
1 
 

 مۇس ۋە شەرەپ بىلەن قىلىنغان قەسەمنىڭ ھۆكمىون

 

الردا ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم. ھۆكۈمەت گۇۋاھلىق ئورنى ياكى سوت مەھكىمىسى ۋە باشقا ئورۇن سوئال:

ن تەلەپ ھەققىدە بىزدى« بەرگەن گۇۋاھلىقىمىزنىڭ ياكى بېجىرگەن ئىشىمىزنىڭ راست ۋە توغرا ئىكەنلىكى»

ىرسە كبىلەن قەسەم قىلىش شەرىئەت چەكلىگەن قەسەم دائىرىسىگە كىرەمدۇ؟ « مۇس ۋە شەرەپون»قىلىنغان 

 ياكى جازا كېلىدۇ؟ تەففارەكشۇنداق قەسەم بېرىپ قالغان كىشىگە قانداق 

 ۋەئەلەيكۇم ئەسساالم ۋەرەھمەتۇلالھى ۋەبەرەكاتۇھۇ!جاۋاب: 

الھۇ ئەلەيھى شۇنداقال پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد سەللەلبارلىق ھەمدۇساناالر جانابىي ئالالھقا بولسۇن، 

چە ئەگەشكەنلەرگە دۇرۇد ۋە تاۋابىئاتلىرىغا، ئەسھابلىرىغا ۋە ئۇ زاتقا تاكى قىيامەتكى -ۋەسەللەمگە، ئۇ زاتنىڭ ئائىلە 

 ساالمالر بولسۇن.

ڭ كى سۆزىنىقىلماسلىق ئىرادىسىنى يا -قەسەم ئىچىشتىن قەسەم ئىچكۈچىنىڭ بىر نەرسىنى قىلىش 

 راستلىقىنى تەكىتلەش مەقسەت قىلىنىدۇ.

كىمكى قەسەم قىلماقچى بولسا، ئالالھ »پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق جىكىلىگەن: 

كىمكى ئالالھتىن غەيرى بىلەن قەسەم »يەنە بىر ھەدىستە:  .(1)«بىلەن قەسەم قىلسۇن ياكى جىم تۇرسۇن

پەيغەمبەر سەللەلالھۇ يەنە بىر ھەدىستە  .(2)دېگەن «كەلتۈرگەن )ياكى كاپىر بولغان( بولىدۇقىلىدىكەن، شىرك 

ئانىدىن باشقا، تۇز، ئۆمۈر، شەرەپ...  -ئاتا  .(3)دېگەن «بوۋاڭالر بىلەن قەسەم ئىچمەڭالر -ئاتا »: ئەلەيھى ۋەسەللەم

ىشىلەر نەزەرىدە مەلۇم ھۆرمىتى بولسىمۇ، ھەقىقىي قاتارلىق ھەممە نەرسە مۇشۇ دائىرىگە كىرىدۇ. بۇ نەرسىلەرنىڭ ك

ئۇلۇغالش بولۇپ، بۇ خىل ئۇلۇغالش بىلەن ئىبادەت  دېگەنيەنە قەسەم  ۋە مۇتلەق ئۇلۇغلۇق ئالالھ تائاالغىال خاستۇر.

 قىلىش پەقەت ئالالھقىال بولىدۇ.

تەۋھىد ۋە ئىخالس ئاساسىدا، ھەممىدىن ۋاز كەچكەن ھالدا، ساپ »ئىمام ئەبۇ ھەنىفە رەھىمەھۇلالھمۇ: 

 .(4)دېگەن «پەقەت ئالالھ بىلەنال قەسەم قىلىنىدۇ

سۈپەتلىرىدىن باشقا نەرسە بىلەن قىلىش دۇرۇس  -شۇڭا، قەسەمنى ئالالھ تائاال ياكى ئۇ زاتنىڭ گۈزەل ئىسىم 

ئىلكىدە بولغان زات بىلەن  ئالالھ بىلەن قەسەم، ۋەلالھى، بىلالھى، ئەزبىرايى خۇدا، خۇدا ھەققى، جېنىم»بولمايدۇ. 

                                                           
 ۇلالھەزىيەر رەمۆئىبنى ئ لالھۇئابدھەدىس.  - 1646، «سلىمۇم»؛ ھەدىس - 2679، «خارىيۇب» :دىسەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)

 .تىەايۋرى ماۇنھەئ

ئالبانىي:  .تىەايۋرى ماۇنھەئ ۇلالھەزىيەر رەمۆئىبنى ئ لالھۇئابدھەدىس.  - 1535، «تىرمىزىي»؛ ھەدىس - 3253، «دۋۇدا ۇبەئ» (2)

  .نەگېد« ھىھەس»

 ۇلالھەزىيەر رەمۆئىبنى ئ لالھۇئابدھەدىس.  - 1646، «سلىمۇم»؛ ھەدىس - 3836، «خارىيۇب» :دىسەھ نەلىنگېك ەبىرلىكك (3)

 .تىەايۋرى ماۇنھەئ

 .بەت - 222توم،  - 6، ئىئ«بەدائىئۇسسانا»كاسانىي:  (4)
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دېگەندەك ئالالھ تائاال ۋە ئۇ « قەسەم، رەببىم بىلەن قەسەم، خالىق بىلەن قەسەم، پەرۋەردىگار بىلەن قەسەم...

 قەسەملەر توغرا ۋە ئۆلچەملىك قەسەم ھېسابلىنىدۇ.  -زاتنىڭ سۈپەتلىرى بىلەن قىلىنغان ئەنت 

، بولۇپەت چەكلىگەن قەسەم دائىرىسىگە كىرىدىغان بىلەن قەسەم قىلىش شەرىئ« مۇس ۋە شەرەپون»

ەۋبە قىلىپ، تبىلەن ئېيتىش كەلىمەئى شاھادەت  ،قىلىپ سالغان بولساقەسەم كىمكى بىلمەي ياكى مەجبۇر شۇنداق 

ئادەتتىكى ۇنىڭغا ئىستىغپار ئېيتىشى كېرەك. لېكىن، بۇ شەرىئەت ئېتىبارغا ئالىدىغان قەسەم ھېسابالنمىغاچقا، ئ

 كەلمەيدۇ. تەففارەكقەسەمنىڭكىدەك 

ەت دۆل« يەمىنلىك تەرجىمان»جامائەت گۇۋاھلىقى ياكى نوتەر، سوت مەھكىمىسى تەلەپ قىلىدىغان 

« قەسەم»ىلدىكى تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىدىغان ھوقۇقلۇق ئورگان ۋە ئاالقىدار بەلگىلىمىلەر شەرت قوشقان شەك

ىلەن قەسەم قىلىش بغان بولسا، مەۋجۇد دۆلەتنىڭ ئىجتىمائىي تۈزۈمىدە ئالالھنىڭ نامى بىلەنال كۈچكە ئىگە بولىدى

رەسمىيەت  بولمىسا، لېكىن شۇ جەمئىيەتتە ياشاۋاتقان بىر تۈركۈم كىشىلەرنىڭ، خۇسۇسەن ئۇيغۇرلىرىمىزنىڭ

جنى ئەڭ ياخشى ۇ ئېھتىياھوقۇقىنى قوغداش ئۈچۈن شۇنداق تەرجىمانغا ئېھتىياجى بار بولسا، ب -بېجىرىش ۋە ھەق 

ن ئېتىقاد شەكىلدە قامداشقا تۇرۇشلۇق دۆلەت تەلەپ قىلغان دىپلوم ۋە سەۋىيەگە ئىگە كىشىلەر چىن دىلىدى

مايدۇ. چۈنكى، قىلسا گۇناھ بول« قەسەم»قىلمىغان ھالدا، قەلبىدە رەت قىلىپ تۇرۇپ، ئاغزىدا تەلەپپۇز قىلىپ 

ئالالھ سىلەرنى جازاغا تارتمايدۇ، قەستەن ئىچكەن مەقسەتسىز ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ﴿

ەنى قەسىمىڭالر ئۈچۈن ئالالھ سىلەرنى جازاغا تارتىدۇ. ئالالھ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ھەلىمدۇر )ي

 (225«: بەقەرە»/2)﴾بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ

چۈنكى، قەسەم »: ئالىملىرىمىز مۇنداق ئىزاھلىغانكەلمەسلىكنىڭ سەۋەبىنى  تەففارەكبۇ تۈرلۈك قەسەمگە 

شېپى كەلتۈرۈلگەن شەيئىنى ئۇلۇغالشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇلۇغالشقا پەقەت ئالالھ تائاالغىنە اليىقتۇر. ھەقىقەتەن 

كىشىلەر ئادەتلەنگەن ئالالھتىن غەيرى بىلەن قەسەم قىلىشنى شەرىئەت رەت قىلغان. ئالالھتىن غەيرى بىلەن 

( تتىكىەئاد)ئىچىش دۇرۇس بولمىغانىكەن، ئۇ قەسەم ھېسابالنمايدۇ ۋە ئۇنداق قەسەم ئىچكەن كىشىگە  قەسەم

 .(1)«كەلمەيدۇ تەففارەك

تى مۇنۇ ەففارەكتى يوق، بەلكى ئۇنىڭ ەففارەكدېمەك، بۇ تۈرلۈك ناتوغرا قەسەمنىڭ ئادەتتىكى قەسەمنىڭكىدەك 

كىمكى قەسەم قىلىپ قەسىمىدە: »قىلىشتۇر:  تەۋبەبىلەن ئېيتىش ھەدىستە كۆرسىتىلگىنىدەك، كەلىمەئى شاھادەت 

)بىر ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوق(  ‹ال ئىالھە ئىللەلالھ›دەپ سالسا، ئارقىدىنال  ‹مەسەق نەبىل ززاۇئ ۋەالت ›

 .(2)«دەۋەتسۇن

ئىمام نەۋەۋىي قەسەم قىلغۇچىنىڭ قەلبىدىكى نىيىتىگە قاراپ بۇ خىل قەسەمنىڭ ھۆكمىنىڭ پەرقلىق 

مۇبادا ئالالھتىن غەيرى بىلەن قەسەم قىلغۇچى ئۇ نەرسىنى ئالالھنى »بولىدىغانلىقىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

كىمكى ›ەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ: ئۇلۇغلىغاندەك ئۇلۇغ دەپ ئېتىقاد قىلسا، كاپىر بولۇپ كېتىدۇ. پەيغەمب

                                                           
  .بەت - 221توم،  - 6، ئىئ«بەدائىئۇسسانا»كاسانىي: ت؛ ەب - 55توم،  - 4، «لئىختىيارەئ» :سىلىيۇلمەئ (1)

 ۇنھەئ ۇلالھەزىيەر ەيرەرۇھ ۇبەئھەدىس.  - 1647، «سلىمۇم»؛ ھەدىس - 6107، «خارىيۇب» :دىسەھ نەلىنگېك ەبىرلىكك (2)

 .تىەايۋرى
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دېگەن ھەدىسىنىمۇ مۇشۇنداق چۈشىنىش كېرەك.  ‹ئالالھتىن غەيرى بىلەن قەسەم قىلىدىكەن، كاپىر بولۇپ كېتىدۇ

، بەلكى بۇ ئىناۋەتسىز چىن دىلىدىن مەقسەت قىلماستىن تىلى يۈگۈرۈپ كەتكەن بولسا، مەكروھ بولمايدۇ

 .(1)«قەسەمدۇر

، دەپ قەسەم قىلغان ئەھۋالدا« مۇقەددەس بىلىدىغان نەرسىلىرىم بىلەن قەسەم قىلىمەنپۈتۈن »

 «قۇرئان»ردۇر. قاتارلىقال« كەئبە»، «قۇرئان»، «ئالالھ»مۇسۇلماننىڭ مۇقەددەس بىلىدىغان نەرسىلىرى ئېنىقال 

ھ تائاالغا تارلىق ئالالقا «ھۆرمىتى -كەئبەنىڭ ھەققى »ياكى  «كەئبە»، «ھۆرمىتى -قۇرئاننىڭ ھەققى »ياكى 

سى، مەجبۇر نىسبەت بېرىلىدىغان بىر قىسىم ئۇلۇغ شەيئىلەردە ئالىمالرنىڭ قاراشلىرى ئوخشاش ئەمەس. توغرى

ىچسە ھېچقىسى بولمىغان ئەھۋالدا بۇالر بىلەن قەسەم ئىچمەسلىك كېرەك. ئەگەر مەجبۇرىيەت يۈزىسىدىن قەسەم ئ

ىلگەن قەسەم ا مەجبۇرىيەت يۈزىسىدىن بولسىمۇ يۇقىرىقىالر بىلەن ئىچيوق. ھەتتا بەزى ئالىمالرنىڭ قارىشىد

 بېرىۋېتىش كېرەك. تەففارەككۈچكە ئىگە قەسەمدۇر، مۇبادا بۇ قەسەمدە تۇرمىغان ئەھۋالدا 

 

 ۋەلالھۇ ئەئلەم بىسسەۋۋاب )ئالالھ ئەڭ توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر(.

 دوكتور ئابدۇلئەزىز رەھمەتۇلالھ

2022 .3 .12 

                                                           
 .تەب - 6توم،  - 11، «تالىبىنتۇتەزەۋر» (1)


