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دىندا بىدئهت پهيدا قىلىش ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  مۇراسىم ئۆتكۈزۈش) مهۋلۇت(تۇغۇلغان كۈنىدە 

   

   ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ

 سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئۇلۇغ جانابى -بارلىق ھهمدۇ

دۇرۇت ۋە ساالمالر ئالالھنىڭ رەسۇلى پهيغهمبهرلهرنىڭ . ئالالھقا خاستۇر

سهرخىلى، شېرىك ۋە زااللهتلهرگه قارشى تۇرۇپ، ئىنسانىيهتنى ھىدايهتكه 

  .سساالمغا بولسۇنچاقىرغان، ھهزرىتى مۇھهممهد ئهلهيهى

شهرىئهت ئاگاھالندۇرغان ۋە ئازغۇنلۇق يولى : ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم

دەپ سۈپهتلىگهن بىدئهت نېمىلهردىن ئىبارەت؟ بۇ توغرىدا سىزگه تهپسىلى 

  .مهلۇمات بېرىشكه تىرىشىمىز

پهيدا «ۋە » ئىختىرا«، »ئىجاد«سۆزىنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى » بىدئهت«

  .دېمهكتۇر» قىلىش

شهرىئهت ئهمهللىرىدە، سۈننهتنىڭ ئورنىغا : رئى مهنىسىدەشه

تۇرغۇزۇلغان دىنى ئىجادىيهت، ياكى دىندا ئهسلى يوق بىر نهرسىنى 

  .ئويدۇرۇپ چىقىشنى دېمهكتۇر

قېرىندىشىم تۆۋەندە سىزگه بىدئهت توغرىسىدا كهلگهن بهزى 

  :تېكىستلهر بايان قىلىنىدۇ

ئهنهۇ رەسۇلۇلالھتىن رىۋايهت  ئىرباد ئىبنى سارىيه رەزىيهلالھۇ -1

سىلهردىن كىمىكى مهندىن كىيىن ياشىسا، دىندا «: قىلغان ھهدىسته

سىلهر مېنىڭ سۈننىتىم ۋە توغرا . كۆپلىگهن نورمالسىزلىقالرنى كۆرىدۇ

يولنى كۆرسىتىپ بهرگۈچى، ئىزباسار خهلىپىلىرىمنىڭ يوليورۇق ۋە 
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دىندا ئهسلى يوق ئىشقا . رئىزلىرىدا مۇستهھكهم تۇرۇشقا بۇيرۇلدۇڭال-ئىش

ھهرگىزمۇ يېقىنالشماڭالر، دىندا پهيدا قىلىنغان ھهرقانداق نهرسه 

بۇ ھهدىسنى، ئىمام ئهھمهد، تىرمىزى، ئىبنى ماجه، دارىمىي، . »ئازغۇنلۇقتۇر

  .شهيخ ئالبانى سهھىه دەپ قارايدۇ. ھاكىم، ئىبنى ھىببانالر زىكىر قىلىدۇ

الھۇ ئهنهۇ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ رەزىيهل

ئالالھ ھىدايهت قىلغۇچىنى ئازدۇرغۇچى، ئالالھ « : دېگهنلىكىنى دەيدۇ

سۆزلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئالالھنىڭ . ئازدۇرغاننى ھىدايهت قىلغۇچى يوق

كاالمى، يوليورۇقنىڭ ئهڭ گۈزىلى ۋە ئۇنۇملىكى مۇھهممهد سهللهلالھۇ 

همهللهرنىڭ ناچىرى دىندا يېڭىلىق پهيدا ئ. ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ يولىدۇر

مۇسلىم ۋە » دىندا پهيدا قىلىنغان ھهرقانداق يېڭىلىق بىدئهتتۇر. قىلىش

ھهرقانداق « نهسائى يۇقىرىقى ھهدىسنى . بهيههقى رىۋايهت قىلغان

دېگهن ئىبارىلهرنىڭ زىيادىلىكى بىلهن » ئازغۇنلۇق دوزاخقا ئىلىپ بارىدۇ

  .رىۋايهت قىلىدۇ

رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت ئائىشه 

ئۇ  كىمىكى دىنىمىزدا يوق ئىشنى پهيدا قىلىدىكهن، «: قىلغان ھهدىسىدە

: مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە. بىرلىككه كهلگهن ھهدىس» قوبۇل قىلىنمايدۇ

كىمىكى دىنىمىزدا يوق ئهمهللهرنى ئىبادەت دەپ قىلىدىكهن، ئۇ قوبۇل «

  .»ايدۇقىلىنم

دىندا پهيدا قىلىنغان ھهرقانداق نهرسه «"ئىبنى ھهجهر رەھىمهھۇلالھ، 

بۇ جۈمله شهرئى : دېگهن ھهدىس توغرىسدا مۇنداق دەيدۇ» ئازغۇنلۇقتۇر

قائىدە بولۇپ، بىدئهت شهرىئهتتىن ئهمهس، چۈنكى شهرىئهتنىڭ ئومۇمى 

ائىشه ئهمما ئ. بىدئهت ئازغۇنلۇق يولىدۇر. پرىنسىپلىرى ھىدايهتتۇر
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رەزىيهلالھۇ ئهنها رىۋايهت قىلغان ھهدىس زاھىرى ئهمهللهرنىڭ ئۆلچىمى 

بىدئهتچىنىڭ ئهمىلىنىڭ . بولۇپ ناھايىتى كۆپ مهنانى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

قوبۇل قىلىنمايدىغانلىقى توغرىسىدا ئۆلىماالر ئىككى خىل نهرسىنى 

  : ئوتتۇرىغا قويىدۇ

 قىلىنماستىن ئۆزىگه بىدئهتچىنىڭ ئهمىلىنىڭ قوبۇل: بىرىنچى

  .قايتۇرىلىدىغانلىقى

بىدئهتچى ئالالھنىڭ شهرئى ھۆكمىگه قارشى چىقىپ، : ئىككىنچى

دىندا ئهسلى يوق ئىشالرنى ئىبادەت ياكى دىنى پائالىيهتلهر تۈرىگه 

  ".كىرگۈزدى

تۆۋەندە بىدئهت توغرىسىدا رەسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلىرى نېمه 

  :دەيدىغانلىقىغا دىققهت قىاليلى

ساغالم «: ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

سۈننهتكه ئهگىشىپ، بىدئهت پهيدا قىلمىغىنىڭالرنىڭ ئۆزى، سىلهرگه 

  .تهبهرانى، دارىمى رىۋايهت قىلغان» كۇپايه قىلىدۇ

خااليىق بىدئهتنى «: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

» ان ھالهتتىمۇ، بىدئهتنىڭ ھهممىسى ئازغۇنلۇقتۇرياخشى ئهمهل دەپ قارىغ

  .دارىمى رىۋايهت قىلغان

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهسچىتته توپلىشىپ تاش بىلهن 

، "سۇبهانهلالھ"، "ئهلههمدۇلىلالھ"ساناپ، بىرسىنىڭ باشالمچىلىقىدا 

نى يۈز قېتىمدىن ئېيتىڭالر دىسه، يۈز قېتىمدىن "ئالالھۇ ئهكبهر

ىۋاتاتتى، بۇنى كۆرگهن ئىبنى مهسئۇد ئاچچىقلىنىپ، مېنىڭ جېنىم ئېيت

سىلهر ئۆزۈڭالرنىڭ بۇ قىلمىشىنى ! قولىدا بولغان زات بىلهن قهسهمكى
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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يوليورۇقىدىنمۇ ئۇستۇن كۆرىسىلهر ياكى 

بۇ : سىلهر ئازغۇنلۇق يولىغا ئىشىك ئىچىۋاتىسىلهر دېگهنىدى، ئۇالر

: ئۇ. مىزدىن ياخشىلىقتىن باشقا ھېچ نهرسه ئىرادە قىلمايمىز دېدىئهمىلى

ياخشىلىق ئىرادە قىلىنغان نهرسىنىڭ ھهممىسىدە توغرىلىق 

  .دارىمى، ئهبۇ نهئىم رىۋايهت قىلغان» بولىۋەرمهيدۇ دېدى

  :تۆۋەندىكى قۇرالردا سهلهپ ئالىملىرىنىڭ بىدئهتكه قارىتا چۈشهنچىسى

كىمىكى ئىسالمدا يوق : ھ مۇنداق دەيدۇئىمام مالىك رەھىمهھۇلال

ئىسالمدا ياخشى كۆرۈلىدىغان نهرسه دەپ قارىسا، خۇددى  نهرسىنى، 

. مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ۋەھىيگه خىيانهت قىلدى دېگىنى بولىدۇ

بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن « :چۈنكى ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

اماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمنى ت

ئۇ كۈندە دىن دەپ . ئايهت-3سۈرە مائىدە » دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

  .قارالمىغان نهرسه، بۈگۈنمۇ دىنىمىزدىن ئهمهس

كىمىكى ئۆز گۇمانىدا ساۋاب بولىدۇ دەپ، «: ئىمام شاپىئى مۇنداق دەيدۇ

نهرسه قوشقانغا دىندا يوق ئىشنى قىلىدىكهن، خۇددى شهرىئهتكه بىر 

  »ئوخشايدۇ

بىز سۈننهتكه «: ئىمام ئهھمهد ئىبنى ھهمبهل مۇنداق دەيدۇ

ئهگىشىشته، ساھابىالرنى ئۆرنهك قىلغان ئاساستا، بىدئهتكه قارشى تۇرىمىز، 

  »بىدئهتنىڭ ھهممىسى ئازغۇنلۇقتۇر

  :بىدئهتنىڭ خهتىرى

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا بىدئهتچىلهرنىڭ ئهمهللىرى قوبۇل -1

  .نمايدۇقىلى
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كىمىكى بىدئهت ئهمهلنى داۋامالشتۇرىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭدىن -2

  .تهۋبىنى پهردىلهپ قويىدۇ

- قىيامهت كۈنى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا بېرىلگهن ھهۋز-3

  .كهۋسهردىن سۇ ئىچىشىدىن چهكلىنىدۇ

 كىمىكى ئۇنىڭغا ئهگىشىپ بىدئهت ئىشلىگهن بولسا، ئۇنىڭ -4

  . بىدئهتنى مهيدانغا چىقارغۇچىغا يېتىپ تۇرىدۇگۇناھى تا قىيامهتكىچه

 بىدئهت ئىگىسى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ لهنىتىگه -5

  .ئۈچرىغۇچىدۇر

  . بىدئهت ئىگىسى ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن داۋاملىق يىراقلىشىدۇ-6

  . بىدئهت سۈننهتنىڭ ئۆلۈشىدىكى ئاساسلىق ئامىل-7

  .الىققا سهۋەپ بولىدۇ ئاخىرەتتىكى رەسۋ- بىدئهت دۇنيا -8

  .بىدئهت ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه كۇپرى قىلغانلىق-9

ئارا بۆلۈنۈپ كېتىشىنى كهلتۈرۈپ -بىدئهت مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز-10

  .چىقىدۇ

 بىدئهتچىنىڭ كۆز قارىشىدا، ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئاساسى -11

  .يوق دېيىش، پاسىقلىق ۋە ئىسيانكارلىقتۇر

هزى بىر ئايدىڭالشمىغان مۇجمهل مهسىلىلهر ۋە بىدئهت توغرىسىدىكى ب

  :ئۇنىڭغا رەددىيه

مۇسۇلمانالر ياخشى دەپ قارىغان نهرسىنى، ئالالھمۇ ياخشى كۆرىدۇ، «

  »مۇسۇلمانالر يامان دەپ قارىغان نهرسىنى ئالالھمۇ ياخشى كۆرمهيدۇ
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يۇقىرىقى سۆز پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسى بولماستىن : بىرىنچى

ساھابه كىرامالرنىڭ سۆزلىرى . سئۇدنىڭ سۆزىدۇربهلكى ئىبنى مه

ساغالملىق ۋە . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرىگه قارشى بولمايدۇ

ئىسالم ئۆلىمالىرى ئىجتىهادى بىلهن «قۇرئان سۈننهتكه ئۇيغۇنلىقى بىلهن 

ئىجما بولۇپ، ئىجما شهرئى ئهھكامالردا  » ھۆكۈمدە بىرلىككه كهلگهن نهرسه

ئهمما كىمىكى بىدئهت ئهمهللهرنى دىندىن . نىدا كۆرسىتىلىدۇدەلىل ئور

. دەپ قارايدىكهن، بۇ ھالدا ئىجما بىدئهتكه دەلىل شهكلىدە قوللىنىلمايدۇ

ئىجمانىڭ ئېتىراپلىق ئاساسى بولسا، ھهر زامان ئۆلىمالىرىنىڭ ئۆز ۋاقتى 

  .ۋە زامانىدا بىرلىككه كېلىشى كۈچلۈك ھېسابلىنىدۇ

يهنى ماھىيىتىنى (ى دوراپ قىلغۇچىالردىنى ئهھكامالرن

ئىلىمالردىن ئهمهسلىكىدە گهپ يوق، كۆپىنچه -ئهھلى ) چۈشهنمهستىن

دىنى ئهمهللهرنى دوراپ  ھالدا بىدئهت ئهمهللهرنى سادىر قىلغۇچىالر، 

  .ئىشلىگۈچىالردۇر

بۇ نېمىدېگهن ياخشى «: ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ: ئىككىنچى

  .ۆزىدېگهن س» !ھه-يېڭىلىق

بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلغىنى تهراۋىه نامىزى بولۇپ، ئهسلى دىندا بار بولغان، 

پهيغهمبرىمىز ئۈممىتىگه ۋاجىپ بولۇپ قىلىشىدىن ئهنسىرەپ، جامائهت 

بىلهن ئوقۇشنى تهرك ئهتكهن نهپله ئىبادەتنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

ببۇس قىلغان قايتىدىن ئهھيا قىلىپ، جامائهت بىلهن ئوقۇلۇشىنى تهشه

كهلىمىسىنىڭ لۇغهت مهنىسىنى كۆزدە " بىدئهت"بولۇپ، بۇ ئىبارىسىدە 

  .تۇتقانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ
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ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مهسچىتكه چىراغالرنى يورۇتقانىدى، باشقا 

ئۆمهر . ساھابىالر توپالشتى ۋە يېڭىلىق بىر ئىشنى كۆرگهندەك بولۇشتى

-بۇ نېمىدېگهن ياخشى يېڭىلىق: ىتتا ساھابىالرغارەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ ۋاق

شۇنداقال ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بولسا، سۆزلىرى قۇرئان ۋە . دېدى» !ھه

سۈننهتكه ئۇيغۇن بولسا، شهرئى دەلىل ۋە ئىسپات ئورنىدا ئىلىنىدىغان 

  .ئىزباسار خهلىپىلهردىندۇر

ولغان كىمىكى ئىسالمدا ياخشى كۆرۈلىدىغان، ئهسلى ب: ئۈچىنچى

كىمكى بۇ ئهمهلنى . ئىشنى راۋاجالندۇرىدىكهن بۈيۈك ئهجىرگه ئېرىشىدۇ

قىلسا، ئۇنىڭغا شۇ ئهمهلنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه كهمهيتىلىۋەتمهستىن 

  »بېرىلىدۇ

مۇدەر قهبىلىسىدىن بىر : بۇ ھهدىسته مۇنداق قىسسه بايان قىلىنىدۇ

توپ ياالڭئاياغ، بهدەنلىرىنى يىلپىز تېرىسىدە ئورىۋالغان كىشىلهر كېلىدۇ، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇالرنىڭ بۇ دەرىجىدە يوقسۇل ئىكهنلىكىنى 

جامائهت كۆرۈپ، بىالل رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى ئهزان ئېيتىشقا بۇيرىدى ۋە 

ئاندىن كىيىن مۇنبهرگه چىقىپ سهدىقه توغرىسىدا . بولۇپ ناماز ئادا قىلدى

خۇتبىدىن كىيىنال، سهدىقه ۋە ئىئانىالر ئىككى دۆۋە . خۇتبه سۆزلىدى

كېچهك - ئىچمهك، كېيىم-بهسته يېمهك-يۇغالشقۇنچه قهدەر ساھابىالر بهس

كېلىپ قاتارلىق ھاياتلىققا زۆرۈر بولغان نهرسىلهرنى ئىلىپ 

: بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. پهيغهمبىرىمىزنىڭ ئالدىغا قويدى

كىمىكى ئىسالمدا ياخشى كۆرۈلىدىغان، ئهسلى بولغان ئىشنى «

كىمكى بۇ ئهمهلنى قىلسا، . راۋاجالندۇرىدىكهن بۈيۈك ئهجىرگه ئېرىشىدۇ
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ئۇنىڭغىمۇ ئهمهلنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسه كهمهيتىلىۋەتمهستىن 

  .دېگهنىدى» لىدۇبېرى

سهدىقه ۋە ئىئانه قىلىشنى، سهدىقه بهرگۈچى يولغا : بۇ ھهدىسته

قويماستىن، بهلكى سهدىقه قىلىشتىن ئىبارەت بۇ سۈننهتنى رېئاللىققا 

  .ئايالندۇرغانلىقى ئۈچۈن، ئۇ كىشىگه ساۋابى يېتىپ تۇرىدۇ

   ئادەت-ئۆرپ : تۆتىنچى

ىشالرنى ئىبادەت ياكى زامانىمىزدىكى كۆپلىگهن كىشىلهر، بىدئهت ئ

-ساۋابلىق ئىشالر دەپ قاراپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىپ كېلىشى، ئاتا

ئادەتلهرگه مهھكهم -بوۋىسىدىن قالغان بهزى خوراپى ئۆرپ

 - بىز ھهقىقهتهن ئاتا «بۇ مۇشرىكالرنىڭ . ئېسىلىۋالغانلىقىدىندۇر

 - ك بوۋىلىرىمىزنىڭ بىر خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز، شه

دەپ ھهقىقهتكه ئىنكار » شۈبهىسىزكى، بىز ئۇالرنىڭ ئىزلىرىدىن ماڭىمىز

جامائهت سانىنىڭ كۆپلىكى بىلهن بولماستىن، . قىلىشىغا ئوخشايدۇ

. بهلكى سانى ئاز بولسىمۇ سۈننهتكه ئۇيۇسا جامائهت ھېسابلىنىدۇ

ئىسالم غىرىپلىق ھالهتته « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

شالندى، قانداق باشالنغان بولسا شۇ ھالهتته قايتىدۇ، بۇ كۈنلهردە دىندا با

: ساھابىالر. مۇستهھكهم تۇرغانالرغا جهننهت بىلهن بىشارەت بولسۇن دېدى

ئۇالر، : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. دەپ سورىدى! ئۇالر كىملهر يا رەسۇلۇلالھ

بارىدىغان سهرخىل پاساتقا چۆمگهندە ئىسالھات ئىلىپ -ئىنسانالر پىتنه

  .سهھىه ھهدىس» بهندىلهردۇر دېدى

كىمىكى ھهققه « : ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

  »ئۇيىدىكهن ئۆزى يالغۇز بولسىمۇ جامائهت دېگهن شۇ
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  :بىدئهتنىڭ بارلىققا كېلىشىدىكى سهۋەبلهر

ساغالم سۈننهت ۋە ھهدىس ئىلمىدىن تهلىم ئالماسلىق، سهھىه -1

ىس بىلهن يالغان ھهدىسنى پهرق ئىتهلمهسلىككه ئوخشىغان ئىشالر ھهد

بهزى بىدئهتچىلهرنىڭ دەلىل ئورنىدا  . ئاساسلىق سهۋەبلهردىندۇر

نۇرى : "قوللىنىدىغان بهزى ئويدۇرما ھهدىسلىرىنى مىسالغا ئالساق

ئالالھ ھهممىدىن ! ئى جابىر«ناملىق بىدئهتچىلهر گۇرۇھى " مۇھهممهد

كائىناتتىكى مهخلۇقاتالرنى . »ىرىڭنىڭ نۇرىنى ياراتتىبۇرۇن پهيغهمب

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن ياراتتى دەيدىغان بىدئهتچىلهر، بۇ 

سېنى دېمىسهم كائىناتنى «: قىپقىزىل يالغان ھهدىسنى دەستهك قىلىدۇ 

دېگهن يالغان ھهدىسنى توقۇغۇچى ئالالھ تائاالنىڭ » ياراتمايتتىم

تمىسا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئهۋەتمهيدىغانلىقى مهخلۇقاتالرنى يارا

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته . توغرىسىدىكى ئايهتنى كۆرمىگهن بولسا كېرەك

سېنى بىز پۈتۈن ئهھلى جاھان ئۈچۈن !) ئى مۇھهممهد(« : مۇنداق دەيدۇ

  . ئايهت-107سۈرە ئهنبىيا » پهقهت رەھمهت قىلىپال ئهۋەتتۇق

تهربىيه، شهرئى ئهھكامالرنى ئىلىمسىز -ىممۇسۇلمانالر دىنى تهل-2

  .كىشىلهردىن تهلىم ئالغانلىقى

 مهۋلۇت ۋە ماتهم بىدئهتلىرىگه ئوخشاش شهرىئهتته -3

كۆرسىتىلمىگهن، ئهقىل ۋە مهنتىقمۇ قوبۇل قىلمايدىغان خوراپاتلىقنى 

  .ئادەتلهرنى شهرىئهت ھهرگىزمۇ قوللىمايدۇ-تهشهببۇس قىلىدىغان ئۆرپ

تهھىدلهرنى ھۆكۈمدە خاتاالشمايدۇ دەپ قاراش، پىر ۋە ئىمام مۇج-4

  .چوقۇنغۇچىلىرىنى ئۇلۇغالش ۋە ئهنبىياالرنىڭ ئورنىغا كۆتۈرۈش
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ئايهت ھهدىسلهرگه، نېمه ھۆكۈم ) مۇتهشابىه( لهۋزى ئوخشاش بولغان-5

  .توغرىسىدا ئىكهنلىكىنى ئايرىماستىن ئهگىشىش

  :ىكى مۇراسىمپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىد

بۇ بىدئهت ھىجرىيه تۆتىنجى : بۇ بىدئهتنىڭ تۈنجى مهيدانغا كېلىشى

تهرىپىدىن رەسمى يولغا " پاتىمىييۇن خهلىپىلىرى"ئهسىردە قاھىرەدە 

قويۇلۇپ، ئۇالر خوراپاتلىقنى تهرغىب قىلىدىغان تهسهۋۋۇپچى زىندىقالر 

قىقهتته بولۇپ، ئهمهلىيهتته راپىزىلىقنى دەۋا قىالتتى ئهمما ھه

ئۇالر، پهيغهمبهر . قىلمىشلىرى كۇپرى ئهمهللهردىن ئىدى

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى مۇراسىمى، ئىمام ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، 

ھۈسهيىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما، خهلىپهتۇل -پاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها، ھهسهن 

 مۇراسىمىنى ھادىر قاتارلىق يۇقىرىدىكى ئالته كىشىنىڭ تۇغۇلغان كۈنى

دىنى مۇراسىم دەپ يولغا قويغان بولۇپ، ئهلئهبزەل ئىبنى ئهمىر 

ئهلجۇيۇشنىڭ خىالپهتلىك دەۋرىدە ئهمهلدىن قالدۇرۇلغاندىن كىيىن، ئامىر 

بىئهھكامۇلالھ ئهلپاتىمىي دەۋرىدە، ئىنسانالر ئۇنتۇغان بۇ بىدئهتلهر 

  .دىيىلىگه كهلگهندە قايتىدىن جانالندۇرۇل-524ھىجرىيىنىڭ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنى مۇراسىمىنى ھىجرىيه 

يهتتىنچى ئهسىرگه كهلگهندە، پادىشاھ مۇزەپپهر ئهبۇ سهئىد كۆك بۆرە 

تهرىپىدىن ئىربىل شهھىرىدە رەسمىي دىنى مۇراسىم قىلىپ يولغا 

بۇ مهۋلۇت . قويۇلغاندىن بىرى تا بۈگۈنكى قهدەر داۋاملىشىپ كهلمهكته

ىمى ئىلگىرىكى ئهۋزەل ئۈچ ئهسىردە ياكى تۆت مهزھهب ساھىبلىرى مۇراس

ۋە سهلهپ ئۆلىمالىرى تهرىپىدىن جايىز ئىكهنلىكى بىلدۈرۈلمىگهن 

بهلكى بۇ بىدئهت زىندىق ۋە جاھالهت پىرلىرى تهرىپىدىن . ئىشالردىندۇر
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ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ئىشالردىن بولۇپ، بۇ بايرام ئىسالم دىنىدىن 

 ھهرقانداق كاپىر ئالالھنىڭ رۇبۇبىيىتىگه ئىهتىقار بىلهن .ئهمهستۇر

قارىغىنىدەك، بىدئهتچىلهرمۇ گهرچه سۆيگۈ دەۋاسى قىلسىمۇ ئهمهلىيهتته 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆز ئورنىدىن چۈشۈرۈپ ئاھانهت قىلغان 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈش، ئۇنىڭ سۈننىتىگه . بولىدۇ

  .لىگهن شهيئىلىرىدە توختاش بىلهن بولىدۇئهگىشىش، چهك

كىشىلهر : " بۇ ھهقته پهزىلهتلىك شهيخ سالىه ئهلپهۋزان مۇنداق دەيدۇ

ئارىسىدا رەبىيئهل ئهۋۋەل ئېيىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان 

كۈنىنى قۇتلۇقالش بىدئهت مۇراسىمى ئۆتكۈزىدىغانالر نهچچه تۈرلۈك بولۇپ، 

رلىكى بۇ مۇناسىۋەت بىلهن، بىر جايغا توپلىشىپ پهيغهمبهر ئۇالرنىڭ بىر تۈ

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان كۈنىگه دائىر قىسسه ۋە قهسىدىلهرنى ئوقۇپ 

  .ئىچمهك تهييارالپ كهلگهنلهرگه تارقىتىدۇ-ئۆتسه، بهزىلىرى يېمهك

بهزىلىرى بۇ پائالىيهتنى ئۆيلىرىدە ئۆتكۈزسه يهنى بىر قىسىملىرى 

  . ئۆتكۈزىدۇمهسچىتلهردە

ئايال -ئۇالرنىڭ بهزىلىرى بۇنىڭ بىلهنال چهكلىنىپال قالماستىن، ئهر

مۇزىكىغا ئوخشاش مۇنكهر ئىشالردىن -ئارىلىشىپ ئولتۇرۇش، ناخشا

تاشقىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مهدەت ۋە نۇسرەت تىلهشتهك 

لۇغالشقا بۇ كۈندە، بۇ كۈننى ئۇ. شېرىك ئهمهللهرمۇ بۇ كۈندە سادىر بولىدۇ

  . دائىر ھهرقانداق ئىشنىڭ بىدئهت ئىكهنلىكىدە شهك يوق

مۇسۇلمان ھهرقانداق ئهمهلنى ئىشلهشتىن ئىلگىرى بۇ ئىش 

توغرىسىدا ئالالھنىڭ ھۆكمىنىڭ نېمه ئىكهنلىكى توغرىسىدا ئىزدىنىشى 
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مۇسۇلمان سۈننهتنى ئهھيا قىلىشقا تىرىشىپ، بىدئهتنىڭ . كېرەك

  !. ھه-شى نېمىدېگهن گۈزەليوقىلىشىغا كۈچ چىقىرى

  :مهۋلۇت مۇراسىمىنىڭ باتىللىقى

 پهيغهمبرىمىز مهدىنىگه كهلگهندە، مهدىنىلىكلهردە بىر نهچچه -1

بىز ئهھلى «: بايرامالر بار بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم-تۈرلۈك ھېيت

دەپ، » بايرىمىمىز، روزا ھېيت ۋە قۇربان ھېيتىدۇر-ئىسالمنىڭ ھېيت

  .سىمالرنى ئهمهلدىن قالدۇرغانباشقا مۇرا

 ئىسالم شهرىئىتى بىدئهتتىن توسىدۇ ۋە ئۇنى ئازغۇنلۇق دەپ -2

  .مۇقىمالشتۇردى

-  شۇڭالشقا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم جاھىلىيهت دەۋرىدىكى ھېيت-3

  .بايرام مۇراسىملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇرغان

قهبرىلهرگه  بۇ راپىزە ۋە زىندىقالرنىڭ ئىشلىرىدىن بولۇپ، ئۇالر -4

گۇمبهزلهرنى قاتۇرۇش بىلهن ئۆزىنىڭ باتىل ئهقىدىسىنى رېئاللىقتا 

  .ئىسپاتلىدى

 بۇنىڭغا ئوخشاش پائالىيهتلهرنى، ئىمانى بىزدىن بۈيۈك، ھهققه ئهڭ -5

يېقىن، رەسۇلۇلالھنى بىزدىنمۇ كۆپ ياخشى كۆرىدىغان، قۇرئان سۈننهتنى 

ىڭ ھېچ قايسىسىنىڭ، بۇ سالىهالرن-تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىدىغان سهلهپ

  .مهۋلۇت مۇراسىمىنى قىلغانلىقى مهلۇم ئهمهس 

  :مهۋلۇت مۇراسىمىغا ئېتىبار بىلهن قارايدىغانالر

ئىلىمالردىن -مهۋلۇت مۇراسىمىنى قولاليدىغانالر، ئۇالر ئهھلى1-

بولماستىن بهلكى سۈننهتنى چۈشهنمهيدىغان، بىدئهتنىڭ ماھىيىتى ۋە 
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ىشىلهر بولۇپ، ئۇنىڭ بىدئهت ئىكهنلىكى بايان خهتىرىنى بىلمهيدىغان ك

- قىلىنسىمۇ جاھىللىقىدىن ئۆز پىكىرىدە قالىدىغان، بىدئهتنى جان

  .جهھلى بىلهن قارىغۇچىالرچه ياقىالشقا تىرىشىدىغان ئىنسانالردۇر

نى ئىبادەت، "مهۋلۇت"نادانالر - ئىنسانالر ئىچىدىن بهزى جاھىل-2

هن، ئازغۇن پىر ياكى جاھىل يول ساۋاب بولىدۇ دېگهن ئىتىقاد بىل

  .باشلىغۇچىغا قارىغۇالرچه ئهگىشىدۇ

 بهزى ئىنسانالر بۇ مۇناسىۋەت بىلهن، يهپ ئىچىش قورساق -3

  .تويغۇزۇشنى نىيهت قىلىدۇ

مهۋلۇت مۇراسىمىغا قاتنىشىش، رەبىيئۇل ئهۋۋەل  : گهپنىڭ خۇالسىسى

ئۇلۇغالش تۇسى ئالغان ئېيىدا مهۋلۇت ئوقۇش ۋە ئوقۇتۇش قاتارلىق، بۇ ئاينى 

ھهرقانداق پائالىيهتلهر چهكلىنىشى زۆرۈر بولغان بىدئهت بولۇپ، مۇسۇلمان 

بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى كۆرگهندە توسۇشى ۋە ئىشتىراك قىلماسلىقى، 

سۈننهتنى ئهھيا قىلىپ، بىدئهتنىڭ يوقىلىشىغا بىر كىشىلىك تۆھپه  

كهر ئهمهللهرنىڭ گهرچه بىدئهت ۋە مۇن. قوشۇشى ۋاجىب بولىدۇ

سۈننهتكه . ئهگهشكۈچىلىرى كۆپ بولغان تهقدىرىمۇ ئۇ باتىلتۇر

ھهقىقهت . ئهگهشكۈچىلهر ئاز بولغان ھالدىمۇ، ھهق ئۇالر بىلهن بىلله

ئهركهكلهر بىلهن بىلىنمهستىن، بهلكى ئهركهكلىك ھهقىقهتنى ياقىلىشى 

  .بىلهن نامايهندە بولىدۇ

ازى بولىدىغان ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى ئۆزى ر

ئانىمىز، جۈملىدىن ئومۇمى مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھلىرىنى -ئاتا. قىلسۇن

ئالالھ تائاال قهلبلىرىمىزنى ئىسالم دىنىدا مۇستهھكهم . مهغپىرەت قىلسۇن

قىلىپ، بىدئهتكه قارشى تۇرۇپ، سۈننهتنى ھىمايه قىلىدىغان ۋە يايىدىغان 
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ۋەسهللهلالھۇممه ئهال سهييىدىنا مۇھهممهد ۋە ئهال . مۆمىنلهردىن قىلسۇن

  .ئالىهى ۋە سهھبىهى ئهجمهئىين

 
  

   

  


