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  غا رەددىيه»قۇرئانچىالر«

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 

  .باشاليمهن

ئىسالم قانۇنىنىڭ ئاساسلىق دەستۇرى تۆت بولۇپ، ھهممىگه مهلۇمكى، 

قهدىمدىن تاھازىرغىچه كهلگهن بارلىق ئىسالم ئۆلىمالىرى بۇنىڭغا بىردەك 

يهنى پهيغهمبهر (ئۇالر بولسىمۇ، قۇرئان كهرىم، سۈننهت . ئىتتىپاقتۇر

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىگهنلىرى، قىلغانلىرى، كۆرسهتكهنلىرى ۋە 

 روھىغا مۇۋاپىق ھالدا قىلغانلىرىنى باشقىالرنىڭ ئىسالم

ئىسالم ئۆلىمالىرى مانا مۇشۇ تۆت . ، ئىجما ۋە قىياستۇر)تهستىقلىغانلىرى

ئاساسلىق دەستۇرغا تايىنىپ نۇرغۇنلىغان ئىسالمىي مهسىلىلهرنى ھهل 

قىلىپ كهلدى، يېڭىدىن مهيدانغا كهلگهن ئىشالر ۋە مهسىلىلهرنى 

 ھاالل مهسىلىسىمۇ بۇ تۆت -كى ھارام شهرىئهتتى. جاۋابالندۇرۇپ كهلدى

  .ئاساسلىق دەستۇرغا مۇراجىئهت قىلىش ئارقىلىق بېكىتىلدى

ئهپسۇسكى، يېقىنقى زامانالردىن بىرى چىققان بىر قىسىم كىشىلهر 

قۇرئاننىال ئاساس قىلىپ سۈننهتنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش تهرغىباتىنى 

 ئهگىشىشنى ئېلىپ بارسا، يهنه بىر پىرقه كىشىلىرى مهزھهپكه

. ئهخمهقلىق ساناپ، مهزھهپ پىشقهدەملىرىگه تىل ئۇزارتىپ كهلمهكته

چۈنكى . ئالدىنقىسىنىڭ خهتىرى كېيىنكىسىدىن ئهلۋەتته چوڭدۇر

مهزھهپكه ئهگىشىش پهرز ياكى ۋاجىپ ئهمهس، شۇنداقتىمۇ ئاۋام خهلقنىڭ 

. مهلۇم بىر مهزھهپ سىستېمىسى بويىچه ماڭغىنى ئۇالر ئۈچۈن ياخشى

ئهمما سۈننهتتىنمۇ بىهاجهت بوالاليمىز دېگۈچىلهرنىڭ تۇتقان يولى خاتا، 

بىز «. سۆزلىگهنلىرى جاھالهت، مهقسىتى كىشىلهرنى ئازدۇرۇشتۇر
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قۇرئان ئۆزىال كۇپايه «، »بىز پهقهت قۇرئانغىال يۆلىنىمىز« ، »قۇرئانچىالرمىز

ل مهقسهت دېگهنگه ئوخشىغان، ئاڭلىنىشى چىرايلىق، ئهمما باتى» قىلىدۇ

قىلىنغان شۇئارالرنى توۋالپ يۈرگۈچىلهر ئىسالم دىنىنى يىقىتىشتىن 

بۇ سۆزلهر باتىل مهقسهت قىلىنغان ھهق . باشقىنى ئويلىمىسا كېرەك

ھهر .  ھهق سۆز-دېگهن سۆز » بىز قۇرئانچىالرمىز« چۈنكى . سۆزلهردۇر

لهيدۇ، ئۇ قۇرئاننى سۆيىدۇ، ھۆرمهت. قانداق بىر مۇسۇلمان قۇرئانچىدۇر

ئهمما بۇ سۆزنى كوزىر قىلىپ تۇرۇپ، ئىسالم . ئۇنىڭغا ئىمان كهلتۈرىدۇ

قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق مهنبهلىرىدىن بولغان سۈننهت، ئىجما ۋە 

ئۇالر بۇ . قىياسالرنى ئىنكار قىلماقچى بولغانالرنىڭ نىيىتى توغرا ئهمهس

تنى ئهمهس، چىرايلىق سۆزى ئارقىلىق ھهممه كىشى بىلىدىغان ھهقىقه

ئۇ باتىل قايسى دېگهندە، قۇرئاننىڭ . بهلكى باتىلنى مهقسهت قىلغۇچىالردۇر

ھهقىقىي تهرجىمانى بولغان سۈننهتنى ئۇنىڭدىن يىراقالشتۇرىۋەتكهندىن 

كېيىن، قۇرئاننى ئۆز خاھىشلىرىغا مۇۋاپىقالشتۇرۇپ خالىغانچه تهۋىل ۋە 

شتۈرۈشتىن ئىبارەت تهپسىر قىلىش ئارقىلىق ئىسالم دىنىنى پۈچهكله

  !نىجىس مهقسهتلىرىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتۇر

ئالالھ تائاال ئىسالم پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قۇرئان 

نېمه ئۈچۈن؟ سۈننهت . كهرىم بىلهن سۈننهت ھهر ئىككىسىنى بهرگهن

شۇڭا ئالالھ ! قۇرئاننى ئوچۇقلىسۇن، چۈشهندۈرسۇن، شهرھىلىسۇن ئۈچۈن

غهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىغا قىلغان خىتابىدا مۇنداق پهي تائاال 

يهنى پهيغهمبهر (ئالالھنىڭ ئايهتلىرىدىن ۋە ھېكمهت« :دەيدۇ

تىن ئوقۇلۇۋاتقان نهرسىلهرنى ياد ) ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى

  ] ئايهت- ٣٤ئهھزاب سۈرىسى . [»ئېتىڭالر
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مۇ ئۆلىماالر يۇقىرىقى ئىمام شافىئىي، ئىبنى كهسىر، قهتادە ۋە باشقى

سۆزىدىن سۈننهت مهقسهت قىلىنىدىغانلىقىنى » ھېكمهت«ئايهتتىكى 

ئوقۇلىدىغان چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۆيىدە . تهكىتلىگهن

 - ١٧جامع بيان العلم وفضله .[ قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهت ئىدىنهرسىلهر

  ]. بهت- ٧٨بهت ، الرسالة 

قۇشنى قانىتىدىن ياكى  ايرىيمىز دېگۈچىلهر قۇرئاننى سۈننهتتىن ئ

چۈنكى . بېلىقنى سۇدىن ئايرىپ ھاالك قىلماقچى بولغانالرغا ئوخشايدۇ

شۇڭا شىئهلهر . قۇرئاننى سۈننهتسىز توغرا رەۋىشته چۈشهنگىلى بولمايدۇ

قۇرئاننىڭ ئايهتلىرىنى سۈننهتنىڭ ياردىمىسىز چۈشىنىپ كېتهلهيمىز 

رگهنلىكتىن نۇرغۇنلىغان ئىسالمىي دېگهن دەۋا بىلهن ئىش كۆ

بۇنىڭ ئاددى بىر مىسالى، ئهگهر ئۇالر سۈننهتكىمۇ . مهسىلىلهردە خاتاالشقان

مۇراجىئهت قىلغان بولسا، ھهرگىزمۇ تاھارەت ئالغاندا پۇتالرنى يۇيۇش 

پهيغهمبهر . ئورنىغا يالىڭاچ پۇتنىڭ ئۈستىگه مهسهى قىلمىغان بوالتتى

ت ئالغاندا پۇتلىرىنى يۇغانلىقى ھهققىدە كهلگهن ئهلهيهىسساالمنىڭ تاھارە

كهلگهنلىكى تۇپهيلى پۈتۈن ئهھلى سۈننه  ناھايىتى كۈچلۈك ھهدىسلهر 

چۈنكى شىئهلهر قۇرئاننىڭ تاھارەت . جامائىتى شۇنداق قىلىپ كهلمهكته

ئهگهر ئۇالر ھهدىسكه . ھهققىدە كهلگهن ئايىتىنى تهۋىل قىلىشتا خاتاالشقان

  .ا مۇنداق قىلمىغان بوالتتىئهگهشكهن بولس

قۇرئاننىال تۇتۇپ سۈننهت، ئىجما ۋە قىياسنى رەت قىلىمىز دېگۈچىلهر 

ئېيتىپ باقسۇن قېنى، ئاق چېكىملىك ھااللمۇ ياكى ھاراممۇ؟ ئهگهر ئۇ 

: قۇرئاندا ئۇنىڭ ھاراملىقىنى سۆزلىگهن ئايهت بارمۇ؟ جاۋاب ھارام بولسا 

مۇ؟ بۇنى ئىسالم ئۇممىتىال ئهمهس، ئۇنداقتا ئاق چېكىملىك ھاالل! يوق
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. بهلكى پۈتۈن دىن ئهھلى ۋە بارلىق ئىنسانىيهت شهكسىز ھارام دەيدۇ

چۈنكى ئۇنىڭ ئىنسانىيهتكه كهلتۈرىدىغان زىيىنىنىڭ قۇرئاندا 

ھاراملىقىغا ئېنىق ئايهت كهلگهن ھاراقتىنمۇ چوڭلىقىنى ھهممه ياخشى 

چېكىملىكنى قايسى دەلىلغا ئۇنداقتا ئىسالم ئۆلىمالىرى ئاق . بىلىدۇ

ئاساسهن ھارام دەپ كهسكىن ھۆكۈم قىاللىدى؟ شهكسىزكى قىياس  

ئهگهر ئىسالم ئۇممىتى ئاق . دەلىلغا ئاساسلىنىپ شۇنداق قىلدى

شۇنىڭ . چېكىملىكنىڭ ھاراملىقى ھهققىدە قۇرئانىمىزدا ئايهت يوق

لماقچىدى؟ ئۈچۈن ئۇنى ھارام دېيهلمهيمىز، دېگهن بولسا ئهھۋال نېمه بو

شۈبهىسىزكى، دىننىڭ ئىنسانىيهتنى بارچه ھاالكهتلهردىن ساقالش ۋە 

ئۇالرنى بهختلىك قىلىش ئۈچۈن كهلگهنلىك مهقسىتىنى ئهمهلدە 

  .كۆرسىتهلمىگهن بوالتتى

» بىز قۇرئاننىال تۇتۇپ سۈننهتتىن بىهاجهت بوالاليمىز«مۇندىن باشقا، 

ئۇالر قايسى دەلىلغا . دېگۈچىلهرمۇ كۈندە بهش ۋاخ ناماز ئوقۇيدۇ

بهش ۋاخ ناماز رەكئهتلىرىنىڭ  ئاساسلىنىپ نامازنى بهش ۋاخ ئوقۇيدۇ؟ 

سانىنى نهدىن بىلدى؟ بامداتنى مانچه رەكئهت، پېشىننى مانچه رەكئهت 

بۇنى نهدىن بىلدۇق؟ تهبىئىيكى، سۈننهتتىن ! ئوقۇڭالر، دەپ يوققۇ...... 

ىز ئالالھنىڭ نامازغا سۈننهت بولمىغان بولسا ئىدى، ب. بىلدۇق

بۇيرۇشتىكى مۇرادىنى، قانداق شهكىلدە ئادا قىلىش الزىملىقىنى نهدىن 

قۇرئاندا زاكات پهرز قىلىنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ ! بىلگهن بوالتتۇق؟

زاكات كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟ ئۇنىڭ مىقدارى قانچىلىك -پرىنسىپلىرى 

. نى سۈننهت بايان قىلغانبولىدۇ؟ دېگهنلهر بايان قىلىنغان ئهمهس، بۇالر

نهق پۇل ۋە ئالتۇن، كۈمۈشتىن «سۈننهتكه ئهمهل قىلمايمىز دېگۈچىلهر 
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دېگهن قائىدىنى نهدىن »يۈزدە ئىككى يېرىم پىرسهنت زاكات بېرىلىدۇ

 ھارامغا مۇناسىۋەتلىك -ئۆگهندى؟ مۇندىن باشقا شهرىئهتنىڭ ھاالل

دېگهن »ىكاھلىنالمايدۇ بىرى بىلهن ن-ئېمىلداشالر بىر «ئهھكاملىرىدىن 

ئاال شۇڭا ئالالھ تا . پرىنسىپنى نهدىن ئۆگهندى؟ تهبىئىيكى سۈننهتتىن

بىز ساڭا قۇرئاننى ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگهن «: مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا

پىكىر قىلىپ ) بۇ قۇرئاننى(شهرىئهتنى بايان قىلىپ بهرسۇن، ئۇالر 

 -  ٤٤سۈرىسى  [ »ۈردۇقدەپ چۈش)  نهسىههت ئالسۇن-ئۇنىڭدىن ۋەز (

  ].ئايهت

نېمه » ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگهن شهرىئهتنى«مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم 

  . بىلهن چۈشهندۈرۈپ بهردى؟ تهبىئىيكى، سۈننهتلىرى بىلهن چۈشهندۈردى

  بۇ تۆت ئاساسلىق دەستۇرنىڭ قۇرئان ۋە سۈننهتتىن دەلىللىرى

    قۇرئان كهرىم:بىرىنچى

ىرىمىز ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ قۇرئان كهرىم پهيغهمب

مۆجىزىسى، مۇسۇلمانالرنىڭ ئهڭ ئۇلۇغ دەستۇرى ۋە ئىسالم 

ئالالھ تائاال مۇنداق . قانۇنشۇناسلىقىنىڭ بىرىنچى ئاساسلىق مهنبهسىدۇر

سىلهر پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن سىلهرگه نازىل !) ئى ئىنسانالر(«: دەيدۇ

ئهگىشىڭالر، ئالالھنى قويۇپ، ) قۇرئانغايهنى (قىلىنغان كىتابقا 

دوستالرغا ) جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان، سىلهرنى ئازدۇرىدىغان(

  ] ئايهت- ٣ئهئراف سۈرىسى [» .ئهگهشمهڭالر

ئهنه شۇالر «:ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمنى تهرىپلهپ مۇنداق دەيدۇ

ماڭالر، ئالالھنىڭ ئالالھنىڭ بهلگىلىمىلىرىدۇر، ئۇنىڭغا خىالپلىق قىل
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بهقهرە سۈرىسى [» بهلگىلىمىلىرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر زالىمالردۇر

  ] ئايهت- ٢٢٩

ئالالھ تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى كىشىلهر ئارىسىدا قۇرئان 

كهرىمنىڭ كۆرسهتمىلىرى ۋە ئهھكاملىرى بويىچه ھۆكۈم قىلىشقا ۋە شۇ 

بىز ساڭا !) ئى مۇھهممهد«: يدۇبويىچه ئىش كۆرۈشكه بۇيرۇپ مۇنداق دە

كىتابالرنى ئېتىراپ قىلغۇچى ۋە ئۇالرغا ) ساماۋى(ئۆزىدىن ئىلگىرىكى 

!) ئى مۇھهممهد. (نى نازىل قىلدۇق)قۇرئان( شاھىت بولغۇچى ھهق كىتاب 

بويىچه ) ئهھكامى(ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئالالھ ساڭا نازىل قىلغان قۇرئان 

ىن بۇرۇلۇپ، ئۇالرنىڭ نهپسى ھۆكۈم قىلغىن، ساڭا كهلگهن ھهقت

  ]  ئايهت- ٤٨مائىدە سۈرىسى [» خاھىشلىرىغا ئهگهشمىگىن

  سۈننهت: ئىككىنچى

 ئىزلىرى، - پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىش -سۈننهت 

سۈننهت ئىسالم . بۇيرىغانلىرى، توسقانلىرى ۋە سۆزلىگهنلىرىدۇر

لالھ تائاال ئا. قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئىككىنچى ئاساسلىق مهنبهسىدۇر

پهيغهمبهر «: مۇسۇلمانالرنى سۈننهتكه ئهگىشىشكه چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ

سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن 

  ] ئايهت- ٧ھهشر سۈرىسى . [»چهكلىنىڭالر

ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت قىلىشنىڭ ئالالھ 

: تائاالغا ئىتائهت قىلغانلىق ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

كىمكى پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇ ئالالھقا ئىتائهت قىلغان «

  ] ئايهت- ٨٠نىسا سۈرىسى . [»بولىدۇ
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ۈننهتلىرى قۇرئان كهرىمدە كهلگهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ س

مۇجمهل ئهھكامالرنى ئۇچۇقالش، ئۇنىڭ مهنىسىنى چۈشهندۈرۈش، 

شهرھلهش ۋە تهپسىلى بايان قىلىشتهك ئاالھىدە مۇھىم خۇسۇسىيىتى 

ئالالھ تائاال . دېيىلىدۇ»قۇرئان كهرىمنىڭ ھهقىقىي تهرجىمانى«بىلهن 

ۈرۈش بىلهن بىرگه مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قۇرئان كهرىمنى چۈش

  . نامى بىلهن سۈننهتتىنمۇ ئاتا قىلغان» ھېكمهت«ئۇنىڭغا 

قۇرئان كهرىمنىڭ مهقسهت ۋە غايىلىرىنى چۈشىنىشنىڭ بىردىنبىر 

چۈنكى ئالالھ تائاال مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا قۇرئان . يولى سۈننهتتۇر

كهرىمنى چۈشۈرۈپ، ئۇنى قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتمىلىرى بويىچه 

ىشىلهرنى توغرا يولغا يېتهكلهشكه ئهمىر قىلغان بولۇپ، پهيغهمبهر ك

ئهلهيهىسساالم كىشىلهرگه قۇرئان كهرىمنىڭ كۆرسهتمىلىرىنى، 

بۇيرۇغانلىرىنى، توسقانلىرىنى ۋە جىمى ئهھكاملىرىنى گاھ ئهمهلىيىتى 

بىلهن، گاھ سۆزى بىلهن، گاھ باشقىالرنىڭ توغرا قىلغان ئىشلىرىغا سۇكۇت 

  . ى، خاتا قىلغانلىرىغا ئاگاھالندۇرۇش بېرىشى بىلهن يهتكۈزگهنقىلىش

   ئىجما:ئۆچىنچى

 ئىسالم ئۈممىتىدىن بولغان زامانداش ئۆلىماالرنىڭ -ئىجما 

ھهممىسىنىڭ شهرىئهت مهسىلىلىرىدىن بىرەر مهسىله ئۈستىدە بىردەك 

رشاد  بهت، إ- ٤٣٩ توم - ٢ روضة الناظر . [ئىتتىپاققا كېلىشى دېگهنلىكتۇر

  ] بهت- ١٩٦ توم - ١ بهت، اإلحكام لآلمدي - ٦٣الفحول 

. ئىجما ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئۈچىنچى ئاساسلىق مهنبهسىدۇر

ئىجما قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهتلهردە ھۆكمى بولمىغان يېڭى مهسىلىلهر 

چۈنكى قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهتته ھۆكمى بايان . ئۈستىدىال بولىدۇ



 ٨

ئىجما قىلىش . سىلىلهرگه ھېچكىمنىڭ چىشى پاتمايدۇقىلىنغان مه

بار كۈچىنى سهرپ قىلىپ شهرىئهت دەلىللىرىدىن دىنىي (پهقهت ئىجتىهاد 

ساالھىيىتىگه توشقان )مهسىلىلهرنىڭ ئهھكاملىرىنى چىقىرىش

  .ئۆلۈماالرغىال خاستۇر

  :ئىجما ئىككى تۈرلۈك بولۇپ

ەيىنى ئاشكارا سۆزلىشى ئۆلۈماالردىن ھهر بىرىنىڭ ئۆز ر: بىرىنچىسى 

دەپ )ئاشكارا ئىجما(» ئىجما سهرىه«ئارقىلىق بولىدىغان ئىجما، بۇ 

  . ئاتىلىدۇ

ئۆلۈماالردىن بهزىسى ياكى بىرەرسى بىرەر مهسىلىدە : ئىككىنچىسى

ئالىمالر ئۇنى ئىنكار  پهتىۋا چىقارغان بولۇپ، ئۇنى ئاڭلىغان باشقا 

مۇۋاپىقالشقان (» كۇتىيئىجما سۇ«قىلماستىن، سۇكۇت قىلسا، بۇ 

 ـ بهتلهر، إرشاد ٤٩٦ - ٤٩٢ توم - ٢ روضة الناظر . [دەپ ئاتىلىدۇ)ئىجما

  ] بهت- ٢٥٢ توم - ١ ـ بهت، اإلحكام لآلمدي ٧٥ - ٧٤الفحول 

ئىجما تۇنجى ئىسالم خهلىپىسى ھهزرىتى ئهبۇ بهكرىنىڭ زامانىدىن 

هيهىسساالم ھايات چۈنكى پهيغهمبهر ئهل. باشالپال جارىي بولۇپ كهلمهكته

ئىجما قىلىشقا . ۋاقتىدا، ئۆزى قارار چىقىرىپ مهسىلىنى ھهل قىالتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالهمدىن ئۆتكهندىن كېيىن، . ھاجهت يوق ئىدى

يېڭى كۆرۈلگهن مهسىلىلهر ۋە بۇرۇن بولمىغان ئىشالر يۈز بېرىشكه 

ه ھۆكمى بولمىغان باشلىغاندا، ساھابىالر قۇرئان كهرىم بىلهن سۈننهتت

پهيغهمبهر . مهسىلىلهرنى ئىجما قىلىش ئارقىلىق ھهل قىلغان

ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنال ئىسالم دىنىنى يوق قىلماقچى 

بولغانالر زاكات بېرىشنى رەت قىلىش يولى بىلهن بۇ نىجىس پىالنىنى 



 ٩

كرىنىڭ ئهمهلگه ئاشۇرماقچى بولغاندا، بىرىنچى خهلىپه ھهزرىتى ئهبۇ به

ھوشيارلىقى ئارقىسىدا ساھابىالر زاكاتنى رەت قىلغۇچىالرغا قارشى ئۇرۇش 

ئېچىشقا ئىجما قىلغانلىقى ۋە غهلىبه قىلغانلىقى، ئىككىنچى خهلىپه 

ئۆمهرنىڭ قۇرئان كهرىم ئايهتلىرىنى توپالپ، دۆلهت ئىشلىرىنى تهرتىپكه 

 ئۈچىنچى خهلىپه سىلىشنى ئىجما يولى بىلهن ئهمهلگه ئاشۇرغانلىقى، يهنه

ئوسماننىڭ ئىجما يولى بىلهن قۇرئان كهرىمنى نۇسخىالندۇرۇپ، ئىسالم 

شهھهرلىرىگه ئهۋەتكهنلىكى، جۈمه نامىزىغا ئىككى قېتىم ئهزان ئوقۇش 

مهسىلىسىنىڭ ئىجما يولى بىلهن يولغا قويۇلغانلىقى، زاكات ئېلىشقا 

ىل قىلىش كۆزدە كۆڭلىنى ئىسالمغا ماي« ھهقلىق بولغۇچىالر قاتارىدىن

نىڭ چىقىرىپ تاشالنغانلىقى ۋە باشقا نۇرغۇن مهسىلىلهر »تۇتۇلغانالر

ساھابىالر . ساھابىالرنىڭ ئىجما قىلىشى ئارقىسىدا ئهمهلگه ئاشقان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا، ئۇ ئېلىپ كهلگهن دىنغا ۋە بۇ دىننىڭ دەستۇرى 

تا . گىلىك زاتالر ئىدىقۇرئان كهرىمگه ئهڭ ئىزچىل ئهمهل قىلىدىغان ئۈل

قىيامهتكىچه ھېچقانداق بىر ئالىمنىڭ ياكى تهقۋادارنىڭ ساھابىالرنىڭ 

ئۇالر شۇنداق تهڭداشسىز پارالق ! ماقامىغا يېتهلىشى مۇمكىن ئهمهس

  . يۇلتۇزالر ئىدى

ئهمدى، شۇ ئۈلگىلىك ساھابىالر ئهمهل قىلىشنى باشلىغان ۋە تا 

ۇممىتى بىردەك ئېتىراپ قىلىپ ھازىرغىچه ئهسىرلهر بويى ئىسالم ئ

كهلگهن ئىجمانى رەت قىلغۇچىالر ئۆزلىرىنى نېمه چاغاليدىغاندۇ؟ ئۇالر 

ساھابىالردىنمۇ ئالىم ياكى ئۇالردىنمۇ ئۇلۇغمۇ؟ ئۇالر ساھابىالرغا ئهگهشمهي 

ھالبۇكى ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۆمىنلهرنىڭ  كىملهرگه ئهگىشىدىكىنا؟ 

«  : ئازاب بىلهن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدىيولىغا ئهگهشمىگۈچىلهرنى
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توغرا يول ئېنىق بولغاندىن كېيىن، پهيغهمبهرگه  كىمكى ئۆزىگه 

مۇخالىپهتچىلىك قىلىدىكهن، مۆمىنلهرنىڭ يولىدىن غهيرىيگه 

) ئاخىرەتته(ئهگىشىدىكهن، ئۇنى ئۆز يولىغا قويۇپ بېرىمىز، ئۇنى 

نىسا (»!هن يامان جايجهھهننهمگه كىرگۈزىمىز، جهھهننهم نېمىدېگ

  ). ئايهت-١١٥سۈرىسى 

   قىياس:تۆتىنچى

 قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهتته ھۆكمى بولغان بىرەر مهسىلىگه -قىياس 

بۇ ئىككىسىدە ھۆكمى كهلمىگهن بىر مهسىلىنى قىياس 

  .ئارقىلىق ھۆكۈم چىقىرىش دېگهنلىكتۇر) ئوخشىتىش(قىلىش

هنئى قىلىنغانلىقى ھاراقنىڭ ھاراملىقى ۋە قهتئىي م: مهسىلهن

ئهمما . قۇرئان كهرىمنىڭ كهسكىن ئايىتى بىلهن بېكىتىلگهن ھۆكۈم

نهشه، ئهپيۇن ۋە ئاق چېكىشنىڭ ھاراملىقى ۋە مهنئى قىلىنغانلىقى 

چۈنكى بۇ . توغرۇلۇق قۇرئان كهرىم ياكى سۈننهتته ئوچۇق ھۆكۈم يوق

 ھايات ۋاقتىدا نهرسىلهر قۇرئان كهرىم چۈشكهن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئىسالم ئۆلىمالىرى نهشه، ئهپيۇن ۋە ئاقتىن كېلىپ چىقىدىغان . يوق ئىدى

ئىقتىسادىي ۋە تهن ساقلىقغا زىيان  دىنىي، ئهخالقىي، ئىجتىمائىي، 

يهتكۈزۈشى قاتارلىق زىيانالرنى ھاراقنىڭ زىيىنىغا قىياس قىلىپ 

. ىپاقالشقانسېلىشتۇرۇپ كۆرۈش ئارقىلىق بۇالرنىڭ ھاراملىقىغا ئىتت

چۈنكى ھاراقنىڭ ھارام قىلىنىشىغا تۈرتكه بولغان سهۋەبلهرنىڭ ھهممىسى 

  .بۇالردا ئارتۇقى بىلهن تېپىلىدۇ
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. قىياس ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ تۆتىنچى ئاساسلىق مهنبهسىدۇر

قىياسنىڭ ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ مهنبهلىرىدىن ئىكهنلىكىگه 

  . ابىالرنىڭ سۆزلىرى دااللهت قىلماقتاقۇرئان كهرىم، سۈننهت ۋە ساھ

مهخلۇقاتالرنى دەسلهپته قانداق «: ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە- ١

 ١٠٤ئهنبىيا سۈرىسى . [»ياراتقان بولساق، شۇ ھالىتىدە ئهسلىگه قايتۇرىمىز

  ] ئايهت-

ئالالھ تائاال بۇ ئايهتته، قىيامهت كۈنىدە مهخلۇقاتنى تىرىلدۈرۈشنى 

  .مانا بۇ قىياستۇر. لهپته يوقتىن پهيدا قىلغىنىغا ئوخشاتقانئۇالرنى دەس

ئۆلۈپ كهتكهن ئانىسى ئۈچۈن روزا   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم - ٢

ئهگهر ! قاراڭچۇ«: تۇتۇشنىڭ ھۆكمىنى سوراپ كهلگهن بىر ئايالغا

ئانىڭىزنىڭ ئۈستىدە بىراۋنىڭ قهرزى قالغان بولسا، ئۇنى تۆلهيتتىڭىزمۇ؟ 

ھهئه، ئهلۋەتته تۆلىگهن بوالتتىم، دەپ جاۋاب بهرگهندە، : ئايال. دەپ سورايدۇ

ئۇنداقتا ئانىڭىز ئۈچۈن روزا تۇتسىڭىز : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

  ]مۇسلىم رىۋايىتى. [دەپ جاۋاب بېرىدۇ» بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهدىسته، ئايالنىڭ ئۆلگهن ئانىسىنىڭ 

وزىنى، تۆلىيهلمهستىن زىممىسىدە كهتكهن قهرزگه گهردىنىدە قالغان ر

  .مانا بۇ قىياستۇر. ئوخشاتقان

ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ تۆت ئاساسلىق مهنبهسى تۆۋەندىكى 

  :ئىككى ھهدىسته ئىخچامالنغان

مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

« :زى قىلىپ ئهۋەتكهندە، ئۇنىڭدىنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى يهمهنگه قا

مۇئاز . دەپ سورايدۇ» سهن بېرەر مهسىلىگه دۇچ كهلگهندە نېمه قىلىسهن؟
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پهيغهمبهر . دەيدۇ»ئالالھنىڭ كىتابى بويىچه ئىش كۆرىمهن« :جاۋاب بېرىپ

ئالالھنىڭ كىتابىدا بولمىسا نېمه « :ئهلهيهىسساالم يهنه ئۇنىڭدىن

رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتى « :اۋاب بېرىپمۇئاز ج. دەپ سورايدۇ»قىلىسهن؟

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه . دەيدۇ»بويىچه ئىش كۆرىمهن

دەپ »رەسۇلۇلالنىڭ سۈننىتىدىمۇ بولمىسا نېمه قىلىسهن؟«:ئۇنىڭدىن

ئۆز رەيىم بىلهن ئىجتىهاد قىلىپ بىر تهرەپ « :مۇئاز. سورايدۇ

ئهلهيهىسساالم مۇئازنىڭ بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر . دەپ جاۋاب بېرىدۇ»قىلىمهن

پهيغهمبىرىنىڭ ئهلچىسىنى ئۆزى ۋە « :كۆكسىگه قېقىپ تۇرۇپ

پهيغهمبىرى رازى بولىدىغان ئىشقا مۇۋەپپهق قىلغان ئالالھقا شۈكۈر 

بۇ ھهدىس ئىسالم قانۇنشۇناسلىقىنىڭ ئاساسلىق . دەيدۇ»ئېيتىمهن

هن بايان مهنبهلىرىدىن قۇرئان، سۈننهت ۋە ئىجتىهاد ئۈچىنى تهرتىپ بىل

ئىككىنچى خهلىپه ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ بهسرە شهھىرىنىڭ . قىلغان

قۇرئان كهرىم ۋە « :قازىسى ئهبۇ مۇسا ئهل ئهشئهرىيگه يازغان مهكتۇبىدا

سۈننهتته ھۆكمى بولمىغان مهسىلىلهر توغرۇلۇق كىشىلهر سهندىن ھۆكۈم 

لىلهرگه سوراپ كهلگهندە، ئۇ مهسىلىلهرنى سهن ھۆكمىنى بىلىدىغان مهسى

قىياس قىلغىن، ئاندىن ئالالھ تائاالغا ئهڭ يېقىملىق كېلىدىغان، 

 ١أخبار القضاة . [دېگهن» ھهقىقهتكه ئهڭ ئۇيغۇن رەۋىشته ھۆكۈم چىقارغىن

 بهتلهر، مقدمة في الفقه -٧٩ - ١٧ بهت، أصول التشريع اإلسالمي - ٧٠ توم -

  ]. بهتلهر- ٣٨ - ١٧

م قانۇنشۇناسلىقىنىڭ تۆتىنچى مانا بۇ، خهلىپه ئۆمهرنىڭ ئىسال

ئاساسلىق مهنبىيى بولغان قىياس ئارقىلىق ھۆكۈم قىلىشقا 

  .بۇيرۇغانلىقى ئىدى
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ئالالھ تائاالدىن بىزلهرگه ھهقىقهتنى كۆرىۋاالاليدىغان قهلب ئاتا 

قىلىشىنى، قۇرئان ۋە سۈننهتكه ئهمهل قىلىدىغان، ئىسالم دەستۇرلىرىنىڭ 

  . سورايمىز   ت ئاتا قىلىشىنىمهقامىنى قوغدايدىغان غهيرە

   

 


