
 

 

 
ۇلغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغ

نىنى خاتىرلهشنىڭ هۆكمى ۈك
 توغرىسىدا 

 ] uyghur - ئۇيغۇرچه - األو�غور�ة [ 
 
 
 
 
 
 
 

  شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلاله ئىبنى باز

 

 

 سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز :تهرجىمه قىلغۇچى

 تهمكىنىنىزامىددىن  :پ بېكىتكۈچىۈرۈتهكش

 
 
 

2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

 

 

 ااال افال وا لودو  البوي
 » لوللغة األو�غور�ة «

 

 
 
 

  عبدالعز�ز لن عبدا� لن لوز عبدالعز�ز لن عبدا� لن لوز الشيخ 
 

 

 
 

 يي  ا ين ألو عبد العز�ز :رمجة
 رمكي� او  ا ينن :مماجعة

 
 
 

 
2014 - 1435 

 

http://www.islamhouse.com/�


 

3 

نىنى ۈۇلغان كپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغ
 خاتىرلهشنىڭ هۆكمى توغرىسىدا 

 
مېهرىبان ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن ۋە دائىمىي ناهايتى شهپقهتلىك 

 .باشاليمهن

نىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهر     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، . ئالاله تائاالغا خاستۇر

تاۋابىئاتلىرىغا، ساهابه كىرامالرغا ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا -ئائىله
ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه ئالالهنىڭ رەهمهت 

 .ساالملىرى بولسۇن

كۈنى مۇناسىۋىتى بىلهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ تۇغۇلغان      
مهۋلۇت پائالىيىتى ئىلىپ بېرىش ۋە پائالىيهت جهريانىدا 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈچۈن ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭغا ساالم 
يولالش ۋە ئۇنىڭدىن باشقا مهۋلۇت كۈنىدە ئىلىپ بېرىلىدىغان 
 .باشقا ئهمهللهرنىڭ هۆكمى توغرىسىدا كۆپ سوئالالر سورالدى

 : بايان قىلىمىز بىنى تۆۋەندەبۇنىڭ جاۋا
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ئۇنىڭدىن باشقا كىشىلهرنىڭ  ۋ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم     

تۇغۇلغان كۈنى مۇناسىۋىتى بىلهن پائالىيهت ئىلىپ بېرىش توغرا 
 .ئهمهس، چۈنكى بۇ دىندا ئهسلى بولمىغان بىدئهت ئىشالردىندۇر

ىزباسار بۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭدىن كېيىنكى  ئ     
، شۇنداقال )ئالاله ئۇالردىن رازى بولسۇن(ساهابىالر  خهلىپىلهر،

دەسلهپكى دەۋرىدە ياخشىلىقتا ئۇالرغا ئهگهشكهن تابىئىنالردىن 
ئۇالر كېيىنكى دەۋرىدىكى . هېچبىر كىشى قىلغان ئىش ئهمهس

ئهلهيهىسساالمنىڭ  كىشىلهرگه نىسبهتهن پهيغهمبهر
ى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سۈننهتلىرىنى ياخشىراق بىلگۈچ

 ۋە كۆرسهتمىلىرىگه تولۇق ئهمهل بهكراق ياخشى كۆرگۈچى

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ .قىلغۇچى كىشىلهردۇر

يوق نهرسىنى پهيدا ) دىنىمىزدا(كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا «

. »)يهنى قوبۇل قىلىنمايدۇ( قىلسا، ئۇ ئىش رەت قىلىنىدۇ

 ].  لگهن ههدىسبىرلىككه كه[

مېنىڭ سۈننىتىم « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
بىلهن، ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ۋە باشقىالرنى توغرا يولغا 
يېتهكلىگۈچى خهلىپىلهرنىڭ يولىنى چىڭ تۇتۇڭالر، ۋە ئۇنىڭغا 
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چىشىڭالرنى چىشلهپ تۇرۇپ ئهمهل قىلىڭالر،  بىدئهت ئىشالردىن 
هڭالر، شۈبهىسىزكى، دىندا پهيدا قىلىنغان ههرقانداق ههزەر ئهيل

ئهبۇ داۋۇت [ ».ههرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇر يېڭىلىق بىدئهتتۇر،

 ].  ۋە تىرمىزى رىۋايىتى

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى ههدىس دىندا بولمىغان بىدئهت      
ئىشالرنى پهيدا قىلىش ۋە ئۇنى راۋاجالندۇرۇشتىن قاتتىق 

َوَمو ﴿ :ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ . اهالندۇرىدۇئاگ

پهيغهمبهر «: تهرجىمىسى ﴾ترَوُ�ُال الّمُيوُا فَُخُذوهُ َوَمو َ�َهوُ�الْ َ�نْهُ فَو�ْلَُهوا
سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن 

نىڭ ئازابى هئالالتىن قورقۇڭالر، ههقىقهتهن ئالاله چهكلىنىڭالر،
 .]ئايهت-٧ههشىر سۈرە [ ».قاتتىقتۇر

ن ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
َ
ْمِمهِ أ

َ
يَن ُ�َوِلُ وَن َ�ْن أ ِ

ّ
يَْذَذِر اَ

ْ
فَل

ِلالٌ 
َ
ٌٌ أ يبَُهْال َعَذا ِِ ْو يُ

َ
يبَُهْال فِلْنٌَة أ ِِ پهيغهمبهرنىڭ «: تهرجىمىسى ﴾رُ

پىتنىگه ) ىردۇنيادا چوڭ ب(ئهمرىگه خىالپلىق قىلغۇچىالر 
قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن ) ئاخىرەتته(يولۇقۇشتىن، يا 

 ]. ئايهت-٦٣سۈرە نۇر [» .قورقسۇن
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ْيَوةٌ َاَسنٌَة ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ُ
ِِ رَُيوِا اللّـِه أ ْد َنَن لَُاْال  َْ لّ

ِخَم وََذكَ 
ْ
َْوَ  اآل

ْ
ِنَمن َنَن يَمُْجو اللّـَه َوال : تهرجىمىسى ﴾َم اللّـَه َكِثً�ال

نى ئالالهئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە  ،نىئالاله - سىلهرگه«
سۈرە [» .رەسۇلۇلاله ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر -كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه 

 ]. ئايهت-٢١ئههزاب 

ُمَهوجِ ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
ْ
ّولُوَن ِمَن ال

َ ْ
وَن األ ُْ ِم�َن َوالّسولِ

َعّد لَُهْال 
َ
وا َ�نُْه َوأ ُُ َ اللّـُه َ�نُْهْال َوَر َِ يَن اّعبَُعوُبال لِسِْاَسوّن ّر ِ

ّ
وِر َواَ َِ ن

َ ْ
َواأل

لًَدا
َ
يَن ِ�يَهو أ ْ�َهوُر َخوِ ِ

َ ْ
ْلََهو األ

َ
ْمِي َ

َ
َعِايالُ  ۚ َجّنوّج ْ

ْ
َ ْوُز ال

ْ
لَِك ال

ٰ
 ﴾َذ

ن مۇهاجىرالر ۋە ههممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقا«: تهرجىمىسى
يهنى (ئهنسارالردىن، ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر 

دىن ئالاله ) تابىئىنالر ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر
ئالاله ئۇالرغا . رازى بولدى، ئۇالرمۇ ئالاله تىن مهمنۇن بولدى

دى، ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارلى
-١٠٠سۈرە تهۋبه [» .ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

 ]. ئايهت

ْعَمْمُت ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
َ
ُت لَُاْال ِدينَُاْال َوأ

ْ
َمل

ْ
�
َ
َْوَ  أ

ْ
ال

ِْيَالَ  ِدينًو
ْ
يُت لَُاُال اإل ُِ بۈگۈن «: تهرجىمىسى ﴾َعلَيُْاْال نِْعَمِت َوَر

پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمنى  سىلهرنىڭ دىنىڭالرنى
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 ».تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم
 ].  ئايهت-٣سۈرە مائىدە [

بۇنىڭغا ئوخشاش دىندا ئهسلى بولمىغان مهۋلۇت      
ئالاله تائاال ئىسالم : ئۇيۇشتۇرۇلىشىدىن پائالىيهتلىرىنىڭ

لىپ بهرمىگهن، ئۈممىتى ئۈچۈن دىننى مۇكهممهل قى
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈممهتنىڭ ئهمهل قىلىشى تهلهپ 
قىلىنىدىغان ئهمهللهرنى تولۇق يهتكۈزمىگهن دېگهن ئۇقۇم 

ههتتا كېيىنكى ئاشۇ كىشىلهر دىندا ئالاله تائاال . شهكىللىنىدۇ
رۇخسهت قىلمىغان بىر ئىشنى پهيدا قىلىپ، ئۆز چۈشهنچىسىدە 

. ه تائاالغا يېقىنالشتۇرىدۇ دەپ ئويلىدىمهزكۇر ئىش بىزنى ئالال
ئالاله تائاالغا ۋە ئالالهنىڭ ئهلچىسى بولغان 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ئېتىراز بىلدۈرۈش ههقىقهتهن 

ئالاله تائاال بهندىلىرىگه دىننى مۇكهممهل . خهتهرلىك ئىشتۇر
 .قىلىپ، نېمهتلهرنى تولۇقالپ بهردى

الالهنىڭ ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئ     
جهننهتكه ئېلىپ بارىدىغان ۋە دوزاختىن  .تولۇق ۋە روشهن يهتكۈزدى

يىراق قىلىدىغان بارلىق يولالرنى ئۈممهتكه تولۇق بايان قىلىپ 
ئابدۇلاله ئىبنى ئهمرۇ رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت  .بهردى

ئالاله « :قېلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ههرقانداق بىر پهيغهمبهرنى ئهۋەتسه، ئۇ پهيغهمبهر ئۈممىتىنى 
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ياخشىلىققا باشاليدۇ ۋە ياخشى ئهمهللهرنى ئۇالرغا تهلىم بېرىدۇ، 
ناچار ئهمهللهردىن ئاگاهالندۇرىدۇ ۋە ئۇ ئىشالرنىڭ -يامان

مۇسلىم رىۋايهت [ ».ماهىيىتىنى ئۈممىتىگه بايان قىلىپ بېرىدۇ
 ].ههدىسقىلغان سههىه 

ههممهيلهنگه مهلۇمكى، پهيغهمبىرىمىز سهللهلالهۇ ئهلهيهى      
. ۋەسهللهم بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋزىلى ۋە تۈگهنچىسىدۇر

ئۈممهتكه نهسىههت قىلىش ۋە دىننى يهتكۈزۈشته ئۇالرنىڭ 
پائالىيهت  ئهگهر تۇغۇلغان كۈنىدە. ئىچىدىن ئهڭ كامىلراقىدۇر

ه تائاال رازى بولىدىغان ئهمهللهردىن بولغان ئىلىپ بېرىش دىندا ئالال
بولسا ئىدى، ئهلۋەتته ئۇنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈممهتكه بايان 

ياكى ەقىلىپ بهرگهن بوالتتى ياكى هايات ۋاختىدا ئۆزى قىالتتى ۋ
مهۋلۇت پائالىيىتى ئىلىپ بېرىش  .ساهابىالر قىلغان بوالتتى

مىغانلىقى سهۋەبىدىن، ئۇنىڭ ههققىدە بىرەر شهرئى دەلىلنىڭ بول
ئىسالم دىندا ئهسلى بولمىغان بىدئهت ئىش ئىكهنلىكى مهلۇم 

بهلكى ئۇ، بىز يۇقىرىدا بايان قىلىپ ئۆتكىنىمىزدەك، . بولدى
پهيغهمبهرئهلهيهسساالم ئۈممىتىنى ئاگاهالندۇرغان بىدئهت 

 . ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ان باشقا ههدىسلهرمۇ بايان يۇقىرىدىكى ههدىسنى كۈچلهندۈرىدىغ     
قىلىنغان بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ جۈمه خۇتبىسىدە 

سۆزنىڭ ئهڭ توغرىسى «: مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ
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يولنىڭ ئهڭ ياخشىسى مۇههممهد . ئالالهنىڭ كىتابىدۇر
دىندا پهيدا  ئىشالرنىڭ ناچىرى. ئهلهيهىسساالمنىڭ يولىدۇر

مۇسلىم [ ».تتۇر، ههرقانداق بىدئهت ئازغۇنلۇقتۇرقىلىنغان بىدئه
ههدىسلهر ناهايىتى -بۇ ههقته بايان قىلىنغان ئايهت ].رىۋايىتى

 .كۆپ

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن باشقا دەلىللهرگه ئهمهل      
قىلغان ئاساستا، كۆپچىلىك ئالىمالر مهۋلۇت پائالىيىتىنى ئىنكار 

ئهمما كېيىنكى دەۋىردىكى بهزى . اهالندۇردىقىلدى ۋە ئۇنىڭدىن ئاگ
مهۋلۇت پائالىيىتى جهريانىدا دىندا چهكلهنگهن ئىشالر  :ئالىمالر

سادىر بولمىسا، يهنى پهيغهمبهرئهلهيهىسسالمنى ههددىدىن زىيادە 
ئايالالر ئارىلىشىپ پائالىيهت ئىلىپ -كۆككه كۆتۈرۈش ۋە ئهر

تىش قاتارلىق  ئىسالم بېرىش، تۈرلۈك چالغۇ ئهسۋابلىرىنى ئىشلى
شهرىئىتىدە چهكلهنگهن ئىشالر يۈز بهرمىسه، ئۇ ۋاقىتتا مهۋلۇت 
پائالىيىتى ئىلىپ بېرىش ئىنكار قىلىنىدىغان بىدئهت 

 . بولماستىن بهلكى  ياخشى بىدئهت بولىدۇ دەپ قارىغان

بهرگهندە  كىشىلهر ئارىسىدا ئىختىالپ يۈز: شهرىئهت قائىدىسىدە     
قىلىنغان مهسىلىنى ههل قىلىش ئۈچۈن  تارتىش-تاالش

ئالالهنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كهرىم ۋە پهيغهمبىرىمىز 
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرىگه مۇراجىئهت قىلىش 

 . تهلهپ قېلىنىدۇ
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يَن ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ      ِ
ّ
َهَهو اَ

َ
يَو ُ

ِطيعُ 
َ
ّء تَمنُوا أ ِِ َشْ ْمِم ِمنُْاْال فَسِْن َعنَوَزْ�لُْال 

َ ْ
وِ  األ

ُ
ِطيُعوا الّمُيوَا َوأ

َ
وا اّ َ َوأ

ْاَسُن 
َ
ِخِم َذلَِك َخْ�ٌ َوأ

ْ
َْوِ  اآل

ْ
 اّ ِ َوالّمُيوِا نِْن ُكنْلُْال رُْمِمنُوَن لِوّ ِ َوال

َ
فَُمَدوُه نِ�

ِو�الً 
ْ
قا، پهيغهمبهرگه ۋە هئالال! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾رَأ

ئۆزۈڭالردىن بولغان ئىش ئۈستىدىكىلهرگه ئىتائهت قىلىڭالر، ئهگهر 
سىلهر بىر شهيئىدە ئىختىالپ قىلىشىپ قالساڭالر، بۇ توغرىدا 

نىڭ ئالالهيهنى (قا ۋە پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت قىلىڭالر، بۇ ئالاله
) كىتابىغا ۋە پهيغهمبىرىنىڭ سۈننىتىگه مۇراجىئهت قىلىش
 ».سىلهر ئۈچۈن پايدىلىقتۇر، نهتىجه ئېتىبارى بىلهن گۈزەلدۇر

 ]. ئايهت-٥٩سۈرە نىسا [

ّء فَُذْكُمُه ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ      َوَمو اْخلَلَْ لُْال ِ�يِه ِمْن َشْ

 اّ ِ 
َ
) دىن ئۈستىدە ۋە ئۇنىڭدىن باشقا(هر سىل«: تهرجىمىسى ﴾نِ�

ئالاله ههر قانداق نهرسه ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشماڭالر، ئۇنىڭغا 
ئهنه شۇ ) ئۇالرغا ئېيتقىنكى! ئى مۇههممهد. (هۆكۈم چىقىرىدۇ

ههممه (مېنىڭ پهرۋەردىگارىمدۇر، ئۇنىڭغا تهۋەككۈل قىلدىم،  ئالاله
 ].ئايهت-١٠رە شورا سۈ[ ».قا مۇراجىئهت قىلىمهنئالاله) ئىشتا

بىز مهۋلۇت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈشتىن ئىبارەت بۇ مهسىلىنىڭ      
هۆكمىنى ئالالهنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كهرىمگه قايتۇرساق، 
ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە بىزنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
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بۇيرىغانغا ئهگىشىش ۋە چهكلىگهن ياكى ئاگاهالندۇرغان ئىشالردىن 
 شۇنداقال ئالاله تائاال بۇ ئۈممهت ئۈچۈن ساقلىنىشقا بۇيرىغانلىقىنى،

. ئۇالرنىڭ دىنىنى مۇكهممهل قىلىپ بهرگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز
مهۋلۇت پائالىيىتى ئىلىپ بېرىش ئالاله تائاال بىزگه مۇكهممهل 
قىلىپ بهرگهن شهرىئهتته، يهنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا 

ن دىنى ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىن ئهمهس ۋە ئهگىشىشكه بۇيرىغا
 .رەسۇلۇلاله بايان قىلىپ بهرگهن شهرئى كۆرسهتمىلهر ئارىسىدا يوق

ياكى  ئىشنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قىلغانلىقى بۇ     
قىلىشقا بۇيرىغانلىقى ۋە ساهابىالرنىڭ بىرەرسىنىڭمۇ 

يوقلىقى قىلغانلىقىنى ئىسپاتاليدىغان هېچقانداق بىر دەلىلنىڭ 
مهۋلۇت پائالىيىتى ئۆتكۈزۈش دىندا بۇيرۇلغان  سهۋەبلىك،
بولماستىن، بهلكى ئۇ يېڭىدىن پهيدا بولغان بىدئهت  ئىشالردىن

ناساراالردىن ئىبارەت بولغان ئههلى -ئىشالردىن دەپ بىلىپ، يههۇدى
كىتابالرنىڭ بايرام كۈنلىرىنى خاتىرلهش پائالىيهتلىرىگه ئوخشاپ 

 .دىغانلىقىنى مۇئهييهنلهشتۇردۇققالغانلىق بولى

ههقىقهتكه قىزىقىدىغان ۋە ئهقلىنى توغرىغا يېتىش ئۈچۈن      
ئىشلىتىشته ئىنساپنى ئۆلچهم قىلىدىغان كىشىلهر، مهۋلۇت 
پائالىيىتى ئىلىپ بېرىشنىڭ ئىسالم دىنىدىن ئهمهسلىكىنى، 
 بهلكى بۇنىڭ ئالاله ۋە ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى ئاگاهالندۇرغان ۋە
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تهرك قىلىشقا بۇيرىغان، دىندا يېڭىدىن پهيدا بولغان بىدئهت 
 .ئىشالردىن ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بىلىۋاالاليدۇ

پاراسهتلىك كىشى، دۇنيانىڭ ههر قايسى تهرەپلىرىدە -ئهقىل     
كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ قىلىۋاتقان بۇ پائالىيهتلىرىگه ئالدىنىپ 

ىشىلهرنىڭ قىلىشى چۈنكى ههقىقهت كۆپ ك. قالماسلىقى كېرەك
 . بىلهن ئهمهس بهلكى شهرئى دەلىللهر بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ

ناساراالرنىڭ ئههۋالىنى -ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە يههۇدىي     

ْو ﴿ :بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
َ
 َمْن َنَن ُبوداً أ

ّ
َّنَة نِف

ْ
َوَُولُوا لَْن يَْدُخَج ان

َموِ�َيهُ 
َ
َك أ

ْ
ورَ  رِل َِ : تهرجىمىسى ﴾ْال ُُْج َبورُوا لُْمَبونَُاْال نِْن ُكنْلُْال َصوِدِ��َ نَ

يهنى يههۇدىيالر (يههۇدىي ياكى ناسارا بولمىغان ئادەم : ئۇالر«
ههرگىزمۇ ) يههۇدىي بولمىغان ئادەم، ناساراالر ناسارا بولمىغان ئادەم

. بۇ، ئۇالرنىڭ قۇرۇق ئارزۇسىدۇر. جهننهتكه كىرمهيدۇ، دېيىشتى
ر سىلهر سۆزۈڭالردا راستچىل بولساڭالر، دەلىلىڭالرنى ئهگه

 ].ئايهت-١١١سۈرە بهقهرە [» .كهلتۈرۈڭالر، دېگىن

لَوَك َ�ْن ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ِِ ِِ يُ ْر
َ ْ
ِِ األ َ َمْن 

ََ ْ�
َ
ْأ أ ِْ َوِْْن رُ

ِِيِج اّ ِ  ئهگهر سهن يهر يۈزىدىكى كۆپچىلىك « :تهرجىمىسى ﴾َي
گه ئىتائهت قىلساڭ، ئۇالر سېنى ) يهنى كۇففارالر(ر كىشىله

 . ]ئايهت-١١٦ئهنئام سۈرە [ ».نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇئالاله
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مهۋلۇت پائالىيهتلىرى بىدئهت بولغاندىن سىرت كۆپۈنچه      
ئايالالر ئارىلىشىپ بىرلىكته پائالىيهت ئىلىپ -ئههۋالالردا، ئهر

ى قوللىنىشتهك، چهكلهنگهن مۇزىكا ئهسۋابلىرىن-ناخشا بېرىشتهك،
چېكىملىك ۋە ئۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن مۇنكهر -ئىچىملىك

ههممىدىن خهتهرلىك . ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشىدىن خالى بواللمايدۇ
بولغىنى؛ ئۇالرنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ 
بهندىچىلىكىدىن ئايرىپ باشقا بىر  ماقامغا كۆتۈرۈپ چهكتىن 

ياردەم سورىشى، ئۇالرنى ە ماشايىخالردىن مهدەت ۋ-لىيائاشۇرۇشى، ئهۋ
غهيبنى بىلىدۇ دەپ ئېتىقاد قېلىشىدىن ئىبارەت، ئالاله تائاالغا 

كۆپلىگهن . شېرىك كهلتۈرۈشتهك قهبىه گۇناه بارلىققا كېلىدۇ
-پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە باشقا ئهۋلىيا كىشىلهردىن

هش پائالىيهتلىرىگه ماشايىخالرنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرىل
بۇ ههقته . قاتنىشىش جهريانىدا كۇپرى ئىشالر سادىر بولىدۇ

سىلهر دىندا ههددىدىن «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
ئاشۇرۋىتىشتىن ساقلىنىڭالر، سىلهردىن ئىلگىرىكى كىشىلهر 

» .دىندا ههددىدىن ئاشۇرۇۋەتكهنلىكى سهۋەبىدىن هاالك بولغان
 ].يىتىنهسائى رىۋا[

: يهنه بىر ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
سىلهر مىنى ناساراالر مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسانى ئولۇغلىغاندەك «

مىنى  مهن ئالالهنىڭ بىر بهندىسىدۇرمهن، ئولۇغلىماڭالر،
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بۇخارىي ۋە مۇسلىم [ ».ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە پهيغهمبىرى دەڭالر
 . ]رىۋايىتى

هيران قاالرلىق ئاجايىپ ئىشالر بولىدۇكى، بهزى كىشىلهر  ه     
مۇشۇنداق بىدئهت پائالىيهتلهرگه قاتناشقاندا تىرىشچانلىق 
. كۆرسىتىپ، جانلىنىپ، بۇ پائالىيهتنى مۇداپىئه قىلىپ كېتىدۇ

ئهمما ئالاله تائاال ئۇ كىشىنىڭ قاتنىشىشىنى پهرز قىلغان 
. مايدۇ ۋە پهرۋامۇ قىلمايدۇيىغىلىش ۋە جامائهت سورۇنلىرىغا بار

. ئۆزىنى بۈيۈك مۇنكهر ئىش قىلىۋاتىمهن دەپ ئويلىمايدۇ
ههقىقهتهن بۇ بولسا ئىماننىڭ ئاجىزلىقى ۋە ههقنى كۆرۈشنىڭ 

مهسىيهتلهرنىڭ داغلىرى ئورناپ -تۆۋەنلىكى، قهلبگه تۈرلۈك گۇناه
بىزنى ۋە بارلىق  ئالاله تائاال. كهتكهنلىكىنىڭ ئاالمىتىدۇر

 . لمانالرنى بۇ ئىشالردىن ساقلىسۇنمۇسۇ

بهزىلهر بۇ ئاتالمىش مهۋلۇت سورۇنىغا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم      
ئوقۇلغاندا  قهسىدىلىرى هازىر بولىدۇ دەپ گۇمان قىلىپ، مهۋلۇت

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى هۆرمهتلهپ ۋە مۇبارەكلهپ ئورنىدىن 
جاهىللىقتىن بۇ ئهڭ بۈيۈك باتىللىق ۋە ئهڭ چوڭ . تۇرىدۇ

  .ئىبارەتتۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم قىيامهت بولۇشتىن بۇرۇن      
قهبرىسىدىن چىقمايدۇ، بىرەر كىشىلهر بىلهن ئۇچراشمايدۇ ۋە 
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بهلكى . پائالىيهت سورۇنلىرىغىمۇ هازىر بولمايدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم قىيامهت كۈنىگىچه قهبرىسىدە مۇقىم 

-سا ئۆز پهرۋەردىگارىنىڭ هوزۇرىدىكى ئىززەتئۇنىڭ روهى بول. تۇرىدۇ
 . ئىكرام دىيارىنىڭ ئهڭ يۇقىرى مهرتىۋىلىرىدە بولىدۇ

ُمّال نِنُّاْال ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ     

يَوَمِة ُعبَْعثُونَ * ََْعَد َذلَِك لََميّلُوَن  ِْ
ْ
ئاندىن «: تهرجىمىسى ﴾ُمّال نِنُّاْال يَْوَ  ال

ئاندىن سىلهر ههقىقهتهن قىيامهت كۈنى . سىلهر چوقۇم ئۆلۈسىلهر
   .]لهرئايهت-١٦-١٥مۆمىنۇن سۈرە [» .تۇرغۇزۇلىسىلهر) قهبرەڭالردىن(

قىيامهت كۈنى تۇنجى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
قېتىم قهبرىسى ئېچىلىدىغان كىشى مهن بولىمهن، مهن ئهڭ 

 ».ئهت قىلغۇچى ۋە شاپائهت قىلىنغۇچىدۇرمهنئهۋۋەل شاپا
  ].مۇسلىم ۋە ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى[

ههدىسلهرنىڭ -ههدىس ۋە بۇ مهزمۇندىكى ئايهت-يۇقىرىدىكى ئايهت    
ههممىسى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 
مېيىتلهرنىڭ قىيامهت كۈنىدە قهبرىدىن چىقىدىغانلىقىنى 

سالم ئالىملىرى ئارىسىدا هېچ ئىختىالپسىز بۇ ئى. ئىسپاتاليدۇ
 . بىرلىككه كهلگهن مهسىلىدۇر
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-مۇسۇلمان كىشىنىڭ بۇ ئىشالرغا دىققهت قىلىشى، جاهىل     
نادان كىشىلهرنىڭ شهرىئهتته ئاساسى يوق ئۆزلىرى ئىبادەت دەپ 

خۇراپات قىلمىشلىرىدىن ئاگاه بولىشى ۋە  گۇمان قىلغان بىدئهت
تائاالدىن ياردەم تهلهپ قىلىمىز، ئالاله تائاالغا ئالاله . زۆرۈردۇر

قۇۋۋەت -قانداق كۈچىسىز هېچقۇۋۋىت-تايىنىمىز، ئالالهنىڭ كۈچ
 .بولمايدۇ

ساالم يولالش بولسا، -ئهمما پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت     
بهندە ئۈچۈن ئالاله تائاالغا يېقىنلىشىدىغان ئهڭ ياخشى 

  .ئهمهللهرنىڭ جۈملىسىدىندۇر

لَوَن َعَ ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      َِ نِّن اّ َ َوَمالََِالَُه يُ

يَن تَمنُوا َصلَوا َعلَيِْه وََيلُّموا �َْسِليموً  ِ
ّ
َهَهو اَ

َ
ّ يَو ُ َِ  ئالاله«: تهرجىمىسى ﴾اّل

يهنى پهيغهمبهر (ههقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەهمهت يولاليدۇ 
االمغا رەهمهت قىلىدۇ، شهنىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ، ئهلهيهىسس

، پهرىشتىلهرمۇ ههقىقهتهن )دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ
سىلهر ! مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى مۆمىنلهر) پهيغهمبهرگه(

چۈنكى . پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر
ئۇ رەسۇلۇلالهنىڭ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ههققى چوڭدۇر، 

سىلهرنى گۇمراهلىقتىن هىدايهتكه، زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا 
 ].ئايهت-٥٦سۈرە ئههزاب [ ».چىقارغۇچىدۇر
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كىمكى ماڭا بىر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
» .كىشىگه ئون ساۋاپ بېرىدۇ قېتىم دۇرۇت يوللىسا، ئالاله تائاال ئۇ

ساالم يولالش -مغا دۇرۇتپهيغهمبهرئهلهيهىسساال ].بۇخارى رىۋايىتى[
ههممه ۋاقىتتا يولغا قويۇلغان بولۇپ، شۇنداقال نامازنىڭ ئاخىرىدا 

بهلكى بارلىق ئىسالم . دۇرۇت ئوقۇش ئاالهىدە تهكىتلهنگهن
ئالىملىرى نامازنىڭ ئاخىرىقى تهشهههۇتتا 

ساالم يولالشنى ۋاجىپ دەپ -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت
لهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىش بولسا، ئهزان پهيغهمبهرئه. قارىغان

شهرىپلىرى زىكىر -ئوقۇلغاندىن كېيىن،  رەسۇلۇلالهنىڭ ئىسمى
ساالم -قىلىنغاندا، جۈمه كۈنى كېچىسى ۋە كۈندۈزىدە كۆپلهپ دۇرۇت

 .يولالش ئاالهىدە تهكىتلهنگهن سۈننهت دەپ قارىلىدۇ

مانالرنى دىننى جانابى ئالاله تائاالدىن بىزنى ۋە بارلىق مۇسۇل     
توغرا چۈشۈنۈش، دىندا مۇستههكهم تۇرۇشقا مۇۋەپپهق قىلىشنى 

جانابى ئالاله ههممهيلهننى سۈننهتكه ئهمهل قىلىپ، . سورايمىز
ئالاله تائاال . بىدئهتتىن ههزەر قىلىشقا مۇيهسسهر قىلسۇن

 . مهرههمهتلىك ۋە سېخىدۇر

-ئىلهپهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئا     
 تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ئۇنىڭ ساهابه كىراملىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت

 .  ساالملىرى بولسۇن
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