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  دىنمۇ؟هتلىرىسهلله پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈنن

   

  نومۇرلۇق سوئال113894

  : سوئال

  سهلله كىيىش سۈننهتمۇ ياكى ئادەتمۇ؟

  :جاۋاب

ھهدىسلهردە سابىت بولىشىچه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهلله 

ن، كۆڭلهك، ئۇزۇن كۆڭلهك ۋە باشقىالرنى شۇنىڭدەك ئىشتا. كىيگهن

چۈنكى بۇالرنىڭ ھهممىسى ئۆز قهۋمىنىڭ ئادىتىدە بولغان . كىيهتتى

ئۆلىماالر سهللىنىڭ سۈننهت ياكى ئادەت ئىكهنلىكىدە . نهرسىلهر ئىدى

لېكىن ئهڭ كۈچلۈك قاراش سهلله سۈننهت ئهمهس، . ئىختىالپ قىلىشقان

ئۆز قهۋمى كىيگهن نهرسىنى كىيسه ئهسلىدە ئىنسان . بهلكى ئادەتتۇر

. ئۇالردىن ئايرىم كىيىنىپ ئۆزىنى كۆرسىتىش توغرا ئهمهس. بولىدۇ

ئهگهر سهللىنى . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۆھرەت كىيىمىدىن توسقان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىيگهنلىكى ئۈچۈن سۈننهت دېيىلسه، پهيغهمبهر 

ئهرەبلهر ئۆز ۋاقتىدا ) ن كۆڭلهك ئهلهيهىسساالم ئىشتان، كۆڭلهك، ئۇزۇ

بۇالرنى . كىيگهن( ئىككى پارچه التىنى كىيىم ئورنىدا قوللىناتتى

  كىيىشمۇ سۈننهتمۇ؟

بىرسى : پهتىۋا ھهيئىتى بۇ توغرىدا سورالغان سوئالغا جاۋاپ بېرىپ

مۇنداق سورىغان، ساقىلىمنى قويدۇمو قىسقا كىيىم كىيدىم ، بېشىمغا 
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ئۇالر . لېكىن كۆپ كىشىلهر بۇ ئىشىمنى مهسخىرە قىلىدۇ. سهلله كىيدىم

ئهرەبلهرنىڭ ياغلىقنىڭ ئۇستىگه ) مېنىڭ بېشىمغا ياغلىق ۋە دۈگىلهك

. تاقىمىغانلىقىم ئۈچۈن مېنى مهسخىرە قىلىدۇ( ۇۋالىدىغان نهرسهقوي

سهلله كىيىش سۈننهتمۇ ياكى ئۇ ھازىرقى زامانغا يارىمامدۇ؟ پهيغهمبهر 

رەڭگى ئاقمىدى ياكى  ئهلهيهىسساالم كىيگهن سهلله قانداق ئىدى؟ 

  قارىمىدى؟ ئۇنى كىيگىنىم ئۈچۈن گۇناھكار بوالمدىم؟

ئهمما سىزنىڭ ساقال قويغىنىڭىز : بېرىلگهنئۇنىڭغا مۇنداق جاۋاب 

. سۈننهتكه ئهگهشكىنىڭىزمۇ ياخشى ئىش. ياخشى بۇنى ۋاجىپ دەيمىز

سهلله . ئهمما كىشىلهرنىڭ سىزنى مهسخىرە قىلغىنى توغرا ئهمهس

شهھىرىڭىزدىكى . كىيىش مۇباھ ئىشالردىن بولۇپ، ئۇ سۈننهت ئهمهس

شهيخ   پهتىۋانى بهرگهنلهر بۇ. خهلق نېمىنى كىيسه سىزمۇ شۇنى كىيىڭ

ئابدۇلال ئىبنى باز، ئابدۇلئهزىز ئال شهيخ، ئابدۇلال غۇدەييان، سالىه 

  .ئهلفهۋزان، بهكرى ئهبۇ زەيد قاتارلىق ئۆلىماالردۇر 

ياق، ئۇ سۈننهت «شهيخ ئۇسهيمىن سهلله سۈننهتمۇ دەپ سورالغاندا، 

ه كىيىش سۈننهت دېمهك سهلل. دەپ جاۋاب بهرگهن» ئهمهس، بهلكى ئادەتتۇر

ئۇنى كىيىش كىيمهسلىك ھهركىمنىڭ ئۆزىنىڭ . ئهمهس، ئۇ ئادەتتۇر

لېكىن بىراۋ ئۆز شهھهر خهلقىنىڭ كىيىمىدىن باشقىچه يوسۇندا . ئىشى

چۈنكى . كىيىنىپ ئۆزىنى باشقىچه كۆرسىتىشكه ئۇرۇنسا بۇ جايىز ئهمهس

  .پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۆھرەت كىيىمىدىن توسقان

 


