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پاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھانى ئاچچىقالت كىشى رەسۇلۇلالھنى 

 غەزەپلەندۇرگەن بوالمدۇ؟

 

 بومۇرلۇق سوئال-45434    

 : وئالس    

نىڭ بىر پارچەم، ئۇنى ېپاتىمە م» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ: راپىزىالرنىڭ بەزىسى:    

 پاتىمە رەزىيەلالھۇ ھەدىسىنى دېگەن« ،غەزەبلەندۈرگەن كىشى مېنى غەزەبلەندۈرگەن بولىدۇ

ئەنھانى  پاتىمە رەزىيەلالھۇئۇالر مۇنداق دەيدۇ:  ئېتىقاد قىلىدۇ. ن پاك دەپتىئەنھانى گۇناھ

 گەنلىكتۇر،ئەلەيھىسساالمنى غەزەبلەندۈر پەيغەمبەرلىك غەزەبلەندۈرگەن

شۇنىڭ  گەنلىكتۇر.ئالالھ تائاالنى غەزەبلەندۈر لىك،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى غەزەبلەندۈرگەن

 .تىن پاك دەيدۇئەنھا باتىل ئىش ئۈچۈن غەزەبلەنمەيدۇ، يەنى ئۇ گۇناھ ئۈچۈن پاتىمە رەزىيەلالھۇ

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمىز.. بۇ ھەقتە ئۇالرنىڭ بۇ توقۇلمىلىرىغا قانداق جاۋاب بېرىمىز؟

 :اۋاپج    

بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر،     

ىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ تاۋابىئاتل-پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئائىلە

 رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

راپىزىالر قۇرۇق دەۋانى كۆپ قىلىدىغان كىشىلەر بولۇپ، ئۇالر تۈرلۈك ۋەھىمىيلىك -شىئە    

بىلەن  ھەقىقەتكە ئايالندۇرىدۇ،  ماھىرلىقباتىل قاراشالرنى  .شۈبھىلەرنى كۆپ تارقىتىدۇ-شەك

تارقىتىدۇ، لىكىن  دائىسپات قىلىش ئۈچۈن كىشىلەر ئارىسى-دەلىل ئاندىن بۇ ياسالمىالرنى

ئال سوراشنى ئىلھام وئىدراك ئاتا قىلغان، ئىلىم ئىگىلىرىدىن س-ئالالھ تائاال دىندا چۈشەنچە

شۈبھىلىرى، باتىللىرى، ئىتىبارسىز دەلىللىرى -قىلغان كىشىلەر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ شەك

شۈبھىلىرىدىن -ئالمۇ راپىزىالرنىڭ شەكوا بايان قىلىنغان سدىئاشكارا بولىدۇ. يۇقىرھەرۋاقىت 

 شۈبھىلەرگە تۆۋەندىكى بىر قانچە يولالر بىلەن جاۋاپ بېرىمىز:-بۇ شەك بولۇپ، ئىبارەت

 ،ئارقىلىقھەدىس راپىزىالر بۇ -ئال سورىغۇچى بايان قىلغان بۇ ھەدىس، شىئەوبىرىنچى: س    

ئەبۇبەكرى  ئەلەيھىسساالمنىڭ مىراسىنى تەلەپ قىلىپ ئەنھا پەيغەمبەر پاتىمە رەزىيەلالھۇ

 ، پاتىمە رەزىيەلالھۇپمىراس بېرىشنى رەت قىلىئۇ كەلگەندە،  رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ قىشىغا

 ئەنھۇ پاتىمە رەزىيەلالھۇ ئابابەكرى رەزىيەلالھۇ ؛ئىش شۇنداق بولىدىكەن .ئەنھانى غەزەبلەندۈردى

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى غەزەبلەندۈردى شۇنىڭ بىلەن ئالالھ  ئەنھانى غەزەبلەندۈردى، شۇنداقال

مانا بۇ ئۇالرنىڭ جاھىللىقى ۋە دۆتلىكىدىن ئىبارەتتۇر، چۈنكى بۇ  گەن بولدى!.تائاالنى غەزەبلەندۈر

 ئەنھۇنىڭ ھەققىدە بايان قىلىنغان ھەدىس ئىدى.  ھەدىس ئەسلىدە ئەلى رەزىيەلالھۇ
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ل قىلغان ىئەنھۇدىن نەق مەخرەمە رەزىيەلالھۇ ىبنئىمىسۋەر ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم     

ئەنھۇ ئەبۇ جەھىلنىڭ قىزىنى ئىلىش ئۈچۈن سۆز  ئەلى رەزىيەلالھۇ» :ېگەنھەدىستە، مۇنداق د

ئەنھا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا  قىلغاندا، بۇ سۆزنى ئاڭلىغان پاتىمە رەزىيەلالھۇ

ئۈچۈن غەزەبلەنمەيدىكەن دەپ گۇمان  لىرىز قىزسىزنىڭ قەۋمىڭىز سىزنى ئۆ كېلىپ:

 گەندە،دەيدۇ دى نىكاھلىنىمەنئەنھۇ ئەبۇ جەھىلنىڭ قىزى بىلەن  قىلىدىكەن، ئەلى رەزىيەلالھۇ

مەن  ،راۋى ھەدىسنى بايان قىلىپ :پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئورنىدىن تۇرۇپ مۇنبەرگە چىقتى

دىن كىيىن مۇنداق دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ شاھادەت كەلىمىسى

ئۇنى خاپا قىلغان كىشىنى مەن ياقتۇرمايمەن، ئالالھ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، پەيغەمبەر  دەيدۇ:

ئەلەيھىسساالمنىڭ قىزى بىلەن ئالالھنىڭ دۈشمىنىنىڭ قىزى بىر كىشىنىڭ نىكاھىدا 

نىكاھلىنىشتىن ۋاز قىزى بىلەن ئەنھۇ ئەبۇ جەھىلنىڭ  ئاندىن ئەلى رەزىيەلالھۇ .بولمايدۇ

پاتىمە مېنىڭ بىر پارچەم، پاتىمەنى غەزەبلەندۈرگەن » ئىمام بۇخارىينىڭ رىۋايىتىدە: «كەچتى.

مۇسلىم ھەدىسلەر. -5333 ،-5355رىۋايىتى بۇخارىي ] «.نى غەزەبلەندۈرگەن بولىدۇېكىشى م

 . ھەدىس[-5442رىۋايىتى 

نەزەر سالىدىغان بولساق، شۇ ئاشكارا بولدىكى، ئەگەر بىر  ئىلگىرى بايان قىلىنغان رىۋايەتكە    

ئەنھۇغا  ئەيىبلەش مۇمكىن بولسا، بۇ سۆكۈش ۋە ئەيىبلەش ئەلى رەزىيەلالھۇ-كىشىنى سۆكۈش 

دا بايان قىلىنغان ھەدىسنىڭ بايان قىلىنىش سەۋەبى بولسا، ئەلى ىكېلىدۇ، چۈنكى يۇقىر

رىغبەتلەنگەندە، بۇنى ئاڭلىغان  نىكاھلىنىشقاىلەن ئەنھۇ ئەبۇ جەھىلنىڭ قىزى ب رەزىيەلالھۇ

ئەنھا غەزەپلەنگەن، ئۇسۇل ئالىملىرىنىڭ قارىشى بويىچە ھەدىستىكى ئىبرەت  پاتىمە رەزىيەلالھۇ

خۇسۇسىي سەۋەب بىلەن ئەمەس بەلكى ئومۇمى لەۋزى بىلەن بېكىتىلىدۇ، لىكىن ئۇالرنىڭ 

قارىشىدىكى يەنە بىر بېكىتىلىش: تېكىستكە تۇنجى كىرگۈزۈلىدىغان نەرسە يەنە سەۋەبتىن 

قانداق ھالەتتە سەۋەبنى تىكىستتىن چىقىرىۋېتىش مۇمكىن ئىبارەتتۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەر 

ياكى ئۇنىڭغا  ئەنھۇنى ئەيىبلەش بولمايدۇ. ئەگەر راپىزىالر مۇشۇ ھەدىسنى ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ

قىلىشقا دەلىل قىلىشنى مەقسەت قىلىدىكەن، بۇ ئۇالرنىڭ دۆتلىكى ھەم ھەقىقەتنى  تەنە

 ئەنھۇغا كېلىدۇ.  ئەلى رەزىيەلالھۇە ، دەسلەپتئارىالشتۇرۇپ بۇ ئەيىبلەش

دا بايان قىلىنغان مەلۇم سەۋەبلەر ىئىككىنچى: ھەدىستە كەلگەن غەزەبلىنىش بولسا، بىز يۇقىر    

تىن پاتىمە لىنىشبىلەن بولغان، بۇنىڭدىن شۇ ئىپادىلىنىدۇكى، ھەدىستە بايان قىلىنغان غەزەپ

ئىكەنلىكى ئىپادىلەنمەيدۇ، بەلكى مەسۇم غاندەك راپىزىالر دەۋا قىل-ئەنھانىڭ شىئە رەزىيەلالھۇ

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۆز قىزىنىڭ تۇيغۇلىرىغا بەك ئەھمىيەت بېرەتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن پاتىمە 

ئەنھا غەزەپلەنگەن ئىشتىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ غەزەبلىنىدۇ. بۇنى مۇسلىم  رەزىيەلالھۇ

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:  :سپاتاليدۇبۇ ھەدىس ئىتۆۋەندىكى رىۋايەت قىلغان 

بۇ  «.بولىدۇ ەزىيەتھەقىقەتەن پاتىمە مېنىڭ بىر پارچەم، ئۇنىڭغا ئازار يەتكۈزگەن نەرسە، ماڭا ئ»

راپىزىالر -پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ شەخسىيىتىگە قىلىنغان ئەزىيەتتۇر، بۇنىڭ بىلەن شىئە

 ولۇش دېگەننىڭ ھېچ مۇناسىۋىتى يوق. دەۋا قىلىۋاتقان گۇناھتىن پاك ب



 
 

3 

ماڭا ئىتائەت » ھەدىستە مۇنداق دېگەن: ھپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم يەنە بىر سەھى ئۈچىنچى:

قىلغان كىشى ھەقىقەتتە ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلغان بولدى، ماڭا ئاسىيلىق قىلغان كىشى 

نىڭ رەھبەرلىرىمگە ئىتائەت قىلغان ھەقىقەتتە ئالالھ تائاالغا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ، مې

كىشى ھەقىقەتتە ماڭا ئىتائەت قىلغان بولىدۇ، مېنىڭ رەھبەرلىرىمگە ئاسىيلىق قىلغان كىشى 

رىۋايىتى مۇسلىم  ھەدىس.-5174 بۇخارى رىۋايىتى] «.ھەقىقەتتە ماڭا ئاسىيلىق قىلغان بولىدۇ

 . ھەدىس[-7453

ھەتتا راپىزىالردىن تارتىپ ھەممەيلەن  نىڭ سەھىھ ئىكەنلىكىگەھەدىسيۇقىرىقى     

پاك ئىكەنلىكىنى تەقەززا قىلمايدۇ، بەلكى -گۇناھتىن-بۇ رەھبەرلەرنىڭ مەسۇم تۇر.ئىتتىپاق

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئەۋەتكەن بەزى رەھبەرلەردىن خاتالىق سادىر بولغان، يەنى ئۇالر ئالالھ 

مەلۇم بولغان دە چەكلەنگەنلىكى سۈننىتىتائاالنىڭ كىتابىغا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ 

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە  بۇ توغرىدا ئەلى رەزىيەلالھۇ .ئىشالردا خاتالىق سادىر قىلغان

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىر جايغا ئەسكەر ئەۋەتتى، ئۇالرغا ئەنسارىيالردىن » مۇنداق دىيىلگەن:

ىڭ بۇيرىقىغا ئىتائەت قىلىشغا بۇيرىدى، مەلۇم بىر قىلىپ، باشقىالرنى ئۇن ئەمىربىر كىشىنى 

ئاچچىقلىنىپ قالدى ۋە ئۇالرغا: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم سىلەرنى ماڭا  ئەمىرئىش سەۋەبىدىن بۇ 

دىدى، ئۇالر: شۇنداق، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىزنى سىلىگە  ئىتائەت قىلىشقا بۇيرىمىغانمۇ؟

ئۇالرنى ئۆتۈن يىغىپ كېلىشكە بۇيرىدى، ئۇالر ئوتۇن  ئەمىر. دېدى غان،ئىتائەت قىلىشقا بۇيرى

ئوتۇنغا ئوت يىقىڭالر دېدى، ئۇالر ئوتۇنغا ئوت ياقتى، باشلىق ئۇالرنى ئوتقا  يىغىپ كەلدى، باشلىق:

بىرىنى تۇتۇپ -كىرىشكە بۇيرىدى، ئۇالر ئوتقا كىرىش مەسىلىسىدە ئويلۇنۇپ قالدى، ئۇالر بىر

پ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئەگەشتۇق دىيىشىپ ئوتقا كىرمەي تۇرۇپ، بىز ئوتتىن قېچى

ئۇالر قايتىپ  .ئاستا ئوچۇپ قالدى، باشلىقنىڭ ئاچچىغىمۇ يىنىپ قالدى-تۇرۇشتى، ئوتمۇ ئاستا

 ئەمىرگەئەگەر ئۇالر  كەلگەندىن كىيىن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇ خەۋەرنى ئاڭلىغاندىن كىيىن:

تاكى قىيامەتكىچە بۇ ئوتتىن چىقالمايتتى، باشلىققا ئىتائەت ئىدى لسا بويسۇنۇپ ئوتقا كىرگەن بو

 مۇسلىم ھەدىس.-4843بۇخارى رىۋايىتى ] «دېدى.، قىلىش دېگەن پەقەت ياخشىلىقتا بولىدۇ

 . ھەدىس[-7448

شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم باشلىققا ئىتائەت قىلىشنى پەقەت ياخشىلىقتا بولىدۇ     

نىڭ غەزەبلىنىشى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ائەنھ پاتىمە رەزىيەلالھۇ .قىلدى دەپ قەيت

غەزەبلىنىشى بولىدىكەن، بۇ ئالىمالرنىڭ بىرلىكى بىلەن ياخشىلىققا قەيت قىلىنغان. ئەگەر 

ئىدى،  ئەنھانىڭ غەزەبلىنىشى ئالالھ تائاالنىڭ شەرىئىتىنىڭ قارشىسىدا بولسا پاتىمە رەزىيەلالھۇ

بىلەن  كە كىلىشىئالىمالرنىڭ بىرلىك تەقدىردىمۇ غانئەنھا ئاچچىقالن اتىمە رەزىيەلالھۇگەرچە پ

شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  دۇ.ئالالھ تائاالنىڭ شەرىئىتى تەتبىق قىلىنى

ئەگەر پاتىمە بىنتى مۇھەممەد ئوغۇرلۇق قىلىدىكەن، ئەلۋەتتە مەن ئۇنىڭ » مۇنداق دېگەن:

 ]بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[. «.ىنى كېسىمەنقول
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 ئى پاتىمە بىنتى مۇھەممەد!... » يەنە بىر ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

-مېنىڭ شەخسى مال. سىلەر سىلەر ئۆز نەپسىڭالرنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزۇڭالر

ن سىلەر ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئازابىنى توسۇشقا مە، ئەمما مۈلكۈمدىن نېمىنى سورىساڭالر سوراڭالر

 ]مۇسلىم رىۋايىتى[. «ن.ئىگە بواللمايمە

 .ئىپادىلىمەيدۇمەسۇم ئىكەنلىكىنى  گۇناھتىن ئەنھانىڭ بۇ ھەدىسمۇ پاتىمە رەزىيەلالھۇ    

 .[كە قارالسۇنبەت-538توم -4ناملىق ئەسەر  "مىنھاج ئەسسۈننەتۇن نەبەۋىييە"]

 ياخشى بىلگۈچىدۇر.ئالالھ ھەممىدىن     
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