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ئەھذىگە ۋاپب قىيىطْىڭ ئەھَىَىتي توغرىسىذا
ٍ-0202ىيي -00ئبٍْىڭ -10مۈّذىني جۈٍە خۇتبىسىْىڭ قىسقىچە ٍەزٍۇّي

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً ٍەسچىتىْىڭ ئىَبٍي «ئىْسبُ ئەھذىگە
ۋاپب قىيىپ ئبىالھقب سبغالً ٍوه بىيەُ ئىببدەت قىيىص ،ببضقىالرغب ٍبخطي ٍۇئبٍىيە
قىيىص ئبرقىيىق بەخت-سبئبدەتنە ئېرىطىذۇ» دېگەُ ٍەزٍۇّذا تۆۋەّذىني تەۋسىَەىەرّي
قىيذى:
ئبىالھ بەّذىيىرى ئۈچۈُ ئېسىو ،پەزىيەتيىل ئىطالرّي قىيىصّ ،بچبر پەسنەش
قىيَىطالردىِ سبقيىْىطقب بۇٍرىذى.
ۋاپبدارىىق ئېسىو ئەخالق ۋە ئبىي سۈپەت بوىۇش ،سبغالً ئىجتىَبئىٌ جەٍئىَەت
قۇرۇضْىڭ ئبسبسي ،پەزىيەتْي توّۇپ ئۇّىڭغب چىراٍيىق جبۋاپ قبٍتۇرۇش ،ئۆزىگە خەٍرى-
ئېھسبُ قىيغبّالرغب ۋاپب قىيىطتىِ ئىببرەتتۇر.
ئىْسبّالرّىڭ ۋاپب قىيىطي ئەڭ زۆرۈر بوىغبُ ئەھذىْىڭ بىرى ئبىالھقب بەرگەُ ئەھذى
بوىۇپ ،ئۇ بوىسىَۇ ئبىالھقب ھېچ ّەرسىْي ضېرىل مەىتۈرٍەستىِ ئىببدەتْي خبىىس
قىيىطتىِ ئىببرەتتۇر .ئبىالھ تبئبال بۇ ھەقتە ٍۇّذاق دەٍذۇٍ« :بڭب بەرگەُ (ئىَبُ ئېَتىص
ۋە تبئەت  -ئىببدەت قىيىص ھەققىذىني) ۋەدەڭالرغب ۋاپب قىيىڭالرٍ ،ەَّۇ سىيەرگە قىيغبُ
(سبۋاة بېرىص ھەققىذىني) ۋەدەٍگە ۋاپب قىيىَەٍُ ،ەّذىْال قورقۇڭالر[ ».سۈرە بەقەرە -22
ئبٍەت].
ۋەدىگە ۋاپب قىيىص ھەقىقي ئەرمەميەرّىڭ ،ئېسىو ئەخالق ۋە ئبىي پەزىيەتيىل
مىطىيەرّىڭ سۈپىتي بوىۇپ ،ئىْسبّالر ئبرىسىذا ئبىالھْىڭ پەٍغەٍبەرىىرى ھەٍَىذىِ
بەك ۋەدىگە ۋاپب قىيغۇچي مىطىيەردۇر.
ٍۇسب ئەىەٍھىسسبالً قېرىْذىطي ھبرۇُ ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ ھەققىْي توّۇپ
ئبىالھذىِ ئۇّي ئەىچىيىنْي ٍەتنۈزۈضتە ئۆزىگە ضېرىل قىيىطْي سورىذى .ئبىالھ تبئبال
قۇرئبُ مەرىَذە ٍۇسب ئەىەٍھىسسبالٍْىڭ سۆزىْي زىنىر قىيىپ ٍۇّذاق دەٍذۇٍ« :بڭب
ئبئىيەٍذىِ قېرىْذىطىٌ ھبرۇّْي ٍبردەٍچي قىيىپ بەرگىِ .ئۇّىڭ بىيەُ ٍېْي تېخىَۇ
مۈچەٍتنىٍِ .ېْىڭ ئىطىَغب ئۇّي ضېرىل قىيغىِ .بۇّىڭ بىيەُ بىس سبڭب مۆپ
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تەسبىھ ئېَتقبٍَىس .سبڭب مۆپ زىنرى ئېَتقبٍَىس .سەُ ھەقىقەتەُ بىسّي مۆرۈپ
تۇرغۇچىسەُ[ ».سۈرە تبھب -12-02ئبٍەتقىچە].
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً ئبىالھْىڭ دىْىْي ٍەتنۈزۈضتە ئۆزىگە ٍبردەٍذە بوىغبّالرغب
قىيغبُ ئەھذىسىگە بەك ۋاپب قىالتتيٍ .ۇتئەً ئىبْي ئۇدەً ھىجرەتتىِ بۇرۇُ
ٍۇضرىنالرّي پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍغب ئبزار ٍەتنۈزۈضتىِ چەميەٍتتي .پەٍغەٍبەر
ئەىەٍھىسسبالً ئۇّىڭ ضۇ ۋاقىتتب قىيغبُ ٍبخطىيىقىْي ئەسيەپ ،بەدىر ئۇرۇضىذا قوىغب
چۈضنەُ ئەسىرىەر توغرىسىذا« :ئەگەر ٍۇتئەً ئىبْي ئۇدەً ھبٍبت بوىۇپ ئۇالرّي
قوٍۇۋېتىص توغرىسىذا ٍبڭب سۆز قىيغبُ بوىسب ئىذىٍ ،ەُ ئۇالرّىڭ ھەٍَىسىْي
قوٍۇۋەتنەُ بوالتتىٌ» دېگەُ[ .بۇخبرى رىۋاٍىتي].
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً سبھببىالرغب قىيغبُ ۋەدىسىگە بەك ۋاپب قىالتتي .ئەبۇ بەمرى
رەزىَەىالھۇئەّھۇ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍغب ئۆزىْىڭ جىْي ۋە ٍىيي بىيەُ ئەڭ مۆپ
ٍبردەً

بەرگەُ

ۋە

ئەڭ

مۆپ

ھەٍرا

بوىغبُ

سبھببىالرّىڭ

بىرى

ئىذى.

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً« :ئەگەر ٍەُ ئۈٍَىتىٌ ئىچىذىِ دوست تبىالٍذىغبُ بوىسبً،
ئەىۋەتتە ئببببەمرىْي دوستيۇققب تبىالٍتتىٌ ،ىېنىِ ئۇ ٍېْىڭ قېرىْذىطىٌ ۋە
ھەٍراھىٌ» دېگەُ[ .بىرىىننە مەىگەُ ھەدىس].
ئۆٍەر رەزىَەىالھۇئەّھۇّىڭ ٍۇسۇىَبُ بوىىطي بىيەُ ئىسالً مۈچىَىپ روّبق تبپتي،
ئۇ مىطىَۇ ّۇرغۇُ سىْبقالرغب دۇچنەىذى .پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً ئۆٍەر رەزىَەىالھۇ
ئەّھۇ ئىسالٍغب مىرگەّذىِ مىَىِ« :ئۆٍەر جەّْەتتە بوىىذۇ» دېگەُ[ .ئىَبً ئەھَەد
رىۋاٍىتي].
ئوسَبُ رەزىَەىالھۇئەّھۇ ئىسالً دىْي ئۈچۈُ ئۆزىْىڭ ببرىىقىْي بېغىطيىغبُ،
تەبۇك ئۇرۇضىغب چىقىذىغبُ ئەسنەرىەرّىڭ خىراجىتي ئۈچۈُ ٍىڭ دىْبر پۇىْي
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍْىڭ ئېتىنىگە تۆمۈپ بەرگەّذە ،پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً:
«ئوسَبُ بۈگۈّذىِ ببضالپ قىيغبُ ئىطيىرىذا ھېچ زىَبُ تبرتَبٍذۇ»دېگەُ[ .تىرٍىسى
رىۋاٍىتي].
ئۆسَۈرىەر ئىچىذە ئەىي رەزىَەىالھۇئەّھۇ ئەڭ بۇرۇُ ئىَبُ ئېَتقبُ ببىىالرّىڭ بىرى
ئىذى .پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً خەٍبەر ئۇرىطي بوىغبُ مۈّذەٍ« :ەُ ئەتىيىننە ئبىالھ ۋە
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ئبىالھْىڭ رەسۇىىْي ٍبخطي مۆرىذىغبُ ،ئبىالھ ۋە ئۇّىڭ رەسۇىىَۇ ئۇّي ٍبخطي مۆرىذىغبُ
بىر مىطىگە ببٍراقْي بېرىَەُ» دەپ ببٍراقْي ئەتىسي ئەىي رەزىَەىالھۇئەّھۇغب بەرگەُ.
[بۇخبرى رىۋاٍىتي].
ئوھۇد ئۇرۇضىذا ضەھىذ بوىغبّالرّىڭ قەبرىسىگە چىقىپ ئۇالر ضەھىذ بوىۇپ سەمنىس
ٍىيذىِ مېَىِ خۇددى ئۇالر بىيەُ خوضالضقبّذەك ئۇالر ئۈچۈُ جىْبزە ّبٍىسى ئوقۇغبُ.
[بىرىىننە مەىگەُ ھەدىس].
ٍەسچىتْي تبزىالٍذىغبُ قبرا تەّيىل ئبٍبه ۋاپبت بوىۇپ مەتنەّذە ئۇ ئبٍبىْىڭ
قەبرىسىگە بېرىپ جىْبزە ّبٍىسى ئوقۇغبُ.
ئەّسبرىالر ٍۇھبجىرالرّىڭ ببرىىق ئىطيىرىذا مۆپ ٍبردەٍذە بوىغبّيىقي ئۈچۈُ
پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً ئۇالر ۋە ئۇالرّىڭ ئەۋالدىىرى ئۈچۈُ دۇئب قىيىپ« :ئي ئبىالھ!
ئەّسبرىالرّي ،ئۇالرّىڭ ئەۋالدىىرى ۋە ّەۋرىيىرىْي ٍەغپىرەت قىيغىِ» دېگەٍُ[ .ۇسيىٌ
رىۋاٍىتي].
سبھببىالردىِ بىرەر مىطي ٍبخطىيىق قىيغبُ بوىسب ئۇّىَۇ قوىىذىِ مېيىطچە
ٍۇمبپبتالٍتتي .پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً« :ئەبۇ بەمرىذىِ ببضقب بىسگە ٍبخطىيىق
قىيغبُ مىطىيەرّي ئۆزىگە ٍبرىطب ٍۇمبپبتيىذۇق ،ئەبۇ بەمرىْي قىَبٍەت مۈّىذە ئبىالھ
ئۆزى ٍۇمبپبتالٍذۇ» دېگەُ[ .تىرٍىسى رىۋاٍىتي].
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً ،سبھببىيىرى دۇَّبدىِ مەتنەّذىِ مېَىَْۇ ئۇالرغب بوىغبُ
ٍۇھەببەت ۋە دوستيۇقْي سبقالپ قىيىطقب بۇٍرۇپٍ« :ېْىڭ سبھببىيىرىَْي
تىييىَبڭالرٍ ،ېْىڭ جېْىٌ قوىىذا بوىغبُ زات بىيەُ قەسەٍني! سىيەرّىڭ بىرىڭالر
ئوھۇد تىغذەك ئبىتۇُ سەدىقە قىيسبڭالرٍۇ ئۇالر ئېرىطنەُ پەزىيەتْىڭ ئبزراقىغىَۇ
ٍېتەىَەٍسىيەر» دېگەٍُ[ .ۇسيىٌ رىۋاٍىتي].
پەٍغەٍبەر ئەىەٍھىسسبالً ئۈٍَىتىگە ۋەدە بېرىپ ٍۇّذاق دېگەُ« :ھەر بىر پەٍغەٍبەر
ئۈچۈُ ئىجببەت بوىىذىغبُ تەىەپ ببر بوىۇپ ،ببضقب پەٍغەٍبەرىەر ئبىذىراپ بۇ تەىەپْي
قىيىپ بوىذىٍ .ەُ ئۈٍَىتىَگە ضبپبئەت تەىەپ قىيىص ئۈچۈُ بۇ دۇئبّي مېچىنتۈردۈً،
ٍېْىڭ ئۈٍَىتىَذىِ ئبىالھقب ھېچ ّەرسىْي ضېرىل مەىتۈرٍەً دۇَّبدىِ مەتنەّيەر
بۇّىڭغب ئبىالھْىڭ ئىسّي بىيەُ بۇّىڭغب ّبئىو بوىىذۇ»ٍ[ .ۇسيىٌ رىۋاٍىتي].
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سبھببىالرٍۇ ٍۇضۇ ئېسىو ئەخالقْي

داۋاٍالضتۇردى .پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً

دۇَّبدىِ مەتنەّذىِ مېَىِ ،ئەبۇ بەمرى رەزىَەىالھۇ ئەّھۇ سبھببىالرغب خىتبة قىيىپ:
مىَْىڭ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍذا ئىيىطي ٍبمي پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً بىر ّەرسىْي
بېرىطنە

ۋەدە

قىيىپ

بېرەىَىگەُ

بوىسب

ٍېْىڭ

ٍېْىَغب

مەىسۇُ،

ٍەُ

پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً قىيغبُ ٍبخطي ئىطالرّىڭ بىرىْىَۇ چبال قوٍَبً قىيىَەُ
دېگەُ.
سبھببىالرٍۇ ئەبۇ بەمرىْىڭ ھۆرٍىتي ۋە ضەرىپىْي سبقالپ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً
دۇَّبدىِ مەتنەّذىِ مېَىِ ئۇّي ٍۇسۇىَبّالرغب ٍوه ببضچي قىيذى.
ئەبۇبەمرى رەزىَەىالھۇئەّھۇ مۆپ ۋاقىتالردا پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍْىڭ ئۆٍەر
رەزىَەىالھۇ ئەّھۇّي ئىسزەتيەپٍ ،ەُ ئەبۇ بەمرى ۋە ئۆٍەر بىيەُ بىرگە مەىذۇق ٍبمي
بىرگە مەتتۇق دېگەُ سۆزىىرىْي ئبڭيىغبُ بوىغبچقب ئۆزىذىِ مېَىِ ئۆٍەرّىڭ خەىىپە
بۇىىطىْي بېنىتتي.
ئبتب-ئبّىالرغب ۋاپبدار بوىۇضْىڭ دەرىجىسىَۇ ّبھبٍىتي ٍۇقىرى بوىىذۇ .چۈّني ئۇالر
سېْىڭ راھىتىڭٍ ،بخطي ئۇخيىطىڭ ئۈچۈُ مېچىيەرّي ئۇٍقۇسىس ئۆتنۈزدى ،سېْىڭ
تۇرٍۇضۇڭ ئۈچۈُ مۆپ جبپب چەمتي ،ئبّبڭ ٍىڭ بىر جبپبدا قوسبق مۆتۈرۈپ سىْي تۇغذى،
ئبىالھ ئىْسبّالرغب ٍبخطىيىق قىيىطتب ئەڭ دەسيەپتە پەرىس قىيىپ بېنىتنەُ ھەق-
ھوقۇقالرّىڭ بىرىْچىسي ئبتب-ئبّىغب ٍبخطىيىق قىيىطتۇر .ئبىالھ تبئبال بۇ ھەقتە ٍۇّذاق
دەٍذۇ « :پەرۋەردىگبرىڭ پەقەت ئۇّىڭ ئۆزىگىال ئىببدەت قىيىطىڭالرّي ۋە ئبتب  -ئبّبڭالرغب
ٍبخطىيىق قىيىطىڭالرّي تەۋسىَە قىيذى ،ئۇالرّىڭ بىرىٍ ،ب ئىننىيىسي سېْىڭ قوه
ئبستىڭذا بوىۇپ ٍبضىْىپ قبىسب ،ئۇالرغب ئوھوً دېَىگىِ (ٍەّي ٍبالىيىقْي بىيذۈرىذىغبُ
ضۇّچىيىل سۆزّىَۇ قىيَىغىِ) ،ئۇالرّي دۈضنەىىَىگىِ ،ئۇالرغب ھۆرٍەت بىيەُ ٍۇٍطبق
سۆز قىيغىِ .ئۇالرغب مبٍبىىٌ ٍېھرىببّيىقتىِ ّبھبٍىتي مەٍتەر ٍۇئبٍىيىذە بوىغىِ ۋە:
«ئي پەرۋەردىگبرىٌ! ئۇالر ٍېْي مىچىنيىنىَذە تەربىَىيىگىْىذەك ئۇالرغب ٍەرھەٍەت
قىيغىِ» دېگىِ[ .سۈرە ئىسرا  -12-11ئبٍەتيەر].
ئۇالرّىڭ ئەھذىسىگە ۋاپب قىيىطْىڭ جۈٍيىسىذىِ ئۇالرّىڭ ھەققىذە مۆپ دۇئب
قىيىص ،ئبىالھقب ئبسىَيىق بوىَبٍذىغبُ ئىطالردا ئۇالرّىڭ بۇٍرۇقىغب بوٍسۇّۇش ،ئۇالرّي
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خۇرسەُ قىيىص ،ئۇالرّىڭ دوستيىرىْي ھۆرٍەت قىيىص ،گۈزەه ئەخالقيىق بوىۇپ
ٍبخطي ٍوىذا ٍېڭىص ئبرقىيىق ئۇالرّىڭ تبرتقبُ جبپبسىْىڭ ٍېۋىسىْي مۆرسىتىطتىِ
ئىببرەتتۇر.
ئەر-ئبٍبىالرّىڭ بىر-بىرىگە ۋاپب قىيىطىَۇ ئەھذىْىڭ جۈٍيىسىذىْذۇر ،خەدىچە
بىْتي خۇۋەٍيىذ رەزىَەىالھۇ ئەّھب پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍغب ٍىيي ئبرقىيىق ٍبردەً
قىيذى ،ئبىالھ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍغب ئۇّىڭذىِ پەرزەّتيەرّي ئبتب قىيذى ،ئبٍبىالردىِ
تۇّجي بوىۇپ ئىَبُ ئېَتتي ،ۋەھىٌ چۈضۈپ پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالٍْىڭ قەىبي
تەۋرىْىپ تۇرغبّذا ئۇّي مۈچالّذۇرۇپ ،ئىرادىسىْي ٍۇستەھنەٍيەپ ٍېقىْذىِ ٍبر-
ٍۆىەمتە بوىذى .پەٍغەٍبەرئەىەٍھىسسبالً ئۇّىڭ قىيغبّيىرىغب جبۋاپ قبٍتۇرۇپ دائىٌ ئۇّي
ئەسيەپ ،ئۇّىڭ دوستيىرىْي ئىسزەتيەٍتتي ،دائىٌٍ« :ەُ ئۇّي ٍبخطي مۆرەتتىٌ» دەٍتتي.
ئۇالغ بوغۇزىىسب گۆضىْي پبرچىالپ ئۇّىڭ دوستيىرىغىَۇ ئەۋەتىپ بېرەتتي.
ۋاپبدارىىقْىڭ جۈٍيىسىذىِ ئۆىىَبالرّي ٍبخطي مۆرۈش ،ئۇالرّي ئىسزەت ،ھۆرٍەت
قىيىطتۇر ،چۈّني ئۇالر دىْي ٍەسئۇىىَەتْي ئۈستىگە ئبىغبُ پەٍغەٍبەرىەرّىڭ
ۋارىسيىرىذۇر .ضۇّىڭذەك ئۆزىْىڭ ھەٍراھيىرى ،خىسٍەتذاضيىرى ،سبۋاقذاضيىرىْىڭ
ئەھذىسىگىَۇ ۋاپب قىيىص ،ئۇالرّىڭ سىرىىرىْي سبقالش ،دوستيۇقىْي قەدىرىەش،
ٍبخطىيىقيىرىْي ٍبختبش ،ببضقىالرّىڭ ئۇالرغب ئبزا ٍەتنۈزۈضىگە ٍوه قوٍَبسيىق ،ئۇالرغب
ۋە ئۇالرّىڭ ئەۋالدىىرىغب ٍبخطىيىق قىيىطتىِ ئىببرەتتۇر .بىرەر مىطي سىسگە
ٍبخطىيىق قىيغبُ بوىسب ،سىس ئۇّىڭغب ٍبخطىيىق قىالىَىسىڭىس ھېچ بوىَىغبّذا
ئۇّىڭ ئۈچۈُ ٍبخطي دۇئب قىيسىڭىس ،بۇٍۇ سىسّىڭ ئەھذىگە ۋاپب قىيغبّيىقىڭىسدۇر.
ئبىالھ ھەٍَەٍيەّْي ئەھذىگە ۋاپب قىيىذىغبُ ٍبخطي مىطىيەرّىڭ جۈٍيىسىذىِ
قىيسۇُ.
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