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ى ھەنەفىي مەزھىبىدىكى پىشقەدەم ئالىمالرنىڭ شەيخۇل ئىسالم ئىبن

 تەيمىيەگە بولغان قارىشى قانداق؟

 

 نومۇرلۇق سوئال-223522

 : وئالس    

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە  شەيخۇل ھەنەفىي مەزھىپىدىكى پېشقەدەم ئالىمالرنىڭ

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.، بۇ ھەقتە رەھىمەھۇلالھغا بولغان قارىشى قانداق؟

 :اۋاپج    

ائاالغا خاستۇر. بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ ت

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھنىڭ 

 رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

ماتۇرىدىيە ياكى  ھەنەفىي مەزھەپ ئۆلىمالىرى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرىنچى تۈرىدىكىلەر:     

بولۇپ، ئۇالر ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھغا  سوپىئىزىمچىلىق قارىشى كۈچلۈك بولغانالر

نىڭ قارىشىدا ئۇالرنىڭ رئالىمال شۇناسدۈشمەنلىك پوزىتسىيسىدە بولىدۇ. پىقھى ەننىسبەت

چۆچەكلىرىنىڭ ھېچ ئېتىبارى يوق -ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ توغرىسىدىكى سۆز

دىنى ئالىمالر بەزى ئۆلىماالرنىڭ  كىشىلەردۇر. دىنى ئالىمالر ئارىسىدا ئىجرا بولىۋاتقان قائىدە:

بەزىسى توغرىسىدىكى سۆزلىرىنى پەقەت دەلىل بىلەن سۆزلىگەندە ئاندىن قوبۇل قىلىدۇ. بۇ 

"بۇ مەسىلىدىكى توغرا قاراش، ئىلىمدە  توغرىدا ئىبنى ئابدۇلبەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

ىدىغان ئالىمالر توغرىسىدا باشقىالر كامالەتكە يەتكەن، ئادىل، ئىشەنچىلىك، ئىلىمگە كۆڭۈل بۆل

شاھىتلىرى بولسا، -ئەيىبلەپ سۆز قىلسا، ئەيىبلەشكە اليىق بولغان دەلىللەرنى كەلتۈرسە، گۇۋاھ

ئەيىبلىگۈچى ھەسەت، ئاداۋەت، بەسلىشىش قاتارلىق ئىشالردىن ساالمەت بولسا، سۆزىنىڭ 

سۆزى  ئۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ پاتالنساپىقھى تەرەپتىن ئىس غا قاراپ چىقىلغاندىن كىيىن،راستلىقى

 .لەر[بەت-3921-3925توم -2ئىلىمنىڭ بايانى ۋە پەزىلىتى ] قوبۇل قىلىنىدۇ".

-بىرىنچى تۈركۈمدىكى ھەنەفىي ئۆلىمالىرىنىڭ ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھغا قىلغان تەنە     

ھ بىلەن ئۇالر ئىسپاتى يوق، پەقەت ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلال-تەنقىتلىرىنىڭ ھېچ دەلىل

-قاراشالر ئارىسىدا ئىختىالپ، تاالش-. پىكىرتۇرىن ئىبارەتتئارىسىدىكى پىكىر ئوخشاشماسلىق

بەرگەندە، ئىختىالپ قىلىشقۇچىالرنىڭ سۆزى شەرىئەت پرىنسىپىغا توغرىلىنىدۇ،  تارتىش يۈز

اال مۇنداق بۇ توغرىدا ئالالھ تائ .كىمنىڭ سۆزى ھەق بولسا شۇنىڭ سۆزى كۈچكە ئىگە بولىدۇ

ِر ِمنُكمأ ﴿دەيدۇ:  مأ
َ وِِل اْلأ

ُ
ِطيُعوا الرذُسوَل َوأ

َ
َه َوأ ِطيُعوا اللـذ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ َها اَّلذ يُّ

َ
ٍء فَُردُّوُه إََِل  ۖ   يَا أ تُمأ يِف ََشأ فَإِن َتنَاَزعأ

ِخرِ  ِم اْلأ َوأ ِه َواْلأ ِمنُوَن بِاللـذ ِه َوالرذُسوِل إِن ُكنتُمأ تُؤأ ِوياًل  َذَٰلَِك  ۖ   اللـذ
أ
َسُن تَأ حأ

َ
ٌ َوأ ئى »تەرجىمىسى:  ﴾َخْيأ

قا، پەيغەمبەرگە ۋە ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلەرگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئالالھمۆمىنلەر! 
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قا ۋە پەيغەمبەرگە ئالالھئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا 

بۇ ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولساڭالر ئەگەر سىلەر مۇراجىئەت قىلىڭالر، 

نىڭ كىتابىغا ۋە پەيغەمبىرىنىڭ سۈننىتىگە مۇراجىئەت قىلىش( سىلەر ئۈچۈن ئالالھ)يەنى 

 .[ئايەت-32نىسا ]سۈرە « .پايدىلىقتۇر، نەتىجە ئېتىبارى بىلەن گۈزەلدۇر

ءٍ ﴿ ھ تائاالنىڭ"ئالال ئىمام قۇرتۇبى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:      تُمأ يِف ََشأ  ﴾فَإِن َتنَاَزعأ
دېگەن سۆزى يەنى « ئەگەر سىلەر بىر شەيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر »تەرجىمىسى: 

بۇ  ئارا جىدەللەشسەڭالر، ئىختىالپ قىلىشساڭالر،-سىلەر دىنى ئىشالردىن بىرەر ئىشتا ئۆز

رىمگە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ەقۇرئان كئىشنىڭ ھۆكمىنى ئالالھ تائاالنىڭ كىتابى بولغان 

ھايات بولسا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا، ۋاپات بولغاندىن كېيىن بولسا سۈننەتلىرىگە مۇراجىئەت 

. مۇجاھىد، ئەئمەش ۋە قەتادە قاتارلىق ئالىمالرنىڭ قارىشىمۇ شۇنداق، بۇ ۇدىقىلىڭالر دېگەن بول

چۈنكى ئالالھ تائاال  .كىشىنىڭ ئىمانىدا مەسىلە بارتوغرا قاراش بولۇپ، بۇنىڭغا قوشۇلمىغان 

ِخرِ ﴿ ئايەتتە: ِم اْلأ َوأ ِه َواْلأ ِمنُوَن بِاللـذ ئەگەر سىلەر ئالالھقا ۋە ئاخىرەت »  تەرجىمىسى: ﴾إِن ُكنتُمأ تُؤأ

 .بەت[-155توم -6ئەھكامىل قۇرئان لى  جامىئ]دېگەن. « كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن بولساڭالر،

چى تۈردىكى ھەنەفىي ئۆلىمالىرى، ئۇالر ئىلىملىك ۋە ئىنساپلىق ئالىمالر بولۇپ، ئىككىن     

گەرچە ئۇالر بىلەن ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ئارىسىدا ئىختىالپ بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ ئىبنى 

ئىلىم ساھەسىدىكى ئارتۇقچىلىقىنى، شۇنداقال ئۇنىڭ يېتۈك ئالىم تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنىڭ 

 ئېتىراپ قىلغان. ى ئىكەنلىكىن

پەزىلىتىنى ۋە  ئالىمالرنىڭ ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنىڭ ئىلمى ئىنساپلىقبىز تۆۋەندە      

 ماختاشلىرىغا نەزەر سااليلى:-مەدھىيەغان ئېتىراپ قىل

يىلى -827)ئۇ كىشى ھىجىرىيە  ھەرىيرى ھەنەفىي رەھىمەھۇلالھ ىبنئىشەمسىدىن  -3    

بىر يىلدا ۋاپات بولغان(. ئىمام ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ بۇ كىشى  ئىبنى تەيمىيە بىلەن

ھەرىيرى ئەبۇ ئابدۇلالھ  ىبنئى"قازىالرنىڭ باشلىقى شەمسىدىن  توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ:

ۇل ۋەھھاب دئەب ىبنئىئەبىل ھەسەن  ىبنئىسەپىيىددىن ئەبى ئەمىر ئوسمان  ىبنئىمۇھەممەد 

ۋە تەتقىقات ئۈگۈنۈش  ،يىلى تۇغۇلغان، ھەدىس ئاڭالش-635ە ئەلئەنسارى ھەنەفىي، ھىجىرىي

"ھىدايە"نى  بىلەن مەشغۇل بولغان، ھەنەفىي مەزھىپىدىكى مەشھۇر پىقھى كىتابئىشلىرى 

رنى بەك ياخشى چۈشىنىدىغان كىشى بولۇپ، ەپىقھى مەسىلىلۋايىغا يەتكۇزۇپ ئۈگەنگەن. ئۇ 

ندىن دەمەشققە قازى بولغان، كىيىن مىسىرغا دەمەشقنىڭ كۆپ جايلىرىدا دەرس ئۆگەتكەن، ئا

ئابرۇيىنى -قازى بولۇپ، مىسىردا ئۇزۇن مۇددەت قازىلىق قىلغان، بۇ جەرياندا ئۆزىنىڭ يۈز

ساقلىغان، ھېچ بىر كىشىدىن سوۋغات قوبۇل قىلمىغان، ھەق بىلەن ھۆكۈم قىلىپ ماالمەت 

 قىلغۇچىالرغا پەرۋا قىلمىغان. 

بولمىسا كىم بولىدۇ؟، ئۇ ئۆزىنىڭ  شەيخۇل ئىسسالمئىبنى تەيمىيە  تى:ئۇ كىشى مۇنداق دەيت    

 : شەيخ تەقىيىددىن ئىبنى تەيمىيىنى ياخشى كۆرەمسىلەر؟ دېگەندە، ئۇالر:سۆھبەتداشلىرىغابەزى 
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ھەئە دېدى. ئۇ كىشى: ئالالھ بىلەن قەسەمكى! مەن ئۇنى ياخشى كۆرگەندەك باشقا بىر نەرسىنى 

 ۋە كۈنى ۋاپات بولغان-1ئاينىڭ -6يىلى -827يدۇ. ئۇ كىشى ھىجىرىيە دە ،ياخشى كۆرمىدىم

-37باسمىسى ەھىجر ۇل"  دارئەلبىدايە ۋەننىھايە"]جەسىتى قۇراپە دېگەن جايغا دەپنە قىلىنغان. 

 . لەر[بەت-598-596توم 

بەدىرىددىن ئەينى رەھىمەھۇلالھ، ئۇ كىشى بولسا ھەنەفىي مەزھىپىدىكى مەشھۇر -2    

بۇخارىينىڭ  ھ" سەھى ھىدايە" ۋە شەرھۇل تۇبىنايە"ئەل الرنىڭ بىرى، ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ:ئالىم

 "ئۇمدەتۇل قارى" ناملىق كىتابلىرى بىلەن مەشھۇر بولغان.  شەرھىسى بولغان

ئالقىشلىرىنى ئۈچ تۈرگە -ئىمام ئەينى رەھىمەھۇلالھنىڭ ئىبنى تەيمىيىگە بولغان ماختاش    

 ئايرىشقا بولىدۇ:

ى تارىخى ئەھلى ف"ئۇقەدۇل جىمان  بىرىنچىسى: بەدىرىددىن ئەينى رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ    

مەرىپەت، -زامان" ناملىق ئەسىرىدە، ئىبنى تەيمىيەنىڭ ئىسمى زىكىر قىلىنغاندا، ئۇنىڭ ئىلىم

پەزىلەتلىرىنى ئېتىراپ قىلىدىغان سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىگەن، ئىمام ئەينى -ئېسىل

يىلىدىكى ۋەقەلەرنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ھەران ئەھلى -668ھىجىرىيە رەھىمەھۇلالھ 

ھەراندىن چىقىپ شامغا كەلدى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا مەشھۇر ئالىم تەقىيىددىن ئىبنى تەيمىيە 

دادىسى بىلەن بىرگە كەلگەن ئېدى، ئۇ ۋاقىتتا ئىبنى تەيمىيە ئاران ئالتە ياشتا ئېدى، ئۇنىڭ 

 زەينىدىن ئابدۇرەھمان ۋە شەرپىدىن ئابدۇلالمۇ بار ئېدى". ېرىنداشلىرىدىنق ئۆزىدىن كىچىك

 . [2/33ئۇقەدۇل جىماندىن: مەمالىك ھۆكۈمرانلىرىنىڭ دەۋرى ]

 يىلىدىكى ۋەقەلەرنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:-675ئىمام ئەينى رەھىمەھۇلالھ ھىجىرىيە     

ئىسالم ئۇستاز تەقىيىددىن ئەبۇل ئابباس ئىبنى تەيمىيە قەسائىين دېگەن جايدىكى شەيخۇل "

كۈنى  -7ئاينىڭ -3يىلى -675بۇ ھىجىرىيە  .دەرس بەرگەن مەدرىسىسىدەھەدىس دارۇل يە يرىسۇك

دۈشەنبە ئېدى. ئۇنىڭ دەرىسىگە شافىئى مەزھىپىدىكى قازىالرنىڭ باشلىقى شەيخ باھائىددىن 

 ىبنئىافىئى مەزھەپ پېشىۋالىرىدىن شەيخ تاجىدىن پەزارىي، شەيخ زەينىدىن زەكىي، ش ىبنئى

مۇنجى قاتارلىق ئالىمالر ھازىر بولغان. بۇ  ىبنئىل، ھەنبەلى مەزھىپىدىكى شەيخ زەينىدىن ەمەرھ

كۈنى جۈمە كۈنىدە تەقىيىددىن ئىبنى -39ئاينىڭ -5كۈنى ئاالھىدە دەرس بولغان. شۇ يىلى 

رىمنى تەپسىر قىلىشقا تەييارالنغان مۇنبەرگە ەكېيىن ئۆزى ئۈچۈن قۇرئان كتەيمىيە نامازدىن 

رىمنىڭ ئەۋۋىلىدىن تەپسىر دەرسىنى باشلىغان، ئۇنىڭ دەرسىگە نۇرغۇن ەچىقىپ قۇرئان ك

كىشىلەر ھازىر بولغان، بۇ دەرس مۇشۇ ئۇسۇل بويىچە ئىككى يىلدىن كۆپرەك داۋامالشقان." 

 .لەر[بەت-553-559توم -2ھۆكۈمرانلىرىنىڭ دەۋرى  ئۇقەدۇل جىماندىن: مەمالىك]

يىلى ۋاپات بولغانالرنى بايان قىلىپ مۇنداق -621ئىمام ئەينى رەھىمەھۇلالھ ھىجىرىيە      

 ىبنئىدىن ئەھمەد دپىىنىڭ نۇتۇقچىسى، مۇپتى، قازى، شەردرىسى"شەيخ، ئىمام، ئۇستاز، مە دەيدۇ:

 ىبنئىھۈسەيىن  ىبنئىجەپەر  ىبنئىئەھمەد  ىنبئىنېمەت  ىبنئىشەيخ جامالىدىن ئەھمەد 

-38ئاينىڭ -2يىلى -621يىلى تۇغۇلۇپ، -622ھەماد ئەلمەقدەسى شافىئىي، بۇ كىشى ھىجىرىيە 

كۈنى ۋاپات بولغان بولۇپ بابى كىيسان قەبرىستانلىقىدا دادىسى بىلەن قېرىندىشىنىڭ يېنىغا 
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ڭلىغان، ئېسىل، ياخشى كىتابالرنى يېزىپ دەپنە قىلىنغان. ئۇ كىشى كۆپ ئالىمالردىن دەرس ئا

شامدىكى بەرانىيە مەكتىۋىدىمۇ  قالدۇرغان، غەزالىيە ۋە دارۇل ھەدىس نۇرىيەدە ئوقۇتقۇچى بولغان،

شەيخ ئۇالرنىڭ ئىچىدە،  .دەرس بەرگەن، نۇرغۇن ئالىمالرنىڭ پەتىۋا بېرىشىگە رۇخسەت قىلغان

ئۇ كىشى ئىبنى تەيمىيە  .غانىنگە رۇخسەت قىلپەتىۋا بېرىشى مۇئەبۇل ئابباس ئىبنى تەيمىيە

 قىلدىم". ئىجازەتنىڭ پەتىۋا بېرىشىگە ەمەن ئىبنى تەيمىي بىلەن پەخىرلىنىپ مۇنداق دەيدۇ:

 .بەت[-373توم -5جىماندىن: مەمالىك ھۆكۈمرانلىرىنىڭ دەۋرى  ئۇقەدۇل ]

ەرنى بايان قىلىپ مۇنداق يىلى يۈز بەرگەن ۋەقەل-622ئىمام ئەينى رەھىمەھۇلالھ ھىجىرىيە     

"يۇرتنىڭ چوڭلىرى ۋە شەيخ تەقىيىددىن ئىبنى تەيمىيە بىرلىكتە موڭغۇلالرنىڭ شامغا  دەيدۇ:

ئەسكەر باشالپ كەلگەن قوماندانى قازاننىڭ ئالدىغا بېرىپ شام خەلقى ئۈچۈن ئەمىنلىك 

بەك دېگەن جايدا كۈنى دۈشەنبە كۈنلۈكتە نە-5ئاينىڭ -1يىلى -622تىلىمەكچى بولىدۇ، ئۇالر 

مۇسۇلمانالرنىڭ موڭغۇلالرنىڭ قوماندانى بىلەن كۆرىشىدۇ، شەيخ ئىبنى تەيمىيە بۇ ئۇچرىشىشتا 

جانلىق سۆزلەيدۇ، بۇنىڭ مۇسۇلمانالرغا ناھايىتى كۆپ پايدىسى مەنپەتىنى قوغداپ ناھايىتى 

 .[بەت-59-22توم-1ئۇقەدۇل جىماندىن: مەمالىك ھۆكۈمرانلىرىنىڭ دەۋرى ]بولىدۇ". 

ئىبنى ناسىرىددىن ەدھىيەلىشى. نى مەئىككىنچى: ئىمام ئەينىنىڭ شەيخ ئىبنى تەيمىي    

ئىسالم ئىبنى شەيخۇل " دەمەشقى رەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيەگە تەنە قىلغانالرغا رەت قايتۇرۇپ:

بەدرىددىن " دېگەن ئەسەرنى يازىدۇ. ئىمام ددىيەنى كاپىر دەپ گۇمان قىلغانالرغا تولۇق رەەتەيمىي

شەيخۇل "ھەممەيلەنگە مەلۇمكى،  ماختاپ مۇنداق دەيدۇ: تا ئۇنىئەينى رەھىمەھۇلالھ بۇ كىتاب

-پەزىلەتلىك، ئىلىم-ئىسالم ئىمام، يېتەكچى ئۇستاز تەقىيىددىن ئىبنى تەيمىيە ئەخالق

ۇرۇش، بۇ كىشى دىننى ساپالشتۇرۇش، مۇلھىد، زىندىقالرغا رەت قايت. مەرىپەتلىك يېتۈك ئالىمدۇر

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا نىسبەت بېرىپ رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ راستلىرى بىلەن 

نى سىتوقۇلمىلىرىنىڭ ئارىسىنى ئايرىش، ساھابىالر ۋە تابىئىنالردىن كەلگەن ئەسەرلەرنىڭ توغرى

ى، ئايرىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىۋاتىدۇ. ئۇنىڭ كىتابلىرى ھەممە تەرەپكە كەڭ تارالد

 غاممەتنى بۆلۈنۈشكە ئىلىپ بارىدىغان بىر نەرسە يوق، ئۇنىڭۈيازغان كىتابلىرىدا ئازغۇنلۇق ياكى ئ

مەزھەپ ئالىملىرى ئارىسىدىكى ئىجتىھادى  ،تەنە قىلىنغان زىيارەت ۋە تاالق مەسىلىلىرى بولسا

ئۇنىڭ ئۈچۈن  ساۋابقا ئېرىشىدۇ،-مەسىلە بولۇپ، ئىجتىھاد قىلغۇچى ھەر ئىككىال ھالەتتە ئەجىر

ئەمما ئۇالر ئۆچمەنلىك ۋە ھەسەت  .تەنە قىلىنمايدۇ-ئىجتىھاد قىلغۇچىغا ماالمەت، تاپا

قىلغانلىقتىن شۇنداق قىلىدۇ. ئىبنى تەيمىيە بولسا ھەدىس ئىلىمى، تەپسىر، پىقھى ۋە ئۇسۇل 

ر، پىقھى قاتارلىق پەنلەرنى بېكىتىش ۋە ساپالشتۇرۇشتا تەڭدىشى يوق يېتىشكەن تەقۋادا

پەزىلەتلىك بىر ئالىم. ئۇ بىدئەتچىلەرگە قارشى سۇغۇرۇلغان قىلىچ، دىن ئىشلىرىنى مۇداپىئە 

قىلغۇچى، ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن چەكلىگۈچى، ھىممەتلىك، ئىرادىلىك، قورقماس، 

رنى ۋە پەزىلەتلىك ئەمەللە روزا قاتارلىق ئىبادەت-كۆپ زىكىر قىلىدىغان، نەپلە نامازئالالھنى 

 . لەر[بەت-262-263ىر فئەررەددۇل ۋا] "دۇر.بىر ئالىم ئۆزىگە الزىم تۇتقان
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ھىدايە" شۇنداقال بۇخارىنىڭ  شەرھۇل تۇبىنايەئەل" ئۈچىنچى: ئىمام بەدىرىددىن ئەينى ئۆزىنىڭ    

شەرھىسى "ئۇمدەتۇل قارى" ناملىق ئەسەرلىرىدە ئىبنى تەيمىيەدىن نەقىل قىلىشقا ئاالھىدە 

مەرىپەتتىكى ئورنىنى ئېتىراپ -لگەن، مانا بۇ ئىمام ئەينىنىڭ ئىبنى تەيمىنىڭ ئىلىمكۆڭۈل بۆ

 قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ.

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە ۋە ئۇنىڭ شاگىرتى ئىبنى شەيخۇل مولال ئەلى قارى رەھىمەھۇلالھ  -5    

 مۇنداق دەيدۇ: ىپددىيە بىرمۇداپىئە قىلىپ، ئۇالرغا قارىتىلغان تۆھمەتلەرگە رە قەييىمنى

مەنازىل سائىرىين" دېگەن كىتابنى  "مەدارىج سالىكىين" ناملىق ئەسەرنىڭ شەرھىسى بولغان"

ئوقۇغان كىشى ئۈچۈن ئىبنى تەيمىيە ۋە ئىبنى قەييىم ئىككەيلەننىڭ ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە 

ئوچۇق  نىڭ ھەقىقى ئەۋلىيالىرى ئىكەنلىكىىتىئۈممئىسالم ئالىملىرىنىڭ كاتتىلىرى ۋە 

جەمئۇل  بەت.-317توم-7مۇشكاتۇل مەسابىھنىڭ شەرھىسى مىرقاتۇل مەپاتىھ ]ئاشكارا بولىدۇ". 

 . بەت[-367توم-3ى شەرھى شەمائىلفۋاسائىل 

للەتى ىى ئەدف"تاجۇل ئەرۇس مىن جەۋاھىرىل قامۇس" ۋە "ئۇقۇدۇل جەۋاھىرۇل مەنىيپە  -1    

نىڭ ئاپتورى مۇرتەزا زۇبەيدى ئەلھەنەفىي رلەئەسەر ناملىقپە" يمەزھەپ ئىمام ئەبۇ ھەنى

"بۈيۈك  نى بىر قانچە ئورۇنداەئىسالم ئىبنى تەيمىيشەيخۇل رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ ئەسەرلىرىدە 

 ىبنئىبۈيۈك ئالىم ئەبۇل ئابباس ئەھمەد  ئالىم ۋە ئىسالم پېشۋاسى" دەپ سۈپەتلەپ مۇنداق يازىدۇ:

 ".ئالىمىدۇر شۇناسنامى بىلەن تونۇلغان مەشھۇر ھەدىس ئابدۇل ھەلىم ئەلھەنبەلى ئىبنى تەيمىيە

 . بەت[-533توم-53تاجۇل ئەرۇس ]

تار ئەال ھ"رەددۇل مۇ ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ مەشھۇر ،بۈيۈك ئالىم ئىبنى ئابىدىن رەھىمەھۇلالھ -3     

م "ئىسال مۇختار" ناملىق ئەسىرىدە، ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھنى بىر قانچە ئورۇندا ۇررەلد

"سارىمۇل  نىڭەئىسالم ئىبنى تەيمىيشەيخۇل "مەن  پېشۋاسى ۋە ھاپىز" دەپ سۈپەتلەپ:

-513توم-6مۇختار  ۇررەلتار ئەال دھرەددۇل مۇ] دەيدۇ. مەسلۇل" ناملىق كىتابىدا مۇنداق كۆردۈم"

نىڭ ھەنەفىي مەزھىپىگە نىسبەت ە. كىيىن ئىبنى ئابىدىن رەھىمەھۇلالھ ئىبنى تەيمىيبەت[

"بىزنىڭ  ەن سۆزىنى نەقىل قىلىپ، ئۇ سۆزگە ئىالۋە يېزىپ مۇنداق دەيدۇ:بېرىلگ

مەزھىبىمىزدىكىلەردىن بۇ سۆزنى ئوچۇق سۆزلىگەنلەرنى كۆرمىدىم، لېكىن ئىبنى تەيمىيە ئۇ 

سۆزنى بىزنىڭ مەزھىبىمىزدىن نەقىل قىلغان، ئىبنى تەيمىيە ئىشەنچىلىك، سۆزى قوبۇل 

 .بەت[-516توم -6مۇختار  ەلررۇتار ئەال دھل مۇرەددۇ]" .قىلىنىدىغان كىشىدۇر

ئىسالم ئىبنى شەيخۇل مانا بۇ ھەنەفىي مەزھىپىدىكى بۈيۈك ئالىم ئىبنى ئابىدىننىڭ     

پەزىلىتىنى ئېتىراپ قىلغانلىقى، ھەنەفىي قارىشىنى  قابىلىيىتى ۋە ئۇنىڭ نىڭ ئىلىمىيەتەيمى

ە ئۇنى ئىشەنچىلىك، سۆزى قوبۇل بېكىتكەن مەسىلىدە ئۇنىڭ سۆزىگە تايانغانلىقى ۋ

بۇ مەسىلىدە يۇقىرقى قۇرالرنى گەنلىكى يىتەرلىكتۇر. بىز ىقىلىنىدىغان ئالىم دەپ سۈپەتل

يىتەرلىك دەپ قارايمىز. كىمكى بۇ ھەقتە تېخىمۇ چوڭقۇر ئىزدەنسە، تېخىمۇ كۆپ مەلۇماتالرنى 

 ھاسىل قىلىدۇ.

 ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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