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 ئالىم دېگهن كىم؟
 
 نومۇرلۇق سوئال-١٤٥٠٧١     

 :سوئال     
قانداق سۈپهتلىك كىشىنى ئالىم دېسهك توغرا بولىدۇ؟، دىنى      

دەرس بېرىدىغان ئۇستازالرنى ئالىم دەپ ئاتىساق بوالمدۇ؟ ياكى 
قته پهقهت پېشقهدەم ئۇستازالرنى شۇنداق ئاتايمىزمۇ؟، بۇ هه

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
شهرئى لهقهم بولۇپ، ههممىسى  لهرئالىم، پهقىه ۋە مۇجتههىد دېگهن

يهنى ئۇ شهرىئهت هۆكۈملىرىنى تولۇق . بىر مهنانى ئىپادىلهيدۇ
ههدىسنىڭ -ىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق قىلغان ۋە ئايهتبىل

مهزمۇنىدىن شهرىئهت هۆكۈملىرىنى بايقاش ئىقتىدارىغا ئىگه 
 .  نى مهقسهت قىلىدۇبولغان كىشىلهر

بۇ ئۇنۋانغا ئېرىشىش ئۈچۈن بهزى هازىرلىقالرغا ئىنسان      
ئالىم، مۇجتههىد ۋە پهقىه دېگهندەك شهرئى . ئېهتىياجلىق بولىدۇ

النغان نىڭ شهرتلىرى تولۇققىلىش انالر بىلهن پهقهت ئىجتىهادئۇنۋ
 . كىشىلهرال سۈپهتلىنىدۇ

دىنى بىلىملهردىن تولۇق خهۋىرى بار ياكى يۈزەكى بىلىدىغان      
كىشىلهرنىڭ ههممىسى دىنى هۆكۈملهرگه ئېغىز ئىچىپ 
يۈرمهسلىكى ئۈچۈن، دىنى ئالىم دېيىلگۈچىدە تۆۋەندىكى 
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ىشىنىڭ مۇهىملىقىغا ئاالهىدە ئههمىيهت شهرتلهرنىڭ تىپىل
 .دىېرىلب

بىز بۇنىڭدىن مۇهىم بولغان ئىككى نۇقتىنى نهقىل قىلىپ      
 : بايان قىلىمىز، بۇ ئارقىلىق يۇقىرىقى شهرتلهر هاسىل بولىدۇ

ئىمام شهۋكانىي رەهىمههۇلاله بۇ مهسىلىگه : بىرىنچى     
ىشىنى ئوتتۇرىغا تۆۋەندىكىدەك بهش تۈرلۈك شهرتنىڭ هازىرلىن

 .قويىدۇ
ههدىسگه ئاالقىدار بولغان بىلىملهرنى ياخشى بىلىشى -قۇرئان-١     

. ههدىسلهرنىڭ ههممىسىنى ياد بىلىش شهرت قىلىنمايدۇ. كېرەك
بهلكى ههدىسلهرنى ئۆز مهنبهسىدىن كهلتۈرسه ۋە ئۇ ههدىسنىڭ 

سههىه بۇخارى، سههىه مۇسلىم، (مهشهۇر ههدىس توپالملىرىدىن
نهن ئهبۇ داۋۇد، سۇنهن تىرمىزىي، سۇنهن نهسائىي ۋە سۇنهن ئىبنى سۇ

ماجه قاتارلىق كىتابالرنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ههدىس 
قايسىسىدا بايان قىلىنغانلىقىنى كهسكىن ) توپالملىرىنىڭ

شۇنداقال زەئىپ ههدىسلهردىن سههىه . بىلىشى كۇپايه قىلىدۇ
 . ههدىسلهرنى ئايرىپ بىلىشى كېرەك

ئىسالم ئالىملىرى بىرلىككه كهلگهن مهسىلىلهرنى بىلىشى  -٢    
 . كېرەك

بۇنىڭدىن ئهرەب . ئهرەب تىلىنى ياخشى بىلىشى كېرەك-٣    
سۆزلۈكلىرىنىڭ ههممىسىنى ياد بىلىشى شهرت ئهمهس، پهقهت 
سۆزلۈكلهرنىڭ مهنىسىنى ۋە قۇراشتۇرۇشتىكى خۇسۇسىيهتلىرى 

 . ق بىلىشى الزىمشۇنداقال جۈمله تهركىبلىرىنى تولۇ
شۇنداقال . ئۇسۇل پىقهى ئىلمىنى ياخشى بىلىشى كېرەك-٤    

. مهسىلىلهرنى قىياس قىلىشتا پىقهى ئۇسۇلالرنى بىلىشى الزىم
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چۈنكى ئۇسۇل پىقهى ئىلمى بولسا قۇرئان ههدىسلهردىن شهرئى 
 .هۆكۈملهرنى بايقاشتا ئاساسلىق رول ئوينايدۇ

ى ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى ۋە ئهمهلدىن ناسىخ ۋە مهنسۇخنى يهن -٥     
ئىرشاد . ["قالغۇچى هۆكۈملهرنى ياخشى بىلىشى كېرەك

بهتلىرىگه - ٣٠٣-٢٩٧تومى -٢ناملىق ئهسهرنىڭ "ئهلپههۇل
 ]. قارالسۇن

شهيخ مۇههممهد ئىبنى ئۇسهيمىين : ئىككىنچى     
 : رەهىمههۇلالهدىن نهقىل قىلىنغان شهرتلهر

يۇقىرىدا ئىمام شهۋكانىي رەهىمههۇلاله بايان قىلغان شهرتلهر     
ئهمما ئىبنى . بىلهن باشقا ئالىمالر ئارىسىدا كۆپ ئىختىالپ يوق

ئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله مهزكۇر شهرتلهرنى ئاسانراق ئىبارەتلهر 
 . بىلهن بايان قىلىپ بېرىدۇ

هاد ئايهت ۋە ههدىس ئههكاملىرىغا ئوخشىغان، ئىجتى -١     
غان شهرىئهت دەلىللىرىنى ياخشى ىدىجهريانىدا ئېهتىياجلىق بول

 . بىلىشى كېرەك
ههدىسنىڭ سههىه ۋە زەئىپ ئىكهنلىكىگه ئاالقىدار بولغان   -٢     

شهرتلهرنى يهنى ههدىسنىڭ ئىسنادىي، راۋىيلىرى ۋە باشقا ئۇسۇل 
  .ههدىس قائىدىسىگه ئاالقىدار بولغان بىلىملهرنى بىلىشى الزىم

بىرلىككه كهلگهن هۆكۈمگه قارشى ياكى ئهمهلدىن  -٣     
قالدۇرۇلغان دەلىللهر بىلهن هۆكۈم قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، 
ناسىخ ۋە مهنسۇخنى يهنى هۆكۈمنى ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى ۋە 
ئهمهلدىن قالغۇچى، ئىجما يهنى ئىسالم ئالىملىرى بىرلىككه 

 . ەككهلگهن مهسىلىلهرنى ياخشى بىلىشى كېر
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هۆكۈملهرنى بىرەر نهرسىگه خاسالشتۇرۇش ياكى ئاالقىدار  -٤     
قىلىشنىڭ سهۋەبى بىلهن هۆكۈملهر ئۆزگىرىدىغان دەلىللهرنى 

قارشى -بۇنداق بولمىغاندا ئوخشاش مهسىلىگه قارمۇ. بىلىش كېرەك
 . قىلىشتىن ساقالنغىلى بولمايدۇچىقىرىپ هۆكۈم 

ى ئىلمىدىن سۆزلۈكلهر ئهرەب تىلى ۋە ئۇسۇل پىقه -٥     
ئىپادىلهيدىغان نهرسىگه ئاالقىدار بولغان، ئومۇم، خۇسۇس، مۇتلهق، 

ههممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان، (مۇقهييهد، مۇجمهل ۋە مۇبهييهن 
مهلۇم نهرسىلهرگه خاس بولغان، مۇتلهق بايان قىلىنغان، بىر 

ن نهرسىگه ئاالقىدار قىلىپ بايان قىلىنغان، يىغىنچاقالپ بايا
قاتارلىقنىڭ دااللىتىنى ) قىلىنغان ۋە ئوچۇق بايان قىلىنغان

 .  بىلىش ۋە شۇنىڭ تهقهززاسى بويىچه هۆكۈم قىلىش كېرەك
ئۇ كىشىدە شهرىئهت دەلىللىرىدىن هۆكۈم چىقىرالىغىدەك  -٦     

" ئهلئۇسۇل مىن ئىلمىل ئۇسۇل.  ["ئىلمى سهۋىيه بولىشى الزىم
مهزكۇر ئهسهرنىڭ . ىگه قارالسۇنبهتلىر-٨٦-٨٥نامىلق ئهسهرنىڭ 

 ]. بهتلهرگه قارالسۇن-٥٩٠-٥٨٤شهرهىسى 
هازىر ههدىس ئىلمىغا ئاالقىدار ئهسهرلهرنىڭ : شهرهىسىدە     

ناهايىتى كۆپ يېزىلغان ۋە نهشىر قىلىنغانلىقى سهۋەبلىك، 
هازىرقى دەۋرىدە  ههدىس توپالملىرىغا مۇراجىئهت قىلىشنىڭ 

 .ارەت قىلىنغانتولىمۇ ئاسانلىقىغا ئىش
-يۇقىرىدا بايان قىلىنغان شهرتلهر تولۇقالنغان يهنى قۇرئان     

ههدىستىن شهرىئهت هۆكمىنى بايقاش ئىقتىدارىغا ئىگه كىشى، 
ئالىم دەپ ) ههدىستىن هۆكۈم چىقىرااليدىغان كىشى-يهنى ئايهت(

ئهمما ئۇ سهۋىيىگه يهتمىگهن كىشىلهرنى ئالىم، پهقىه . ئاتىلىدۇ
 . جتههىد دەپ سۈپهتلهش توغرا بولمايدۇياكى مۇ
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ئۇ . بۇ يهردە دىققهت قىلىشقا تىگىشلىك يهنه بىر ئىش بار     
بولسىمۇ، ئالىم، مۇجتههىد ۋە پهقىه دېگهن سۈپهتلهر شهرئى ئاتالغۇ 
بولۇپ، دىنى ئالىمالرنىڭ نهزىرىدە بۇنىڭ ئايرىم مهنىسى ۋە مهلۇم 

ۇالرغا سهل قاراپ، بۇ ئاتالغۇالر شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ ئاتالغ. شهرتلىرى بار
مۇتلهق بىر شهكىلدە، شهرىئهت هۆكۈملىرىدىن سۆزلىگهن ياكى 
ئوتتۇرا ياكى ئالى مهكتهپلهردە دىنى دەرس ئۆگهتكهن ياكى دەۋەت 
خىزمىتى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلهرگه قولالنساق توغرا 

نلىق چۈنكى دىنى دەۋەتچى دەۋەت يولىدا زور تىرىشچا. بولمايدۇ
كۆرسهتكهن تهقدىردىمۇ ئهمما دىنى سهۋىيهدە ئالىم دەرىجىسىگه 

 . يهتمىگهن بولىشى مۇمكىن
ئالاله تائاال ههممهيلهنگه مهنپهئهتلىك ئىلىم ئاتا قىلسۇن ۋە      

خالىس ئاخىرەتته دىنغا -دۇنيا. بىلىملىرىمىزنى زىيادە قىلسۇن
 .  خىزمهت قىلغان ئالىمالرنىڭ جۈملىسىدىن قىلسۇن

 . بىلگۈچىدۇرههممىدىن ياخشى ئالاله 
 


