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رەسۇلۇلالھنىڭ ھۆرمىتىنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلىشنىڭ 

  توغرا ئهمهسلىكى توغرىسىدا

   نومۇرلۇق سوئال- 114142

  :سوئال

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ماقامىنى   نېمه ئۈچۈن بهزى ئالىمالر 

ۋەسىله قىلىشتىن توسىدۇ؟ كۆپىنچه ئالىمالر بۇنى جايىز دېسه سهلهپلهر 

 ئۈچۈن ھارام دەيدۇ؟ ئىبنى تهيمىيهدىن بۇرۇنقى ئۆلىماالرنىڭ جايىز نېمه

  دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم، بۇ ھهقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىلسه؟

   : جاۋاب

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ زاتى بىلهن ۋەسىله : بىرىنچى

پهيغهمبهر  قىلىشنىڭ مهنىسى دۇئا قىلغۇچى ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىپ 

ئهلهيهىسساالمنىڭ زاتىنى دۇئاسىنىڭ ئىجابهت بولىشى ئۈچۈن ۋاسىته 

»  ھۆرمىتى ئۈچۈن-پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهققى«. قىلىشىدۇر

  . دېگهنگه ئوخشاش

-337  توم- 1شهيخۇلئىسالم ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىسىنىڭ 

 دۇئا قىلىش ئالالھ تائاالدىن سورىغۇچى،: دېگهن بهتلىرىدە مۇنداق -338

جهريانىدا ئالالھقا قهسهم قىلىش بىلهن ياكى قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى 

بۇ خۇددى غاردىكى ئۈچ كىشىنىڭ ھهر بىرى . ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلىدۇ

ئۆزىنىڭ ياخشى ئىشلىرىنى ۋەسىله قىلغىنىغا، ياكى ئهنبىياالرنىڭ 

  . ئوخشاشتۇر ئالالھقا قىلغان دۇئالىرىنى دەلىل قىلىپ دۇئا قىلىشقا 
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دۇئا قىلغۇچى دۇئاسىدا ئالالھتىن سورىغان بولسىمۇ باشقا بىرىنى ئارىغا 

ئهگهر . سېلىپ خۇددى ئىككىسىدىن سورىغاندەك سورىسا بۇ جايىز ئهمهس

ئهگهر . قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى ئارىغا سېلىپ دۇئا قىلسا بۇ جايىز

. ۇيرۇلغان ۋەسىله ئهمهسپهيغهمبهر ۋە سالىهالرنىڭ زاتى بىلهن سورىسا بۇ ب

بهزىسى رۇخسهت . كۆپ ئالىمالر بۇنى مهنئى قىلغان ۋە جايىز ئهمهس دېگهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغان . قىلغان بولسىمۇ ئالدىنقىسى توغرا

مۇھهببىتى ۋ ە ئىتائىتىنى ۋەسىله قىلىشتهك ياخشى ئهمهللىرىنى ياكى 

چۈنكى . ورىسا بولىدۇياخشىالرنىڭ دۇئاسىنى شهپى كهلتۈرۈپ س

. سالىهالرنىڭ دۇئاسى تىلىگهنلىرىمىزگه ئېرىشىشىمىز ئۈچۈن ۋەسىلىدۇر

. شۇنىڭدەك ياخشى ئهمهللهرمۇ ساۋاب تېپىشىمىز ئۈچۈن سهۋەبدۇر

ئى «ياخشىالرنىڭ دۇئاسى بىلهن تهلهپ قىلىشىمىز ئالالھ تائاالنىڭ 

دېگهن »هپ قىلىڭالرئالالھتىن قورقۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا ۋەسىله تهل! مۆمىنلهر

  ).  ئايهت- 35مائىدە سۈرىسى . (سۆزىگه كىرىدۇ

دۇئا قىلغان ئاشۇ كىشىلهر «. ۋەسىله دېگهن ياخشى ئهمهللهردۇر

يهنى )  ئايهت-57ئىسرا سۈرىسى ( » پهرۋەردىگارىغا ۋەسىله ئىزدەيدۇ

ئهگهر بىز ياخشىالرنىڭ دۇئاسى ۋە . پهرۋەردىگارىدىن ساۋاب ئىزدەيدۇ

 ياخشى ئىشلىرىمىز بىلهن ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلماستىن، ئۆزىمىزنىڭ

ۋ ە سىله قىلساق، بۇ دۇئالىرىمىزنىڭ ) يهنى زاتىنى ( ئۇالرنىڭ ئۆزىنىال 

بىز ۋەسىلىنى يولىدا قولالنمىغان . ئىجابهت بولىشىغا ۋەسىله بواللمايدۇ

ۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ياكى سهلهف سالىهالردىن ب شۇڭا . بولىمىز

  .ھهقته سهھىه رىۋايهت يوق 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  بۇ دېگهننىڭ مهنىسى؛ : ئىككىنچى

ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا ماقامى ۋە ھۆرمىتى يوق دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قىيامهت كۈنىدىكى كاتتا ماقامنىڭ ۋە ئۇلۇغ  

ئۇنىڭ كاتتا ماقامى  . ئهڭ ئۇلۇغىدۇرئورۇننىڭ ئىگىسى، ئادەم بالىلىرىنىڭ

  . ئۇنى ۋەسىله قىلىش ياكى ئۇنىڭدىن نهرسه سوراش بىلهن بولمايدۇ

ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىڭ «: شهيخۇل ئىسالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

لېكىن بۇ يهردىكى سۆز ئۇنىڭ . پهيغهمبىرى ھهق دەپ بېكىتكىنى ھهقتۇر

 ئىجابهت بولىشىغا سهۋەب بولىدىغان دۇئانىڭ. ماقامىدىن سوراش بولىۋاتىدۇ

ھهق بولسا يوللۇق ھالدا سوراش بولۇپ، ئالالھنىڭ بهندىلىرى سورىسا 

ئهمما دۇئا قىلغۇچى پاالنىنىڭ ھهققى بىلهن  . ئىجابهت قىلىدىغان ھهقتۇر

سورايمهن دېسه، شېپى كهلتۈرۈلگهن زاتالرنىڭ ئالالھ دەرگاھىدا يۇقىرى 

باشقىالر بۇ . تىۋە ئۇ كىشىلهرنىڭ ئۆزىگه خاستۇرمهرتىۋىسى بولسىمۇ، ئۇ مهر

چۈنكى ئۇالر ئالالھنىڭ يۇقىرىقى زاتالرغا . مهرتىۋىنى شېپى كهلتۈرەلمهيدۇ

ئالالھنىڭ دۇئاالرنى ئىجابهت . كۆرسىتىدىغان ھۆرمىتىدىن مهھرۇمدۇر

قىلىشىغا ۋەسىله بولىدىغان ئىشالر، شۇ بهندىنىڭ ئالالھقا ئىمان 

باشقىسىنىڭ ئهمهلى شهپى . هت قىلىشىدىدۇرئېيتىشى ۋە ئىتائ

ئهگهر سورىغان نهرسه ئۇنىڭ شاپائىتى ياكى دۇئاسى بولسا . كهلتۈرەلمهيدۇ

شۇنىڭدەك شاپائهت . ئالالھ ئۇنىڭغا ئىزىن بهرگهن بولسا بۇ ئۇنىڭ ھهققىدۇر

تهلهپ قىلىنغۇچى زاتالر ئهگهر شۇالرغا شاپائهت قىلسا ياكى ئۇالرغا دۇئا 

  .»ۇنىڭ ھهققىدۇرقىلسا بۇ ئ
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 بهتته مۇنداق - 287 توم -1شهيخۇل ئىسالم پهتىۋاالر مهجمۇئهسى 

بىراۋ ئۆلگهندىن كېيىن، ئى ئالالھ ئۇنى ماڭا شاپائهت قىلدۇرغىن «: دېگهن

  .»ۋە مېنى ئۇنىڭغا شاپائهت قىلدۇرغىن دېسه، بۇ سۆز باتىلدۇر

پهيغهمبهر . بهلكى ئهڭ ئۇلۇغ ئىبادەت دۇئادۇر. دۇئا ئىبادەتتۇر: ئۈچىنچى

ماڭا دۇئا قىلىڭالر مهن "پهرۋەردىگارىڭالر . دۇئا ئىبادەتتۇر«: ئهلهيهىسساالم

. بۇ ھهدىسنى ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان. دەيدۇ» دېدى" ئىجابهت قىلىمهن

  .شهيخ ئالبانى سهھىه دېگهن

ھ تائاال ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى كۆرسهتكهن بويىچه ئالال ئىبادەت پهقهت 

كىمكى بىزنىڭ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته . قىلىنىدۇ

» دىنىمىزغا ئۇنىڭدا يوق نهرسىنى كىرگۈزىدىكهن، ئۇ رەت قىلىنىدۇ

  ). بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. (دېگهن

 يهنى رەت نى مهردۇد»رەد«ئهرەبلهر : "ئىمام نهۋەۋى مۇنداق دېگهن

بۇ ھهدىس ئىسالم . قىلىنغۇچى ۋە باتىل دېگهن مهنىدە قوللىنىدۇ

پرىنسىپلىرىدا بىدئهت ۋە خۇراپاتلىققا قارشى تۇرۇشتا ئاساسلىنىدىغان 

» جهۋامىئۇل كهلىم«پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  بۇ ". ئوچۇق دەلىلدۇر

  . دىن ئىبارەت ئىخچام ۋە مهنىلىك سۆزلىرىدىن بىرىدۇر

دى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات سهئۇ

پهيغهمبىرىڭنىڭ ھهققى ! ئى ئالالھ" كومىتېتىدىكى ئۆلىماالردىن 

دەپ دۇئا قىلسا بوالمدۇ؟ دەپ سورالغان سوئالغا جاۋاب ..... " ھۆرمىتى بىلهن

پهيغهمبىرىڭنىڭ ھهققى ! ئى ئالالھ" دۇئادا « : بېرىپ مۇنداق دېگهن

ى بهرىكىتى يا ئۇلۇغلىقى يۈزىسىدىن مېنىڭ دۇئايىمنى ھۆرمىتى ياك

دەپ ۋەسىله قىلىش ئىسالمدىن " قوبۇل قىلغىن، تىلهكلىرىمنى بهرگىن
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چىقىرىدىغان دەرىجىدە شېرىك سانالمايدۇ، ئهمما شېرىككه بېرىپ 

قېلىشتىن ساقلىنىش يۈزىسىدىن مۇنداق ۋەسىله قىلىش قاتتىق 

  . »چهكلىنىدۇ 

بهرلهرنى ۋە سالىهالرنى دۇئادا ۋەسىله قىلىش شهكسىزكى، پهيغهم

تهجرىبىلهر ۋە ۋەقهلىكلهر شۇنى . شېرىككه ئاپىرىدىغان ئىشالرنىڭ بىرىدۇر

شېرىككه . قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهرمۇ شۇنى تهكىتلهيدۇ  .ئىسپاتاليدۇ

ئېلىپ بارىدىغان يولالرنى ئالدىنى ئىلىش شهرىئهتنىڭ مهقسهتلىرىدىن 

مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرىنى «: قۇرئان كهرىمدە  ھ تائاال ئالال . بىرىدۇر

ھهر بىر ئۈممهتكه . سۆكمهڭالر، ئۇالر جاھىللىقىدىن ئالالھنى سۆكمىسۇن

 -108ئهنئام سۈرىسى . (»ئۇنىڭ ئهمهلىنى شۇنداق چىرايلىق كۆرسهتتۇق

  ).ئايهت

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى  مۇشرىكالرنىڭ ئىالھلىرى باتىل تۇرسىمۇ 

بۇمۇ مۇشرىكالرنىڭ ئالالھقا . ۇالرنىڭ ئىالھلىرىنى سۆكۈشتىن توسقانئ

   . تىل ئۇزىتىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈندۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىلهرنى مهسجىد قىلىۋېلىشتىن 

يات ئهر . توسقانلىقىمۇ ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىپ سالمىسۇن ئۈچۈن ئىدى

لىشىدىن توسۇشىمۇ ھارامغا چۇشۇپ قىلىپ، بىلهن يات ئايالنىڭ يالغۇز قې

ئايالالرنىڭ يات . يامان ئاقىۋەت كېلىپ چىقىشتىن توسۇش ئۈچۈن ئىدى

چۈنكى . ئهرلهرگه زىننهتلىرىنى ئېچىشىمۇ شۇ سهۋەبتىن مهنئى قىلىنغان

ئىبادەتلهر . ئۆزىنىڭ ئهمهللىرىنى ۋەسىله قىلىش ئىبادەتتۇر دۇئادا 

ش بىلهن ئهمهس، بهلكى شهرىئهت دەلىللىرى ئىجتىهاد ياكى ئىنسانى خاھى

قۇرئان كهرىم ياكى ساغالم ھهدىسلهردە پهيغهمبهر  . بىلهن بولىدۇ
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ئهلهيهىسساالمنى ۋەسىله قىلىپ دۇئا قىلىشقا دائىر دەلىل ئىسپات 

. بۇنىڭدىن بىلىنىدۇكى، ئۇ ئىش بىدئهت، دىندا ئهسلى يوقتۇر . كهلمىگهن

  . بهتلهرگه قارالسۇن-502-501توم - 1پلىمى پهتىۋا كومىتېتى پهتىۋاالر تو

. سورىغۇچى ئىبنى تهيمىيه تۇنجى بولۇپ ۋەسىلىنى ھارام دېگهن دەپتۇ

بۇ سۆزنى ئۇ كىشى ئىسالم دۈشمهنلىرىدىن ياكى دىننىڭ ماھىيىتىنى 

ئۆز ۋاقتىدىمۇ . چۈشهنمهيدىغان كىشىلهردىن ئالغان بولىشى مۇمكىن

ھهتتا ئۇنى ئىجمانى بۇزغان . ز بولمىغانئىبنى تهيمىيهنى قارىلىغانالر ئا

لېكىن كۆپلىگهن ئىلمىي دەلىللهر ۋە نۇرغۇن . كىشىى دەپمۇ سۈپهتلىگهن

ئىبنى تهيمىيه . ئالىمالرنىڭ كۆز قارىشى بۇ سهپسهتىنى رەت قىلىدۇ

  . ئىجمانى بۇزغان ياكى ئۇنىڭغا خىالپلىق قىلغان ئهمهس

ڭ ئالالھقا ئالالھ ھېچكىمنى: رەددۇل مۇختار دېگهن ئهسهردە" 

دۇئا . كۆرسهتكهن يولدىن باشقىسى بىلهن دۇئا قىلىشىغا يول يوق

بۇ ھهقته تۆۋەندىكى ئايهتتىن . بۇيرۇلغان ۋە كۆرسىتىلگهن تهلىماتتۇر

ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى بار، ئالالھنى شۇ «پايدىلىنىش مۇمكىن 

  . دېگهن» گۈزەل ئىسىملىرى بىلهن چاقىرىڭالر

بىراۋ دۇئاسىدا، ئى ئالالھ پاالنى : " سانىي مۇنداق دېگهنئهلالمه كا

پهيغهمبهرنىڭ يۈز خاتىرىسى ياكى پاالنىنىڭ ھهققى ئۈچۈن دەپ دۇئا 

  ". چۈنكى ئالالھتا ھېچكىمنىڭ ھهققى يوق. قىلىشى مهكرۇھتۇر

ئىبنى ھىمام، زەيلهئىي، ئىمام ئهزەم، ئهبۇ يۈسۈپ، مۇھهممهد قاتارلىق 

شۇنداق دېگهن، يهنى بۇنداق ۋەسىلىنىڭ سادىر بولىشىدىن كاتتا ئالىمالرمۇ 

  . چهكلىگهن
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دۇئا قىلغۇچىنىڭ «:نوئمان خهيرۇددىن ئهلۇسى مۇنداق دېگهن

پهيغهمبهرلهر ۋە ئهۋلىياالرنىڭ ھهققى ئۈچۈن، بهيتۇلالھنىڭ ھهققى ئۈچۈن 

  . چۈنكى ھېچكىمنىڭ ئالالھتا ھهققى يوق. دەپ دۇئا قىلىشى مهكرۇھتۇر

ا بايان قىلىنغان سۆزلهردىن سهلهپ ئالىملىرىنىڭ نېمه ئۈچۈن يۇقىرىد

بۇ تۈردىكى ۋەسىله قىلىشتىن چهكلىگهنلىكىنى ئوچۇق كۆرۈۋېلىشىمىز 

  . مۇمكىن 

دېمهك؛ بۇ تۈردىكى ۋەسىله قىلىشتىن توسقان بىرىنجى كىشى ئىبنى 

تهيمىيه ئهمهس، ئۇ ئاۋۋالقى ۋە ئاخىرقى توسقان كىشىمۇ ئهمهسلىكى 

  . الندىئېنىق

  .ئالالھ ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچىدۇر

  


