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 مىراج كېچىسىدە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 پهرۋەردىگارىنى كۆرگهنمۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال -١٢٤٢٣

 : سوئال

ە رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مىراج كېچىسىد
جهننهت، دوزاختىن ئىبارەت نۇرغۇن غهيبى نهرسىلهرنى كۆرۈشكه 

ئالاله تائاالنىمۇ بىۋاسته كۆرگهنمۇ؟، ئهگهر  نائىل بولغان شۇ جهرياندا
ههدىس بىلهن ئىسپاتالپ -كۆرگهن دېيىلسه، بۇ مهسىلىنى قۇرئان

 .بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟

 : جاۋاپ

هرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهمل
 .ئالالهقا خاستۇر

كۆپچىلىك ساهابىالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مىراج 
كېچىسىدە ئالاله تائاالنى بىۋاسته كۆرمىگهنلىكىنى ئىلگىرى 

: ئهنهادىن بايان قېلىنغان ههدىسته ئائىشه رەزىيهلالهۇ. سۈرىدۇ
ئاالنى كۆردى دېسه، كىمكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ئالاله تا«

دەپ بۇ ئايهتنى تىالۋەت  »ههقىقهتته يالغان سۆزلىگهن بولىدۇ



 

4 

بَْصارَ ﴿ :قىلدى
َ ْ
بَْصاُر وَُ َو يُْدرُِك األ

َ ْ
 رُْدِرُ�ُي األ

ّ
َِب�ُ  ۖ َ

ْ
خُ  ال ِِ

 ﴾وَُ َو الةّ
كۆزلهرنى كۆرۈپ  ئالالهنى كۆرمهيدۇ، ئالالهكۆزلهر « :تهرجىمسى

» مېهرىباندۇر، ههممىدىن خهۋەرداردۇر) رىگهبهندىلى( ئالالهتۇرىدۇ، 
 ].ههدىس -٦٨٣٢ رىۋىيىتى بۇخارىي[. دېيىلگهن

مهن «: ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئهبىي زەر رەزىيهلالهۇ
مىراج كېچىسىدە ئالاله تائاالنى  :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن

مهن پهقهت : كۆردىلىمۇ؟ دەپ سورىغانتىم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 ].ههدىس-٢٦١مۇسلىم رىۋايىتى. [»رنى كۆردۈم دېدىنۇ

ئۇنىڭ كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار « :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ
ئۇ جىبرىئىلنى ههقىقهتهن ) يهنى راست كۆردى(قىلمىدى 

» يېنىدا كۆردى) دەرىخىنىڭ(ئىككىنچى قېتىم سىدرەتۇلمۇنتهها 
لهيهىسساالم ئالاله تائاالنى دېگهن ئايهتنى چۈشهندۈرۈپ، پهيغهمبهرئه

مۇسلىم رىۋايىتى [. دەيدۇ »قهلبى بىلهن ئىككى قېتىم كۆردى
 .]ههدىس-٢٥٨

ئوسمان ئىبنى سهئىد ": ئىبنى قهييۇم رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ
ساهابىالرنىڭ مىراج  ناملىق ئهسىرىدە» رۇئيا«ئهددارىمىي 

تائاالنى كېچىسىدە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئالاله 
بهزىلهر . كۆرمىگهنلىكىگه بىرلىككه كهلگهنلىكىنى بايان قىلغان

ئىبنى ئابباستىن باشقىلىرىنىڭ بىرلىككه كهلگهنلىكىنى قهيت 
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ئهمهلىيهتته ساهابىالر ئارىسىدا  :شهيخ ئىبنى تهيمىيه. قىلىدۇ
ئهنهۇمۇ  ئىختىالپ يوق، چۈنكى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ

م ئالاله تائاالنى كۆزى بىلهن كۆردى پهيغهمبهرئهلهيهىسساال
ئىمام ئههمهدتىن بايان قېلىنغان ئىككى رىۋايهتنىڭ  .دېمىگهن

بىرىدىمۇ بۇ قاراش ئاساس قىلىنغان، ئىبنى ئابباستىن بايان 
قىلىنغان ۋە ئىمام ئههمهد بايان قىلغان ههدىسمۇ، ئهبۇ زەر 

ه ئهنهۇدىن بايان قېلىنغان يهنه بىر ههدىست رەزىيهلالهۇ
دېگهن سۆزنىڭ مهنىسىنى  »ئالالهنىڭ هىجابى نۇردۇر«

ئىبنى تهيمىيهنىڭ سۆزىنىڭ  ئىسالم كۈچالندۇرۇپ، شهيخۇل
ئهمما ئهبى زەر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ رىۋايهت . توغرىلىقىنى بىلدۈرىدۇ

» نۇر«دېگهن ههدىستىكى  »ئالالهنىڭ هىجابى نۇردۇر«قىلغان 
ز مهقسهت قىلىنغان دېگهن سۆ» مهن نۇرنى كۆردۈم« سۆزىدىن

ئىسالم ". [ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر. بولىشى مۇمكىن
 ]. بهت-١٢توم -١ئهسكهرلىرىنىڭ توپلىنىشى

ئىبنى ئابباس " :شيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ
رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قېلىنغان سههىه ههدىسته 

ەردىگارىنى قهلبى بىلهن ئىككى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ پهرۋ
ئهنها  قېتىم كۆرگهنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگهن، ئائىشه رەزىيهلالهۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ پهرۋەردىگارىنى كۆرگهنلىكىنى ئىنكار 
ئىككى ههدىسنىڭ ئارىسىنى بىرلهشتۈرگهن بهزى ئالىمالر . قىلغان
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ئهنها رەسۇلۇلالهنىڭ رەببىنى  ئائىشه رەزىيهلالهۇ :مۇنداق دەيدۇ
كۆزى بىلهن كۆرگهنلىكىنى ئىنكار قىلغان، ئىبنى ئابباس 

. ئهنهۇ بولسا قهلبى بىلهن كۆرگهنلىكىنى ئىسپاتلىغان رەزىيهلالهۇ
 ئىبنى ئابباستىن بايان قىلىنغان ههدىسنىڭ تېكىستلىرى بهزىدە
 قهيتسىز، بهزىدە قهلبى بىلهن كۆرگهن دېگهن سۆز قېتىپ بايان

مۇههممهد ئهلهيهىسساالم پهرۋەردىگارىنى  يهنى بهزىدە. (قېلىنغان
دېگهن  ئۇنى كۆردى مۇههممهد ئهلهيهىسساالم دىسه، بهزىدە كۆردى

ئىبنى ئابباستىن رەسۇلۇلالهنىڭ . )لهۋزى ئىلگىرى سۈرۈلگهن
ئوچۇق لهۋزى  ئالالهنى كۆزى بىلهن كۆرگهنلىكىنى دەلىللهيدىغان

شۇنىڭدەك ئىمام . ههدىس ئىسپاتالنمىغانبىلهن بايان قېلىنغان 
ئههمهدنىڭ رىۋايهتلىرىدىمۇ، ئىبنى ئابباسنىڭ سۆزىگه ئوخشاش 

هېچ بىر كىشى . سۆزلهر ئىلگىرى سۈرۈلگهن قهيتسىز ۋە قهيتلىك
ئىمام ئههمهتنىڭمۇ كۆزى بىلهن كۆردى دېگهن سۆزىنى 

ڭ بهزى ئالىمالر ئىبنى ئابباسنى. كۈچالندۇرغانلىقىنى بىلمهيدۇ
 )يهنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالم پهرۋەردىگارىنى كۆردى( قهيتسىز

سۆزىدىن، رەسۇلۇلاله ئالالهنى كۆزى بىلهن كۆردى دەپ 
چۇشهنگىنىدەك، ئىمام ئههمهتنىڭ بهزى شاگىرتلىرىمۇ ئۇنىڭ 
قهيتسىز كهلتۈرگهن لهۋزىدىن كۆزى بىلهن كۆردى دېگهن 

ى ئىسپاتاليدىغان كۆزى بىلهن كۆردى دېگهنن. چۈشهنچىنى ئالغان
 شۇنداقال ساهابىلهرنىڭ بىرەرسىدىن. هېچقانداق شهرئى دەلىل يوق

ئالالهنى كۆزى  رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ
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 .بىلهن كۆرگهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان ههدىس بايان قىلىنمىغان
ههدىسلهردىمۇ بۇنى ئىسپاتاليدىغان دەلىللهر -شۇنداقال قۇرئان

ىن بهلكى كۆز بىلهن كۆردى دېگهننى رەت قىلىدىغان ئايهت بولماست
 ". ۋە ههدىسلهر بايان قېلىنغان

مهن  :ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئهبىي زەر رەزىيهلالهۇ
مىراج كېچىسىدە ئالاله تائاالنى « :هيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىنپ

مهن پهقهت : كۆردىلىمۇ؟ دەپ سورىغانتىم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 ].ههدىس-٢٦١مۇسلىم رىۋايىتى. [»دېدى ،ۆردۈمنۇرنى ك

َن ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ًْال ِمّ
َ
ِِ ل َا  بَِعبِْد ْْ أ  َ ِ

ّ
اَذ اِ ََ ُيبْ

َ�ُي ِمْن آيَارِنَا  ِحُ�ِ
ُ ْولَ ََ نَا 

ْ
أ بَاَر� ِ

ّ
ََْا اِ

َ ْ
َدْدِجِد األ

ْ
 ال

َ
ََراِ   ِل

ْ
َدْدِجِد اا

ْ
 ﴾ال

مۇههممهد (پاكتۇر، ئۇ ) بارچه نۇقساندىن( ئالاله«: تهرجىمىسى
قۇدرىتىمىزنىڭ دەلىللىرىنى كۆرسىتىش ) ئهلهيهىسساالمغا

بىر كېچىدە ) يهنى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى(ئۈچۈن، بهندىسىنى 
مهسجىدى ههرەمدىن ئهتراپىنى بهرىكهتلىك قىلغان مهسجىدى 

بولسا ئهلۋەتته  ئهگهر كۆزى بىلهن كۆرگهن» .ئهقساغا ئېلىپ كهلدى
]. ئايهت-١سۈرە ئىسرا [. »بۇنى ئايهتته كهلتۈرۈش بهك اليىق بوالتتى

ئهگهر رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئالاله تائاالنى كۆزى 
بىلهن كۆرۈشكه مۇيهسسهر بولغان بولسا ئىدى، ئالاله تائاال يۇقىرىقى 

 !.ئايهتته بۇنى زىكىر قىلغان بوالتتى ئهلۋەتته
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َتُمَداُرونَُي َعَ  َما يََرا  ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ
ئى («: تهرجىمىسى ﴾ 

ئۇنىڭ كۆرگهنلىرى ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلهن !) مۇشرىكالر جامائهسى
 ].ئايهت-١٢سۈرە نهجىم [» ؟مۇنازىرە قىلىشامسىلهر

ُكْبَ ﴿ :يهنه بىر ئايهتته
ْ
ِِ َر ِِّي اح ا  ِمْن آيَا

َ
ْد َر  ََ : تهرجىمىسى ﴾ا  حَ

قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان (شۈبهىسىزكى، ئۇ پهرۋەردىگارىڭنىڭ «
ئهگهر ]. ئايهت-١٨سۈرە نهجىم [ .»كۆردى) بۈيۈك ئاالمهتلهرنى

ئۆز كۆزى بىلهن كۆرگهن بولسا رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم ئالالهنى 
 . ئهلۋەتته زىكىر قىلىناتتىئىدى، بۇ مۇهىم ئىش 

هېچ بىر كىشى « :م ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇشهيخۇل ئىسال
قىيامهت كۈنىدە  دۇنيادا ئالالهنى كۆزى بىلهن كۆرەلمهيدۇ،

بىلهن كۈننى روشهن -مۆمىنلهر ئالاله تائاالنى خۇددى ئاي
كۆزى بىلهن ئوچۇق كۆرىدۇ دېگهن قاراشنى قۇرئان ۋە  كۆرگهندەك

الىرىمۇ بۇ ههقته شۇنداقال سهلهپ ئۆلىم .ههدىس مۇئهييهنلهشتۈرىدۇ
بۇ مهسىلىدە ئىختىالپ قىلىشقان بهزى . (بىرلىككه كهلگهن

ئالالهنى دۇنيادا  كىشىلهر پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم
ههممىدىن . )پهقهت ئۇنىڭغا خاس دەپ قارايدۇ كۆرگهن، بۇ كۆرۈش

-٥١٠-٥٠٩توم -٦پهتىۋاالر توپلىمى . [توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر
 .]بهتلهر

 .ئالاله ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇر


