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  سۈننهتكه ئهگىشىپ بىدئهتتىن ھهزەر قىاليلى

   

ۇتبىسىنىڭ تهپسىلى  كۈنىدىكى جۈمه خ-1ئاينىڭ -8 يىلى -2008

  تهرجىمىسى

   

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا مهنسۇپتۇر، ئالالھنى ماختايمىز ۋە 

ئالالھدىن كهچۈرۈم ۋە ھىدايهت تهلهپ . ئۇنىڭدىن ياردەم سورايمىز

نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ئهممهللىرىمىزنىڭ ناچارلىقىدىن . قىلىمىز

ئالالھ توغرا يولغا . لىمىزئالالھدىن سېغىنىپ پاناھلىق تهلهپ قى

باشلىغان كىشىنى ئازدۇرىۋەتكۇچى، ھىدايهت قىلمىغان كىشىنى توغرا 

ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه، . يولغا يېتهكلىگۈچى يوقتۇر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

  .ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

ىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله سىل! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە 

  .ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋالىق قىلىشقا، ! ئى مۇسۇلمانالر

يولىدا مۇستهھكهم تۇرۇشقا پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ 

 سائادەتكه ۋە -تهۋسىيه قىلىمهن، بۇ ئىنساننىڭ دۇنيا ئاخىرەتته بهخت

  .نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ ئاساسىدۇر
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ئىسالم دىنى بۈيۈك ئىككى ئاساسنىڭ ئۈستىگه ! دىنى قېرىنداشالر

قۇرۇلغان، ئۇ بولسىمۇ ھهممه ئىشنى ئىخالس بىلهن خالىس ئالالھنىڭ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه مۇۋاپىق قىلىشتىن رازىلىقى ۋە 

كىمكى ياخشى ئهمهللهرنى « : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېدى. ئىبارەت

قىلغان ھالدا ئۆزىنى ئالالھقا تاپشۇرىدىكهن يهنى ئالالھنىڭ ئهمرىگه 

بويسۇنۇپ، ئهمهلنى خالىس ئالالھ ئۈچۈن قىلىدىكهن، ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ 

دەرگاھىدا ساۋابتىن بهھرىمهن بولىدۇ، ئۇالرغا ئاخىرەتته ھېچ قورقۇنچ ۋە 

  .»غهم قايغۇ بولمايدۇ

بىدئهت بولسا شېرىكتىن كىيىنكى دىننى بۇزىدىغان، ! ئى مۇسۇلمانالر

دىننىڭ ئاساسىنى تهۋرىتىۋىتىدىغان، ئۇممهتنى زااللهتكه باشالش بىلهن 

ا سهۋەبچى بولىدىغان چوڭ بىرگه چېچىالڭغۇ ھالهتكه كېلىپ قىلىشىغ

بىدئهت بولسا مۇسۇلمان ئۇممهتلىرىنى نۇرغۇن . گۇناھالرنىڭ بىرىدۇر

پارتىيه گۇرۇھالرغا ئايرىپ، ئۇالرنىڭ بىرلىكىنى پارچىالپ، ئۇالرنى دىن 

دۈشمهنلىرى ئۈچۈن تهييار بىر لوقما ھالهتكه كهلتۈرۈپ قويدى، ئۇالرنى 

ئالالھ . ا نۇرلۇق يولدىن يىراقالشتۇردىئالالھ تائاال مېڭىشقا بۇيرىغان توغر

بۇ مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، ناتوغرا يولدا « :تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدى

ئالالھ تائاال . »ماڭماڭالر، ئۇالر سىلهرنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ

ۋە  بىزنى مېڭىشقا بۇيرىغان يول، مهنبهسى ساپ، ئالالھنىڭ ۋەھىي نۇرى 

ئىبارەت بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ھىدايىتىدىن 

  .ئهگىشىشتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىغا ! دىنى قېرىنداشالر

ئهگىشىشنىڭ ۋاجىپلىقى ۋە بىدئهتتىن يىراق بولۇشنىڭ مۇھىملىقى 
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توغرىسىدا ئايهت ھهدىسلهردىن نۇرغۇن دەلىللهر بايان قىلىنغان، ئالالھ تائاال 

شۇ كۈندە يهنى قىيامهت كۈنىدە بهزى يۈزلهر يهنى « :ه مۇنداق دېگهنبۇ ھهقت

مۆمىنلهرنىڭ يۈزلىرى ئاقىرىدۇ، بهزى يۈزلهر يهنى كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى 

بۇ ئايهتنى ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(، ئىبنى ئابباس »قارىيىدۇ

ر يهنى پهيغهمبه( يۈزى ئاق كىشىلهر سۈننهت ئهھلى: تهپسىر قىلىپ

، يۈزى قارا كىشىلهر بولسا )ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگهشكهنلهر

  .بىدئهتچى ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر دېگهن

دىندا بۆلگۈنچىلىك قىلىپ تۈرلۈك «:ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

جۇداسهن، ئۇالرنىڭ ئىشى پهقهت -پىرقىلهرگه ئايرىلغانالردىن سهن ئادا 

يهنى  الھنىڭ باشقۇرىشىدىدۇر، كېيىن ئالالھقىال خاستۇر يهنى ئال

. »ئاخىرەتته ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئۆزىگه ئېيتىپ بېرىدۇ

ئۆزىنىڭ دادىسىدىن رىۋايهت ) ئالالھ ئۇ ئانىمىزدىن رازى بولسۇن(ئائىشه

ئۇالر مۇشۇ ئۇممهتنىڭ ئازغۇن، گۇمراھ، ئۆز ھاۋايى ھهۋىسىگه : قىلىپ

  .ىن ئىبارەت دېگهنئهگىشىدىغان ۋە بىدئهتچىلىرىد

بىزنىڭ يول باشچىمىز ۋە سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ! ئى مۇسۇلمانالر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بىزنى ئاگاھالندۇرۇپ دىندا ئهسلى يوق بىدئهت 

ئىشالرنى پهيدا قىلىشتىن ھهزەر قىلىشقا، ھهرقانداق ئهھۋال ئاستىدا 

كهن يولىدىن باشقا بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلماسلىققا، ئۆزىنىڭ كۆرسهت

پىرىنسىپ بىلهن  يولالرغا ئهگهشمهسلىككه ۋە بىزنى تائهبهد توغرا، ساغالم 

بۇخارى بىلهن مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته . مېڭىشقا بۇيرىدى

كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا يوق « :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

: ، ئالىمالر بۇ ھهدىسنى »ۇنهرسىنى پهيدا قىلسا، ئۇ ئىش رەت قىلىنىد
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ئىلىمنىڭ ئۈچتىن بىر ئۆلۈشى، چۈنكى بۇ ھهدىسته پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ يوللىرىغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشنىڭ ئاساسلىق 

  . يوللىرى جۇغالنغان دېگهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه ياخشىلىقنىڭ جۇغالنمىسىنى، 

« : ى يىغىنچاقالپ مۇنداق دېگهنتىنچلىق ۋە ساالمهتلىكنىڭ مهنبىيىن

سىلهر مېنىڭ سۈننىتىمنى ۋە مهندىن كېيىنكى ئۆزى توغرا يولدا 

بولغۇچى ۋە باشقىالرنى توغرا يولغا يىتهكلىگۇچى خهلىپىلهرنىڭ 

سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا چىشىڭالرنى چىشلهپ تۇرۇپ ئهمهل 

هقىقهتهن ھهرقانداق قىلىڭالر، بىدئهت ئىشالردىن ھهزەر ئهيلهڭالر، ھ

  . »بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر، ھهرقانداق ئازغۇنلۇق دوزاخدىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر قېتىملىق جۈمه خۇتبىسىدا مۇنداق 

سۆزنىڭ ئهڭ توغرىسى ئالالھنىڭ كىتابىدۇر، يولنىڭ ئهڭ « :دەيدۇ

ياخشىسى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىدۇر، ئىشالرنىڭ يامىنى 

دىن پهيدا قىلىنغان ئىشالردۇر، بىدئهتنىڭ ھهممىسى يېڭى

  .»گۇمراھلىقتۇر

بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كىيىن ئېسىل !دىنى قېرىنداشالر

پهزىلهتلىك ساھابىالردىنمۇ بهك توغرا نهسىههت قىلىدىغان كىشىلهر 

، ئۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ بىدئهتنى سۆكۈش، بىدئهتتىن چهكلهش ۋە !بارمۇ؟

هتنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ يامان ئىكهنلىكىدىن ئۇممهتنى بىدئ

سۈنهنى ئهبى داۋۇدتا ھۇزەيپه . ئاگاھالندۈرۈشتىكى كۆز قارىشى بىردەك

دىن رىۋايهت قىلىنغان ئهسهردە مۇنداق ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى قىلمىغان «: دېيىلگهن
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مۇ ئىبادەت دەپ قىلماڭالر، چۈنكى دەسلهپكى سىلهر ئىبادەتلهرنى 

دەۋرىدىكى كىشىلهر ياخشى ئىش ۋە ئىبادەتلهرنىڭ ھهممىسىنى تولۇق 

قىلىپ، كىيىنكى كىشىلهرنىڭ يېڭىلىق پهيدا قىلىشىغا ئىمكانىيهت 

  . »قالدۇرمىدى

 كۈندۈز، قهيهردە بولسا دائىم -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كېچه

) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( ساھابه ئهنهسخىزمىتىنى قىلىدىغان

بىزنىڭ قىلغان «: ئىسالم ئۈممىتىگه نهسىههت قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئىشلىرىمىزغا ئهگىشىڭالر، بىدئهت پهيدا قىلماڭالر، بىزنىڭ ئىشىمىزغا 

  . »ئهگىشىشنىڭ ئۆزى سىلهرگه كۇپايه قىلىدۇ

) دىن رازى بولسۇنئالالھ ئۇ كىشى(ئۇممهتنىڭ ئالىمى ئىبنى ئابباس

سۈننهتكه داۋاملىق ئهگىشىڭالر، بىدئهت پهيدا قىلىشتىن «: مۇنداق دەيدۇ

ھهزەر ئهيلهڭالر، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىالرنىڭ ئىش ئىزلىرىغا 

ئهگىشىڭالر، بىدئهتتىن ھهزەر قىلىڭالر، كىمكى ئالالھنىڭ كىتابىدا ۋە 

قىلىش بۇيرۇلمىغان  رىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلى

ئىشالرنى ئۆز قارىشى ۋە خاھىشى بىلهن ئىبادەت دەپ ئوتتۇرىغا 

چىقىرىدىكهن، ئۇ كىشى ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا كهلگهندە قانداق ئاقىۋەتكه 

  .»قالىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

بىدئهت دېگهن دىندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ! ئى مۇسۇلمانالر

 يول تۇتقۇچى تۆت خهلىپىنىڭ قىلغان ئىشلىرىنىڭ سۈننىتىنىڭ ۋە توغرا

قارشىسىدا ئىشالرنى پهيدا قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ ئۇالر بىدئهتنى قۇرئان 

ھهدىسنىڭ زىتتىدىكى ئىشنى توغرا ھهق ئىش دەپ ئېتىقاد قىلىپ ياكى 

ئۇالر ئىبادەت بىلهن ئالالھغا يېقىنلىشىمىز دەپ ئالالھ تائاال قىلىشنى 
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لېكىن باشقىالر تهرىپىدىن ياخشى دەپ قارالغان ئىشالرنى بۇيرۇمىغان 

ئىبادەت دەپ قىلىدۇ، ئىسالم دىندا بىدئهتنىڭ ياخشىسى بولمايدۇ، 

دېگهن » بىدئهتنىڭ ھهممىسى گۇمراھلىق«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

سۆزى ئۆزى ئىخچام، مهنىسى چوڭقۇر ھهممىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان سۆز 

ۋە ئهمهللهردە بولسۇن، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن سۆزلهر بولسۇن بۇ بولۇپ، ئېتىقاد 

  . مۇبارەك ھهدىسنىڭ دائىرىسىدىن چىقىپ كهتمهيدۇ

ئالالھ ئۇ كىشىگه (ھىجرەت دىيارىنىڭ ئىمامى مالىك ئىبنى ئهنهس 

كىمىكى ئىسالم دىندا بىدئهت ئىشتىن «: مۇنداق دەيدۇ) رەھمهت قىلسۇن

اخشى دەپ قارىسا، ئۇ كىشى مۇھهممهد بىرنى پهيدا قىلىپ بۇ ئىشنى ي

ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ ئهلچىلىك ۋەزىپىسىگه خىيانهت قىلدى دەپ 

ئالالھ ). بۇنداق بولۇشتىن ئالالھ دىن پاناھلىنىمىز( گۇمان قىلغان بولىدۇ

تائاال بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم دېگهن، مۇشۇ كۈندە دىن ۋە 

ساالمنىڭ شهرىئىتى دەپ قارالمىغان ئىشالر كىيىنكى مۇھهممهد ئهلهيهىس

  .»كۈنلهردىمۇ ئىسالم دىنىدىن دەپ قارالمايدۇ

ئېلىم ئالالھنىڭ ئامانىتى، سىلهردىن ! ئى ئىسالم ئالىملىرى

ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى 

هپ قىلىنىدۇ، ۋەلىيد نامايهندە قىلىش ۋە كىشىلهرنى بۇنىڭغا چاقىرىش تهل

ئېلىمنى ): ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئىبنى مۇسلىمدىن 

سۈننهتنى ئاشكارا : ئاشكارا قىلىش دېگهن نېمه؟ دەپ سورالغاندا، ئۇ كىشى 

  .قىلىش ۋە كىشىلهرگه بىلدۈرۈش دەپ جاۋاپ بهرگهن

ئېسىڭالردا بولسۇنكى بىدئهتنى ئىنكار قىلىشتىن ! دىنى قېرىنداشالر

ۋە بىدئهتچىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىغا سۈكۈت قىلىش بولسا خۇددى 
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ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرى شهرىئهتته بېكىتىلگهن توغرا ئىشالردەك 

بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش ئىنتايىن . چۈشهنچه بېرىدۇ

  . نقىيى

: مۇنداق دەيدۇ) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئىمام ئهۋزائىي 

سهلهپ ئالىملىرى بىدئهتچىلهرگه تېلى بىلهن ۋە دىلى بىلهن ناھايىتى «

قاتتىق مۇئامىله قىالتتى، كىشىلهرنى ئۇالرنىڭ پهيدا قىلغان 

لېكىن ئىلگىركى ياخشى كىشىلهرنىڭ . »بىدئهتلىرىدىن ئاگاھالندۇراتتى

بىدئهت دېگهن سۆزنى ئىسراپ قىلىپ ئۆز ئورنىغا  نى تۇتىمىز دەپ يولى

ئىشلهتمهستىن، ھهرقانداق كهمچىلىك ۋە خاتالىق سادىر قىلغان 

كىشىلهرگه بىدئهتچى دېگهن سۆزنى قوللىنىش توغرا ئهمهس، بۇ سۆز پهقهت 

ئۆزىنىڭ ئهمىلى ھهرىكىتى بىلهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

لمىگهن ۋە ھىچ قانداق ئاساسى بولمىغان يېڭىلىق شهرىئىتىدە بېكىتى

ئىشالرنى ئالالھقا يېقىنلىشىدىغان ئىبادەت دەپ قىلغان ۋە تېلى 

ئىلگىرىكى . ئارقىلىق بۇ ئىشالرنى سۆزلىگهن كىشىلهرگه قارىتىلىدۇ

ياخشى كىشىلهرنىڭ بىدئهتچىلهرگه قارىتا تۇتقان يولى ئۇالرغا ئىلمى 

بىلهن نهسىههت قىلىش، دەلىل پاكىتالرنى ئۇسۇلدا ھېكمهتلىك سۆزلهر 

تۇرغۇزۇش، ئهگهر بۇنىڭغا قايىل بولماي ھهقنى قوبۇل قىلىشتىن باش 

تارتىپ تهكهببۇرلۇق قىلسا ئۇالر بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشتىن 

بۇ ئۇالرنىڭ پهيدا قىلغان بىدئهتلىرى كۇفۇرغا ئىلىپ . ئىبارەت ئىدى

ما ئۇالرنىڭ بىدئهتلىرى كۇفۇرلۇق دەرىجىسىگه بارىدىغان بولسا شۇنداق، ئهم

يهتمىسه ئهسلى قائىدىدە ئۇالر بىلهن بىر مهزگىل مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش، 

ئهگهر ئۇالر بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتۈش ھهرجهھهتتىن ياخشى، ئىسالھ 
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قىلىنىش ئىهتىماللىقى بار دەپ قارالسا ئارىلىشىپ ئۆتۈش، ئۇنداق 

  . شىش كېرەكبولمىغاندا ئۇالردىن يىراقلى

بىدئهتچىلهر بىلهن ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(سهلهپ ئالىملىرى

بولغان مۇناسىۋەتنى ئۈزگهندە ھهتتا ئۇالرغا ساالممۇ قىلمايتتى، ئۇالرنى 

زىيارەتمۇ قىلمايتتى ۋە كىسىلىنىمۇ كۆرگىلى بارمايتتى، 

ن بولغان بىدئهتچىلهرنىڭ كىتاب ۋە ئهسهرلىرىگه قارىماسلىقمۇ ئۇالر بىله

مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشنىڭ بىرتۈرى بولۇپ بۇمۇ بىدئهتنىڭ خهلق ئارىسىغا 

تارىلىشى ۋە پىتنه پاساتنىڭ پهيدا بولىشىنىڭ ئالدىنى ئىلىش ئۈچۈندۇر، 

دىنى زىيالى ۋە ئالىمالر بۇنداق ماتىريالالرنى كۆرۈپ، ئۇالرنىڭ ئهقىدە ۋە (

رۇش ئۈچۈن پايدىلىنىشى ئىبادەتتىكى ئۆزگىچه يىڭىلىقلىرىغا تاقابىل تۇ

ئهمما كىشىلهرگه مهنپهئهت )-مۇھهررىر-.ئىنتايىن زۆرۈر دەپ قارىلىدۇ

  .يېتىدىغان ئېلىمىالر بولسا بۇ ئۇنىڭ سىرتىدا

سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ! ئى مۇسۇلمانالر

 سۈننهتلىرىگه چىڭ ئېسىلىڭالر، سىلهر -ئهلهيهىسساالمنىڭ يوللىرىغا

سائادەتكه ئېرىشىسىلهر، - نىجاتلىققا ۋە دائىملىق بهخت دۇنيا ئاخىرەتته

ئالالھدىن ئۆزۈم ئۈچۈن، سىلهر ئۈچۈن ۋە بارلىق مۇسۇلمانالر ئۈچۈن 

كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، سىلهرمۇ كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئۇ ئالالھ 

  .گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلغۇچى ۋە بهك مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

ماختاشالر سالىه ياخشى كىشىلهرنىڭ ھىمايىچىسى بارلىق گۈزەل 

ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكىلهرنىڭ ئىالھى بولغان . بولغان ئالالھقا مهنسۇپتۇر

. ئالالھنى ھىچ قانداق شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن
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پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

  . ىق بېرىمهنئهلچىسى دەپ گۇۋاھل

سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە 

  .ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋالىق قىلىشقا ! ئى مۇسۇلمانالر

هن، تهقۋالىق بولسا ئالالھ تائاالنىڭ ئىلگىرىكى ۋە تهۋسىيه قىلىم

  . كېيىنكىلهرگه قىلغان تهۋسىيىسى

كىشىلهر ئىبادەت دەپ ئېتىقاد قىلىپ ئالالھقا ! ئى مۇسۇلمانالر

يېقىنلىشىشنى مهقسهت قىلىپ ئۆزلىرى پهيدا قىلىۋالغان، قۇرئان 

ھهدىستىن ھىچ قانداق دەلىلى بولمىغان ئىش ئهمهللهر ۋە سۆز 

هرىكهتلهرنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى ياخشىدەك قىلسىمۇ لېكىن ھ

ئهمهلىيهتته ئۇ كىشىلهرنىڭ ئازغۇنلۇققا ئېلىپ بارىدىغان بىدئهت ۋە 

گۇمراھلىقتىن ئىبارەت بولۇپ گهرچه ئۇالر ياخشىلىقنى مهقسهت قىلسىمۇ 

بهزەن كىشىلهر پهيدا . ئۇ ئىش ئىسالم شهرىئىتىمىزدە رەت قىلىنىدۇ

ئون ) بارات ئېيىنىڭ(نىڭ جۈملىسىدىن شهئبان ئېيىنىڭ قىلغان بىدئهت

ئىبادەت بىلهن، كۈندۈزنى روزا ) تۇنهك كېچىسى(بهشىنچى كېچىسىنى

تۇتۇش بىلهن ئۆتكۈزۈش بولۇپ، ئىسالم دىنىدىكى تهتقىقاتچى 

مۇتهخهسسىس ئالىمالر بۇ ئىشنى دىندا ئاساسى بار بولغان ئىشالردىن 

 ھهم بۇ كېچىنىڭ پهزىلىتى ۋە كۈندۈزدە .ئهمهس دەپ ئوچۇق بايان قىلدى

روزا تۇتۇش توغرىسىدا كهلگهن ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسىنى توقۇلما ئهسلى 

  . يوق دەپ رەت قىلدى
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) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

ئون بهشىنچى ) بارات ئېيىنىڭ(شهئبان ئېيىنىڭ « :مۇنداق دېگهن

 مىڭ رەكهت ناماز ئوقۇش بىلهن ئۆتكۈزۈش بۇ كېچىسىنى جۇغلىشىپ

: دىندا ئهسلى بولمىغان بىدئهت ئىشنىڭ بىرى، ئهمما كۈندۈزى روزا تۇتۇش

ئهگهر شۇ كۈننىڭ ئۆزىنىال خاس قىلىپ روزا تۇتۇشمۇ دىندا ھىچ قانداق 

ئهسلى بولمىغان بىدئهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىن، بىر كۈننى خاس قىلىپ 

وغرا ئهمهس، شۇ كۈندە تائام تهييارالپ، چىرايلىق روزا تۇتۇشنىڭ ئۆزى ت

كىيىنىپ خاس ئىبادەتلهرنى قىلىشمۇ دىندا ھىچ قانداق ئهسلى بولمىغان 

  .»بىدئهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىندۇر

: مۇنداق دېگهن) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئهلالمه شهۋكانىي

بارات ( ئېيىنىڭ كىمكى شهئبان! يا ئهلى« :پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ

ئون بهشىنچى كېچىسى يۈز رەكهت ناماز ئوقۇپ ھهر رەكهتته ) ئېيىنىڭ

قۇلهۇ (ئوقۇپ ئاندىن سۈرەتۇل ئىخالسنى) ئهلههمدۇنى(سۈرەتۇل فاتىههنى

ئون قېتىم ئوقۇپ يۈز رەكهتنى تاماملىسا ئالالھ شۇ ) ۋەلالھۇ ئهھهدنى

ېگهن بۇ سۆزى ھهدىس د » .........كىشىنىڭ ھهممه ھاجىتىنى ئادا قىلىدۇ 

بۇ سۆزنىڭ ھهممه مهنىلىرى . ئهمهس، بهلكى توقۇلما سۆزدىن ئىبارەت

بۇنىڭ توقۇلما ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ، ئاتالمىش بۇ ھهدىسنىڭ 

ئسنادىدىكى كىشىلهرنىڭ كىملىكىمۇ ئېنىق ئهمهس، بۇ ھهدىس بىرقانچه 

 رىۋايهت يولالر بىلهن رىۋايهت قىلىنغان بولسىمۇ ھىچ قايسىسىنىڭ

  .قىلغۇچىلىرى ئېنىق ئهمهس

ئون ) بارات ئېيىنىڭ(شهئبان ئېيىنىڭ: ھاپىز ئىراقىي مۇنداق دېگهن

بهشىنچى كېچىسى ناماز ئوقۇش توغرىسىدا كهلگهن ھهدىس پهيغهمبهر 
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ئهلهيهىسساالمغا نىسبهتهن يالغاندىن توقۇلغان توقۇلما سۆزدىن ئىبارەت 

ان ئهل مهقدەسى ۋە باشقا نۇرغۇن ئىمام نهۋەۋىي ۋە ئابدۇرەھم. دېگهن

  .ھهدىسشۇناس تهتقىقاتچى ئالىمالرمۇ يۇقىرىقىدەك سۆزلهرنى دېگهن

سىلهر تائهبهد ئالالھقا ئۇچراشقىچه پهيغهمبهر ! ئى مۇسۇلمانالر

ئهلهيهسساالمنىڭ يولىغا چىڭ ئېسىلىپ، سۈننىتىگه ئهمهل قىلساڭالر 

  .سىلهر ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشهلهيسىلهر

ئالالھ تائاال بىزنى ناھايىتى بۈيۈك بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ 

  . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت

سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

  . تاۋابىئاتلىرىغا، كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

توغرا يول تۇتقۇچى ۋە كىشىلهرنى توغرا يولغا باشلىغۇچى ! ئى ئالالھ

تۆت خهلىپىدىن يهنى ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان ۋە ئهلى ۋە باشقا 

ساھابىالردىن ۋە قىيامهتكىچه ئۇالر نىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  . كىشىلهردىن رازى بولغىن

مۇشرىكالر ۋە . ىنئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغ! ئى ئالالھ

ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز ! ئى ئالالھ. كاپىرالرنى خارقىلغىن

ئىسالمنى ۋە ! ئى ئالالھ. مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى خارقىلغىن. قىلغىن

  .مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى خارقىلغىن. مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن

بىزنى ئاشكارا ۋە ! الھئى ئال. بىزگه توغرا يول ئاتا قىلغىن!ئى ئالالھ

  . يوشۇرۇن بىدئهت خۇراپاتلىقتىن يىراق قىلغىن



 12

بىزنى پهيغهمبىرىڭ مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ يولى ! ئى ئالالھ

  . بىلهن مېڭىشقا مۇيهسسهر قىلغىن

بىزنى نۇر، ھىدايهت ۋە توغرا يولدا ! ئى كهرەملىك ئېسىل بۈيۈك ئالالھ

ن ياخشى كۆرىدىغان توغرا يول بىزنى سه. مېڭىشقا مۇيهسسهر قىلغىن

تۇتقان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگهشكهن ساھابىالرنىڭ 

  . قاتارىدىن قىلغىن

مۆمىن ئهر ئايالالرنى، مۇسۇلمان ئهر ئايالالرنى، ھايات قالغان ! ئى ئالالھ

ۋە ۋاپات بولغان ئهر ئايالالرنى كهچۈرگىن، مهغپىرەت قىلغىن، بىزگه دۇنيا 

خىرەتنىڭ ياخشىلىغىنى ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتته دوزاخ ئازابىدىن ئا

بىزنىڭ ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ! ساقلىغىن، ئى ئالالھ

  . ئىسالھ قىلغىن

دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئۆزەڭ مۇھاپىزەت قىلغىن، ! ئى ئالالھ

 ۋە باشقا ئىراقتىكى، پهلهستىندىكى، ئافغانىستاندىكى! ئى ئالالھ

  .جايالردىكى مۇسۇلمانالرنى ئۆزەڭ مۇھاپىزەت قىلغىن

ھهددىدىن ئاشقۇچى، تاجاۋۇزچى دىن ! ئى كهرەملىك ئېسىل بۈيۈك ئالالھ

بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلىرىنى سهن . دۇشمهنلىرىنى ئۆزەڭ يوقاتقىن

خهلق . ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇيهسسهر قىلغىن

  . رەھبهرلهرنىڭ ئارىسىنى قۇرئان ھهدىس بىلهن بىرلهشتۈرگىنبىلهن 

ئى دائىم ھايات بولغۇچى، بهندىلهرنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلغۇچى 

خهلق بىلهن رەھبهرلهرنىڭ بىلهن ! ھهممىگه قادىر بولغۇچى ئالالھ

ئارىسىنى ياخشىلىققا بۇيرۇش ۋە يامانلىقتىن توسۇشقا بىرلهشتۈرگىن، 

  . قا قۇدرىتىڭ يېتىدۇسىنىڭ ھهممه ئىش
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ئالالھنى كۆپ يادىتىڭالر، ئهتتىگهن كهچ ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

تهرەپلهردە ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، بىزنىڭ ئاخىرقى تىلىكىمىز بارلىق 

  .گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

 
  

  

 


