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 ساھابە كىرامالرنى ئۆچ كۆرۈشنىڭ ھۆكمى

 

 نومۇرلۇق سوئال -35554    

 :وئالس    

ى توغرىسىدا مەن بىر كىشى بىلەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىر    

ئۆچ كۆرسەك بۇ  الردىن قايسى بىرىنىساھابى سۆھبەتلىشىپ قالدىم، ئۇ كىشى ماڭا:

بىزنىڭ ئىسالمىمىزغا زىت كەلمەيدۇ، مۇمكىن ساھابىالرنى ئۆچ كۆرۈش ئىمان 

دېدى.  ،دائىرىسىدىن چىقىرۋەتسىمۇ لېكىن ئىسالم دائىرىسىدىن چىقىرۋەتمەيدۇ

 ۈرۈپ بېرىشىڭالرنى سورايمىز.سىلەرنىڭ بۇ ئىشنى ئوچۇق چۈشەند

 :اۋاپج    

 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

بىر ئىنسان ئۆزىنىڭ ۋاقتىنى دىنى ۋە دۇنيالىق مەنپەئەتىگە پايدىلىق بولغان     

السىال المدىن قپەيغەمبەرئەلەيھىسسا ئىشالرغا سەرپ قىلماستىن بەلكى

ۋە ئۇالر ئارىسىدا يۈز  ە كىرامالربولغان ساھابپەزىلەتلىكلىرى ئىنسانالرنىڭ ئەڭ 

ئۇ  ،چىقىشىەبەرگەن ئىختىالپالرغا سەرپ قىلىشى ۋە بۇ ئىشالرنى ئوتتۇرىغا ئ

-ئىنساننىڭ ئالالھ تائاال تەرىپىدىن توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلىنمىغانلىقى ۋە خار

 ئىبارەتتۇر.  ىدىنغانلىقزارلىققا دۇچار بول

ھەر قانداق بىر شەخسنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى ئۆچ     

كۆرۈش ۋە ھاقارەت قىلىشى يولسىزلىقتۇر. ساھابىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقى ۋە 

مىلى ۋە -پەزىلەتلىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئۇالر دىننى قوغداش ۋا تارقىتىشقا جېنى

بۇ يولدا دىن دۈشمەنلىرىگە تىرىشچانلىق كۆرسەتكەن ۋە ئەمەلىي ھەرىكىتى بىلەن 

ھەدىس ۋە دىنى ئەھكامالرنى كىيىنكى ئەۋالدالرغا -قارشى كۆرەش قىلغان، قۇرئان

مىلى ۋە بارلىقىنى بېغىشلىغان، ئالالھ تائاال ئۇالرنى  -يەتكۈزگەن، ئالالھ يولىدا جېنى

اھلىقىغا تاللىغان، شۇنىڭ ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمر

-ئۇالرنى ئالالھ تائاالغا ئىشەنمەيدىغان، دىننى ياقتۇرمايدىغان مۇناپىقئۈچۈن 

 مۇشرىكالر ئۆچ كۆرىدۇ ۋە ھاقارەت قىلىدۇ. 
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ئەنھۇ ھەدىس بايان قىلىپ، مەن پەيغەمبەر  بەرا ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ    

ر ياخشى كۆرىدۇ، مۇناپىقالر ئۆچ ئەنسارالرنى پەقەت مۆمىنال» ئەلەيھىسساالمنىڭ:

كۆرىدۇ، ئۇالرنى ياخشى كۆرگەن كىشىنى ئالالھ تائاال ياخشى كۆرىدۇ، ئۇالرنى ئۆچ 

بۇخارى ]دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان دەيدۇ. « كۆرگەن كىشىنى ئالالھ تائاال ئۆچ كۆرىدۇ

 ھەدىس[.-55رىۋايىتى  مۇسلىم ھەدىس.-4553 رىۋايىتى

، مۇناپىقلىق چەكلىنىپن كىشىدە ئىمان ئەنسارالرنى ئۆچ كۆرگە    

ئۇالرغا ياخشىلىقتا الر، شۇنداقال مۇھاجىرى ۋە ئىسپاتلىنىدىغان تۇرسا، ئەنسار

ئەگەشكەن كىشىلەرنى ئۆچ كۆرگەن، ھاقارەت قىلغان، ئۇالر ۋە ئۇالرنى ياخشى كۆرگەن 

ۋەتتە ئىمان ئەل كافىرغا چىقىرىدىغان ئىنسانالردا ۋە ئۇالردىن رازى بولغان كىشىلەرنى

دىن الركاپىر-ھەقىقەتەن مۇناپىق الرئۇ)خۇددى راپىزىالرغا ئوخشاش(  .بولمايدۇ

 ئىبارەتتۇر. 

ۋەلجەمائەنىڭ ئىتىقادىنى بايان قىلىپ  ئىمام تاھاۋىي رەھىمەھۇلالھ، ئەھلى سۈننە    

"پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى ياخشى كۆرىمىز، ئۇالرنى  مۇنداق دەيدۇ:

جۇدا بولمايمىز، ئۇالرنى ئۆچ -اخشى كۆرۈشتە چەكتىن ئاشۇرۋەتمەيمىز، ئۇالردىن ئاداي

كۆرگەن ۋە ياخشى سۈپەتلەر بىلەن سۈپەتلىمىگەن كىشىنى ئۆچ كۆرىمىز، ئۇالرنى 

پەقەت ياخشى سۈپەت بىلەن زىكىر قىلىمىز، ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش دىن، ئىمان ۋە 

تىن ئىبارەت نىپاق فرى ۋەئۆچ كۆرۈش بولسا كۇئېھساننىڭ جۈملىسىدىندۇر، ئۇالرنى 

 ھەددىدىن ئاشقانلىقتۇر".  بولۇپ

ۋەلجامائە  "ئەھلى سۈننە ۋزان مۇنداق دەيدۇ:فەشەيخ سالىھ پەزىلەتلىك     

تاۋابىئاتلىرىنى ياخشى -ئۆلىمالىرىنىڭ قارىشى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە

 كۆرۈشتۇر. 

ساھابىالرنى ياخشى كۆرىدۇ، پەيغەمبەر  ناسىبىيە قارىشىدىكىلەر    

ناسىبىيە دەپ  ڭتاۋابىئاتلىرىنى ئۆچ كۆرىدۇ، ئۇالرنى-ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە

تاۋابىئاتلىرىغا ئۆچمەنلىك -ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە :ئاتىلىشى

 قىلغانلىقى سەۋەبىدىندۇر.

بەيىتنى  -ۇالر ئۆز قارىشى بويىچە ئەھلىئەمما راپىزىالر بۇنىڭ ئەكسىچە بولۇپ، ئ    

لەنەت قىلىدۇ، كاپىرغا نىسبەت ۋە ئۇالرغا  ياخشى كۆرىدۇ، ساھابىالرنى ئۆچ كۆرىدۇ

 بېرىدۇ ۋە تۈرلۈك ھاقارەتلەر بىلەن سۆكىدۇ. 
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ساھابىالرنى ئۆچ كۆرۈش دىننى ئۆچ كۆرگەنلىكتۇر، چۈنكى ساھابىالر     

ۈچىلىرى ۋە ئۈممەتكە دىننى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئەگەشك

يەتكۈزگۈچىلەردۇر. ئۇالرنى ئۆچ كۆرگەنلىك ئىسالمنى ئۆچ كۆرگەنلىكتۇر، بۇ ئۇالرنىڭ 

 قەلبىدە ئىماننىڭ يوقلىقى ۋە ئىسالمنى ياخشى كۆرمەيدىغانلىقىنىڭ دەلىل

 ئىسپاتىدۇر. 

ھۆرمىتىنى قىلىش بولسا، -ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈش، ئۇالرنىڭ ئىززەت     

دۇر، چۈنكى ىۇسۇلمانالرنىڭ ھەممىسى بىلىشى مۇھىم بولغان ئاساسلىق قائىدم

ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈش ئىماننىڭ جۈملىسىدىن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياكى 

ۋە مۇناپىقلۇقتۇر. ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى ياخشى  ىرفبىرەرسىنى ئۆچ كۆرۈش بولسا كۇ

رگەنلىك، ئۇالرنى ئۆچ كۆرگەنلىك كۆرگەنلىك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ياخشى كۆ

 .[شەرھى ئەقىدەتۇت تەھاۋىيە" ]پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى ئۆچ كۆرگەنلىكتۇر.

بەزى ئالىمالر ساھابىالرنى ئۆچ كۆرۈش دېگەن مەسىلىنى تەپسىلى بايان قىلىپ      

مۇنداق دەيدۇ: ساھابىالرنىڭ بەزىسىنى ئۆچ كۆرۈش دۇنيالىق ئىشالر سەۋەبىدىن 

ئەمما ئۇالرنى دىنى ئىشالر ۋە  .ا بۇنىڭ بىلەن كاپىر ياكى مۇناپىق بولمايدۇبولس

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ھەمراھلىرى بولغانلىقى سەۋەبىدىن ئۆچ كۆرىدىكەن بۇ 

ئۇنداق كىشىلەرنىڭ شەكسىز كاپىر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ تەپسىلى بايانات 

دا بايان قىلغان قائىدىگە زىت كەلمەيدۇ بەلكى ئۇ قائىدىنى ىبىز يۇقىر

 چالندۇرىدۇ.ۈئوچۇقالرشتۇرىدۇ ۋە ك

 ئىمام ئەبۇ زۇرئە ئەررازى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:     

"پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى كەمسىتكەن ۋە كۆزگە ئىلمىغان 

 پ بىلگىن". مۇناپىق دە-كىشىنى كۆرسەڭ، ئۇ كىشىنى زىندىق

"پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ  ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

كەمسىتكەن -ساھابىلىرىنى اليىق بولمىغان سۈپەتلەر بىلەن زىكىر قىلغان

 كىشىنى كۆرسەڭ، ئۇنى ئىسالمغا تۆھمەت قىلىۋاتىدۇ دەپ بىلگىىن". 

 ڭ"ساھابىالرنى مۇنداق دەيدۇ:ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ شەيخۇل     

ئېتىقادى جەھەتتە كەمسىتمەستىن بەلكى ئۇالرنى بېخىللىق، -ئادىللىقى ۋە دىنى

قورقۇنچاقلىق، بىلىمسىزلىك ۋە دۇنياغا بېرىلىش قاتارلىق سۈپەتلەر بىلەن 

ت بەرمەيمىز بەلكى ئۇنداق سۈپەتلىگەن بولسا، بۇنداق كىشىلەرنى كاپىرغا نىسبە
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بېرىمىز. بەزى ئۆلىماالرمۇ مۇشۇ تەرەپتىن ئۇالرنى كۇپىرغا نىسبەت  تەربىيەگە كىشى

 بەرمىگەن بولىشى مۇمكىن. 

ئەمما ساھابىالرنى سەت سۆزلەر بىلەن ھاقارەت قىلغان، لەنەت قىلغان كىشىلەرگە      

بىلەن  قىلغانئۆچ كۆرۈپ لەنەت  نىقارىتا ئۆلىماالرنىڭ قارىشى ئوخشاش ئەمەس، ئۇالر

 دۇ.لىەرەپتىن لەنەت قىلغانالرنىڭ ئارىسى پەرقلەندۈرىئېتىقادى ت

ئەمما بۇنىڭدىن ئۆتۈپ، ساھابىالرنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم دۇنيادىن كەتكەندىن     

كېيىن ئون نەچچە كىشىدىن باشقىالر دىندىن يىنىۋالغان، مۇرتەد بولۇپ كەتكەن 

ت قىلىدىكەن، ياكى ساھابىالرنىڭ ھەممىسى پاسىقلىشىپ كەتكەن دەپ تۆھمە

رىمدە بىر قانچە ئورۇندا، ەئۇنداق ئادەمنىڭ كاپىرلىقىدا شەك يوق. چۈنكى قۇرئان ك

ئۇالردىن ئالالھ تائاالنىڭ رازى بولغانلىقى، ئۇالرنى ماختىغانلىقى تەكرار بايان 

ھاقارەت قىلغان ئىپالس كىشىلەرنىڭ كاپىر  غاقىلىنغان بولۇپ، ساھابىالر

ايدۇ، چۈنكى ئۇالر قۇرئاندا بىر قانچە ئورۇندا بايان شەك قىلىنم گەئىكەنلىكى

ھەدىسنىڭ ئوچۇق باياناتلىرى  بۇنى -. قۇرئانغان بولىدۇقىلىنغان ئايەتنى ئىنكار قىل

ُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَتنَْهْوَن ﴿ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ، مانا بۇ ئايەتمۇ:
ْ
ْخرَِجْت لِلنَّاِس تَأ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
ُكنتُْم َخْْيَ أ

ئى مۇھەممەد ئۈممىتى! سىلەر ئىنسانالر »تەرجىمىسى:   ﴾الُْمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن بِاللَّـهِ َعِن 

مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان 

ئايەت[ -111ئىمران -]سۈرە ئال« قا ئىمان ئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتىسلەر.هللا ا

 شۇنى ئىپادىلەيدۇ.

، ئۇالرنىڭ رممەتنىڭ ئەڭ ياخشىسى بىرىنچى ئەسىردىكى كىشىلەۈبۇ ئ    

ممەت، ۈنى ئەڭ ناچار ئىتىممۈئ ئىسالمھەممىسىنى كاپىر ۋە پاسىق دەپ قاراش 

ممەتنىڭ بىرىنچى ئەسىردىكى كىشىلىرى دەپ ۈئۇالرنىڭ ئەڭ ناچارلىرى مۇشۇ ئ

 لۇق ھېسابلىنىدۇ. فرۇئاشكارا كۇ-ئىسالم دىنىدا ئوچۇقبۇ  ىغانلىق بولۇپ،قار

ھەرىكەتلەرنى ئاشكارا قىلغان كىشىلەرنىڭ -شۇنىڭ ئۈچۈن مۇشۇنداق سۆز    

مۇناپىقالرنىڭ ھەممىسى -مۇناپىق ئىكەنلىكى ئوچۇق بىلىنىدۇ. زىندىق-زىندىق

بەشىرىسىنى -قاراشلىرىنى يوشۇرىدۇ، ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ئەپتى-ئۆزىنىڭ پىكىر

نۇرغۇن ئىشەنچىلىك خەرۋەرلەردە ئۇالرنىڭ بەزىسىنىڭ  ئاشكارا قىلىپ تۇرىدۇ،

ئۆلگەندە ياكى ھايات ۋاقتىدا شەكلىنىڭ توڭگۈزغا ئۆزگۈرۈپ قالغانلىقى نەقل 

بۇ مەزمۇندا نۇرغۇن  بولۇپ، قىلىنغان، كۆپچىلىك ئالىمالرمۇ بۇنى نەقل قىلغان
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بدۇل ۋاھىد ئا ىبنئىكىتاپالر يېزىلدى. ھاپىز سالىھ ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد 

"ساھابىالرنى ھاقارەت قىلىشتىن چەكلەش ۋە بۇ توغرىدا بايان  مەقدىسى يازغان:

" ناملىق ئەسىرىمۇ شۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئومۇمەن بۇ ۋە جازا قىلىنغان گۇناھ

توغرىدا بەزى ئالىمالر ساھابىالرنى ھاقارەت قىلغانالرنىڭ شەكسىز كاپىر ئىكەنلىكى 

رنى كاپىر دەپ ھۆكۈم قىلماسلىق توغرىسىدا يەنە بەزىلەر توغرىسىدا، بەزىلەر ئۇال

ئۇالرغا ھۆكۈم قىلىشتا تەپسىلى بايان قىلىش توغرىسىدا ئەسەرلەرنى يازدى. 

-591-591" ناملىق ئەسەر "پەيغەمبەرنى ھاقارەت قىلغانغا سۇغۇرۇلغان قىلىچ

 . لەر[بەت

دا بايان قىلىنغان ى"يۇقىر ئىمام تەقىيىددىن سۈبكى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

تەتقىقاتالرغا كۆرە، ساھابىالرنىڭ بەزىسىنى ھاقارەت قىلغانلىق، ساھابىالرنىڭ 

بولۇپ، ئۇالرنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقىدا شەك  لىقھەممىسىنى ھاقارەت قىلغان

بولغانلىقى  ەئۇ ساھاب)چۈنكى ساھابىالردىن بىرىنى ھاقارەت قىلغانلىق،  تۇر.يوق

ئورنىنى چۈشۈرگەنلىك بولۇپ، ئۇالر بۇ ئارقىلىق ڭ ئۇنى (ئۈچۈن

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئىتىراز بىلدۈرىدۇ، بۇنداق كىشىلەرنىڭ كاپىرلىقىدا 

"ئۇالرنىڭ بەزىسى كاپىر"  ھاۋىينىڭ:ەمۇشۇ قائىدىگە ئاساسەن، ئىمام ت تۇر.شەك يوق

نىڭ بەزىسىمۇ دېگەن سۆزىنى مۇشۇ مەنادا چۈشىنىشكە بولىدۇ. چۈنكى ساھابىالر

بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنى ھاقارەت قىلغانلىق كاپىر ھېسابلىنىدۇ. ئەمما  ەساھاب

بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ ئۆزىگە خاس بولغان  ەساھابىالرنى ساھاب

يەنى مەككە ئازات بولۇشتىن ئىلگىرى مۇسۇلمان بولغان  ا،ئىشلىرى سەۋەبىدىن بولس

بولسىمۇ بىز ساھابىالرنىڭ ئارتۇقچىلىقىنى ئېتىراپ قىلىمىز،  قاتارلىق تەرەپتىن

ئەنھۇالرنى ھاقارەت  راپىزىالر ساھابىالردىن ئەبۇ بەكرى بىلەن ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

قازى ھۈسەيىن بۇ ئىككى ساھابىنى ھاقارەت قىلغانالرنىمۇ كاپىر دەپ بايان   .قىلىدۇ

 قىلغان. 

ككىلىنىشنىڭ يولى بولسا، مەلۇم بىر كىشىنى ئۆزىگە دا بايان قىلىنغان ئىىبىز يۇقىر    

 ،بۇ ،خاس بولغان ئىش بىلەن ھاقارەت قىلغان بولسا، دۇنيالىق ئىشالر سەۋەبىدىن ئۆچ كۆرسە

 ەئەمما ساھابىالردىن بىرەر كىشىنى ساھاب .ئۇ كىشىنىڭ كاپىرلىقىنى ئىپادىلىمەيدۇ

كۆرىدىكەن ئۇ كىشىنىڭ كاپىر  ئۆچ تۈپەيلى بولغانلىقى ياكى باشقا دىنى سەۋەپلەر

 . بەت[-555توم -3ناملىق ئەسەر  "سۈبكى پەتىۋالىرى"]". قەتئىدۇر بولىدىغانلىقى

 ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.    
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