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مهسىلىسىدە مهزههپ پېشىۋالىرى ئارىسىدىكى  هىجاب
 كۆز قارىشىمىزئىخىتالپقا قارىتا 
 

 نومۇرلۇق سوئال - 68152     
 : سوئال     
مهزههپ . چارچىتىپ قويدىمۇهىم بىر مهسىله مېنى      

پېشۋالىرىنىڭ مهلۇم بىر مهسىلىدە ئىختىالپ قىلىشىنى 
مهن بىرسىگه پاالنى شهيخ بۇ : قانداق چۈشىنىمىز؟، مهسىلهن

بۇ ئۇ شهيخنىڭ : ئىشنى هارام دېگهن دېسهم، يهنه بىر كىشى ماڭا
مهزههب قارىشى ياكى ئۇ شهيخ ياشايدىغان شهههر خهلقىنىڭ 

همما مهزكۇر مهسىله بىزنىڭ مهزههپته هاالل مهزهىبى دەيدۇ، ئ
 پىكىر قىلىش هىجاب-مانا بۇ تهرىقىدە ئويلىنىش. دەپ قارىلىدۇ

يۈزۈمنى يېپىش مهسىلىسىگه تاقاشتى، مهن مالىكى مهزههپ  ۋە
قارىشى كۈچكه ئىگه بولغان دۆلهتته ياشايمهن، مالىكى مهزههپ 

دا بايان پېشۋالىرى قۇرئان كىرىمدە يۈزىنى يېپىش توغرىسى
دېگهن ئايهتتىن يۈز بىلهن ئىككى   ﴾َن  َظَهَم ِناَْه ﴿قىلىنغان 

ئالقان بۇنىڭدىن مۇستهسنا يهنى يېپىش كېرەك ئهمهس دەپ 
يۈزىنى يېپىش ئاساسهن  قارايدىكهن، ئۇنىڭدىن سىرت بۇ يۇرتتا

چهكلىنىدۇ، كۈندىلىك هاياتتا ياغلىق ئارتىپ ئۆتىشىمىز 
ئورۇنلىرى ياكى مهكتهپلهردە ياغلىق مۇمكىن بولمايدۇ، خىزمهت 

يۈزىنى يېپىش بىلهن  ئۇنىڭدىن سىرت. ئارتىش چهكلىنىدۇ
مهن يۈزنى يېپىشقا  .ئوخشاشال چهكلىنىدۇ قولىغا پهلهي كىيىش
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تولۇق قانائهت قىلىمهن، لېكىن يۈزۈمنى يېپىپ سىرتقا 
-ئۈن بۇ قانداق بولىدۇ؟، مهن. چىقىشقا جۈرئهت قىاللمايۋاتىمهن

ىنتىلىرىدىن باشقا مهزههپتىكى شهيخلهرنىڭ هىجاب سىن ل
نهسىههتلىرىنى ئاڭلىغان  ۋاقتىمدا، ئۆزۈمنىڭ -توغرىدىكى  ۋەز

هىجابىمنىڭ شهرئى هىجاب ئهمهسلىكىنى هېس قىلىمهن، 
ئۇالرنىڭ سۆزىدىن ئۆزۈمنى هازىر، ياسىنىپ يۈرۈپ ئىنسانالر 

مهن . ئارىسىدا پىتنىگه سهۋەب بولىۋاتقاندەك هېس قىلىمهن
نېمه قىلىشىم كېرەك؟ مهن بۇ كۆزقاراشالر ئارىسىدا گاڭگىراپ 

 . قالدىم؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .  ئالالهقا خاستۇر
نازىل  مۇسۇلمانالر ئالاله تائاال تهرىپىدىن ۋەهىي: بىرىنچى

قىلىنىۋاتقان زاماندا ئۆزلىرىنىڭ دىنى هۆكۈملىرىنى 
 رىم ئايهتلىرى ۋەهپهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن ئۇدۇلال قۇرئان ك

ئۇنىڭ نۇرلۇق ههدىسلىرىدىن ئاالتتى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئازغىنه 
ئهگهر . ئىشالردىن باشقا مهسىلىلهردە ئىختىالپ بولمايتتى

رغا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىشنىڭ ئىختىالپ بولۇپ قالسا ئۇال
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋاپات . توغرىسىنى بايان قىلىپ بېرەتتى

بولغاندىن كېيىن، ساهابه كىرامالر دۇنيانىڭ ههرقايسى 
تهربىيه بىلهن مهشغۇل بولغان، -جايلىرىغا تارقىلىپ دىنى تهلىم

زى ئوخشاش بولمىغان ۋاقىت ۋە ماكاندا كىشىلهر ئارىسىدا به
مهزكۇر  پىقهى مهسىلىلهردە ئىختىالپ يۈزبهرگهن، ئۇالر

مهسىلىلهرنى پهيغهمبهرئهليهىسساالمدىن ئاڭلىغىنى ياكى 



 

5 

ههدىستىن چۈشهنگهن چۈشهنچىسى بويۇنچه توغرىنى -قۇرئان
ئۇ ۋاقىتتا يۈزبهرگهن ئىختىالپنىڭ بىر . بايان قىلىپ بهرگهن

ىكى قارىشىنى ههقت ۇب سهۋەبلىرى بولۇپ، ئالىمالرنىڭ قانچه
 :ئىخچامالشتۇرۇپ بايان قىلىمىز

 قىلغۇچىغا هۆكۈم خاتا بىلمهستىن هۆكۈمنى ئهسلى -    1
 يهتمىگهن هۆكۈمى بولغان ههدىستىن-قۇرئان مهسىلىنىڭ

 . مۇمكىن بولىشى
 بايان توغرىسىدا مهسىله بۇ خاتاالشقۇچىغا هۆكۈمىدە ئۆز -    2

 كىشى ئۇ ئهمما بولسىمۇ، كهلگهن يىتىپ ههدىس قىلىنغان
 ههدىسنى بۇ ۋە قىاللمىغان ئىشهنچ قىلغۇچىغا نهقىل ههدىسنى
 قاراپ، دەپ زىت ههدىسكه بىر يهنه  بولغان كۈچلۈكرەك بۇنىڭدىن

 . ئالغان ههدىسنى بولغان كۈچلۈك نهزىرىدىكى ئۆز
 بولغاندا ئىختىالپ ئهمما بولسىمۇ كهلگهن يىتىپ ههدىس-     3

 . انقالغ ئۇنتۇپ ههدىسنى ئۇ
ههدىس يىتىپ كهلگهن بولسىمۇ، ئۇ ههدىستىن مهقسهت -٤     

 . قىلىنغان هۆكۈمنى خاتا چۈشهنگهن
ههدىس يىتىپ كهلگهن بولسىمۇ، بۇ ههدىس مهنسۇخ يهنى -٥     

هۆكمى ئهمهلدىن قالدۇرۇلغان بولۇپ، هۆكۈمنى ئهمهلدىن 
 . قالدۇرغان كېيىنكى ههدىسنى بىلمىگهن

 دەلىل بولغان كۈچلۈك  ئۇنىڭدىن هۆكۈمدە ههدىسنى بۇ - ٦     
 . قارىغان دەپ زىت مهسىلىگه كېلىنگهن بىرلىككه ۋە

 قوبۇل ههدىسنى زەئىپ ياكى بولغان ئاجىز ئىسنادى -٧     
 .  قىلغان ئىگه كۈچكه هۆكمىنى ههدىسنىڭ شۇ قىلىپ،
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يۇقىرىقىدەك سهۋەبلهرنىڭ تهپسىالتىغا قاراپ چىقىش      
باشقا  ئىسالم پېشۋاسى ئىبنى تهيمىيهنىڭ  كېرەك، ئۇنىڭدىن

ناملىق " مهشهۇر ئۆلىماالرنى ئهيىبلىمهسلىك توغرىسىدا"
ئالىمالر ئارىسىدىكى " ئهسىرى ۋە شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىننىڭ

" ئىختىالپ ۋە ئۇنىڭ سهۋەبلىرى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ پوزىتسىيىمىز
 . ناملىق ئهسهرلىرىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن

الاله بىز يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكهن سۆزلهر ئىنشائ      
ئارقىلىق، ئالىمالر ئارىسىدا كۆزقاراشنىڭ ئوخشاش بولماسلىقى، 
پىقهى مهسىلىلهردە مهزههپ پېشۋالىرى ئارىسىدىكى 

سهۋەبلىرىنى  ئىختىالپنىڭ مهنىسى ئايدىڭالشتى ۋە بۇنىڭ
 .   چۈشهندىڭىز

ىالپقا قارىتا ئالىمالر ئارىسىدىكى ئىخت: ئىككىنچى     
بۇ سۆزنى باشقىچه  مۇسۇلماننىڭ پوزىتسىيىسى قانداق بولىدۇ؟،

ئالىمالر ئىختىالپ قىلىشقان مهسىلىدە، : ئىپادىلىگهندە
مۇسۇلمان قايسى ئالىمنىڭ سۆزىنى ئالىدۇ؟ دېيىلسه، بۇنىڭ 

 : جاۋابى تۆۋەندىكىچه
 پىقهى ئۇسۇل ۋە پىقهى بىلىملهر، شهرئى كىشى مۇسۇلمان -١    

 سۆزلىرىدىن ئالىمالرنىڭ بولسا، ئوقۇغان ياخشى قائىدىلىرىنى
 ۋاقىتتا ئۇ بولسا، ئايرىيااليدىغان ئارىسىنى خاتانىڭ بىلهن توغرا
 . ئهگىشىدۇ قارىغانغا دەپ توغرا قىلىپ تهرك قارىغاننى دەپ خاتا
ئومۇمى مۇسۇلمانالر ئىچىدىن شهرئى بىلىملهرنى تهلىم  -٢    

 قاراشالردىن توغرا بىلهن-اكى دىنى كۆزئالمىغان كىشىلهر ي
خاتانىڭ ئارىسىنى ئايرىيالمايدىغان بولسا، ئۇ كىشى ئالىمالردىن 

ى سهۋىيىسى، تهقۋادارلىقى ۋە ئامانهتدارلىقىغا ئىشهنچ ئىلم
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مهزكۇر پهتىۋا بهرگۈچى . قىلغان كىشىنىڭ پهتىۋاسىنى ئالىدۇ
ئالىم ئۇ كىشى بىلهن بىر شهههردە بولسۇن ياكى باشقا شهههردە 

ئۇ كىشى ئۆزى ئىشهنچ قىلغان . بۇنىڭ هېچ پهرقى يوق بولسۇن
كېيىن، باشقا ئالىمالر  ئالىمنىڭ پهتىۋاسىغا ئهمهل قىلغاندىن

. ئارىسىدىكى ئىختىالپنىڭ مهزكۇر مهسىلىگه هېچ زىيىنى يوق
مهزكۇر مهسىلىدە ئۆزى ئهمهل قىلىۋاتقان  باشقا ئالىمالرنىڭ

هۆكۈمدىن باشقىچىراق پهتىۋا بېرىشى، ئۇ كىشىنىڭ قىلىۋاتقان 
ئهمما باشقا ئالىمالرنىڭ . ئهمىلىنى ئۆزگهرتىشنى الزىم تۇتمايدۇ

ۋە ئىلمى سهۋىيىسى، تهقۋادارلىق ۋە ئامانهتدارلىقىغا  دىنى
دەسلهپكىدىن بهكرەك ئىشهنچ قىاللىسا، ئۇ ۋاقىتتا دەسلهپكى 
هۆكۈمنى تهرك قىلىپ كىيىنكى ئالىمنىڭ پهتىۋاسىغا ئهمهل 

 .  قىلسا بولىدۇ
شهيخ مۇههممهد ئىبنى سالىه ئهلئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله      

مهسىلىدە دەلىلنى بىلگهن كىشى،  ههر بىر" :مۇنداق دەيدۇ
مهشهۇر ئالىمالر بىرلىككه  مهزكۇر مهسىلىگه ئۈممهت ئىچىدىكى

كهلمىگهنال بولسا، مهزههپ پېشۋالىرى ئىختىالپ قىلغان 
 . تهقدىردىمۇ دەلىلگه ئهگىشىشى الزىم بولىدۇ

شهرئى بىلىملهرنى بىلمىگهن كىشىلهر بولسا، ئۆزلىرى      
بۇ ههقته  .ئالىمالردىن سورىشى كېرەك ئۈچرىغان مهسىلىلهردە

 َ�ْعلَُةونَ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ
ِم إِن ُكاالُْم ال

ْ
ك ََ اِلّ ْْ

َ
لُوا أ

َ
 ﴾َض ْيأ

ئهگهر بىلمىسهڭالر، ئىلىم ئىگىلىرىدىن «: تهرجىمىسى
 يهنى مهسىلىنىڭ شهرئى هۆكمىنى بىلمىگهن كىشى. »سوراڭالر

قارىغان ئىلىم ئههلىدىن  ئۆزى، بىلىملىك، پهزىلهتلىك دەپ
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ئايهتته زىكىر قىلىنغان  .سوراپ ئهمهل قىلىشى كېرەك
چۈنكى مهلۇم . ئالىمالردىن سوراش دېگهن سۆز ۋاجىپ ئهمهس

مهسىلىدە سورىغۇچىنىڭ نهزىرىدىكى ئالىم خاتالىشىپ 
قىلىشى، ئۇنىڭدىن تۆۋەنرەك سهۋىيىدىكى يهنه باشقا بىر 

ۋابى  توغرا جاۋاپ بولىشى ئالىمنىڭ بۇ مهسىلىگه بهرگهن جا
بۇ دېگهنلىك ئىش قىلىشتىن بۇرۇن سوراپ قىلىش  .مۇمكىن

دېگهننى ئىپادىلهيدۇ، ئهڭ ئهۋزىلى مهسىلىنى دىنى، ئىلمى ۋە 
تهقۋادارلىقى ياخشى دەپ قارالغان ئالىمدىن سورىسا كۇپايه 

-١٥ئالىمالر ئارىسىدىكى ئىختىالپ ناملىق ئهسهرنىڭ ". [قىلىدۇ
  ].دىن ئىلىندىبهتلىرى-١٧

يۈزىنى يېپىش مهسىلىسىدە بىزنىڭ : ئۈچىنچى     
قارىشىمىزنى سورىسىڭىز، بىزنىڭ قارىشىمىزدا، ئالىمالرنىڭ 
كۈچلۈك قارىشى ئايالالرنىڭ يات ئهرلهردىن يۈزىنى يېپىشىنىڭ 

 . ۋاجىپلىقىدۇر
-بۇ ههقته نۇرغۇن دەلىللهر ۋە كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ كۆز

مالىكى مهزههپ ئالىملىرىنىڭ . قىلىنغانقاراشلىرى بايان 
كۆپچىلىكى، ئايال كىشىنىڭ يات ئهرلهرنىڭ ئالدىدا يۈزىنى 

ت بولغانلىقى يۈزنىڭ ئهۋرە ،ئىچىشنىڭ دۇرۇس بولماسلىقى
بهلكى يۈزنىڭ  پىتنىگه سهۋەپ بولىدىغان  سهۋەبىدىنال ئهمهس
 .يۈزنى مۇتلهق ئهۋرەت دەپ قارايدۇتۈپهيلى ئورۇن بولغانلىقى 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قارىشىدا، ئايالالرنىڭ يات ئهرلهرنىڭ 
 . ئالدىدا يۈزىنى ئىچىپ يۈرۈشى چهكلىنىدۇ
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ّ  َنالَ  ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ُْ ُُةو
ْ
ْ
َ
ًع َوذَِاا َيأ

ّ  ِن  َوَراءِ  ُْ لُو
َ
 سىلهر« :تهرجىمىسى ﴾ِحَج ٍب  ضَ ْيأ

ئاياللىرىدىن بىر نهرسه سوراپ  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ
سۈرە [ »هردە ئارقىسىدىن سوراپ ئېلىڭالربولساڭالر، پ) ئالماقچى(

 ]. ئايهت-٥٣ئههزاب 
مالىكى مهزههب ئۆلىمالىرىدىن مهشهۇر ئالىم قازى      

ئايال ": ئهبۇبهكرى ئىبنى ئهرەبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ
ئاۋازى قاتارلىقالر،  كىشىنىڭ ههممه يىرى ئهۋرەتتۇر، بهدىنى،

ئېهتىياج ياكى زۆرۈر بولمىسا، يۈزىنى ياكى بهدىنىنى ئىچىش 
دۇرۇس بولمايدۇ، پهقهت گۇۋاهلىق بېرىش ياكى بهدىنىدە 
كېسهللىك بولسا داۋالىتىش ياكى ئايالالرنىڭ بىلىشى مۇهىم 
بولغان مهسىلىلهرنى سوراش قاتارلىق ئىشالردا ئېچىش ۋە 

قۇرئان "ئىبنى ئهرەبىينىڭ [". سوراش دۇرۇس بولىدۇ
   ].١٥٧٩-١٥٧٨\٣" هۆكۈملىرى

مام قۇرتۇبى رەهىمههۇلاله مالىكى مهزههپ ئالىملىرىدىن ئى     
ئالاله تائاال يۇقىرىقى ئايهتته ": دەيدۇ مۇنداق

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن هاجهت بولۇپ بىر 
وغرىسىدا پهتىۋا نهرسه سوراش زۆرۈر بولسا ياكى بىرەر مهسىله ت

سوراش كېرەك بولسا، پهردە ئارقىسىدا تۇرۇپ سوراش 
كېرەكلىكىنى بايان قىلدى، ئايهتنىڭ مهنىسى بىلهن ئېيتقاندا، 

. بۇ هۆكۈمگه بارلىق مۇسۇلمان ئايالالر كىرىپ كېتىدۇ
شهرىئهتنىڭ ئهسلى قائىدىسى ئۆز ئىچىگه ئالغان هۆكۈمدىمۇ 

هېسابلىنىدۇ، يۇقىرىدا  ئايال كىشىنىڭ ههممه يىرى ئهۋرەت



 

10 

بهدىنى ياكى ئاۋازى قاتارلىقالر،  بايان قىلىنغاندەك؛ ئايالالرنىڭ
شهرئى ئېهتىياج ياكى زۆرۈرىيهت بولمىغاندا ئىچىش دۇرۇس 

پهقهت گۇۋاهچىلىق ئورۇنلىرى، بهدىنىدە كېسهللىك  .بولمايدۇ
بولسا داۋالىتىش ياكى ئايالالرنىڭ بىلىشى مۇهىم بولغان 

قۇرئان [. رنى سوراش قاتارلىق ئىشالردا ئېچىش دۇرۇسمهسىلىله
ئايالالرنىڭ يۈزىنى ]. بهت-٢٢٧توم  -١٤(هۆكۈملىرى توپلىمى 

يېپىشنىڭ پهرز ئىكهنلىكى توغرىسىدا مالىكى مهزههپ 
ئالىملىرىنىڭ قاراشلىرىدىن كۆپلهپ مهلۇمات هاسىل قىلىش 

-١٦٥متو -١٠ناملىق ئهسهر " مىئيارىل مهئرەب"كېرەك بولسا، 
ناملىق " مۇۋاهىبۇل جهلىل"بهتلهر، -٢٢٩-٢٢٦توم -١١بهت، 
-٣٠٧-توم -٣ناملىق ئهسهر " ئهززەخىرە"بهت، -١٤١توم -٣ئهسهر 
بهتكه -٥٥توم  -٢" هاشىيهتۇل دۇسۇقى ئهال شهرهىلكهبىر"بهت، 

  ].مۇراجىئهت قىلىنسۇن
سىز يۇقىرىدا ئۆز دۆلىتىڭىزدە ئايالالرنىڭ يۈزىنى : تۆتىنچى    

ىپىشتىن چهكلهش قانۇنى ئىجرا قىلىنىدىغانلىقىنى زىكىر ي
خانىمالرنىڭ شهرئى هېجابلىنىشى، -قىلدىڭىز، ئۇالرنىڭ قىز

ئىپپهتلىك ۋە هايالىق بولىشىغا قارشى كۆرەش قىلىشى، يۈزىنى 
ئىچىپ، ياسىنىپ يۈرۈشنى كۈچالندۇرىشى، بولۇپمۇ بۇنداق 

ۇلمان دۆلهتلهردە ئىشالرنىڭ ئىسالمغا نىسبهت بېرىلىدىغان مۇس
 . يۈز بېرىشى قهلىبلهرنى داغالپ، بىزنى ئهپسۇسالندۇرىدۇ

ئهگهر دۆلهت قانۇنى ئايالالرنىڭ يۈزىنى يېپىشنى      
سهۋەبىدىن ئهزىيهتكه  چهكلهيدىكهن، سىلهر يۈزنى ياپقانلىقىڭالر

ئۇچراشتىن ئهنسىرىسهڭالر، زۆرۈرىيهتنىڭ تهقهززاسى بويىچه 
يۈزىڭالرنى ياپمىغانلىقىڭالر ئۈچۈن هاجهتنىڭ مىقدارىدا 
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ئايالالر سىرتقا چىققاندا هاجهت  .ئىنشائالاله بىر نهرسه بولمايدۇ
ئهگهر . بولمىسا يۈزىنى ئېچىپ  چىقماسلىقى كېرەك

ئىمكانىيهت بولسا دۆلهت قانۇنىغا خىالپ بولسىمۇ ئازراق 
ئهزىيهتكه سهبىر قىلىپ يۈزىنى ئاچمىغانلىقى ئهۋزەل، چۈنكى 

ه تائاالغا ئاسىيلىق قىلىش بهدىلىگه مهخلۇققا ئىتائهت ئالال
   .قىلىش توغرا ئهمهس

  .بىلگۈچىدۇر ئالاله توغرىسىنى ههممىنىڭ


