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زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋا "
 دېگهن سۆزدىن نېمه مهقسهت قىلىنىدۇ؟" ئۆزگىرىدۇ

 
 وئالنومۇرلۇق س-١٣٠٦٨٩     
 : سوئال     
دېگهن " زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ"     

بۇ . ههدىستىن ئاساسى بارمۇ؟-سۆز توغرىمۇ؟، بۇ قائىدىنىڭ قۇرئان
ئالاله تائاال سىلهرگه كۆپ . ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 . ر ئاتا قىلسۇنىئهج
 : جاۋاپ     
مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان  بارلىق گۈزەل     

 .ئالالهقا خاستۇر
دېگهن " زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ"     

 :سۆز توغرىسىدا تۆۋەندە بىرقانچه نۇقتىدا توختىلىپ ئۆتىمىز
قۇرئان ۋە سۈننهت ئۈستىگه قۇرۇلغان شهرئى هۆكۈملهر زامان -١     

ئۆزگىرىشى بىلهنمۇ ئۆزگهرمهيدىغانلىقىنى ۋە ماكاننىڭ 
هاراقنىڭ، زىنانىڭ، : مىسالغا ئالساق. بىلىشىمىز ۋاجىپ بولىدۇ

ئانىنى قاقشىتىش قاتارلىق شهرىئهتته -جازانىنىڭ ۋە ئاتا
چهكلهنگهن ئىشالر زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن ههرگىز 

رىقىدەك چۈنكى شهرىئهتته يۇقى. هاالل ياكى جايىز بولمايدۇ
ئىشالرنىڭ هۆكۈملىرى ئىالهىي ۋەهيى ئارقىلىق 
قانۇنالشتۇرۇلغان ۋە ئۇنىڭ بىلهن شهرىئهت هۆكۈملىرى 

 . مۇكهممهللهشكهندۇر
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زامان ۋە "خاهىشىغا ئهگىشىدىغان بهزى كىشىلهر -ئۆز نهپسى-٢     
دېگهن سۆزنى " ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ

ه تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن مۇقهددەس ۋەهيى دەستهك قىلىپ، ئالال
ئارقىلىق بېكىتىلگهن شهرىئهت هۆكۈملىرىنى مهسخىرە قىلىپ، 

ئۆلىماالر بىرلىككه -ئىسالمنىڭ دەسلهپكى دەۋرىدىن باشالپ ئالىم
ئهمهلىيلهشتۈرۈش ئارىسىدا دىنى -كهلگهن هۆكۈملهرنى تهتبىقالش

اق قىلىشىنىڭ ئۇالرنىڭ بۇند. هۆكۈملهرنى تولغاشقا ئۇرۇنماقتا
هېچ ئاساسى يوق، كىم بولۇشتىن قهتئى نهزەر دىنى هۆكۈملهرنى 

مهقسهتلىرى ئۈچۈن خىزمهت -ئۆزلىرىنىڭ شهخسى غهرەز
 .  قىلدۇرۇشقا ههددى ئهمهس

ئۆزگىرىدۇ دەپ كهلگهن، ئهمما شهرىئهتنىڭ " پهتىۋا"جۈملىدە      
سىدا بۇ ئىككى سۆزنىڭ ئارى. هۆكۈملىرى ئۆزگىرىدۇ دېيىلمىگهن

ههدىسته ئوچۇق -پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ دېگهنلىك قۇرئان. چوڭ پهرق بار
هۆكۈم بايان قىلىنمىغان ئىجتىهادىي مهسىلىلهرگه قارىتىلغان 
بولۇپ، رېئاللىقتا يۈز بهرگهن يېڭى ۋەقهلىك بويىچه بولىدۇ، 
ۋەقهلىكنىڭ ۋە زاماننىڭ ئۆزگىرىشىنىڭ تهسىرى بىلهن پهتىۋادا 

 . ىقى كۆرۈلىدۇئۆزگىرىش ئېهتىمالل
: شهيخ مۇههممهد ئىبنى ئىبراهىم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

-ئالاله ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىنىڭ هۆكۈملىرى ئۆز زاتىدا هادىسه"
ۋەقهلىكلهرنىڭ يېڭىلىنىشى، ئههۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە تهرەققى 

ههرقانداق . قىلىشى، زامانالرنىڭ ئالمىشىشى بىلهنمۇ ئۆزگهرمهيدۇ
بىر مهسىله بولىدىكهن ئالاله تائاالنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان 
كهرىمدە ۋە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرىدە ئۇنىڭ 

ئاشكارە شهكىلدە ياكى ئومۇمى -شهرئى هۆكمى ئوچۇق
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بۇ . هۆكۈملهرنىڭ مهزمۇنىدىن بايقاش ئارقىلىق بايان قىلىنغان
. ر جاهىل قالدىهۆكۈملهرنى بىلگهنلهر بىلدى، بىلمىگهنله

ئههۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشى "بۇنىڭدىن ئههلى ئىلىملهر بايان قىلغان 
 .      دېگهن مهنا ئىپادىلهنمهيدۇ" بىلهن پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ

شهرىئهت هۆكۈملىرىنى بىلمىگهن ياكى هۆكۈملهرنىڭ      
سهۋەبلىرىنى چۈشىنىشى تۆۋەن بولغان كىشىلهر ئۆز -ئىللهت

الالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋاالر ئههۋ"گۇمانى بويىچه 
دېگهن سۆزنى ئۆزلىرىنىڭ خاتا تهسهۋۋۇرلىرى، دۇنياۋى " ئۆزگىرىدۇ

مهقسهتلىرى ۋە هايۋانىي شههۋەتلىرىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن ئۆز -غهرەز
 .    ئىرادىسىگه مۇۋاپىقالشتۇرۇپ چۈشهنگهن

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى ههرۋاقىت مهزكۇر سۆزنى هىمايه      
ئۇالر نېمه بولىشىدىن قهتئى نهزەر . ۋاتقانلىقىنى كۆرىسىزقىلى

ئههۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن "ههدىسنى بۇ سۆزگه يهنى-قۇرئان
دېگهن سۆزگه ئهگهشتۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭغا " پهتىۋا ئۆزگىرىدۇ

شۇنداقال مهزكۇر قائىدىنى ئۆز ئورنىدا . بويسۇندۇرىدۇ
 .ئىشلهتمهستىن ئۆزگهرتىۋېتىدۇ

دېگهن " الالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋاالر ئۆزگىرىدۇئههۋ"     
: ئۆلىماالرنىڭ مهقسهت قىلىدىغىنى-سۆزنىڭ مهنىسىدىن ئالىم

مادامىكى پهتىۋادا شهرئى ئۇسۇل ۋە مۇئهييهن هۆكۈم چىقىرىشقا 
سهۋەب بولغان ئىللهت، ئالاله ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلىنىڭ هۆكمىگه 

شهيخ [ ".ىن ئىبارەتتۇرئۇيغۇن بولىشى كېرەك، دېگهن مهناد
 ]. بهتلهر-٢٨٩-٢٨٨توم -١٢مۇههممهد ئىبنى ئىبراهىم پهتىۋالىرى

ئالاله تائاال تهرىپىدىن نازىل بولغان ۋەهيى ئارقىلىق -٣     
بېكىتىلگهن شهرىئهت هۆكۈملىرىنى ئۆزگىرىدۇ دېگهن سۆزدىن، 
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دىننى ئۆزگهرتىش ۋە هۆكۈملهرنى ئالماشتۇرۇش دۇرۇس بولىدۇ، 
شۇنداقال بۇ سۆزدىن، شهرىئهت . مهنا ئىپادىلىنىدۇ دېگهن

هۆكۈملىرى تولۇقلىنىپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن 
كېيىن، ئۇنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش توغرا بولىدۇ دېگهن ئۇقۇم 

-شۇنى بىلىش كېرەككى، ئالىمالر بىرەر مهسىلىدە قۇرئان. چىقىدۇ
شى مۇمكىن بولمىغاندەك، ههدىسكه تايانماستىن بىرلىككه كېلى

شهرىئهتته بېكىتىلگهن هۆكۈمدىن بىرەرنى ئهمهلدىن قالدۇرۇشىمۇ 
ئهگهر ) ئهمهلىيهتته بۇنداق ئىش يۈزبهرمهيدۇ. (مۇمكىن ئهمهس

ئۇنداق بولمىغاندا، بۇنىڭدىن شهرىئهت هۆكۈملىرىنى ئالماشتۇرۇش 
 .ياكى ئۆزگهرتىش دۇرۇس دېگهنلىك ئىپادىلىنىپ قالىدۇ

: يخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇشه     
يهنى ئالىمالرنىڭ بىرەر مهسىلىدە " ئىجمائ: "بىز ئۇالرنىڭ

بىرلىككه كېلىشى ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى هۆكۈمگه دااللهت 
: قىلىدۇ، دېگهن سۆزىنى مۇالهىزە قىلغان ۋاقتىمىزدا، ئۇالر

ككه كېلىشىنى يهنى ئالىمالرنىڭ مهسىلىدە بىرلى" ئىجمائ"
ئهمهلدىن قالدۇرغۇچى كۈچگه ئىگه هۆكۈم دەپ زىكىر 

ئهگهر ئۇالر راستىنال شۇنى مهقسهت . قىلغانلىقىنى ئۇچراتتۇق
قىلغان بولسا، بۇ سۆزدىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم دۇنيادىن 

-كهتكهندىن كېيىن مۇسۇلمانالر دىنى هۆكۈملهرنى ئۆزگهرتسه
بۇ خۇددى . گهن ئۇقۇم شهكىللىنىدۇئالماشتۇرسا توغرا بولىدۇ دې

ئىسا ئهلهيهىسساالم خرىستىئان ئالىملىرى : "خرىستىئانالرنىڭ
هارام دەپ -ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قارىشىدا بىر نهرسىنى چهكلهش

هارام دەپ -مهنپهئهتلىك دەپ قارالسا، ئۇنى چهكلهش -بېكىتىش
ەپ ، هاالل دەپ يولغا قويۇش ياخشى دەپ قارالسا، هاالل د-بېكىتىش
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. دېگهن سۆزىگه ئوخشاپ قالىدۇ" بېكىتىشكه رۇخسهت بهرگهن
ههتتا . مۇسۇلمانالرنىڭ دىنى بۇنداق بولمايدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرىمۇ ئۆزلىرى ئۈچۈن بۇنداق 
ساهابىالر شۇنداق قىالتتى دەپ . قىلىشنى توغرا دەپ قارىمايتتى

بىر پىكىردىكىلهر بولسا، ئىتىقاد قىلغان كىشىلهر ۋە ئۇالر بىلهن 
 . دەرهال بۇ خاتالىقى ئۈچۈن تهۋبه قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

ئىسالم پرىنسىپىدا پهتىۋا بهرگۈچىلهرنىڭ شهرىئهت پرىنسىپى      
يهنى دۇچ كهلگهن يېڭى (روهى ئاستىدا ئىجتىهاد قىلىشى 

، ئۇالر )مهسىلىلهرگه شهرئى يول بىلهن ههل تېپىشى دۇرۇس بولىدۇ
، ئىزدىنىپ توغرا هۆكۈم قىلسا قوش ئهجىرگه ئېرىشىدۇ، تىرىشىپ

ئهگهر خاتا كهتكهن تهقدىردىمۇ تىرىشچانلىقى ئۈچۈن بىر ئهجىر 
 ]. بهت-٩٤توم -٣٣(پهتىۋاالر توپلىمى. [بېرىلىدۇ

ۇ ئىسالم شهرىئىتىنىڭ چوڭ خۇسۇسىيىتى ۋە ئۆزگهرمهس مانا ب     
ئىمام شاتىبىي رەهىمههۇلاله ئىسالم . كهسكىن هۆكۈملىرىدۇر

شهرىئىتىنىڭ كهسكىن هۆكۈملىرىنىڭ ئاالهىدىلىكىنى بايان 
شهرىئهتته كهسكىن بېكىتىلگهن : "قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ى هۆكۈملهر ئۆزگهرمهيدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن شهرىئهت هۆكۈملىر
مۇكهممهل بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىنى، 
ئومۇمى هۆكۈمنى خاسالشتۇرىدىغانلىقىنى، مۇتلهق بايان 
قىلىنغانلىرىنى بىر نهرسىگه ئاالقىدار قىلىدىغانلىقىنى ۋە 
بېكىتىلگهن هۆكۈملهردىن بىرەر هۆكۈمنى ئهمهلدىن 

ىپلهرنىڭ ئومۇم مهيلى مۇكهلل. قالدۇرۋەتكهنلىكىنى بىلمهيمىز
ئههۋالىدىن بولسۇن ياكى بهزىسىنىڭ خۇسۇسىي تهرەپلىرىدىن 
بولسۇن، مهلۇم زامان ئېتىبارى بىلهن بولسۇن ياكى مهلۇم هالهت 
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ئېتىبارى بىلهن بولسۇن، كهسكىن بېكىتىلگهن هۆكۈمىدىن 
 . بىرەرنى ئهمهلدىن قالدۇرۋەتمىگهن

دىي سهۋەپ بولۇپ بهلكى سهۋەپ دەپ  بېكىتىلگهن هۆكۈم ئهبه     
قالىدۇ، زامانالرنىڭ ئۆتىشى ۋە ئههۋالالرنىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن 

شۇنىڭدەك دەسلهپته شهرت بىلهن كهلگهن . ئهمهلدىن قالدۇرۇلمايدۇ
ۋاجىپ دەپ كهلگهن -هۆكۈم ئهبهدىي شهرت بولۇپ كېلىدۇ، پهرهىز

ۋاجىپ بولىدۇ، مۇستهههپ بولغىنى ئهبهدىي -هۆكۈم ئهبهدىي پهرهىز
هههپ بولىدۇ، شهرىئهت هۆكۈملىرىنىڭ ههممىسى مۇشۇ مۇست

تهرىقىدە داۋاملىشىدۇ، ئۇ هۆكۈملهر يوقالمايدۇ، ئۆزگهرتىلمهيدۇ ۋە 
ئهگهر شهرىئهت بهلگىلىمىسى چهكسىز دەپ . ئالماشتۇرۇلمايدۇ

". قارالسا، ئۇ ۋاقىتتا هۆكۈملهرمۇ شۇنىڭدەك چهكسىز بولىدۇ
 ].گه قارالسۇنبهتلهر-١١٠-١٠٩توم -١ئهلمۇۋاپىقات [

" زامان ۋە ماكاننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن پهتىۋاالر ئۆزگىرىدۇ" -٤     
دېگهن ئىبارىلهرنى چۈشىنىش قائىدىسى ئىككى تۈرلۈك  ئىش 

 :بىلهن بولىدۇ
كهسكىن دەلىللهر بىلهن بېكىتىلگهن شهرىئهت : بىرىنچى     

 . هۆكۈملىرى ئهمهس بهلكى پهتىۋا ئۆزگىرىشى مۇمكىن
پهتىۋادىكى ئۆزگىرىش سهۋەبى زامان ۋە ماكاننىڭ، : كىنچىئىك     

بىر رايون بىلهن يهنه بىر رايون ياكى دۆلهت ياكى مىللهت 
 .ئارىسىدىكى ئادەتلهرنىڭ ئوخشىماسلىقى بىلهن بولىدۇ

ئىمام ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله يۇقىرىقى ئىككى تۈرلۈك      
ە ماكاننىڭ، زامان ۋ: "سۆزنى بىرلهشتۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

ئادەتلهرنىڭ ئوخشىماسلىقى -مهقسهت ۋە ئۆرپ-ئههۋالالرنىڭ، نىيهت
ۋە تۈرلۈك بولىشى بىلهن پهتىۋاالرنىڭ ئوخشىمايدىغانلىقى ۋە 
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. دېگهن بۆلۈمدە نۇرغۇن مىسالالرنى بايان قىلغان" ئۆزگىرىشى
ئىئالم "كۆپرەك مهلۇمات ئېلىش ئۈچۈن ئىبنى قهييۇمنىڭ 

بهتتىن كىيىنكى -٣توم -٣لىق ئهسىرى نام" ئهلمۇۋەققىئىين
 ].  بهتلهرگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن

 :تۆۋەندە بۇ ههقته بهزى مىسالالرنى بايان قىلىپ ئۆتىمىز     
بۇ نهرسىلهر : چۈشۈپ قالغان ياكى تېپىۋېلىنغان نهرسه-١     

رايونالرنىڭ ئوخشىماسلىقى، زامانالرنىڭ ئۆزگىرىشى ۋە -شهههر
تېپىۋالغان نهرسىنى ئىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ  چۈشۈپ قالغان ياكى

قىممىتىنىڭ بېكىتىلىشى، ئىگىسىگه تونۇتماستىن ئۆز مۈلكىگه 
قېتىۋېلىش قاتارلىق ئههۋالالر بىر شهههرنىڭ ئۆزىدىمۇ ئوخشاش 
بولمايدۇ بهلكى شهههر بىلهن يېزىنىڭ ئههۋالى پهرقلىق بولىدۇ، 

ئوخشاش  رايونالرنىڭ ۋە زاماننىڭ ئۆزگىرىشى بىلهن-شهههر
 . بولمايدۇ

ههممهيلهنگه مهلۇمكى، : پىتىر سهدىقىسى-٢     
كىلو  ٣پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم پىتىر سهدىقىسىنى ئادا قىلىشتا 

ههدىس شهرىپته ئارپا . ئهتراپىدا يىمهكلىك بېرىشنى يولغا قويغان
ئهمما . ياكى خورما ياكى پىشالق بېرىلىدۇ دەپ بايان قىلىنغان

ە بۇ نهرسىلهر كۆپلىگهن دۆلهت ۋە رايونالردا هازىرقى دەۋىرد
ئارپىنى چارۋىالرغا يىمهكلىك قىلىپ . يىمهكلىك قىلىنمايدۇ

بېرىدۇ، خورما ئاساسلىق يىمهكلىك بولماستىن بهلكى ئىپتاردا 
ياكى باشقا سورۇنالردا بىرەر تالدىن يېيىلىدۇ، پىشالقنى ئاز 

شۇنىڭغا . دۇساندىكى كىشىلهردىن باشقىالر ئىستىمال قىلماي
ئۆلىماالر مهزكۇر يۇرتتا -ئاساسهن، ههر قايسى يۇرتتىكى ئالىم

يېمهكلىك قىلىنىدىغان نهرسىلهرنى ئېتىبارغا ئىلىپ، شۇ بويۇنچه 
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بهزى يۇرتتا گۇرۇچ بېرىشنى ئىلگىرى سۈرسه، بهزى . پهتىۋا بېرىدۇ
. يۇرتالردا قوناق ياكى باشقا دانالرنى  بېرىشنى ئىلگىرى سۈرىدۇ

بولۇپمۇ . ى يۇرتالردا قىممىتىنى بېرىشكه تهرغىب قىلىدۇبهز(
ههنهفىي مهزههپ قارىشىدىكى رايونالردا قىممىتىنى بېرىشنى 

 ). ئىلگىرى سۈرىدۇ
پىتىر سهدىقىسىنى ئادا قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقى توغرىسىدا      

شهرىئهتنىڭ هۆكمى كهسكىن بېكىتىلگهن بولۇپ، ئۇنىڭ 
ىلىدىغان يىمهكلىك تۈرلىرىنىڭ بېر. مىقدارىمۇ بهلگىلهنگهن

. ئوخشاش بولماسلىقى سهۋەبىدىن ئىختىالپ كېلىپ چىققان
بۇنداق مىسالالر، نىكاه، تاالق، قهسهم ۋە ئۇنىڭ غهيرىدىكى 

 .  مهسىلىلهردە كۆپ ئۇچرايدۇ
زامانالرنىڭ : "ئىمام قۇراپىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      

لىق يېڭىالنسۇن ياكى ئادەتلهر قانچى-ئۆتىشى بىلهن ئۆرپ
ئۆزگىرىپ كهتسۇن، سهن پۈتۈن هاياتىڭ بويىچه كىتابنىڭ 
قۇرلىرىغا قاراپ قاتماللىق قىلماستىن بهلكى ئهمهلىي ۋەقهلىككه 

سىنىڭ يېنىڭغا باشقا بىر دۆلهت ياكى . ماسلىشىشىڭ كېرەك
رايوندىن بىر كىشى كېلىپ پهتىۋا سورىسا، سهن ئۇ كىشىگه ئۆز 

ئادىتى بويىچه پهتىۋا بهرمهستىن، -ىتىڭنىڭ ئۆرپيۇرتۇڭ ياكى دۆل
ئادەتلىرىنى سوراپ شۇ -بهلكى سهن ئۇنىڭ يۇرتى، يۇرتىنىڭ ئۆرپ

-بويىچه پهتىۋا بهرگىن، ههرگىزمۇ ئۆزۈڭ تۇرىۋاتقان يۇرتنىڭ ئۆرپ
ئادىتى ۋە شۇ قاراشتىكى كىتاپ ئىبارىلىرى بويىچه پهتىۋا 

 . مانا بۇ ئوچۇق ههقىقهتتۇر. بهرمىگىن
ئىلىم بولغۇچى بىر رايون بىلهن يهنه بىر رايون ياكى -ئههلى     

ئادەت ۋە شارائىتالرنىڭ -دۆلهت ياكى مىللهت ئارىسىدىكى ئۆرپ
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ئوخشىماسلىقىنى ئېتىبارغا ئالماستىن، پهتىۋادا كىتابالردىن 
يۆتكهلگهن ئىبارىلهرگىال تايىنىۋېلىشى ئۇنى دىندا ئازغۇنلۇققا 

لىمالىرىنىڭ ۋە ئىلگىرىكى سهلهپ ئىلىپ بارسا، ئىسالم ئۆ
ئالىملىرىنىڭ مهسىلىگه بولغان قارىشى ۋە مهقسهتلىرىنى 

مۇشۇ ئاساسقا تايانغاندا تاالقنىڭ . ئېتىبارغا ئالمىغان بولىدۇ
قهسهملىرى، قۇل ئازات قىلىش ۋە ئوچۇق لهۋزى بىلهن كىنايه 

بهزى . قىلىنغان لهپزىلهرنى بىرلهشتۈرۈش قائىدىسى چىقىرىلىدۇ
ۋاقىتتا ئوچۇق لهپزىلهر كىنايىگه ئۆرۈلگهندە نىيهتكه 

بهزى ۋاقىتتا كىنايه لهپزىلهر ئوچۇق لهپزىگه . ئېهتىياجلىق بولىدۇ
ئهلپۇرۇق ".  [ئۆرۈلىدۇ بۇ ۋاقىتتا نىيهتكه ئېهتىياجلىق بولمايدۇ

 ].بهت-٣٢١توم -١
ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله يۇقىرىقى قۇرالرنى يۆتكهپ بايان      
لغاندىن كېيىن، ئىمام قۇراپىي رەهىمههۇلالهنىڭ بۇ ئىنچىكه قى

مانا بۇ ههقىقى : "چۈشهندۈرۈشلىرىنى مهدهىيىلهپ مۇنداق دېگهن
 . چۈشهنچىدۇر

-ئادەتلىرىنىڭ ئوخشىماسلىقى، زامان-ئىنسانالرنىڭ ئۆرپ     
ماكانلىرىنىڭ ئوخشىماسلىقى، ئههۋاللىرىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا 

كىتابالردا قهيت قىلىنغان ئىبارىلهر بويىچه قارىماستىن پهقهت 
پهتىۋا بهرگهن كىشى ئۆزىمۇ ئېزىپ كېتىدۇ ۋە كىشىلهرنىمۇ 
ئازدۇرىۋىتىدۇ، بۇنداق پهتىۋا بهرگۈچىنىڭ دىندا ئۆتكۈزگهن 
جىنايىتى كىشىلهرنىڭ ياشاش شارائىتى، تۇرمۇش ئادىتى ۋە 

نىپ ياشىغان دەۋرىگه قارىماستىن پهقهت تىببى كىتابقا تايى
كېسهل داۋالىغان دوختۇرنىڭ جىنايىتىدىن نهچچه ههسسه يۇقىرى 

ئاالرنىڭ . بىرى جاهىل تىۋىپ يهنه بىرى جاهىل مۇپتىدۇر. بولىدۇ
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بىرى كىشىلهرنىڭ دىنىغا زىيان يهتكۈزسه يهنه بىرى بهدىنىگه 
 . زىيان يهتكۈزگۈچىدۇر

الم ئىئ. ["ئالاله تائاال ههممهيلهننى توغرىغا يېتهكلىسۇن     
 ].بهت-٧٨توم -٣" ئهلمۇۋەققىئىين

 . ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     
 

 
 


