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 شىيئەلەردە "ئون ئىككى ئىمام" نىڭ ئورنى

 

 نومۇرلۇق سوئال-272101    

 : وئالس    

كىيىنكى دەۋىردىكى شىئەلەرنىڭ قارىشىدا شىئەلەرنىڭ ئون ئىككى ئىمامنىڭ     

 ۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمىز. چ ، بۇ ھەقتەئورنى قانداق؟

 :اۋاپج    

 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

بىرىنچى: راپىزە ياكى ئىمامالر ياكى ئون ئىككى ئىمام دېگەنلەر شىئەلەرنىڭ بىر     

ھابىالرنى رەت ەسكۆپچىلىك  :پىرقىسىدۇر. ئۇالرنىڭ راپىزە دەپ ئاتىلىشى

ئەنھۇنىڭ ئورنىنى رەت  ئەنھۇ ۋە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ قىلغانلىقى، ئابۇبەكرى رەزىيەلالھۇ

مۇسۇلمان قىلغانلىقى ياكى زەيد ئىبنى ئەلىنىڭ ئىماملىقىنى رەت قىلىپ 

 سەۋەبىدىندۇر.  چىققانلىقىئايرىلىپ  جامائىتىدىن

ئىماملىق مەسىلىسىگە بەك ئۇالرنىڭ  :ئۇالرنىڭ ئىمامىيە دەپ ئاتىلىشى    

ياكى  دەپ ئېتىقاد قىلغانلىقى دىنبۇ مەسىلىنى دىننىڭ ئاساسىىرىپ، ئەھمىيەت ب

ئەنھۇ ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدلىرىغا  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئىماملىقنى ئەلى رەزىيەلالھۇ

 . سەۋەبىدىندۇر قىلغان دەپ گۇمان قىلغانلىقى ۋەسىيەتقالدۇرۇش توغرىسىدا 

تىقادىدا ئىماملىق ېدەپ ئاتىشى ئۇالرنىڭ ئ "ئون ئىككى ئىمام"ىڭ ئۇالرن    

 بېرىلگەنتاۋابىئاتلىرىدىن ئون ئىككى كىشىگە -پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە

ئەنھۇ،  دەپ ئىتىقاد قىلغانلىقىدىندۇر. ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى ئەلى رەزىيەلالھۇ

نىڭ ىئۈچىنچى ئەسىر ەا ھىجرىيئۇالرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى ئۇالرنىڭ گۇمانى قارىشىد

مۇھەممەد مەۋھۇم يېرىمىدا سامۇرائە شەھىرىدىكى غارغا كىرىپ غايىپ بولغان 

ھەسەن ئەسكىرى بولۇپ، ئۇالر ئۇنى غاردا ھازىرغىچە ھايات دەپ ئۇنىڭ  ىبنئى

. ئۇالر ئۈچۈن ئىسالم ئەھلىنىڭ ئېتىقادىغا زىت بولغان ىدۇچىقىشىنى كۈتۈۋات

 شلىرى بار. ئۇنىڭ جۈملىسىدىن:ئۇسۇل قارا-ئەقىدە
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-ئۇالر ئىماملىرى توغرىسىدا بەك چەكتىن ئاشۇرۇۋەتكەن، ئۇالرنى گۇناھ-2    

دۇئا، ياردەم تەلەپ قىلىش، مال بوغۇزالش ۋە تاۋاپ  قارايدۇ.مەسىيەتتىن پاك دەپ 

ال مانا بۇ، ئالالھ تائاقىلىدۇ. قىلىش قاتارلىق نۇرغۇنلىغان ئىبادەتلەرنى ئۇالر ئۈچۈن 

ئۇالرنىڭ  بولۇپ،خەۋەر بەرگەن كەچۈرۈم قىلىنمايدىغان چوڭ شېرىكتىن ئىبارەت 

ئىشتىراك ئاددى كىشىلىرىدىن تارتىپ ھەممىسى بۇ شېرىككە  ۋە ئۆلىمالىرى

  قىلىدۇ.

زىيادە قىلىنغانلىقى توغرسىدىكى -رىمنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى، كامەقۇرئان ك-1    

وغرىدا يېزىلغان كىتابالر بولۇپ، بۇنى شىئەلەرنىڭ سۆزلەر بولسا، ئۇالر ئۈچۈن بۇ ت

قۇرئان مەزھىبىدە  نىڭھەتتا ئۇالر .ئالىملىرىمۇ ۋە ئادەتتىكى ئاۋام خەلقمۇ بىلىدۇ

زۆرۈر ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىن دەپ ئېتىقاد قىلىشى رىمنى ئۆزگەرتىلگەن ەك

اجىئەت ئالنىڭ جاۋابىغا مۇرونۇمۇرلۇق س - 120777. بۇنىڭ ئۈچۈن يدۇھېسابال

 قىلىنسۇن.

ھابىالرنى كاپىرغا ەئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشكەن كۆپچىلىك س-3    

ئۇالرغا لەنەت قىلىش ۋە  ۈپ،جۇدا ئىكەنلىكىنى بىلدۈر-ئۇالردىن ئادا ىرىدۇ.چىق

دەپ ئېتىقاد ھاقارەت قىلىشنى ئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىشنىڭ جۈملىسىدىن 

 كىيىن ئازغىنە غاندىندا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ۋاپات بولئۇالر ئۆز دەۋاسى قىلىدۇ.

)يەتتە نەپەر( ساھابىدىن باشقا ھەممە ساھابىالر دىندىن يۈز ئۆرۈپ مۇرتەد بولۇپ 

ئاشكارا -ئوچۇق ەتلىرىنىنىڭ پەزىلەھابىالرمانا بۇ ئۇالرنىڭ س .كەتكەن دەپ قارايدۇ

رىمدە ەئالالھ تائاال قۇرئان ك. ۇررىمنى ئىنكار قىلغانلىقىدەبايان قىلغان قۇرئان ك

ساھابىالردىن رازى بولغانلىقىنى، ئۇالرنى ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرى مۇھەممەد 

شۇنداق  .ئەلەيھىسساالمنىڭ سۆھبىتىگە تاللىغانلىقى توغرىسىدا خەۋەر بەرگەن

رىمگە تەنە قىلىنغانلىقى ئوچۇق ەتۇرۇقلۇقمۇ ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا قۇرئان ك

رىمنىڭ ئۆزگەرتىلگەنلىكى ۋە ەئەگەر ئۇالر كاپىر بولغان بولسا قۇرئان ك .ئىپادىلىنىدۇ

شىئەلەرنىڭ ىنى دا بايان قىلىنغىيۇقىربۇ مانۇ  .ئالماشتۇرۇلغانلىقىغا ئىشەنمەيتتى

 ئېتىقادى قارىشىدۇر. 

ھابىالرغا تەنە ە"س ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

ھابىالردىن ئون نەچچە كىشىدىن باشقا ەىن ئاشۇرۋەتكەنلەر، يەنە ئۇالر سقىلىشتا چەكت

ھەممىسىنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم دۇنيادىن كەتكەندىن كىيىن دىندىن 

يېنىۋېلىپ مۇرتەد بولۇپ كەتكەن ياكى ئۇالرنىڭ ھەممىسى پاسىق بولۇپ كەتكەن 
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ھېچ شەك قىلىنمايدىغان دەپ گۇمان قىلىدۇ، مانا بۇ ئۇالرنىڭ كاپىر ئىكەنلىكىگە 

رىمدە بىر قانچە ئورۇندا، ئۇالردىن ئالالھ تائاالنىڭ ەدەلىللەردۇر. چۈنكى ئۇالر قۇرئان ك

رازى بولغانلىقى ۋە ئۇالرنى مەدھىيلىگەنلىكى توغرىسىدا ئوچۇق بايان قىلىنغان 

. ئۇالرنىڭ كاپىر ئىكەنلىكىدە شەك قىلغان غانلىقىدۇرئىنكار قىلئايەتنى 

مۇ كاپىرلىقى ئېنىق بولىدۇ. ھەقىقەتەن مۇشۇ سۆزنىڭ مەزمۇنى بويىچە، كىشىنىڭ

ُكنتُْم ﴿ :رىمدەەقۇرئان كدۇر. ھەدىستە نەقل قىلىنغىنى كاپىر ياكى پاسىقالر-قۇرئان
ْخرَِجْت لِلنَّاِس 

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
سىلەر ئىنسانالر مەنپەئەتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا »تەرجىمىسى: ﴾َخْْيَ أ

ممەتنىڭ ئەڭ ۈئايەتتە بۇ ئ دېگەن «ۇممەت سىلەرچېقىرىلغان ئەڭ ياخشى ئ

ىدۇ. ئەگەر بايان قىلىنئىكەنلىكى ياخشىلىرى بىرىنچى ئەسىردە ئۆتكەن كىشىلەر 

 بۇئۇالرنىڭ ھەممىسى كاپىر ياكى پاسىق بولسا،  شىئەلەرنىڭ قارىشى بويۇنچە

ر ممەتلەرنىڭ ئەڭ ناچىرى، بىرىنچى ئەسىردە ياشىغان كىشىلەۈممەت بارلىق ئۈئ

 لىكىمانا بۇ دىندا زۆرۈر دېگەنلىك بولۇپ، ممەتنىڭ ئەڭ ناچار كىشىلىرىدۇرۈمۇشۇ ئ

" .بىلىنگەن، ئىنكار قىلغۇچىنىڭ كاپىر ئىكەنلىكى مەلۇملۇق ئىشتۇر

ناملىق ئەسەر  يالىڭاچالنغان قىلىچ"تىل ئۇزاتقانالرغا "پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ]

 . [بەت-097

الردىن ئالالھ تائاالنىڭ  ئىلگىرى خەۋىرى قاراش پىكىر ۋە انيېڭىدىن پەيدا بولغ -4    

بۇ ئالالھ  يوق ئىدى )يەنى ئۇ ئىشالر ۋە پىكىرالر بارلىققا كەلگەندىن كىيىن بىلىدۇ(.

تىن ئىبارەتتۇر. )رەببىمىز ئۇالر سۈپەتلىگەن ۋە تائاالغا جاھىللىقنى نىسبەت بېرىش

  نىسبەت بەرگەن ئىشلىرىدىن پاكتۇر(.

ئۇ بولسىمۇ ئىنسان ئۆز كۆڭلىدىكىنىڭ ( يەنى ساقلىنىش) :تەقىيە -0    

قارشىسىنى ئاشكارىالشتىن ئىبارەتتۇر. بۇنىڭ ھەقىقىتى بولسا، يالغانچىلىق ۋە 

. بۇ ئۇالرنىڭ قارىشىدا قورقۇنۇچ ماھىرلىقتۇرمۇناپىقلىقتۇر، كىشىلەرنى ئالداشتىكى 

ىيە يەنى ساقلىنىشنى دىن ئورنىدا، ھالىتىدىال چەكالنگەن ئەمەس، بەلكى ئۇالر تەق

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ ىندۇ. كىچىك ئىشلىرىدا، تىنچ ۋە تىنچسىز ۋاقىتالردا قولل-چوڭ

ئىماملىرىدىن بايان قىلىنغان، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى 

-يىمەك ۋە رەتھاتايەنى  تە،ق كىلىشىمەدھىيلەش ياكى سۈننەت ئەھلىگە مۇۋاپ

رەت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ئىمامالر بۇ توغرىدا ئۇنى لىلىرىدە بولسۇن، ئېچمەك مەسى

بويىچە سۆزلىگەن پرىنسىپى سۆزلىگەن بولسا بۇنى پەقەت تەقىيە يەنى ساقلىنىش 

 دى.ىدەپ تۇرىۋال
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-تىقادىدا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم، ئائىلەېئۇ بولسىمۇ شىئەلەرنىڭ ئ: قايتىش-6    

ەسەن، ھۈسەيىن ۋە باشقا ئىمامالر يىقىندا قايتىدۇ، ئۇنىڭ تاۋابىئاتلىرى، ئەلى، ھ

ئوسمان، مۇئاۋىيە، يەزىد، ئىبنى زىل جۇشىن شۇنداقال ئەكسىچە ئەبۇ بەكرى، ئۆمەر، 

تاۋابىئاتلىرىغا ئازار -ئۇالرنىڭ گۇمانىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە

يەتكۈزگەنلەرنىڭ ھەممىسى قىيامەت بولۇشتىن ئىلگىرى مەھدى ئاشكارا بولغاندا، 

ھنىڭ دۈشمىنى بولغان بۇ قاراشنى ئۇالر ئۈچۈن ئالال. )يەنە بىر قېتىم دۇنياغا قايتىدۇ

-پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىلە (ئىبنى سەبەئ دېگەن بەتبەخت بېكىتكەن

ھوقۇقىنى -تاۋابىئاتلىرىغا ئازار يەتكۈزگەن، دۈشمەنلىك قىلغان، ئۇالرنىڭ ھەق

چەكلىگەنلەرنى قاتتىق جازاالپ، ئۇالرنىڭ دۇنيالىق جازاسىنى تاماماليدۇ، ئاندىن 

ئۆلىدۇ، ئاندىن قىيامەت كۈنى يەنە بىر قېتىم جازالىنىشى ئۈچۈن  ئۇالرنىڭ ھەممىسى

تىرگۈزىلىدۇ، مانا بۇ ئۇالرنىڭ گۇمانى بولۇپ، ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن پاسىق ئىتىقادالر 

 مۇھىببىددىن خەتىبنىڭ:، بولۇپ، ئۇنىڭ تەپسىالتى ۋە باتىللىقىنى بىلىش ئۈچۈن

"شىئە مەزھەپ ئىماملىرىنىڭ  ارىينىڭ:فف"ئەلخۇتۇتىل ئەرىزە" ياكى د. ناسىرىل قە

"ھازىرقى دەۋرىدىكى  ئەلى ئىۋاجىينىڭ: ىبنئىياكى د. غالىب  مەزھەب ئۇسۇلى"

بەت -169-210توم -2" ناملىق ئەسىرى ئىسالمغا نىسبەت بېرىلىدىغان پىرقىلەر

-2 ياكى "ھازىرقى زامان دىن، مەزھەب ۋە پىكىر ئېقىملىرى ئېنسىكلوپېدىيىسى"

 ئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن. ونۇمۇرلۇق س-2241بەت ۋە -00-02توم 

سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومېتىتى     

شىئە ئىماملىرىنىڭ تۇتقان يولى ئىسالم دىنىدىن ھېسابلىنامدۇ؟  ئۆلىمالىرىدىن:

يولىنى  ئەلى ب ەبۇنى كىم كەشىپ قىلغان؟ چۈنكى شىئەلەر ئۆزلىرىنىڭ مەزھ

ئالغا جاۋاپ بېرىپ وئەنھۇغا نىسبەت بېرىدۇ، دەپ سورالغاندا، ئۇالر بۇ س رەزىيەلالھۇ

يولى ئۇنىڭ ئەسلى ۋە شاخچىلىرى ەب "شىئە ئىماملىرىنىڭ مەزھ مۇنداق دەيدۇ:

 :بىز سىلەرنى .بىدئەت يولدۇردىندا ئاساسى يوق ئىسالمدا يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىققان 

ئىسالم شەيخۇل ىيزە" ۋە "مۇختەسەر ئەلتۇھپەتۇل ئىسنا ئەشەرىييە" ۋە "خۇتۇتۇل ئەر

"مىنھاج ئەسسۈننە" قاتارلىق ئەسەرلىرىگە مۇراجىئەت  پېشۋاسى ئىبنى تەيمىينىڭ

كىتابالردا ئۇالرنىڭ نۇرغۇن بىدئەت  . مەزكۇرنى تەۋسىيە قىلىمىزىڭالرقىلىش

باز،  ىبنئىئابدۇلالھ  ىبنئىل ئەزىز قاراشلىرى بايان قىلىنغان". پەتىۋادا: شەيخ ئابدۇ

يان قاتارلىقالر. تۈگىدى. "دائىمى ەيدۇغ ىبنئىئابدۇرەززاق ئەپىپىي، ئابدۇلالھ 

 (. 1/300كومىتىت پەتىۋاسى" )
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نىڭ ىشىقار دا بايان قىلىنغان دەلىللەر بويىچە، بۇ مەزھەبىئىككىنچى: يۇقىر    

نە ۋەلجامائەنىڭ ئەقىدىسىگە نى سۈۋە بۇ قاراش ئەھل ئوتتۇرىغا چىقىدۇباتىللىقى 

مەيلى شىئەلەرنىڭ يەنى  ،تىقاد ھېچ بىر  كىشىدىنې، بۇ ئبولۇپخىالپ 

 قوبۇل قىلىنمايدۇ.  ئەگەشكۈچىلەردىن بولسۇن ياكى دىن بولسۇنئۆلىمالىرى

ئۇالر ئۆزىمىزنىڭ ئىماملىرىمىز دېگەن ئاشۇ ئىمامالر ئۆزلىرىگە ئەگەشكۈچىلىرى     

 دۇر.جۇدا-ئاداۋە  توقۇلمىالردىن پاك-ەت بېرىلگەن باتىلتەرىپىدىن نىسب

 ئۇ ئىمامالرنىڭ ئىسىملىكى تۆۋەندىكىچە:

يىلى شەھىد -47ئەنھۇ ھىجىرىيە  تالىب رەزىيەلالھۇ بىئەلى ئىبنى ئە-2   

 قىلىنغان. 

يىلى -07پ، يىلى تۇغۇلۇ-3ئەنھۇ ھىجىرىيە    ئەلى رەزىيەلالھۇ ىبنئىھەسەن -1   

 ن. شەھىد بولغا

يىلى -62يىلى تۇغۇلۇپ، -4ئەنھۇ ھىجىرىيە  ئەلى رەزىيەلالھۇ ىبنئىھۈسەيىن  -3   

 شەھىد قىلىنغان. 

يىلى -90يىلى تۇغۇلۇپ، -31ھۈسەيىن ھىجىرىيە  ىبنئىئەلى زەينىل ئابىدىين -4   

" دەپ نامازخانۋاپات بولغان، ئۇ كىشى كۆپ ئىبادەت قىلىدىغان بولغانلىقى ئۈچۈن"

 ئاتالغان. 

-224يىلى تۇغۇلۇپ، -00ئەلى زەينىل ئابىدىين ھىجىرىيە  ىبنئىمۇھەممەد -0   

 يىلى ۋاپات بولغان، بۇ كىشى باقىر دەپ ئاتالغان. 

يىلى ۋاپات -241يىلى تۇغۇلۇپ، -13مۇھەممەد ئەلباقىر ھىجىرىيە  ىبنئىجەپەر -6   

 ئۇ كىشى سادىق دەپ ئاتالغان.  ،بولغان

يىلى ۋاپات -213يىلى تۇغۇلۇپ، -211ەسسادىق ھىجىرىيە جەپەر ئ ىبنئىمۇسا -0   

 بولغان، ئۇ كىشى كازىم دەپ ئاتالغان. 

يىلى ۋاپات -173يىلى تۇغۇلۇپ، -241مۇسا ئەلكازىم ھىجىرىيە  ىبنئىئەلى -1   

 بولغان. ئۇ كىشى رىزا دەپ ئاتالغان. 

يىلى -117پ، يىلى تۇغۇلۇ-290ئەلى رىزا ھىجىريە ىبنئىمۇھەممەد ئەلجەۋاد -9   

 ۋاپات بولغان، ئۇ كىشى تەقى دەپ ئاتالغان. 
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يىلى -121مۇھەممەد ئەلجەۋۋاد، ئۇ كىشى ھىجىرىيە  ىبنئىئەلى ئەلھادىي  -27   

 يىلى ۋاپات بولغان، ئۇ كىشى نەقى دەپ ئاتالغان. -104تۇغۇلۇپ 

-167يىلى تۇغۇلۇپ -131ئەلى ئەلھادىي ھىجىرىيە  ىبنئىھەسەن ئەسكەرىي -22   

 ئۇ كىشى زەكى دەپ ئاتالغان.  ،يىلى ۋاپات بولغان

ۇ كىشى ئ ،ئەلھەسەن ئەلئەسكەرىي بولۇپ ىبنئىمۇھەممەد ئەلمەھدىي  -21   

ھۆججەت دەپ ئاتالغان. شىئەلەر بۇ كىشىنى سامۇرائ  سانالنغۇچى جانلىق

قى زاماندا چىقىدۇ دەپ گۇمان قىلغان ىشەھىرىدىكى بىر غارغا كىرىپ كەتكەن ئاخىر

بولسىمۇ، نۇرغۇنلىغان تەتقىقاتچىالر بۇنىڭ ئەسلى يوق پەقەت شىئەلەر تەرىپىدىن 

ناملىق  رە"ەسۇيەسل مۇتەئىكەنلىكىنى بىكىتتى. "مەۋسۇئئېتىقاد توقۇلغان يالغان 

 قارالسۇن.  بەتكە-02توم -2ئەسەر 

وم ت-2ناملىق ئەسەر  "ئەلبىدايە ۋەننىھايە" ئىمام ئىبنى كەسىر رەھىمەھۇلالھ:    

، غائۇالرنىڭ ئاخىرقى ئىمامنى غاردا دەپ ئىتىقاد قىلىشى"مۇنداق دەيدۇ: بەتتە -200

ئىسپات يوق، ئەقىلگە توغرا كەلمەيدىغان ئەپسانە، خىيالى -ھېچقانداق دەلىل

 " تۈگىدى. قاراشتۇر.

ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ شىئە ئىماملىرىنى مۇنداق تۆت شەيخۇل ئىسالم     

 :دۇىيتۈرگە ئاير

ئۇالر  الر،ئەنھۇ ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب، ھەسەن، ھۈسەيىن رەزىيەلالھۇ بىرىنچى قىسىم:

-پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئېسىل ساھابىلىرىدۇر. ئۇالرنىڭ پەزىلىتى

، لىكىن ئۇالرغا سۆھبەت قىلمايدۇشەك  كىمئارتۇقچىلىقى توغرىسىدا ھېچ

اھابىالردىن س .پەزىلىتىدە نۇرغۇن كىشىلەر ئورتاق بولدى

ھەدىسلەردە ئوچۇق بايان  ھپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بايان قىلىنغان سەھى

 ئۇالردىنمۇ پەزىلەتلىك ساھابىالر بار.  قىلىنغان

ئەلى ئەلباقىر،  ىبنئىھۈسەيىن، مۇھەممەد  ىبنئىئىككىنچى قىسىم: ئەلى     

ئۆز بولسا كىشىلەر  قپەر قاتارلىئجە ىبنئىمۇھەممەد ئەسسادىق، مۇسا  ىبنئىپەر ئجە

 سسۈننە"ئە "مىنھاج ئىشەنچىلىك دىنى ئالىمالردىن ھېسابلىنىدۇ.زامانىسىدىكى 

 . لەر[بەت-144-143توم -1

مۇسا  ىبنئىئەلى  ىبنئىمۇسا ئەررىزا، مۇھەممەد  ىبنئىئۈچىنچى قىسىم: ئەلى     

ئەلى  ىبنئىئەلى ئەلئەسكەرىي، ھەسەن  ىبنئىمۇھەممەد  ىبنئىۋاد، ئەلى ۋئەلجە
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ئىسالم ئىبنى تەيمىيە شەيخۇل مۇھەممەد ئەلئەسكەرىي قاتارلىقالر توغرىسىدا  ىبنئى

ممىتى پايدىالنغۇدەك ۈئىسالم ئ نىڭ ئارىسىدارەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ئۇالر

ممىتىگە مەنپەئەتلىك بولغان ۈئۇالر ئىسالم ئشۇنداقال ، چىقمىغانئالىمالر 

بەلكى ئۇالر باشقا ھاشىمى جەمەتىدىن بولغان  گەن،ىئىشالرنىمۇ مەيدانغا كەلتۈرم

ئېسىل نەسەپلىك  ھۆرمەت، يۇقىرى مەرتىۋىگە ئىگە-كىشىلەرگە ئوخشاش ئىززەت

ئومۇمى مۇسۇلمانالرنىڭ قارىشىدا ئۇالر ۋە ئۇالرغا ئوخشاش   كىشىلەردۇر. ئەمما

پ قارالغان مەرىپەتلەر بار دە-كىشىلەردە دىن ۋە ئىسالم ئېھتىياجلىق بولغان ئىلىم

قەيت قىلىنغانلىقى نەرسە  ەربۇ توغرىدا بىر ئەھلىلىرىنىڭبولسىمۇ، ئەمما ئىلىم 

بۇنى ئىلىم ئىگىلىرى ياخشى بىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇالردىن ئىسالم  .مەلۇم ئەمەس

مەرىپەت -ئالىملىرى بىرىنچى قىسىمدىكى ئۈچ ساھابىدىن ئىلىم ئالغاندەك  ئىلىم

ۇالردا مەنپەئەتلىك بىر ئىلىم بولغان بولسا ئەلۋەتتە ئۇالر ھاسىل قىلمىدى، ئەگەر ئ

 اقپايدىلىنىتتى. ئىلىم تەلەپ قىلغۇچىالر ئۆزىنىڭ مەقسىدىنى باشقىالردىن بەكر

 . بەت[-310توم-6"مىنھاج ئەسسۈننە"]" .بىلگۈچىدۇر

ھەسەن ئەلئەسكەرىي ئەلمۇنتەزىر  بىز  ىبنئىتۆتىنچى قىسىم: مۇھەممەد     

)يەنى بۇ ئىسىم  ايان قىلغاندەك بۇ كىشىنىڭ ئەسلى مەۋجۇت ئەمەسئىلگىرى ب

 بىلەن ئۇ ۋاقىتالردا بىركىشى بولمىغان(.

 ھەممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.    
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