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نېمه ئۈچۈن پهيغهمبهرئهلهيهىسسالمنى باشقا ههرقانداق 
 ۋاجىب بولىدۇ؟ ۈمىزياخشى كۆرۈش راقكىشىدىن بهك

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٤٢٥٠     

 :وئالس     
نېمه ئۈچۈن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى باشقا      

ههرقانداق كىشىدىن ئهڭ يۇقىرى دەرىجىدە ياخشى 
ئىتائهت قېلىش، ئهگىشىش ۋە هۆرمهت ئۇنىڭغا كۆرۈش، 

چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى  ، بۇ ههقتهقېلىشقا بۇيرۇلدۇق؟
 .سورايمهن

 : اۋاپج     
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى  هدهىيىلهرلىق گۈزەل مبار     

 .بولغان ئالالهغا خاستۇر
ئالاله تائاال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت -١     

بايان قىلىپ مۇنداق  ۋاجىبلىقىنىقېلىشىمىزنىڭ 
ُروا﴿ :دەيدۇ ذ  ول  و احه َُ ُْعوا الّر  ِ

 
ِ  و � ُْعوا الَّه  ِ

 
َه  ۚ و � هتُ

ّ
َ ن   ت و 

إ 
ُمب �ُ إ  

ه  ال
ُ
غ  ال 

ه
و     ال َُ ر ر    َ ّام   

 
َ ُموا م َه ئالاله «: تهرجىمىسى ﴾ 

ئۇالرغا (ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، 
ههزەر قىلىڭالر، ئهگهر )مۇخالىپهتچىلىك قىلىشتىن

باش تارتساڭالر، بىلىڭالركى، ) ئىتائهت قىلىشتىن(
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غ رەسۇلىمىزنىڭ مهسئۇلىيىتى پهقهت ئوچۇق تهبلى
 .]ئايهت-٩٢مائىدە سۈرە [ ».قىلىشتۇر

ئالاله تائاال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت -٢     
قېلىشنى ئۆزىگه ئىتائهت قېلىشىنىڭ جۈملىسىدىن دەپ 

ِ  ﴿ :خهۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ َ  الَّه   ِ
 
ده �  َ  َ ول   َُ  ۖ ّمن يُع    الّر

ه   َْ  َ َهن  ك    َ ره
 
م   �  َ ر 

ّ
َ ن ت و  م  ًْا و  ف  َه ح  كىمكى «: تهرجىمىسى ﴾ه 

قا ئىتائهت ئالالهپهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇ 
نىڭ ئهمرىنى ئالالهچۈنكى پهيغهمبهر (قىلغان بولىدۇ 

سهندىن يۈز !) ئى مۇههممهد(كىمكى ). يهتكۈزىدۇ
يهنى (بىز سېنى ئۇالرغا كۆزەتچى ) بىلگىنكى(ئۆرۈيدىكهن، 

ىتىپ، ئهمهللىرىگه قاراپ ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى كۆز
-٨٠نىسا سۈرە [ ».قىلىپ ئهۋەتمىدۇق) هېساب ئالغۇچى

 .]ئايهت
ئالاله تائاال پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئىتائهت -٣     

قېلىشتىن باش تارتقان مۇسۇلمانالرنى شىېرىكتىن 
ئىبارەت پىتنىگه چۈشۈپ قېلىشتىن ئاگاهالندۇرۇپ 

َُوا دُ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ هع 
 
 ت

ّ
ّ َ�ُ ء  � عهض  ُدع 

 َ َه  هن ُ� ول  بْ  َُ ء  الّر ع 
َه ل و اًبا ۚ � عهًض  نُ� ََُّو   م   َ ين  يَ    

ّ
ُِ اّ َُ الَّه  َ عه ين   ۚ   ده ل   

ّ
ر  اّ

ذ  ْه ذه إَ 
 ٌَ  َ
 
� ٌٌ ا ذ   َ َه  ْب ُه  ِ وه يُ

 
َه إ تهن ٌة � ْب ُه  ِ   تُ

 
ر ِ  �

مه
 
نه �  َ  ﴾ُُ  ل ُفو   
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پهيغهمبهرنى سىلهر بىر ـ !) لهرئى مۆمىن(«: تهرجىمىسى
بىرىڭالرنى چاقىرغاندەك چاقىرماڭالر، سىلهردىن 

ئاستا سۇغۇرۇلۇپ غىپپىدە ) پهيغهمبهرنىڭ سۆهبىتىدىن(
ئهلۋەتته بىلىدۇ،  ئالالهچىقىپ كهتكهنلهرنى 

دۇنيادا (پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر 
قاتتىق ) تتهئاخىرە(پىتنىگه يولۇقۇشتىن، يا ) چوڭ بىر

-٦٣نۇر سۈرە [ ».بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن
 .]ئايهت

ئالاله تائاالنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد      
 ئهلهيهىسساالمغا ئاتا قىلغان ئۇلۇغ نهبۇۋەت ماقامى بولسا،

ئېهتىرام -مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇ زاتنى هۆرمهت مۆمىن
ۇ ههقته ب. قېلىشىنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تهقهززا قىلىدۇ

يًرا﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ن ذ  ا و  ً ُمَ ش م ًدا و   ِ ن  ك  ش  
َه  َ ره

 
،  ن نّ  �

ًْال   �
 
ًة و � ر  ُِ بُ�ه ب مُذو  َ

ُ � ُ و  تُو   مُرِو ُِ و  ُرو ز م
ُ�ع  ول   و  َُ ر  ِ  و  وا ب  لَّه

نُ م  ُمه
م
 ّ﴾ 

قىيامهت كۈنى (بىز ههقىقهتهن سېنى «: تهرجىمىسى
مۆمىنلهرگه جهننهت (ق بهرگۈچى، گۇۋاهلى) خهلققه
) كاپىرالرنى ئازابتىن(خۇش خهۋەر بهرگۈچى، ) بىلهن

سىلهرنىڭ ئالالهقا ۋە . ئاگاهالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق
ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن، ئۇنى 

ئۇلۇغلىشىڭالر ۋە هۆرمهتلىشىڭالر ) يهنى پهيغهمبهرنى(
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مدا تهسبىه ئېيتىشىڭالر ئۈچۈن ئۈچۈن، ئهتىگهندە ۋە ئاخشا
 ].ئايهتلهر-٩-٨سۈرە پهتهى [» ).بىز پهيغهمبهرنى ئهۋەتتۇق(

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ههقىقى ياخشى -٤     
بهلكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ئۆزىنىڭ  ىچهكۆرمىگ

چاقىلىرى ۋە بارلىق -ئانىسى، باال-نهپسى، ئاتا
چه مۇسۇلماننىڭ ئىنسانالردىن بهكراق ياخشى كۆرمىگى

ئهنهس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان . ئىمانى كامىل بولمايدۇ
قېلىنغان ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 

ئانىسى، -سىلهرنىڭ بېرىڭالر مېنى ئۆزىنىڭ ئاتا«: دەيدۇ
چاقىلىرى ۋە بارلىق ئىنسانالردىن بهكراق ياخشى -باال

بۇخارىي [ ».كۆرمىگىچه كامىل مۆمىن  بواللمايدۇ
 ]. ههدىس-٤٤مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-١٥رىۋايىتى 

بىز «: ئابدۇلاله ئىبنى هىشام مۇنداق دەيدۇ     
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه ئىدۇق، 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ 

! يا رەسۇلۇلاله: قولىنى تۇتتى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ
ا نهپسىمدىن باشقا ههممه نهرسىدىن بهكراق سىله ماڭ

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم.  ياخشى كۆرۈنگۈچى دېۋىدى
ياق، يا ئۆمهر، مېنىڭ جېنىم قولىدا بولغان زات بىلهن 
قهسهمكى، مېنى ههتتا نهپسىڭدىنمۇ بهكراق ياخشى 

ئۆمهر . كۆرمىسهڭ، ئىمان كامىل بولمايدۇ، دېدى
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هازىر مهن ! ىلهن قهسهمكىئالاله ب: رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ
. مهن، دېدىىسىلىنى نهپسىمدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆر

هازىر ئىمان كامىل ! ئى ئۆمهر: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 ].ههدىس-٦٢٥٧بۇخارىي رىۋايىتى . [دېدى »بولدى

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلاله مۇنداق      
منى، باشقا بىزنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساال: "دەيدۇ

ههرقانداق بىر شهخستىن بهكراق ياخشى كۆرىشىمىز ۋە 
-بىز دۇنيا: ئۇلۇغلىشىمىزنىڭ زۆرۈرلۈكىنىڭ سهۋەبى

ئاخىرەتتىكى ئهڭ كاتتا نېمهتكه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
ئارقىلىق يهنى ئۇنىڭغا ئهگىشىش ۋە ئىشىنىش 
ئارقىلىق ئېرىشهلهيمىز، شۇنداقال ئالاله تائاالنىڭ 

گه ئېرىشىش ۋە ئازابىدىن ساقلىنىشمۇ پهقهت رەهمىتى
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاستىسى بىلهن، ئۇنىڭغا 
ئهگىشىش، ئىشىنىش، ياخشى كۆرۈش ئارقىلىق هاسىل 

ئاخىرەتنىڭ -ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانالرنى، دۇنيا. بولىدۇ
ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان، دائىمىي ياخشىلىققا 

نېمىتى ساغالم ئىمان بولۇپ، مانا يهتكۈزىدىغان ئهڭ كاتتا 
بۇ بۈيۈك نېمهت باشقىالرغا مهنپهئهت يهتكۈزۈشنى 
ئۆزىنىڭ جېنى ۋە مېلىدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆرگهن، 
ئىنسانالرنىڭ قاراڭغۇ زۇلمهتتىن يورۇقلۇق نۇرىغا 
چىقىشى ۋە توغرا يولغا يېتهكلىنىشى ئۇنىڭ سهۋەبى 
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ئارقىلىق بارلىققا كهلگهن، ئالالهنىڭ بۇيرۇقىنى ئىجرا 
قېلىشتا ههممىگه ئوخشاش مۇئامىلىدە بولغان 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئىمان ئېيتىش ۋە ئهگىشىش، 
ئۇنى ياخشى كۆرۈش ئارقىلىق يۇقىرىقى ئىشالر 

-٢٤٦توم  -٢٧پهتىۋاالر توپلىمى ." [رېئاللىققا ئايلىنىدۇ
 ].بهت
بهندە ئۆزى ئۈچۈن ": الىمالر مۇنداق دەيدۇبهزى ئ     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم تهرىپىدىن هاسىل بولغان، ئالاله 
تائاالنىڭ ئۆزىنى رەسۇلۇلالهنىڭ سهۋەبى بىلهن كۇپرىنىڭ 
زۇلمىتىدىن ئىمان نۇرىغا چىقارغىنىدىن ئىبارەت بۇ 

ئۆز نهپسىنىڭ ئۇ ئىدى،  بۈيۈك نېمهتنى ئويلىغاندا
ته ئهبهدىي قىلىشىغا ئۇ زاتنىڭ سهۋەپ مهڭگۈلۈك نېمهت

شۇنىڭدەك پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  بولغانلىقىنى،
ئارقىلىق ئېرىشكهن مهنپهئهتنىڭ باشقا بارلىق 

بىلىپ يهتكهن  مهنپهئهتلهردىن كاتتا ئىكهنلىكىنى
شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا بولغان . بوالتتى
سۆيگۈدىن ئارتۇق ۋە  مۇههببهت باشقىالرغا بولغان-سۆيگۈ

لېكىن ئىنسانالر بۇ . مۇكهممهل بولىشى تهلهپ قىلىنىدۇ
مهسىلىدە ئۆزلىرىنىڭ ئۇ نېمهتلهرنى هېس قىاللىشى 
ياكى ئۇنىڭدىن غاپىل قىلىشى نهتىجىسىدە پهرقلىق 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا تولۇق ئىشهنگهن ۋە . بولىدۇ
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خالى  ئهگهشكهن كىشىنىڭ ۋىجدانىدىن ئاشۇ سۆيگۈلهر
بىر  مۇههببهت-رەسۇلۇلالهقا بولغان سۆيگۈئهمما بولمايدۇ، 

. پهرقلىق بولىدۇشهخستىن يهنه بىر شهخسكه قارىتا 
مۇسۇلمانالر ئىچىدە بۇ سۆيگۈدىن تولۇق بههرى ئالغانالر ۋە 
. ئهڭ تۆۋەن دەرىجىدە نېسىۋىگه ئېرىشكهنلهر بولىدۇ

شهيتانى  ئۆزىنىڭ نهپسى خاهىشىگه ئهگىشىپ
لهرنىڭ ئارقىسىدىن يۈرگهن كىشىلهر كۆپ ۋاقىتتا ههۋەس

لېكىن . بۇ سۆيگۈدىن لهززەت ئىلىشتىن مههرۇم قالىدۇ
 نىڭ نامىكۆپچىلىك كىشىلهر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

زىكىر قىلىنغاندا ئۇنى كۆرۈشكه ئىشتىياق قىلىدۇ، 
-چاقا، مال-ئانا، باال-ئهمما ئۇ زاتقا بولغان سۆيگۈسى ئاتا

تۇغقانلىرىغا بولغان سۆيگۈسىدىن ئۈستۈن -رۇغدۇنيا ۋە ئۇ
تۇرسىمۇ، ئۇالرنىڭ غهپلهتته قىلىشى سهۋەبىدىن بۇ سۆيگۈ 

 ."ئالاله تائاال ئۇالرغا ياردەمچى بولسۇن .تىزدىن يوقىلىدۇ
 . ]بهت -٥٩ توم - ١پهتهۇل بارىي[

مهنىنى يۇقىرىقى ئالاله تائاالنىڭ بۇ ئايىتىمۇ      
َه  اّ ص   ﴿ :ئىپادىلهيدۇ ه   َ نُف

 
نه � ن �  م  م  ُممه

ه ر ب  ل
 
َ وه
 
: تهرجىمىسى ﴾�

پهيغهمبهر مۆمىنلهرگه ئۇالرنىڭ ئۆز نهپسىدىنمۇ «
 . ]ئايهت-٦ئههزاب سۈرە [ ».چارىدۇر
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 :ئىبنى كهسىر رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىگه بولغان «

 مۆمىنلهرنىشهپقىتى، كۆيۈمچانلىقى، -مېهرى
-رەسۇلۇلالهنى ئۆز نهپسىدىنمۇ چارە كۆرىدىغان، بۇيرۇق

چهكلىمىلىرىنى ههممىدىن ئۈستۈن بىلىدىغان هالهتكه 
 ).٣٨٠\٦( ».كهلتۈرگهن

ئالاله : "شهيخ سهئدىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      
ۋە  ئورنى تائاال مۆمىنلهرگه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

خهۋەر بېرىش بىلهن بىرگه، ئۇ زاتقا  مهرتىۋىسى توغرىسىدا
مهزكۇر مهرتىۋىنىڭ تهقهززاسى بويۇنچه مۇئامىلىدە 

ر ﴿: بولۇشنىڭ مۇهىملىقىنى بايان قىلىپ
 
َ وه
 
اّ ص   �

َه  ه   َ نُف
 
نه � ن �  م  م  ُممه

ه پهيغهمبهر «: تهرجىمىسى ﴾ب  ل
يۇقىرىقى  .دەيدۇ» مۆمىنلهرگه ئۆز نهپسىدىنمۇ چارىدۇر

ەر سالىدىغان بولساق؛ ئىنسانغا ههممىدىن ئايهتكه نهز
يېقىن بولغىنى ئۆز نهپسىدۇر، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
ئۇالر ئۈچۈن ئۆز نهپسىدىنمۇ چارىدۇر، چۈنكى 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  پۈتۈن هاياتىنى ئىنسانالرغا 

شهپقهت يهتكۈزۇش، -ههقنى تهۋسىيه قىلىش، مېهرى
دۇنيادا  .سهرپ قىلدىئۇالرغا ياخشىلىق قىلىش ئۈچۈن 

ئۇنىڭدىنمۇ بهك كۆيۈمچان ۋە كىشىلهرگه مهنپهئهت 
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ئۇالرغا يهتكهن زەررە  يهتكۈزگۈچى بىر كىشى يوق ئىدى،
مىقدارى ياخشىلىق ياكى ئۇالردىن دەپئى قېلىنغان زەررە 
مىقدارى يامانلىق پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سهۋەبى 

نساننىڭ ئۆز شۇنىڭ ئۈچۈن ئى. هلگهنبىلهن بارلىققا ك
نهپسى خاهىشى ياكى باشقا بىرەر كىشىنىڭ نهپسى 
خاهىشى پهيغهمهرئهلهيهىسساالمنىڭ نهپسى خاهىشىغا 
زىت كهلسه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خاهىشىنى 

 .ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش ۋاجىب بولىدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىگه هېچ كىشى قارشى 

مۇسۇلمانالر ئۈچۈن نۆۋىتى  .قىلماسلىق الزىم سۆز
كهلگهندە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ماقامىنى قوغداش 

چاقا قاتارلىق -مۈلكىنى، باال-مال ئۆز نهپسىنى، يولىدا
ههممه نهرسىسىنى پىدا قېلىشى ۋە رەسۇلۇلاله 
سۆيگۈسىنى بارلىق سۆيگۈلهردىن ئۈستۈن بىلىشى، 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزلىرى بايان 

 باشقا سۆزلهرنى قىلماسلىق الزىم لىنىۋاتقاندا،قى
 ".بولىدۇ

ئالالهنىڭ ": خۇالسىسىبۇ ههقته ئههلى ئىلىمالرنىڭ      
نهرسه  بۈيۈكۋە دوزاخ بهندە ئهنسىرەيدىغان ئهڭ  غهزىپى

نىجات بهندىنىڭ بۇ دەهشهتلىك ئىشالردىن بولۇپ، 
بىلهن  سهۋەبىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  ىتېپىش
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ئالالهنىڭ رازىلىقى ۋە جهننهت بهندە تهلهپ . ۇبولىد
قىلىدىغان ئهڭ كاتتا نېمهت بولۇپ، بۇنىڭغا ئېرىشىشمۇ 

 . "بىلهن بولىدۇ سهۋەبىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ     

بىر جايغا ئوت : مهن بىلهن سىلهرنىڭ مىسالىڭالر«
ه ۋە چېكهتكىگه ئوخشايدىغان هاشاراتلهرنى يېقىپ، پهرۋان

ئوتقا چۈشۈپ كېتىشتىن توسۇپ تۇرغان كىشىگه 
مهنمۇ سىلهرنى ئوتقا چۈشۈپ كهتمىسۇن دەپ . ئوخشايدۇ

كهمىرىڭالردىن تۇتىۋالىمهن، ئهمما سىلهر مېنىڭ 
» .قۇلۇمدىن يۇلقۇنۇپ ئوتقا سهكرەشكه ئۇرىنىسىلهر

-٣٤٢٧ى رىۋايىتى ههدىس، بۇخار-٢٢٨٥مۇسلىم رىۋايىتى [
 :بۇ ههدىسنىڭ شهرهىسى ].ههدىس

يهنى (جاهىلالر  نىڭ ئهمرىگهپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم"
 )ئۆزىنىڭ كۆرسهتمىسىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر

ئاسىيلىق قىلىپ ۋە شهيتانى ههۋەسلىرىگه ئهگىشىش 
نهتىجىسىدە ئاخىرەتته دوزاخقا مههكۇم بولىدىغانلىقى، 

-سساالم ئىنسانالرنى گۇناهگهرچه پهيغهمبهرئهلهيهى
مهسىيهتتىن چهكلهپ تۇرسىمۇ، ئۇالرنىڭ بوي بهرمهي 

بىر  نى،ئاجىزلىقىئۇالرنىڭ يۇلقۇنۇپ تۇرىدىغانلىقىنى، 
 غاپهرۋانىغان ئۆزىنى ئوتقا تاشلىي نهرسىنى پهرق ئهتمه

بۇنىڭ ههر ئىككىلىسى ئۆزلىرىنى قارىغۇالرچه . ئوخشاتتى
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، ئۇالرنى بۇنداق قىلىشقا هاالك قىلىشقا هېرىسمهن بولدى
ئىمام نهۋەۋىينىڭ شهرهى ." [جاهىللىق تۈرتكه بولدى
 ]. مۇسلىم ناملىق ئهسىرى

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،      
ئۈممىتىمنىڭ ههممىسى جهننهتكه «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

تىدۇ دېگهندە، كېرىدۇ ئهمما بهزى كىشىلهر بۇنىڭدىن باش تار
جهننهتكه كېرىشتىن باش تارتىدىغانالر كىملهر؟ يا : ساهابىالر

ماڭا ئىتائهت : دەپ سورايدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم! رەسۇلۇلاله
قىلغانالر جهننهتكه كېرىدۇ، ئاسىيلىق قىلغانالر جهننهتكه 

بۇخارىي [ ».كېرىشتىن باش تارتقۇچىالردۇر، دەپ جاۋاب بېرىدۇ
 ].ههدىس -٧٢٨٠رىۋايىتى 

 .ئالاله تائاال ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلغۈچىدۇر     
    

 


