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 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد  
ق ناملى«  قۇرۇش ئىسالم دۆلىتى» ئوتتۇرىدىكىرىئاللىق بىلەن خىيال    

 لۇلھەللىھشەرتلىرى ، ئە نىڭخىالفەت ، ئۇنىڭ قۇرۇلمىللىرى ،ماقالەمدە اتتەتقىق

خىالفەتكە ئاالقىدار  ، ۋە ئۇندىن باشقا   2، تەمكىن  نىڭ مەنىسى1ۋەلئەقدى

 ىغانمىزغا مۇناسىپ كېلىدھازىرقى رىئاللىقى ،بولغان  بىر قاتار مەسىلە ھەققىدە 

بولۇپمۇ ئىراق ۋە شام زىمىنلىرغا ئاالقىدار ئىشالرغا مۇناسىب   ،شەكىلدە 

پارچە ماقالەمدە تەپسىلى ۋە كەڭ شەكىلدە سۆزلىگەن  54ن شەكىلدە ىغالىدېك

ماقالىلەردە بىر نۇقتىغا سەل قاراپتىكەنمىز ،  ئۇ، بىز  كى. شۇنىسى ھەق مىئىد

بۇ نۇقتا  ، مىزيورۇتماقچى چەاللىشىمىزقادىر بوبۇ نۇقتىنى بۇ ماقالىمىزدە  ئەمدى

ەت  خىالف ھازىرقى زامان رىئاللىقىمىزدىكى  ئۇنىڭ  ۋە«  ئىسالم ئىمارىتى »

 بولغان ئاالقىسى ھەققىدە چۆرىدەيدۇ .  ېمىسىغات

دەرىخىدىن   ئاجراپ خىالفەت  «ئىمارەت  »ئەسلى شەرىئەتنىڭ قائىدىسى   

ئۆتكۈنچى ، خاس شارائىتتىن باشقا چاغالردا ئۆز ئالدىغا ، بولۇپ  شاخ چىققان 

خىالفەت ، ھەقىقەتەن بىر شاختۇر .  بولمىغان 3الزىم شىلۇوۋجۇت بەمۇستەقىل م

                                                           

 ەۋما ىۆلئ ى بولغانبۇالر ئۈممەتنىڭ ۋاكالەتچىس.  .خىالفەت ۋە ئىمامەت ئەھدىسىنى چىگىش ۋە يېشىش ئەھلى 1 

نوپۇزلۇق  (ساقاللىرىغا ئوخشاشقەبىلە ئاق)ھەم  ئۇزۇن يىللىق سىناق تەجىربىلەردىن ئۆتكەن جىھاد ئەمىرلىرى

ۈن شۇ چىگىلىشى ئۈچىڭ ن (خىالفەت) ىمارەت ئۇزمائئىبنى تەيمىيە مۇنداق دەيدۇ :  شەخىسلەردىن ئىبارەتتۇر .

-141جىلد -5ننە ۈى سمىنھاج_  .نىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ رازى بولۇشى شەرتتۇر (ۋەلئەقدى ئەھلۇلھەللىۋاكالەتچىلەر )

نىڭ ئەقدىۋەل ئەھلۇلھەللىئىمارەت ئاممەدىمۇ شۇ زىمىندىكى خەلىقنىڭ ۋاكالەتچىسى بولغان تەنبىھ :  .بەتلەر 144

 ەھلۇلھەللىئگە خاس بولغان لىشۇ زىمىندىكى مەلۇم تەشكىالت ياكى قەبىيەنى كۆپچىلىكىنىڭ رازىلىقى شەرتتۇر. 

ئىمارەت  ، بىلىلەرنىڭ شۇراسىنى ھىساپ قىلماستىنباشقا تەشكىالت ۋە قە پىنى ھىساپ قىلنىڭ شۇراسىۋەلئەقدى

 ، چۈنكى ئىمارەت ئاممە ئىمارەت ئۇزمانىڭ كىچىكلەتمىسىدۇر.ىئەتكە خىالپتۇرئىالن قىلىش شەر

 . ھاكىمىيەتنىڭ مۇستەھكەملىكى دىگەن مەنىدە   2 

 
3

: مۇئەللىف دۇرۇس دىگەن سۆزنىڭ ئورنىغا الزىم دىگە ن سۆزنى ئىشلەتكەن بولىشى ئىھتىمال . تەرجىماندىن  .  

ى ، چىگراالرنى تۇتاشتۇرۇش مۇمكىن ىنچۈنكى ئۆلىماالر ئىسالمى ئىمارەتلەرنىڭ  مۇستەقىل ھالدا كۆپ بولىش

ۈگكەن ۋاقتىدا  كىيىنكى ئىمارەتلەر بولمىغان زۆرۆر شارائىتالردىن باشقا ۋاقىتالردا جايىز ئەمەس ۋە  زۆرۈرىيەت ت
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.  نۋاپات بولغان كۈندە بارلىققا كەلگە ملسو هيلع هللا ىلصسۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد 

ىنىڭ سىندى دەرياس ، ئىراق ، شام ، يەمەنۋالىلىرىنى پىلەر ىئۇندىن كىيىن خەل

ەيىنلىگەن تئۇ قېتىدىكى يۇرتالر ، مىسىر ۋە شىمالىي ئافرىقا قاتارلىق زىمىنالرغا 

)شىتاتالر( بارلىققا كەلدى . دۆلەتنىڭ زىمىنى كېڭىيىشىگە چاغدا ، ۋىاليەتلەر 

 ىىدا كېڭىيىپ گاھىدا كىچىكلىدى ،يەنى بەزئەگىشىپ بۇ ۋىاليەتلەر گاھ

الىنىڭ ۋ بەزى ۋىاليەتلەرنى بۆلۈپ ئىدارە قىلدى . ۈپ ،ۋىاليەتلەرنى بىرلەشتۈر

خىزمىتى ئۆز ۋىاليىتىنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش ، قائىدە نىزاملىرىنى ئىجرا 

 ، قىلىش ۋە باج خىراجلىرىنى يىغىش بولدى . ۋالىنىڭ ۋىاليەت ئاستىكى شەھەر

ىگە سناھىيەلەرنى ئىدارە قىلىشى فىدراتسىيە تۈزىمىدىكى شىتاتالر ۋەزىپى

تامامەن ئوخشاش . بۇ ئىشالردىكى باش مەركەز خەلىفە ياكى ئەمىرۇل 

 مۇئمىنىندۇر . 

ۋە ئەمىر دىگەن ئۇقۇم ، دەسلەپتە رەسۇلۇلالغا مەنسۇب  4ئەمما ، ئىمارەت

دىگەن  «ئۈچىڭالر سەپەردە بولساڭالر ، بىرىڭالرنى ئەمىر قىلىڭالر ! »قىلىنغان 

ھەدىستە ئوتتۇرىغا قويۇلغان . بۇ ھەدىس گەرچە ئىبنى مەسئۇدنىڭ سۆزى 

بۇ  ،ۇد جبولسىمۇ ، ئۇنىڭغا شاھىد بولىدىغان شۇ مەنىدىكى باشقا ھەدىسلەر مۇۋ

ھەدىس بىز مەقسەد قىلغان مەنانى ئۇقتۇرۇشقا يېتەرلىكتۇر ، بىز مەقسەد قىلغان 

ۇلۇلالھ رەس سۆزنىمەيلى بۇ  ،ئىشلىتىش  بۇ سۆزنىئەمىر دىگەن   ولسا ،بمەنا 

بۇ سۆز ىر ، ن بەرىبكى ئىبنى مەسئۇد ئىشلەتكەن بولسۇئىشلەتكەن بولسۇن يا ملسو هيلع هللا ىلص

ئۇقتۇرۇدىغان شەكىلدە باغالنغانلىقىنى ، ئەمىرنىڭ خاس بىر خىزمەتكە 

                                                           

لىڭالر . تۈنجى بەيئەتكە ۋاپا قى»باشتا قۇرۇلغان ئىمارەتكە قۇشۇلۇپ كېتىشى ۋاجىپ دەپ قارىغان . چۈنكى رەسۇلۇلالھ 

 (5834صحيح مسلمدىگەن  . )«

 . ئەمىرلىك  4 
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رچە ئۇ گە  ، ئىشلىتىلدى . چۈنكى ھەرقانداق بىر  خىزمەت  باشسىز بولىدىكەن

 پ چىقىدۇ . ناقىس بولۇخىزمەت مۇتلەق ئوتتۇرىغا چىققان تەقدىردىمۇ 

دىگەن نامدىكى ئەمىر ئۇقۇمى « ئەمىرىل مۇئمىنىن »ئاندىن كىيىن ،    

   دەپ قەيىتسىز كەلسەنىڭ زامانىسىدا مەيدانغا كەلدى .  ئىمارەت   ،ئۆمەر

اممە)ئام ياكى ئىمارەتۇ ئئەمىرلىك  ، ئۇقتۇراتتى . چۈنكى ئۇ لىكنى مىرۇلمۇئمىنىەئ

 . ئەمىر ۋە ۋالىدىن ئىبارەت  دۇر (ۇزما )چوڭ ئەمىرلىكئەمىرلىك( ياكى ئىمارەتۇ ئ

بۇ سۆزنىڭ پەقەت خەلىفە تەرەپتىن مەخسۇس بىر ۋەزىپىگە تەيىنلەنگەن 

 ەزىپىگەۋ ۇئەييەنمبۇ خىل كىشىلەرگە  ئىشلىتىلىدىغانلىقى مەشھۇر ئىدى . )

سسە ائىمارەتۇ سۇغرا )كىچىك ئەمىرلىك(  ياكى ئىمارەتۇ خ ئىمارەت  (بولغان خاس

ۇنىڭ )ئەمىرلىكى(  ب)خاس ئەمىرلىك( دەپ ئاتىلىدۇ ، ھەج ياكى سەپەر ئىمارىتى 

 .استۇرخمىسالىدۇر،  بۇ )ئىمارەتۇ خاسسە( كۆپىنچە ھالدا ئەسكىرى ۋەزىپىلەرگە 

 » مۇستەقىل ، ئاندىن  ئىسالمى خىالفەت زىمىنى كىڭەيگەندىن كىيىن

نغا كېلىشكە باشلىدى  ،  خەلىفىلەرنىڭ امەيد ئۇقۇمى « دۆلەت» ياكى« ئىمارەت

ولغان ب قېسىملىرىغاىڭ ىنىپلىشىشىنىڭ باشلىنىشى خىالفەت زىمىنئزە

كونتۇرۇللۇقنىڭ تەسلىشىشىنى كەلتۈرۈپ چىقاردى . ئااليلۇق سامانىيالر ، 

تاھىيرىالر ۋە ئۇندىن باشقا دۆلەتلەر گەرچە ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى نامدىكى 

ىدى . ، ئەمەلىيەتتە مۇستەقىل ئىگە بوي سۇنغۇچى بولسىمۇ خەلىپىنىڭ بەيئىت

ۇسىنى ئاتالغ« ئەمىر»ئاتالغۇسى بىلەن « ۋالى»ھەق گەپ شۇكى ، تارىخشۇناسالر 

بىرىدىن -ئارالشتۇرۇپ ئىستىمال قىلىشتى . ئۇالر بۇ ئىككى سۆزنى ئۇقۇمى بىر

ىر بىرىگە ى بئۇقۇم، يىراق بولغان ئىستىمال مەنىسىدە ئىشلىتىشنىڭ ئورنىغا  

ولغان كىتىشمىز مۇھىم بېبىز ب يېقىن بولغان لۇغەت مەناسىدا ئىشلىتىشتى ، 

:بۈگۈنكى رىئال ۋەزىيەت خىالفەت يىقىلغان  بىرىنجىسىئىككى ئىش بار ، 
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يوقالغاندىن  )چوڭ ئىماملىق(  5،مەركىزى دۆلەت غايىب بولغان ۋە ئىمامەتۇ ئۇزما

ۇۋەينى ئىمام ج زنلەشكەن ھالىتى ، شۇڭا بىكىيىنكى مۇسۇلمانالرنىڭ ئەڭ چۈشكۈ

غا ئوخشاش خىالفەت بار دەۋىردە خىالفەتنىڭ يوقلۇقىنى پەرەز قىلىش  اهلل رمحه

ھالىتىدە تەتقىقات ئېلىپ بارماستىن  ، بەلكى خىالفەتنىڭ ئەمەلىي رىئال زىمىندا 

 يوق بولۇش ھالىتىدە تەتقىقات ئىلىپ بارىمىز .

ە: ئىمارەتۇ ئىككىنجىسى   دىكى مەقسەت   6ئاممە ياكى ۋىاليەتۇ ئامم

خىالفەتتىكى مەقسەتنىڭ كىچىكلەتمىسىدۇر ، بۇ مەقسەد بولسىمۇ 

مۇسۇلمانالرنىڭ كەلىمىسىنى  بىرلىككە كەلتۈرۈش ، سەپلىرىنى بىرلەشتۈرۈش ۋە 

دۇنياسىنى ھىمايا قىلىش خىزمىتىنى  ئورۇنالشتىن ئىبارەت . ۋە  ىنىنئۇالرنىڭ دى

شى تولۇق تېپىلى دە « ۋىاليەتۇ ئاممە» ياكى « ئىمارەتۇ ئاممە »شۇ سەۋەپتىن ، 

   ۇر .  دتە ۋاجىب بولغان شەرتلەرنىڭ ئۆزى، خىالفەت تىكلەشبولغان شەرتلەر ر زۆرۈ

.  نىدۇىلگىركى دەۋىردىن خېلى پەرىقلىئبۇ ھالەت ھازىرقى يېڭى شارائىتتا   لېكىن

 ئەمىر ياكى ۋالىغا بولغان بەيئەتنىڭ چەكئۇ پەرىق بولسىمۇ ، 

 بەيئەت بولسا گە  قىلىنغان « ئەمىيرۇل مۇئمىنىن» .چۈنكى  چىگىرسىدۇر

تەد كافىر ۋە مۇر، ئەت كۇبرا )بەيئەت ئۇزما( دۇر . لېكىن بۇ بەيئەتتە ئەمىر بەي

بولمىسىال ياكى دىن ۋە دىن ئەھلىگە دۇشمەنلىكنى ئاشكارا قىلمىسىال 

 يېنىۋىلىشقا بولمايدۇ . 

نىڭ ئىمارەتچۈنكى ئەگەر بىز تارىخى  ھادىسىلەرنى تەكشۈرىدىغان بولساق ،   

 ھەققىدە سۆزلەيدىغانلىقىمىزنى  كۆرىمىز :ئۈچ خىل تۈرى 

 بۇ خىالفەتتۇر . ، ئىمارەت ئۇزما.  (5

                                                           

 . ئىمامەتۇ ئۇزمە بىلەن ئىمارەتۇ ئۇزما بىر مەنىدە .  5 
 مەنىدە . بۇ ئىككىسى بىر6
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 باشقۇرشىدۇر.  ى، بۇ ، ئەمىرنىڭ مەلۇم بىر ئىمارەتن ئىمارەت ئاممە.  (4

 ، بۇ، ئەمىرنىڭ مۇئەييەن بىر ۋەزىپىگە باشلىق بولىشى .  ئىمارەت خاسسە.  (4

ياكى  ئەمىرىلمۇئمىنىنلىك، ئىمارەت ئۇزما بولۇپ ئۇ ، ئىمارەت بىرىنجى تۈردىكى   

 7، بىز بۇ ھەقتە خىالفەت ھەققىدىكى تەتقىقاتىمىزداتۇر(خەلىپىلىكخىالفەت)

شۇكى ، ئىمارەت نىڭ ئىمارەت ئۇزمادىن پەرقى ە. ئىمارەت ئاممىگەنمىز سۆزل

بولمىغانلىقى ئۈچۈن ، خەلىفە  مەۋجۇت بولسا ، گەرچە شۇ سائەتتە خەلىفە ئاممە

خەلىفە تەرەپتىن ۋالى قىلىپ تەيىنلەنگەن  ئەمماتەيىنلەنمىگەن بولسىمۇ ،

ئەمىرنىڭ ھوقۇقلىرىغا ئوخشاپ كېتىدىغان ھوقۇقالرنىڭ بارلىققا كېلىشىگە سەۋەب 

 . 8تۇر(ئەمىرلىك)بولىدىغان ئىمارەت

ردىكى ۈئىمارەت ، ئىمارەت ئاممە بولۇپ ، بۇ تئىككىنجى تۈردىكى مما ئە  

انلىقدىن خەلىفە يوق بولغ  ئىمارەتنى ۋە ئۇنىڭ شەرتلىرىنىڭ ئەمەلگە ئېشىشىنى

اكى ، چۈنكى ئەمىر ي ىالاليمىزقكېلىپ چىققان ھازىرقى شارائىتىمىزدا تەسەۋۋۇر 

شەكلىدە تەيىنلەش ، خەلىفە ياكى ۋالىنى ۋىاليەت ئاممە )ئىمارەت ئاممە( 

ن ، لېكى اس كېلىشى الزىممتەيىنلەش شەرتلىرىگە  نىئەمىرۇلمۇئمىنىن

ئەھلۇلھەللى  ۋەلئەقدى بولغانالر خەلىفىنى تاللىغان چاغدا شەرت قىلىنىدىغان 

ى ىنى ئىشقا تبۇنىڭدىن مۇستەسنا ، ۋىاليەتنىڭ مەقسى  9نەسەب مەسىلىس

شەھەردىكى  توپالشقان مەركىزى  سۇلمانالرئاشۇرۇش ئۈچۈن  شۇ جايدىكى مۇ

                                                           

 7  .137-http://www.tariqabdelhaleem.net/new/ArticalList 

 ىتىگە ئوخشاش خۇددى ئافغانىستان ئىسالم ئىمار. 8 

ىچە ئىمارەت شجىھاد ئۇستازلىرنىڭ قارىشەيىخ ئوسامە بىن الدىن   ۋە بىر قىسىم  .. نەسەبىنىڭ قۇرەيىش بولۇشى 9 

لىنىدۇ ، ىتىن بولۇش شەرىت قشھەر ئىككىلىسىدە قۇرەيى، ئاممە بولسا ، ئىمارەت ئۇزمانىڭ كىچىكلەتمىسى بولۇپ 

 امزاتقۇرەيىشلىك ن (رگە ئوخشاش شەۋكىتى، قۇدرىتى بار بولغان ھالەتتىكىولال ئۆمەخۇددى م) ت ،لېكىن بۇ شەر

 اندا بۇ شەرت ئۆزۈرلۈك بولغان .شەرتتۇر، تالىبھالىتىدە  ئىختىيار مەۋجۇت بولغان
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ا ، بۇ   10ئەھلۇلھەللى  ۋەلئەقدىنىڭ سۈپەتلىرىمۇ بۇ شەرتلەردىن مۇستەسن

رنىڭ ۇسۇلمانالمشەرتلەرنىڭ بېشىدا تۇرىدىغىنى شۇرا )مەسلىھەتلىشىش ( ۋە 

 )قانداق خالىساڭ شۇنداق شۇ ئەمىرگە ياكى ۋالىغا ياكى قۇماندانغا كەلىمىسىنى

ارەت ، ئەگەر بۇنى شەرىت قىلمىغاندا بەيئەت تىن ئىبئاتىغىن( بىرلەشتۈرۈش

ئەسلىدىكى مەقسىتىنى يوقاتقان بولىدۇ ، ئۇ مەقسەت بولسىمۇ پىالنالنغان 

ىڭ كەلىمىسىنى بىرلىككە نىشاننى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن  مۇسۇلمانالرن

ۇسۇلمان م نىڭشۇنىڭغا ئوخشاش ، ھەر قانداق بىر كىشى  تىن ئىبارەت .كەلتۈرۈش

ى قەبىلىسى ياك جامائىتىئۆزىنىڭ  )ىر قىلىپ تېڭىشى ياكى جامائەتكە ئۆزىنى ئەم

جايىز ئەمەس ، چۈنكى بۇنداق قىلغانلىق مۇسۇلمانالرنىڭ  تېڭىلىشى (تەرپىدىن

ئۆزلىرىگە يىتەكچى تالالش ھوقۇقىنى تارتىۋالغانلىق ھىساپلىنىدۇ .ئەگەر 

ھەرقانداق بىر كىشى بىرەر ئەمىرنىڭ بەيئىتىگە قوشۇلمىسا ، ئەگەر ئۇ ئىمارەت 

ن رىغا قويۇپ بېرىشىمىز ، ئۇنىڭغا چىقىلماستىئاممە بولغان تەغدىردىمۇ ، ئىختىيا

الزىمدۇر ، ئەگەر ئۇنداق قىلمىغاندا بىز يېڭى بىر بېرىشىمىز  پيۇوساالمەت ق

ھاكىمىيىتى ئۇقۇمىنى قولالنغان ۋە ئۇنى كىشىلەرگە  الىبالرغنۇقتىنەزەردىكى 

 تاڭغان بولىمىز . 

كۈنىمىزدە مەۋجۇت بولسا  ئىمارەت ئاممە ياكى ۋىاليەت ئاممە، بىزنىڭ بۇ   

ھەرەج يوقتۇر ، بەلكى قەيەردە ئۇنىڭ شەرتلىرى تېپىلىدىكەن ئۇنىڭ قۇرۇلۇشى 

بۇ چاغدا ئىمامەت ئۇزمانىڭ شەرتلىرىنىڭ تولۇق تېپىلىشىنى ۋە زىمىن  ، ۋاجىپتۇر

                                                           

دە ممەت ئاا ۋەكىل بولسا ، ئىمارەدۇنيادىكى مۇسۇلمانالرغدا ،  (خىالفەتئىمارەت ئۇزما ) ۋەلئەقدى ئەھلۇلھەللى .10 

ىنىڭ ئىالن قىلىشتا ، بۇالرنىڭ كۆپچىلىكئىمارەت  شۇ زىمىن چىگراسى ئىچىدىكى مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەكىلى بولىدۇ.

 رازىلىقى شەرتتۇر،
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يۈزىدە ئۇنىڭ ھەقىقى مەۋجۇدلۇقىنى كۈتۈپ تۈرۈش كىرەك ئەمەس ، چۈنكى ، بىز 

 ئورۇنلىماقچى .  11ئاممە ئارقىلىق ۋاقىتنىڭ فەرىزىنىشۇ ئىمارەت 

ەگە كەلسەك ، بۇ مۇئەييەن بىر نىشان ئىمارەت خاسس،  ئۈچىنجى تۈرئەمما    

ئۈچۈن ، مۇئەييەن بىر ئەمىرگە مۇددەتلىك خاس بەيئەت قىلىشتۇر، كىچىك 

اكى ئارا بەيئەت قىلىشقان ھەج  ي-كىشىلەر ئۆزبولسا ،  بەيئەتلەرنىڭ ھەممىسى 

اكان م ياكى مۇئەييەن تائىفىگە جىھاد قىلىش ياكى ئۇنىڭدىن باشقا زامان  سەفەر

ۋە ماۋزۇ جەھەتىن چەك چىگرىغا ئېلىنغان خاس ئىشالر ئۈچۈن قىلىنغان 

 بەيئەتلەردۇر .

ئاممەنى ئىالن قىلىشقا يەنە باشقا شەرتلەر كېتىدۇ ،  ئۇ شەرتلەرنىڭ «ئىمارەت»

لەش ، كۈندە ئۆزگۈرۈپ لئورۇن ئىگەپۇت دەسسەپ تۇرىدىغان ، قاتارىدىن 

ئىگە قىلىدىغان  12مۇستەھكەم شەكىلدە  ئەمىرنى تەمكىنلىككە ،تۇرمايدىغان 

اممە ت ئزىمىننىڭ بولىشى ، ئەگەر بۇ شەرتلەر بولمىغاندا ، بۇ باسقۇچ ئىمارە

رى بىز ئىلگى باسقۇچى ئەمەس ، بەلكى جىھاد ۋە ئىمارەت خاسسە باسقۇچىدۇر.

سۆزلىگەندەك ئىمارەت ئاممەدىكى ئەمىرنىڭ ۋەزىپىسى خۇددى  خەلىفىنىڭ 

ۋەزىپىسىگە ئوخشاپ كېتىدۇ . ئەمما ئەمىرنىڭ ۋەزىپىسى ئىمارەت خاسسەدە 

بولسا   ، ئىسالمى جامائەت )تەشكىالت ، پارتىيە ( نىڭ ئىمارىتىگە  ئوخشاشتۇر . 

ەتىنڭ تاجاۋۇزىنى چىكىندۈرۈش ياكى چۈنكى بۇ خىل ئىمارەت ، ئىسالمى جامائ

ھەقنى بايان قىلىش ، ياكى سۈننەتنى تارقىتىش ياكى زۇلۇم قىلىنغۇچىالرغا ياردەم 

قىلىش ، ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ، جامائەتلەشكۈچىلەرنىڭ توپلىنىشىغا سەۋەپ 

                                                           

. فەرىزلەر ۋاقىتنىڭ ۋە ئۈمۈرنىڭ فەرىزى دەپ بىر نەچچە تۈرگە بۆلىنىدۇ ، مەسىلەن سۇغا چۈشۈپ كەتكەن 11 

 .دىگەندەكنىڭ پەرىزى ، ھەج ئۈمۈرنىڭ فەرىزى ، زاكات يىلنىڭ فەرىزى كىشىنى قۇتقۇزۇش ۋاقىت

 . ھاكىمىيەتنىڭ ئۇستۈنلىكى ۋە مۇستەھكەملىكى12 
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مەقسەتلەردىن بولغان دەۋەت ياكى ئەسكەرى ياكى ئىجتىمائى جەھەتتىكى 

 ۋەزىپىلەرنى ئادا قىلىشقا مۇناسىۋەتلىكتۇر .  ئىبارەت بولغان

مۇشۇ سەۋەپتىن ، ئىمارەت خاسسە بىلەن مۇستەھكەم زىمىنغا ئىگە بولغان    

ر ، بۇ ۋاجىبتۇ ىشەرىق ئېتپئاممەنى ئىالن قىلىش ئوتتىرسىنى « ئىمارەت»

د تەشكىالتىنىڭ ئاپىتىدىن   13ئىككىسىنى ئارالشتۇرۇۋىتىش ئىبنى ئاۋۋا

رىجىدە ئاپەتتۇر ،چۈنكى بەيئەت قىلىنغۇچى ئەمىرگە ئۆز قېلىشمىغىدەك دە

ۇ جەھەتتىكى تەمكىنلىكال   14ۋەزىپىسى دائىرىسىدىكى زامان ،ماكان ۋە ماۋز

ئۆزى كۈچى يېتىدىغان دائىرىدىكى ھەدەف )نىشان(  ۇنداقالششەرت قىلىنىدۇ ، 

نى ئەمەلگە ئاشۇرۇش شەرت قىلىنىدۇ ، چۈنكى بۇ ھەدەف )نىشان( بەيئەت 

 .  15غۇچىنىڭ قۇدرىتىنىڭ ئاخىرقى چېكىدۇرقىلىن

كۈچى يەتكەنلەرگە پەرىزدۇر ، مەيلى ئۇالر بىرەر ، مانا بۇ شەرئىي مەقسەت 

ئەمىرگە ئىمارەت ئىالن قىلسۇن ، ياكى قىلمىسۇن ، بۇ يەردە ئىسىم قويۇلغۇچى 

بەلكى  مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش مۇھىم . ھەقىقەتەن بىز  ، مۇھىم ئەمەس

كۆپلىگەن ئەھلە سۈننەتكە تەۋە  جىھادى جامائەتلەرنىڭ  بۇ ۋەزىپىنى كۈچىنىڭ 

لەرىنڭ دەك  بۇ جامائەتىنىيېتىشىچە ئورۇنلىغانلىقىنى كۆردۇق .ھەممەيلەن بىلگ

 بار . « ئەمىرى»ھەر بىرىنىڭ  ئۆز ئالدىغا 

گە ىسد تەشكىالتى كەلتۈرۈپ چىقارغان پىتنە ھادىسىخۇددى ئىبنى ئەۋۋا

ئارسىنى  ئوخشاش  ، ئىمارەت ئۇزما ، ئىمارەت ئاممە ۋە ئىمارەت خاسسە

                                                           

 . ئەبۇ بەكىر باغدادىنى كۆرسىتىدۇ 13 

 . بەيئەت قىلىنماقچى بولغان مەقسەت ۋە تېما 14 

  .ىگىنىدەكتمەۈچىمۇ يى يوق ، شۇنداقال كدە ئەمىرنىڭ سەپەردىن باشقا ئىشقا مەسئۇلىيىتمارتى:سەپەر ئىنىڭ مىسالىئىمارەت خاسسە. 15 

قا جايدىكى مۇسۇلمانالرنى ھىمايە قىلىشقا  مەسئۇلىيتى يوق ۋە كۈچى مولال ئۈمەرنىڭ ئۆز دۆلىتىدىن باش ئاممەنىڭ مىسالى :ئىمارەت 

 يەتمىگىنىدەك .
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ئارالشتۇرىۋىتىش چوڭ مۇسىبەتتۇر ، چۈنكى ئىبنى ئاۋۋاد تەشكىالتى بىر جامائەت 

ياكى بىرەر تەشكىالتقا خاس بولغان ئىمارەت خاسسەدىن ، ئىراقتىكى ئىمارەت 

مەسلىھەت  ،، ئاندىن كىيىن بىر يىل توشماستىن  ئۆزگىرىۋالدى ممەگەئا

شەرتى مۇۋاپىق بولغان ئەھلۇلھەللى  ،بولماستىن بەيئەت ئاممە  ،قىلماستىن 

 ھەقىقى تەمكىنلىككە ئىگە بولغان بىر زىمىن بولماستىن ەۋۋەلئەقدى بولماستىن 

ئىراق ۋە شامدىكى ئىمارەت ئۇزماغا ئۆزگىرىۋالدى . ھەق گەپ   دىنىمارەت ئاممەئ

ئۇالرنىڭ شارائىتى ئىمارەت ئاممە ۋە ئىمارەت خاسسەدىن ئىبارەت ئىككى ، شۇكى 

 قىلغىدەك ئىالن ئاممىنى ئىمارەت ئۇالرنىڭ شارائىتى  يەنى،  ارسىدۇرئرەتنىڭ ئىما

، چۈنكى تەكشۈرۈپ ئىنىقلىشىمىزچە، ئۇالردا  يەتمىگەن تولۇق دەرىجىگىمۇ

ئىمارەت ئاممىنىڭ شەرتلىرىدىن بولغان بەيئەت ، مەسلىھەت ۋە تەمكىنلىككە 

لىققا لمىغان ، تالىبان ئىمارىتى بارئىگە قىلىنغان زىمىن قاتارلىق شەرتلەر تېپى

، ئەسكەرى،  16كېلىپ،  بەش يىل مۇددەتتە ئۆزىنىڭ پۈتۈن زىمىنىدا ئىقتىسادى

سىياسى ۋە ئىجتىمائىي جەھەتلەردىن ، شۇنداقال پۈتۈن پۇقراالرنىڭ بەيئەت 

ۋە شۇ يەردىكى  داجەھەتتىن تەمكىنلىككە ئىگە بولغان ، ئۇالر ىقىلىش

ىيە بولغاچقا خىالفەت ئىالن قىلمىغان ، چۈنكى ئۇالر ئەلقائىدىدە فىقھى سەۋ

خىالفەتنىڭ ھەققىنى تولۇق ئادا قىلىشقا قۇدرىتى يەتمەيدىغانلىقىنى بىلەتتى،  

ن ۈتۈەرنىڭ پمۆئۇالردا بولۇشقا تېگىشلىك خىالفەتنىڭ ھەققى دىگىنىمىز ، مولال ئ

ى ، لقان)قوغدۇغۇچقامۇسۇلمانالر ئۈچۈن بارلىق  مۇسۇلمانالرنىڭ زىمىنلىرىدىكى 

بولۇش دىمەيمىز   17ھىمايە قىلغۇچى( بولۇشىدۇر ، بىز پۈتۈن ئاالمگە قالقان

 اننى ئاجىز قىلىدىغان شەرتلەرنىس،چۈنكى بىز سۈننەتتە شەرت بولمىغان، ئىن

 قويمايمىز . 

                                                           

 ان .ئۆز ئالدىغا ئايرىم پۇل باسق. ھەتتاكى 16 

 سەھىھ مۇسلىم  «خەلىفە دىگەن پەقەت قالقاندۇر..... :». پەيغەمبەر ئەلەھساالم مۇنداق دىگەن 17 
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شۇڭا ، بىز ئىراق ۋە شامدىكى ئەھلى سۇننەتكە تەۋە بولغان مۇجاھىد  جەبھەلەر   

ۇ ) چوڭقۇر چۈشۈنۈش( قا ،ش ۋە كەتىبىلەرنى مۇشۇ مەسىلىلەرنى فىقھى قىلىش 

ۋە ئۇالرنىڭ ئارسىنى  ئۈچ خىل ئىمارەتنىڭ شەرتلىرىنى تولۇق ئورۇنالشقا 

رنى ئاۋۋادچىال الىداق بولغاندئارالشتۇرۇۋەتمەسلىككە چاقىرىق قىلىمىز ، مۇشۇن

 ، ولساب بولمايمىز ، ئۇنىڭ خاتالىقى دۇچار ئۆزىمىز  بىز ئۆزىمىز توسقان خاتالىققا 

.  تۇرق قىلىشدىراڭغۇلۇلشەرتلىرى تولۇق تېپىلمىغان قۇرۇلمىالرنى ئېالن قىلىشقا ئا

زى ۋە رافىتەقەززاسى بويىنچە  ئۈچۈن قىلىنغان  بەيئەت خاسسەلەرنىڭ  قىتال

ارەت ئىم  .ۋاجىپتۇر اۋامالشتۇرۇشدى ىننۇسەيرى گورۇھىغا قارشى جىھاد ھەركىت

 ئىمارەت ئۇزما ئەمەس بەلكى ،ئاممەنىڭ بەيئەت شەكلى تولۇق تېپىلغان چاغدا 

مانالر مۇسۇل ، شەرئىي بولغان ۋىاليەت ئاممە ياكى شەرئىي بولغان  ئىمارەت ئاممە

 ، ئەممايدۇكىلەلەقا بارلىق دەىئۈچۈن  تەمكىنلىككە ئىگە قىلىنغان زىمىن دائىرس

 . ۇرئىمارەت ئۇزما ھازىرقى ۋاقىتتا مۇمكىنچىلىكى يىراقت

دىمەك ، ئاشۇ جەبھە ۋە كەتىبىلەرنىڭ جىھادقا خاس بولغان بەيئەت خاسسەلەر   

ئارقىلىق بىر نىشان ئاستىغا جەملىشىشى زۆرۆر ئىشتۇر . مۇشۇنداق بولغاندا ، بۇ 

 ، ۋە اللە نىڭ ئىزنى بىلەن تامام بولىدۇەدرىجى تتەمكىنلىكى  جامائەتلەرنىڭ 

ئىمارەت ئاممە تىكلىنىدۇ، ئۇندىن كىيىن ، شەرتلىرى خىيالى ئەمەس ھەقىقى 

تېپىلغان چاغدا خاۋارىج ياكى مۇرجىالرنىڭ مەنھەجىگە ئاساسەن ئەمەس ، بەلكى 

 نۇبۇۋەت )پەيغەمبەرلىك( مەنھەج ئۈستىگە قۇرۇلغان خىالفەت بارلىققا كىلىدۇ . 

 

 : رىسى ئەسلى ئاداقالىنىڭ م

72715-http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical 

 

http://www.tariqabdelhaleem.net/new/Artical-72715

