىلــەن قارىالشــقا كۈنــۈپ كەتكەن 

ئەســەبىي كىشــىلەردۇر.

ــر ئۆزلىرىنــى ســەلەپىيلىك  ئىشــنىڭ قىزىــق يېــرى، ھازى
ئېقىمىغــا مەنســۇپ قىلىۋالغــان بىــر قىســىم  قېرىنداشــلىرىمىز 
ئىمــام ئەبــۇ ھەنىفــە قاتارلىــق مەزھەپ ئۆلىمالىــرى ۋە ھەدىس 
پېشــۋالىرىدىن بولغــان ئىمــام بۇخارىغــا تىــل ئۇزىتىشــنى 
ــالر  ــام بۇخارى ــەزەم ۋە ئىم ــام ئ ــى، ئىم ــدۇ. ھالبۇك رەۋا كۆرى
ســەلەپىيلەر زامانىــدا ۋە ســەلەپىيلىك مۇھىتىــدا ياشــىغان 

ھەقىقىــي ســەلەپىيلەر ئىــدى. 

ھەقىقىي سەلەپىيلىك پەيغەمبەرنىڭ يولىدا ئىزچىل مېڭىشتۇر

مۇئەييــەن  ياكــى  جامائەتكــە  بىــرەر  ســەلەپىيلىك   
بىــرەر مەزھەپكــە خــاس ئەمــەس. بەلكــى ئــۇ ئومۇمىــي بىــر 
ــر مەزھــەپ شــەكلىدە  ــم بى ئاتالغــۇدۇر. ســەلەپىيلىكنى ئايرى
ئەكىرىــپ  دائىرىگــە  بىــر  تــار  ئۇنــى  گەۋدىلەنــدۈرۈپ، 
قويىدىغانــالر ۋە شــەيئىلەرنىڭ ئىچكــى ماھىيىتىگــە كۆڭــۈل 
بۆلمــەي، ئۇنىڭ تاشــقى تەرىپىگە قاراپــال ھۆكۈم قىلىدىغانالر 
ھەقىقىــي ســەلەپىيلەردىن ئەمــەس. بــۇ خىــل كىشــىلەر 
ھەققىــدە ئەلالمــە ئىبنــى قەييىــم جــەۋزى مۇنــداق دېگــەن: 
»ئۇالرنىــڭ ئارىســىدا شــۇنداق بىرىنــى ئۇچرىتىســىزكى، 
قاراشــقا ئــۇ ئىشــتاننى قىســقا كىيۋالغانــدەك قىلغىنــى بىلــەن 



136

مۇھەممەد يۈسۈپ

ــۇرۇنغان«]1].  ــى يۇش ــڭ كىبرىس ــدە پىرئەۋننى ــڭ قەلبى ئۇنى
كىشــىلەرنىڭ  دەۋالغــان  »ســەلەپىي«  ئۆزىنــى  چۈنكــى 
تولىســىدا كىبىــر ۋە ئۆزىنــى ئاالھىــدە ســاناش ئىللىتــى 
مۇســۇلمانالرنى  ئادەتتىكــى  ئــۇالر  بولــۇپ،  ئومۇمالشــقان 
كۆزگــە ئىلمايــدۇ، ھەتتــا باشــقا مەزھەپتىكــى ۋە باشــقىچىرەك 
ــانىمايدۇ. ــن س ــالم ئۈممىتىدى ــىلەرنى ئىس ــى كىش پىكىردىك

ــتاننى  ــش ۋە ئىش ــۇزۇن قويۇۋېلى ــاقالنى ئ ــى، س قىسقىس
ئەمــەس.  ئىپادىســى  ســەلەپىيلىكنىڭ  كىيىــش  قىســقا 
ياكــى  ئەگىشــىش شــەكىل  چۈنكــى ســەلەپ ســالىھالرغا 
كىيىــم – كېچەكتــە ئەمــەس، بەلكــى ئەمەلــدە كۆرســىتىش 
يولىغــا  ســالىھالرنىڭ  دېمەك، ســەلەپ  بولىــدۇ.  بىلــەن 
تــەۋە بولــۇش قــۇرۇق شــوئار بىلــەن ياكــى ئۇنــى ئۆزىنىــڭ 
ــەس،  ــەن ئەم ــش بىل ــوئار قىلۋېلى ــلىرىغا ش ــي قاراش پىكىرى
ئەكســىچە ســەلەپ ســالىھالرنىڭ يولىنــى ئۆزىنىــڭ پىكىرىــي 
قاراشــلىرىنىڭ ئاساســى قىلىــپ تىكلــەش، ئۇالرنــى ئۆزىگــە 
ئۈلگــە قىلىــش ۋە ئۇالرنىــڭ يولىــدا ئىزچىــل مېڭىــش بىلــەن 

ــدۇ. بولى

ــۇ  ــپ، ب ــۇزۇن كىيى ــتاننى ئ ــى، ئىش ــاالم: »كىمك ــەر ئەلەيھىسس ــى پەيغەمب ]1]  چۈنك
ئىشــتىن پەقــەت ئۆزىنــى چــوڭ تۇتۇشــنى مەقســەت قىلىدىكــەن، ئالــالھ تائــاال 

قىيامــەت كۈنــى ئۇنىڭغــا قاراپمــۇ قويمايــدۇ« )ئىمــام بۇخــارى رىۋايىتــى(. 


