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  نهسىههت قىلىش توغرىمۇ؟- قهبرىستانلىقتا ۋەز

   

  نومۇرلۇق سوئال12833

  :سوئال

 نهسىههت قىلىش توغرىمۇ؟ بىز بۇ توغرىدا -قهبرىستانلىقتا ۋەز

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ھىچ قانداق ھهدىس بايان 

غان ئىدۇق، بىر قىسىم كىشىلهر بۇنداق قىلىنمىغانلىقىنى ئاڭلى

  قىلشنى سۈننهت دەپ قارايدىكهن؟

  : جاۋاپ 

شۇنداق، بۇ توغرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن مۇتلهق ئهسهر يوق 

دېيىش توغرا ئهمهس، شۇنداقال بۇنداق قىلشنى سۈننهت دەپ قاراشمۇ توغرا 

  .ئهمهس

 قهبرىستانلىقتا ياكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن قهبرە يېنىدا ياكى

 -جىنازا ھازىر بولغاندا جۈمه كۈنلۈكته كىشىلهرگه خۇتبه سۆزلىگهندەك ۋەز

نهسىههت قىلغانلىقى توغرىسىدا ئهسهر كهلمىگهن، بىزنىڭ ھازىر 

ئاڭلىغىنىمىز بىدئهت ئىشالردىن بولۇپ، بۇ ئىشنىڭ كىيىنكى ئاقىۋىتى 

 نهسىههت -ۋەزناھايىتى چوڭ بولۇپ كېتىشى مۇمكىن، كىشىلهرگه 

تۈنۈگۈن ! قىلغۇچى سۆز ئارىسىدا بۇ پاسىق ئادەم، ياكى بۇ كىشىگه قاراڭالر

ئويناپ كۈلۈپ كىشىلهرنى مهسخىرە قىلىپ يۈرەتتى، مۇنداق سۆزلهرنى 

دېگهنتى، ھازىر قهبرىگه قويۇلۇۋاتىدۇ، ياكى ئۆلگۈچى تىجارەتچى بولسا، پاالنى 

ردا ياشاپ، ئېسىل ماشىنىالرغا تۈنۈگۈن ئالى سارايال! كىشىگه قاراڭالر
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ئولتۇرۇپ، خىزمهتچى خادىملىرى ئهتراپىدا يۈرەتتى، ھازىر قهبرىدە 

يېتىۋاتىدۇ دىگهندەك سۆزلهرنى قىلىپ ئۆلگۈچىنىڭ ئهيىپلىرىنى 

  .ئىچىۋىتىشى مۇمكىن

- شۇنىڭ ئۈچۈن بىزنىڭ قارىشىمىزچه كىشىلهرگه قهبرىستانلىقتا ۋەز

نهسىههت قىلىش سۈننهت ئهمهس، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئۆلگۈچىنى 

دەپنه قىلىپ بولغاندىن كىيىن ياكى دەپنه قىلىش ئارىلىقىدا كىشىلهرگه 

ۋەز نهسىههت قىلمىغان، سهلهپ ئالىملىرىدىنمۇ بۇنداق قىلغانلىقىنى 

ئالالھ ئۇالرنىڭ (ىدۇق، ياكى ئهبۇبهكرى، ئۆمهر، ئوسمان ۋە ئهلى ئاڭلىم

نىڭ زامانىسىدىمۇ بۇنداق ئىشالرنىڭ ) ھهممىسىدىن رازى بولسۇن

بولغانلىغىنى ئاڭلىمىدۇق، چۈنكى ئۇالرنىڭ ياشىغان دەۋرى بىزنىڭ 

ھهققه ئهڭ مۇۋاپىق يول . ياشىغان دەۋرىمىزگه نىسبهتهن سۈننهتكه يېقىن

  .ىشىلهرنىڭ يولىدىن ئىبارەتتۇرئىلگىركى ك

 نهسىههتنى قىلسا بولىدۇ، -ئهمما سورۇنالردا ئادەتته بولىنىدىغان ۋەز

پهيغهمبهر : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنىڭ جۈملىسىدىن

دېگهن » بهقى ئهل غهرقهد«ئهلهيهىساالم مهدىنه شهھىرىدىكى 

ەپنه قىلىش ئۈچۈن قهبرە قهبرىستانلىققا چىققاندا كىشىلهر ئۆلگۈچىنى د

كوالۋاتاتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئولتۇردى، ساھابىلهرمۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيهسساالمنىڭ ئهتراپىدا ئولتۇردى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئۇالرغا خۇتبه 

سۆزلىگهندەك ئهمهس، بهلكى تىنىچ ئولتۇرۇپ، ئىنساننىڭ ئۆلگهن 

  .ىيىنكى ئهھۋاللىرىنى سۆزلهپ بهردىۋاقتىدىكى ۋە قهبرىگه قويۇلغاندىن ك

شۇنداقال ئىمام بۇخارى ۋە باشقا ئالىمالر رىۋايهت قىلغان ھهدىسته 

سىلهردىن ھهر بىر كىشىنىڭ جهننهتتىن ياكى « :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم
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! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى: ئۇالر. دېدى» دوزاختىن بولغان ئورنى بهلگىلهنگهن

پهيغهمبهر . همهل قىلمىساقمۇ بوالمدۇ؟ دېدىبىز شۇنىڭغا ئاساسلىنىپ ئ

ئهمهل قىلىڭالر، ھهر بىر كىشىگه ئۆزىگه ! ياق« : ئهلهيهىساالم

بېكىتىلگهن ئورۇنغا ئېرىشىش ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئهمهل مۇۋەپپهق 

  .دېدى» قىلىنىدۇ

سۆزنىڭ خۇالسىسى قهبرىستانلىقتا ئۆلگۈچىنى دەپنه قىلىپ 

 -قىلىش ئارىلىقىدا كىشىلهرگه ۋەزبولغاندىن كىيىن ياكى دەپنه 

نهسىههت قىلىش سۈننهت ئهمهس، يۇقىردا سۆزلهپ ئۆتكهندەك پهيغهمبهر 

بهلكى ) خۇتبه سۆزلىگهندەك ئهمهس(ئهلهيهسساالمنىڭ يولىغا ئهگىشىپ 

 نهسىههتنى -سورۇنالرغا مۇۋاپىق كىلىدىغان، ئادەتته بولىنىدىغان ۋەز

  .قىلسا ناھايىتى ياخشى بولىدۇ

  


