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راپىزىالرنىڭ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ھاراق ئىچكەن
دەپ تۆھمەت قىلغانلىقى توغرىسىدا
افرتاء الرافضة أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه رشب اخلمر!!
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پەزىلەتلىك شەيخ مۇھەممەد سالىھ ئەلمۇنەججىد
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راپىزىالرنىڭ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنى ھاراق ئىچكەن دەپ تۆھمەت
قىلغانلىقى توغرىسىدا
 -973732نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئالىملىرىنىڭ كىتابلىرىدا مۆمىنلەرنىڭ ئەمىرى بولغان ئۆمەر ئىبنى
خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇسۇلمان بولغاندىن كىيىنمۇ ھاراق ئىچكەن دەپ بارمۇ؟ بەزى شىئەلەر
بىلەن مۇنازىرە قىلىشقاندا ،ئۇالر شۇنداق دېدى ،ئۇالرغا قانداق رەددىيە بېرىشنى بىلەلمىدىم؟ .بۇ
ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر،
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،ئائىلە-تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابى كىرامالرغا ئالالھنىڭ
رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
بۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا قىلىنغان ئوپ-ئوچۇق تۆھمەت ،يالغان ،توقۇلمىدىن ئىبارەت،
ھەممەيلەنگە مەلۇمكى ،ھەر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ ئېنىق بولمىغان دەلىللەر بىلەن يەنە بىر
مۇسۇلماننى تۆھمەت قىلىشى توغرا بولمايدۇ ،ئادەتتىكى كىشىلەرنى دەلىل-ئىسپاتسىز تۆھمەت
قىلىش چوڭ گۇناھ بولىدىغان تۇرسا ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا ئوخشاش ئىسالمدا مەشھۇر
كىشىلەرنى تۆھمەت قىلغۇچىنىڭ جىنايىتى قانداق بولىدۇ؟!.
ئۆمەر پارۇق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇسۇلمان بولغاندىن باشالپال ھاراققا قارشى جەڭ ئېالن قىلغان،
ھاراق ھارام قىلىنىشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ خەتىرى توغرىسىدا پىكىر بايان قىلغانلىقى قەيت
قىلىنىدۇ.
ئۆمەر ئىبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ھاراقنىڭ ھاراملىقى توغرىسىدا ئايەت
نازىل قىلىنغان ۋاقتىدا ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :ئى ئالالھ! ھاراق توغرىسىدا بىزنىڭ كۆڭلىمىز
ئارام تاپقۇدەك ئوچۇق ھۆكۈم بايان قىلىپ بارگەيال دېدى ،بەقەرە سۈرىسىدىن بۇ ئايەت نازىل بولدى:
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قىمار توغرىسىدا سورىشىدۇ ،سەن ئۇالرغا :بۇنىڭ ھەر ئىككىسى چوڭ گۇناھ ،دېگىن[ ».سۈرە بەقەرە
-912ئايەت].
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چاقىرتىلىپ بۇ ئايەت تىالۋەت قىلىپ بېرىلگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇ :ئى ئالالھ! ھاراق توغرسىدا بىزنىڭ كۆڭلىمىز ئارام تاپقۇدەك ئوچۇق ھۆكۈم بايان قىلىپ
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مۆمىنلەر! سىلەر مەست بولساڭالر ،نېمە دەۋاتقىنىڭالرنى بىلگىنىڭالرغىچە ،جۇنۇپ بولساڭالر- ،
يول ئۈستىدە بولغانالر (بۇنىڭدىن) مۇستەسنا - ،غۇسلى قىلمىغۇچە نامازغا يېقىنالشماڭالر»،
[سۈرە نىسا -37ئايەت].
نامازغا تەكبىر ئېيتىلغان ۋاقىتتا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ جاكارچىسى كىشىلەرگە:
دىققەت قىلىڭالر! مەس بولۇپ قالغان كىشىلەر نامازغا يېقىنالشمىسۇن دېدى ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
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ئەنھۇ چاقىرتىلىپ بۇ ئايەت تىالۋەت قىلىپ بېرىلگەندە ،ئۆمەر رەزىيەلالھۇئەنھۇ :ئى ئالالھ! ھاراق
توغرىسىدا بىزنىڭ كۆڭلىمىز ئارام تاپقۇدەك ئوچۇق ھۆكۈم بايان قىلىپ بارگەيال دېدى.
َ ْ َ
َ
كىيىنكى باسقۇچتا سۈرە مائىدەدىكى بۇ ئايەت نازىل بولغاندا﴿ :ف َهل أنتُم ُّمنتَ ُهون﴾ تەرجىمىسى:

«سىلەر ئەمدى (ھاراقتىن ،قىماردىن) يانمامسىلەر؟[ ».سۈرە مائىدە -21ئايەتنىڭ بىرقىسمى].
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ" :ياندۇق ئى ئالالھ!" دېگەن[ ».ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى-7733ھەدىس].
ئۆمەر رەزىيەلالھۇئەنھۇ خەلىپە بولغاندىن كىيىن كىشىلەرنى ھاراقتىن ئاگاھالندۇرۇش ۋە
ھاراقنىڭ ھۆكمىنى تولۇق بايان قىلىش قاتارلىق ئىشالرغا ئاالھىدە كۆڭۈل بۆلگەن.
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ پەيغەمبەر
ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنبىرى ئۈستىدە تۇرۇپ مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم :ئى ئىنسانالر!
ھاراقنىڭ ھارام ئىكەنلىكى توغرىسىدا ئايەت نازىل قىلىندى ،ھاراق بەش تۈرلۈك نەرسىدىن
ياسىلىدۇ ،ئۈزۈم ،خورما ،ھەسەل ،بۇغداي ۋە ئارپا قاتارلىقالردىن ئىبارەت بولۇپ ،ئەقىلنى يوق
قىلىدىغان(يەنى پەردىلەيدىغان) ھەرقانداق نەرسە ھاراقنىڭ جۈملىسىدىندۇر[ ».بۇخارى
رىۋايىتى-3712ھەدىس .مۇسلىم رىۋايىتى-7379ھەدىس].
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھاراق ئىچكۈچىلەرگە جازا بىكىتىش ئىشلىرىدا ،ھاراق ئىچكۈچىگە
بىكىتىلگەن ئوچۇق جازا بولمىغانلىقى ئۈچۈن بۇ توغرىدا پىشقەدەم ساھابىالر بىلەن مەسلىھەت
قىلىپ ،بۇ جەمئىيەتتىن تازىلىنىشى ئۈچۈن ئاالھىدە ئەھمىيەت بەرگەن.
ئەنەس ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يىنىغا
ھاراق ئىچكەن بىر ئادەم ئىلىپ كىلىنگەندە ،ئۇ ئادەمنى خورمىنىڭ شاخلىرى بىلەن قىرىق
قېتىمغا يىقىن ئۇردى ،ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ شۇنداق قىلدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ
خەلىپە بولغاندا ،بۇ مەسىلە توغرىسىدا ساھابىالر بىلەن كىڭەش ئىلىپ باردى ،ئابدۇراھمان ئىبنى
ئەۋف رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ :جازانىڭ يەڭگىلراقى سەكسەن دەررە دېدى ،شۇنىڭ بىلەن ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ھاراق ئىچكەن ئادەمنى سەكسەن دەررە ئۇرۇشقا بۇيرىدى[ ».مۇسلىم رىۋايىتى-1337
ھەدىس].
ئەقلى-ھۇشى جايىدا بىر ئىنسان شۇنى ئويالپ باقسۇنكى! بىر ئىنسان ھاياتى بويىچە
مۇسۇلمانالر جەمئىتىنى ھاراقتىن ئەڭ يۇقىرى دەرىجەدە پاكىزالشقا ئەھمىيەت بىرىپ ،ئاخىرىقى
ھاياتىغىچە مۇشۇ پىرىنسىپنى داۋامالشتۇرۇپ دۇنيادىن كەتسۇن ،ئاندىن بۇ پىرىنسىپقا سەل
قاراپ ھاراق ئىچسۇن؟!
بۇ راپىزىالرنىڭ تۆھمەتلىرى بولۇپ ھەيران قاالرلىق ئىش ئەمەس .شەيخۇل ئىسالم ئىبنى
تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ،شىئە-راپىزىالرنى سۈپەتلەپ" :ئۇالر ئومۇمەن ئىسالم ئۈممىتى ئىچىدىكى
ئەڭ يالغانچى كىشىلەردۇر دېگەن""[ .پەتىۋاالر توپلىمى" -93توم -191بەت].
ھەدىس توپالملىرى ۋە ساھابىالردىن بايان قىلىنغان ئەسەرلەرنىڭ ھېچ بىرىدە ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ھاراق ئىچكەنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان دەلىل تىپىلمايدۇ .بەلكى ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شاراپ ئېچكەنلىكى بايان قىلىنغان ،ئۇ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قەستكە
ئۇچرىغانلىق ۋەقەلىكىدە بايان قىلىنغان ،زەھەرلىك خەنجەر ئۇرۇلغاندىن كىيىن دوختۇر ئۇنىڭغا
شاراپ ئىچكۈزگەن.
شاراب (نەبىيز) دېگەن سۆز ھاراققىمۇ ئىشلىتىلىدۇ .خورما ياكى ئۈزۈمنى سۇغا چىالپ
ئىچىتىلمىغان دەرىجىدە تەييارالنغان ئىچىملىك بولۇپ ،ئازراق تەم پەيدا بولغاندا ئىچىشكىمۇ

3

ئىشلىتىلىنىدۇ .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئىچكىنى كىيىنكىسى يەنى خورما ياكى ئۆزۈمنىڭ
تەمى كىرگەن تاتلىق ئىچىملىكتىن ئىبارەت .بۇنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ ئىچكەن ،ئالىمالر
بۇنى ئىچىشنىڭ دۈرۈس ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن.
ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇسامە رەزىيەلالھۇ
ئەنھۇنى كەينىگە مىندۈرۈپ بىزنىڭ يىنىمىزغا كەلگەندە ئېچىدىغان نەرسە تەلەپ قىلدى ،بىز
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا بىر قاچا شاراپ كەلتۈردۇق ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىچىپ
ئاشقىنىنى ئۇسامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا بەردى ۋە :ناھايتى ياخشى ،تەملىك تەييارالپسىلەر ،دائىم
شۇنداق قىلىڭالر »،دېدى[ .مۇسلىم رىۋايىتى -1717ھەدىس].
ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ" :بۇ ئۈزۈم ياكى باشقا مىۋىلەر بىلەن تەمى تاتلىق
قىلىنغان ،مەس قىلمايدىغان ئىچىملىك بولۇپ ،ئۇزۇن مۇددەت چىالنسا مەس قىلغۇچى
ئىچىملىككە ئۆرىلىدۇ ،ئۇ ۋاقىتتا ئىچىش چەكلىنىدۇ""[ .سەھىھ مۇسلىمنىڭ شەرھىسى" -2
توم -73بەت].
ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ يەنە مۇنداق دەيدۇ(" :نەبىيز) ئىچىملىكىنى قاينىتىلمىغان،
تەمى ئۆزگەرمىگەن ،تاتلىق ۋاقتىدا ئىچىش دۇرۇس بولىدۇ ،ئىسالم ئالىملىرى بۇنى ئىچىشنىڭ
دۇرۇس ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەن""[ .سەھى مۇسلىمنىڭ شەرھىسى" (-17توم -133بەت].
شۇنىڭدىن ھەيران بولىمىزكى! ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئارتۇقچىلىق ،پەزىلىتى ۋە ئىمانى
قۇۋۋىتى ،ئۇ كىشىنىڭ مۇشۇ ئۇممەتنىڭ ئېچىدە ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ۋە ئەبۇبەكرى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن كىيىنكى ئەڭ ھۆرمەتلىك زات ئىكەنلىكى بۇنىڭغا بارلىق ساھابىالرنىڭ
بىرلىككە كەلگەنلىكى ،ئەلىي رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ كۇپە مەسچىتىدە مۇنبەردە تۇرۇپ ئۆمەر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرىغا گۇۋاھ بولغانلىقى قاتارلىق نۇرغۇن ھەدىسلەر بايان
قىلىنغان تۇرۇقلۇق ،تۆھمەتچىلەر ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى بايان قىلىنغان
ئوچۇق دەلىللەرگە نەزەر سالماستىن( ،نەبىيز ئىچىملىكىدىن ئىبارەت) ئىككى تەرەپكە
ئېھتىماللىقى بولغان بىر سۆز ئارقىلىق ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نامىغا داغ تەككۈزۈشكە
ئۇرىنىدۇ .مانا بۇ ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە سۈپەتلىگەن دىللىرى ساغالم بولمىغان
ََذ ذ َ ُُ ْ ٌَْ ََذ ُ َ
ون َما ت َ َشابَ َه ِمنْ ُه ابْت َغ َ
اء
اَّلين ِِف قلوبِ ِهم زيغ فيت ِبع
كىشىلەرنىڭ يولىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فأما ِ
ِ
ْ َْ ْ َ َْ
ال ِفتن ِة َوابتغ َ
اء تأ ِوي ِل ِه﴾ تەرجىمىسى« :دىللىرىدا ئەگرىلىك بار (يەنى گۇمراھلىققا مايىل) كىشىلەر
ِ
پىتنە قوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش ئۈچۈن ،مۇتەشابىھ ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ (يەنى
مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى خاھىشى بويىچە چۈشەندۈرىدۇ)[ ».ئال-ئىمران سۈرىسى -3ئايەت].
ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.
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