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بسم اﷲ الرمحن الرمحن الرحيم
كىرىش سۆز
جىمۇۇۇۇى ھەمدۇسۇۇۇۇانا ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇۇۇارى ﷲقۇۇۇۇا خۇۇۇۇا ،
بەخۇۇۇ – سۇۇۇائادەت ﷲنىۇۇۇڭ تەقۇۇۇۋادار قۇللىرىغۇۇۇا مەنسۇۇۇۇ  .رەھۇۇۇمەت،
مەغپىۇۇۇۇرەت ۋە دۇرۇد ئەھلۇۇۇۇى جاھانغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلىۇۇۇۇپ ئەۋەتىلۇۇۇۇگەن
پەيغەمبىرىمىۇۇۇز مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە ،ئۇنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇائىلە تاۋابىلاتلىرىغۇۇۇا ،سۇۇۇاھابىلىرىگە ۋە قىيۇۇۇامەتكىچە ئۇنىۇۇۇڭ ئىزىۇۇۇدىن
ماڭغانالرغا بولسۇن!
قولۇۇۇۇڭىزدىكى «چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالر» نۇۇۇاملىق بۇۇۇۇ كىتابنىۇۇۇڭ مۇۇۇۇئەللىپى
ئىمۇۇۇۇۇۇام زەھەبۇۇۇۇۇۇى مىالدىۇۇۇۇۇۇيە  – 02ئەسۇۇۇۇۇۇىرنىڭ ئۇۇۇۇۇۇاخىرى– 03 ،
ئەسۇۇۇىرنىڭ بېشۇۇۇىدا ياشۇۇۇىغان داڭلىۇۇۇق ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ بىرىۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن
ئۇۇۇۇۆمرىنى ئىلىۇۇۇۇم تەھسۇۇۇۇىل قىلىۇۇۇۇش ،ئوقۇۇۇۇۇ – ئوقۇتۇۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن
شۇۇۇۇۇۇغۇللىنىش ۋە ئىسۇۇۇۇۇالم تۇۇۇۇۇارىخى ،ھەدىسشۇناسۇۇۇۇۇلىق ،ھەدىۇۇۇۇۇ
تەتقىقۇۇۇۇاتى قاتۇۇۇۇارلىق نۇرغۇۇۇۇۇن سۇۇۇۇاھەلەردە ئەسۇۇۇۇەر يېزىشۇۇۇۇقا ئاتىغۇۇۇۇان
بولۇپ ،ئۆلمە ئەسەرلەرنى يېزىپ قالدۇرغان.
ئىسۇۇۇۇۇۇالم دىنۇۇۇۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئەگەشۇۇۇۇۇۇكۈچىلىرىدىن ھەرگىزمۇۇۇۇۇۇۇ
قۇۇۇۇارىغۇالرچە ئەگىشىشۇۇۇۇنى تەلەپ قىلمايۇۇۇۇدۇ ،ئەكسۇۇۇۇىچە ،پەرز قىلغۇۇۇۇان،
چەكلىۇۇۇگەن ،ھۇۇۇاالل ۋە ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇالرنى ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن ئېنىۇۇۇق
بىلىۋېلىشۇۇۇنى ،ئانۇۇۇدىن ئۇنىڭغۇۇۇا تولۇۇۇۇق ئەمەل قىلىشۇۇۇنى تەلەپ قىلىۇۇۇدۇ.
ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى بۇۇۇۇ نۇۇۇۇقتىنى كۇۇۇۆزدە تۇتۇۇۇۇپ ،ئىسۇۇۇالم ئۇۇۇۈممىتىگە چۇۇۇوڭ
گۇناھالرنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇېمە ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى تونۇتۇشۇۇۇۇقا تىرىشۇۇۇۇقان .چۇۇۇۇۈنكى ﷲ
تائۇۇۇاال چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالردىن ۋە ھۇۇۇارام قىلىنغۇۇۇان ئىشۇۇۇالردىن سۇۇۇاقالنغان
كىشۇۇۇىلەرنىڭ كىچىۇۇۇك گۇنۇۇۇاھلىرىنى ئەپۇۇۇۇ قىلىۇۇۇدىغانلىقىنى ۋەدە قىلىۇۇۇپ
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِن جَتْتجنِبُ و ووَاْ جئبج و ووت ِجر جه و ووع نُو ْنو جُ و و ْوَ جن جك ْن و ووُِّ اُ جِ مُِ و و ْور جك و وون ُِ ْم ج و وويمِجعنِ ُِ ْم جاُو و و ْ ِ ْ ُِم
ُّه و و ْ ج رِ جئ ِر ِو ووع﴾ ﴿ئەگەر سۇۇۇۇۇىلەر مەنلۇۇۇۇۇى قىلىنغۇۇۇۇۇان چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھالردىن
ساقالنسۇۇۇاڭالر( ،كەرىمىمىۇۇۇزگە ئېلىۇۇۇپ) كىچىۇۇۇك گۇنۇۇۇاھلىرىڭالرنى يوققۇۇۇا
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چىقىرىمىۇۇۇۇۇز ۋە سۇۇۇۇۇىلەرنى ئېسۇۇۇۇۇىل ماكانغۇۇۇۇۇا (يەنۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە)
كىرگۈزىمىز﴾ .
ئۇۇۇ بۇۇۇ كىتابتۇۇا ھەربىۇۇر چۇۇوڭ گۇنۇۇاال ئۈسۇۇتىدە ئاالھىۇۇدە توختىلىۇۇپ،
شۇۇۇۇۇۇۇ گۇناھقۇۇۇۇۇۇا مۇناسۇۇۇۇۇۇىۋەتلىك ئۇۇۇۇۇۇايەت ۋە ھەدىسۇۇۇۇۇۇلەرنى ھەم
چۈشىنىشۇۇۇۇلىك ھەم تەرتىپلىۇۇۇۇك ئۇسۇۇۇۇلۇبتا بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان .ئۇۇۇۇۇ يەنە
ھەربىۇۇۇر چۇۇۇوڭ گۇناھنىۇۇۇڭ ئاخىرىۇۇۇدا شۇۇۇۇ گۇناھقۇۇۇا مۇناسۇۇۇىۋەتلىك ھېكۇۇۇايە
ۋە قىسسۇۇۇىلەرنى بايۇۇۇان قىلغۇۇۇان .ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابى ئىسۇۇۇالم دۇنياسۇۇۇىدا
كەڭ تارقالغۇۇۇۇان ۋە ئاالھىۇۇۇۇدە شۇۇۇۇۆھرەت قازانغۇۇۇۇان .چۇۇۇۇۈنكى مۇئەللىۇۇۇۇپ
داڭلىۇۇۇق ئۇۇۇالىم بولغۇۇۇانلىقى ۋە بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابنى تەسۇۇۇنىپ قىلىشۇۇۇتا تەقۋالىققۇۇۇا
ئاالھىۇۇۇۇۇدە ئەھمىۇۇۇۇۇيەت بەرگەنلىكۇۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۇۈن ،مەزكۇۇۇۇۇۇر كىتۇۇۇۇۇابنى
مەخسۇۇۇۇ دەۋەتچىۇۇۇلەر ۋە تۇۇۇالىپالرال مۇتۇۇۇالىلە قىلىۇۇۇپ قالماسۇۇۇتىن ،ئۇۇۇاۋام
مۇسۇلمانالرمۇ كەڭ كۆلەمدە مۇتالىلە قىلماقتا.
بۇۇۇۇۇ كىتۇۇۇۇا  ،ئومۇۇۇۇۇمەن قىلىۇۇۇۇپ ئېيتقانۇۇۇۇدا ،ناھۇۇۇۇايىتى ياخشۇۇۇۇى ۋە
پايۇۇۇدىلىق .ئۇنىڭۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ھەدىۇۇۇ ۋە ئەسۇۇۇەرلەر (سۇۇۇاھابە ۋە
تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزلىرى)نىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇانى  111دىۇۇۇۇن ئاشۇۇۇۇىدۇ .ئۇنىۇۇۇۇڭ
مۇۇۇۇتلەق كۇۇۇۆپ قىسۇۇۇمى سۇۇۇەھىى بولسۇۇۇىمۇ ،بىۇۇۇراق ،ئۇۇۇاز بىۇۇۇر قىسۇۇۇمى
زەئىۇۇۇپ ،سۇۇۇاناقلىق بىۇۇۇر قىسۇۇۇمى بولسۇۇۇا ،مەۋزۇ (توقۇلمۇۇۇا) ھەدىسۇۇۇلەرنى
ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالىۇۇۇدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا يەنە ،مۇئەللىۇۇۇپ ھەربىۇۇۇر چۇۇۇوڭ
گۇناھنىۇۇۇۇڭ ئاخىرىۇۇۇۇدا بەزى قىسسۇۇۇۇە ۋە ھېكۇۇۇۇايىلەرنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان
بولۇۇۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇۇنى قوبۇۇۇۇۇۇل قىلىۇۇۇۇۇش ،كىشۇۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۇۆگىتىش ۋە ۋەز –
نەسۇۇۇۇىھەت شۇۇۇۇەكلىدە سۆزلەشۇۇۇۇكە تۇۇۇۇوغرا كەلگەنۇۇۇۇدە ،تۆۋەنۇۇۇۇۇدىكى
نۇقتىالرغا دىققەت قىلىش كېرەك:
 – 0زەئىۇۇۇۇپ ھەدىسۇۇۇۇكە ئەمەل قىلىۇۇۇۇش قىلماسۇۇۇۇلىقتا ئۆلىمۇۇۇۇاالر
مۇنداق ئۈچ خىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان:
 )0زەئىۇۇۇۇۇپ ھەدىسۇۇۇۇۇكە ھەرقانۇۇۇۇۇداق شۇۇۇۇۇارائىتتا ئەمەل قىلىشۇۇۇۇۇقا
بولمايدۇ.
 )2ھەرقانداق شارائىتتا ئەمەل قىلىشقا بولىدۇ.
 – 2مەۋزۇ دەپ باھۇۇۇۇا بېۇۇۇۇرىلگەن ھەدىسۇۇۇۇلەرنى ھەدىۇۇۇۇ دەپ ئەمەل
قىلىۇۇش ئۇياقتۇۇا تۇرسۇۇۇن ،ھەتتۇۇا ئۇۇۇنى رىۇۇۋايەت قىلىشۇۇقىمۇ بولمايۇۇدۇ .پەقەت
سۈرە نىسا 20 ،ۇ ئايەت.
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ئۇنىۇۇڭ مەۋزۇ ئىكەنلىكىۇۇدىن باشۇۇقىالرنى ۋاقىپالنۇۇدۇرۇش ئۈچۇۇۈنال تىلغۇۇا ئېلىۇۇپ
ئۆتۈشكە بولىدۇ.
 – 2بۇۇۇ كىتابتۇۇا سەنەدسۇۇىز بايۇۇان قىلىنغۇۇان قىسسۇۇە ۋە ھېكۇۇايىلەرمۇ بۇۇار
بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى كىمنىۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇانلىقى نۇۇۇامەلۇم بولغۇۇۇانلىقتىن «سۇۇۇەھىى –
زەئىپلىقىغۇۇا» ھۆكۇۇۈم قىلىۇۇش مۇۇۇمكىن ئەمە  .شۇۇۇ ۋەجىۇۇدىن ئەمەللىرىمىۇۇزدە
بۇۇۇ تۇۇۈردىكى قىسسۇۇە  -ھېكۇۇايىلەرنى ئاسۇۇا قىلىشۇۇقا بولمايۇۇدۇ .شۇۇۇنداقال،
ئۇنى ئاۋام خەلق ئارىسىدا تەشۋىق قىلىپ يۈرۈشمۇ توغرا بولمايدۇ.
 – 3بۇۇۇ كىتابتۇۇا بايۇۇان قىلىنغۇۇان ئايەتلەرنىۇۇڭ قايسۇۇى سۇۇۈرە ۋە قۇۇانچىنچى
ئايەت ئىكەنلىكى ئىزاھاتتا بېرىلدى.
 – 4ھەدىۇۇ ۋە ئەسۇۇەرلەرنىڭ قايسۇۇى كىتۇۇابتىن ئېلىنغۇۇانلىقى ۋە ئۇنىۇۇڭ
دەرىجىلىرى ئىزاھاتتا ئېنىق بېرىلدى.
ئاخىرىۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇاالدىن بۇۇۇۇ كىتۇۇۇابنى بۇۇۇارلىق ئۇيغۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمانلىرىغا
پايۇۇدىلىق قىلىشۇۇىنى ۋە ئۇۇۇالرنى ئېزىۇۇپ كېتىشۇۇتىن ساقلىشۇۇىنى تىلەيمىۇۇز،
ئامىن!

نەشرىياتتىن
 -2102يىل ،ئىستانبۇل
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مۇئەللىپنىڭ تەرجىمىھالى
ھەدىسشۇۇۇۇۇۇنا  ،تەتقىقۇۇۇۇۇاتچى ،ئىسۇۇۇۇۇالم تارىخچىسۇۇۇۇۇى ئىمۇۇۇۇۇام
زەھەبىنىۇۇۇڭ تولۇۇۇۇق ئىسۇۇۇمى شەمسۇۇۇۇددىن ئەبۇۇۇۇ ئابۇۇۇدۇلالال مۇۇۇۇھەممەد
ئىبنۇۇۇى ئەھۇۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇمان ئىبنۇۇۇى قايمۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال
تۇۇۇۈركمەنى بولۇۇۇۇپ ،ھىجىۇۇۇرىيە  – 112يىلۇۇۇى رەبىلۇسسۇۇۇانى ئېيىنىۇۇۇڭ 0
– يۇۇۇۇاكى  – 2كۇۇۇۇۈنى (مىالدىۇۇۇۇيە  – 0213يىلۇۇۇۇى  – 01ئاينىۇۇۇۇڭ – 4
ياكى  – 1كۈنى) دەمەشقتە دۇنياغا كەلگەن.
ھىجىۇۇۇۇۇۇرىيە  – 121يىلۇۇۇۇۇۇى ھەدىۇۇۇۇۇۇ ئوقۇشۇۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇۇلىغان.
دەمەشۇۇۇقتە ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى قەۋا  ،ئەھۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇى ھەيبەتۇۇۇۇلالال ئىبنۇۇۇى
ئەسۇۇۇۇاكىر قاتۇۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇۇاالردا ئىلىۇۇۇۇم تەھسۇۇۇۇىل قىلغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن،
بەئلەبەكۇۇۇكە شۇۇۇەھىرىدە ئابۇۇۇدۇلخالىق ئىبنۇۇۇى ئەلۇۇۇۋان ۋە زەيۇۇۇنە بىنتۇۇۇى
ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى كىنددد قاتۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇاالردا ئوقۇغۇۇۇان .ئۇۇۇۇ يەنە ھەلە ،
نۇۇۇۇابلۇ  ،مەكۇۇۇۇكە ،ئىسۇۇۇۇكەندەرىيە ،قۇۇۇۇاھىرە قاتۇۇۇۇارلىق شۇۇۇۇەھەرلەردە
كۆپلىگەن داڭلىق ئۇستازالردىن دەر ئالغان.
ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى ئىلىۇۇۇم تەھسۇۇۇىل قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،بىۇۇۇر
يانۇۇۇدىن ئوقۇۇۇۇ – ئوقۇتۇۇۇۇش ئىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن شۇغۇلالنسۇۇۇا ،يەنە بىۇۇۇر يانۇۇۇدىن
كىتۇۇۇا تەسۇۇۇنىپ قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇغۇلالنغان .ئۇۇۇۇ ھايۇۇۇاتىنى ئىلىمۇۇۇگە
بېغىشۇۇۇالپ ،ھەدىۇۇۇ ئىلمۇۇۇى ،ھەدىۇۇۇ تەتقىقۇۇۇاتى ،ئىسۇۇۇالم تۇۇۇارىخى،
ئۆلىماالرنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇارىخى قاتۇۇۇۇۇارلىق سۇۇۇۇۇاھەلەردە نۇرغۇۇۇۇۇۇن ئۇۇۇۇۇۆلمە
ئەسۇۇۇۇەرلەرنى يېزىۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدۇرغان .قولۇۇۇۇۇڭىزدىكى بۇۇۇۇۇ كىتۇۇۇۇابمۇ ئۇنىۇۇۇۇڭ
جاپالىق ئەمگەكلىرىدىن بىرىدۇر.
ئىمۇۇۇام زەھەبۇۇۇى ھىجىۇۇۇرىيە  – 131يىلۇۇۇى زۇلقەئۇۇۇدە ئېيىنىۇۇۇڭ - 2
كۇۇۇۈنى دەمەشۇۇۇقتە ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان .ﷲ ئۇنىۇۇۇڭ ياتقۇۇۇان يېرىنۇۇۇى جەنۇۇۇنەت
قىلسۇن!
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بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲقا شېرىك كەلتۈرۈش
گۇناھالرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇوڭى ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇتۇر .شۇۇۇۇېرىك
كەلتۈرۈش ئىككى خىل بولىدۇ:
بىرىنچىسۇۇۇۇى ،تۇۇۇۇاش ،دەرەۇ ،قۇيۇۇۇۇاش ،ئۇۇۇۇاي ،پەيغەمۇۇۇۇبەر ،ئەۋلىيۇۇۇۇا،
يۇلتۇۇۇۇز ،پەرىشۇۇۇتە قاتارلىقالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇىنى ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك
قىلىۇۇۇپ ،ﷲقۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلغانۇۇۇدا (مېنۇۇۇى ﷲقۇۇۇا يېقىنالشۇۇۇتۇرىدۇ ،دېۇۇۇگەن
ئۈمىۇۇد بىۇۇلەن) ئاشۇۇۇ نەرسۇۇىگىمۇ چوقۇنۇشۇۇتۇر .مانۇۇا بۇۇۇ ،ﷲ تائۇۇاال بايۇۇان
قىلغان ئەڭ چوڭ شېرىكتۇر.
ِ
اّللج الج يجو ْغُ و ُور يجن يُ ْك و جور ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن م
بِو و و ِوِّ جيجو ْغ ُِو و و ُور جهو و ووع َُ جن جلِ و و و ج لِ ج و و وون يج جكو و ووع ﴾ ﴿ﷲ ھەقىۇۇۇۇۇۇۇقەتەن ﷲقۇۇۇۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇۇۇېرىك
كەلتۇۇۇۇۈرۈش گۇنۇۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلمايۇۇۇۇدۇ ،خالىغۇۇۇۇان ئادەمنىۇۇۇۇڭ
كو و ْور ج لجمُْو ووم
ئۇنىڭۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا گۇنۇۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿إِ َّن ال ِم
جك ِم و وويم﴾ ﴿ شۇۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن زور گۇنۇۇۇۇۇاھتۇر﴾ ؛ ﴿إِاَّو ووُِّ جه و وون
ي ْكو و و ِر ْ بِو و مِ
اّللُ جك جي و و ِوِّ ا ْةجنَّو و وَج ج جهو و و ْ جا ُ النَّ و ووع ُ ﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇى ﷲقۇۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇېرىك
وعّلل رجو جَو و و ْ جح و و َّورج م
ُ
كەلتۈرىۇۇۇۇۇدىكەن (يەنۇۇۇۇۇى ﷲتىۇۇۇۇۇن غەيۇۇۇۇۇرىيگە ئىۇۇۇۇۇالال دەپ ئېتىقۇۇۇۇۇاد
قىلىۇۇۇدىكەن) ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ جۇۇۇايى دوزاۇ
بولىدۇ﴾ .
بۇنىڭغۇۇۇا ئوخشۇۇۇىغان ئۇۇۇايەتلەر قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە ناھۇۇۇايىتى كۆپتۇۇۇۇر.
كىمكۇۇى ﷲقۇۇا شۇۇېرىك كەلتۈرسۇۇە ۋە مۇشۇۇرىك ھالىتىۇۇدە ئۆلسۇۇە ،شۇۇەك ۇ
شۈبھىسۇۇۇۇىز دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن بولىۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،ﷲقۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان
كەلتۇۇۇۇۈرگەن ۋە مۇۇۇۇۇئمىن ھالىتىۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇى ،گەرچە دوزاختۇۇۇۇا
گۇناھىغۇۇۇۇا چۇشۇۇۇۇلۇق ئازابالنغۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇدىردىمۇ ،جەنۇۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇۇدىن
بولىدۇ.

سۈرە نىسا 31 ،ۇ ئايەت.
سۈرە لۇقمان 02 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 12 ،ۇ ئايەت.
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سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ساھابىلىرىغا ئۈچ قېتىم:
ۇۇ سىلەرگە گۇناھالرنىڭ ئەڭ چوڭلىرىنى ئېيتىپ بىرەيمۇ؟ ۇ دېدى .شۇ چاغدا
ساھابىلەر:
ۇۇ ھەئە ،ئېيتىپ بەرگىن ،ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىۇرى! ۇۇ دېيىشۇتى .پەيغەمۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ﷲ قۇۇا شۇۇېرىك كەلتۇۇۈرۈش ،ئاتۇۇا ۇ ئۇۇانىنى قاقشۇۇىتىش ،ۇ دېۇۇۇدى.
ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى قىلىۋاتقانۇۇۇدا يۆلىنىۇۇۇپ ئولتۇرغۇۇۇان يېرىۇۇۇدىن قەددىنۇۇۇى
رۇسالپ ئولتۇرۇپ:
_ يالغۇۇۇان سۆزلەشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر ،يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىشۇۇۇتىن
سۇۇۇۇاقلىنىڭالر!  -دېۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزنى توختىمۇۇۇۇاي تەكۇۇۇۇرارالۋەردى .بىۇۇۇۇز (سۇۇۇۇاھابىلەر) :كاشۇۇۇۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى تەكرارالشۇۇۇتىن
توختۇۇۇۇۇاپ قالسۇۇۇۇۇىكەن!؟  -دەپ كەتتۇۇۇۇۇۇق  .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ھۇۇۇۇاالكەتكە ئېلىۇۇۇۇپ بۇۇۇۇارغۇچى يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ
گۇنۇۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر »...دېۇۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇۇىدە ئاشۇۇۇۇۇۇ يەتۇۇۇۇۇتە
گۇنۇۇۇاھتىن بىرىنچىسۇۇۇىنىڭ ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش ئىكەنلىكىنۇۇۇى بايۇۇۇان
قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم يەنە:
«كىمكى دىنىنى ئۆزگەرتسە ،ئۇنى ئۆلتۈرۈڭالر!» دېگەن.
ئىككىنچىسۇۇۇۇى ،ئەمەللەردىكۇۇۇۇى رىيۇۇۇۇاخورلۇقتۇر .ﷲ تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان
كەرىمۇۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :رج ج و وون جئو ووع جن يجو ْر ُ و ووَ لِجَو ووع جبِمو و ِوِّ رجو ْيجو ْ ج و و ْ جك ج و و ِور ج و ووع ِِع ج جال
ي ْكو و و ِر ْ بِ ِب و و ج ِ ِ
جحو و و ِ ا﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇۇالقەت بولۇشۇۇۇۇۇنى
وعَ جبِمو ووِّ ي ج
ج
ُ
ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇدىكەن (يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇاۋابنى ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇازابتىن
قورقىۇۇۇۇدىكەن) ،ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش قىلسۇۇۇۇۇن .پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدىغان
ئىبۇۇۇۇادەتكە ھېچكىمنۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرمىسۇۇۇۇۇن﴾ يەنۇۇۇۇى ئەمەلىنۇۇۇۇى
ھېچكىمگە رىيا قىلمىسۇن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە كەھف 001 ،ۇ ئايەت.
16

چوڭ گۇناھالر

پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە
توختىلىۇۇۇپ« :كىچىۇۇۇك شۇۇۇېرىكتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر!» دېۇۇۇگەن .سۇۇۇاھابىلەر:
ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىك دېۇۇۇۇگەن نۇۇۇۇېمە؟  -دەپ
سۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :رىيۇۇۇادۇر ،ﷲ
تائۇۇۇاال بەنۇۇۇدىلىرىنى قىلغۇۇۇان ئەمەللىۇۇۇرىگە يارىشۇۇۇا مۇكاپاتاليۇۇۇدىغان كۈنۇۇۇدە
(ئىبۇۇۇادىتىنى رىيۇۇۇا قىلغانالرغۇۇۇا) :ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا ئەمەلىڭالرنۇۇۇى كىمۇۇۇگە
رىيۇۇۇا قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭالر ،شۇۇۇۇالرنىڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ قۇۇۇاراپ بۇۇۇېقىڭالر،
ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن مۇكاپۇۇۇات بۇۇۇارمىكەن؟  -دەيۇۇۇدۇ» دەپ
جاۋا بەرگەن .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇۇ
قۇددۇسۇۇۇىدا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇى ماڭۇۇۇا
قىلغۇۇان بىۇۇۇرەر ئەمىلىۇۇۇدە مەنۇۇدىن باشۇۇۇقا بىرىنۇۇۇى شۇۇېرىك قىلسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇ ئەمىلۇۇۇى شۇۇۇېرىك قىلغۇۇۇان شۇۇۇۇ نەرسىسۇۇۇى ئۈچۈنۇۇۇدۇر ،مەن ئۇنىڭۇۇۇدىن
ئادا  -جۇدامەن» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى (قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى باشۇۇۇقا بىۇۇۇرىگە) ئاڭلىتىشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا ،ﷲ
ئۇنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى ئاڭلىتىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ ،كىمكۇۇۇى (قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى باشۇۇۇقا
بىۇۇۇرىگە) كۆرسىتىشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىپ قويىۇۇۇدۇ
(يەنى ئۇ بۇ ئەمىلى ئۈچۈن ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ)» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«قانچىلىغۇۇۇان روزىۇۇۇدارالر بۇۇۇاركى ،ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇاچلىق ۋە ئۇسسۇۇۇۇزلۇقتىن باشۇۇۇقا
ھۇۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇۇىگە ئېرىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ ،كېچىسۇۇۇۇۇى قىيامۇۇۇۇۇدا تۇرىۇۇۇۇۇدىغان
قانچىلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇاركى ،ئۇۇۇۇۇالر ئۇيقۇسۇۇۇۇىزلىقتىن باشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇېچ
نەرسۇۇۇۇىگە ئېرىشۇۇۇۇەلمەيدۇ»  .يەنۇۇۇۇى ﷲ رىزاسۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ئوقۇلمىغۇۇۇۇان
ناماز ۋە تۇتۇلمىغان روزىدا ھېچقانداق ساۋا يوقتۇر.

ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى ياخشى - ،دېگەن.
بۇ ھەدى  ،ھەدى قۇددۇسىنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ ،سەھىى مۇسلىمنىڭ زۆھد بابىدا رىۋايەت قىلىنغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ئىبنى ھەنبەل ،ھاكىم ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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يەنە ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
« ئىبۇۇۇۇادىتىنى كۆرسۇۇۇۇىتىش ۋە ئۇۇۇۇاڭلىتىش ئۈچۇۇۇۇۈن قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ
مىسۇۇۇالى ،خۇرجۇنىغۇۇۇا تۇۇۇاش تولۇۇۇدۇرۇپ ،نەرسۇۇۇە سۇۇۇېتىۋېلىش ئۈچۇۇۇۈن
بازارغۇۇۇا بارغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ مىسۇۇۇالىغا ئوخشۇۇۇايدۇكى ،مۇۇۇال سۇۇۇاتقۇچىنىڭ
ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ خۇرجۇۇۇۇنىنى ئاچقانۇۇۇدا ،سۇۇۇاتقۇچى خۇرجۇنۇۇۇدىكى تاشۇۇۇنى
كۇۇۇۆرۈپ ،ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىگە ئاتىۇۇۇدۇ ،ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇە بەرمەيۇۇۇدۇ .كىشۇۇۇىلەرنىڭ:
ئۇنىۇۇۇڭ خۇرجۇۇۇۇنى لىۇۇۇق تولۇپتۇۇۇۇ - ،دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزلىرىدىن باشۇۇۇقا ئۇنىڭغۇۇۇا
ھېچقانۇۇۇداق پايدىسۇۇۇى يوقتۇۇۇۇر .شۇۇۇۇنىڭدەك ،ئىبۇۇۇادىتىنى كۆرسۇۇۇىتىش ۋە
ئۇۇۇاڭلىتىش ئۈچۇۇۇۈن قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىمۇ باشۇۇۇقىالرنىڭ سۇۇۇۆزىدىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ
نەرسۇۇۇۇىگە ئېرىشۇۇۇۇەلمەيدۇ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئۇۇۇۇاخىرەتتە ھېچقانۇۇۇۇداق سۇۇۇۇاۋا
بېرىلمەيدۇ» .
ِ
ﷲ تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :جقجو و ِ ْهنجع إِ جم جه ووع جك ِ ُ ووَا ه و ْون
جك ج وو َ رج جَ ج ْنجووع ُ ج بجووع َّهن ُووَِا﴾ ﴿بىۇۇۇز ئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇى ئەمەللىرىنۇۇۇى بىۇۇۇر
تەرەپ قىلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى ئۇچۇۇۇۇپ يۇۇۇۈرگەن توزانۇۇۇدەك قىلىۇۇۇۋېتىمىز (يەنۇۇۇى
ئۇۇۇۇۇالر ئىمانسۇۇۇۇىز بولغۇۇۇۇانلىقتىن قىلغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇى ئەمەللىرىنۇۇۇۇى يوققۇۇۇۇا
چىقىرىمىۇۇۇز)﴾  .يەنۇۇۇى ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ رىزاسۇۇۇىنى كۆزلىمەسۇۇۇتىن ئىبۇۇۇادەت
قىلغانالرنىۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابلىرىنى يوققۇۇۇۇا چىقىرىۇۇۇۇپ ،ئۇچۇۇۇۇۇپ
يۈرگەن ۋە قۇياش نۇرىدا كۆرىنىدىغان چاڭ  -توزاندەك قىلىۋېتىمىز.
ئەدى ئىبنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاتەم تۇۇۇۇائىي رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال ئىنسۇۇۇانالر جەنۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇكە
ئەمىۇۇۇر قىلىنىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر جەنۇۇۇنەتكە يېقىنالشۇۇۇقان ،جەننەتنىۇۇۇڭ خۇۇۇۇش
ھىۇۇۇۇدىنى ئالغۇۇۇۇان ،جەننەتتىكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇالىي قەسۇۇۇۇىرلەرنى ۋە ﷲ تائۇۇۇۇاال
جەنۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇگە تەييۇۇۇارالپ قويغۇۇۇان نۇۇۇازۇنېمەتلەرنى كۇۇۇۆرگەن چاغۇۇۇدا،
پەرىشتىلەرگە:

ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابتا بۇنىڭ ھەدىۇ
قىلغان.
سۈرە فۇرقان 22 ،ۇ ئايەت.
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_ ئۇۇۇۇۇالرنى جەننەتۇۇۇۇتىن ئۇزاقالشۇۇۇۇتۇرۇڭالر ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جەننەتۇۇۇۇتە
ھۇۇۇۇېچ نېسۇۇۇۇىۋىلىرى يوقتۇۇۇۇۇر - ،دەپ نىۇۇۇۇدا قىلىنىۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىلەر
ھەسرەت ۋە نادامەت بىلەن قايتىۋېتىپ:
_ ئۇۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇۇز! بىزنۇۇۇۇۇى دوسۇۇۇۇۇتلىرىڭ ئۈچۇۇۇۇۇۈن تەييارلىغۇۇۇۇۇان
مۇكاپۇۇۇاتنى كۆرسەتمەسۇۇۇتىن جەھەنۇۇۇنەمگە كىرگۈزسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ ،بۇۇۇۇ بىۇۇۇز
ئۈچۈن بىرئاز يەڭگىل بوالتتى - ،دەيدۇ .ﷲ تائاال بۇنىڭغا جاۋابەن:
_ بۇۇۇۇ جۇۇۇازانى مەن سۇۇۇىلەرگە راۋا كۇۇۇۆردىم .چۇۇۇۈنكى سۇۇۇىلەر يۇۇۇالغۇز
قالغۇۇۇان چۇۇۇېغىڭالردا مەنۇۇۇدىن قىلۇۇۇچە تەپ تارتمۇۇۇاي چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى
قىالتۇۇۇتىڭالر ،ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن ئۇچراشۇۇۇقان چۇۇۇېغىڭالردا بولسۇۇۇا ،ﷲتىۇۇۇن
قورققانۇۇۇدەك قىيۇۇۇاپەتكە كىرىۇۇۇۋاالتتىڭالر .چىۇۇۇن كۆڭلۇۇۇۈڭالر بىۇۇۇلەن ماڭۇۇۇا
ئىبۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا ،بۇۇۇۇ ئىبۇۇۇادەتنى ئىنسۇۇۇانالرغا رىيۇۇۇا قىلىۇۇۇپ
كۆرسۇۇۇۇۇىتەتتىڭالر ،ئىنسۇۇۇۇۇانالردىن قورقۇۇۇۇۇۇپ ،مەنۇۇۇۇۇدىن قورقمىۇۇۇۇۇدىڭالر.
ئىنسۇۇۇۇۇانالرنى چۇۇۇۇۇوڭ بىلىۇۇۇۇۇپ ،مېنۇۇۇۇۇى چۇۇۇۇۇوڭ بىلمىۇۇۇۇۇدىڭالر .بەزى
نەرسۇۇۇىلەرنى خەلقنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تەرك ئەتۇۇۇتىڭالر  -يۇۇۇۇ ،مېنىۇۇۇڭ
رازىلىقىۇۇۇۇم ئۈچۇۇۇۇۈن تەرك ئەتمىۇۇۇۇدىڭالر .مانۇۇۇۇا بۈگۇۇۇۇۈن ،مەن تەييارلىغۇۇۇۇان
كۇۇۇۆپ سۇۇۇاۋابتىن سۇۇۇىلەرنى مەھۇۇۇرۇم قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئازابىمنىۇۇۇڭ
ئەڭ يامىنىنى سىلەرگە تېتىتىمەن - ،دەيدۇ» .
بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن:
نىجۇۇۇۇاتلىق دېۇۇۇۇگەن نۇۇۇۇېمە؟ دەپ سۇۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ﷲنۇۇۇۇى ئالدىماسۇۇۇۇلىقىڭ» دەپ جۇۇۇۇاۋا بەرگەن.
ئۇۇۇۇ :ﷲنۇۇۇى قانۇۇۇداق ئالدايۇۇۇدۇ؟ دەپ سۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى بۇيرىغۇۇۇان ئىشۇۇۇالرنى
ئۇنىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن قىلماسۇۇۇۇلىقىڭدۇر .رىيۇۇۇۇادىن سۇۇۇۇاقالنغىن،
چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىكتۇر .رىياكۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
خااليىقنىۇۇڭ ئالدىۇۇدا :ئۇۇى رىياكۇۇار! ئۇۇى خىيۇۇانەتخور! ئۇۇى گۇناھكۇۇار! ئۇۇى
زىيۇۇۇان تۇۇۇارتقۇچى! دېۇۇۇگەن تۇۇۇۆت ئىسۇۇۇىم بىۇۇۇلەن چاقىرىلىۇۇۇپ :ئىبادىتىۇۇۇڭ
زايۇۇۇۇا كەتتۇۇۇۇى ،سۇۇۇۇاۋابىڭ قالمىۇۇۇۇدى ،بىزنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇزۇرىمىزدا سۇۇۇۇاڭا
بېرىلىۇۇۇدىغان مۇكاپۇۇۇات يوقتۇۇۇۇر .ئۇۇۇى ئالۇۇۇدامچى! يوقۇۇۇال ،كىۇۇۇم ئۈچۇۇۇۈن
سۇيۇتى بۇ ھەدىسنى «مەسنۇئە» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئىبنى ھىببان :بۇۇ ،ئەسۇلى يۇوق ،توقۇلمۇا ھەدىسۇتۇر- ،
دېگەن.
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ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلغۇۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇۇاڭ مۇكۇۇۇۇۇاپىتىنى شۇۇۇۇۇۇنىڭدىن ئۇۇۇۇۇالغىن! -
دېيىلىدۇ» دەپ جاۋا بەرگەن .
ىۇۇۇۇر دانۇۇۇۇادىن (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) :ئىخالسۇۇۇۇمەن
كىشۇۇۇى كىۇۇۇم؟ دەپ سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :ياخشۇۇۇىلىقىنى خۇۇۇۇددى يامۇۇۇانلىقىنى
يوشۇۇۇۇۇۇرغاندەك يوشۇۇۇۇۇۇرغان كىشۇۇۇۇۇىدۇر ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەرگەن ئىۇۇۇۇۇكەن.
يەنە بىرىۇۇۇۇدىن :ئىخالسۇۇۇۇنىڭ غايىسۇۇۇۇى نۇۇۇۇېمە؟ دەپ سۇۇۇۇورىغاندا ،ئۇۇۇۇۇ:
ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ ماختىشۇۇۇۇۇىنى ياقتۇرماسۇۇۇۇۇلىقىڭ - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەرگەن
ئىكەن.
فۇزەيۇۇۇۇل ئىبنۇۇۇۇى ئىيۇۇۇۇاز رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ  :كىشۇۇۇۇىلەرنى رازى
قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئەمەلنۇۇۇى تەرك ئېۇۇۇتىش رىيۇۇۇادۇر ،ئۇۇۇۇالرنى رازى قىلىۇۇۇش
ئۈچۇۇۇۇۈن ئەمەل قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىكتۇر ،ئىخۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ
سۇۇۇېنى ھەر ئىككىسۇۇۇىدىن سۇۇۇاالمەت ۋە ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىدۇر - ،دېۇۇۇگەن.
ئۇۇۇى ﷲ! بىزنۇۇۇى رىيۇۇۇا ۋە كىچىۇۇۇك شۇۇۇېرىكتىن ئامۇۇۇان قىلغىۇۇۇن! بىزنۇۇۇى
مەغپىرەت قىلغىن!

ئىراقى بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىنى ئىبنى ئەبۇ دۇنياغا نىسبەت بەرگەن بولۇپ ،سەنەدى زەئىپتۇر.
غەززالى «ئىھيا» ناملىق كىتابىدا ئۇ كىشىنىڭ يەئقۇ مەكفۇف ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان.
ئۇنىڭ تولۇق ئىسمى فۇزەيل ئىبنۇى ئىيۇاز ئىبنۇى مەسۇلۇد تەمىمۇى ،مەشۇھۇر زاھىۇدالردىن ،ئەسۇلى خۇراسۇانلىق ،ئىمۇام،
ھىجىرىيە  011ۇ يىلى ۋاپات بولغان.
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ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
ئادەم ئۆلتۈرۈش
ِ
ِ
َّم ج علِ و و ِ ا
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جهو وون يجو َْتُ و و ْ ُه ْمهنِو ووع ُّهتجو ج م و و ِ ا رج جَو و جولد ًُ ُ ج جُ و ون ُ
ِ
ِ
اّللُ جك جْيو و ِوِّ جلج جنجو ووُِّ جي ججك و و َّ لجو ووُِّ جك و و جِابِع جك ِمي ِ و ووع﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇر مۇۇۇۇۇۇئمىننى
ول م
رج
يُو ووع جَجاو و ج

قەسۇۇۇۇتەن ئۆلتۈرىۇۇۇۇدىكەن ،ئۇنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇى جەھەنۇۇۇۇنەم بولىۇۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇۇ
جەھەننەمۇۇۇدە مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ ،ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ۋە لەنىۇۇۇتىگە دۇچۇۇۇار
بولىدۇ .ﷲ ئۇنىڭغا (ئاخىرەتتە) قاتتىق ئازا تەيياراليدۇ﴾ .

﴿ الَّو و و و ِوِين جال يو و و و و ْ كَ جن هو و و و و َِّ
اّلل إِ جَلِو و و ووع د ج و و و و جور ج جال يجو َْتُو ُو و و ووَ جن الو و و و ونَّو ُْ ج الَّو و و و و ِ جح و و و و َّورج َّ
اّللُ إَِّال بِو و و ووع ْجِم
ج ج ُ ج ج
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعك ْ لجو و ووُِّ الْ جو و و و جِا ُ يجو و و و ْوَج الَْيج جعه و و ووَ ج جْ ُو و و و ْ ري و و ووِّ ُه جُعاِو و ووع
ج جال يجو ْلاُو و ووَ جن ج جه و و وون يجو ُْ جو و و و ْ جلو و و و ج يجو ْو و و و ج يجَج ِعه و و ووع يُ ج
او و و ج
إَِّال جه وون نجووع ج ج جده و جون ج جك ِ و و ج جك ج و ِور ج ووع ِِع﴾ ﴿ئۇۇۇۇالر ﷲقۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى

شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ .ﷲ ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇىنى
قىلمايۇۇۇدۇ .زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ (گۇنۇۇۇاھالر)نۇۇۇى قىلىۇۇۇدىكەن،
(ئۇۇۇۇۇاخىرەتتە) ئۇۇۇۇۇۇ جازاغۇۇۇۇۇا ئۇچرايۇۇۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا
ھەسسۇۇۇىلەپ ئۇۇۇازا قىلىنىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا ئىچىۇۇۇدە خارالنغۇۇۇان
ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ .پەقەت (ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن) (بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇدا)
تەۋبە قىلغۇۇۇان ،ئىمۇۇۇان ئېيتقۇۇۇان ۋە ياخشۇۇۇى ئەمەللەرنۇۇۇى قىلغۇۇۇانالرال بۇۇۇۇ
ھالدا قالمايدۇ﴾ .

﴿ ِهو و وون يج و و و و ِ جلِ و و و ج جئتجبونجو و ووع جك جو و ووَ ب و و و ِوا إِ و و وورا ِي يجاَّو و ووُِّ هو و وون قجوتجو و و و اجو ُْسو و ووع بِغجو و و و ِْ اجو ُْ و و و َ يج رجسو و و و َ
عَ
ْ
ْ ْ
ج
ج
ْ ج
ج ِ
ْ ج ج
ض رج جِ جََّّنجو و ووع قجوتجو و و و النَّ و و ووعا جِ
ِِف األج ْ ِ
وعا جِاي ِ و و ووع﴾ ﴿شۇۇۇۇۇۇۇۇۇ
جحيجع ج و و ووع رج جِ جََّّنجو و ووع ي ْ
اي ِ و و ووع ج جه و و و ْون ي ْ
جحيج و و ووع النَّ و و و ج
ج
ج

(يەنۇۇۇۇۇى قابىلنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇابىلنى نۇۇۇۇۇاھەق ئۆلتۇۇۇۇۇۈرگەنلىكى) سۇۇۇۇۇەۋەبتىن
(تەۋراتتۇۇۇا) ئىسۇۇۇرائىل ئەۋالدىغۇۇۇا ھۆكۇۇۇۈم قىلۇۇۇدۇقكى ،كىمكۇۇۇى نۇۇۇاھەق
ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرمىگەن يۇۇۇۇاكى يەر يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىلمىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر
ئۇۇۇادەمنى ئۆلتۈرسۇۇۇۇە ،ئۇۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن ئىنسۇۇۇۇانالرنى ئۆلتۈرگەنۇۇۇۇدەك بولىۇۇۇۇدۇ،
كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى تىرىلدۈرسۇۇۇە (يەنۇۇۇى قۇتقۇزسۇۇۇا يۇۇۇاكى ھايۇۇۇات
سۈرە نىسا 22 ،ۇ ئايەت.
سۈرە فۇرقان - 11 ،ئايەتتىن  11ۇ ئايەتكىچە.
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قېلىشۇۇۇىغا سۇۇۇەۋەبچى بولسۇۇۇا) ،ئۇۇۇۇ پۈتۇۇۇۈن ئىنسۇۇۇانالرنى تىرىلدۈرگەنۇۇۇدەك
بولىدۇ﴾ .
ِ ِ
جٍ جاو و و و َ
ول قُتِ جو و و و ﴾ ﴿تىرىۇۇۇۇۇۇۇۇك كۆمۇۇۇۇۇۇۇۇۈۋېتىلگەن
﴿ ج إِ جا الْ ج و و و و ْوًَُ جَ ُ ُ و و و و ج ْ ب و و و و ِم
قىۇۇۇزدىن :سۇۇۇەن قايسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال بىۇۇۇلەن ئۆلتۈرۈلۇۇۇدۈڭ؟  -دەپ سۇۇۇورالغان
چاغدا﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :ھۇۇۇۇاالكەتكە
ئېلىۇۇۇۇپ بۇۇۇۇارغۇچى يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر» دېۇۇۇۇگەن
ھەدىسۇۇۇىدە نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش گۇنۇۇۇاھىمۇ تىلغۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇان ئىۇۇۇدى.
بىر كىشى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:
_ ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇۇۇۇدە قايسۇۇۇۇۇۇى گۇنۇۇۇۇۇۇاال ئەڭ چۇۇۇۇۇۇوڭ؟  -دەپ
سورىغانىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇۈڭ - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا
بەردى.
_ ئاندىن قالسىچۇ؟
_ پەرزەنتىڭنۇۇۇۇۇى تامىقىڭغۇۇۇۇۇا تەڭ شۇۇۇۇۇېرىك بولۇشۇۇۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇۇۇپ
ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ.
_ ئاندىن قالسىچۇ؟
_ قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭ» .
ﷲ تائۇۇۇۇاال يۇقىرىۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇنى تەسۇۇۇۇتىقالپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
﴿ الَّو و و و و ِوِين جال ي و و و و و ْ كَ جن ه و و و و و َِّ
اّللُ إَِّال بِو و و و ووع ْجِم ج جال
اّلل إِ جَلوِو و و ووع د ج و و و و و جور ج جال يجو َْتُو ُو و و و ووَ جن ال و و و و ونَّو ُْ ج الَّو و و و و ِ جحو و و و و َّورج َّ
ج ج ُ ج ج
ج
يجو ْلاُووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇالر ﷲقۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ .ﷲ

ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇۇدۇ .زىنۇۇۇۇا
قىلمايدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئىككۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمان
بىۇۇۇۇر بىۇۇۇۇرىگە قىلىۇۇۇۇچ كۆتۈرسۇۇۇۇە ،ئۆلتۈرگۈچىمۇۇۇۇۇ ،ئۆلگۈچىمۇۇۇۇۇ دوزاخقۇۇۇۇا
كىرىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇدى .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان سۇۇۇاھابىلەر :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى!
سۈرە مائىدە 22 ،ۇ ئايەت.
سۈرە تەكۋىر - 1 ،ۋە  2ۇ ئايەتلەر.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە فۇرقان 11 ،ۇ ئايەت.
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ئۆلتۈرگۈچىغۇۇۇۇ دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇا ئۆلگۈچىنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھى نۇۇۇېمە؟ -
دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم:
«چۇۇۇۈنكى ئۇمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇكە ھېرىسۇۇۇمەن ئىۇۇۇدى» دەپ جۇۇۇاۋا
بەردى.
ئىمۇۇۇام ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇاليمان خەتتۇۇۇابى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن)
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە دۇشۇۇۇمەنلىك قىلىۇۇۇش
يۇۇۇاكى تەرەپبۇۇۇازلىق قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى دۇنيۇۇۇا تالىشۇۇۇىش يۇۇۇاكى مەنسۇۇۇەبكە
ئېرىشۇۇۇۇىش ۋەيۇۇۇۇاكى ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈكنى قولغۇۇۇۇا كەلتۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇرۇش
قىلغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا ،جەھەننەمۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا ئىسۇۇۇۇالم دۆلىتىنىۇۇۇۇڭ
قوشۇۇۇۇنلىرى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە دۆلەتۇۇۇكە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان دۈشۇۇۇمەنلەرگە
قارشۇۇۇى (گەرچە ئۇۇۇۇالر مۇسۇۇۇۇلمان بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ) ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان
يۇۇۇاكى جېنىنۇۇۇى ۋە بۇۇۇاال  -چۇۇۇاقىلىرىنى قوغۇۇۇداش يولىۇۇۇدا ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان
بولسۇۇا ،بۇۇۇ ھۆكۈمنىۇۇڭ ئىچىۇۇگە كىرمەيۇۇدۇ .چۇۇۈنكى ئۇۇۇ بۇنۇۇداق شۇۇارائىتتا
قارشۇۇۇى تەرەپنۇۇۇى ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى قەسۇۇۇ قىلماسۇۇۇتىن ،جېنىنۇۇۇى قوغۇۇۇداش
ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ قارشۇۇۇى تەرەپنۇۇۇى
(ئۇۇۇۇاجىز ھالغۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈرۈپمۇ) ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇكە قىزىققۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا ،دۇرۇ
بولمايۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئىسۇۇۇالمىي ھۆكۇۇۇۈمەتكە قارشۇۇۇى چىققانالرغۇۇۇا ۋەيۇۇۇاكى
مۇسۇۇۇۇلمان تۇرۇپمۇۇۇۇ ،قۇۇۇاراقچىلىق قىلىۇۇۇدىغانالرغا قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان
بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى قەسۇۇۇ قىلماسۇۇۇتىن ،ئۇۇۇۆزىنى قوغۇۇۇداش ئۈچۇۇۇۈن
ئۇۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ .ئەگەر قارشۇۇۇۇى تەرەپ ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇۇتىن
يانسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى قوغالشۇۇۇقا بولمايۇۇۇدۇ .مەزكۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇ بۇۇۇۇ سۇۇۇۈپەتلەرگە
ئىۇۇگە بولغۇۇانالر ئۈچۇۇۈن بايۇۇان قىلىنمىغۇۇان .ئەممۇۇا كىمكۇۇى بۇۇۇ سۇۇۈپەتكە
خىالپلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ يۇقىرىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ھەدىسۇۇۇنىڭ ھۇۇۇۆكمىگە
كىرىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ب ىۇۇۇر ۇ بىرىڭالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇوينىنى چېپىۇۇۇپ كۇۇۇاپىر بولۇۇۇۇپ
كەتمەڭۇۇۇۇالر!» ؛ «بەنۇۇۇۇدە نۇۇۇۇاھەق قۇۇۇۇان تۆكمىسۇۇۇۇىال ،دىنىۇۇۇۇدا راھەت

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ياشۇۇۇايدۇ» ؛ «قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ
(نۇۇۇۇاھەق تۆكۇۇۇۇۈلگەن) قۇۇۇۇان ھەققىۇۇۇۇدە ھۆكۇۇۇۇۈم چىقىرىلىۇۇۇۇدۇ» ؛ «بىۇۇۇۇر
مۇۇۇۇئمىننى ئۆلتۇۇۇۈرۈش ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە دۇنيۇۇۇانى يۇۇۇوق قىلىشۇۇۇتىنمۇ چۇۇۇوڭ
گۇنۇۇۇۇاھتۇر» ؛ «چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھالر ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۈرۈش ،ئۇۇۇۇادەم
ئۆلتۇۇۇۈرۈش ۋە چۆكتۈرگۇۇۇۈچى قەسۇۇۇەمدۇر (يەنۇۇۇى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەمدۇر)» .
يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم چۆكتۈرگۇۇۇۈچى دەپ ئاتالۇۇۇدى ،چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىگىسۇۇۇىنى
دوزاخقا چۆكتۈرىدۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
« ئۇۇۇادەم ئەلەيھىسسۇۇۇاالمنىڭ ئۇۇۇوغلى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش
يۇۇۇولىنى ئاچقۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن ،كىمكۇۇۇى نۇۇۇاھەق قۇۇۇان تۆكسۇۇۇە ،ئۇنىۇۇۇڭ
گۇناھىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئوخشىشۇۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇادەم ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇۇاالمنىڭ ئوغلىنىۇۇۇۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇتىگىمۇ يېزىلىۇۇۇدۇ» ؛ «قانۇۇۇداق بىۇۇۇر (مۇۇۇۇئمىن) كىشۇۇۇى زىممىۇۇۇي
(يەنۇۇۇى ئىسۇۇۇالم ھۇۇۇاكىمىيىتى ئاسۇۇۇتىدا ياشۇۇۇايدىغان غەيۇۇۇرى مۇسۇۇۇۇلمان)
نۇۇۇۇۇى ئۆلتۈرسۇۇۇۇۇە ،جەننەتنىۇۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇۇرىقىنى پۇرىيالمايۇۇۇۇۇدۇ .ھۇۇۇۇۇالبۇكى،
جەننەتنىۇۇۇڭ پۇۇۇۇرىقىنى قىرىۇۇۇق يىللىۇۇۇق ئۇۇۇۇزاق مۇسۇۇۇاپىدىنمۇ پۇۇۇۇرىغىلى
بولىدۇ» .
ئىسۇۇۇالم دىيارىۇۇۇدا ياشۇۇۇاش ئۈچۇۇۇۈن ئامۇۇۇانلىق سۇۇۇورىغان بىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدىي
ۋەيۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇر خرىسۇۇۇۇتىلان زىممىينۇۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇۇىنىڭ گۇنۇۇۇۇاھى
شۇۇۇۇنچىلىك بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا ،بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننى ئۆلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇىنىڭ
جازاسى قانچىلىك چوڭ بوالر؟
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ئاگۇۇۇۇۇاال بولۇۇۇۇۇۇڭالر! كىمكۇۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالر بىۇۇۇۇۇلەن ئەھۇۇۇۇۇدۇپەيمان
قىلىشۇۇۇۇقان ،ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنىۇۇۇۇڭ ھىمايىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇۆتكەن بىۇۇۇۇر
زىممىينۇۇۇى ئۆلتۈرسۇۇۇە ،ﷲنىۇۇۇڭ ھىمايىسۇۇۇىنى دەپسۇۇۇەندە قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
نەسائى رىۋايەت قىلغان .بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىدە ئىبراھىم ئىبنى مۇھاجىر ئىسىملىك بىرى بولۇپ ،ئۇنىڭ ئەستە قالۇدۇرۇش
قۇۋۋىتى كۈچلۈك ئەمە .
بۇخارى ،نەسائى ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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جەننەتنىۇۇۇڭ پۇۇۇۇرىقىنى پۇرىيالمايۇۇۇدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،جەننەتنىۇۇۇڭ پۇۇۇۇرىقىنى
ئەللىك يىللىق ئۇزاق مۇساپىدىنمۇ پۇرىغىلى بولىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ ئۆلتۈرۈلىشۇۇۇۇىدە ئېلىپنىۇۇۇۇڭ
سۇۇۇۇۇنۇقىچىلىك يۇۇۇۇاردەم قىلسۇۇۇۇا ،قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە ئىككۇۇۇۇى كۆزىنىۇۇۇۇڭ
ئوتتۇرىسۇۇۇىغا ″ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ئۈمىۇۇۇدىنى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇى ″دەپ
يېزىقلىق ھالەتتە ﷲنىڭ ھۇزۇرىغا بارىدۇ» .
مۇئۇۇۇۇۇۇاۋىيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ئۈمىۇۇۇۇدكى ،ﷲ تائۇۇۇۇاال كۇۇۇۇاپىر ھۇۇۇۇالەتتە ئۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇىنىڭ ۋە بىۇۇۇۇر
مۇۇۇۇئمىننى قەسۇۇۇتەن ئۆلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇناھىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا بۇۇۇارلىق
گۇنۇۇۇۇاھالرنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇدۇ»  .ﷲ تائاالغۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ بۇنۇۇۇۇداق
ھالەتتە ئۆلۈشتىن پاناال تىلەيمىز!

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە :سەھىى - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ھاكىم ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
سېھىرگەرلىك
سۇۇۇېھىرگەرنىڭ كۇۇۇاپىر بولۇشۇۇۇىدا شۇۇۇەك يوقتۇۇۇۇر .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە
ِ
جِ و و َّون َّ ِ
ِ
مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ل ِ
السو و و ْ جر﴾ ﴿لۇۇۇۇۇۇېكىن
ج
وعا م
الك و و ْويعا ج جئ جُ و و ُور اْ يُو ج م ُ و ووَ جن النَّ و و ج
شەيتانالر كىشىلەرگە سېھىر ئۆگىتىپ كاپىر بولدى﴾ .
لەنىتۇۇۇى شۇۇۇەيتاننىڭ ئىنسۇۇۇانالرغا سۇۇۇېھىر ئۆگىتىشۇۇۇتىكى مەقسۇۇۇىتى
ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇىدىن ئىبۇۇۇۇارەتتۇر .ﷲ تائۇۇۇۇاال
ِ ِِ
جحو و َ جحو و َّ
ھۇۇۇۇارۇت ۋە مۇۇۇۇارۇت توغرىسۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جه ووع يُو ج م ج ووعن ه و ْون ي ج

يجو َُو و ووَالج إِ ََّّنوج و ووع جَْو و و ُون رِ ْتونجو و ووَ رجو و ورج نج ُِْو و و ْور رجويجتجو ج َّ ُ و و ووَ جن ِه ْنو ُُ ج و و ووع جهو و ووع يُو جُ مِرقُو و ووَ جن بِو و و ِوِّ بجو و و و ْج الْ ج و و و ْورِ ج ج ْ ِ و و و ِوِّ ج جهو و ووع ُ و و ووم
او و و ووت ِين بِو و و و ِوِّ ِهو و و وون يجح و و و و َ إِالَّ بِو و و وِه ْ ِن مِ
ِ
او و و و ُّورُ ْم جالج يجو و و وون جُ ُ ُُ ْم جلججَ و و و و ْ جك ِ ُ و و و ووَاْ لج ج و و و و ِن
اّلل جيجوتجو ج َّ ُ و و و ووَ جن جهو و و ووع يج ُ
ْ ج
بج مج
ا ْشو وتجو جرا ُ جه ووع لجووُِّ ِِف اِ ِ و جورِ ِه و ْون ج و ورج َ ﴾ ﴿(بۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى پەرىشۇۇۇتە) بىۇۇۇز كىشۇۇۇىلەرنى

سۇۇۇۇىنايمىز ،كۇۇۇۇاپىر بۇۇۇۇولمىغىن ،دېمىگىۇۇۇۇچە ھۇۇۇۇېچ كىشۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇېھىر
ئۇۇۇۆگەتمەيتتى .ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇىدىن ئەر  -خوتۇۇۇۇننى بىۇۇۇر  -بىرىۇۇۇدىن
ئايرىۋېتىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇىلەرنى (يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنى) ئۇۇۇۇۆگىنەتتى.
ئۇۇۇۇالر (سۇۇۇېھىر ئۇۇۇارقىلىق) ﷲنىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ھۇۇۇېچ كىشۇۇۇىگە زىيۇۇۇان
يەتكۇۇۈزەلمەيتتى .ھۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇالر ئۇۇۇۆزلىرىگە زىيىنۇۇى بۇۇار ،پايدىسۇۇى يۇۇۇوق
نەرسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇۆگىنەتتى .يەھۇۇۇۇۇدىيالر (تەۋراتنۇۇۇۇى تاشۇۇۇۇالپ) سۇۇۇۇېھىرنى
سۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا ئۇۇۇۇاخىرەتتە (ﷲنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ۋە جەننىتىۇۇۇۇدىن)
ھېچ نېسىۋە يوق ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلەتتى﴾ .
نۇرغۇۇۇۇۇن ئۇۇۇۇازغۇن كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ سۇۇۇۇېھىرگەرلىك يولىغۇۇۇۇا كىرىۇۇۇۇپ
قالغۇۇۇۇۇۇۇانلىقىنى ۋە بۇۇۇۇۇۇۇۇنى پەقەت ھۇۇۇۇۇۇۇارام دەپ ئوياليۇۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى
كۆرىسۇۇۇۇىلەر .بىۇۇۇۇراق ئۇۇۇۇۇالر ئۇنىۇۇۇۇڭ كۇپرىلىۇۇۇۇق ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇې
قىلمايۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنى ئۆگىنىۇۇۇۇپ ،سۇۇۇۇېھىرگەرلىك قىلىشۇۇۇۇقا
باشۇۇۇۇاليدۇ .تولىسۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك ۋە زااللەتۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت چۈشىنىكسۇۇۇۇىز
سۈرە بەقەرە 012 ،ۇ ئايەت.
سۈرە بەقەرە 012 ،ۇ ئايەت.
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سۇۇۆزلەرنى ئىشۇۇۇلىتىپ ،ئەرنۇۇۇى ئايۇۇۇالى ئالدىۇۇۇدا سۇۇۇۆزى ئۇۇۇۆتمە  ،روھسۇۇۇىز
ۋە ئىرادىسۇۇۇىز قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇش ،ئەرنۇۇۇى ئايالىغۇۇۇا ئۇۇۇامراق قىلىۇۇۇش ،ئايۇۇۇالىنى
ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇۆچ قىلىۇۇۇش ۋە شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇاش ئىشۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن
سېھىرگەرلىك قىلىدۇ.
سۇۇۇۇېھىرگەرنىڭ جازاسۇۇۇۇى ئۆلۈمۇۇۇۇدۇر .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك
كەلتۇۇۇۈردى يۇۇۇاكى شۇۇۇېرىك ۋە كۇپرىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ بارىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇنى قىلۇۇۇدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ھۇۇۇۇاالكەتكە ئېلىۇۇۇۇپ
بۇۇۇارغۇچى يەتۇۇۇتە چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر» دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇتە
سۇۇۇۇۇېھىرگەرلىكنىمۇ سۇۇۇۇۇانىغان ئىۇۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇكەن ،ئىنسۇۇۇۇۇان
رەببىۇۇۇدىن قورقسۇۇۇۇن! دۇنيۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەتتە زىيۇۇۇان تارتىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇنى
قىلمىسۇۇۇۇۇۇن .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇتە« :سۇۇۇۇېھىرگەرلىكنىڭ جازاسۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇچ بىۇۇۇۇلەن چېپىۇۇۇۇپ
تاشالشۇۇۇۇتۇر» دېۇۇۇۇگەن  .ئەممۇۇۇۇا ھەدىۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالىملىرى :بۇۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇۇ
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۆزى بولماسۇۇۇۇتىن،
ئەكسىچە جۇندۇبنىڭ سۆزى ،دەپ قارىغان.
بەجۇۇۇالە ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇدە :ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۆلۈمىۇۇۇدىن بىۇۇۇر
يىۇۇۇل بۇۇۇۇرۇن″:بۇۇۇارلىق ئەر ۋە ئايۇۇۇال سۇۇۇېھىرگەرلەرنى ئۆلتۇۇۇۈرۈڭالر! ″دەپ
يۇۇۇۇارلىق چۈشۇۇۇۇۈرگەن ئىۇۇۇۇدى - ،دەيۇۇۇۇدۇ  .ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنەببەال
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن ئوقۇغۇۇۇۇۇان كىتۇۇۇۇۇابالردىن بىرىۇۇۇۇۇدە ،ﷲ تائۇۇۇۇۇاال:
″مەنۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇېچ ئىۇۇۇۇالال يوقتۇۇۇۇۇر ،سۇۇۇۇېھىرگەرلىك قىلغۇۇۇۇان ۋە
قىلۇۇۇدۇرغان ،پۇۇۇال ئاچقۇۇۇان ۋە ئاچتۇرغۇۇۇان ،شۇۇۇۇم پۇۇۇال ئالغۇۇۇان ۋە ئالۇۇۇدۇرغان
كىشىلەر مەندىن ئەمە  ″دەيدۇ ،دەپ يېزىلغان ئىكەن .
ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ″ :پۇۇۇۇال ئۇۇۇۇاچقۇچى سۇۇۇۇېھىرگەردۇر،
سۇۇېھىرگەر بولسۇۇۇا كۇۇاپىردۇر ″دېۇۇۇگەن .ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ھاكىم ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەسلىدە بۇ ،ھەدى قۇددۇسى ئەمە  ،بەلكى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەمنىڭ ھەدىسۇى بولۇۇپ ،بەززار ۋە
تەبەرانى ئىبنى ئاببا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ:
داۋاملىۇۇق ھۇۇاراق ئىچىۇۇدىغان كىشۇۇى؛ سۇۇىلە ۇ رەھىمنۇۇى ئۇۇۈزگەن كىشۇۇى؛
سېھىرگەرنى تەستىقلىغان كىشى» .
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :دەم
سۇۇۇۇېلىش ،تۇمۇۇۇۇار ئېسۇۇۇۇىش ۋە (ئەر ۇ ئايۇۇۇۇالالر ئارىسۇۇۇۇىدا) ئىسسۇۇۇۇىق -
سۇۇۇوغۇق قىلىۇۇۇش شۇۇۇېرىكتۇر»  .تۇمۇۇۇار _ نۇۇۇادان ئىنسۇۇۇانالر ئۇۇۇۆزلىرىگە،
بالىلىرىغۇۇۇا ۋە ھايۋانلىرىغۇۇۇا كۇۇۇۆز تېگىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىش ئۈچۇۇۇۈن ئېسۇۇۇىپ
قويىۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىدۇ .بۇۇۇۇ ،جۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇدىن قالغۇۇۇان
يامۇۇان ئۇۇۆرپ  -ئۇۇادەت بولۇۇۇپ ،كىمكۇۇى بۇنىڭغۇۇا ئېتىقۇۇات قىلسۇۇا ،شۇۇېرىك
كەلتۇۇۇۈرگەن بولىۇۇۇدۇ .ئىسسۇۇۇىق  -سۇۇۇوغۇق قىلىۇۇۇش _ سۇۇۇېھىرنىڭ بىۇۇۇر
تۇۇۇۈرى بولۇۇۇۇپ ،ئايۇۇۇالنى ئېۇۇۇرىگە ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۈن قىلىنغۇۇۇان
ئىشۇۇۇۇتۇر .تۇمۇۇۇۇار ئېسۇۇۇۇىش ۋە ئىسسۇۇۇۇىق – سۇۇۇۇوغۇق قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىك
كەلتۇۇۇۈرۈش قاتارىۇۇۇدىن قىلىنۇۇۇدى .چۇۇۇۈنكى جۇۇۇاھىلالر :بۇۇۇۇ ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ
ئەزەلىي تەقدىرى گە تەسىر كۆرسىتىدۇ - ،دەپ ئېتىقاد قىالتتى.
خەتتۇۇۇۇابى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
قۇرئۇۇۇان كەرىۇۇۇم ۋە ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ گۇۇۇۈزەل ئىسۇۇۇىملىرى بىۇۇۇلەن دەم سۇۇۇېلىش
جۇۇۇۇايىزدۇر ،چۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
نەۋرىلىۇۇۇرى ھەسۇۇۇەن ۋە ھۈسۇۇۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇماغۇۇۇا دەم سۇۇۇۇېلىپ
مۇنۇۇۇۇداق دەيتتۇۇۇۇى« :ﷲنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇكەممەل كەلىمىلىۇۇۇۇرىگە سۇۇۇۇېغىنىپ،
سۇۇۇۇۇىلەرگە بۇۇۇۇۇارلىق شۇۇۇۇۇەيتان ۋە زەھەرلىۇۇۇۇۇك ھايۋانالرنىۇۇۇۇۇڭ يامۇۇۇۇۇانلىق
قىلىشۇۇۇىدىن ،شۇۇۇۇنداقال ،بۇۇۇارلىق يامۇۇۇان كۆزلەرنىۇۇۇڭ تېگىشۇۇۇىدىن پانۇۇۇاال
تىلەيۇۇۇۇۇمەن»  .ﷲ تىۇۇۇۇۇن يۇۇۇۇۇاردەم تىلەيمىۇۇۇۇۇز ۋە ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا تەۋەككۇۇۇۇۇۇل
قىلىمىز!

ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ يەئال ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ھەربىر مۇئمىن ﷲ تەقدىر قىلغان بارلىق ياخشىلىق ۋە يامانلىققا ئىمان كەلتۈرۈشى الزىۇم .ئىمۇان بىۇلەن ئىبۇادەت ئۇنىڭغۇا
ﷲنىڭ تەقدىر قىلغان نەرسىسى ھەممىدىن ۋە بارلىق سەۋەبلەردىن ئۈستۈن ئىكەنلىكىنى ئۇختۇرىدۇ.
ئىمام بۇخارى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
29

چوڭ گۇناھالر

30

چوڭ گۇناھالر

تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
نامازنى تەرك ئېتىش
ِ
ِ
وعكَا ال َّ و و جور ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :رج جخ جو و و ج ه و وون بجو ْ و و و ِ ْم ج ْو و و يج ج و و ُ
جانَّوبجو ُ و و ووَا َّ
الك و و و جوُ جَا ِ رج جس و و و ْوَ ج يجو ْ جَ و و و ْوَ جن َجي و و ووع إَِّال جه و و وون نجو و ووع ج ج جده و و و جون ج جك ِ و و و و ج ج و و ووع ِِع﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇالر

كەتكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن (ئۇالرنىۇۇۇڭ) ئۇۇۇورنىنى باسۇۇۇقان ئورۇنباسۇۇۇارالر نامۇۇۇازنى
تەرك ئەتتۇۇۇۇى .نەپسۇۇۇۇى  -خاھىشۇۇۇۇلىرىغا ئەگەشۇۇۇۇتى .ئۇۇۇۇۇالر (قىيۇۇۇۇامەتتە)
گۇمراھلىقنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇىنى تارتىۇۇۇۇدۇ .تەۋبە قىلغۇۇۇۇان ،ئىمۇۇۇۇان ئېيتقۇۇۇۇان ۋە
ياخشى ئەمەللەرنى قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا﴾ .
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتىكى
″نامۇۇۇۇازنى تەرك ئەتتۇۇۇۇى ″دېۇۇۇۇگەن جۇۇۇۇۈملە ئۈسۇۇۇۇتىدە توختىلىۇۇۇۇپ :ئۇۇۇۇۇ،
نامۇۇۇازنى پۈتۇۇۇۈنلەي تاشۇۇۇلىدى - ،دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئەمە  ،بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۆز
ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىاللمىۇۇۇۇدى - ،دېۇۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇۇدۇ ،دەپ
تەپسىر قىلغان.
تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ بۈيۇۇۇۇۈك ئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييىب (ﷲ
ئۇنىغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن)″ :نامۇۇۇازنى تەرك ئەتتۇۇۇى ″دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ
مەنىسۇۇۇىنى :پېشۇۇۇىن نۇۇۇامىزىنى ئەسۇۇۇىرگە ،ئەسۇۇۇىرنى شۇۇۇامغا ،شۇۇۇامنى
خۇۇۇۇۇۇپتەنگە ،خۇۇۇۇۇۇپتەننى بامۇۇۇۇۇداتقا ،بامۇۇۇۇۇداتنى كۇۇۇۇۇۈن چىققىۇۇۇۇۇچە
كېچىكتۇۇۇۇۇۈرۈپ ،نۇۇۇۇۇامىزىنى ۋاقتىۇۇۇۇۇدا ئۆتىمەيۇۇۇۇۇدىغانالر - ،دەپ تەپسۇۇۇۇۇىر
قىلغۇۇۇۇان ۋە :كىمكۇۇۇۇى ھەمىشۇۇۇۇە مۇشۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇپ ،تەۋبە قىلماسۇۇۇۇتىن
ئۆلسۇۇۇۇە ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇا ″غەي ″دېۇۇۇۇگەن جىلغىنۇۇۇۇى تەييۇۇۇۇارالپ
قويىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ ،دوزاختىكۇۇۇۇى ناھۇۇۇۇايىتى چوڭقۇۇۇۇۇر ۋە پۇۇۇۇۇرىقى ناھۇۇۇۇايىتى
سېسىق جايدۇر - ،دېگەن.
ِ
ِ
َّ ِ
ين
ﷲ تائۇۇۇاال باشۇۇۇقا بىۇۇۇر ئۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :رجو جَيْو و لم ْ ُ ج و و م ج ال ووِ ج
ُ و و ْوم جكو وون ج و و جورنِِ ْم ج و ووع ُ َ جن﴾ ﴿شۇۇۇۇۇنداق نامۇۇۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇۇا ۋايكۇۇۇۇى ،ئۇۇۇۇۇالر

سۈرە مەريەم - 42 ،ۋە  11ۇ ئايەتلەر.
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نامۇۇۇۇازنى غەپۇۇۇۇلەت بىۇۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇۇدۇ﴾  .يەنۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىرىماي،
ھورۇنلۇق قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي بولسۇن!
سۇۇۇەئد ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ ۋەققۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
مەن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن﴿ :ئۇۇۇۇۇۇالر
نامۇۇۇازلىرىنى غەپۇۇۇلەت بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇى
ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىغىنىمدا ،ئۇۇۇۇ« :نامازنىۇۇۇڭ ۋاقتىنۇۇۇى كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇۇۇۇش
كۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇدۇ» دەپ جۇۇۇاۋا بەرگەن ئىۇۇۇدى  .ئۇۇۇۇالر نامۇۇۇازنى ئۇۇۇۆز
ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇالرنى يەنىۇۇۇال
نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇچىالر دەپ ئاتىۇۇۇدى .ئەممۇۇۇا ھورۇنلۇۇۇۇق قىلىۇۇۇپ ،نامۇۇۇازنى
كېچىكتۇۇۇۇۇۇۇرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن قۇۇۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇۇۇازابنى ۋەدە قىلۇۇۇۇۇۇدى.
ئېيتىلىشۇۇۇىچە ،جەھەننەمۇۇۇدىكى بىۇۇۇر ۋادىنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى ۋەيلۇۇۇۇن بولۇۇۇۇپ،
ئۇنىۇۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇۇدە پۈتۇۇۇۇۈن دۇنيۇۇۇۇا تۇۇۇۇاغلىرى ماڭدۇرۇلسۇۇۇۇا ،ھارارىتىنىۇۇۇۇڭ
يۇقىرىلىقىۇۇۇۇدىن ئېرىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ يەنە شۇۇۇۇۇنداق ۋادىكۇۇۇۇى ،نامازغۇۇۇۇا
سۇۇۇەل قۇۇۇاراپ ،ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇيۇۇۇدىغانالرنىڭ تۇرالغۇۇۇۇ
جايىۇۇدۇر .ئەممۇۇا ﷲقۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇپ ،زايۇۇا قىلغىنىغۇۇا پۇشۇۇايمان قىلغۇۇۇانالر
بۇنىڭدىن مۇستەسنادۇر.
َّ ِ
دهنُ ووَا جال
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :يج ووع يجيُّو جُ ووع ال ووِ ج

نُو ْ ُِ ُِ و و و ووم يجه و و و ووَالُ ُِم جال يج جال َُ ُئ و و و ووم ك و و و وون ِ ْئو و و و و ِر َِّ
اّلل ج جه و و و وون يجو ُْ جو و و و و ْ جلِو و و و و ج رجُ ْ لجِو و و و و ج ُ و و و و ُوم ا ْجع ِ و و و و ُور جن﴾
ْ ج
ْ ْ ج ْج ْ
﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! مۇۇۇۇاللىرىڭالر ۋە بۇۇۇۇالىلىرىڭالر سۇۇۇۇىلەرنى ﷲنىۇۇۇۇڭ

زىكرىۇۇۇۇۇدىن (يەنۇۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇائەت  -ئىبادىتىۇۇۇۇۇدىن) غەپلەتۇۇۇۇۇتە
قالدۇرمىسۇۇۇۇۇۇن .كىملەركۇۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇۇدىكەن ،ئۇۇۇۇۇۇالر زىيۇۇۇۇۇان
تۇۇۇۇارتقۇچىالردۇر﴾  .تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالر بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە توختىلىۇۇۇۇپ :بۇۇۇۇۇ
ئۇۇۇايەتتىكى ﷲنىۇۇۇڭ زىكرىۇۇۇدىن مەقسۇۇۇەت ،بەش ۋاۇ نامۇۇۇازدۇر .كىمكۇۇۇى
نامۇۇۇاز ۋاقتىۇۇۇدا مۇۇۇال دۇنيۇۇۇا ،سۇۇۇودا  -سۇۇۇېتىق ۋە بۇۇۇاال  -چۇۇۇاقىلىرى بىۇۇۇلەن
مەشۇۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇۇپ ،نامۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇۇا ،زىيۇۇۇۇان
تارتقۇچىالردىن بولۇپ قالىدۇ - ،دېگەن.

سۈرە مائۇن - 3 ،ۋە  4ۇ ئايەتلەر.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار.
سۈرە مۇنافىقۇن 2 ،ۇ ئايەت.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى بەنۇۇۇۇۇدىنىڭ ئەمىلىۇۇۇۇۇدىن ھېسۇۇۇۇۇا  -كىتۇۇۇۇۇا
قىلىنىۇۇۇدىغان بىرىنچۇۇۇى نەرسۇۇۇە ،نامۇۇۇازدۇر .ئەگەر نۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇق بولسۇۇۇا،
نىجۇۇۇات تاپىۇۇۇدۇ ۋە قۇتۇلىۇۇۇدۇ .تولۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇا ،زاۋاللىققۇۇۇا يۈزلىنىۇۇۇدۇ ۋە
زىيان تارتىدۇ» .
ﷲ تائۇۇۇۇاال دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جهو ووع ج و و ج جِ ُِ ْم ِِف
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وِ ُئنَّ و و ووع جمُو و ووَض هو و و و ا ْجع ِ ِ
او و و و ج ج ُئنَّ و و ووع
ُ ج ج
ج و و و و جَ جر قج و و ووعلَُا جُْ اجو و و و ُ ه و و و جون الْ ُ ج و و و و م ج ج جُْ اجو و و و ُ اُاْ و و و ُوم الْ ْس و و و ج ج
ِ
عكَُ َّ
الك و ووعرِ ِ ج ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇالر (يەنۇۇۇۇۇى
اُ جِو و و مِِ ُ بِيجو و و ْوَ الو و و مِ ي ِن جحو و و َّ يجنجعاجو ووع الْيج َِو و و ُ رج ج و ووع نجو وون جُ ُ ُُ ْم جشو و و جُ ج

سۇۇۇۇۇائادەتمەن مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر) جەنۇۇۇۇۇنەتلەردە بولۇۇۇۇۇۇپ ،گۇناھكۇۇۇۇۇارالردىن:
«سۇۇۇۇىلەرنى دوزاخقۇۇۇۇۇا كىرگۇۇۇۇۇۈزگەن نۇۇۇۇۇېمە؟» دەپ سۇۇۇۇۇورايدۇ ،ئۇۇۇۇۇۇالر
(جۇۇۇۇاۋابەن) ئېيتىۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇز نامۇۇۇۇاز ئوقۇمىۇۇۇۇدۇق ،مىسۇۇۇۇكىنلەرگە تائۇۇۇۇام
بەرمىۇۇدۇق ،بىۇۇز بىھۇۇۇدە سۇۇۆز قىلغۇۇۇچىالر بىۇۇلەن بىھۇۇۇدە سۇۇۆز قىالتتۇۇۇق،
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىنى ئىنكۇۇۇار قىالتتۇۇۇۇق ،تۇۇۇاكى بىۇۇۇز ئۆلگۇۇۇۈچە (شۇۇۇۇنداق
قىلۇۇۇدۇق) .شۇۇۇاپائەت قىلغۇچىالرنىۇۇۇڭ شۇۇۇاپائىتى ئۇالرغۇۇۇا پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ
(يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى ﷲنىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىن قۇتقۇزىۇۇۇدىغان شۇۇۇاپائەتچى بولمايۇۇۇدۇ،
ئۇالرغۇۇۇا پۈتۇۇۇۈن ئەھلۇۇۇى زېمىۇۇۇن شۇۇۇاپائەت قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ئۇالرنىۇۇۇڭ
شاپائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ)﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇز
(مۇۇۇۇۇئمىنلەر) بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇالر (كۇۇۇۇاپىرالر) ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازدۇر.
نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ» ؛ «(مۇۇۇۇئمىن) بەنۇۇۇدە
بىۇۇۇۇلەن كۇۇۇۇۇپرى ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇتۇر»  .ھەر
ئىككىلى ھەدى سەھىھتۇر.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى ئەسۇۇۇىر نۇۇۇامىزىنى (قەسۇۇۇتەن) تەرك ئەتسۇۇۇە ،ئەمىلۇۇۇى بىكۇۇۇار
بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇە ،ﷲنىۇۇۇڭ
تىرمىزى ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە مۇددەسسىر - 32 ،ئايەتتىن  31ۇ ئايەتكىچە.
تىرمىزى ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ،ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ،ئەھمەد ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ھىمايىسۇۇۇۇىدىن ئۇۇۇۇادا  -جۇۇۇۇۇدا بولۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ» ؛ «مەن ئىنسۇۇۇۇانالر
بىۇۇلەن تۇۇاكى ئۇۇۇالر :الئىۇۇالھە ئىلاللۇۇالال (بىۇۇر ﷲتىۇۇن باشۇۇقا ھۇۇېچ ئىۇۇالال
يۇۇۇوق) ،دەپ شۇۇۇاھادەت ئىيتقۇۇۇان ،نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان ۋە زاكۇۇۇات بەرگەنۇۇۇگە
قەدەر ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىشۇۇۇۇقا بۇيرۇلۇۇۇۇدۇم .ئەگەر ئۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇنى ئەنە شۇۇۇۇۇنداق
ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،مەنۇۇۇدىن جۇۇۇانلىرىنى ۋە مۇۇۇاللىرىنى سۇۇۇاقالپ قالىۇۇۇدۇ ،پەقەت
ئىسۇۇۇالمدىكى (يەنۇۇۇى ئىسۇۇۇالمدا ئۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇتەك جىنۇۇۇايەت سۇۇۇادىر
قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا) تېگىشۇۇۇلىك جازاسۇۇۇىنى تارتىۇۇۇدۇ .قالغۇۇۇان ھېسۇۇۇابى ﷲقۇۇۇا
تېگىشۇۇۇلىكتۇر» ؛ «كىمكۇۇۇى ھەمىشۇۇۇە نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇمەي ئوقۇسۇۇۇا،
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇۇر ،دەلىۇۇۇل ۋە نىجۇۇۇاتلىق يۇۇۇولى بولىۇۇۇدۇ.
كىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇۇر ،دەلىۇۇۇل ۋە نىجۇۇۇاتلىق يۇۇۇولى
بولمايۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى پىۇۇۇرئەۋن ،قۇۇۇارۇن ،ھامۇۇۇان ۋە ئۇۇۇوبەي ئىبنۇۇۇى
خەلەف بىلەن بىرگە بولىدۇ» .
ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :نامۇۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىنىڭ
ئىسالمدا نېسىۋىسى يوقتۇر  - ،دېگەن.
بەزى ئۆلىمۇۇۇۇۇاالر مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۇۇۈچى
مەھشۇۇۇەرگاھتا يۇقىرىۇۇۇدىكى تۇۇۇۆت كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە يىغىلىۇۇۇدۇ.
چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ يۇۇۇا مۇۇۇال – مۇۇۇۈلكى بىۇۇۇلەن ،يۇۇۇا پادىشۇۇۇاھلىقى بىۇۇۇلەن ،يۇۇۇا
ۋەزىرلىكۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ،يۇۇۇۇا تىجۇۇۇۇارىتى بىۇۇۇۇلەن مەشۇۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇۇپ نامۇۇۇۇاز
ئوقۇمايۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇۇۇال  -مۇۇۇۈلكى بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز
ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،قۇۇۇارۇن بىۇۇۇلەن؛ پادىشۇۇۇاھلىقى بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل
بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،پىۇۇۇرئەۋن بىۇۇۇلەن؛ ۋەزىرلىكۇۇۇى بىۇۇۇلەن
مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ھامۇۇۇان بىۇۇۇلەن؛ تىجۇۇۇارىتى
بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقىيالمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،مەككىۇۇۇدىكى ئەڭ
چوڭ تىجارەتچى ئوبەي ئىبنى خەلەف بىلەن بىرگە يىغىلىدۇ.
مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئىبنى ماجەمۇ مۇشۇ مەزمۇندا ھەدى
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
دارىمى ،ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مالىك رىۋايەت قىلغان.
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دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى پەرز نامۇۇۇۇازنى قەسۇۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇۇە ،ﷲنىۇۇۇۇڭ
ھىمايىسۇۇۇىدىن ئۇۇۇادا  -جۇۇۇۇدا بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ»  .ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئىسۇۇۇالمدا ﷲ
ئەڭ ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ئىبۇۇۇۇۇادەت قايسۇۇۇۇۇى؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ۋاقتىۇۇۇدا ئوقۇلغۇۇۇان نامۇۇۇاز.
كىمكۇۇۇى نامۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇە ،ئۇنىۇۇۇڭ دىنۇۇۇى يوقتۇۇۇۇر ،نامۇۇۇاز دىننىۇۇۇڭ
تۈۋرۈكىدۇر» دەپ جاۋا بەردى.
ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ سۈيقەسۇۇۇتكە ئۇۇۇۇچراپ يارىۇۇۇدار ھالۇۇۇدا
ياتقانۇۇۇدا ،ھەمراھلىۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇا« :ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى! نامۇۇۇاز
ۋاقتۇۇۇى بولۇۇۇدى» دېگەنىۇۇۇدى« ،تۇۇۇوغرا دەيسۇۇۇەن ،نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن
كىشۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇالمدا نېسىۋىسۇۇۇى يوقتۇۇۇۇر» دېۇۇۇدى ۋە جاراھىتىۇۇۇدىن قۇۇۇان
ئېقىۋاتقۇۇۇان ھۇۇۇالەتتە نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇدى  .ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى شۇۇۇەقىق
تۇۇۇۇۇابىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرى نامۇۇۇازدىن باشۇۇۇقا ئەمەلنۇۇۇى تەرك ئېتىشۇۇۇۇنى
كۇپرى دەپ سانىمايتى - ،دېگەن .
ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن نامۇۇۇاز ئوقۇمايۇۇۇدىغان ئايالنىۇۇۇڭ ھۇۇۇۆكمى
ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :كىمكۇۇۇى نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا ،كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ- ،
دەپ جۇۇۇۇاۋا بەرگەن  .ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :كىمكۇۇۇۇى
نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ دىنۇۇۇى يۇۇۇوق - ،دېۇۇۇگەن  .ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر ۋاۇ نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك ئەتسۇۇۇە،
ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇۇا ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا غەزەپ قىلغۇۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇۇدا بارىۇۇۇۇۇدۇ- ،
دېۇۇۇۇگەن  .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇى
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بەيھەقى زەئىپ سەنەد بىلەن رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مالىك رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
مۇنزىرى نەقىل قىلغان .ئەلبانى :بۇ ھەدىسنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىندى دېيىش تۇوغرا ئەمە  .چۇۈنكى
سەنەدىدە مەئقەل ئىسىملىك كىملىكى ناتونۇش بىرى بار - ،دېگەن.
مۇنزىرى نەقىل قىلغان.
بەززار ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
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نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن ھالۇۇۇدا ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا بارسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇڭ باشۇۇۇقا
ياخشى ئەمەللىرىگە ئېتىبار بەرمەيدۇ» دېگەن.
ئىبنۇۇۇى ھەزم :شۇۇۇېرىكتىن قالسۇۇۇا نامۇۇۇازنى ۋاقتىۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۈرۈپ
ئوقۇۇۇۇۇش ۋە نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن چۇۇۇۇوڭراق گۇنۇۇۇۇاال يوقتۇۇۇۇۇر- ،
دېۇۇۇۇۇگەن .ئىبۇۇۇۇۇراھىم نەخەئۇۇۇۇۇى :كىمكۇۇۇۇۇى نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتسۇۇۇۇۇە،
ھەقىۇۇۇقەتەن كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇگەن .ئەييۇۇۇۇ سۇۇۇەختىيانىمۇ شۇۇۇۇنداق
دېۇۇۇگەن .ئەۋن ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇلالال :بەنۇۇۇدە قەبۇۇۇرىگە قويۇلغانۇۇۇدا بىرىنچۇۇۇى
بولۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇوراققا تارتىلىۇۇۇۇدىغان ئەمەل نامۇۇۇۇازدۇر .ئەگەر نۇۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇۇق
بولسۇۇۇا ،باشۇۇۇقا ئەمەللىۇۇۇرىگە قارىلىۇۇۇدۇ .نۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇا ،باشۇۇۇقا
ئەمەللىرىگە قارالمايدۇ - ،دېگەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« بەنۇۇۇدە نۇۇۇامىزىنى ۋاقتىۇۇۇدا ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،نۇۇۇامىزى نۇرلۇۇۇۇق ھالۇۇۇدا ئاسۇۇۇمانغا
كۆتۈرۈلۇۇۇۇۇۈپ ،ئەرشۇۇۇۇۇكىچە ئۆرلەيۇۇۇۇۇدۇ .مۇنۇۇۇۇۇداق نامۇۇۇۇۇاز ئىگىسۇۇۇۇۇىگە
قىيۇۇۇامەتكىچە مەغپىۇۇۇرەت تىلەيۇۇۇدۇ ۋە″ :سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلماسۇۇۇتىن
قوغدىغىنىڭۇۇۇۇۇدەك ،ﷲ سۇۇۇۇۇېنى قوغدىسۇۇۇۇۇۇن ″دەيۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر بەنۇۇۇۇۇدە
نۇۇۇامىزىنى ۋاقتۇۇۇى ئۆتكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،نۇۇۇامىزى قۇۇۇاراڭغۇلۇق
باسۇۇۇقان ھالۇۇۇدا يۇقىرىغۇۇۇا ئۆرلەيۇۇۇدۇ .ئاسۇۇۇمانغا يەتكەنۇۇۇدە ،ئەسۇۇۇكى چاپۇۇۇان
پۇرالنغانۇۇۇدەك پۇرلىنىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىگە تاشۇۇۇلىنىدۇ ،نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا:
سەن مېنى زايا قىلغىنىڭدەك ،ﷲ سېنى زايا قىلسۇن» دەيدۇ .
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزىنى قوبۇۇۇۇل
قىلمايۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،جامۇۇۇائەت ياقتۇرمىسۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇا ئىمۇۇۇام بولىۋالغۇۇۇان
كىشۇۇۇى؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ئۇۇۇۆزى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇان قۇۇۇۇلىنى زورالپ ئىشۇۇۇلەتكەن
كىشۇۇۇى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن قۇۇۇازا قىلىۇۇۇپ ،كېۇۇۇيىن ئۇۇۇادا
قىلغان كىشى» .

غەززالى نەقىل قىلغان.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ ھەدى  - ،دېگەن.
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
« ئىككۇۇۇى نامۇۇۇازنى ئۆزرىسۇۇۇىز بىرلەشۇۇۇتۈرۈپ ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇى شۇۇۇەك ۇ
شۈبھىسۇۇۇۇىز چۇۇۇۇوڭ گۇناھالرنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىكلىرىدىن بىۇۇۇۇرىگە كەلۇۇۇۇگەن
بولىۇۇۇۇۇدۇ»  .ﷲتىۇۇۇۇۇن تەۋپىۇۇۇۇۇق ۋە يۇۇۇۇۇاردەم تىلەيمىۇۇۇۇۇز ،شۇۇۇۇۇەك ۇ
شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇك ۋە ناھۇۇۇايىتى
مېھرىباندۇر.
*****
كىچىك باال ناماز ئوقۇشقا قاچان بۇيرۇلىدۇ؟
ئەبۇۇۇۇۇ داۋۇد «سۇۇۇۇۈنەن» نۇۇۇۇاملىق كىتابىۇۇۇۇدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىچىۇۇۇك
بۇۇۇاال يەتۇۇۇتە ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇڭالر ،ئۇۇۇون ياشۇۇۇقا
كىرگەنۇۇۇدە (ئەگەر ئوقۇمىسۇۇۇا) ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇرۇڭالر (يەنۇۇۇى نامازغۇۇۇا كۆنۇۇۇدۈرۈش
ئۈچۇۇۇۈن قورقۇتۇۇۇۇڭالر)»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە« :يەتۇۇۇتە ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە
بۇۇۇاالڭالرنى نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇڭالر ،ئۇۇۇون ياشۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇدە (ئەگەر
ئوقۇمىسۇۇۇا) ئۇۇۇۇرۇڭالر ،ياتىۇۇۇدىغان جۇۇۇايلىرىنى ئۇۇۇايرىم قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىڭالر»
دېيىلگەن .
ئىمۇۇام ئەبۇۇۇ سۇۇۇاليمان خەتتۇۇابى :بۇۇۇ ھەدىۇۇ شۇۇەرىپ كىچىۇۇك بۇۇاال
بۇۇۇاالغەتكە يەتكەنۇۇۇدە نامۇۇۇاز ئوقۇمىسۇۇۇا ،ناھۇۇۇايىتى قۇۇۇاتتىق جازالىنىشۇۇۇىنىڭ
الزىملىقىغۇۇۇۇۇۇا دااللەت قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ - ،دەيۇۇۇۇۇۇدۇ .ئىمۇۇۇۇۇۇام شۇۇۇۇۇۇافىلىنىڭ
ھەمراھلىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى بۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇنى دەلىۇۇۇۇل قىلىۇۇۇۇپ :بۇۇۇۇاالغەتكە
يەتكەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن نامۇۇۇۇازنى قەسۇۇۇۇتەن تەرك ئەتكەنلەرنۇۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش
كېۇۇۇرەك دەپ قارايۇۇۇدۇ ۋە :بۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇگەن بۇۇۇالىنى (نامۇۇۇازنى تەرك
ئەتكەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن) ئۇرۇشۇۇۇۇنىڭ الزىملىقۇۇۇۇى بۇۇۇۇاالغەتكە يەتكەنۇۇۇۇدىن
كېۇۇۇۇۇيىن ئۇرۇشۇۇۇۇۇتىنمۇ ئېغىۇۇۇۇۇرراق جازاغۇۇۇۇۇا اليىۇۇۇۇۇق بولىۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى
كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ .ئۇرۇشۇۇۇۇتىن قالسۇۇۇۇا ،ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن باشۇۇۇۇقا ئېغىۇۇۇۇرراق جۇۇۇۇازا
يوقتۇر - ،دەيدۇ.
تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ئىنتايىن زەئىپ ھەدى  - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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ئۆلىمۇۇۇۇۇاالر نامۇۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۈچىلەرنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇۆكمى ھەققىۇۇۇۇۇدە
ئوخشۇۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇۇالرنى يەكۈنلىۇۇۇۇدى .ئىمۇۇۇۇام مالىۇۇۇۇك ،شۇۇۇۇافىلى ۋە
ئەھۇۇۇۇۇمەد (ﷲ ئۇالرغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇن) قاتۇۇۇۇۇارلىقالر :نامۇۇۇۇۇاز
ئوقۇمايۇۇۇدىغانالرنىڭ بۇۇۇوينى قىلىۇۇۇچ بىۇۇۇلەن چېپىلىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدى .ئۇۇۇالىمالر
يەنە نامازنىۇۇۇۇڭ ۋاقتىنۇۇۇۇى شۇۇۇۇەرئى ئۆزرىسۇۇۇۇى بولماسۇۇۇۇتىن ئۆتكۈزىۋېتىۇۇۇۇپ
ئوقۇغۇچىالرنىۇۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۇاپىرلىقى ھەققىۇۇۇۇۇدىمۇ ئوخشۇۇۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇۇۇالرنى
يەكۈنلىۇۇۇۇدى .ئىبۇۇۇۇراھىم نەخەئىۇۇۇۇي ،ئەييۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەختىيانى ،ئابۇۇۇۇدۇلالال
ئىبنۇۇۇۇى مۇبۇۇۇۇارەك ،ئەھۇۇۇۇمەد ئىبنۇۇۇۇى ھەنۇۇۇۇبەل ۋە ئىسۇۇۇۇھاق ئىبنۇۇۇۇى
راھىۇۇۇۇۋەيھى قاتۇۇۇۇارلىقالر :ئۇنۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇى كۇۇۇۇاپىردۇر - ،دېۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇالر
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :بىۇۇۇۇز (مۇۇۇۇۇئمىنلەر)
بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇالر (كۇۇۇۇاپىرالر) ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازدۇر ،نامۇۇۇۇازنى تەرك
ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ» ؛ «(مۇۇۇۇئمىن) بەنۇۇۇدە بىۇۇۇلەن كۇۇۇاپىر
ئارىسۇۇۇۇىدىكى پەرق نامۇۇۇۇازنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇتۇر» دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇلىرىنى
دەلىل كەلتۈردى.
*****

بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان« :كىمكۇۇۇۇى پەرز
نامۇۇۇازالرنى تاشلىماسۇۇۇتىن ھەر دائىۇۇۇم ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق
بەش كۇۇۇۇارامەتنى ئىنلۇۇۇۇام قىلىۇۇۇۇدۇ :بىرىنچۇۇۇۇى ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىن تۇرمۇۇۇۇۇش
قىيىنچىلىقلىرىنۇۇۇۇۇى كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇۇى ،قەبۇۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇازابىنى
كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،نۇۇۇۇامە  -ئەمۇۇۇۇالىنى ئۇۇۇۇوڭ قولىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇدۇ؛
تۇۇۇۆتىنچى ،پۇلسۇۇۇىرات كۆۋرۈكىۇۇۇدىن چاقمۇۇۇاق تېزلىكىۇۇۇدە ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ؛
بەشىنچى ،جەننەتكە ھېسا  -كىتابسىز كىرىدۇ.
كىمكۇۇى نامازغۇۇا سۇسۇۇلۇق قىلسۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇنى ئۇۇون تۇۇۆت ئۇۇازا بىۇۇلەن
ئازاباليۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ئازابنىۇۇۇڭ بەشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا ،ئۇۇۇۈچى سۇۇۇەكراتتا ،ئۇۇۇۈچى
قەبرىۇۇۇدە ،ئۇۇۇۈچى قەبرىۇۇۇدىن چىققانۇۇۇدا بولىۇۇۇدۇ .دۇنيۇۇۇادا بولىۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇا
كەلسۇۇۇۇەك ،بىرىنچۇۇۇۇى ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۆمرىۇۇۇۇدىن بەرىكەتنۇۇۇۇى كۆتۈرىۋېتىۇۇۇۇدۇ؛
ئىككىنچۇۇۇى ،ئۇنىۇۇۇڭ يۈزىۇۇۇدىن سۇۇۇالىى كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇاالمىتىنى ئۆچۇۇۇۈرۈپ
تىرمىزى ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ،ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ،ئەھمەد ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان.
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تاشۇۇۇاليدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،ئۇنىۇۇۇڭ ھېچبىۇۇۇر ئەمىلىۇۇۇگە سۇۇۇاۋا بەرمەيۇۇۇدۇ؛
تۇۇۇۇۇۆتىنچى ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇۇى ئاسۇۇۇۇۇمانغا ئۆرلىمەيۇۇۇۇۇدۇ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى،
ياخشۇۇۇۇىالرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇىدا ئۇنىۇۇۇۇڭ نېسىۋىسۇۇۇۇى بولمايۇۇۇۇدۇ .سۇۇۇۇەكراتتا
بولىۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇا كەلسۇۇۇەك ،بىرىنچۇۇۇى ،ئۇۇۇۇ خارالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ؛
ئىككىنچۇۇۇى ،ئۇۇۇاچ ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،ئۇسسۇۇۇۇز ھالۇۇۇدا ئۆلىۇۇۇدۇ.
گەرچە ئۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇا دېڭىزلىۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن سۇغىرىلسۇۇۇۇىمۇ ،ئۇسسۇۇۇۇۇزلۇققا
قانمايدۇ.
قەبرىۇۇۇۇدە بولىۇۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇۇا كەلسۇۇۇۇەك ،بىرىنچۇۇۇۇى ،قەبۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇنى
قىسۇۇۇۇتاپ ،پۈتۇۇۇۇۈن ئەزالىرىنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر ۇ بىۇۇۇۇرىگە كىرىشۇۇۇۇتۈرىۋېتىدۇ؛
ئىككىنچۇۇۇى ،قەبرىسۇۇۇىگە يېقىلغۇۇۇان ئۇۇۇوت ئۈسۇۇۇتىدە كۇۇۇېچە  -كۈنۇۇۇدۈز
ئۇيۇۇۇاق  -بۇياققۇۇۇا ئۆرىلىۇۇۇپ ئازابلىنىۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،قەبرىۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇا
″شۇۇۇۇجائۇل ئەقۇۇۇرە  ″ئىسۇۇۇىملىك بىۇۇۇر يىۇۇۇالن يۆگىشۇۇۇىۋالىدۇ .يىالننىۇۇۇڭ
كۇۇۇۇۆزلىرى ئۇۇۇۇوت ،تىرمۇۇۇۇاقلىرى تۆمۇۇۇۇۈر بولۇۇۇۇۇپ ،ھەربىۇۇۇۇر تىرمىقىنىۇۇۇۇڭ
ئۇزۇنلۇۇۇۇقى بىۇۇۇر كۈنلۇۇۇۈك مۇسۇۇۇاپىگە تەڭ كېلىۇۇۇدۇ .يىۇۇۇالن ئۆلۇۇۇۈككە گەپ
قىلىۇۇۇپ :مەن ″شۇۇۇۇجائۇل ئەقۇۇۇرە  ″بۇۇۇولىمەن - ،دەيۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاۋازى
گۇلدۇرمامىۇۇۇدەك چىقىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇپ :سۇۇۇەن بامۇۇۇدات
نۇۇۇامىزىنى كۇۇۇۈن چىققانغۇۇۇا قەدەر ئوقۇمىغانلىقىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن رەبۇۇۇبىم مېنۇۇۇى
سۇۇۇۇېنى چېقىشۇۇۇۇقا بۇيرىۇۇۇۇدى .پېشۇۇۇۇىننى ئەسۇۇۇۇىرگە ،ئەسۇۇۇۇىرنى شۇۇۇۇامغا،
شۇۇۇامنى خۇۇۇۇپتەنگە ۋە خۇۇۇۇپتەننى بامۇۇۇداتقا كېچىكتۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغانلىقىۇۇۇڭ
ئۈچۇۇۇۈن رەبۇۇۇبىم مېنۇۇۇى سۇۇۇېنى چېقىشۇۇۇقا بۇيرىۇۇۇدى - ،دەيۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇنى
ھەربىۇۇۇر چاققانۇۇۇدا يەرنىۇۇۇڭ ئاسۇۇۇتىغا يەتمىۇۇۇش گەز كىرىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ
تۇۇۇۇاكى قىيۇۇۇۇامەتكىچە يەر تېگىۇۇۇۇدە ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ .قەبرىۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇپ،
مەھشۇۇۇۇەرگاھتا توپالنغانۇۇۇۇدا بولىۇۇۇۇدىغان ئازابقۇۇۇۇا كەلسۇۇۇۇەك ،بىرىنچۇۇۇۇى،
ھېسۇۇۇۇا  -كىتۇۇۇۇابى ئېغىۇۇۇۇر بولىۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە
ئۇچرايدۇ؛ ئۈچىنچى ،جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ».
يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :نامازغۇۇۇا سۇۇۇەل قارىغۇۇۇان
كىشۇۇۇۇى يۇۇۇۇۈزىگە ئۇۇۇۇۈچ قۇۇۇۇۇر خەت يېزىلغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇالەتتە مەھشۇۇۇۇەرگاھقا
كېلىۇۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇۇى قۇرغۇۇۇۇا :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇۇى زايۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى!
ئىككىنچۇۇۇى قۇرغۇۇۇا :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرىغۇۇۇۇچى! ئۇۇۇۈچىنچى
قۇرغۇۇا :دۇنيۇۇادا ﷲنىۇۇڭ ھەققىنۇۇى زايۇۇا قىلغانلىقىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن بۈگۇۇۈن سۇۇەن
39

چوڭ گۇناھالر

ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن ئۈمىۇۇۇدىڭنى ئۇۇۇۈزگىن!  -دېۇۇۇگەن خەتۇۇۇلەر يېزىلغۇۇۇان
بولىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا
كەلتۈرۈلگەنۇۇۇدە دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا بۇيرۇلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ :ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم! نۇۇۇېمە
ئۈچۇۇۇۇۈن؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغاندا ،ﷲ :نامۇۇۇۇازنى كېچىكتۇۇۇۇۈرۈپ ئوقۇغانلىقىۇۇۇۇڭ
ۋە مېنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىم بىۇۇۇلەن يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچكەنلىكىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن- ،
دەپ جاۋا بېرىدۇ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر كۇۇۇۇۇۈنى
سۇۇۇۇاھابىلىرىگە قۇۇۇۇاراپ« :ئۇۇۇۇى ﷲ! ئۇۇۇۇارىمىزدا شۇۇۇۇەقى ۋە مەھرۇمالرنۇۇۇۇى
قويمۇۇۇۇا!» دېۇۇۇۇدى .ئانۇۇۇۇدىن« :شۇۇۇۇەقى ۋە مەھرۇمالرنىۇۇۇۇڭ كىملىكىنۇۇۇۇى
بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىدى .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇ كىمۇۇۇدۇر؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ نامازنى تەرك ئەتكۈچى - ،دەپ جاۋا بەردى .
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى يۇۇۇۇۈزلىرى ئەڭ بۇۇۇۇۇرۇن قارىۇۇۇۇداپ كېتىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ
نامۇۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۇۈچىلەر ئىكەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ .دوزاختۇۇۇۇا
يىۇۇۇۇالن بىۇۇۇۇلەن تولغۇۇۇۇان «مەلۇۇۇۇھەم» ئىسۇۇۇۇىملىك بىۇۇۇۇر ۋادى بۇۇۇۇار .بۇۇۇۇۇ
ۋادىۇۇۇدىكى ھەربىۇۇۇر يىالننىۇۇۇڭ بۇۇۇوينى تۇۇۇۆگە بوينىۇۇۇدەك يوغۇۇۇان ،ئۇزۇنلۇۇۇۇقى
بىۇۇۇر ئۇۇۇايلىق مۇسۇۇۇاپىگە تەڭ كېلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ ،نامۇۇۇازنى تەرك ئەتكۇۇۇۈچىلەرنى
چاقىۇۇۇۇدۇ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ زەھىۇۇۇۇرى دوزىخىنىۇۇۇۇڭ بەدىنىۇۇۇۇدە يەتمىۇۇۇۇش يىۇۇۇۇل
قاينايدۇ ،كېيىن ئۇنىڭ بەدىنى پارچىلىنىپ كېتىدۇ .
قىسسەەەەە :بەنۇۇۇۇى ئىسۇۇۇۇرائىل قەۋمىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال مۇسۇۇۇۇا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مەن بىۇۇۇر چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال قىلۇۇۇدىم .ئەممۇۇۇا
پۇشۇۇۇايمان قىلىۇۇۇپ ﷲقۇۇۇا تەۋبە قىلۇۇۇدىم .ﷲقۇۇۇا دۇئۇۇۇا قىلغىۇۇۇن! گۇنۇۇۇاھىمنى
ھەم مەشھۇر ھەدى

بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى ئېنىق ئەمە
ھەيسەمى نەقىل قىلغان.
ئەھمەد ،تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.

كىتابلىرىدا تېپىلمايدۇ.
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كەچۇۇۇۇۇۇۈرۈپ ،تەۋبەمنۇۇۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇۇۇل قىلسۇۇۇۇۇۇۇن!  -دېۇۇۇۇۇۇدى .مۇسۇۇۇۇۇۇا
ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن:
_ گۇناھىڭ نېمە؟  -دەپ سورىغانىدى ،ئۇ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مەن زىنۇۇۇا قىلۇۇۇدىم ،بىۇۇۇر بۇۇۇاالم بولۇۇۇدى.
كېۇۇۇيىن بۇۇۇۇ بۇۇۇالىنى ئۆلتۇۇۇۈردۈم - ،دەپ جۇۇۇاۋا بەردى .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان
مۇسا ئەلەيھىسساالم:
_ ئۇۇۇۇى گۇناھكۇۇۇۇار! تاشۇۇۇۇقىرىغا چىۇۇۇۇق ،سۇۇۇۇېنىڭ شۇۇۇۇۇملۇقىڭدىن
ئاسۇۇۇماندىن ئۇۇۇوت چۈشۇۇۇۈپ بىزنۇۇۇى كۆيدۈرۋەتمىسۇۇۇۇن - ،دېۇۇۇدى .ئايۇۇۇال
مۇسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇدىن كۇۇۇۇۆڭلى يېۇۇۇۇرىم بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا
چىقىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇى .شۇۇۇۇۇ ھامۇۇۇۇان جىبرىلىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم مۇسۇۇۇۇا
ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا چۈشۈپ:
_ ئۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇا! ﷲ تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇاڭا :نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇۇڭ
تەۋبىسۇۇۇىنى رەت قىلۇۇۇدىڭ؟ ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ يامۇۇۇان گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى
بىلمەمسەن؟ دەۋاتىدۇ - ،دېدى .مۇسا ئەلەيھىسساالم:
_ ئۇۇۇى جىبرىلىۇۇۇل! ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ يامۇۇۇان گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى كىۇۇۇم؟
 دەپ سورىغانىدى ،جىبرىلىل ئەلەيھىسساالم:_ بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ نامۇۇۇازنى قەسۇۇۇتەن تەرك قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى - ،دەپ
بەردى .
جاۋا
*****

يەنە بىەەەر قىسسەەەە :ئىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۆتكەن ئۇلۇۇۇۇغالردىن بىرىنىۇۇۇڭ
ھەمشىرىسۇۇۇۇى ۋاپۇۇۇۇات بولغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ ،مېيىتنۇۇۇۇى كۆمۇۇۇۇۈش ئەسناسۇۇۇۇىدا
ئۇنىۇۇڭ ھەميۇۇانى قەبۇۇرىگە چۈشۇۇۈپ قۇۇاپتۇ ،ئۇۇۇنى ھۇۇېچكىم سۇۇەزمەپتۇ .ئۇۇۇ
كىشۇۇۇى ئۇۇۇۆيگە كەلگىنىۇۇۇدە ھەميانىنىۇۇۇڭ چۈشۇۇۇۈپ قۇۇۇالغىنىنى بىلىۇۇۇپ،
قەبۇۇۇۇرىگە قايتىۇۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇۇ .ئىنسۇۇۇۇانالر كەتكەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن قەبرىنۇۇۇۇى
ئېچىۇۇۇپ قارىسۇۇۇا ،قەبۇۇۇرە ئىچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوت بىۇۇۇلەن تولغۇۇۇانلىقىنى كۆرۈپتۇۇۇۇ.
شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،قەبرىنۇۇۇى ئېتىۋېتىۇۇۇپ ،يىغلىغىۇۇۇنىچە ئانىسۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىغا
بېرىپتۇ  -دە:

ھەيسەمى نەقىل قىلغان .ئەمما ئۇ ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىندۇر.
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_ ئۇۇۇۇۇى ئانۇۇۇۇۇا! ھەمشۇۇۇۇۇىرەمنىڭ ئەھۇۇۇۇۇۋالىنى ۋە نۇۇۇۇۇېمە ئىۇۇۇۇۇش
قىلغانلىقىنى ماڭا ئېيتىپ بەرگىن؟  -دەپتۇ .ئانىسى:
_ نېمە ئۈچۈن مۇنداق سورايسەن؟  -دېگەن ئىكەن ،ئۇ:
_ ئۇۇۇى ئانۇۇۇا! ئۇنىۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇىدە ئۇۇۇوت كۆيىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم- ،
دەپتۇ .بۇنى ئاڭلىغان ئانا يىغالپ تۇرۇپ:
_ ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم! ھەمشۇۇۇۇىرەڭ نامازغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەل قۇۇۇۇارايتتى ،ۋاقتىۇۇۇۇدا
ئوقۇمايتتى - ،دەپ جاۋا بېرىپتۇ .
نامۇۇۇۇازنى ۋاقتىۇۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۇۈرۈپ ئوقۇيۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇۇالى بۇۇۇۇۇ
بولسۇۇۇۇۇا ،ئوقۇمايۇۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇۇۇالى نۇۇۇۇۇېمە بۇۇۇۇۇوالر؟! ﷲ تائۇۇۇۇۇاالدىن
نامۇۇۇۇازلىرىمىزنى ھەمىشۇۇۇۇە ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىلىشۇۇۇۇىمىزغا يۇۇۇۇاردەم
بېرىشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇورايمىز .ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇايىتى
كەرەملىكتۇر.
*****

نامازنىۇۇۇڭ رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىلىرىنى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلمۇۇۇاي ،توخۇۇۇۇ دان
چوقۇغانۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇادا قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ جازاسۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە ﷲ تائۇۇۇۇاال
ِ
ِ َّ ِ
ين ُ و و ْوم جكو وون ج و و جورنِِ ْم ج و ووع ُ َ جن﴾ ﴿شۇۇۇۇۇۇنداق
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :رجو جَيْ و و لم ْ ُ ج و و م ج الو ووِ ج
نامۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇا ۋايكۇۇى ،ئۇۇۇۇالر نامۇۇازنى غەپۇۇۇلەت بىۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ﴾ .
تەپسىرشۇناسۇۇۇۇۇالرنىڭ بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەتنى« :ئۇۇۇۇۇۇالر نامۇۇۇۇۇازنى توخۇۇۇۇۇۇ دان
چوقۇغانۇۇۇۇۇدەك ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغان ،رۇكۇۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇۇەجدىلىرىنى تولۇۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇۇادا
قىلمايدىغانالر» دەپ تەپسىر قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان.
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
مەسۇۇۇۇجىدكە كىۇۇۇۇردى .ئۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەممۇ مەسۇۇۇجىدتە نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپ ئولتۇۇۇۇراتتى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى نامۇۇۇاز
ئوقۇۇۇۇدى ،ئانۇۇۇدىن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە سۇۇۇاالم
بەردى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىمىغا
جۇۇۇاۋا قۇۇۇايتۇردى ۋە« :نامۇۇۇازنى قايتىۇۇۇدىن ئوقۇۇۇۇ ،چۇۇۇۈنكى سۇۇۇەن نامۇۇۇاز
ئوقۇمىۇۇۇدىڭ» دېۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قايتىۇۇۇپ بېرىۇۇۇپ نامۇۇۇازنى ئالۇۇۇدىنقىغا
ئىبنى قەييۇم نەقىل قىلغان .ئەمما ئۇمۇ ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىندۇر.
سۈرە مائۇن - 3 ،ۋە  4ۇ ئايەتلەر.
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ئوخشۇۇۇاش ئوقۇۇۇۇدى .ئانۇۇۇدىن قايتىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە سۇۇۇاالم بەردى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىمىغا جۇۇۇۇاۋا قۇۇۇۇايتۇرۇپ بولۇۇۇۇۇپ« :نامۇۇۇۇازنى
قايتىۇۇدىن ئوقۇۇۇ ،چۇۇۈنكى سۇۇەن نامۇۇاز ئوقۇمىۇۇدىڭ» دېۇۇدى .بۇۇۇ ئىۇۇش ئۇۇۈچ
قېۇۇۇتىم تەكرارالنۇۇۇدى .ئۇۇۇۈچىنچى قېۇۇۇتىم ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى :سۇۇۇېنى ھەق بىۇۇۇلەن
پەيغەمۇۇۇۇبەر قىلىۇۇۇۇپ ئەۋەتۇۇۇۇكەن زات بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مەن بۇنىڭۇۇۇۇدىن ياخشۇۇۇۇى ئوقۇيالمۇۇۇۇايمەن ،ماڭۇۇۇۇا سۇۇۇۇەن
ئۆگىتىۇۇۇۇۇپ قۇۇۇۇۇويغىن - ،دېۇۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا« :نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا تۇرغۇۇۇان چېغىڭۇۇۇدا تەكبىۇۇۇر ئېيۇۇۇتقىن
(يەنۇۇۇى ﷲ ئەكۇۇۇبەر دېۇۇۇگەن ھالۇۇۇدا قۇۇۇۇالق قۇۇۇاققىن) .كېۇۇۇيىن قۇرئانۇۇۇدىن
ئۇۇۇۇۆزۈڭگە ئاسۇۇۇۇان بولغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇغىن ،كېۇۇۇۇيىن ئالۇۇۇۇدىرىماي
ئۇۇۇارامخۇدا ھۇۇۇالەتتە رۇكۇۇۇۇ قىلغىۇۇۇن .كېۇۇۇيىن رۇكۇۇۇۇدىن بېشۇۇۇىڭنى كۆتۇۇۇۈرۈپ
راۋۇرۇ تۇۇۇۇۇرغىن .كېۇۇۇۇيىن ئالدىرىماسۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇارامخۇدا ھالۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەجدە
قىلغىۇۇۇن .كېۇۇۇيىن ئالدىرىماسۇۇۇتىن ئۇۇۇارامخۇدا ھالۇۇۇدا ئولتۇۇۇۇرغىن .كېۇۇۇيىن
ئالدىرىماسۇۇۇتىن ئۇۇۇارامخۇدا ھالۇۇۇدا ئىككىنچۇۇۇى سۇۇۇەجدىنى قىلغىۇۇۇن .باشۇۇۇقا
نامازلىرىڭنىڭ ھەممىسىنى مانا مۇشۇنداق ئوقۇغىن» دېدى.
ئىمۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇمەد رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :رۇكۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇەجدىدە بېلىنۇۇۇۇى راۋۇرۇ تۇۇۇۇۈز
قىلمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا تاپمايۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن .يەنە بىۇۇۇر
رىۇۇۇۇۇۇۋايەتتە« :رۇكۇۇۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇۇۇەجدىدە دۈمبىسۇۇۇۇۇۇىنى راۋۇرۇ تۇۇۇۇۇۇۈز
قىلمىغىۇۇۇچە» دېۇۇۇيىلگەن .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
تەرىپىۇۇۇدىن كەلۇۇۇگەن بۇۇۇۇ دەلىۇۇۇل پەرز نامۇۇۇازالردا رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىدىن
كېۇۇۇۇۇ يىن قەددىنۇۇۇۇۇى رۇ تۇتمىغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىنىڭ نامىزىنىۇۇۇۇۇڭ باتىۇۇۇۇۇل
بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ .ئۇۇۇۇارامخۇدا دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى:
سۇۇۇەجدە قىلغانۇۇۇدا ،ئولتۇرغانۇۇۇدا ۋە رۇكۇۇۇۇدىن تۇرغانۇۇۇدا بۇۇۇارلىق ئەزاالرنىۇۇۇڭ
ئۆز ئورنىغا تولۇق قايتىشى دېمەكتۇر.

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
43

چوڭ گۇناھالر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئوغرىنىۇۇۇۇڭ ئەڭ
يۇۇۇامىنى نامۇۇۇاز ئوغرىسۇۇۇىدۇر» دېگەنىۇۇۇدى ،سۇۇۇاھابىلەر :نامۇۇۇازنى قانۇۇۇداق
ئوغرىاليۇۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىدى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :رۇكۇۇۇۇۇۇ ،سۇۇۇۇۇەجدە ۋە قىرائەتنۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇۇۇادا
قىلمايدۇ» دەپ جاۋا بەردى.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ
تائۇۇۇۇاال رۇكۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەجدە ئارىسۇۇۇۇىدا قەددىنۇۇۇۇى رۇ تۇتمىغۇۇۇۇان
كىشۇۇۇىگە رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىمايۇۇۇدۇ» ؛ «ئۇۇۇۇ ،مۇناپىقنىۇۇۇڭ
نامىزىۇۇۇدۇر ،ئولتۇۇۇۇرۇپ قۇياشۇۇۇنى كۈزىتىۇۇۇدۇ ،ھەتتۇۇۇا قۇيۇۇۇاش شۇۇۇەيتاننىڭ
ئىككۇۇۇى مۈڭگۇۇۇۈزى ئارىسۇۇۇىغا كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا ئورنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ( ،توخۇۇۇۇ
دان چوقۇغانۇۇۇدەك) تۇۇۇۆت رەكۇۇۇلەت نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ نامۇۇۇاز ئىچىۇۇۇدە
ﷲنى بەكمۇ ئاز ئەسلەيدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم سۇۇۇاھابىلىرىگە نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپ
بەرگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ئولتۇرغانىۇۇۇۇدى ،بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى كىرىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇدى ۋە
نامازغۇۇۇۇا تۇۇۇۇۇرۇپ ،رۇكۇۇۇۇۇ  -سۇۇۇۇەجدىنى توخۇۇۇۇۇ دان چوقۇغانۇۇۇۇدەك تېۇۇۇۇز
ئوقۇۇۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :بۇۇۇۇۇۇنى
كۆرىۋاتامسۇۇۇۇىلەر؟ بۇنۇۇۇۇداق ھالۇۇۇۇدا ئۆلسۇۇۇۇە ،مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مىللىتىنىۇۇۇڭ سۇۇۇىرتىدا ئۇۇۇۆلگەن بولىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى
توخۇ دان چوقۇغاندەك ناماز ئوقۇۋاتىدۇ» دېدى .
ئۇۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ھەرقانۇۇۇداق نامۇۇۇاز ئوقۇغۇچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوڭ تەرىپىۇۇۇدە بىۇۇۇر ،سۇۇۇول
تەرىپىۇۇۇۇدە بىۇۇۇۇر پەرىشۇۇۇۇتە بولىۇۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇ نامۇۇۇۇازنى (تەئۇۇۇۇدىل
ئەركۇۇۇانلىرى بىۇۇۇلەن) تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزىنى
ئىمام ئەھمەد ،دارىمى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ،تىرمىزى ،نەسائى ،ئەھمەد ،ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ بەكر ئىبنى خۇزەيمە ،تەبەرانى ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان.
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ﷲنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇۇدۇ ،ئەگەر تولۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇۇا،
پەرىشتىلەر ئۇنىڭ نامىزىنى ئۆزىنىڭ يۈزىگە ئۇرىدۇ» .
ئۇبۇۇۇۇۇادە ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇامى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى تاھۇۇۇارەتنى كامىۇۇۇل ئېلىۇۇۇپ ،ئانۇۇۇدىن نامازغۇۇۇا تۇرسۇۇۇا،
رۇكۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇەجدىلىرىنى تولۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇادا قىلىۇۇۇۇپ ،قىرائەتنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇكەممەل
قىلسۇۇۇا ،نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا :سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلماسۇۇۇتىن قوغدىغىنىڭۇۇۇدەك،
ﷲ سۇۇۇېنى قوغدىسۇۇۇۇن - ،دەيۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن يورۇغۇۇۇان ۋە نۇۇۇۇر چاچقۇۇۇان
ھالۇۇۇدا ئاسۇۇۇمانغا ئۆرلەيۇۇۇدۇ .ئاسۇۇۇمان ئىشۇۇۇىكلىرى ئۇنىڭغۇۇۇا ئېچىلىۇۇۇدۇ.
تۇۇۇاكى ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا بارغانۇۇۇدا ،ئىگىسۇۇۇىگە شۇۇۇاپائەت تىلەيۇۇۇدۇ .ئەگەر
رۇكۇۇۇۇ ،سۇۇۇەجدە ۋە قىرائەتلىرىنۇۇۇى مۇۇۇۇكەممەل قىلمىسۇۇۇا ،نامۇۇۇاز ئۇنىڭغۇۇۇا:
سۇۇۇەن مېنۇۇۇى زايۇۇۇا قىلغىنىڭۇۇۇدەك ،ﷲ سۇۇۇېنى زايۇۇۇا قىلسۇۇۇۇن - ،دەيۇۇۇدۇ.
ئانۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇاراڭغۇلۇق باسۇۇۇۇقان ھالۇۇۇۇدا ئاسۇۇۇۇمانغا ئۆرلەيۇۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇۇا
ئاسۇۇۇماننىڭ ئىشۇۇۇىكلىرى ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن تاقىلىۇۇۇدۇ ،كېۇۇۇيىن نامۇۇۇاز ئەسۇۇۇكى
كىۇۇۇۇۇيىم پۇۇۇۇۇۇرالپ تاشۇۇۇۇۇالنغاندەك ،ئىگىسۇۇۇۇۇىنىڭ يۇۇۇۇۇۈزىگە پۇۇۇۇۇۇرالپ
تاشلىنىدۇ» .
سۇۇۇەلمان فارىسۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :نامۇۇۇاز
تارازىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇايدۇ ،كىمكۇۇۇى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا ،ئۇنىڭغىمۇۇۇۇ تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا
قىلىنىۇۇۇدۇ ،كىمكۇۇۇى كەم ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇا (يەنۇۇۇى تۇۇۇارازىنى كەم تۇتسۇۇۇا) ،ﷲ
تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ ئۆلچەمۇۇۇۇۇۇدە ۋە تارازىۇۇۇۇۇۇدا كەم بەرگۇۇۇۇۇۇۈچىلەرگە نۇۇۇۇۇۇېمە
دېگەنلىكىنۇۇۇۇى بىلىسۇۇۇۇىلەر ،ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جيْو و لمِ ْ ُ اجمُِ ُِ و و ج ﴾
﴿(ئۆلچەمدە ۋە تارازىدا) كەم بەرگۈچىلەرگە ۋاي!﴾ ».
″مۇتەففىۇۇۇۇف ″دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز :ئۆلچەمۇۇۇۇدە ،كەمچىۇۇۇۇدە ۋە تارازىۇۇۇۇدا
كەم بەرگۇۇۇۇۈچى ،نۇۇۇۇامىزىنى مۇۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇۇادا قىلمىغۇۇۇۇۇچى ،دېۇۇۇۇگەن
مەنىلەرنۇۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇۇدۇ .ﷲ مۇنۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇىلەرگە ۋەيلۇۇۇۇۇن دېۇۇۇۇگەن
دوزاخنۇۇۇى ۋەدە قىلۇۇۇدى .ۋەيلۇۇۇۇن دوزىخۇۇۇى دوزاختىكۇۇۇى بىۇۇۇر ۋادى بولۇۇۇۇپ،
دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان ،ھەدىسشۇناسالر ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى
سۈرە مۇتەففىفىن 0 ،ۇ ئايەت.
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دوزاخنىۇۇۇڭ ئۆزىمۇۇۇۇ ﷲقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ ئۇنىۇۇۇڭ ھارارىتىۇۇۇدىن پانۇۇۇاال تىلەيۇۇۇدۇ.
بىزمۇ ﷲقا سېغىنىپ ئۇنىڭ شەررىدىن پاناال تىلەيمىز .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قايسۇۇۇى
بىۇۇۇرىڭالر سۇۇۇەجدە قىلسۇۇۇا ،يۇۇۇۈزىنى ،بۇۇۇۇرنىنى ۋە ئىككۇۇۇى قۇۇۇولىنى يەرگە
قويسۇۇۇۇن .ﷲ تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا يەتۇۇۇتە ئەزايىمنۇۇۇى يەرگە تەككۇۇۇۈزۈپ سۇۇۇەجدە
قىلىشۇۇۇىمنى بۇيرىۇۇۇدى( .بۇۇۇۇ يەتۇۇۇتە ئەزا) :پىشۇۇۇانە ۋە بۇۇۇۇرۇن ،ئىككۇۇۇى
ئالقۇۇۇان ،ئىككۇۇۇى تىۇۇۇز ،ئىككۇۇۇى پۇتنىۇۇۇڭ ئۇچلىرىۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇ يەنە چېچىمنۇۇۇى
ۋە كىيىمىمنۇۇۇۇى يىغىۋالماسۇۇۇۇلىققا بۇيرىۇۇۇۇدى .كىمكۇۇۇۇى نامۇۇۇۇاز ئوقۇغانۇۇۇۇدا
ھەربىۇۇر ئەزانىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇادا قىلمىسۇۇۇا ،ئاشۇۇۇۇ ئەزا ،ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى
نامازنى ئوقۇپ بولغىچە ،ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ» .
ھۇۇۇۇزەيفە ئىبنۇۇۇى يەمۇۇۇانى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ رۇكۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇەجدىنى
تولۇۇۇق ئۇۇادا قىلمۇۇاي نامۇۇاز ئوقۇغۇۇان بىۇۇر كىشۇۇىنى كۇۇۆرۈپ ،ئۇنىڭغۇۇا :سۇۇەن
نامۇۇۇۇاز ئوقۇمىۇۇۇۇدىڭ ،سۇۇۇۇەن نامۇۇۇۇازنى مۇشۇۇۇۇۇنداق ئوقۇۇۇۇۇپ ئۆلسۇۇۇۇەڭ،
مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ دىنىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىدا
ئۆلگەن بولىسەن - ،دېدى .
ئەبۇۇۇۇۇۇ داۋۇدنىۇۇۇۇۇڭ رىۋايىتىۇۇۇۇۇدە ،ھۇۇۇۇۇۇزەيفە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ
ئۇنىڭۇۇۇدىن :قۇۇۇانچە يىلۇۇۇدىن بۇيۇۇۇان مۇشۇۇۇۇنداق نامۇۇۇاز ئوقۇۋاتىسۇۇۇەن؟ -
دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى ،ئۇۇۇۇۇ 31 :يىلۇۇۇۇدىن بۇيۇۇۇۇان - ،دېۇۇۇۇدى .ھۇۇۇۇۇزەيفە
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇۇا :سۇۇۇۇەن  31يىلۇۇۇۇدىن بېۇۇۇۇرى نامۇۇۇۇاز
ئوقۇماپسۇۇۇۇۇۇەن ،ئۆلسۇۇۇۇۇۇەڭ ،مۇۇۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەمنىڭ دىنىنىڭ سىرتىدا ئۆلگەن بولىسەن - ،دېدى .
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى رەھمەتۇۇۇۇۇلالھى ئەلەيھۇۇۇۇى ھەر دائىۇۇۇۇم« :ئۇۇۇۇى
ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇى! قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ سۇۇۇورىلىدىغان نامۇۇۇاز
سۇۇۇەندىن يۇۇۇۈز ئۆرىسۇۇۇە ،ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا قايسۇۇۇى ئەمەل سۇۇۇېنى ﷲنىۇۇۇڭ
غەزىپىدىن قۇتقۇزۇپ قاالاليدۇ؟» دەيتتى.
غەززالى نەقىل قىلغان.
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
نەسائى ،ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
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يۇقىرىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغىنىۇۇۇدەك ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بەنۇۇۇدە بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ
نامۇۇۇازدىن سۇۇۇورىلىدۇ .ئەگەر نۇۇۇامىزى تولۇۇۇۇق بولسۇۇۇا ،نىجۇۇۇات تاپىۇۇۇدۇ ۋە
قۇتۇلىۇۇۇۇدۇ .تولۇۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇۇا ،زاۋاللىققۇۇۇۇا يۈزلىنىۇۇۇۇدۇ ۋە زىيۇۇۇۇان تارتىۇۇۇۇدۇ.
ئەگەر پەرز نامۇۇۇۇۇاز كەمۇۇۇۇۇلەپ قالسۇۇۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇۇۇاال :قۇۇۇۇۇاراپ بۇۇۇۇۇېقىڭالر!
بەنۇۇۇدەمنىڭ نەپۇۇۇلە نامۇۇۇازلىرى بۇۇۇارمىكىن؟  -دەيۇۇۇدۇ .پەرز نامازنىۇۇۇڭ كەم
قالغۇۇۇۇانلىرىنى نەپۇۇۇۇلە نامۇۇۇۇاز بىۇۇۇۇلەن تولۇقاليۇۇۇۇدۇ .بەنۇۇۇۇدىنىڭ باشۇۇۇۇقا
ئەمەللىرىمۇۇۇۇۇ مۇشۇۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇۇدۇ»  .شۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇكەن ،بەنۇۇۇۇدە كەم
قالغۇۇۇۇان پەرز ئىبادەتلىرىنىۇۇۇۇڭ نەپۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇادەتلىرى بىۇۇۇۇلەن تولۇقلىنىشۇۇۇۇى
ئۈچۇۇۇۇۇۈن نەپۇۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇۇادەتلەرنى كۇۇۇۇۇۆپ قىلىشۇۇۇۇۇى الزىۇۇۇۇۇم .ﷲتىۇۇۇۇۇن
مۇۋەپپەقىيەت تىلەيمىز.
*****

ﷲ تائۇۇۇۇاال جامۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇلەن نامۇۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇۇقا قۇۇۇۇادىر تۇرۇقلۇۇۇۇۇق،
جامۇۇۇۇائەتنى تەرك ئەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىنىڭ جازاسۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق
ََ رجو و و و جور يسو و و ووتج ِاي َ جن ج ِ
السو و و ووَ ِ
َ
عش و و و و جَِ
دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو و و و ْوَج يُ ِْ ج
ُ
ك و و و و ُ جكو و و وون ج و و و ووع جيُو و و و ْ جك َْ جن إِ جم ُّ ُ
جْ
السو و ووَ ِ
ِ
ََ ج ُ و و ْوم ج و ووعلِ ُ َ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇۇۇدە
يجبْ ج و ووع ُ ُ ْم نجو و و ْورج َُ ُُ ْم لَّو و ووَ جقجو و و ْ جئو و ووعاَُا يُو و و ْ جك َْ جن إِ جم ُّ ُ
(يەنۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە) ئىۇۇۇۇش قىيىنلىشۇۇۇۇىدۇ .ئۇۇۇۇۇالر (ئىمۇۇۇۇانىنى
سۇۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۇۈن) سۇۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇۇقا چاقىرىلىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇەجدە
قىاللمايۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر (قورقۇۇۇۇۇنچتىن) تىكىلىۇۇۇۇپ قارىيالمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا
خۇۇۇارلىق يۈزلىنىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر (دۇنيۇۇۇادا) سۇۇۇاغالم چاغلىرىۇۇۇدا سۇۇۇەجدىگە
دەۋەت قىلىنغان ئىدى (ئۇالر سەجدىدىن باش تارتتى)﴾ .
ئۇۇۇۇالر ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا سۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇقا چاقىرىلغانۇۇۇدا ،سۇۇۇەجدە
قىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇالرنى نۇۇۇۇادامەت خۇۇۇۇارلىقى
ئورىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .ئىبۇۇۇراھىم تەيمۇۇۇى :ئۇۇۇايەتتىكى سۇۇۇەجدىدىن ئەزان ۋە
ئىقۇۇۇۇامەت بىۇۇۇۇلەن چاقىرىلغۇۇۇۇان پەرز نامۇۇۇۇاز مەقسۇۇۇۇەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ- ،
دېۇۇۇۇگەن .سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييە  :بۇۇۇۇۇالر «نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر!
نىجاتلىققۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر» دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازنى ئاڭلىغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاق -
تىرمىزى ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە قەلەم - 32 ،ۋە  32ۇ ئايەتلەر.
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سۇۇۇۇاالمەت تۇرۇپمۇۇۇۇۇ ،ئىجۇۇۇۇابەت قىلمىغۇۇۇۇان (يەنۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا
كەلمىۇۇۇۇگەن) كىشۇۇۇۇىلەردۇر - ،دېۇۇۇۇگەن .كەئۇۇۇۇب ئەھبۇۇۇۇار :ﷲ بىۇۇۇۇلەن
قەسۇۇۇەمكى ،بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت جامۇۇۇائەتكە چىقمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەر ھەققىۇۇۇدە نازىۇۇۇل
قىلىنغۇۇۇان - ،دېۇۇۇگەن .جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇكە
قۇۇۇۇادىر تۇرۇپمۇۇۇۇۇ مەسۇۇۇۇجىدكە كەلۇۇۇۇمەي ،جامۇۇۇۇائەتنى تەرك ئەتكەنۇۇۇۇلەر
ئۈچۈن بۇنىڭدىنمۇ قاتتىق تەھدى بولۇشى مۇمكىنمۇ؟
ئەممۇۇۇۇا سۇۇۇۇۈننەتكە نەزەر سۇۇۇۇالىدىغان بولسۇۇۇۇاق ،ئىمۇۇۇۇام بۇخۇۇۇۇارى ۋە
مۇسۇۇۇۇلىم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق
دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ« :مەن جامۇۇۇۇائەتنى نامۇۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇۇقا
بۇيرۇسۇۇۇام ،تەكبىۇۇۇر ئېيتىلسۇۇۇا ،ئانۇۇۇدىن بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى جامۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇام
بولۇشۇۇۇقا بۇيرۇسۇۇۇام ،ئانۇۇۇدىن بىۇۇۇر قىسۇۇۇىم كىشۇۇۇىلەرگە بىۇۇۇر باغالمۇۇۇدىن
ئوتۇۇۇۇۇن كۆتەرتىۇۇۇۇپ ،جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا كەلمىگەنلەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆيلىرىگە
بارسۇۇۇۇام ۋە ئۇۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇۇپ كۆيدۈرۈۋەتسۇۇۇۇەم دەپ
ئۇۇۇۇويالپ كېۇۇۇۇتىمەن»  .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
نامازغۇۇۇا چىقمىغۇۇۇان ئەنە شۇۇۇۇ كىشۇۇۇىلەرنى ،ئۇالرنىۇۇۇڭ ئۆيلىرىۇۇۇدە مۇۇۇال -
ماتۇۇۇۇۇالىرى ۋە بۇۇۇۇۇاال  -چۇۇۇۇۇاقىلىرى تۇرسۇۇۇۇۇىمۇ ،بىۇۇۇۇۇر ۋاجىپنۇۇۇۇۇى تەرك
ئەتكەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇۇپ كۆيدۈرۈۋېتىشۇۇۇۇنى
ئويلىغۇۇۇانلىقى بىۇۇۇلەن ئاگاھالنۇۇۇدۇرغان( .مانۇۇۇا بۇۇۇۇ ،جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز
ئوقۇشنىڭ ۋاجىپلىقىغا دەلىلدۇر).
بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
يېنىغۇۇۇۇا كېلىۇۇۇۇپ :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! قولۇمۇۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇۇپ
مەسۇۇۇجىدكە يېۇۇۇتىلەپ بارىۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەم يۇۇۇوق ،دېۇۇۇدى ۋە نامۇۇۇازنى ئۆيۇۇۇدە
ئوقۇشۇۇۇۇقا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن رۇخسۇۇۇۇەت
سۇۇۇورىدى .ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا رۇخسۇۇۇەت بەردى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئارقىسۇۇۇىغا بۇرۇلۇۇۇۇپ
كې تىۋاتقانۇۇۇۇدا ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى
چاقىرىۇۇۇۇۇۇپ« :نامازغۇۇۇۇۇۇا ئېيتىلغۇۇۇۇۇۇان ئەزاننۇۇۇۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇۇۇۇەن؟» دەپ

سۇيۇتى «ئەددۇررۇل مەنسۇر» ناملىق كىتابىدا :تەۋراتنى مۇساغا ،ئىنجىلنى ئىيساغا ،زەبۇرنى داۋۇدقا ۋە فۇرقاننى مۇۇھەممەد
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە نازىل قىلغۇان ﷲنىۇڭ نۇامى بىۇلەن قەسۇەمكى ،بۇۇ ئۇايەت پەرز نامۇازالر توغرىسۇىدا نازىۇل
قىلىنغان - ،دېگەن.
بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇۇۇۇۇورىغانىدى ،ئۇۇۇۇۇۇۇۇ :ھەئە - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇۇاۋا بەردى .پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئۇنۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇابەت قىلغىۇۇۇن (يەنۇۇۇى
جامائەتكە كەلگىن)» دېدى.
ئىمۇۇام ئەبۇۇۇۇ داۋۇد رىۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى ،ئەمۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇممۇۇۇ مەكتۇۇۇۇم
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ :ئۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مەدىنىۇۇۇۇدە زەھەرلىۇۇۇۇك ۋە يىرتقۇۇۇۇۇچ جۇۇۇۇانلىقالر
كۇۇۇۇۆپ ،مەن بولسۇۇۇۇام كۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇاجىز ئۇۇۇۇادەممەن ،ئۆيۇۇۇۇۈم مەسۇۇۇۇجىدتىن
ناھۇۇايىتى يىۇۇراق ،مېنۇۇى يېتىلەيۇۇدىغان ئۇۇادەم بەزىۇۇدە يۇۇوق بولۇۇۇپ قالىۇۇدۇ،
شۇۇۇۇڭا نامۇۇۇازنى ئۆيۈمۇۇۇدە ئوقۇسۇۇۇام رۇخسۇۇۇەت بۇۇۇارمۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىدى.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئەزاننۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇەن؟»
دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى ،ئۇۇۇۇۇ :ھەئە - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئۇنۇۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇۇابەت
قىلغىۇۇۇن (يەنۇۇۇى مەسۇۇۇجىدكە كەلگىۇۇۇن) .مەن سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇەت
بېرەلمەيمەن» دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇەللەم كۇۇۇۇۇۇۇۆزى
كۆرمەيدىغانلىقىۇۇۇۇۇدىن شۇۇۇۇۇىكايەت قىلغۇۇۇۇۇان ،مەسۇۇۇۇۇجىدكە كۇۇۇۇۇېلىش
ئەسناسۇۇۇۇىدا مۇشۇۇۇۇەققەت چېكىۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدىغان ،مەسۇۇۇۇجىدكە يېۇۇۇۇتىلەپ
كېلىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇادىمى بولمىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىگە ئۆيۇۇۇۇدە نامۇۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇۇقا
رۇخسۇۇۇەت بەرمىۇۇۇگەن تۇرسۇۇۇا ،كۇۇۇۆزى ۋە تىنۇۇۇى سۇۇۇاغالم ،ھېچقانۇۇۇداق
ئۆزرىسى يوق كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى قانداق بوالر؟!
شۇۇۇۇۇڭا ،ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن كۈنۇۇۇۇدۈزى روزا
تۇتۇۇۇۇپ ،كېچىسۇۇۇى قىيامۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدىغان ،ئەممۇۇۇا جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز
ئوقۇمايۇۇۇۇۇدىغان ۋە جامۇۇۇۇۇائەتكە ئارىالشۇۇۇۇۇمايدىغان كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇۇۇالى
ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق ھۇۇۇالەتتە ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە،
دوزاخقا كىرىدۇ - ،دەپ جاۋا بەرگەن .

ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
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ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇۇىنىڭ ئەزاننۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇۇرۇپ ،ئىجۇۇۇۇابەت قىلمىغىنىۇۇۇۇدىن قۇلىقىغۇۇۇۇا ئېۇۇۇۇرىتىلگەن
قوغۇشۇن قويۇلىشى ياخشىراقتۇر - ،دېگەن .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇۇا
چاقىرغۇۇۇان ئەزاننۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە نامازغۇۇۇا
كېلىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇۇپ قااللمايۇۇۇۇدۇ» دېۇۇۇۇدى .سۇۇۇۇاھابىلەر :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇۇرى! قانۇۇۇۇداق نەرسۇۇۇۇە ئۇۇۇۇۆزرە بولىۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :بىۇۇۇۇرەر خىۇۇۇۇۇيىم –
خەتەردىۇۇۇن قورقۇۇۇۇش يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەللىك .بۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھالۇۇۇدا (ئۆيۇۇۇدە)
نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇدۇ» دەپ جۇۇۇاۋا
بەردى .
ئىمۇۇۇام ھۇۇۇاكىم «مۇسۇۇۇتەدرەك» نۇۇۇاملىق كىتابىۇۇۇدا ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىشۇۇۇىچە ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە
لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ .بىۇۇۇۇۇرى ،جامۇۇۇۇۇائەت ياقتۇرمىسۇۇۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇۇام
بولىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇى؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ئېرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچچىقىنى كەلتۇۇۇۈرۈپ تۇۇۇاڭ
ئاتقۇزغۇۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇۇال؛ ئۇۇۇۇۇۈچىنچى″ ،نامازغۇۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇۇدىراڭالر! نىجاتلىققۇۇۇۇۇا
ئالۇۇۇدىراڭالر! ″دېۇۇۇگەن ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇرۇپ ،ئىجۇۇۇابەت قىلمىغۇۇۇان
كىشى» .
ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ :مەسۇۇۇجىدكە قوشۇۇۇنا
ئولتۇرغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىنىڭ مەسۇۇۇۇۇجىدتىن باشۇۇۇۇۇقا يەردە ئوقۇغۇۇۇۇۇان (پەرز)
نۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇ - ،دېگەنىۇۇۇۇدى ،ھەمراھلىۇۇۇۇرى :قانۇۇۇۇداق
كىشۇۇۇى مەسۇۇۇجىدكە قوشۇۇۇنا ئولتۇرغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىدى .ئۇۇۇۇ:
ئەزاننى ئاڭلىغان كىشى - ،دەپ جاۋا بەردى .

ئىراقى نەقىل قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنەدى زەئىپ - ،دېگەن.
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سۇۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇۇدا ئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ
ئەنھۇنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
قانۇۇۇداق كىشۇۇۇىنى ﷲقۇۇۇا مۇسۇۇۇۇلمان ھالۇۇۇدا يولۇقۇۇۇۇش خۇرسۇۇۇەن قىلسۇۇۇا،
ئەنە شۇۇۇۇۇ بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇازنى ھەمىشۇۇۇۇە ئەزان چىققۇۇۇۇان ھامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادا
قىلىشۇۇۇۇقا رىلۇۇۇۇايە قىلسۇۇۇۇۇن ،ﷲ تائۇۇۇۇاال پەيغەمبىرىڭالرغۇۇۇۇا ھىۇۇۇۇدايەت
يۇۇۇۇۇوللىرىنى بىلۇۇۇۇۇدۈردى .بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇۇازمۇ ھىۇۇۇۇۇدايەت يوللىرىدىنۇۇۇۇۇدۇر.
ئەگەر سۇۇۇۇىلەر نامۇۇۇۇازنى جامۇۇۇۇائەتكە چىقمۇۇۇۇاي ،ئۆيىۇۇۇۇدە ئوقۇيۇۇۇۇدىغان
ئۇۇۇۇۇادەمگە ئوخشۇۇۇۇۇاش ئۇۇۇۇۇۆيىڭالردا ئوقۇسۇۇۇۇۇاڭالر ،پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ
يۇۇۇۇولىنى تەرك ئەتۇۇۇۇكەن بولىسۇۇۇۇىلەر .ئەگەر پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇولىنى
تەرك ئەتسۇۇۇۇۇۇەڭالر ،ئەلۇۇۇۇۇۇۋەتتە ئېزىۇۇۇۇۇۇپ كېتىسۇۇۇۇۇۇىلەر .مەن بىزنىۇۇۇۇۇۇڭ
دەۋرىمىۇۇۇزدە ئاشۇۇۇكارا مۇنۇۇۇاپىق يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەل كىشۇۇۇىدىن باشۇۇۇقىالرنىڭ
جامۇۇۇۇائەتتىن قالمايۇۇۇۇدىغانلىقىنى كۇۇۇۇۆرەتتىم .ھەتتۇۇۇۇا كېسۇۇۇۇەل كىشۇۇۇۇىمۇ
جامۇۇۇائەت نۇۇۇامىزىنى دەپ ،ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قولتۇقلىشۇۇۇىدا مەسۇۇۇجىدكە
ئېلىپ كېلىپ سەپكە تۇرغۇزۇپ قويۇالتتى .
رەبىۇۇۇئ ئىبنۇۇۇى خەيسۇۇۇەم پۇۇۇالەج بولۇۇۇۇپ قالغانىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ شۇۇۇۇنداق
تۇرۇپمۇۇۇۇۇ ،ئىككۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىنىڭ قولتۇقلىشۇۇۇۇىدا مەسۇۇۇۇجىدكە كېلەتتۇۇۇۇى.
ئۇنىڭغۇۇۇا :ئۇۇۇى رەبىۇۇۇئ! سۇۇۇەن ئۆزرىلىكسۇۇۇەن ،نامۇۇۇازنى ئۆيىڭۇۇۇدە ئوقۇشۇۇۇۇڭ
ئۈچۇۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇۇەت بېۇۇۇۇرىلگەن دېيىلگەنۇۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇۇ :ھەئە دېگىۇۇۇۇنىڭالر
تۇۇۇۇوغرا ،ئەممۇۇۇۇا مەن مۇئەززىننىۇۇۇۇڭ «نامازغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر! نىجاتلىققۇۇۇۇا
ئالۇۇۇدىراڭالر!» دېگەنلىكىنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالۋاتىمەن .شۇۇۇۇڭا ،ئۇۇۇۆمىلەپ بولسۇۇۇىمۇ
كېلىشكە قادىر بواللىغان كىشى كەلسۇن - ،دېدى.
ھۇۇۇاتەم ئەسۇۇۇەم« :مەن بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم جامۇۇۇائەت نۇۇۇامىزىنى قولۇۇۇدىن
بېرىۇۇۇپ قويۇۇۇدۇم .پەقەت ئەبۇۇۇۇ ئىسۇۇۇھاق بۇخۇۇۇارىال ماڭۇۇۇا تەسۇۇۇەللى بەردى.
ئەگەر بىۇۇۇر بۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇۈپ كەتۇۇۇكەن بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇون مىڭۇۇۇدىن كۇۇۇۆپ ئىنسۇۇۇان
پەتىۇۇۇگە كەلۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى ،چۇۇۇۈنكى خەلۇۇۇق نەزىرىۇۇۇدە دىنغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن
مۇسۇۇۇۇىبەت دۇنيالىققۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇگەن مۇسۇۇۇۇىبەتتىن يەڭگىلراقتۇۇۇۇۇر» دېۇۇۇۇگەن
ئىكەن.
ئىبنۇۇى ئۇۇۆمەر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :بىۇۇر كۇۇۈنى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ
ئۇۇۇۆزىگە قاراشۇۇۇلىق خورمىزارلىققۇۇۇا بېرىۇۇۇپ قايتىۇۇۇپ كەلسۇۇۇە ،جامۇۇۇائەت
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئەسۇۇۇىر نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇپ بوپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،مۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە
ئوقۇلىۇۇۇدىغان« :ئىننۇۇۇا لىلالھۇۇۇى ۋە ئىننۇۇۇا ئىلەيھۇۇۇى راجىلۇۇۇۇن (بىۇۇۇز ﷲنىۇۇۇڭ
ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز ،چوقۇۇۇۇۇم ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتىمىز)» دېۇۇۇۇگەن
ئۇۇۇايەتنى ئوقۇپتۇۇۇۇ ۋە :ئەسۇۇۇىر نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇيالمىۇۇۇدىم،
ھەممىڭالرنۇۇۇۇى گۇۇۇۇۇۋاال قىلىمەنكۇۇۇۇى ،قىلمىشۇۇۇۇىمغا كەففۇۇۇۇارەت بولۇۇۇۇۇش
ئۈچۈن بېغىمنى كەمبەغەللەرگە سەدىقە قىلىۋېتىمەن - ،دەپتۇ .
*****

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم خۇۇۇۇپتەن ۋە بامۇۇۇدات
نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇشۇۇۇقا قۇۇۇاتتىق ئەھمىۇۇۇيەت بېرەتتۇۇۇى .شۇۇۇۇڭا
ئۇۇۇ« :خۇۇۇپتەن بىۇۇلەن بامۇۇداتتىن ئىبۇۇارەت بۇۇۇ ئىككۇۇى نامۇۇاز مۇناپىقالرغۇۇا
ئەڭ ئېغىۇۇۇۇۇر كېلىۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر (كىشۇۇۇۇۇىلەر) بۇۇۇۇۇۇ ئىككۇۇۇۇۇى نامازنىۇۇۇۇۇڭ
جامۇۇۇائەتتىكى سۇۇۇاۋابىنى بىلسۇۇۇە ئىۇۇۇدى ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۆمىلەپ بولسۇۇۇىمۇ
كەلۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى» دېۇۇۇگەن .ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇزدىن
بىۇۇرەر كىشۇۇۇى خۇۇۇۇپتەن بىۇۇۇلەن بامۇۇدات نامىزىغۇۇۇا قاتنىشالمىسۇۇۇا ،بىۇۇۇز :ئۇۇۇۇ
مۇناپىق ئوخشايدۇ ،دەپ ئۇنىڭ ھەققىدە يامان گۇمان قىالتتۇق» .
*****

قىسسەەەەە :ئۇبەيۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر قەۋارىيۇۇۇۇرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇشۇۇۇنى
ھېچقاچۇۇۇان قولۇۇۇدىن بەرمىۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىم .بىۇۇۇر ئاخشۇۇۇىمى مېھمۇۇۇان كېلىۇۇۇپ
قالۇۇۇدى ،مەن ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل بولۇۇۇۇپ قېلىۇۇۇپ ،خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى
جامۇۇۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇۇۇلەن ئوقۇيالمۇۇۇۇۇۇاي قالۇۇۇۇۇۇدىم .شۇۇۇۇۇۇۇڭا مەن بەسۇۇۇۇۇۇرە
مەسۇۇۇجىدلىرىدىن بىرىۇۇۇدە تېخۇۇۇى خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن
ئوقۇۋاتقۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەر بولسۇۇۇۇۇا ئەجەپ ئەمە  ،دېۇۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۇۈمىتتە
ئىزدەشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدىم .ئەممۇۇۇا تولىمۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇكى ،ھەمۇۇۇمە ئىنسۇۇۇانالر
نۇۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇۇپ ،مەسۇۇۇۇجىدلەر تاقىلىۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۆيىمگە
قايتىۇۇپ كېلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆزەمگە :ھەدىسۇۇتە جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇلغۇۇۇان
ھەيسەمى نەقىل قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان - ،دېگەن.
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نامازنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابى يۇۇۇۇالغۇز ئوقۇلغۇۇۇۇان نامۇۇۇۇازدىن  21ھەسسۇۇۇۇە ئۇۇۇۇارتۇق
دېۇۇۇۇيىلگەن ئەمەسۇۇۇۇمۇ؟ دەپ خۇۇۇۇۇپتەن نۇۇۇۇامىزىنى  21قېۇۇۇۇتىم ئوقۇۇۇۇۇدۇم.
كېۇۇۇيىن يۇۇۇاتتىم ،چۈشۇۇۇۈمدە گويۇۇۇا مەن ئۇۇۇاتلىقالر ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر ئاتنىۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇۇۇتىدە تۇۇۇۇۇۇراتتىم .مۇسۇۇۇۇۇابىقە قىلىۋاتۇۇۇۇۇاتتۇق ،مەنمۇۇۇۇۇۇ ئېتىمنۇۇۇۇۇى
چاپتۇرىۋاتۇۇۇۇۇۇاتتىم ،ئەممۇۇۇۇۇۇا ئۇالرغۇۇۇۇۇۇا يېتىشۇۇۇۇۇۇەلمەيتتىم ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ
ئارىسىدىن بىرسى ماڭا:
_ ئېتىڭنى قىينىما ،بىزگە يېتىشەلمەيسەن - ،دېدى .مەن:
_ نېمە ئۈچۈن؟  -دېدىم .ئۇ:
_ چۇۇۇۈنكى بىۇۇۇز خۇۇۇۇپتەن نۇۇۇامىزىنى جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن ئوقۇۇۇۇدۇق،
سۇۇۇەن بولسۇۇۇاڭ يۇۇۇالغۇز ئوقۇۇۇۇدۇڭ - ،دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا مەن ئويغىنىۇۇۇپ
كەتۇۇۇتىم .ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن كۆڭلۇۇۇۈم تولىمۇۇۇۇ يېۇۇۇرىم بولۇۇۇدى  .ﷲ تائۇۇۇاالدىن
يۇۇۇۇاردەم ۋە تەۋفىۇۇۇۇق تىلەيمىۇۇۇۇز .ئۇۇۇۇۇ ناھۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇايىتى
كەرەملىكتۇر.

بۇنىڭغا ئوخشاش قىسسىلەرگە ئەمەل قىلىشقا بولمايدۇ.
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بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
زاكات بەرمەسلىك
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :الج جَْيس و و َّ َّ ِ
اّللُ ِه و وون
ين يجو ْب جخ ُو ووَ جن ِّللجو ووع دنجو ووع ُ ُم م
ج ج ج
ول ال و ووِ ج
ِ
ِ
ِ
ِ
رج ْاو و و ِ ِِّ ُ وو و جوَ ج ْي وو و ِورا ََّلوُو و ْوم بجو و و ْ ُ وو و جوَ جشو و و َر ََّلوُو و ْوم ج وو وويُاجََّقَُ جن جهوو ووع جِ ُوو ووَاْ بوو ووِّ يجوو و ْوَج الَْيج جعهوو ووَ﴾ ﴿ﷲ ئۇۇۇۇۇۇۆز

پەزلىۇۇۇۇدىن بەرگەن نەرسۇۇۇۇىلەرگە (يەنۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇل  -مالغۇۇۇۇا) بېخىللىۇۇۇۇق
قىلىۇۇۇۇدىغانالر بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان
قىلمىسۇۇۇۇن ،ئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زىيۇۇۇانلىقتۇر .ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق
قىلغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا تاقۇۇۇاق قىلىۇۇۇپ
ِ
ِ َّ ِ
ين جال يُو ْمنُو و ووَ جن َّ
اللجئوو ووع ج﴾ ﴿مۇشۇۇۇۇۇۇرىكالرغا ۋاي!
سۇۇۇۇۇۇېلىنىدۇ﴾ ؛ ﴿ ج جيْو و و لم ْ ُ ْك و و و ِرئ ج الو و ووِ ج
ئۇۇۇۇالر زاكۇۇۇات بەرمەيۇۇۇدۇ﴾  .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتە زاكۇۇۇات بەرمىگەنلەرنۇۇۇى
مۇشرىكالر دەپ ئاتىدى.
ِ
ِ
َّ
ل
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جال ووِ ج
ين يجِْن و ُول جن ال و َّوِ ج ج

ا و و و وَج الج ي ِنُ ََُاجوُو و و ووع ِِف و و و وبِي ِ مِ
ِ
كو و و و ْورُ م بِ ج و و و و جِا َ يجلِو و و و َ
َّم
اّلل رجوبج ِم
جالُْ َّ ج ُ ج
ج
ويم يجو و و و ْوَج َُْي ج و و و ووَ جك جْيو جُو و و ووع ِِف اجو و و ووع ِ ج جُ و و و ون ج
رجوتُ ِْ و و و و جوَب ِاجو و و ووع ِ بج و و و ووع ُ ُُ ْم ج ُ ن و و و ووَبُو ُُ ْم جسُ ُُ و و و ووَُ ُ ْم ج و و و و و جِا جه و و و ووع جئنجو و و و و ْولُْ ألجاُ ِسو و و و و ُِ ْم رجو و و و و ُِ قَُاْ جه و و و ووع ُئن و و و ووتُ ْم
نجِْنِ و ُول جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇالتۇن  -كۈمۇۇۇۇۈش يىغىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇنى ﷲنىۇۇۇۇڭ يولىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەرپ

قىلمايۇۇۇدىغانالرغا (دوزاختۇۇۇا بولىۇۇۇدىغان) قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا بىۇۇۇلەن بىشۇۇۇارەت
بەرگىۇۇۇن .ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە) ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن  -كۈمۈشۇۇۇلەر
جەھەننەمنىۇۇۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
پىشۇۇۇۇۇانىلىرى ،يۇۇۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇۇرى داغلىنىۇۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇۇا« :بۇۇۇۇۇۇ
سۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۆزەڭالر ئۈچۇۇۇۈن يىغقۇۇۇان ئۇۇۇالتۇن  -كۈمۈشۇۇۇۈڭالر (سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ
دۇنيۇۇۇايىڭالردىكى ﷲنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلمىۇۇۇدىڭالر) .يىغقۇۇۇان ئۇۇۇالتۇن
 -كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر» دېيىلىدۇ﴾ .

سۈرە ئالى ئىمران 011 ،ۇ ئايەت.
سۈرە فۇسسىلەت - 1 ،ۋە  1ۇ ئايەتلەر.
سۈرە تەۋبە - 23 ،ۋە  24ۇ ئايەتلەر.
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پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم« :زاكىتۇۇۇۇۇۇى
بېۇۇۇرىلمىگەن ئۇۇۇالتۇن  -كۈمۇۇۇۈش قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇوتتىن يۇۇۇاپىالق تۇۇۇاش
ھۇۇۇۇالىتىگە كەلتۈرۈلۇۇۇۇۈپ ،جەھەنۇۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇدىن
ئىگىسۇۇۇۇىنىڭ (زاكۇۇۇۇات بەرمىۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇىنىڭ) پىشانىسۇۇۇۇى ،ئىككۇۇۇۇى
بېقىنۇۇۇۇى ۋە دۈمبىسۇۇۇۇى داغلىنىۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇ يۇۇۇۇاپىالق تاشۇۇۇۇالر ھەر قېۇۇۇۇتىم
سوۋۇشۇۇۇقا باشلىسۇۇۇا ،قايتۇۇۇا قىزىتىلىۇۇۇپ ،مىقۇۇۇدارى دۇنيۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇدىن 41
مىۇۇۇڭ يىلغۇۇۇا تەڭ كېلىۇۇۇدىغان قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە ﷲ تائۇۇۇاال خەلۇۇۇق ئارىسۇۇۇىدا
ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان ۋە ئاشۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن – كۈمۈشۇۇۇنىڭ ئىگىسۇۇۇى يولىنىۇۇۇڭ يۇۇۇا
جەنۇۇۇۇۇۇنەت ،يۇۇۇۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۇۆرگەنگە قەدەر داۋاملىۇۇۇۇۇۇق
داغلىنىۇۇۇۇپ تۇرىۇۇۇۇدۇ» دېۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاھابىلەر :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇرى! تۇۇۇۆگە (ئىگىسۇۇۇى)چۇۇۇۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ھەرقانۇۇۇۇۇداق تۇۇۇۇۇۆگە ئىگىسۇۇۇۇۇى
تۆگىسۇۇۇىنىڭ زاكىتىنۇۇۇى بەرمىسۇۇۇە ،قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە تۈپتۇۇۇۈز بىۇۇۇر يەرگە
ياتقۇزىلىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن تۇۇۇۆگىلەر بىرىمۇۇۇۇ قالمۇۇۇاي كېلىۇۇۇپ تۇيۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇلەن
ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى دەسسۇۇۇەيدۇ ،چىشۇۇۇلىرى بىۇۇۇلەن چىشۇۇۇلەيدۇ .ئالدىنقىسۇۇۇى
دەسسۇۇۇۇۇەپ ۋە چىشۇۇۇۇۇلەپ ئۆتۇۇۇۇۇۈپ بولسۇۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇتىگە يەنە
قايتۇرۇلىۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇالەت دۇنيۇۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇۇدىن  41مىۇۇۇۇڭ يىلغۇۇۇۇا تەڭ
كېلىۇۇۇۇۇدىغان قىيۇۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇۇدە ﷲ ئىنسۇۇۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۇۈم
چىقارغانغۇۇۇۇۇا قەدەر داۋام قىلىۇۇۇۇۇدۇ( .ھۆكۇۇۇۇۇۈم چىقىرىلىۇۇۇۇۇپ بولغانۇۇۇۇۇدىن
كېۇۇۇيىن) يولىنىۇۇۇڭ يۇۇۇا جەنۇۇۇنەت ،يۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇى كۆرىۇۇۇدۇ» دەپ
جۇۇۇاۋا بەردى .سۇۇۇاھابىلەر يەنە :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! كۇۇۇاال بىۇۇۇلەن
قۇۇۇۇوي (ئىگىلىۇۇۇۇرى)چۇۇۇۇۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :كۇۇۇاال ۋە قۇۇۇوي ئىگىلىرىمۇۇۇۇ زاكىتىنۇۇۇى بەرمىسۇۇۇە،
قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە تۈپتۇۇۇۈز بىۇۇۇر يەرگە ياتقۇزىلىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۇ ھۇۇۇايۋانالر
ئىگىلىرىنۇۇۇۇۇى ئۈسۇۇۇۇۇىدۇ ،تۇيۇۇۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇۇۇلەن پېتىقاليۇۇۇۇۇدۇ ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
مۈڭگۇۇۇۇۇۈزلىرى ئەگۇۇۇۇۇرى ۋە چۇۇۇۇۇوالق ئەمە (يەنۇۇۇۇۇى ھەممىسۇۇۇۇۇىنىڭ
مۈڭگۇۇۇۇۈزلىرى سۇۇۇۇاغالم ۋە ئەيىبسۇۇۇۇىزدۇر) ،ئالدىنقىسۇۇۇۇى ئۆتۇۇۇۇۈپ بولسۇۇۇۇا،
ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە يەنە قايتۇرۇلىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ھۇۇۇالەت دۇنيۇۇۇا كۈنلىرىۇۇۇدىن 41
مىۇۇۇڭ يىلغۇۇۇا تەڭ كېلىۇۇۇدىغان قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە ﷲ ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا
ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم چىقارغانغۇۇۇۇۇۇا قەدەر داۋام قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ( .ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم چىقىرىلىۇۇۇۇۇۇپ
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بولغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن) يولىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇا جەنۇۇۇۇنەت ،يۇۇۇۇا دوزاۇ ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى
كۆرىدۇ» دەپ جاۋا بەردى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«دوزاخقۇۇۇا ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى دەسۇۇۇلەپتە كىرىۇۇۇدۇ .بىرىچىسۇۇۇى ،زالىۇۇۇم
پادىشۇۇۇۇاال؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى ،مېلىۇۇۇۇدىن ﷲنىۇۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇۇى ئۆتىمەيۇۇۇۇدىغان
باي؛ ئۈچىنچىسى ،تەكەببۇر كەمبەغەل» .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ﷲنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىنى زىيۇۇۇارەت
قىلىشۇۇۇۇقا يېتەرلىۇۇۇۇك مېلۇۇۇۇى تۇرۇقلۇۇۇۇۇق ھەج قىلمىغۇۇۇۇان ھەمۇۇۇۇدە مېلۇۇۇۇى
نىسۇۇۇابقا يەتۇۇۇكەن تۇرۇقلۇۇۇۇق زاكۇۇۇات بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈم پەيتىۇۇۇدە
(دۇنيۇۇۇا ھاياتىغۇۇۇا) قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ - ،دېگەنىۇۇۇدى ،شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر
كىشۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا :ئۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا ! ﷲتىۇۇۇن قۇۇۇورققىن ،پەقەت كۇۇۇاپىرال
قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ - ،دەپ ئېتىۇۇۇراز بىلۇۇۇدۈردى .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان ئىبنۇۇۇى
ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى :مەن سۇۇۇاڭا قۇرئانۇۇۇدىن
دەلىۇۇۇۇل كەلتۇۇۇۇۈرۈپ بېۇۇۇۇرەي ،ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ي ِ
جاُ َُو ووَا ِهو وون َّهو ووع
ج
ِ
جح و و و و و ج ُئ ُم الْ ج و و و و و ْوَ ُ رجويجو َُو و و و ووَ ج ج ِم لجو و و و و ْوَجال يج َّ و و و و و ْورنجِا إِ جم يج ج و و و و و َ قج ِريو و و و و َ
ول
ج جقوْنجو و و و ووع ُئم مهو و و و وون قجو ْب و و و و و ِ يجن يجو و و و و ِْ ج ي ج
رجج َّ و و َّ ج جيج ُئووون ِمهو و جون ال َّ وووع ِِ ج ﴾ ﴿بىرىڭالرغۇۇۇۇا ئۆلۇۇۇۇۈم كېلىۇۇۇۇپ« :پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم!

نېمىشۇۇۇقا مېنۇۇۇى (يەنۇۇۇى ئەجىلىمنۇۇۇى) بىرئۇۇۇاز كېچىكتۈرمىۇۇۇدىڭ ،سۇۇۇەدىقە
قىلىۇۇۇپ ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم» دېيىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ،ئۆزەڭالرغۇۇۇا
رىزىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇۇۇىلەرنى سۇۇۇۇۇەدىقە قىلىڭۇۇۇۇۇالر﴾ .
ئۇۇۇايەتتىكى« :سۇۇۇەدىقە قىلىۇۇۇپ» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇى :زاكۇۇۇات
بېرىۇۇۇپ ،دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇ .ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم ،دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنىڭ
مەنىسى :ھەج قىالر ئىدىم ،دېگەن بولىدۇ.
كىشىلەر ئىبنى ئاببا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
_ قانچىلىۇۇۇك مالغۇۇۇا زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى،
ئۇ:
_ مۇۇۇال ئىككۇۇۇى يۇۇۇۈز تەڭگىۇۇۇگە يەتكەنۇۇۇدە زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ،
دېدى .ئۇالر:
مۇسلىم ،ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەمما سەنەدى زەئىپتۇر.
سۈرە مۇنافىقۇن 01 ،ۇ ئايەت.
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_ ھەجنى نېمە ۋاجىپ قىلىدۇ؟  -دەپ سورىغانىدى ،ئۇ:
_ بېرىۇۇۇۇپ كۇۇۇۇېلىش خىۇۇۇۇراجىتىگە يەتكىۇۇۇۇدەك پۇۇۇۇول ۋە مىنىۇۇۇۇدىغان
ئۇالغ  - ،دەپ جاۋا بەردى.
ئايالالرنىۇۇۇۇڭ ئىشلىتىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ياسۇۇۇۇالغان ۋە شۇۇۇۇەرىلەتتە جۇۇۇۇايىز
دېۇۇۇيىلگەن زىنۇۇۇنەت بويۇملىرىغۇۇۇا زاكۇۇۇات كەلمەيۇۇۇدۇ ،تىجۇۇۇارەت يۇۇۇاكى كىۇۇۇرا
ئۈچۇۇۇۈن ياسۇۇۇالغان زىنۇۇۇنەت بويۇملىرىغۇۇۇا زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ .تىجۇۇۇارەت
ماللىرىنىڭ قىممىتىدىن زاكات بېرىش پەرزدۇر.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمۇۇۇگە
ﷲ مۇۇال بېرىۇۇپ ،ئۇۇۇ ،مېلىنىۇۇڭ زاكىتىنۇۇى ئۇۇادا قىلمىغۇۇان بولسۇۇا ،قىيۇۇامەت
كۇۇۇۇۈنى زاكىتىنۇۇۇۇى بەرمىۇۇۇۇگەن مېلۇۇۇۇى قۇۇۇۇوش نەشۇۇۇۇتەرلىك ،زەھەرلىۇۇۇۇك،
ئەركەك ،تۇۇۇاز يىالنغۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا كەلتۈرۈلىۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۈنى يىۇۇۇالن ئۇنىڭغۇۇۇا يۆگىشۇۇۇىۋېلىپ ،ئىككۇۇۇى جالغىيىۇۇۇدىن قامۇۇۇالالپ
تۇۇۇۇۇۇرۇپ :مەن سۇۇۇۇۇېنىڭ مۇۇۇۇۇېلىڭمەن ،مەن سۇۇۇۇۇېنىڭ خەزىۇۇۇۇۇنەڭمەن- ،
دەيۇۇۇدۇ»  .ئانۇۇۇدىن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇغۇۇۇۇۇان ﴿ :الج جَْيسو و َّ َّ ِ
ا و و ِ ِِّ ُ و و جوَ ج ْي و و ِورا ََّلوُ و ْوم
اّللُ ِهو وون رج ْ
ين يجو ْب جخ ُو ووَ جن ِّللجو ووع دنجو ووع ُ ُم م
ج ج ج
ول الو ووِ ج
ِ
ِ
بجوو و ْ ُ و و جوَ جشو و و َر ََّلوُ و ْوم ج و وويُاجََّقَُ جن جهو ووع جِ ُو ووَاْ بِو و ِوِّ يجوو و ْوَج الَْيج جعه و ووَ﴾ ﴿ﷲ ئۇۇۇۇۇۆز پەزلىۇۇۇۇۇدىن بەرگەن
نەرسۇۇۇۇۇىلەرگە (يەنۇۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇۇل  -مالغۇۇۇۇۇا) بېخىللىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇدىغانالر
بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان قىلمىسۇۇۇۇۇن.
ئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زىيۇۇۇانلىقتۇر .ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق قىلغۇۇۇان
نەرسىسۇۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇۇۇا تاقۇۇۇۇۇاق قىلىۇۇۇۇۇپ
سېلىنىدۇ﴾ .
ئىبنۇۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ زاكۇۇۇۇۇاتنى بەرمىگەنۇۇۇۇۇلەر
َّم رجوتُ ِْو و و جوَب ِاجو و ووع ِ بجو و ووع ُ ُُ ْم
ھەققىۇۇۇۇۇۇدە ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ﴿ :يجو و و ْوَج َُْي ج و و ووَ جك جْيو جُو و ووع ِِف اجو و ووع ِ ج جُ و و ون ج
ج ُ ن ووَبُو ُُ ْم جسُ ُُ ووَُ ُ ْم﴾ ﴿ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە) ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن -
كۈمۈشۇۇۇلەر جەھەننەمنىۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇڭ

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
بۇخارى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ئال ئىمران 011 ،ۇ ئايەت.
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پىشۇۇۇۇانىلىرى ،يۇۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇرى داغلىنىۇۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزى
توغرىسۇۇۇىدا توختىلىۇۇۇپ :تىلۇۇۇال تىلۇۇۇال ئۈسۇۇۇتىگە ،تەڭۇۇۇگە تەڭۇۇۇگە ئۈسۇۇۇتىگە
قويۇلماسۇۇۇۇتىن ،بەلكۇۇۇۇى زاكۇۇۇۇاتنى بەرمىگەنلەرنىۇۇۇۇڭ تېرىسۇۇۇۇى (ئۇۇۇۇازابنى
تېخىمۇۇۇۇۇ تېتىسۇۇۇۇۇن ئۈچۇۇۇۇۈن) كېڭەيتىلىۇۇۇۇپ ،كېڭەيۇۇۇۇتىلگەن بەدەنۇۇۇۇگە
تەكشى جايالشتۈرىلىدۇ - ،دېگەن .
ئەگەر بىۇۇۇرى :داغۇۇۇالش نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن پىشۇۇۇانە ،بۇۇۇېقىن ۋە دۈمۇۇۇبىگە
خۇۇۇۇا قىلىنۇۇۇۇدى؟  -دەپ سۇۇۇۇوراپ قالسۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق جۇۇۇۇاۋا
بېرىلىۇۇۇۇدۇ :بېخىۇۇۇۇل بۇۇۇۇاي كەمبەغەلنۇۇۇۇى كۆرگەنۇۇۇۇدە يۇۇۇۇۈزىنى ئۆرۈيۇۇۇۇدۇ،
قۇۇۇۇاپىقىنى تۈرىۇۇۇۇدۇ ،بېقىنىنۇۇۇۇى چىقىرىۇۇۇۇدۇ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا يېقىنالشۇۇۇۇقاندا
ئارقىسۇۇۇىنى قىلىۋالىۇۇۇدۇ .جۇۇۇازا ئەمەلنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆز تىپىۇۇۇدىن بولىۇۇۇدۇ دېۇۇۇگەن
قائىدىگە ئاساسەن ،ئۇنىڭ ئاشۇ ئەزالىرى جازالىنىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :بەشۇۇۇۇۇكە بەش
بولىۇۇۇدۇ» دېگەنىۇۇۇدى ،سۇۇۇاھابىلەر :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بەشۇۇۇكە
بەش دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟ دەپ سۇۇۇورىدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم« :بىرىنچۇۇۇى ،قانۇۇۇداق بىۇۇۇر قەۋم ئەھۇۇۇدىنى بوزغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،ﷲ
ئۇالرغۇۇۇا دۈشۇۇۇمىنىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالر ﷲ
نازىۇۇل قىلغۇۇۇان ھۆكۈمۇۇۇدىن باشۇۇقا نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۈم قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا،
ئارىلىرىۇۇۇۇدا نۇۇۇۇامراتلىق تارقۇۇۇۇاپ كېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا
پاھىشۇۇۇىۋازلىق يۇۇۇامراپ كەتسۇۇۇە ،ﷲ ئۇالرغۇۇۇا ۋابۇۇۇا كېسۇۇۇىلى بېرىۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇى
ئۆلۇۇۇۈم  -يېۇۇۇتىم كۆپىيىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ)؛ تۇۇۇۆتىنچى ،ئەگەر ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆلچەم ۋە
تۇۇۇۇۇارازىنى كەم تۇتسۇۇۇۇۇا ،زىۇۇۇۇۇرائەتتىن مەھۇۇۇۇۇرۇم قىلىنىۇۇۇۇۇپ ،يىلۇۇۇۇۇالرچە
قۇرغاقچىلىققۇۇۇۇۇا دۇچ كېلىۇۇۇۇۇدۇ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى ،ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالر زاكۇۇۇۇۇاتنى
بەرمىسۇۇۇۇە ،يۇۇۇۇامغۇردىن مەھۇۇۇۇرۇم قالىۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇۇى ﷲ ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇامغۇر
ياغدۇرۇپ بەرمەيدۇ)» دەپ جاۋا بەردى.
ۋەز ە نەسەەەىھەت :دۇنيۇۇۇادا غۇۇۇۇرۇر ۋە كىبىۇۇۇرگە غەرق بولغانالرغۇۇۇا
ئېيتقىنكۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالر ئەتە بولىۇۇۇدىغان پۇۇۇاالكەتنى ئويلىسۇۇۇۇن .يىغقۇۇۇان مۇۇۇال

سۈرە تەۋبە 24 ،ۇ ئايەت.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان - ،دېگەن.
ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى «مەجمەئۇززەۋائىۇد» نۇاملىق كىتابىۇدا نەقىۇل قىلغۇان ۋە :تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان - ،دېۇگەن.
ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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 دۇنيۇۇۇالىرى ئۇالرغۇۇۇا پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر ھەزەر قىلىشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىكَّم رجوتُ ِْ و و جوَب ِاجو ووع ِ بج و ووع ُ ُُ ْم
ئۇۇۇۇۇازا چوقۇۇۇۇۇۇم كېلىۇۇۇۇۇدۇ﴿ ،يجو و و ْوَج َُْي ج و ووَ جك جْيو جُ و ووع ِِف اجو ووع ِ ج جُو و ون ج
ج ُ ن ووَبُو ُُ ْم جسُ ُُ ووَُ ُ ْم﴾ ﴿ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە) ئۇۇۇۇ ئۇۇۇالتۇن -
كۈمۈشۇۇۇلەر جەھەننەمنىۇۇۇڭ ئوتىۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇڭ
پىشۇۇۇانىلىرى ،يۇۇۇانلىرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇرى داغلىنىۇۇۇدۇ﴾ .بۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا
ئۇالرنىۇۇۇڭ دىللىرىۇۇۇدىن ۋە ئەقىللىرىۇۇۇدىن قانۇۇۇداقمۇ چىقىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇ
كۈنۇۇۇدە ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال – دۇنياسۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇپ ،دوزاخنىۇۇۇڭ داش
قازىنىغۇۇۇا تاشۇۇۇلىنىدۇ .ئانۇۇۇدىن ئۇنىڭۇۇۇدا قىزىتىلىۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇۇڭ تېرىلىۇۇۇرى
ئومۇميۈزلۇۇۇۇۈك داغلىنىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ،يۇۇۇۇاپىالق ھۇۇۇۇالەتكە كەلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ.
ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇالر ھىۇۇۇۇدايەتتىن مەھۇۇۇۇرۇم قالغانالرنىۇۇۇۇڭ قېشۇۇۇۇىغا ئېلىۇۇۇۇپ
كېلىنىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قېچىۇۇۇپ ،نۇۇۇۇرى ئۆچۈرۈلگەنلەرنىۇۇۇڭ قېشۇۇۇىغا كېلىۇۇۇدۇ.
ئانۇۇۇۇۇدىن جەھەننەمۇۇۇۇۇدە پىشۇۇۇۇۇانىلىرى ،بېقىنلىۇۇۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇۇرى
داغلىنىدۇ.
دۇنيۇۇۇۇادىكى چاغۇۇۇۇدا ئۇالرغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر كەمۇۇۇۇبەغەل يولۇقۇۇۇۇۇپ قالسۇۇۇۇا،
دەشۇۇۇنام يەيتتۇۇۇى .ئۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە سورىسۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ كۆزلىرىۇۇۇدىن
غەزەپ ئۇچقۇۇۇۇۇنلىرى چىقىۇۇۇۇپ كېتەتتۇۇۇۇى .بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە بەرگەن چېغىۇۇۇۇدا
بولسۇۇۇا ،بۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن بېرىۇۇۇۋاتىمەن - ،دەپ قايتۇۇۇا ۇ قايتۇۇۇا تەكىتلەيتتۇۇۇى.
ئەگەر رەببىۇۇۇڭ خالىسۇۇۇا ئىۇۇۇدى ،كەمبەغەلنۇۇۇى بۇۇۇاي ،بۇۇۇاينى كەمۇۇۇبەغەل
قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇاتتى .ئۇۇۇۇالر ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەمنى بۇۇۇاي ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەمنى
كەمۇۇۇۇبەغەل قىلىشۇۇۇۇتىكى ھېكمىتىنۇۇۇۇى ئۇنتۇۇۇۇۇپ قالغانىۇۇۇۇدى .تولىمۇۇۇۇۇ
ئەپسۇسۇۇۇۇكى ،ئۇۇۇۇۇالرنى قەبرىلىۇۇۇۇرى قىسۇۇۇۇتىغان ئاشۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە قۇۇۇۇاتتىق
ھەسۇۇۇۇۇرەت چېكىۇۇۇۇۇدۇ .ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ مىراسۇۇۇۇۇخورلىرى ھېچقانۇۇۇۇۇداق تەر
تۆكمەسۇۇۇتىن ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال  -دۇنيالىرىغۇۇۇا ئىۇۇۇگە بولىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇالر
تاپقۇۇۇان مۇۇۇال  -دۇنياسۇۇۇىدىن بىرمۇۇۇۇبىر ھېسۇۇۇا بېرىۇۇۇدۇ .مۇۇۇالنى نەدىۇۇۇن ۋە
قانۇۇۇداق قىلىۇۇۇپ قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرگەنلىكى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىلىدۇ .مېۋىسۇۇۇى
مىراسۇۇۇخورالرنىڭ ،تىكىنۇۇۇى بولسۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بولىۇۇۇدۇ .جەھەنۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇدا
پىشۇۇۇانىلىرى ،بېقىنلىۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇرى داغلىنىۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە مۇۇۇال –
دۇنيۇۇۇۇۇا توپلىغانالرنىۇۇۇۇۇڭ ئەقىللىۇۇۇۇۇرى ۋە مۇۇۇۇۇال – دۇنياغۇۇۇۇۇا بولغۇۇۇۇۇان
ھېرىسمەنلىكى قەيەردە قاالر؟...
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كاشۇۇۇكى ،ئۇۇۇۇالرنى بۇۇۇاي بولغۇۇۇان چاغلىرىۇۇۇدا بېخىللىۇۇۇق قىلغۇۇۇانلىقلىرى
ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇۇۇۇوڭ ۋە سۇۇۇۇول قۇۇۇۇوللىرى بىۇۇۇۇر  -بىۇۇۇۇرىگە باغالنغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا
دوزاخنىۇۇۇۇڭ چوڭقۇۇۇۇۇر قاتالملىرىۇۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇالتۇن – كۈمۈشۇۇۇۇنىڭ چۇۇۇۇوغلىرى
ئۈسۇۇۇۇتىدە ئۇيۇۇۇۇاقتىن بۇياققۇۇۇۇا دۇمىۇۇۇۇالپ پۇچىلىنىۋاتقۇۇۇۇانلىقىنى كۆرسۇۇۇۇەڭ
ئىۇۇۇۇدىڭ! كاشۇۇۇۇكى ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پىشۇۇۇۇانىلىرى ،بېقىنلىۇۇۇۇرى ۋە دۈمبىلىۇۇۇۇرى
جەھەنۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇدا داغلىنىۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە جەھەننەمنىۇۇۇڭ قاينۇۇۇاق
سۇۇۇۇلىرىنى قۇۇۇاتتىق ئىڭۇۇۇراش ئىچىۇۇۇدە ئىچكەنلىكىنۇۇۇى كۆرسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ!؟
ئۇالرغۇۇۇۇا دۇنيۇۇۇۇادىكى چاغۇۇۇۇدا قانچىلىغۇۇۇۇان قېۇۇۇۇتىم ۋەز  -نەسۇۇۇۇىھەت
قىلىنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ ،ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇۇۇنى ئاڭاليۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىنى
تۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇايتتى .ﷲنىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىن قۇۇۇانچە قېۇۇۇتىم ئاگاھالنۇۇۇدۇرۇلغان
بولسۇۇۇىمۇ ،ئۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇىدا قورققۇۇۇان كىشۇۇۇىنى تۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇايتتى .زاكۇۇۇات
بەرمىگەنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇۇۇىغا كېلىۇۇۇۇۇۇدىغان مۇسۇۇۇۇۇۇىبەتلەر ھەققىۇۇۇۇۇۇدە
ئاگاھالنۇۇۇدۇرۇلغان بولسۇۇۇىمۇ ،ئۇۇۇۇالر ئىچىۇۇۇدە زاكۇۇۇات بېرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنى
تۇۇۇۇاپقىلى بولمۇۇۇۇايتتى .ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پىشۇۇۇۇانىلىرى ،بېقىنلىۇۇۇۇرى ۋە
دۈمبىلىۇۇۇۇرى جەھەنۇۇۇۇنەم ئوتىۇۇۇۇدا داغلىنىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە مۇۇۇۇال –
دۇنيۇۇالىرى قۇۇوش نەشۇۇتەرلىك تۇۇاز يىالنغۇۇا ئايلىنىۇۇدۇ .ئۇۇۇ ھەرگىزمۇۇۇ مۇسۇۇا
ئەلەيھىسساالمنىڭ ھاسىسى ئەمە !
*****

قىسسەەەە :مۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇى يۇسۇۇۇۇف فەريۇۇۇابى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
مەن بىرقۇۇۇۇانچە دوسۇۇۇۇۇتلىرىم بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇۇرگە سۇۇۇۇىنان ھەزرەتلىرىنۇۇۇۇۇى
زىيۇۇۇارەت قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇاردىم .ھۇزۇرىغۇۇۇا كىرىۇۇۇپ يېنىۇۇۇدا ئۆلتۇۇۇۇرغىنىمىزدا،
ئۇۇۇۇ :ئەمۇۇۇدى تۇۇۇۇرۇڭالر ،بىۇۇۇر تۇۇۇۇغقىنى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان قوشۇۇۇنىمىزنى
زىيۇۇۇۇارەت قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇنى پەتە قىاليلۇۇۇۇى - ،دېۇۇۇۇدى .بىۇۇۇۇز تۇۇۇۇۇرۇپ ئۇۇۇۇۇ
كىشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۆيىگە كىۇۇۇردۇق .ئۇۇۇۇ قېرىندىشۇۇۇىغا ئىۇۇۇچ ئاغرىتىۇۇۇپ ،قۇۇۇاتتىق
يىغۇۇۇۇالپ ئولتۇرغۇۇۇۇانىكەن .ئولتۇۇۇۇۇرۇپ تەسۇۇۇۇەللى بېرىشۇۇۇۇكە باشۇۇۇۇلىدۇق ۋە
تەزىيەمىزنۇۇۇى بىلۇۇۇدۈردۇق .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ تەسۇۇۇەللى ۋە تەزىيەمىزنۇۇۇى قوبۇۇۇۇل
قىلمايتتى .ئۇنىڭغا:
_ ئۆلۈمۇۇۇدىن قۇتۇلۇشۇۇۇقا چۇۇۇارە يوقلۇۇۇۇقىنى بىلمەمسۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇدۇق.
ئۇۇۇۇ :ھەئە ،بىلىۇۇۇمەن .ئەممۇۇۇا مېنىۇۇۇڭ يىغلىشۇۇۇىم قېرىندىشۇۇۇىم ئەتىۇۇۇگەن

61

چوڭ گۇناھالر

ۋە ئاخشۇۇۇۇۇامدا يولۇقىۋاتقۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇازا سۇۇۇۇۇەۋەبىدىن - ،دېۇۇۇۇۇدى .بىۇۇۇۇۇز
ئۇنىڭدىن:
_ ﷲ ساڭا غەيبنى بىلدۈردىمۇ؟  -دەپ سورىدۇق .ئۇ:
_ يۇۇۇۇاق - ،دېۇۇۇۇدى ۋە سۇۇۇۇۆزىنى داۋامالشۇۇۇۇتۇرۇپ :ئۇۇۇۇۇنى دەپۇۇۇۇنە
قىلۇۇۇدىم ،مۇۇۇۇازىرىنى تۈزلىۇۇۇۇدىم ،ئۇۇۇادەملەر قايتىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇى .مەن مۇۇۇۇازار
بېشىدا ئولتۇردۇم .ئۇنىڭ قەۋرىسىدىن:
_ ۋايجۇۇۇۇۇان! مېنۇۇۇۇۇى يۇۇۇۇۇالغۇز قويۇۇۇۇۇۇڭالر ،ئازابنىۇۇۇۇۇڭ قانچىلىۇۇۇۇۇك
ئىكەنلىكىنۇۇۇى مۇۇۇۆلچەرلەپ باقۇۇۇاي ،مەن نامۇۇۇاز ئوقۇيتتۇۇۇۇم ،روزا تۇتۇۇۇاتتىم،
 دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز ئاڭالنۇۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزى مېنۇۇۇۇى يىغالتتۇۇۇۇى .مەنچىدىيالماسۇۇۇۇتىن قەبرىسۇۇۇۇىنى ئېچىۇۇۇۇپ قارىسۇۇۇۇام ،قەبۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇوت بىۇۇۇۇلەن
تولۇۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا ئۇۇۇوتتىن تاقۇۇۇاق سۇۇۇېلىنغان ئىۇۇۇكەن.
قېرىنداشۇۇۇۇلىق مېھۇۇۇۇرى  -شۇۇۇۇەپقىتىم كۈچىيىۇۇۇۇپ كەتكەنلىكۇۇۇۇتىن ئۇنىۇۇۇۇڭ
بوينىۇۇۇدىكى ئۇۇۇوت تاقۇۇۇاقنى ئېلىۇۇۇۋېتىش ئۈچۇۇۇۈن قولۇۇۇۇمنى ئۇۇۇۇزاتتىم .بىۇۇۇراق،
قولۇۇۇۇم ۋە بارمۇۇۇاقلىرىم كۆيۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى - ،دېۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ قۇۇۇولىنى چىقىرىۇۇۇپ
بىۇۇۇۇزگە كۆرسۇۇۇۇەتكەنىدى ،قارىسۇۇۇۇاق ئۇنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولى كۆيۇۇۇۇۈپ قارىۇۇۇۇداپ
كېتىپتۇ .ئۇ يەنە سۆزىنى داۋام قىلىپ:
_ قەبرىنۇۇۇى ئېتىۋېتىۇۇۇپ قايتىۇۇۇپ كەلۇۇۇدىم .ئۇنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا قانۇۇۇداقمۇ
يىغلىماي تۇرااليمەن ،قانداقمۇ چىدايمەن؟  -دېدى .بىز:
_ قېرىندىشۇۇۇىڭ دۇنيۇۇۇادا نۇۇۇېمە ئىۇۇۇش قىالتتۇۇۇى؟  -دەپ سۇۇۇورىدۇق.
ئۇ:
_ قېرىندىشىم مېلىنىڭ زاكىتىنى بەرمەيتتى - ،دېدى .بىز:
_ مانۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ ﴿ :الج جَْيس و و َّ َّ ِ
اّللُ ِه و وون
ين يجو ْب جخ ُ و ووَ جن ِّللجو ووع دنجو ووع ُ ُم م
ج ج ج
ول ال و ووِ ج
ِ
ِ
ِ
رج ْاو و و ِ ِِّ ُ وو و جوَ ج ْي وو و ِورا ََّلوُو و ْوم بجو و و ْ ُ وو و جوَ جشو و و َر ََّلوُو و ْوم ج وو وويُاجََّقَُ جن جهوو ووع جِ ُوو ووَاْ بِوو ووِّ يجوو و ْوَج الَْيج جعهوو ووَ﴾ ﴿ﷲ ئۇۇۇۇۇۇۆز
پەزلىۇۇۇۇدىن بەرگەن نەرسۇۇۇۇىلەرگە (يەنۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇل  -مالغۇۇۇۇا) بېخىللىۇۇۇۇق
قىلىۇۇۇۇدىغانالر بېخىللىقىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن پايۇۇۇۇدىلىق دەپ گۇمۇۇۇۇان
قىلمىسۇۇۇۇن .ئەمەلۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن زىيۇۇۇانلىقتۇر .ئۇالرنىۇۇۇڭ بېخىللىۇۇۇق
قىلغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا تاقۇۇۇاق قىلىۇۇۇپ
سۇۇۇېلىنىدۇ﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنىڭ ھەقىقىۇۇۇي ئىسۇۇۇپاتىدۇر .قېرىندىشۇۇۇىڭغا
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قەبرىسۇۇۇۇۇىدىال قىيۇۇۇۇۇامەتكىچە داۋام قىلىۇۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇازا بېرىلىپتۇۇۇۇۇۇ- ،
دېۇۇۇدۇق .بىۇۇۇز ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئايرىلغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ساھابىسۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ زەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ قىسسىسۇۇۇىنى ئۇنىڭغۇۇۇا ئېيتىۇۇۇپ
بەردۇق ۋە:
_ يەھۇۇۇۇۇۇدىي ۋە خرىسۇۇۇۇۇتىلانالر ئۆلسۇۇۇۇۇە ،مۇنۇۇۇۇۇداق ۋەقەلەرگە دۇچ
كەلگەنلىكىنى كۆرمەيمىز - ،دېدۇق .ئۇ:
_ شۇۇۇۇۇۇەك شۈبھىسۇۇۇۇۇۇىزكى ،ئۇۇۇۇۇۇۇالر دوزىخىۇۇۇۇۇۇالردۇر ،ئىبۇۇۇۇۇۇرەت
ئېلىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈن ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئەھلۇۇۇۇى ئىمانغۇۇۇۇا بۇنۇۇۇۇداق ۋەقەلەرنۇۇۇۇى
كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى ۋە مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇدى﴿ :رج ج و و ْون
يجبْ ج و جور رجِنجو ُْ ِسوو ِوِّ ج جهوو ْون جك ِ و و ج رجو ج جْيو جُ ووع ج جهوووع يجاجو وعْ جك جوو ْوي ُِم ِ ج ُِوووي َ ﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇى ھەقنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈپ
ئىمۇۇۇان ئېيتسۇۇۇا ،ئۇۇۇۆزىگە پايۇۇۇدا .كىمكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن كۇۇۇۆز يۇمسۇۇۇا (يەنۇۇۇى
بۇۇۇاش تارتسۇۇۇا) ،ئۇۇۇۆزىگە زىيۇۇۇان .مەن سۇۇۇىلەرگە (ئەمەلىڭالرنۇۇۇى كۆزىتىۇۇۇپ
تۇرىۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان) كۇۇۇۇۇۇۇۇۇۆزەتچى ئەمەسۇۇۇۇۇۇۇۇمەن (پەقەت سۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنى
ئاگاھالنۇۇۇۇدۇرغۇچى پەيغەمۇۇۇۇبەرمەن)﴾  .ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن ئەپۇۇۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇۇانلىق
تىلەيمىز .ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

سەييىد ئىبنى ئىبراھىم (بۇ كىتابنى تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى) :بۇ قىسسە يالغاندۇر - ،دېگەن.
سۈرە ئەنلام 013 ،ۇ ئايەت.
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ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
رامىزان روزىسىنىڭ بىرەر كۈنىنى شەرئىي ئۈزرىسى بولماستىن
تۇتماسلىق ياكى بۇزىۋېتىش
َّ ِ
ِ
ول جك جو و ْوي ُِ ُم ال ِم و وويجع ُ جئ ج و ووع
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُو ووع الو ووِ ج
دهنُو ووَاْ ُئتو و ج
َّ ِ
ِ
ين ِه و و وون قجو و و و ْوب ِ ُِ ْم لج ج َّ ُِ و و و ْوم نجوتَّو َُ و و ووَ جن يجيَّ ِعه و و ووع َّه ْ و و و و ُ جَا َ رج ج و و وون جئ و و ووع جن ِه و و وون ُِم َّه ِري ِ
ا و و ووع يج ْ
ول جك ج و و ووَ ال و و ووِ ج
ُئت و و و ج
جك جو و ووَ ج و و و و جُ َر رج ِو و و و َّ ِمهو و و ْون يجيَّو و ووعَ يُ ج و و و جور﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! (گۇنۇۇۇۇۇۇۇاھالردىن)

ساقلىنىشۇۇۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن ،سۇۇۇۇۇۇىلەردىن ئىلگىۇۇۇۇۇۇرىكىلەرگە (يەنۇۇۇۇۇۇى
ئىلگىرىكۇۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇۈممەتلەرگە) روزا پەرز قىلىنغانۇۇۇۇۇۇدەك ،سۇۇۇۇۇۇىلەرگىمۇ
(رامىۇۇۇزان روزىسۇۇۇى) پەرز قىلىنۇۇۇدى( .بۇۇۇۇ پەرز قىلىنغۇۇۇان روزا) سۇۇۇاناقلىق
كۇۇۇۈنلەردۇر ،سۇۇۇىلەردىن كىمكۇۇۇى كېسۇۇۇەل يۇۇۇاكى سۇۇۇەپەر ئۈسۇۇۇتىدە بولۇۇۇۇپ
(روزا تۇتمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا) ،تۇتمىغۇۇۇان كۇۇۇۈنلەرنى (يەنۇۇۇى قازاسۇۇۇىنى) باشۇۇۇقا
كۈنلەردە تۇتسۇن﴾ .
سۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇارى ۋە سۇۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇۇلىمدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ:
«ئىسۇۇۇالم مۇنۇۇۇداق بەش ئاسۇۇۇا ئۈسۇۇۇتىگە قۇرۇلغۇۇۇان :ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا
ھۇۇۇۇۇېچ ئىالھنىۇۇۇۇۇڭ يوقلۇقىغۇۇۇۇۇا ۋە مۇۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە گۇۋاھلىۇۇۇۇق بېۇۇۇۇرىش؛
نامۇۇۇۇازنى بەرپۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇش؛ زاكۇۇۇۇات بېۇۇۇۇرىش؛ ھەج قىلىۇۇۇۇش؛ رامىۇۇۇۇزان
روزىسىنى تۇتۇش».
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى رامىۇۇۇۇزان روزىسۇۇۇۇىنىڭ بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنىنى (شۇۇۇۇەرئىي)
ئۆزرىسۇۇۇى بولماسۇۇۇتىن تۇتمىسۇۇۇا ،يىۇۇۇل بۇۇۇويى روزا تۇتسۇۇۇىمۇ ئۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇڭ
قازاسىنى ئادا قىاللمايدۇ» .

سۈرە بەقەرە - 012 ،ۋە  013ۇ ئايەتلەر.
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىسۇۇۇالمنىڭ
تۇتقۇسۇۇۇى ۋە دىننىۇۇۇڭ تۇۇۇۈۋرىكى ئۈچتۇۇۇۇر« :ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ ئىالھنىۇۇۇڭ
يوقلۇقىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇق بېۇۇۇرىش؛ نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ۋە روزا تۇتۇۇۇۇش .كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ
ئۇۇۇۈچ نەرسۇۇۇىدىن بىرىنۇۇۇى (قەسۇۇۇتەن) تەرك ئەتسۇۇۇە ،كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ» .
يۇقىرىۇۇۇۇدا بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان ئىسۇۇۇۇالم ئاساسۇۇۇۇلىرى ۋە تۇۇۇۇۈۋرۈكلىرىنى كەم
قىلىپ قويۇشتىن ﷲقا سېغىنىپ پاناال تىلەيمىز!

ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
ھەج قىلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق ھەج قىلماسلىق
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇِ ﴿ :مِ
ّلل جك جو ووَ النَّو و ِ
وَ الْبجو ْي و و ِ جه و و ِن ا ْ و ووتجاجع ج إِل ْجيو و ِوِّ
وعا ِحو و ُّ
ج
ج و وبِيرِ﴾ ﴿قۇۇۇۇادىر بواللىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ ﷲ ئۈچۇۇۇۇۈن كەبىنۇۇۇۇى زىيۇۇۇۇارەت

قىلىشى ئۇالرغا پەرز قىلىندى﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇى ھەجۇۇۇگە بېرىۇۇپ كېلىشۇۇۇكە يەتكىۇۇدەك ئۇۇۇوزۇق – تۈلۇۇۈك ۋە ئۇۇۇات
– ئۇالغقۇۇۇا ئىۇۇۇگە بولۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ ھەج قىلمىسۇۇۇا( ،خالىسۇۇۇا) يەھۇۇۇۇدىي
بولۇۇۇۇپ ئۆلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى نەسۇۇۇارا بولۇۇۇۇپ ئۆلسۇۇۇۇن»  .چۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇاال
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇِ ﴿ :مِ
ّلل جك جو ووَ النَّو و ِ
وعا ِحو و ُّوَ الْبجوْي و و ِ جه و و ِن ا ْ و ووتجاجع ج إِلْجيو و ِوِّ ج و وبِيرِ﴾ ﴿قۇۇۇۇۇادىر
ج
بواللىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنىڭ ﷲ ئۈچۇۇۇۈن كەبىنۇۇۇى زىيۇۇۇارەت قىلىشۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا
پەرز قىلىندى﴾.
ئۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ« :مەن ھەرقايسۇۇۇۇى
ۋىاليەتۇۇۇۇلەرگە (يەنۇۇۇۇى قۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇتىدىكى شۇۇۇۇەھەرلەر) بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇۇرۇال
كىشۇۇۇۇۇىلەرنى ئەۋەتسۇۇۇۇۇەم ،ئۇۇۇۇۇۇالر قۇۇۇۇۇۇدرىتى يېتىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ ھەج
قىلمىغۇۇۇۇانالرنى ئىۇۇۇۇزدەپ سۇۇۇۇوراپ تېپىۇۇۇۇپ ،جىۇۇۇۇزيە (ئەھلۇۇۇۇى كىتۇۇۇۇابتىن
ئىلىنىۇۇۇدىغان بۇۇۇاج) ئالسۇۇۇا ،دەپ ئۇۇۇوياليمەن( ،چۇۇۇۈنكى) ئۇۇۇۇالر مۇسۇۇۇۇلمان
ئەمەستۇر» دېگەن .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا« :ﷲنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىنى زىيۇۇۇارەت
قىلىشۇۇۇقا يېتەرلىۇۇۇك مېلۇۇۇى تۇرۇقلۇۇۇۇق ھەج قىلمىغۇۇۇان ،شۇۇۇۇنداقال ،مېلۇۇۇى
نىسۇۇۇابقا يەتۇۇۇكەن تۇرۇقلۇۇۇۇق زاكۇۇۇات بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈم پەيتىۇۇۇدە
(دۇنيۇۇۇا ھاياتىغۇۇۇا) قايتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ» دېگەنىۇۇۇدى ،شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر
كىشۇۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇۇا :پەقەت كۇۇۇۇاپىرال قايتىشۇۇۇۇنى خااليۇۇۇۇدۇ - ،دەپ ئېتىۇۇۇۇراز

سۈرە ئال ئىمران 21 ،ۇ ئايەت.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان.
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بىلۇۇۇۇدۈردى  .بۇۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇۇان ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇدى :مەن سۇۇۇۇاڭا قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدىن دەلىۇۇۇۇل كەلتۇۇۇۇۈرۈپ
بېۇۇۇرەي ،ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ي ِ
جاُ َُووَا ِهوون َّهووع ج جقوْنجووع ُئم ِمهوون قجو ْب و ِ
ج

جحو و و و و ج ُئ ُم الْ ج و و و و ْوَ ُ رجويجو َُ و و و ووَ ج ج ِم لج و و و و ْوَجال يج َّ و و و و ْورنجِا إِ جم يج ج و و و و و َ قج ِري و و و و َ
ول رجج َّ و و و و و َّ ج جيج ُئ و و و وون ِمه و و و و جون
يجن يجو و و و و ِْ ج ي ج
اّللُ ج بِ و و و ِّللجو و ووع نجو ْ ج ُو و ووَ جن﴾ ﴿بىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇا
سو و ووع إِ جا ج و و ووع يج ج ُ جُو و ووع ج َّ
ال َّ و و ووع ِِ ج جلجو و وون يُ و و و جوم ِم جر َّ
اّللُ اجو ُْ ِ

ئۆلۇۇۇۈم كېلىۇۇۇپ« :پەرۋەردىگۇۇۇارىم! نېمىشۇۇۇقا مېنۇۇۇى (يەنۇۇۇى ئەجىلىمنۇۇۇى)
بىرئۇۇۇاز كېچىكتۈرمىۇۇۇدىڭ ،سۇۇۇەدىقە قىلىۇۇۇپ ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم»
دېيىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ،ئۆزەڭالرغۇۇۇا رىزىۇۇۇق قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇىلەرنى
سۇۇۇۇەدىقە قىلىڭۇۇۇۇالر .ﷲ ھۇۇۇۇېچ ئۇۇۇۇادەمنى ئەجىلۇۇۇۇى كەلگەنۇۇۇۇدە ھەرگىۇۇۇۇز
كېچىكتۈرمەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ .ﷲ قىلىۋاتقۇۇۇۇۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇۇۇۇۇىڭالردىن تولۇۇۇۇۇۇۇۇۇق
خەۋەرداردۇر﴾ .
ئۇۇۇۇايەتتىكى« :سۇۇۇۇەدىقە قىلىۇۇۇۇپ» دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى:
زاكۇۇۇات بېرىۇۇۇپ ،دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇ« .ياخشۇۇۇىالردىن بۇۇۇوالر ئىۇۇۇدىم» دېۇۇۇگەن
سۇۇۇۇۆزنىڭ مەنىسۇۇۇۇى :ھەج قىۇۇۇۇالر ئىۇۇۇۇدىم ،دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ .كىشۇۇۇۇىلەر
ئىبنى ئاببا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
_ قانچىلىۇۇۇك مالغۇۇۇا زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى،
ئۇۇۇۇ :مۇۇۇال ئىككۇۇۇى يۇۇۇۈز تەڭگىۇۇۇگە يەتكەنۇۇۇدە زاكۇۇۇات ۋاجىۇۇۇپ بولىۇۇۇدۇ- ،
دېدى .ئۇالر:
_ ھەجنى نېمە ۋاجىپ قىلىدۇ؟  -دەپ سورىغانىدى ،ئۇ:
_ بېرىۇۇۇۇپ كۇۇۇۇېلىش خىۇۇۇۇراجىتىگە يەتكىۇۇۇۇدەك پۇۇۇۇۇل ۋە مىنىۇۇۇۇدىغان
ئۇالغ  - ،دەپ جاۋا بەردى.
سۇۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇۇى جۇۇۇۇۇۇبەير رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ :مېنىۇۇۇۇۇڭ ھەج
قىلمىغۇۇان بىۇۇر بۇۇاي قوشۇۇنام ۋاپۇۇات بولۇۇدى .مەن ئۇنىۇۇڭ جىنۇۇازە نامىزىغۇۇا
قاتناشمىدىم - ،دېدى.

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
سۈرە مۇنافىقۇن - 01 ،ۋە  00ۇ ئايەتلەر.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
ئاتا _ ئانىنى قاقشىتىش
ا و ووَ جبُّو و و ج يجالَّ نجو ْ بُو و و ُ اْ إِالَّ إِيَّو ووع ُ جبِعل جَْالِو و و ج يْ ِن
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جقج ج
ِ
ِ
ِ
جح و و و و ُ ُهجع يج ْ ئِرج ُهجو و و ووع رجو و و ورج نجو َُ و و و و ََّلُج و و و ووت يُ َم جالج نجو ْنو جُ ْر ُهجو و و ووع جقُو و و و
سو و و ووعاِع إِ َّهو و و ووع يجو و و و و ْبو ُغج َّن كن و و و و ج ج الِْبج و و و و جور ي ج
إ ْح ج
الر ْمحجو و و و ِوَ جقُ و و و و َّ ِم ا ْمحجْ ُُ ج و و و ووع جئ ج و و و ووع جبَّويجو و و ووعِ
وعا الو و و و ُّوِ ِم ِهو و و و جون َّ
ََّلُج و و و ووع قج و و و و ْوَالِ جئ ِر ِو و و ووع جا ْ ُِو و و و ْ
وم جَلُج و و و ووع ج نجو و و و ج
ج و و و ِوغ ِا﴾ ﴿پەرۋەردىگارىۇۇۇۇۇۇۇڭ پەقەت ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۇۆزىگىال ئىبۇۇۇۇۇۇۇادەت

قىلىشۇۇۇۇۇىڭالرنى ۋە ئاتۇۇۇۇۇا  -ئاناڭالرغۇۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇۇىڭالرنى
تەۋسۇۇۇىيە قىلۇۇۇدى .ئۇالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى ،يۇۇۇا ئىككىلىسۇۇۇى قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭدا
بولۇۇۇۇپ ياشۇۇۇىنىپ قالسۇۇۇا ،ئۇالرغۇۇۇا ئوھۇۇۇوي دېمىگىۇۇۇن (يەنۇۇۇى مۇۇۇاالللىقنى
بىلدۈرىۇۇۇۇۇۇدىغان شۇۇۇۇۇۇۇنچىلىك سۇۇۇۇۇۇۆزنىمۇ قىلمىغىۇۇۇۇۇۇن) ،ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى
دۈشۇۇۇۇكەلىمىگىن ،ئۇالرغۇۇۇۇا ھۇۇۇۇۆرمەت بىۇۇۇۇلەن يۇمشۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۆز قىلغىۇۇۇۇن.
ئۇالرغۇۇۇا كامۇۇۇالى مېھرىبۇۇۇانلىقتىن ناھۇۇۇايىتى كەمۇۇۇتەر مۇئامىلىۇۇۇدە بۇۇۇولغىن
ۋە« :ئۇۇۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇۇۇۇارىم! ئۇۇۇۇۇۇۇۇالر مېنۇۇۇۇۇۇۇى كىچىكلىكىمۇۇۇۇۇۇۇدە
تەربىيىلىگىنىدەك ،ئۇالرغا مەرھەمەت قىلغىن» دېگىن﴾ .
دېۇۇۇمەك ،ئۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى قېرىۇۇۇپ ،ياشۇۇۇىنىپ قالسۇۇۇا ،ئۇالرغۇۇۇا قوپۇۇۇال
سۇۇۇۆز قىلمىغىۇۇۇن ،ياخشۇۇۇىلىق قىلغىۇۇۇن ،مېھۇۇۇرى  -شۇۇۇەپقەت كۆرسۇۇۇەتكىن،
ئۇالرنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىنى ئۇۇۇاغرىتمىغىن .سۇۇۇەن كىچىۇۇۇك چېغىڭۇۇۇدا سۇۇۇۇېنىڭ
خىزمىتىڭنۇۇۇى قانۇۇۇداق قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇۇا ،سۇۇۇەنمۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ خىزمىتىنۇۇۇۇى
ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ ياخشۇۇۇىراق قىلغىۇۇۇن .قانۇۇۇداقمۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ خىزمىتۇۇۇى بىۇۇۇلەن
سۇۇۇۇېنىڭ خىزمىتىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇاراۋەر بولسۇۇۇۇۇن؟! چۇۇۇۇۈنكى ،ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېنىڭ
ياشىشۇۇۇىڭنى ئۇمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ ،ھەر تۈرلۇۇۇۈك قىيىنچىلىقالرغۇۇۇا بەرداشۇۇۇلىق
بەردى .سۇۇۇۇۇەن بولسۇۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇۇۇالردىن ئازغىنۇۇۇۇۇا ئەزىۇۇۇۇۇيەت چەكسۇۇۇۇۇەڭ،
ئۇالرنىڭ پاتراق ئۆلۈپ كېتىشىنى تىلەيسەن.

سۈرە ئىسرا 22 ،ۇ ۋە  - 23ئايەتلەر.
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ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :ي ِ
جن ا ْشو و و ُِ ْر ِ جلِجَالِو و و ج يْ ج إِ جَّ الْ ج ِ و و و ُ﴾

﴿(ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان!) ماڭۇۇۇۇا ۋە ئاتۇۇۇۇا  -ئاناڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇۈكۈر قىلغىۇۇۇۇن ،ئۇۇۇۇاخىر
قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر﴾ .
سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇويالپ كۇۇۇۇۆرگىنكى( ،ﷲ سۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن!) ﷲ
تائۇۇۇاال ئاتۇۇۇا  -ئانىغۇۇۇا شۇۇۇۈكۈر قىلىشۇۇۇنى قانۇۇۇداق قىلىۇۇۇپ ئۇۇۇۆزىگە شۇۇۇۈكۈر
قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن تەڭ قىلۇۇۇۇدى؟ ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۈچ ئۇۇۇايەت ئۇۇۇۈچ ئىۇۇۇش بىۇۇۇلەن ئىزچىۇۇۇل مۇناسۇۇۇىۋەتلىك
ھالۇۇۇدا نازىۇۇۇل قىلىنۇۇۇدى ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى يەنە بىۇۇۇرى بولمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ
قوبۇل قىلىنمايدۇ:
اّلل ي ِ
ِ
الر ُ و و ووَ ج ﴾ ﴿ﷲقۇۇۇۇۇۇا ۋە
جاي ُو و ووَاْ َّ
بىرىنچۇۇۇۇۇۇى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ﴿ :يجاي ُو و ووَاْ مج ج
پەيغەمۇۇۇبەرگە ئىتۇۇۇائەت قىلىڭۇۇۇالر﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ ،كىمكۇۇۇى
ﷲ قۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىۇۇۇۇپ پەيغەمۇۇۇۇبەرگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلمىسۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇڭ
ئىتائىتى قوبۇل قىلىنمايدۇ.
ئىككىنچۇۇۇۇۇۇى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ :جيجقِي ُ و و ووَا ال َّ و و و جور ج ج دنُو و ووَا َّ
اللجئو و ووع ج﴾ ﴿نامۇۇۇۇۇۇاز
ئوقۇۇۇۇڭالر ،زاكۇۇۇات بېۇۇۇرىڭالر﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ ،كىمكۇۇۇى نامۇۇۇاز
ئوقۇپ زاكات بەرمىسە ،ئۇنىڭ نامىزى قوبۇل قىلىنمايدۇ.
ئۇۇۇۇۈچىنچى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ﴿ :ي ِجن ا ْش و و ُِ ْر ِ جلِجَالِو و ج يْ ج ﴾ ﴿(ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان!)
ماڭۇۇۇا ۋە ئاتۇۇۇا  -ئاناڭغۇۇۇا شۇۇۇۈكۈر قىلغىۇۇۇن﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ،
كىمكۇۇى ﷲقۇۇا شۇۇۈكۈر قىلىۇۇپ ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇىغا شۇۇۈكۈر قىلمىسۇۇا ،ئۇنىۇۇڭ
شۈكرىسى قوبۇل قىلىنمايدۇ .
شۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى رازى قىلىۇۇۇش ﷲنۇۇۇى رازى قىلغۇۇۇانلىق
بولىۇۇۇدۇ ،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى نۇۇۇارازى قىلىۇۇۇش ﷲنۇۇۇى نۇۇۇارازى قىلغۇۇۇانلىق
بولىدۇ» .

سۈرە لوقمان 03 ،ۇ ئايەت.
سۈرە نىسا 42 ،ۇ ئايەت.
سۈرە نۇر 41 ،ۇ ئايەت.
سۈرە لۇقمان 03 ،ۇ ئايەت.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان.
تىرمىزى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر
كىشۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرگە
جىھادقۇۇۇا چىقىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن رۇخسۇۇۇەت سۇۇۇوراپ كەلگەنىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭۇۇۇدىن« :ئاتۇۇۇا ۇ ئانۇۇۇاڭ ھايۇۇۇاتمۇ؟»
دەپ سۇۇۇۇورىدى .ئۇۇۇۇۇ :ھەئە - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەرگەنىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ئۇنۇۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
خىزمىتىنۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن» دېۇۇۇۇدى .قۇۇۇۇاراڭالرچۇ! پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئاتۇۇۇا ۇ ئانىغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ
خىزمىتىنى قىلىشنى جىھادتىنمۇ ئۈستۈن ئورۇنغا قويدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئەڭ چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى ئېيتىۇۇۇپ بېرەيمۇۇۇۇ؟ ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش ۋە
ئاتۇۇۇۇا ۇ ئۇۇۇۇانىنى قاقشىتىشۇۇۇۇتۇر»  .قۇۇۇۇاراڭالر! پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئاتۇۇۇا ۇ ئانىغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلمۇۇۇاي يامۇۇۇانلىق قىلغۇۇۇان
كىشىنى ﷲقا شېرىك كەلتۈرۈش بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويدى.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇاتقۇچى ،چېقىمچۇۇۇى ۋە ھۇۇۇاراقكەش جەنۇۇۇنەتكە
كىرمەيۇۇۇدۇ» ؛ «ئوھۇۇۇوي ،دېيىشۇۇۇتىنمۇ تۇۇۇۆۋەنرەك سۇۇۇۆز بولسۇۇۇا ئىۇۇۇدى،
ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،ﷲ ئۇنىڭۇۇۇۇدىنمۇ توسۇۇۇۇقان بۇۇۇۇوالتتى .ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇۇاتقۇچى قانچىلىۇۇۇۇك كۇۇۇۇۆپ (ياخشۇۇۇۇى) ئەمەل قىلسۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇن،
ھەرگىزمۇۇۇۇۇ جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ .ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىغا ياخشۇۇۇۇىلىق
قىلغۇۇۇۇچى قانچىلىۇۇۇك كۇۇۇۆپ (يامۇۇۇان) ئەمەل قىلسۇۇۇا قىلسۇۇۇۇن ،ھەرگىزمۇۇۇۇ
دوزاخقۇۇۇۇا كىرمەيۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى قاقشۇۇۇۇاتقۇچىغا لەنەت
قىلسۇۇۇۇۇۇۇن» ؛ «ﷲ دادىسۇۇۇۇۇۇىنى تىللىغۇچىغۇۇۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن! ﷲ
ئانىسۇۇۇۇۇىنى تىللىغۇچىغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇن!» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇۇاال بۇۇۇۇۇارلىق
گۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاھالردىن خۇۇۇۇۇۇۇۇالىغىنىنى (جازاسۇۇۇۇۇۇۇۇىنى) قىيۇۇۇۇۇۇۇۇامەتكە قەدەر
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
دارىمى ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۇيۇتى نەقىل قىلغان ۋە :بۇ ھەدى مەۋزۇ (يەنى توقۇلما) - ،دېگەن.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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كېچىكتۈرىۇۇۇۇۇدۇ .پەقەت ئاتۇۇۇۇۇا ۇ ئۇۇۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇۇۇىتىش گۇنۇۇۇۇۇاھىنى
كېچىكتۈرمەيۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇى ئىگىسۇۇۇىگە تېۇۇۇز كېلىۇۇۇدۇ»  .يەنۇۇۇى
ئۇنىڭ جازاسى دۇنيانىڭ ئۆزىدە بېرىلىدۇ.
كەئۇۇۇب ئەھبۇۇۇار مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئەگەر بەنۇۇۇدە ئاتۇۇۇا – ئانىسۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇاتقۇچى بولسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىنى تېۇۇۇزلىتىش ئۈچۇۇۇۈن
ئۆلۇۇۇۈمىنى تېزلىتىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ياخشۇۇۇىلىق قىلغۇۇۇۇچى
بولسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ تېخىمۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ ياخشۇۇۇىلىق قىلىۋېلىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن
ئۇۇۆمرىنى ئۇۇۇزۇن قىلىۇۇدۇ .كىمكۇۇى ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇىغا ياخشۇۇىلىق قىلمۇۇاقچى
بولسۇۇا ،پۇۇۇل – مېلىنۇۇى ئۇالرغۇۇا ئۇۇۇالر موھتۇۇاج بولغانۇۇدا چىقىۇۇم قىلسۇۇۇن.
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇدىغا
كېلىۇۇۇۇپ :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! دادام مېلىمنۇۇۇۇى ئېلىۋالمۇۇۇۇاقچى
بولىۋاتىۇۇۇدۇ - ،دېگەنۇۇۇدە ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم:
«سەنمۇ ،مېلىڭمۇ داداڭغا ئائىتتۇر» دەپ جاۋا بەردى.
كىشۇۇۇىلەر كەئۇۇۇب ئەھبۇۇۇاردىن ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش دېۇۇۇگەن
نۇۇۇېمە؟  -دەپ سۇۇۇورىغاندا ،ئۇۇۇۇ :ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرەر ئىشۇۇۇنى
قىلىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇە ،ئۇالرنىۇۇۇڭ قەسۇۇۇىمىگە ۋاپۇۇۇا
قىلمايۇۇۇدۇ .بىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا بۇيرىسۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بۇيرۇقلىرىغۇۇۇا بويسۇۇۇۇنمايدۇ.
ئۇۇۇالر ئۇنىڭۇۇدىن بىۇۇرەر نەرسۇۇە سورىسۇۇا ،ئۇۇۇنى بەرمەيۇۇدۇ .ئۇۇۇالر ئۇنىڭغۇۇا
ئىشەنسە ،ئۇالرغا خىيانەت قىلىدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى.
كىشۇۇۇىلەر ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
ئەئۇۇۇراف دېۇۇۇگەن جايۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرنىڭ كىۇۇۇم ئىكەنلىكىنۇۇۇى ۋە
ئۇنىۇۇۇڭ قانۇۇۇداق جۇۇۇايلىقىنى سۇۇۇورىغاندا ،ئۇۇۇۇ :ئەئۇۇۇراف دېۇۇۇگەن جەنۇۇۇنەت
بىۇۇۇۇلەن دوزاۇ ئارىسۇۇۇۇىدىكى بىۇۇۇۇر تاغنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى بولۇۇۇۇۇپ ،جەنۇۇۇۇنەت
بىۇۇۇلەن جەھەننەمنۇۇۇى ئايرىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ .ئۈسۇۇۇتىدە دەرەخۇۇۇلەر ،مېۇۇۇۋىلەر،
دەريۇۇۇاالر ۋە بۇۇۇۇالقالر بۇۇۇار .بۇۇۇۇ تۇۇۇاغ ئۈسۇۇۇتىدە تۇرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەر بولسۇۇۇا،
ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنىڭ رازىلىقىنۇۇۇى ئالماسۇۇۇتىن جىھادقۇۇۇا چىققۇۇۇان ۋە جىھادتۇۇۇا
شۇۇۇۇۇېھىد بولغۇۇۇۇۇانالردۇر .ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ ﷲ يولىۇۇۇۇۇدا شۇۇۇۇۇېھىد بولغۇۇۇۇۇانلىقى
جەھەنۇۇۇنەمگە كىرىۇۇۇپ كېتىشۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىنى ئالغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ئاتۇۇۇا ۇ
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە ۋە ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئانىسۇۇۇۇىنى نۇۇۇۇارازى قىلغۇۇۇۇانلىقى جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەسۇۇۇۇلىكىگە سۇۇۇۇەۋە
بولغۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇىدا كەسۇۇۇكىن ھۆكۇۇۇۈم چىقۇۇۇارمىغىچە ،ئۇۇۇۇالر
ئۇ يەردە قالىدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى .
سۇۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇۇارى ۋە سۇۇۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇۇۇلىمدا مۇنۇۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
ھۇزۇرىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مېنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى مۇئۇۇۇامىلە قىلىشۇۇۇىمغا
ئەڭ اليىۇۇۇق كىشۇۇۇى كىۇۇۇم؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئاناڭ - ،دەپ جاۋا بەردى.
_ ئاندىن قالسىچۇ؟
_ ئاناڭ.
_ ئاندىن قالسىچۇ؟
_ ئاناڭ .ئۇ تۆتىنچى قېتىم:
_ ئانۇۇۇۇۇدىن قالسۇۇۇۇۇىچۇ؟ دېگەنىۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ داداڭ ،ئانۇۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇۇيىن يېقىنلىۇۇۇۇۇۇق دەرىجىسۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇويىچە
تۇغقانلىرىڭ - ،دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئانىغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق
قىلىشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇۈچ قېۇۇۇۇتىم ،دادىغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇقا بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم
رىغبەتلەنۇۇۇۇدۈردى .بۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەۋەبى ئانىنىۇۇۇۇڭ بالىغۇۇۇۇا سۇۇۇۇېڭدۈرگەن
ئەجرىنىۇۇۇۇۇڭ ناھۇۇۇۇۇايىتى چوڭلۇۇۇۇۇۇقى ۋە ناھۇۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچانلىقىدىنۇۇۇۇۇدۇر.
چۇۇۈنكى ئۇۇۇ بۇۇالىنى قورسۇۇىقىدا توققۇۇۇۇز ئۇۇاي كۆتۈرىۇۇدۇ ،تۇغقانۇۇدا قۇۇۇاتتىق
تولغاق ئازابى چېكىدۇ ،كېچىلىرى ئۇخلىماي ئېمىتىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ئانىسۇۇۇۇىنى يۇۇۇۇۈدۈپ ،تۇۇۇۇاۋاپ
قىلىۋاتقان بىر ئادەمنى كۆرىدۇ .ئۇ ئادەم:

بۇ ھەقتە بىرقانچە ھەدى رىۋايەت قىلىنغان بولۇۇپ ،سۇەھىھلىكى ئېنىۇق ئەمە  .ھەيسۇەمىمۇ ئىككۇى ھەدىۇ
قىلغان بولۇپ ،ھەر ئىككىلىسى زەئىپتۇر.
بۇخارى ،مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
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_ ئۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر! بۇۇۇۇۇ ئىشۇۇۇۇىم بىۇۇۇۇلەن ئانامنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان
ياخشىلىقىنى قايتۇرغان بولىمەنمۇ؟  -دەپ سورايدۇ .ئىبنى ئۆمەر:
_ سۇۇۇېنىڭ بۇۇۇۇ قىلغىنىۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇڭ تارتقۇۇۇان تولغاقلىرىۇۇۇدىن بىۇۇۇرىگە
تۇۇۇوغرا كەلمەيۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇا سۇۇۇەن ياخشۇۇۇى ئىۇۇۇش قىلىۋېتىپسۇۇۇەن ،ﷲ ئۇۇۇاز
ئەمەللەرگە كۆپ ساۋا بەرسۇن  - ،دەيدۇ.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ﷲنىۇۇۇڭ
مۇنۇۇۇداق تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنى جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزمەسۇۇۇلىكى ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
نۇۇۇۇۇۇازۇنېمەتلىرىنى تېتىتماسۇۇۇۇۇۇلىقى بىۇۇۇۇۇۇر ھەقىقەتتۇۇۇۇۇۇۇر :بىرىنچۇۇۇۇۇۇى،
ھۇۇۇۇاراقكەش؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،جۇۇۇۇازانىخور؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،يېۇۇۇۇتىمگە ئۇۇۇۇۇۋال
قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يېگۇۇۇۇۈچى؛ تۇۇۇۇۆتىنچى ،ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇۇۇاتقۇچى .ئۇۇۇۇۇۇالر پەقەت تەۋبە قىلغانۇۇۇۇۇدىال ئانۇۇۇۇۇدىن جەنۇۇۇۇۇنەتكە
كىرەلەيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق
دېگەن« :جەننەت ئانىالرنىڭ ئايىغى ئاستىدىدۇر» .
بىر كىشى ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ دەردا! مەن بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن تۇۇۇوي قىلۇۇۇدىم ،ئەممۇۇۇا
ئانام ئۇنى تاالق قىلىشىمنى بۇيرىۋاتىدۇ - ،دېدى .ئەبۇ دەردا:
_ مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :ئانۇۇۇۇا
جەنۇۇۇنەت دەرۋازىسۇۇۇىنىڭ ئوتتۇرىسۇۇۇىدا بولىۇۇۇدۇ ،خالىسۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇ دەرۋازىنۇۇۇى
قولۇۇۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇۇۇن ،خالىسۇۇۇۇۇاڭ قوغۇۇۇۇۇداپ قۇۇۇۇۇالغىن» دېگەنلىكىنۇۇۇۇۇى
ئاڭلىغان ئىدىم - ،دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنىڭ دۇئاسۇۇۇىنىڭ قوبۇۇۇۇل بولۇشۇۇۇىدا شۇۇۇەك
يوقتۇۇۇۇر :بىرىنچۇۇۇى ،زۇلۇمغۇۇۇا ئۇچرىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ دۇئاسۇۇۇى؛ ئىككىنچۇۇۇى،

بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .نەسائى :مەترۇك ھەدى  - ،دېگەن.
ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدى  - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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مۇسۇۇۇۇۇاپىرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇۇى؛ ئۇۇۇۇۇۈچىنچى ،دادىنىۇۇۇۇۇڭ ئوغلىغۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇان
بەتدۇئاسىدۇر» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ھامماچۇۇۇا ئانىنىۇۇۇڭ ئورنىۇۇۇدا» يەنۇۇۇى ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ،ھۇۇۇۆرمەت
قىلىش ۋە سىلە – رەھىم قىلىش جەھەتلەردە ئانىنىڭ ئورنىدىدۇر.
ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنەببەال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇا
ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا مۇنۇۇۇداق ۋەھۇۇۇى قىلغۇۇۇان« :ئۇۇۇى مۇسۇۇۇا! ئاتۇۇۇا ۇ ئاناڭغۇۇۇا
ھۇۇۇۆرمەت قىلغىۇۇۇن! كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ھۇۇۇۆرمەت قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۆمرىنى
ئۇۇۇۇزارتىمەن ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۇنى ھۇۇۇۆرمەت قىلىۇۇۇدىغان بۇۇۇاال ئاتۇۇۇا قىلىۇۇۇمەن.
كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشاتسۇۇۇا ،ئۇۇۇۆمرىنى قىسۇۇۇقارتىمەن ،ئۇنىڭغۇۇۇا
ئۇنى قاقشىتىدىغان باال ئاتا قىلىمەن» .
ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ مەريەم :تەۋراتتۇۇۇا دادىسۇۇۇىنى ئۇرغۇچىنىۇۇۇڭ
جازاسۇۇۇۇى ئۆلۇۇۇۇۈم ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ئوقۇۇۇۇۇدۇم - ،دېۇۇۇۇدى .ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى
مۇنەببەھمۇۇۇۇۇ :تەۋراتتۇۇۇۇا ئانىسۇۇۇۇىنى ئۇرغۇچىنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇى چالمۇۇۇۇا –
كېسەك ئىكەنلىكىنى ئوقۇدۇم - ،دېدى .
ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇررە جۇۇۇۇۈھەنى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇى
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بەش ۋاۇ نامۇۇۇازنى ئوقۇسۇۇۇام ،رامىۇۇۇزان
روزىسۇۇۇىنى تۇتسۇۇۇام ،زاكۇۇۇات بەرسۇۇۇەم ۋە ھەج قىلسۇۇۇام مەن ئۈچۇۇۇۈن نۇۇۇېمە
(مۇكاپۇۇۇۇۇات) بۇۇۇۇۇار؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ كىمكۇۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇۇالرنى قىلسۇۇۇۇۇۇا ،پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەرلەر ،راسۇۇۇۇۇۇتچىلالر،
شۇۇۇېھىدلەر ۋە سۇۇۇالىھالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە بولىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى

تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
سۇيۇتى نەقىۇل قىلغۇان .سۇەييىد ئىبۇراھىم (بۇۇ كىتۇابنى تەكشۇۈرۈپ بېكىتكۇۈچى) :بۇنىڭغۇا ئوخشۇاش بەنۇى ئىسۇرائىل
رىۋايەتلىرى بىلەن ۋەز – نەسىھەت قىلىش ھاجەتسىز - ،دېگەن.
بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىدىكى ئەبۇ بەكر ئىبنى ئەبۇ مەريەم ھەدىسى زەئىپ كىشىدۇر.
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قاقشۇۇۇۇۇاتقان بولسۇۇۇۇۇا ،بۇۇۇۇۇۇ مۇكاپاتقۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا
بەردى .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ﷲ ئاتۇۇۇۇۇا ۇ
ئانىسىنى قاقشاتقۇچىغا لەنەت قىلىدۇ» دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇۇۇداق
دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ« :مەن ئىسۇۇۇرا كېچىسۇۇۇى دوزاختۇۇۇا دوزاۇ
كۇۇۇۆتەكلىرىگە ئېسۇۇۇىلغان بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال كىشۇۇۇىلەرنى كۇۇۇۆرۈپ ،جىبرىلىلۇۇۇدىن:
بۇۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇلەر؟  -دەپ سورىسۇۇۇۇام ،ئۇۇۇۇۇ :دۇنيۇۇۇۇادا ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى
تىللىغان كىشىلەردۇر - ،دەپ جاۋا بەردى» .
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،كىمكۇۇۇى ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى تىللىسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ
قەبرىسۇۇۇۇۇۇىگە ئاسۇۇۇۇۇۇماندىن يەرگە چۈشۇۇۇۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇۇۇۇر يۇۇۇۇۇۇامغۇر
تامچىلىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇانىدەك جىۇۇۇۇق چۇۇۇۇوغ چۈشۇۇۇۇىدىكەن .يەنە رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىشۇۇۇىچە ،ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقان كىشۇۇۇى قەبۇۇۇرىگە قويۇلغانۇۇۇدا،
ۇ بىۇۇۇۇۇۇرىگە
قەبۇۇۇۇۇۇرە ئۇۇۇۇۇۇۇنى قىسۇۇۇۇۇۇتاپ قۇۇۇۇۇۇوۋۇرغىلىرىنى بىۇۇۇۇۇۇر
كىرىشۇۇۇۇتۈرىۋېتىدىكەن .قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەڭ قۇۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق
ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك كىشۇۇۇۇى يولۇقىۇۇۇۇدۇ :بىرىنچۇۇۇۇى ،مۇشۇۇۇۇرىك؛ ئىككىنچۇۇۇۇى،
زىناخور؛ ئۈچىنچى ،ئاتا ۇ ئانىسىنى قاقشاتقۇچى .
ئۇلۇۇۇۇغالردىن بىشۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ھۇۇۇارى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئانىسۇۇۇىنىڭ
سۇۇۆزىنى ئاڭلىغانۇۇدا ،ئۇنىڭغۇۇا يۇۇېقىن تۇۇۇرۇپ قۇۇۇالق سۇۇالغان كىشۇۇىنىڭ بۇۇۇ
ھەرىكىتۇۇۇۇى ﷲ يولىۇۇۇۇدا قىلىچۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن جىھۇۇۇۇاد قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ
جىھادىۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇتۈندۇر .ئۇنىڭغۇۇۇا مۇۇۇۇھەببەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىشۇۇۇى
ھەممە نەرسىدىن ئەالدۇر.
بالىسۇۇۇۇۇىنى تالىشۇۇۇۇۇىپ قالغۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇر ئەر  -ئايۇۇۇۇۇال پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كەلدى .ئەر:

ھەيسۇۇەمى :بۇۇۇ ھەدىسۇۇنى ئەھۇۇمەد ۋە تەبەرانۇۇى رىۇۇۋايەت قىلغۇۇان بولۇۇۇپ ،تەبەرانىنىۇۇڭ راۋىيلىۇۇرى سۇۇەھىى ھەدىسۇۇنىڭ
راۋىيلىرىدۇر - ،دېگەن.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ ،سەنەدى ئېنىق ئەمە .
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ ،بۇنىڭمۇ سەنەدى ئېنىق ئەمە .
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_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇۇۇاال مېنىۇۇۇڭ پۇشۇۇۇتۇمدىن بولغۇۇۇان- ،
دېدى .ئايال:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پۇشۇۇۇتىدا يېنىۇۇۇك چاغۇۇۇدا
كۆتۇۇۇۈردى ،شۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇدۇرۇش يولىۇۇۇدا تۇۇۇاپتى .مەن ئۇۇۇۇنى قىينىلىۇۇۇپ
كۆتۇۇۇۇۈردۈم ،قىينىلىۇۇۇۇپ تۇغۇۇۇۇدۇم ،ئىككۇۇۇۇى يىۇۇۇۇل تولۇۇۇۇۇق ئەمۇۇۇۇدۈردۈم- ،
دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
بالىنى ئانىسىغا بۇيرۇپ بەردى .
*****

ۋەز ە نەسەەەەەىھەت :ئەڭ ئۇۇۇۇۇالى ھەق  -ھوقۇۇۇۇۇۇقالرنى زايۇۇۇۇۇا
قىلغۇۇۇۇچى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى
قاقشۇۇۇۇۇۇاتقۇچى ،ئۇۇۇۇۇۇۆز زىممىسۇۇۇۇۇۇىگە پەرز قىلىنغۇۇۇۇۇۇان ۋەزىپىلەرنۇۇۇۇۇۇى
ئۇنۇتقۇۇۇۇۇچى ،كېلەچەكنۇۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇۇتىن غاپىۇۇۇۇل قۇۇۇۇالغۇچى ئەي ئىنسۇۇۇۇان!
سۇۇۇۇېنىڭ ئاتۇۇۇۇا ۇ ئاناڭغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇىڭ بوينۇڭۇۇۇۇدىكى قەرزدۇر.
ئەممۇۇا سۇۇەن ئۇالرغۇۇۇا ئۇۇازار بېرىسۇۇۇەن .سۇۇەن ئۇۇۇۆزەڭچە جەننەتنۇۇى ئۇۇۇارزۇ
قىلىسۇۇۇەن – يۇۇۇۇ ،ھۇۇۇالبۇكى ،جەنۇۇۇنەت سۇۇۇېنى قورسۇۇۇىقىدا توققۇۇۇۇز ئۇۇۇاي
كۆتۇۇۇۇۈرگەن ،گويۇۇۇۇا توققۇۇۇۇۇز يىلۇۇۇۇدەك بىلىنىۇۇۇۇدىغان قىۇۇۇۇيىن ۋاقىتالرنۇۇۇۇى
بېشۇۇۇۇۇىدىن ئۆتكۇۇۇۇۇۈزگەن ئاناڭنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇايىغى ئاسۇۇۇۇۇتىدىدۇر .تۇغۇۇۇۇۇۇش
ئەسناسۇۇۇىدا جېنۇۇۇى چىقىۇۇۇپ كەتكىلۇۇۇى تۇۇۇا قالغۇۇۇان ،كۆكسۇۇۇىدىن سۇۇۇاڭا
ئۇۇۇاق سۇۇۇۈت بەرگەن ،سۇۇۇەن تۇۇۇۈپەيلى كېچىلىۇۇۇرى ئۇيقۇسۇۇۇىز قالغۇۇۇان ،ئۇۇۇوڭ
قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن تەرىتىڭنۇۇۇى تازىلىغۇۇۇان ،ئۇۇۇۆزى يۇۇۇېمەي سۇۇۇاڭا يېگۇۇۇۈزگەن،
قۇۇۇۇچىقىنى سۇۇۇاڭا بۆشۇۇۇۈك قىلغۇۇۇان ئاشۇۇۇۇ بىچۇۇۇارە ئاناڭۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇ ،بۇۇۇارلىق
مېھۇۇۇرى  -شۇۇۇەپقىتىنى سۇۇۇاڭا ئاتىۇۇۇدى ،سۇۇۇاڭا بىۇۇۇرەر كېسۇۇۇەللىك يۇۇۇاكى
خۇۇۇاپىلىق كەلگەنۇۇۇدە ،تىۇۇۇل بىۇۇۇلەن تەسۋىرلىگۈسۇۇۇىز دەرىجىۇۇۇدە قۇۇۇايغۇردى
ۋە غەمۇۇۇۇگە چۆمۇۇۇۇدى .پۈتۇۇۇۇۈن مېلىنۇۇۇۇى دوختۇرالرغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەرپ قىلۇۇۇۇدى.
سۇۇۇۇېنىڭ ھاياتىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۇۈمى ئوتتۇرسۇۇۇۇىدا تۇۇۇۇالالش
ئىختىيۇۇۇارلىقى بېرىلسۇۇۇە ،شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ئەڭ يۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇۇاۋاز
بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇېنىڭ ھايۇۇۇۇاتىڭنى تاللىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇوالتتى .ئەھۇۇۇۇۋال شۇۇۇۇۇنداق
بۇ ھەدىسنى ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان .لېكىن ئۇ ھەدى
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام ئەھمەد مۇشۇ مەزمۇندا ھەدى رىۋايەت قىلغان.
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بولسۇۇىمۇ ،سۇۇەن ئۇنىڭغۇۇا قۇۇانچە قېۇۇتىمالپ يامۇۇان مۇئۇۇامىلە قىلۇۇدىڭ .ئۇۇۇ
سۇۇۇېنىڭ تەۋپىۇۇۇق تېپىشۇۇۇىڭ ئۈچۇۇۇۈن ھەم مەخپۇۇۇى ھەم ئاشۇۇۇكارا دۇئۇۇۇا
قىلۇۇۇدى .قاچۇۇۇانىكى قېرىۇۇۇپ سۇۇۇاڭا ھۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇۈپ قالسۇۇۇا ،سۇۇۇەن
ئۇنىڭغۇۇا پەرۋاسۇۇىز قارىۇۇدىڭ .سۇۇەن تۇۇوق ياتتىۇۇڭ ،ئۇۇۇ ئۇۇاچ قالۇۇدى ،سۇۇەن
قۇۇۇانغىچە ئىچتىۇۇۇڭ ،ئۇۇۇۇ ئۇسسۇۇۇۇز قالۇۇۇدى .ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇتا ئايالىۇۇۇڭ ۋە
بۇۇۇۇۇالىلىرىڭنى ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ئەال كۇۇۇۇۇۆردۈڭ .ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇۇىلىقلىرىنى
ئۇنۇتتۇۇۇڭ .ئۇۇۇۇنى بۇۇېقىش سۇۇۇاڭا ئېغىۇۇر كەلۇۇۇدى ،ھۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇنى بۇۇۇېقىش
ئاسۇۇۇان ئىۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇڭ قىسۇۇۇقا ئۇۇۇۆمرى سۇۇۇاڭا ئۇۇۇۇزۇن تۇيۇلۇۇۇدى .سۇۇۇەندىن
باشۇۇقا ھېچكىمۇۇى يۇۇوق تۇرۇقلۇۇۇق ،سۇۇەن ئۇۇۇنى تاشۇۇالپ كەتتىۇۇڭ .رەببىۇۇڭ
سۇۇۇېنى ئاناڭغۇۇۇا ″ئوھۇۇۇوي ″دېيىشۇۇۇتىن توسۇۇۇتى ،ئۇنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە سۇۇۇەل
قارىماسۇۇۇۇۇلىقىڭ ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇېنى ناھۇۇۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇۇۇق شۇۇۇۇۇەكىلدە
ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇردى .ئۇۇۇۇۇۇ بولسۇۇۇۇۇىمۇ ،دۇنيۇۇۇۇۇادا بالىلىرىڭنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇېنىمۇ
قاقشىتىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن جازالىنىشۇۇۇۇىڭ ،ئۇۇۇۇاخىرەتتە بولسۇۇۇۇا ،ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ
رەببۇۇۇى بولغۇۇۇان ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن مەھۇۇۇرۇم قېلىشۇۇۇىڭ  .قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۇۈنى ﷲ سۇۇۇۇېنى ئەيىۇۇۇۇبلەپ ۋە قورقىتىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق خىتۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدۇ:
ِ
َّه ْ يجو و و ج ا ج جي َّ
اّللج لجو و و ْوي ج بِمجو و و َّورَ لمِْ جبِي و و و ِ ﴾ ﴿(ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا)(« :خۇۇۇۇۇۇارلىق
جن َّ
﴿ جل و و و ج ِّللجو و ووع قجو و و ج
بىۇۇۇلەن ئۇۇۇازا ) سۇۇۇېنىڭ قىلمىشۇۇۇلىرىڭ (يەنۇۇۇى كۇپرىۇۇۇڭ ۋە گۇمراھلىقىۇۇۇڭ)
تۈپەيلىدىنۇۇۇدۇر .ﷲ بەنۇۇۇدىلىرىگە ھەرگىۇۇۇز زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇچى ئەمەسۇۇۇتۇر»
(دېيىلىدۇ)﴾ .
مۇئەللىۇۇۇپ بۇۇۇۇ يەردە بىۇۇۇر شۇۇۇېلىر يازغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ مەزمۇۇۇۇنى
تۆۋەندىكىچە:
ئۇۇۇۇى پەرزەنۇۇۇۇ ! ئەگەر بىلسۇۇۇۇەڭ ،ئاناڭنىۇۇۇۇڭ ھەققۇۇۇۇى ناھۇۇۇۇايىتى
كۆپتۇۇۇۇر ،سۇۇۇاڭا ئېغىۇۇۇر كەلۇۇۇگەن بەزى ئىشۇۇۇالر ،ئانۇۇۇا ھەققىنۇۇۇى بىلگەنۇۇۇلەر
ئۈچۇۇۇۈن بەك يەڭگىلۇۇۇدۇر .سۇۇۇەن بىلۇۇۇارام بولغۇۇۇان كېسۇۇۇەللىك تۇۇۇۆپەيلى
قۇۇۇانچە كۇۇۇېچە ئۇيقۇسۇۇۇىز قالۇۇۇدى .بىۇۇۇر يېرىۇۇۇڭ ئاغرىۇۇۇپ ،ئىۇۇۇنجىقالپ ئۇۇۇاال
تارتقۇۇۇان چاغلىرىۇۇۇڭ ،ئاناڭنىۇۇۇڭ تولغۇۇۇاق پەيتىۇۇۇدە تارتقۇۇۇان دەرتلىۇۇۇرىگە
نىسۇۇۇبەتەن ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇە ئەمەسۇۇۇتۇر .كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇ دەرتنۇۇۇى تېتىسۇۇۇا،
يۇۇۇۈرىكى يېرىلىۇۇۇپ كېتىشۇۇۇكە تۇۇۇا قالىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇاڭ قۇۇۇانچە قېۇۇۇتىم سۇۇۇېنىڭ
ئىبنى جەۋزى ۋە سۇيۇتى بۇ ھەدىسنى مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدىسلەر قاتارىدا نەقىل قىلغان.
سۈرە ھەج 01 ،ۇ ئايەت.
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تەرىتىڭنۇۇۇى ئۇۇۇوڭ قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن يۇيۇۇۇۇپ تازىلىۇۇۇدى .ئۇخلىغانۇۇۇدىمۇ سۇۇۇېنى
باغرىغۇۇا چىۇۇڭ باسۇۇتى .سۇۇېنى راھەتلىۇۇتىش ئۈچۇۇۈن بۇۇارلىقىنى سۇۇاڭا پىۇۇدا
قىلۇۇۇدى .سۇۇۇاڭا ئۇۇۇاق سۇۇۇۈت بەردى .يەيۇۇۇدىغىنىنى سۇۇۇاڭا يېۇۇۇدۈرۈپ ،ئۇۇۇۆزى
كۇۇۆپ قېۇۇتىم ئۇۇاچ قالۇۇدى .كىچىۇۇك چېغىڭۇۇدا ھەمىشۇۇە سۇۇېنىڭ غېمىڭنۇۇى
يېۇۇۇۇدى ۋە سۇۇۇۇېنى تۈجۇۇۇۇۈپىلەپ بۇۇۇۇاقتى .ئەقىللىۇۇۇۇق تۇۇۇۇۇرۇپ ،نەپسۇۇۇۇى
خاھىشۇۇۇىغا ئەگەشۇۇۇكەن كىشۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي! كۇۇۇۆزى كۇۇۇۆرۈپ تۇۇۇۇرۇپ،
قەلبۇۇۇۇى قۇۇۇۇارىغۇ بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي! ئاناڭنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇىنى
ئېلىشقا تىرىشقىن ،چۈنكى سەن ئۇنىڭ دۇئاسىغا موھتاجسەن.
*****

قىسسەەەەەە :رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇۇىچە ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ زامانىۇۇۇدا ئەلۇۇۇقەمە ئىسۇۇۇىملىك بىۇۇۇر يۇۇۇاش يىگىۇۇۇ
بولۇۇۇپ ،ئۇۇۇ ﷲقۇۇا ئىتۇۇائەت قىلىۇۇش ،نامۇۇاز ئوقۇۇۇش ،روزا تۇتۇۇۇش ۋە زاكۇۇات
بېرىشۇۇۇۇتە ناھۇۇۇۇايىتى كۇۇۇۇۆپ تىرىشۇۇۇۇىدىكەن .كۈنلەرنىۇۇۇۇڭ بىرىۇۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇۇ
كېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ قۇۇۇۇاپتۇ ۋە كېسۇۇۇۇىلى ناھۇۇۇۇايىتى ئېغىرلىشۇۇۇۇىپ كېتىپتۇۇۇۇۇ.
ئايۇۇۇالى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە :ئېۇۇۇرىم ئەلۇۇۇقەمە
جۇۇۇان تالىشۇۇۇىۋاتىدۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۋالىنى سۇۇۇاڭا مەلۇۇۇۇم قىۇۇۇالي دېۇۇۇدىم- ،
دەپ ئۇۇۇۇادەم ئەۋەتىپتۇۇۇۇۇ .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
ئەممۇۇۇۇار ،سۇۇۇۇۇھەيب ۋە بىاللنۇۇۇۇى« :ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇپ ،كەلىۇۇۇۇمە
شۇۇۇاھادەتنى تەلقىۇۇۇن قىلىڭۇۇۇالر!» دەپ ئەۋەتىپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇالر بېرىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ
يېنىغۇۇۇا كىرىپتۇۇۇۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ جۇۇۇان تالىشۇۇۇىۋاتقانلىقىنى كۇۇۇۆرۈپ« ،الئىۇۇۇالھە
ئىلاللالھۇۇۇۇ» كەلىمىسۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇن قىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇالپتۇ .ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ
تىلۇۇۇى بۇۇۇۇ كەلىمەنۇۇۇى ئېيتالمۇۇۇاپتۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۋالنى
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمگە يەتكۇۇۇۇۈزۈش ئۈچۇۇۇۇۈن
ئادەم ئەۋەتىپتۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئەھۇۇۇۋالنى ئۇققانۇۇۇدىن
كېۇۇيىن« :ئۇنىۇۇڭ ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇى بۇۇارمۇ؟» دەپ سۇۇوراپتۇ .قېرىۇۇپ قالغۇۇۇان
ئانىسۇۇۇى بۇۇۇار - ،دېۇۇۇگەن جۇۇۇاۋابنى ئالغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىغا
ئەلچۇۇۇى ئەۋەتىۇۇۇپ ،ئەلچىۇۇۇگە« :سۇۇۇەن ئايالغۇۇۇا ئېيتقىنكۇۇۇى ،ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ يەرگە
كېلەلىسۇۇۇە كەلسۇۇۇۇن ،كېلەلمىسۇۇۇە ئۆيىۇۇۇدە ئولتۇۇۇۇرۇپ تۇرسۇۇۇۇن ،ئۇنىۇۇۇڭ
قېشۇۇۇىغا بىۇۇۇز بۇۇۇارىمىز» دەپتۇۇۇۇ .ئەلچۇۇۇى ئۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىگە كېلىۇۇۇپ
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى ئېيتىپتۇۇۇۇۇ.
ئايۇۇال :جېۇۇنىم پىۇۇدا بولسۇۇۇن ،ئۇنىۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇا بېۇۇرىش مېنىۇۇڭ بۇرچۇۇۇم،
 دېگىۇۇۇۇنىچە ،ھاسىسۇۇۇۇىغا تايىنىۇۇۇۇپ ئورنىۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۇرۇپ ،پەيغەمۇۇۇۇبەرسۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كەپتۇۇۇۇ ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاالم
بېرىپتۇۇۇۇ .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇالىمىغا
جاۋا قايتۇرغاندىن كېيىن:
_ ئۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى! ماڭۇۇۇا راسۇۇۇ گەپ قىلغىۇۇۇن ،يالغۇۇۇان
سۆزلىسۇۇۇەڭ ﷲ تائۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇدىن ۋەھيۇۇۇى كېلىۇۇۇدۇ ،ئوغلۇۇۇۇڭ ئەلۇۇۇقەمە
قانداقراق ئادەم ئىدى؟  -دەپ سوراپتۇ .ئانىسى:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدۇ ،كۇۇۇۆپ روزا
تۇتىدۇ ۋە كۆپ سەدىقە بېرىدۇ.
_ سەن ئوغلۇڭدىن رازىمۇسەن؟
_ مەن ئۇنىڭدىن نارازىمەن.
_ نېمە ئۈچۈن؟
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ئۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالىنى مەنۇۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن
كۆرىدۇ ،مېنىڭ گېپىمگە ئۇنىمايدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزىنى
ئاڭلىغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن« :ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىنىڭ نۇۇۇارازى بولۇشۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ
شاھادەت كەلتۈرۈشىگە توسالغۇ بولۇپتۇ» دەپتۇ .ئاندىن:
_ ئۇۇۇى بىۇۇۇالل! سۇۇۇەن چىقىۇۇۇپ ،كۇۇۇۆپ مىقۇۇۇداردا ئوتۇۇۇۇن يىغىۇۇۇپ
كەلگىن- ،دەپتۇ .ئانىسى:
_ ئى ﷲنىڭ پەيغەمبىرى! ئوتۇننى نېمە قىلىسەن؟
_ ئوغلۇڭنى كۆز ئالدىڭدا كۆيدۈرۈمەن.
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇۇ مېنىۇۇۇۇڭ ئوغلۇۇۇۇم ،ئۇۇۇۇۇنى كۇۇۇۇۆز
ئالدىمدا كۆيدۈرسەڭ چىداپ تۇرالمايمەن.
_ ئۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى! ﷲنىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابى ئۇنىڭۇۇۇدىن قۇۇۇاتتىق ۋە
داۋاملىقتۇۇۇۇۇۇر .ئەگەر ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇنى مەغپىۇۇۇۇۇرەت قىلىشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇېنى
سۆيۈندۈرسۇۇۇۇە ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىن رازى بۇۇۇۇولغىن .جېۇۇۇۇنىم ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇان زات
ﷲقۇۇۇۇا قەسۇۇۇۇەمكى ،سۇۇۇۇەن ئۇنىڭۇۇۇۇدىن نۇۇۇۇارازى بولىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭ،
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ئەلقەمەنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزى ،روزىسۇۇۇى ۋە قىلغۇۇۇان سەدىقىسۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا قىلۇۇۇچە
پايدا بەرمەيدۇ.
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مەن ﷲنۇۇۇۇى ،پەرىشۇۇۇۇتىلەرنى ۋە بۇۇۇۇۇ
يەردە ھۇۇۇازىر بولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمانالرنى گۇۇۇۇۋاال قىلىۇۇۇپ ئېيتىمەنكۇۇۇى ،ئوغلۇۇۇۇم
ئەلقەمەدىن رازى بولدۇم.
_ ئۇۇۇۇى بىۇۇۇۇالل! سۇۇۇۇەن بېرىۇۇۇۇپ قۇۇۇۇارىغىنكى ،ئەلۇۇۇۇقەمە «الئىۇۇۇۇالھە
ئىلاللالھۇۇۇۇ» كەلىمىسۇۇۇىنى دېيەلىۇۇۇدىمۇ؟ بەلكۇۇۇى ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى
مەنۇۇۇۇدىن ئىۇۇۇۇزا تارتقۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ،چىۇۇۇۇن كۆڭلىۇۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇۇق
بىلدۈرمىگەن بولۇشى مۇمكىن.
بىۇۇۇالل ئەلقەمەنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيىگە يېتىۇۇۇپ بارغانۇۇۇدا ،ئۆينىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن
ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇاۋاز بىۇۇۇلەن« :الئىۇۇۇالھە ئىلاللالھۇۇۇۇ» دېگەنلىكىنۇۇۇى
ئاڭالپتۇ .بىالل ئۆيگە كىرىپ:
_ ئۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەت! ئەلقەمەنىۇۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇارازىلىقى ئۇنىۇۇۇۇڭ
شۇۇۇۇاھادەت كەلتۈرۈشۇۇۇۇىگە توسۇۇۇۇالغۇ بولغۇۇۇۇانىكەن ،ئۇنىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇۇى
ئوغلىنىۇۇۇۇڭ شۇۇۇۇاھادەت كەلتۈرۈشۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇەۋە بولۇۇۇۇدى - ،دەپتۇۇۇۇۇ .شۇۇۇۇۇ
كۇۇۇۇۈنى ،ئەلۇۇۇۇقەمە ۋاپۇۇۇۇات بوپتۇۇۇۇۇ .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى يۇيۇۇۇۇۇپ ،كېپەنلەشۇۇۇۇنى ئەمىۇۇۇۇر قىلىپتۇۇۇۇۇ .نۇۇۇۇامىزىنى
چۈشۇۇۇۈرۈپ ،دەپۇۇۇنە مۇراسۇۇۇىمىغا قاتنىشۇۇۇىپتۇ .ئانۇۇۇدىن قەبۇۇۇرە بېشۇۇۇىدا
تۇۇۇۇرۇپ« :ئۇۇۇى مۇھۇۇۇاجىرالر ۋە ئەنسۇۇۇارىالر جامائەسۇۇۇى! كىمكۇۇۇى ئايۇۇۇالىنى
ئانىسۇۇۇۇىدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن كۆرسۇۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ﷲنىۇۇۇۇڭ ،پەرىشۇۇۇۇتەلەرنىڭ ۋە
بۇۇۇۇۇارلىق خااليىقنىۇۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇۇن ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇۇڭ پەرز ۋە نەپۇۇۇۇۇلە
ئىبۇۇۇادەتلىرىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇ .پەقەت ﷲقۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇپ ،ئانىسۇۇۇىغا
ياخشۇۇۇىلىق قىلسۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى ئالسۇۇۇا ،بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا
بولىۇۇۇدۇ .ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئانىنىۇۇۇڭ رازىلىقىدىنۇۇۇدۇر ،ﷲنىۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇى
ئانىنىڭ غەزىپىدىندۇر» دېدى.
ﷲتىۇۇۇۇۇن بىزلەرنۇۇۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىغۇۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلىۇۇۇۇۇپ،
غەزىپىۇۇۇۇدىن ئۇزاقالشتۇرۇشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز .ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى
مەرد ،ناھۇۇۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇۇۇايىتى شۇۇۇۇۇۇەپقەتلىك ۋە ناھۇۇۇۇۇۇايىتى
مېھرىباندۇر.
بۇ ھېكايە يالغان ۋە ئويدۇرما بولۇپ ،ئىسالم ئەقىدىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ.
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توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
ئۇرۇغ  -تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈش
اّللج الَّ و ِوٍِ نج جس ووع لَُ جن بِوو ِوِّ جاألج ْ جح ووع ج﴾ ﴿بىۇۇۇۇر
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جانَّو َُ ووَاْ م
 بىۇۇۇرىڭالردىن نەرسۇۇۇە سۇۇۇورىغاندا نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن سۇۇۇورايدىغان ﷲتىۇۇۇنقورقۇۇۇۇۇڭالر ،سۇۇۇۇىلە  -رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزۈپ قويۇشۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر﴾ ؛

﴿رجوُو و و و و كس و و و وويتم إِن نجو و و و ووَلَّيتم يجن نُو ُْ ِسو و و و و ُ ا ِِف ْاألج ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين لج جو و و و ونجو ُُ ُم
ض جنُو جَام ُ و و و ووَا يج ْ جح و و و و ج
ْ
ج ُْ ْ
ج ْ ج ج ُْ ْ
وعه ُِ ْم يُ ْ لج و و و و و ج ال و و و ووِ ج
اّللُ رجج ج و و َّ ُُ ْم جيج ْك ج و ووَ يجبْ ج و ووع ج ُ ْم﴾ ﴿سۇۇۇۇىلەر (ئىسۇۇۇۇالم) دىۇۇۇۇن يۇۇۇۇۈز ئۆرۈسۇۇۇۇەڭالر
َّ

زېمىنۇۇۇۇدا بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىالرسۇۇۇۇىلەرمۇ؟ ۋە سۇۇۇۇىلە  -رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزۈپ
قۇيارسۇۇۇۇۇىلەرمۇ؟ ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق كىشۇۇۇۇۇىلەرنى ﷲ رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇۇراق
قىلۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇالرنى (ھەقنۇۇۇۇى ئاڭالشۇۇۇۇتىن) گۇۇۇۇا قىلۇۇۇۇدى( .ھىۇۇۇۇدايەت
يولىنى كۆرۈشتىن) كور قىلدى﴾ .

﴿الَّو و و و ِوِين يَرُو و و ووَ جن بِ ُْو و و و و ِ مِ
َّ ِ
ِ
اّللُ بِو و و و ِوِّ يجن
اّلل جالج يِن َُ ُ
ين يج ِ و و و و و َُ جن جه و و و ووع ي ججه و و و و جور م
ج
جُ
ا و و و ووَ جن الْ ي جو و و ووع ج جال و و و ووِ ج
يَُ ج و و و ج ج جْ جك و و ْوَ جن جبَّو ُُ و و ْوم ج ججو ووعرَُ جن ُ و ووَ ج ا ِ جس و ووع ِ ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇالر ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئەھدىسۇۇۇۇۇىگە

(يەنۇۇۇۇى ﷲ تاپشۇۇۇۇۇرغان ئىشۇۇۇۇالرغا) ۋاپۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدۇ ،بەرگەن ۋەدىسۇۇۇۇنى
بۇزمايۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر ﷲنىۇۇۇۇڭ (خىۇۇۇۇش  -ئەقرىبالىرىغۇۇۇۇا) سۇۇۇۇىلە  -رەھىۇۇۇۇم
قىلىشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت ئەمرىنۇۇۇۇى بەجۇۇۇۇا كەلتۈرىۇۇۇۇدۇ .ﷲتىۇۇۇۇن قورقىۇۇۇۇدۇ.
قاتتىق ھېسا ئېلىنىشتىن قورقىدۇ﴾ .

ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ا و و ووَ جن جك ُْو و و و ج
ين يجن َُ ُ
﴿يُاو و و و ُّ ب و و ووِّ جئ و و و و اِ جيجو ُْو و و و ٍ ب و و ووِّ جئ و و و و اِ ج جه و و ووع يُاو و و و ُّ ب و و ووِّ إِالَّ الْ جُع و و ووَ ج ال و و ووِ ج
َِّ
اّللُ بِو و و و ِوِّ يجن يَُ ج و و و و ج جيُو ُْ ِس و و و و ُ جن ِِف األج ْ ِ
ض يُ لجِ و و و و ج ُ و و و و ُوم
اّلل ِهو و و وون بجو ْ و و و و ِ ِهي جعقِو و و و ِوِّ جيجو َْاج ُو و و ووَ جن جهو و و ووع ي ججهو و و و جور َّ
ا ْجع ِ و ُور جن﴾ ﴿ﷲ بۇۇۇۇ مىسۇۇۇال بىۇۇۇلەن نۇرغۇۇۇۇن كىشۇۇۇىلەرنى (ئۇۇۇۇنى ئىنكۇۇۇار

قىلغۇۇۇۇۇۇانلىقتىن) ئازدۇرىۇۇۇۇۇۇدۇ ۋە نۇرغۇۇۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇۇۇىلەرنى (ئۇۇۇۇۇۇۇنى
تەسۇۇۇۇۇتىقلىغانلىقتىن) ھىۇۇۇۇۇدايەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇارقىلىق پەقەت
پاسۇۇۇۇۇۇىقالرنىال ئازدۇرىۇۇۇۇۇۇدۇ .پاسۇۇۇۇۇۇىقالر ﷲ ۋەدە ئالغانۇۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇۇين

سۈرە نىسا 0 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مۇھەممەد - 22 ،ۋە  22ۇ ئايەتلەر.
سۈرە رەئد - 21 ،ۋە  20ۇ ئايەتلەر.
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ۋەدىسۇۇۇىنى بۇزىۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇالشۇۇۇقا بۇيرىغۇۇۇان شۇۇۇەيلىنى ئۇۇۇۈزۈپ قۇيىۇۇۇدۇ
(يەنۇۇۇى سۇۇۇىلە  -رەھىۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇ) .يەر يۈزىۇۇۇدە بۇزۇقچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدۇ.
ئەنە شۇالر زىيان تارتقۇچىالردۇر﴾ .
بەنۇۇۇۇدە بىۇۇۇۇلەن ﷲ ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدىكى ئەڭ چۇۇۇۇوڭ ئىۇۇۇۇش ﷲنىۇۇۇۇڭ
بەندىسۇۇۇۇىدىن ئەھۇۇۇۇدە ئېلىشۇۇۇۇىدۇر .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :سۇۇۇۇىلە ۇ رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇى
جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ»  .كىمكۇۇۇۇى كەمۇۇۇۇبەغەل تۇغقۇۇۇۇانلىرى بىۇۇۇۇلەن
ئاالقىسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇۈزۈپ ،ئۇۇۇۇۇالرنى تاشلىۋەتسۇۇۇۇە ،ئۇالرغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق ۋە
خەيۇۇۇۇرى  -ئېھسۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇش ئۇۇۇۇارقىلىق سۇۇۇۇىلە – رەھىۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇۇنىڭ
ئورنىغۇۇۇا چوڭچىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،مۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىمۇ يۇقىرىۇۇۇدىكى ئايەتنىۇۇۇڭ
ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇپ ،جەنۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇتىن مەھۇۇۇرۇم قالىۇۇۇدۇ .پەقەت ﷲقۇۇۇا
تەۋبە قىلىۇۇۇپ ،ئۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلسۇۇۇا ،بۇۇۇۇ ھۆكۈمۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا
بولىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمنىۇۇۇڭ كەمۇۇۇبەغەل تۇغقۇۇۇانلىرى بولۇۇۇۇپ ،ئۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلمىسۇۇۇا
ۋە زاكۇۇۇۇات  -سۇۇۇۇەدىقىلىرىنى باشۇۇۇۇقىالرغا بەرسۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ زاكۇۇۇۇات -
سۇۇۇەدىقىلىرىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت
نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن قارىمايۇۇۇدۇ» .ئەگەر ئۆزىمۇۇۇۇ كەمۇۇۇبەغەل بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇالرنى
زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ۋە ھۇۇۇال سۇۇۇوراش بىۇۇۇلەن سۇۇۇىلە – رەھىۇۇۇم قىلىۇۇۇدۇ .
چۇۇۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇەللەم:
«تۇغقانلىرىڭالرغۇۇۇا سۇۇۇاالم بىۇۇۇلەن بولسۇۇۇىمۇ سۇۇۇىلە – رەھىۇۇۇم قىلىڭۇۇۇالر»
دېگەن .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇى ﷲقۇۇا ۋە قىيۇۇامەت كۇۇۈنىگە ئىمۇۇان كەلتۈرسۇۇە ،سۇۇىلە ۇ رەھىۇۇم
قىلسۇۇۇۇۇن» ؛ « ئۇۇۇۇۆزىگە قىلىنغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇىلىققا ياخشۇۇۇۇىلىق قايتۇرغۇۇۇۇان

سۈرە بەقەرە - 21 ،ۋە  21ۇ ئايەتلەر.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .نەسائى :زەئىپ - ،دېگەن.
بەززار رىۋايەت قىلغان .ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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كىشۇۇۇى سۇۇۇىلە – رەھىۇۇۇم قىلغۇۇۇۇچى ھىسۇۇۇابالنمايدۇ .ھەقىقىۇۇۇي سۇۇۇىلە ۇ
رەھىۇۇۇم قىلىغۇۇۇۇچى ئۇۇۇۆزىگە سۇۇۇىلە – رەھىۇۇۇم قىلىشۇۇۇنى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇىگە
سىلە – رەھىم قىلغۇچىدۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇۇ
قۇددۇسۇۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ« :ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن
رەھمۇۇۇانمەن .رەھمۇۇۇان سۇۇۇىلە ۇ رەھىۇۇۇم دېمەكتۇۇۇۇر .كىمكۇۇۇى سۇۇۇىلە ۇ
رەھىمۇۇۇۇگە رىلۇۇۇۇايە قىلسۇۇۇۇا ،مەن ئۇۇۇۇۇنى رەھمىۇۇۇۇتىمگە ئېرىشۇۇۇۇتۈرىمەن،
كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۈزۈپ قويسۇۇۇا ،مەنمۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن رەھمىتىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزۈپ
قويىمەن» .
ئەلۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ھۈسۇۇۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ ئوغلىغۇۇۇۇا :ئۇۇۇۇى
ئوغلۇۇۇۇم! سۇۇۇىلە  -رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن دوسۇۇۇ بۇۇۇولمىغىن،
چۇۇۇۇۈنكى مەن ئۇنۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇىنىڭ قۇرئۇۇۇۇان كەرىمنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈچ يېرىۇۇۇۇدە
لەنەتلەنگەنلىكىنى كۆردۈم - ،دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇر سۇۇۇۇورۇندا پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن ھەدىۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزلەپ بېرىۋېتىۇۇۇۇپ:
سۇۇۇىلە  -رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇى گۇناھكۇۇۇاردۇر ،ئۇۇۇارىمىزدا ئۇنۇۇۇداق
ئۇۇۇادەم بولسۇۇۇا ،دەرھۇۇۇال قوپۇۇۇۇپ كەتسۇۇۇۇن - ،دېگەنىۇۇۇدى ،جامائەتنىۇۇۇڭ
ئارقىسۇۇۇىدا ئولتۇرغۇۇۇان بىۇۇۇر يۇۇۇاش يىگىتۇۇۇتىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچكىم ئورنىۇۇۇدىن
تۇرمىۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇ يىگىۇۇۇۇ نەچۇۇۇۇچە يىلۇۇۇۇدىن بېۇۇۇۇرى گەپلەشۇۇۇۇمىگەن
ھامماچىسىنىڭ يېنىغا بېرىپ يارىشىۋالدى .ھامماچىسى ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇۇى جىۇۇۇۇيەنىم! كېلىشۇۇۇۇىڭگە نۇۇۇۇېمە سۇۇۇۇەۋە بولۇۇۇۇدى؟  -دەپ
سورىدى .يىگى :
_ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ساھابىسۇۇۇۇى
ئەبۇۇۇۇ ھۇرەيرەنىۇۇۇڭ ئىلىۇۇۇم سۇۇۇورۇنىدا ئولتۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇ :سۇۇۇىلە -
رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇى گۇناھكۇۇۇاردۇر ،ئۇۇۇارىمىزدا ئۇنۇۇۇداق ئۇۇۇادەم بولسۇۇۇا،
دەرھۇۇۇۇۇال قوپۇۇۇۇۇۇپ كەتسۇۇۇۇۇۇن دېۇۇۇۇۇدى - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەردى .بۇۇۇۇۇۇنى
ئاڭلىغان ھامماچىسى يىگىتكە:

بۇخارى ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .سەييىد ئىبراھىم :سەنەدى ھەسەن - ،دېگەن.
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_ ئەبۇۇۇۇ ھۇرەيرەنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن مۇنۇۇۇداق
دېگەنلىكىنۇۇۇى سۇۇۇورىغىن؟  -دېۇۇۇدى .يىگىۇۇۇ ئەبۇۇۇۇ ھۇرەيرەنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
بېرىۇۇۇۇپ ،ھامماچىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆزى ئوتتۇرسۇۇۇۇىدا بولغۇۇۇۇان ۋەقەنۇۇۇۇى
سۇۇۇۆزلەپ بەردى ۋە سۇۇۇىلە – رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن
ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇورۇنىدا ئولتۇرسۇۇۇۇا بولمايۇۇۇۇدىغانلىقىنى سۇۇۇۇورىدى  .ئەبۇۇۇۇۇ
ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :سۇۇۇۇىلە
– رەھىمنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇى بۇۇۇۇار جامۇۇۇۇائەتكە ﷲنىۇۇۇۇڭ رەھمىتۇۇۇۇى
چۈشۇۇۇمەيدۇ» دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دېۇۇۇدى ۋە مۇنۇۇۇداق بىۇۇۇر
ھېكۇۇۇايىنى سۇۇۇۆزلەپ بەردى :بۇۇۇۇرۇنقى زامانۇۇۇدا بىۇۇۇر بۇۇۇاي ھەج قىلىۇۇۇش
ئۈچۇۇۇۈن بەيتۇلالھقۇۇۇا بېرىپتۇۇۇۇ ،مەككىۇۇۇگە يېتىۇۇۇپ كەلگەنۇۇۇدە ،مېلىۇۇۇدىن
مىۇۇۇڭ تىلۇۇۇال پۇۇۇۇلنى ئامانەتۇۇۇدارلىق ۋە تەقۋادارلىقتۇۇۇا نۇۇۇامى چىققۇۇۇان بىۇۇۇر
كىشۇۇۇىگە ئەرەفۇۇۇاتتىن قايتىۇۇۇپ كەلگىۇۇۇچە سۇۇۇاقالپ بېرىشۇۇۇكە ئامۇۇۇانەت
قويۇپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ بۇۇۇاي ھەج پائۇۇۇالىيىتىنى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن
مەككىۇۇۇگە قايتىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ ۋاپۇۇۇات بولۇۇۇۇپ كەتكەنلىكىنۇۇۇى
ئۇۇۇاڭالپتۇ .ئائىلىسۇۇۇىدىن ئامۇۇۇانەتنى سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇكەن ،ئەممۇۇۇا ئۇالرنىۇۇۇڭ
بۇنىڭۇۇۇۇدىن خەۋىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق چىقىپتۇۇۇۇۇ .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇۇ مەكۇۇۇۇكە
ئۆلىمالىرىنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ ،ئەھۇۇۇۇۋالنى ئۇالرغۇۇۇۇا ئېيتىپتۇۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇۇالر
ئۇنىڭغا:
_ يېۇۇۇۇرىم كۇۇۇۇېچە بولغانۇۇۇۇدا ،زەمۇۇۇۇزەم قۇدۇقىنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا بۇۇۇۇارغىن،
قۇدۇققۇۇۇا قۇۇۇاراپ ،ئامۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇمىنى چۇۇۇاقىرغىن،
ئەگەر ئۇۇۇۇ جەنۇۇۇنەت ئەھلۇۇۇى بولسۇۇۇا ،بىرىنچۇۇۇى قېتىمۇۇۇدا سۇۇۇاڭا جۇۇۇاۋا
بېرىۇۇۇۇدۇ - ،دەپتۇۇۇۇۇ .بۇۇۇۇاي زەمۇۇۇۇزەم قۇدۇقىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇپ نىۇۇۇۇدا قىلىپتۇۇۇۇۇ.
ھېچقانۇۇۇداق ئۇۇۇاۋاز كەلمەپتۇۇۇۇ .كېۇۇۇيىن يەنە مەكۇۇۇكە ئۆلىمالىرىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
بېرىپ جاۋا ئااللمىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ .ئۆلىماالر:
_ ﴿إِاَّو و و ووع ِمِّلل ج إِاَّو و و ووع إِلْجي و و و و ِوِّ جا ِ و و و ووَ جن﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ
ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز (يەنۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىز) چوقۇۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇۇڭ
دەرگاھىغۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇايتىمىز﴾  .دوسۇۇۇۇۇتۇڭنىڭ دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇۇدىن بولۇۇۇۇۇۇپ
ئىمام بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
سۈرە بەقەرە 041 ،ۇ ئايەت.
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قالغانلىقىۇۇۇۇدىن قورقىۇۇۇۇۋاتىمىز .سۇۇۇۇەن يەمەنۇۇۇۇگە بۇۇۇۇارغىن ،ئۇۇۇۇۇ يەردە
«بىرھۇۇۇۇۇت» دېۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر قۇۇۇۇۇدۇق بۇۇۇۇار ،ئۇۇۇۇۇ جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاغزى
دېيىلىۇۇۇۇدۇ .كېچىسۇۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاراپ ئامۇۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ
ئىسۇۇۇمىنى چۇۇۇاقىرغىن ،ئەگەر جەھەنۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇى بولسۇۇۇا سۇۇۇاڭا جۇۇۇاۋا
بىرىۇۇۇدۇ - ،دەپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ يەمەنۇۇۇگە بېرىۇۇۇپ ،قۇۇۇۇدۇقنى
سۇۇۇوراپتۇ ،كىشۇۇۇىلەر ئۇنىڭغۇۇۇا قۇۇۇۇدۇقنى كۆرسۇۇۇىتىپ قويۇپتۇۇۇۇ .كېچىسۇۇۇى
قۇۇۇۇدۇق بويىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ ،قۇدۇققۇۇۇا قۇۇۇاراپ تۇۇۇۇرۇپ ،ھېلىقۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ
ئىسمىنى چاقىرىپتىكەن( ،ئۇنىڭ روھىدىن) جاۋا كەپتۇ .باي:
_ ئالتۇنلىرىم قەيەردە؟  -دەپ سوراپتۇ .ئامانەتچى:
_ ئوغلۇمغۇۇۇا ئىشۇۇۇەنچ قىاللمىغۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۈن ،ئۆيىمنىۇۇۇڭ پۇۇۇۇاالنى
يېۇۇرىگە كۆمۇۇۈپ قويۇۇدۇم ،سۇۇەن بېرىۇۇپ ئۇۇۇ يەرنۇۇى كولىسۇۇاڭ تاپىسۇۇەن- ،
دەپتۇ .باي ئۇنىڭدىن:
_ سۇۇۇېنى بۇۇۇۇ يەرگە (دوزاخقۇۇۇا) نۇۇۇېمە كىرگۇۇۇۈزدى؟ ھۇۇۇالبۇكى بىۇۇۇز
سېنى ياخشىالردىن دەپ ھىساباليتتۇق - ،دەپ سوراپتۇ .ئۇ:
_ مېنىۇۇۇڭ كەمۇۇۇبەغەل بىۇۇۇر قىۇۇۇز قېرىندىشۇۇۇىم بۇۇۇار ئىۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇنى
تاشۇۇۇلىۋەتكەن ئىۇۇۇدىم ،ئۇنىڭغۇۇۇا مېھۇۇۇرى – شۇۇۇەپقەت قىلمىۇۇۇدىم ،شۇۇۇۇ
سۇۇۇەۋەبتىن ﷲ مېنۇۇۇى جازالىۇۇۇدى ۋە بۇۇۇۇ جايغۇۇۇا (دوزاخقۇۇۇا) كىرگۇۇۇۈزدى- ،
دەپ جاۋا بېرىپتۇ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ« :سۇۇۇۇۇىلە -
رەھىمنۇۇۇى ئۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇى
مەزكۇۇۇۇۇۇر ھېكۇۇۇۇۇايىنى تەسۇۇۇۇۇتىقاليدۇ .يەنۇۇۇۇۇى ،بىۇۇۇۇۇر تۇغقانلىرىغۇۇۇۇۇا،
ھامماچىلىرىغۇۇۇۇۇا ،تاغىلىرىغۇۇۇۇۇا ،جىيەنلىۇۇۇۇۇرىگە ۋە شۇۇۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇۇۇاش
تۇغقانلىرىغۇۇۇۇا سۇۇۇۇىلە  -رەھىۇۇۇۇم قىلمىغۇۇۇۇان ،ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇلەن ئاالقىسۇۇۇۇىنى
ئۇۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن تۇۇۇۇائەت ۇ
ئىبۇۇۇادەتتە بولۇشۇۇۇىمىز ئۈچۇۇۇۈن بىۇۇۇزگە تەۋپىۇۇۇق بېرىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ﷲ
ناھايىتى سېخىيدۇر ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

بۇ ھېكايە يالغان ۋە ئويدۇرما بولۇپ ،ئىسالم ئەقىدىسىگە ئۇيغۇن كەلمەيدۇ.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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ئونىنچى چوڭ گۇناھ:
زىنا قىلىش
زىنانىۇۇۇۇڭ بەزىسۇۇۇۇى گۇنۇۇۇۇاال جەھەتۇۇۇۇتە بەزىسۇۇۇۇىدىن ئېغىۇۇۇۇردۇر .ﷲ
تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالج نجو َْ جربُوووَاْ ال و مِول جُ إِاَّوووُِّ جئ ووع جن رج ِعح جكو وَِ ج ج وووع ج و وبِيرِ﴾ ﴿زىناغۇۇۇۇا
َّ ِ
ين
يېقىنالشۇۇۇماڭالر ،چۇۇۇۇنكى ئۇۇۇۇ قەبىۇۇۇى ئىشۇۇۇتۇر ،يامۇۇۇان يولۇۇۇدۇر﴾ ؛ ﴿ جال ووِ ج

جال ي و و و و ْ كَ جن ه و و و و َِّ
اّللُ إَِّال بِو و و ووع ْجِم ج جال يجو ْلاُو و و ووَ جن ج جهو و و وون
اّلل إِ جَلوِ و و ووع د ج و و و و جور ج جال يجو َْتُو ُو و و ووَ جن ال و و و ونَّو ُْ ج الَّ و و و و ِ جحو و و و َّورج َّ
ج ُ ج ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعك ْ لجو و ووُِّ الْ جو و و و جِا ُ يجو و و و ْوَج الَْيج جعه و و ووَ ج جْ ُو و و و ْ ري و و ووِّ ُه جُعاِو و ووع إَّال جه و و وون نجو و ووع ج ﴾
يجو ُْ جو و و و ْ جلِو و و و ج يجو ْو و و و ج يجَج ِعه و و ووع يُ ج
او و و ج

﴿ئۇۇۇۇالر ﷲقۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ ،ﷲ ھۇۇۇارام
قىلغۇۇۇان نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇدۇ ،زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇ.
كىمكۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ (گۇنۇۇۇۇاھالر)نۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدىكەن( ،ئۇۇۇۇاخىرەتتە) ئۇۇۇۇۇ جازاغۇۇۇۇا
ئۇچرايۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا ھەسسۇۇۇىلەپ ئۇۇۇازا قىلىنىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ
مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا ئىچىۇۇۇدە خارالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ .پەقەت (ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
ئىچىۇۇۇۇدىن) (بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇۇدا) تەۋبە قىلغۇۇۇۇانالرال بۇۇۇۇۇ ھالۇۇۇۇدا
قالمايدۇ﴾ .
اللااِي و وَُ الو و َّولاِ رجع ِ و و ُ ا ُئ و و َّ ِ
اح و و َ ِمه ْنو ُُ ج و ووع
ْ
ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ َّ ﴿ :ج ج
ِ
اّلل إِن ُئن و و ووتم نُو ْمِهن و و ووَ جن بِو و و َِّ
ِهجو و و وَج ْو و و و ج َ جال نجْ ُ و و و و ِْ ُئم اِِ و و ووع يْرجو و ووَ ِِف َِيو و و و ِن َِّ
وعّلل جالْيجو و و و ْوَ ْاِ ِ و و و و ِر جلْيج ْك و و و جوُ ْ
ُْ ُ
ج
ج ج
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
جك و و جِابجو ُُ ج ع اجع جُو ووَ مهو و جون الْ ُ و و ْومهن ج ﴾ ﴿زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇال ۋە زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى

ئەرنىۇۇۇڭ ھەربىرىنۇۇۇى يۇۇۇۈز دەررىۇۇۇدىن ئۇۇۇۇرۇڭالر .ئەگەر سۇۇۇىلەر ﷲقۇۇۇا ۋە
ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان ئېيتىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭالر ،ﷲنىۇۇۇڭ دىنىنىۇۇۇۇڭ
(ئەھكۇۇۇۇامىنى ئىجۇۇۇۇرا قىلىشۇۇۇۇتا) ئۇالرغۇۇۇۇا رەھىۇۇۇۇم قىلمۇۇۇۇاڭالر .ئۇۇۇۇۇالرنى
جازالىغان چاغدا مۇئمىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن﴾ .
ئۆلىمۇۇۇۇاالر مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇۇ جۇۇۇۇازا ھۇۇۇۇېچ ئۇۇۇۇۆيلەنمىگەن ۋە
تۇرمۇشۇۇۇقا چىقمىغۇۇۇان ئەر زىنۇۇۇاخور بىۇۇۇلەن ئايۇۇۇال زىناخورنىۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇادىكى

سۈرە ئىسرا 22 ،ۇ ئايەت.
سۈرە فۇرقان - 11 ،ئايەتتىن  11ۇ ئايەتكىچە.
سۈرە نۇر 2 ،ۇ ئايەت.
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جازاسۇۇۇىدۇر .ئەگەر ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆيلەنگەن بولسۇۇۇا ۋەيۇۇۇاكى ئۆمرىۇۇۇدە بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم
بولسۇۇۇۇىمۇ ئۆيلىنىۇۇۇۇپ ،ئانۇۇۇۇدىن ئاجراشۇۇۇۇقان بولسۇۇۇۇا ،چالمۇۇۇۇا – كېسۇۇۇۇەك
قىلىۇۇۇۇپ ئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى بۇۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۇۈم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ھەدىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن مۇقىمالشۇۇۇقان بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :دۇنيۇۇۇۇادا جازاسۇۇۇۇىنى تارتمىغۇۇۇۇان زىنۇۇۇۇاخورالر تەۋبە
قىلماسۇۇۇۇۇتىن ئۆلۇۇۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇۇۇە ،دوزاختۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇوت قۇۇۇۇۇامچىالر بىۇۇۇۇۇلەن
جازالىنىدۇ».
زەبۇۇۇۇردا مۇنۇۇۇداق يېزىلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن« :زىنۇۇۇاخور ئايۇۇۇال ۋە زىنۇۇۇاخور
ئەر ئەۋرىتىۇۇۇدىن ئېسۇۇۇىلىپ تۆمۇۇۇۈر قامچۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئۇرۇلىۇۇۇدۇ ،تايۇۇۇاقتىن دات
 پەريۇۇۇۇات قىلغانۇۇۇۇدا جەھەنۇۇۇۇنەم پەرىشۇۇۇۇتىلىرى (ئۇالرغۇۇۇۇا) :سۇۇۇۇەن(دۇنيۇۇۇادا) كۈلىۋاتاتتىۇۇۇڭ ،خۇشۇۇۇال بولىۋاتاتتىۇۇۇڭ ،يايراۋاتاتتىۇۇۇڭ ،بۇۇۇۇ نۇۇۇالە –
پەريادىۇۇۇۇڭ نەدە قالغانىۇۇۇۇدى؟ سۇۇۇۇەن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇۇگە سۇۇۇۇەل
قارايتىڭ ،ئۇنىڭدىن خىجىل بولمايتىڭ - ،دەيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى زىنۇۇۇۇا قىلغانۇۇۇۇدا مۇۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇۇالەتتە زىنۇۇۇۇا قىلمايۇۇۇۇدۇ.
ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇۇچى ئوغرىلىۇۇۇق قىلغانۇۇۇدا مۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇالەتتە ئوغرىلىۇۇۇق
قىلمايۇۇۇدۇ .ھۇۇۇاراق ئىچكۇۇۇۈچى ھۇۇۇاراق ئىچكەنۇۇۇدە مۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇالەتتە ھۇۇۇاراق
ئىچمەيۇۇۇۇدۇ .باشۇۇۇۇقىالرنىڭ ئېسۇۇۇۇىل نەرسۇۇۇۇىلىرىنى ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ كۇۇۇۇۆز
ئالدىدا ئېلىۋالغاندا مۇئمىن ھالەتتە ئېلىۋالمايدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ئەگەر بەنۇۇۇدە زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا ،ئۇنىڭۇۇۇدىن ئىمۇۇۇان چىقىۇۇۇپ ،بېشۇۇۇى ئۈسۇۇۇتىدە
بىۇۇۇر سۇۇۇايىغا ئوخشۇۇۇاش تۇۇۇۇرۇپ تۇرىۇۇۇدۇ .قاچۇۇۇانىكى زىنۇۇۇانى تەرك ئەتسۇۇۇە،
ئىمۇۇان ئۇنىڭغۇۇا قايتىۇۇۇپ كېلىۇۇدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇى زىنۇۇا قىلسۇۇۇا يۇۇاكى ھۇۇۇاراق
ئىچسۇۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ئىمۇۇۇۇۇاننى خۇۇۇۇۇۇددى ئىنسۇۇۇۇۇان كۇۇۇۇۇۆينىكىنى
بېشۇۇۇۇىدىن چىقىرىۋەتكەنۇۇۇۇدەك سۇۇۇۇۇغۇرىۋالىدۇ» ؛ «ﷲ قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك كىشۇۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇۇا (رەھۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇرى
بۇ رىۋايەتنىڭ سەنىدى يوقتۇر ،شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا ئېتىبار قىلىنمايدۇ.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى ئۇنىڭ سەھىى ھەدى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
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بىۇۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇاھتىن پاكلىمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاتتىق
ئۇۇۇازا بۇۇۇار .بىۇۇۇرى ،قېۇۇۇرى زىنۇۇۇاخور؛ ئىككىنچىسۇۇۇى ،يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال؛
ئۈچىنچىسى ،مۇتەكەببىر كەمبەغەل» .
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە قايسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال ئەڭ
چۇۇۇۇۇوڭ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇىڭ - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا
بەردى.
_ بۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال ئىۇۇۇكەن ،ئانۇۇۇدىن قالسۇۇۇا قايسۇۇۇى
گۇناال ئەڭ چوڭ؟
_ بۇۇۇاالڭنى سۇۇۇەن بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە تامۇۇۇاق يېيىشۇۇۇىدىن ئەنسۇۇۇىرەپ
ئۆلتۈرۈۋېتىشىڭ.
_ ئاندىن قالسىچۇ؟
_ قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭ .
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ
يۇقىرىۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇىنى تەسۇۇۇتىقالپ مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان:

﴿ الَّو و و و و ِوِين جال ي و و و و و ْ كَ جن ه و و و و و َِّ
اّللُ إَِّال بِو و و و ووع ْجِم ج جال
اّلل إِ جَلوِو و و ووع د ج و و و و و جور ج جال يجو َْتُو ُو و و و ووَ جن ال و و و و ونَّو ُْ ج الَّو و و و و ِ جحو و و و و َّورج َّ
ج ج ُ ج ج
ج
ِ
وعك ْ لجو و ووُِّ الْ جو و و و جِا ُ يجو و و و ْوَج ال َِْيج جعه و و و ِوَ ج جْ ُو و و و ْ رِي و و و ِوِّ ُه جُعاِو و ووع إِالَّ
يجو ْلاُو و ووَ جن ج جه و و وون يجو ُْ جو و و و ْ جلو و و و ج يجو ْو و و و ج يجَج ِعه و و ووع يُ ج
او و و ج

جهوون نجووع ج ﴾ ﴿ئۇۇۇۇالر ﷲقۇۇۇا ئىككىنچۇۇۇى بىۇۇۇر مەبۇۇۇۇدنى شۇۇۇېرىك قىلمايۇۇۇدۇ ،ﷲ
ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان نۇۇۇۇاھەق ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش ئىشۇۇۇۇىنى قىلمايۇۇۇۇدۇ ،زىنۇۇۇۇا
قىلمايۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ (گۇنۇۇۇاھالر)نۇۇۇى قىلىۇۇۇدىكەن( ،ئۇۇۇاخىرەتتە) ئۇۇۇۇ
جازاغۇۇۇۇا ئۇچرايۇۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇۇا ھەسسۇۇۇۇىلەپ ئۇۇۇۇازا
قىلىنىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ مەڭگۇۇۇۈ ئۇۇۇازا ئىچىۇۇۇدە خارالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قالىۇۇۇدۇ .پەقەت
(ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن) (بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇدا) تەۋبە قىلغۇۇۇانالرال بۇۇۇۇ
ھالۇۇۇۇۇدا قالمايۇۇۇۇۇدۇ﴾  .ھۆرمەتلىۇۇۇۇۇك ئوقۇۇۇۇۇۇرمەن! ﷲ سۇۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇۇمەت
ئىمام مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
سۈرە فۇرقان - 11 ،ئايەتتىن  11ۇ ئايەتكىچە.
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قىلسۇۇۇۇن ،سۇۇۇەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ زىنۇۇۇا
قىلىشۇۇۇنى ،ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش ۋە ﷲ ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان جۇۇۇاننى نۇۇۇاھەق
ئۆلتۈرۈش بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويغانلىقىنى ياخشى مۇالھىزە قىلغىن.
سۇۇۇۇەمۇرە ئىبنۇۇۇۇى جۈنۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بىۇۇۇۇر
قېتىملىۇۇۇق چۈشۇۇۇى بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ھەدىسۇۇۇتە ئۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا جىبرىلىۇۇۇل
ۋە مىكائىۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇاالم كېلىۇۇۇدۇ .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇز بىۇۇۇرلىكتە يولغۇۇۇا چىقىۇۇۇپ ،تونۇرغۇۇۇا
ئوخشۇۇۇۇايدىغان ،ئۈسۇۇۇۇتى تۇۇۇۇار ،ئاسۇۇۇۇتى كەڭ بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇىنىڭ قېشۇۇۇۇىغا
كەلۇۇۇدۇق .ئۇنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدىن ۋاراڭ ۇ چۇۇۇۇرۇڭ ۋە نۇۇۇالە – پەريۇۇۇاد ئۇۇۇاۋازلىرى
چىقىۋاتۇۇۇۇاتتى .مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇۇگە قارىغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم ،بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇۇرۇال
قىپيالىڭۇۇۇاچ ئەر – ئايۇۇۇال تۇرۇپتۇۇۇۇ .ئۇالرنىۇۇۇڭ ئاسۇۇۇتى تەرىپىۇۇۇدىن ئۇۇۇوت
يۇۇۇۇالقۇنى چىقىۇۇۇۇدىكەن .شۇۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇۇالر ئوتنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇاتتىق ھارارىتىۇۇۇۇدىن
ۋارقىراۋاتاتتى .مەن:
_ ئى جىبرىلىل! ئۇالر كىم؟  -دەپ سورىدىم .ئۇ:
_ بۇۇۇۇالر زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان ئەر  -ئايۇۇۇالالردۇر ،قىيۇۇۇامەتكىچە مۇشۇۇۇۇنداق
ئازابلىنىۇۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇۇدى»  .بىۇۇۇۇۇز ﷲ تائۇۇۇۇۇاالدىن ئەپۇۇۇۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇۇۇانلىق
تىلەيمىز ،ئامىن!
ئەتۇۇۇا ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ رەبۇۇۇاال ﴿ :جَلجووع ج و وْبو جَُ يجبْو و جوَا َ ﴾ ﴿جەھەننەمنىۇۇۇڭ يەتۇۇۇتە
دەرۋازىسۇۇۇى بۇۇۇار﴾ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :بۇۇۇۇ
دەرۋازىالردىۇۇۇۇۇن ئەڭ ئېچىنىشۇۇۇۇۇلىق ،ئەڭ قىزىۇۇۇۇۇق ،ئەڭ ئۇۇۇۇۇازابلىق ۋە ئەڭ
سېسۇۇۇۇىق دەرۋازا زىنانىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇاراملىقىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان

زىناخورالرغا ئايرىلغان.
مەكھۇۇۇۇل دەمەشۇۇۇقىنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ:
جەھەنۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى سېسۇۇۇىق پۇۇۇۇراقنى پۇرايۇۇۇدۇ ۋە :بۇنىڭۇۇۇدەك
سېسۇۇۇىق پۇۇۇۇراقنى پۇرىمىغۇۇۇان ئىۇۇۇدۇق - ،دەيۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ئۇالرغۇۇۇا:
بۇ زىناخورالرنىڭ ئەۋرىتىدىن چىققان پۇراقتۇر - ،دېيىلىدۇ.

ئىمام بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ھىجر – 33 ،ئايەت.
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تەپسۇۇۇۇىر ئالىملىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى بولغۇۇۇۇان ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى زەيۇۇۇۇد:
جەھەنۇۇۇنەم ئەھلىمۇۇۇۇ زىناخورالرنىۇۇۇڭ ئەۋرەتلىرىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان پۇۇۇۇراقتىن
قاتتىق بىزار بولىدۇ - ،دېگەن.
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا نازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇون ئۇۇۇۇايەتتە
مۇنۇۇداق دېۇۇگەن :ئوغرىلىۇۇق قىلمۇۇا ،زىنۇۇا قىلمۇۇا ،ئەكسۇۇىچە بولغانۇۇدا سۇۇاڭا
جامۇۇۇۇۇالىمنى كۆرسۇۇۇۇۇەتمەيمەن  .ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇسۇۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمغا
مۇنداق خىتا قىلغان يەردە ،باشقىالرنىڭ ھالى نېمە بوالر؟!
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ« :ئىۇۇۇۇۇبلى ئەسۇۇۇۇۇكەرلىرىنى (ھەر كۇۇۇۇۇۈنى) يەر يۇۇۇۇۇۈزىگە
تارقىتىدۇ ۋە ئۇالرغا:
_ قايسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇرىڭالر بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننى ئازدۇرسۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا تۇۇۇۇاج
كىيۇۇۇۇۇدۈرىمەن - ،دەيۇۇۇۇۇدۇ .كىۇۇۇۇۇم ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇۇا،
ئىبلىسۇۇۇۇقا شۇۇۇۇۇنچە يۇۇۇۇېقىن بولىۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇەيتانالر قايتىۇۇۇۇپ كەلگەنۇۇۇۇدە،
ئۇالردىن بىرى ئىبلىسنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ مەن پاالنچىغۇۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇۇىۋېلىپ ،ئۇۇۇۇۇاخىرى ئايۇۇۇۇۇالىنى تۇۇۇۇۇاالق
قىلغۇزىۋەتتىم - ،دەيدۇ .ئىبلى ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇەن ھېچقۇۇۇۇانچە چۇۇۇۇوڭ ئىۇۇۇۇش قىاللماپسۇۇۇۇەن ،چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ
باشقىسى بىلەن توي قىلىۋالىدۇ ،دەيدۇ .كېيىن يەنە بىرى كېلىپ:
_ مەن پاالنچىغۇۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇۇىۋېلىپ ،ئۇۇۇۇۇاخىرى ئۇۇۇۇۇۇنى قېرىندىشۇۇۇۇۇى
بىلەن ئاداۋەتلەشتۈرۈپ قويدۇم - ،دەيدۇ .ئىبلى ئۇنىڭغىمۇ:
_ سۇۇۇەن ھېچقۇۇۇانچە چۇۇۇوڭ ئىۇۇۇش قىاللماپسۇۇۇەن ،چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇڭ
بىلەن يارىشىۋالىدۇ - ،دەيدۇ .كېيىن يەنە بىرسى كېلىپ:
_ مەن پاالنچىغۇۇۇۇا يېپىشۇۇۇۇىۋېلىپ ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلغانىۇۇۇۇدىم ،ئۇۇۇۇاخىرى
زىنا قىلدى - ،دەيدۇ .ئىبلى :
_ ياخشۇۇۇۇى ،سۇۇۇۇەن كاتتۇۇۇۇا ئىۇۇۇۇش قىلىپسۇۇۇۇەن - ،دەيۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇنى
ئۇۇۇۇۆزىگە يېقىنالشۇۇۇۇتۇرۇپ ،بېشۇۇۇۇىغا تۇۇۇۇاج كىيدۈرىۇۇۇۇدۇ»  .بىۇۇۇۇز ﷲقۇۇۇۇا

بۇ رىۋايەتلەرنىڭ ئاساسى يوق ،چۈنكى سەنەدسىز نەقىل قىلىنغان .ئىسرائىلىيات رىۋايەتلىرىدىندۇر.
بۇ رىۋايەتنىڭ ئاساسى يوق ،چۈنكى ئۇنىڭ سەنىدى تېپىلمىدى.
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سۇۇۇۇېغىنىپ شۇۇۇۇەيتان ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەسۇۇۇۇكەرلىرىنىڭ يامانلىقىۇۇۇۇدىن پانۇۇۇۇاال

تىلەيمىز.
ئەنە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئىمۇۇۇان ﷲ خالىغۇۇۇان
بەندىسۇۇۇۇۇىگە كىيدۈرىۇۇۇۇۇدىغان لىباسۇۇۇۇۇتۇر .بەنۇۇۇۇۇدە زىنۇۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇا ،ﷲ
ئۇنىڭۇۇۇۇدىن ئىمۇۇۇۇان لىباسۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇۇغۇرىۋالىدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇ ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە
قىلسا ،ﷲ ئۇنى قايتۇرۇپ بېرىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ئۇۇۇى
مۇسۇۇۇۇۇلمانالر جامائەسۇۇۇۇى! زىنۇۇۇۇادىن قەتلىۇۇۇۇي سۇۇۇۇاقلىنىڭالر ،چۇۇۇۇۈنكى
ئۇنىۇۇڭ ئۇۇالتە خىۇۇل يامۇۇان ئۇۇاقىۋىتى بۇۇار .ئۇۇۈچى دۇنيۇۇادا ،ئۇۇۈچى ئۇۇاخىرەتتە
بولىۇۇۇدۇ .دۇنيۇۇۇادىكى يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتكە كەلسۇۇۇەك ،بىرىنچۇۇۇى ،يۈزىنىۇۇۇڭ
نۇۇۇۇۇرى كېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،ئۇۇۇۇۆمرى قىسۇۇۇۇقا بولىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى،
كەمۇۇۇبەغەل ياشۇۇۇايدۇ .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇاخىرەتتىكى يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتكە كەلسۇۇۇەك،
بىرىنچۇۇۇى ،ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرايۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇى ،قۇۇۇاتتىق ھېسۇۇۇا
ئېلىنىدۇ؛ ئۈچىنچى ،جەھەننەم بىلەن ئازابلىنىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراقكەش پېتۇۇۇۇى ئۆلسۇۇۇۇە ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇنى ″غۇۇۇۇۇتە″
دەرياسۇۇۇىدىن سۇۇۇۇغۇرىدۇ .ئۇۇۇۇ ،دوزاختىكۇۇۇى بىۇۇۇر دەريۇۇۇا بولۇۇۇۇپ ئۇنىڭۇۇۇدا
پاھىشۇۇۇە ئايالالرنىۇۇۇڭ ئەۋرىتىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان قۇۇۇان – يىۇۇۇرىڭالر ئاقىۇۇۇدۇ» ؛
«ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇتىن قالسۇۇۇىال ،بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ
ئۇۇۇۆزىگە ھۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇان بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ئەۋرىۇۇۇتىگە مەنۇۇۇى ئاققۇزۇشۇۇۇىدىن
چوڭراق گۇناال يوقتۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«جەھەننەمۇۇۇدە يىۇۇۇالن بىۇۇۇلەن تولغۇۇۇان بىۇۇۇر ۋادى بۇۇۇار ،ھەربىۇۇۇر يىۇۇۇالن
تۆگىنىۇۇۇڭ بوينىۇۇۇدەك يوغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،نامۇۇۇازنى تەرك ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇىنى
چاقىۇۇۇدۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ زەھىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ بەدىنىۇۇۇدە يەتمىۇۇۇش يىۇۇۇل
ئەلبانى :ناھايىتى زەيىپ - ،دېگەن.
ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدى  - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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قاينايۇۇۇۇدۇ .كېۇۇۇۇيىن گۆشۇۇۇۇلىرى تىتىلىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ .جەھەننەمۇۇۇۇدە يەنە
«جۇببۇلھۇۇۇۇۇزن» ئىسۇۇۇۇىملىك بىۇۇۇۇر ۋادى بولۇۇۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇۇدا يىالنۇۇۇۇالر ۋە
چايۇۇۇانالر بۇۇۇار .ھەربىۇۇۇر چاياننىۇۇۇڭ چوڭلۇۇۇۇقى قېچىۇۇۇردەك كېلىۇۇۇدۇ .ھەربىۇۇۇر
يىالننىۇۇۇڭ يەتمىۇۇۇش نەشۇۇۇتىرى بۇۇۇار ،ھەربىۇۇۇر نەشۇۇۇتىرى زەھەر بىۇۇۇلەن
تولغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ ،زىنۇۇۇۇاخورنى چاقىۇۇۇۇدۇ ۋە زەھىرىنۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ بەدىۇۇۇۇنىگە
بوشۇۇۇىتىدۇ .زىنۇۇۇاخور زەھەرنىۇۇۇڭ ئەلىمىنۇۇۇى مىۇۇۇڭ يىۇۇۇل تارتىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن
ئۇنىۇۇۇۇڭ گۆشۇۇۇۇلىرى تىتىلىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ .ئەۋرىتىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇان يىۇۇۇۇرىڭالر
ئاقىدۇ» .
مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇى تۇرمۇشۇۇۇقا چىققۇۇۇان بىۇۇۇر ئايۇۇۇال
بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئەر بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇا قەبرىۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتكە
بېرىلىۇۇۇدىغان ئازابنىۇۇۇڭ يېرىمۇۇۇى بېرىلىۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ،ﷲ تائۇۇۇاال
ئۇنىۇۇۇۇڭ (ئايالنىۇۇۇۇڭ) ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنى ئېرىنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇىلىق دەپتىۇۇۇۇرىگە
يازىۇۇۇدۇ ،ئەگەر ئېرىنىۇۇۇڭ خەۋىۇۇۇرى بولمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ.
ئەگەر ئېۇۇۇرى بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇۈكۈت قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا
(ئېۇۇۇۇرىگە) جەننەتنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام قىلىۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇۇاال جەنۇۇۇۇنەت
دەرۋازىسۇۇۇىغا :سۇۇۇەن دۆيۇۇۇۈزگە ھۇۇۇارام قىلىنغانسۇۇۇەن ،دەپ يېزىۇۇۇپ قويغۇۇۇان.
دۆيۇۇۇۇۇۈز _ ئايالىنىۇۇۇۇۇڭ پاھىشۇۇۇۇۇە قىلىۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىنى بىلىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ،
قىزغانماستىن سۈكۈت قىلغان كىشىدۇر .
يەنە مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇى ھۇۇۇااللى بولمىغۇۇۇان بىۇۇۇر
ئايالغۇۇۇا شۇۇۇەھۋەت بىۇۇۇلەن قۇۇۇول ئۇزارتسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇۇۇولى بوينىغۇۇۇا
باغالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇنى سۇۇۇۆيگەن بولسۇۇۇا ،لەۋلىۇۇۇرى دوزاۇ
ئوتىۇۇۇدا كېسۇۇۇىلىدۇ .ئەگەر ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت
كۈنى يوتىلىرى زۇۋانغا كېلىدۇ ۋە ئۇنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىپ:
_ مېنۇۇۇۇۇى ھارامغۇۇۇۇۇا باشۇۇۇۇۇلىدىڭ - ،دەيۇۇۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا غەزەپ
نەپرىتى بىلەن قارايدۇ .ئۇنىڭ يۈزى قىزىرىدۇ ۋە:
_ مەن قىلمىۇۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ئۇنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى
گۇۋاھلىق بېرىشكە باشالپ:

بۇ ،مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدىستۇر.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە نىسبەت بەرمەستىن نەقىل قىلغان.
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_ مەن ھۇۇۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۆزلەرنى سۇۇۇۇۇۆزلىدىم - ،دەيۇۇۇۇۇدۇ.
قوللىرى:
_ مەن ھاالل بولمىغان نەرسىنى تۇتتۇم - ،دەيدۇ .كۆزلىرى:
_ مەن ھارام بولغان نەرسىگە قارىدىم - ،دەيدۇ .ئاياقلىرى:
_ مەن ھارامغا ماڭدىم - ،دەيدۇ .ئەۋرەتلىرى:
_ مەن ھۇۇۇارام ئىشۇۇۇنى قىلۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ بەنۇۇۇدىگە مۇۇۇۇئەككەل
قىلىنغان پەرىشتىدىن بىرى:
_ مەن ئاڭلىدىم - ،دەيدۇ .يەنە بىرسى:
_ مەن يازدىم - ،دەيدۇ .ﷲ تائاال:
_ مەن كۇۇۇۆردۈم ئەممۇۇۇا يوشۇۇۇۇردۇم - ،دەيۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن ﷲ تائۇۇۇاال :ئۇۇۇى
پەرىشۇۇۇۇتىلىرىم! ئۇۇۇۇۇنى ئېلىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىڭالر! ئازابىمۇۇۇۇدىن تېتىۇۇۇۇتىڭالر،
مەنۇۇۇۇدىن ھايۇۇۇۇا قىلمىغانالرغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى غەزەپ نەپۇۇۇۇرىتىم قۇۇۇۇاتتىقتۇر- ،
دەيۇۇۇۇۇدۇ  .بۇۇۇۇۇۇ گۇۇۇۇۇۇۋاھلىقنى ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ تۆۋەنۇۇۇۇۇدىكى ئۇۇۇۇۇايىتى
تەسۇۇۇۇۇۇۇتىقاليدۇ﴿ :ي و و ووَ نج ْكو و ووُ ُ جك جو و ووي ُِم يجل ِ
ْسو و وونجتُو ُُ ْم جيجيْ و و و ِ ي ُِ ْم جيج ْ ُ ُ ُُو و ووم ِّللجو و ووع جئو و ووعاَُا يجو ْ ج ُو و ووَ جن﴾
ج
ج ْج
ْ ْ
﴿شۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە) ئۇالرنىۇۇۇڭ تىللىۇۇۇرى قۇۇۇوللىرى ۋە

پۇۇۇۇۇتلىرى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىدىن ئۇالرنىۇۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇۇق
بېرىدۇ﴾ .
زىنانىۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇوڭى ئانۇۇۇا ،ئاچۇۇۇا ،سۇۇۇىڭىل ،ئۇۇۇۆگەي ئانۇۇۇا ۋە باشۇۇۇقا
مەھۇۇرەم ئايۇۇالالر بىۇۇلەن زىنۇۇا قىلىشۇۇتۇر .ھۇۇاكىم رىۇۇۋايەت قىلغۇۇان سۇۇەھىى
بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە« :كىۇۇۇم ئۆزىنىۇۇۇڭ مەھرىمۇۇۇى بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى
ئۆلتۈرۈڭالر!» دېيىلگەن .
بەرا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم تاغۇۇۇامنى ئۇۇۇۆگەي ئانىسۇۇۇى
بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى ئۆلتۇۇۇۈرۈش ۋە مېلىنىۇۇۇڭ بەشۇۇۇتىن
بىرىنى مۇسادىرە قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭ يېنىغا ئەۋەتكەن ئىدى .
ئاساسلىق ھەدى

مەنبەلىرىدە يوق .ئۇنى ئىبنۇى ھەجەر ھەيسۇەمى «ئەززەۋاجىۇر» نۇاملىق كىتابىۇدا رىۇۋايەت

بۇ ھەدى
قىلغان.
سۈرە نۇر 23 ،ۇ ئايەت.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان ۋە :سەنىدى سەھىى - ،دېگەن .ئىبنى ماجەمۇ رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئەھمەد ،دارىمى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .زەھەبى :سەھىى - ،دېگەن.
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پەزلۇۇۇى  -مەرھەمىتۇۇۇى ۋە كەرىمۇۇۇى چەكسۇۇۇىز بولغۇۇۇان ﷲ تائۇۇۇاالدىن
گۇنۇۇۇاھلىرىمىزنى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى سۇۇۇورايمىز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇۇېخىي،
ناھايىتى مەرتتۇر.
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ئون بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
بەچچىۋازلىق
ﷲ تائۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇزگە قۇرئۇۇۇۇان كەرىمنىۇۇۇۇڭ بىرقۇۇۇۇانچە جايىۇۇۇۇدا لۇۇۇۇۇت
ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىسسۇۇۇۇىلىرىنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ،
شۇۇۇۇۇالردىن بىرىۇۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :رجو ج َّ و ووع ج و ووع ي ْجه ُراجو ووع ج ج ْنجو ووع جكعلِيجو جُو ووع ج و ووعرِ ج جُع
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سو و و و َّوَجهَِ كن و و و و ج جبِم و و و و ج ج جهو و و ووع و و و و ج هو و و و جون المَّو و و ووعل ِ ج
ْج
م
ج ج م
جْ ْ
او و و ووََ ُّه ج
بِبج ِيو و َ ﴾ ﴿ بىزنىۇۇۇڭ جۇۇۇازاالش ئەمرىمىۇۇۇز چۈشۇۇۇكەندە ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۇرتلىرىنى

ئاسۇۇۇتىن  -ئۈسۇۇۇتۈن قىلىۋەتتۇۇۇۇق (يەنۇۇۇى كۆمتۈرىۋەتتۇۇۇۇق) .ئۇۇۇۇ يۇرتالرغۇۇۇا
بىۇۇۇز ئۈسۇۇۇتى  -ئۈسۇۇۇتىلەپ سۇۇۇاپال تاشۇۇۇالرنى ياغۇۇۇدۇردۇق .ئۇۇۇۇ سۇۇۇاپال
تاشۇۇۇالرغا پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇدا بەلۇۇۇگە سۇۇۇېلىنغان ئىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ
يۇرتالر زالىمالر (يەنى قۇرەيش كاپىرلىرى) دىن يىراق ئەمە ﴾ .
ئۇۇۇۇايەتتىكى﴿ :پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا بەلۇۇۇۇگە سۇۇۇۇېلىنغان
ئىۇۇۇدى﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز :بۇۇۇۇ تاشۇۇۇالرنىڭ دۇنيۇۇۇا تاشۇۇۇلىرى ئەمەسۇۇۇلىكىنى
بىلۇۇۇۇدۈرۈپ تۇرىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇاالمەتلەر بىۇۇۇۇلەن بەلۇۇۇۇگە سۇۇۇۇېلىنغانلىقىنى ۋە
ﷲنىۇۇۇۇۇڭ خەزىنىسۇۇۇۇۇىدە سۇۇۇۇۇاقالنغان بولۇۇۇۇۇۇپ ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئىزنىسۇۇۇۇۇىز
ئىشلىتىلمەيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
بۇۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ زالىملىۇۇۇۇرى بۇۇۇۇۇرۇنقىالر سۇۇۇۇادىر قىلغۇۇۇۇان ئاشۇۇۇۇۇ
گۇنۇۇۇۇاھنى قىلىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇىغا چۈشۇۇۇۇكەن ئۇۇۇۇازا
بۇالرنىڭمۇۇۇۇۇ بېشۇۇۇۇىغا چۈشۇۇۇۇىدىغانلىقى ئۇۇۇۇانچە يىۇۇۇۇراق ئەمە  .شۇۇۇۇۇ
سۇۇۇەۋەبتىن ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :سۇۇۇىلەرنىڭ
لۇۇۇۇۇت قەۋمۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇۇپ سېلىشۇۇۇۇىڭالردىن بەكمۇۇۇۇۇ
ئەنسۇۇۇىرەيمەن» دېۇۇۇگەن  .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
يەنە ئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇلىرىنى قىلغۇۇۇانالرنى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم لەنەتۇۇۇلەپ
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇلىرىنى قىلغانالرغۇۇۇۇا
سۈرە ھۇد - 12 ،ۋە  12ۇ ئايەتلەر.
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
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ﷲنىۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇن! لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇلىرىنى
قىلغانالرغۇۇۇۇا ﷲنىۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇن! لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇان
ئىشلىرىنى قىلغانالرغا ﷲنىڭ لەنىتى بولسۇن!»
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« لۇۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىنى قىلغۇۇۇۇانالرنى تاپسۇۇۇۇاڭالر ،قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە
قىلىنغۇچى ھەر ئىككىسىنى ئۆلتۈرۈڭالر» .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :لۇۇۇۇت قەۋمىنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى
قىلغۇۇۇۇانالر مەھەللىۇۇۇۇدىكى ئەڭ ئېگىۇۇۇۇز بىناغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ چىقىلىۇۇۇۇپ ،شۇۇۇۇۇ
يەردىۇۇۇن پەسۇۇۇكە دومىلىتىۋېتىلىۇۇۇدۇ ،ئانۇۇۇدىن چالمۇۇۇا ۇ كېسۇۇۇەك قىلىنىۇۇۇدۇ،
 دېگەن .بەچچىۋازلىقنىۇۇۇڭ ﷲ تائۇۇۇاال ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئەڭ چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالردىن
بىۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە بۇۇۇۇارلىق ئۆلىمۇۇۇۇاالر بىۇۇۇۇرلىككە كەلۇۇۇۇگەن ۋە ﷲ
تائاالنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنى دەلىۇۇۇل قىلغۇۇۇان﴿ :يجنجو و ْنَُ جن ال و ُّوِ ْئ جرا جن ِه و جون الْ ج ووعلج ِ ج جنجو و جِ ُ جن
ِ
وعَ جن﴾ ﴿سۇۇۇۇىلەر ئەھلۇۇۇۇى جاھۇۇۇۇان
جهو ووع ج ج و و ج لج ُِو و ْوم جبُّ ُِو و ْوم هو و ْون يج ْ جا ِ ُِو ووم بجو و ْ يجاو ووتُ ْم قج و و ْوَ جكو و ُ
ئىچىۇۇۇدىن لىۇۇۇۋاتە قىلىۇۇۇپ ،پەرۋەردىگۇۇۇارىڭالر سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن ياراتقۇۇۇان
ئايۇۇۇۇۇۇاللىرىڭالرنى تاشۇۇۇۇۇۇالپ قۇيامسۇۇۇۇۇۇىلەر؟ سۇۇۇۇۇۇىلەر ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن
(بۇزۇقچىلىقتۇۇۇۇا) ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقۇچى قەۋمسۇۇۇۇىلەر﴾ يەنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاالل
نەرسىنى تاشالپ ،ھارام نەرسىگە ھالقىغۇچى قەۋمسىلەر.
ﷲ تائۇۇۇۇاال باشۇۇۇۇقا بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمدىن خەۋەر
وه إِاَّو ُُو و ْوم جئو ووعاَُا
بېرىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جَنَّْيونجو ووع ُ ِهو و جون الْ جَ ْريجو و ِوَ الَّو و ِ جئعاجو و نَّو ْ ج و و ُ ا ْجبجع ِو و ج
قج و و ْوَج ج و و ْوََ رجع ِ و و ِوَ ج ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇنى (يەنۇۇۇۇى لۇۇۇۇۇتنى) (ئاھالىسۇۇۇۇى بەچچىۋازلىۇۇۇۇق،
قۇۇۇۇاراقچىلىق قاتۇۇۇۇارلىق) يامۇۇۇۇان قىلىقالرنۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدىغان شۇۇۇۇەھەردىن
قۇتقۇزدۇق .ھەقىقەتەن ئۇالر يامان پاسىق قەۋم ئىدى﴾ .
لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ قەۋمۇۇۇۇى ياشۇۇۇۇىغان شۇۇۇۇەھەرنىڭ ئىسۇۇۇۇمى
«سۇۇۇۇەدۇم» ئىۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇەھەردە ياشۇۇۇۇايدىغان خەلقۇۇۇۇلەر ﷲ تائۇۇۇۇاال
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە دارۇقۇتنى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بەيھەقى رىۋايەت قىلغان.
سۈرە شۇئەرا - 014 ،ۋە  011ۇ ئايەتلەر.
سۈرە ئەنبىيا 13 ،ۇ ئايەت.
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قۇرئانۇۇۇدا تىلغۇۇۇا ئالغانۇۇۇدەك ،يامۇۇۇان ئىشۇۇۇالر بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇغۇللىناتتى .ئۇۇۇۇالر
ئەھلۇۇۇى جاھۇۇۇان ئىچىۇۇۇدە بەچچىۋازلىۇۇۇق بىۇۇۇلەن شۇۇۇۇغۇللىناتتى ،يىغىلىۇۇۇش
سۇۇۇۇورۇنلىرىدا بە – بە بىۇۇۇۇلەن ئۇسۇۇۇۇۇراتتى ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ھەر
تۈرلۈك يامانلىقالرنى سادىر قىالتتى.
ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇ :لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇون
ئىلۇۇۇۇۇلەت بولۇۇۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇۇالر( :ئەر كىشۇۇۇۇۇىنىڭ) چۇۇۇۇۇاچنى ئۇۇۇۇۇۆرۈۋېلىش؛
كىيىمنىۇۇۇڭ تۈگمىسۇۇۇىنى يېشۇۇۇىۋېتىش؛ (قۇشۇۇۇالرغا) سۇۇۇالغا بىۇۇۇلەن تۇۇۇاش
ئېۇۇۇتىش؛ (ئىنسۇۇۇان ۋە ھۇۇۇايۋاننى) تۇۇۇاش بىۇۇۇلەن ئۆلتۇۇۇۈرۈش؛ كەپتەرۋازلىۇۇۇق
قىلىۇۇۇۇش؛ بارمۇۇۇۇاقلىرى بىۇۇۇۇلەن ئىسۇۇۇۇقىرتىش؛ ئوشۇۇۇۇۇقلىرىدىن قۇۇۇۇا
چىقىۇۇۇرىش؛ كىيىملىرىنۇۇۇى ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ سۇۇۇۆرەپ مۇۇۇېڭىش؛ تونلىرىنىۇۇۇڭ
تۇۇۇۇۇۈگمىلىرىنى يېشۇۇۇۇۇىۋېتىش؛ داۋاملىۇۇۇۇۇق ھۇۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇۇش ۋە لىۇۇۇۇۇۋاتە
قىلىشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت .بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەت ئۇۇۇۇ ئىللەتۇۇۇلەرگە ئايۇۇۇالالر بىۇۇۇلەن
ئايالالرنىۇۇۇڭ سۈركىلىشۇۇۇىنى قوشۇۇۇىدۇ (يەنۇۇۇى ئايۇۇۇالالر يالىڭۇۇۇاچ يېتىۇۇۇپ،
ئۆزئارا سۈركىلىدۇ).
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ
يالىڭاچ يېتىپ ،ئۆزئارا سۈركىلىشى زىنادۇر» دېگەن .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى
ئەتىۇۇۇۇگەن ۋە ئاخشۇۇۇۇامدا ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە يولۇقىۇۇۇۇدۇ» دېگەنىۇۇۇۇدى،
سۇۇۇاھابىلەر :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇالر كىۇۇۇم؟  -دەپ سۇۇۇورىدى.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئايالالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇىۋالغان
ئەرلەر؛ ئەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇىۋالغان ئايۇۇۇۇالالر؛ ھۇۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇۇلەن جىنسۇۇۇۇىي
مۇناسۇۇۇۇىۋەت قىلغۇۇۇۇانالر؛ ئەرلەر بىۇۇۇۇلەن جىنسۇۇۇۇىي مۇناسۇۇۇۇىۋەت قىلغۇۇۇۇانالر
(يەنى لىۋاتە قىلغانالر)» دەپ جاۋا بەردى .
مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ« :ئەر كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئەر كىشۇۇۇۇى
يېقىنچىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا ،ئەرش ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىپىۇۇۇۇدىن قورققىنىۇۇۇۇدىن تەۋرەپ
ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدى  - ،دېگەن.
تەبەرانى ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
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كېت ىۇۇۇدۇ ،ئاسۇۇۇمانالر يەرنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە چۈشۇۇۇۈپ كېتىشۇۇۇكە تۇۇۇا قالىۇۇۇدۇ،
پەرىشۇۇۇتىلەر ئاسۇۇۇماننىڭ ئەتراپىۇۇۇدىن تۇتىۋېلىۇۇۇپ ،قۇۇۇۇل ھۇۋالالھۇۇۇۇ ئەھەد
سۈرىسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇاخىرغىچە ئوقۇيۇۇۇۇدۇ ،شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇۇى
پەسىيىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال يەتۇۇۇتە تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇدۇ ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇالرغۇۇۇا
(رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇدۇ ۋە :جەھەنۇۇۇنەمگە كىرىۇۇۇدىغانالر
بىۇۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇۇرلىكتە كىۇۇۇۇۇرىڭالر - ،دەيۇۇۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇۇۇى ،بەچچىۋازلىۇۇۇۇۇق
قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە قىلىنغۇۇۇۇۇچى ھەر ئىككىلۇۇۇۇى تەرەپ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،ھۇۇۇۇايۋان
بىۇۇۇلەن شۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇدۇرغۇچى؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن ھەم
شۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇڭ قىۇۇۇزى بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا قىلغۇۇۇۇچى؛ تۇۇۇۆتىنچى ،قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن
ئوينۇۇۇۇۇاپ مەنىۇۇۇۇۇي چىقۇۇۇۇۇارغۇچى ...پەقەت تەۋبە قىلغۇۇۇۇۇانالر بۇنىڭۇۇۇۇۇدىن
مۇستەسنادۇر» .
ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇۇادا قۇۇۇۇوللىرى بىۇۇۇلەن ئەۋرەتلىرىنۇۇۇۇى ئوينۇۇۇۇاپ مەنىۇۇۇۇي
چىقىرىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە قۇۇۇۇوللىرى زىنۇۇۇۇادىن ھۇۇۇۇامىلە
قالغانۇۇۇۇۇدەك تومپايغۇۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇۇدا ھەشۇۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇۇدىغانلىقى رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىدۇ.
شىشۇۇۇۇىخال ئوينۇۇۇۇاش ،كەپتەرنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇابىقىگە سۇۇۇۇېلىش ،ئىۇۇۇۇ
تاالشۇۇۇۇتۇرۇش ،قوچقۇۇۇۇار سوقۇشۇۇۇۇتۇرۇش ،خۇۇۇۇوراز سوقۇشۇۇۇۇتۇرۇش ،يالىڭۇۇۇۇاچ
ھاممامغۇۇۇا كىۇۇۇرىش ،ئۇۇۇۆلچەم ۋە تارازىۇۇۇدا كەم بېۇۇۇرىش قاتۇۇۇارلىق ئەمەلۇۇۇلەر
لۇۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمنىڭ قەۋمىنىۇۇۇۇۇڭ ئەمەللىرىۇۇۇۇۇدىن ئىكەنلىكۇۇۇۇۇى
رىۋايەت قىلىنغان  .بۇنداق ئىشالرنى قىلىدىغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي!
ئەسۇۇۇەردە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :كىمكۇۇۇى كەپۇۇۇتەر ئۇچۇرتۇۇۇۇش بىۇۇۇلەن
مەشغۇل بولسا ،كەمبەغەللىكنىڭ تەمىنى تېتىماي ئۆلمەيدۇ.

بۇ ھەدى ئاساسلىق ھەدى مەنبەلىرىدە تېپىلمايدۇ.
ئەجلۇنى ۋە ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان .ئەمما ئۇنىڭ سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم كىشى بار.
بۇ ھەدى قارىماققا مەۋزۇ بولۇپ ،ھەيسەمى ئۇنى سەنەدسىز رىۋايەت قىلغان.
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ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا :ئەگەر بەچچىۇۇۇۇۇۋاز تەۋبە
قىلماسۇۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇۇە ،قەبرىسۇۇۇۇىدە توڭگۇزغۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ - ،
دېگەن.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
ئەر كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا قىلغۇۇۇان يۇۇۇاكى ئايالنىۇۇۇڭ ئارقۇۇۇا تەرىۇۇۇپىگە جىمۇۇۇا
قىلغان ئادەمگە (رەھمەت نەزىرى بىلەن) قارىمايدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەئىد سۇۇۇۇەئلۇكى :بۇۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇۇدە بەچچىۇۇۇۇۋاز
دېيىلىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر قەۋم كېلىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالر مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ تۇۇۇۈرگە بۆلۈنىۇۇۇدۇ:
بىرىنچۇۇۇۇۇى ،ئەرلەرگە قۇۇۇۇۇاراپ ھۇزۇرلىنىۇۇۇۇۇدىغانالر؛ ئىككىنچۇۇۇۇۇى ،قۇۇۇۇۇول
ئېلىشۇۇۇۇىپ كۆرۈشۇۇۇۇۈپ ھۇزۇرلىنىۇۇۇۇدىغانالر؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،ئاشۇۇۇۇۇ پاسۇۇۇۇكىنا
ئەمەلنى (يەنى لىۋاتەنى) قىلىدىغانالر - ،دېگەن .
ئايالغۇۇۇا ۋە چىرايلىۇۇۇق يىگىۇۇۇتكە شۇۇۇەھۋەت بىۇۇۇلەن قۇۇۇاراش بىۇۇۇر خىۇۇۇل
زىنۇۇۇۇادۇر .چۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇر
سۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :كۆزنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى قۇۇۇاراش ،تىلنىۇۇۇڭ
زىناسۇۇى سۇۇۇۆزلەش ،قولنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى تۇتۇۇۇۇش ،پۇتنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى (گۇناھقۇۇۇا)
قەدەم تاشۇۇۇالش ،قۇالقنىۇۇۇڭ زىناسۇۇۇى ئاڭالشۇۇۇتۇر .كۆڭۇۇۇۈل ئۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇدۇ ۋە
خااليۇۇۇۇدۇ ،ئەۋرەت كۆڭۈلنىۇۇۇۇڭ خاھىشۇۇۇۇلىرىنى تەسۇۇۇۇتىقاليدۇ يۇۇۇۇاكى رەت
قىلىدۇ» .
شۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن سۇۇۇۇالىى كىشۇۇۇۇىلەر چىرايلىۇۇۇۇق ئوغۇۇۇۇۇل بالىالرغۇۇۇۇا
قاراشۇۇۇتىن ۋە ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن ئارىلىشۇۇۇىپ ئۆلتۇرۇشۇۇۇتىن ئۇۇۇۆزلىرىنى چەتۇۇۇكە
ئېلىشۇۇۇتا ئاشۇۇۇۇرىۋەتكەن .ئۇلۇۇۇۇغالردىن ھەسۇۇۇەن ئىبنۇۇۇى زەكۇۇۇۋان مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :بايالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇالىلىرى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇر يەردە ئولتۇرمۇۇۇاڭالر ،چۇۇۇۈنكى
ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزلىرى قىزالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزلىرىگە ئوخشۇۇۇاش چىرايلىۇۇۇق بولۇۇۇۇپ،
ئايالالردىنمۇ ئېغىرراق پىتنىگە چۈشۈرىدۇ .

ئىبنى جەۋزى ئۇنى مەۋزۇ ھەدىسلەر قاتارىدا بايان قىلغان.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە :ھەسەن ۋە غېرىپتۇر - ،دېگەن.
سۇيۇتى «ئەددۇررۇلمەنسۇر» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ھەيسەمى ۋە سۇيۇتى نەقىل قىلغان .ئەمما سەنەدى زەئىپتۇر.
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تۇۇۇۇۇۇۇابىلىنالردىن بىۇۇۇۇۇۇۇرى :ئىبۇۇۇۇۇۇۇادەتگۇي بىۇۇۇۇۇۇۇر يىگىتۇۇۇۇۇۇۇتىن
ئەنسۇۇۇۇىرەيدىغىنىم يىرتقۇۇۇۇۇچ ھايۋاننىۇۇۇۇڭ ئۇنىڭغۇۇۇۇا زىيۇۇۇۇان يەتكۈزۈشۇۇۇۇى
ئەمە  ،بەلكۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر يىگىۇۇۇ بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا
قىلىپ سېلىشىدۇر - ،دېگەن ئىكەن .
ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرى :بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەم ئەمۇۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇۇان يىگىۇۇۇۇ
بىلەن بىر جايدا ياتمىسۇن - ،دېگەن.
بەزى ئۇۇۇالىمالر بىۇۇۇر ئادەمنىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇدى يېتىلىۋاتقۇۇۇان يىگىۇۇۇ بىۇۇۇلەن
بىۇۇۇر جايۇۇۇدا يۇۇۇالغۇز قېلىشۇۇۇىنى ئايالالرغۇۇۇا قىيۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان.
چۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :بىۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن
بىر ئەر (يالغۇز) قالسا ئۈچىنچىسى شەيتان بولىدۇ» دېگەن .
گۇۇۇۈزەللىكتە ئايالالرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدىغان يىگىۇۇۇتلەر بۇۇۇار.
ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پىتنىسۇۇۇۇى بەكمۇۇۇۇۇ چوڭۇۇۇۇدۇر .ئايۇۇۇۇالالر دۇچ كەلمەيۇۇۇۇدىغان
يامانلىقالرغۇۇۇا ئۇۇۇۇالر دۇچ كېلىشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن .شۇۇۇۇڭا ئۇنۇۇۇداق يىگىۇۇۇتلەرگە
قۇۇۇاراش تېخىمۇۇۇۇ ھارامۇۇۇدۇر .سۇۇۇەلەفلەرنىڭ ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇۇزاق تۇرۇشۇۇۇقا،
ئۇالرغۇۇۇۇا قاراشۇۇۇۇتىن ھەزەر ئەيلەشۇۇۇۇكە ئۈنۇۇۇۇدىگەن سۇۇۇۇۆزلىرىنى سۇۇۇۇاناپ
تۇۇۇۇۈگەتكىلى بولمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرنىۇۇۇۇڭ چىرايلىۇۇۇۇق يېتىلىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزلىرىگە
دۈشمەندۇر.
سۇۇۇۇۇفيان سۇۇۇۇەۋرى ھاممامغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردى .بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇازدىن كېۇۇۇۇيىن
كېلىشۇۇكەن بىۇۇر بۇۇاال كېرىۇۇپ كەلۇۇدى .ئۇۇۇ ئۇۇۇنى كۇۇۆرۈپ :ئۇۇۇنى يېنىمۇۇدىن
چىقىرىۇۇۇۋېتىڭالر! ئۇۇۇۇنى يېنىمۇۇۇدىن چىقىرىۇۇۇۋېتىڭالر! ھەربىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ
يېنىۇۇدا بىۇۇر شۇۇەيتاننى كۆرسۇۇەم ،ھەربىۇۇر چىرايلىۇۇق بالىنىۇۇڭ يېنىۇۇدا ئۇۇون
شەيتاننى كۆرىۋاتىمەن - ،دېگەنىكەن.
بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم چىرايلىۇۇۇق بىۇۇۇر بۇۇۇالىنى ئەگەشۇۇۇتۈرۈپ ،ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد
(ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن)نىڭ يېنىغا كەپتۇ .ئىمام ئەھمەد:
_ بۇ باال سېنىڭمۇ؟  -دەپ سوراپتۇ .ئۇ:
_ ھەمشۇۇۇۇۇۇىرەمنىڭ بالىسۇۇۇۇۇۇى ،دەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا بېرىپتۇۇۇۇۇۇۇ .ئىمۇۇۇۇۇۇام
ئەھمەد:

سۇيۇتى نەقىل قىلغان .لېكىن سەنەدىدە ئىشەنچلىك ئەمە بىرى بار.
مۇنزىرى نەقىل قىلغان ۋە زەئىپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
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_ ئۇۇۇۇنى بىزنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمىزغا ئىككىنچۇۇۇى قېۇۇۇتىم ئېلىۇۇۇپ كەلمىگىۇۇۇن،
كوچىۇۇۇدا بىلۇۇۇلە مۇۇۇاڭمىغىن .چۇۇۇۈنكى سۇۇۇېنى ۋە ئۇۇۇۇنى تونىمايۇۇۇدىغانالر
سەن توغرۇلۇق يامان گۇمان قىلىپ قالمىسۇن - ،دەپتۇ.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،ئابۇۇۇۇدۇلقەي قەبىلىسۇۇۇۇىدىن بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۆمەك
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن بولۇۇۇۇپ،
ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىچىۇۇۇدە چىرايلىۇۇۇق بىۇۇۇر يىگىۇۇۇ بۇۇۇار ئىۇۇۇكەن .پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى ئارقىسۇۇۇۇىغا ئولتۇرغۇۇۇۇۇزۇپ،
ئانۇۇۇۇۇدىن« :داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمنىڭ پىتنىسۇۇۇۇۇى نەزەردىۇۇۇۇۇن كېلىۇۇۇۇۇپ
چىققان ئىدى» دېگەن.
ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەنلەر قاراشۇۇۇۇنىڭ يامۇۇۇۇانلىقى توغرۇلۇۇۇۇۇق شۇۇۇۇېلىر
توقىغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ ،بۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇۇۇنى تۆۋەنۇۇۇۇدىكىچە :بۇۇۇۇارلىق
ھادىسۇۇۇىلەرنىڭ باشلىنىشۇۇۇى قاراشۇۇۇتىن كېلىۇۇۇدۇ .كۇۇۇۆپىنچە ئۇۇۇوت ئۇۇۇاپىتى
ئۇچقۇنۇۇۇدىن چىقىۇۇۇدۇ .كىشۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۆزى چىرايلىۇۇۇق بولسۇۇۇا ،باشۇۇۇقىالرنى
ھۇۇۇاالكەتكە دۇچۇۇۇار قىلىۇۇۇدۇ .قانچىلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنىڭ قاراشۇۇۇلىرى ئۇۇۇۆز
يۇۇۇۈرەكلىرىگە خۇۇۇۇددى ياسۇۇۇىز ئۇۇۇوقتەك سۇۇۇانچىلىدۇ .قارىغانۇۇۇدا خۇۇۇۇش
بولىۇۇۇدۇ ،كۇۇۇۆڭلى زىيۇۇۇان كۆرىۇۇۇدۇ .بۇنۇۇۇداق زىيۇۇۇان ئېلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇدىغان
خۇشاللىقنى قارشى ئېلىشقا نە ھاجەت؟!
قۇۇۇۇاراش زىناغۇۇۇۇا باشۇۇۇۇاليدۇ - ،دېۇۇۇۇگەن گەپ بۇۇۇۇار .بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە
مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ« :قۇۇۇاراش شۇۇۇەيتاننىڭ ئوقلىرىۇۇۇدىن زەھەرلىۇۇۇك بىۇۇۇر
ئوقتۇۇۇۇر .كىمكۇۇۇى قاراشۇۇۇنى ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تەرك ئەتسۇۇۇە ،ﷲ
ئۇنىۇۇۇڭ قەلۇۇۇبىگە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر ئىبادەتنىۇۇۇڭ ھۇۇۇاالۋىتىنى تېتىشۇۇۇقا
مۇيەسسەر قىلىدۇ» .
*****

ئەەەۆز ئىختىيەەەار بىەەەلەن ئەەەۆزىنى لىەەەۋاتە قىلەەەدۇرغان
كىشىنىڭ جازاسى:
خالىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ۋەلىۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇر شۇۇۇەھەردە ئۇۇۇۆزىنى
لىۇۇۇۋاتە قىلۇۇۇدۇرغان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى ئۇچرىتىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇنىڭغۇۇۇا
شەۋكانى :بۇ ھەدىسنىڭ ھېچقانداق ئەسلى يوق - ،دېگەن.
ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
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قانۇۇۇداق جۇۇۇازا بېۇۇۇرىش توغرىسۇۇۇىدا ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا خەت
يازىۇۇدۇ .ئەبۇۇۇ بەكۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ بۇۇۇ ئىۇۇش توغرۇلۇۇۇق سۇۇاھابىلەرگە
مەسۇۇۇلىھەت سۇۇۇالىدۇ .ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ :بۇۇۇۇ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاھتۇر،
لۇۇۇۇت قەۋمىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھېچبىۇۇۇر ئۇۇۇۈممەت بۇۇۇۇنى سۇۇۇادىر قىلمىغۇۇۇان .ﷲ
تائاالنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۇالرنى قانۇۇۇداق جازالىغۇۇۇانلىقىنى بىلىمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇوت قويۇۇۇۇپ
كۆيدۈرۈۋېتىشۇۇۇنى مۇۇۇاقۇل كۆرىۇۇۇۋاتىمەن - ،دەيۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئەبۇۇۇۇ
بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ خالىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ۋەلىۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا:
ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇوت قويۇۇۇۇۇپ كۆيۇۇۇۇدۈرىۋەتكىن - ،دەپ خەت يازىۇۇۇۇدۇ .خالىۇۇۇۇد
ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇنى ئوت قويۇپ كۆيدۈرۈۋېتىدۇ .
ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۆز
ئىختىيۇۇۇۇارى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆزىنى لىۇۇۇۇۋاتە قىلۇۇۇۇدۇرغان كىشۇۇۇۇىگە ئايالالرنىۇۇۇۇڭ
شۇۇۇەھۋىتىنى سۇۇۇېلىپ قويىۇۇۇۇدۇ ۋە قەبرىسۇۇۇىدە قىيۇۇۇامەتكىچە قوغالنۇۇۇۇدى
شەيتاننىڭ ئازابىنى تارتقۇزىدۇ .
كىمكۇۇۇۇى قۇۇۇۇۇلى بىۇۇۇۇلەن لىۇۇۇۇۋاتە قىلسۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇڭ بەچچىۋازلىۇۇۇۇق
جىنۇۇۇايىتى ئىكەنلىكىۇۇۇگە ئۆلىمۇۇۇاالر بىۇۇۇردەك قاراشۇۇۇقا كەلۇۇۇگەن .بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە
مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :مەريەم ئۇۇۇۇوغلى ئىيسۇۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم
سۇۇۇاياھەتلىرىدىن بىرىۇۇۇدە بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم كۆيىۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر ئۇۇۇوتنى كۆرۈپتۇۇۇۇ.
ئىيسۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇاالم سۇۇۇۇ ئېلىۇۇۇپ ئۇۇۇوتنى ئۆچۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇالپتۇ .بىۇۇۇراق،
ئۇۇوت بىۇۇر بالىغۇۇا ،كۆيىۋاتقۇۇان ئۇۇادەم بولسۇۇا ،ئوتقۇۇا ئايلىنىۇۇپ قۇۇاپتۇ .ئىيسۇۇا
ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن ئەجەپلىنىپ:
_ ئۇۇۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇۇۇارىم! بۇۇۇۇۇۇۇالرنى دۇنيۇۇۇۇۇۇادىكى سۇۇۇۇۇۇۈرىتىگە
كەلتۇۇۇۇۈرگىنكى ،نۇۇۇۇېمە بولغۇۇۇۇانلىقىنى ئۆزلىرىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇوراپ بىلىۇۇۇۇۋاالي- ،
دەپتۇۇۇ .ﷲ تائۇۇاال ئۇۇۇ ئىككىسۇۇىنى تىرىلۇۇدۈرۈپتۇ .قارىسۇۇا ،ئۇۇۇالر بىۇۇر ئۇۇادەم
بىلەن بىر باال ئىكەن .ئىيسا ئەلەيھىسساالم ئۇ ئىككىسىدىن:
_ سىلەرگە نېمە بولغان؟  -دەپ سوراپتۇ .ھېلىقى ئادەم:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ روھۇۇۇى! مەن دۇنيۇۇۇادا بۇۇۇۇ بۇۇۇالىنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈپ
قېلىشۇۇقا مۇۇۇپتىال بولغۇۇان ئىۇۇدىم .شۇۇەھۋىتىم مېنۇۇى ئۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن لىۇۇۋاتە
قىلىشۇۇۇقا ئېلىۇۇۇپ بۇۇۇاردى .مەن ۋە ئۇۇۇۇ بۇۇۇاال ئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇ ئوتقۇۇۇا
مۇنزىرى نەقىل قىلغان.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان .لېكىن رىۋايەت قائىدىسىگە ئاساسەن ،بۇ سۆزنىڭ راس ياكى يالغانلىقى ئېنىق ئەمە .
106

چوڭ گۇناھالر

ئايلىنىۇۇۇپ بىۇۇۇر مەزگىۇۇۇل مېنۇۇۇى كۆيدۈرىۇۇۇدۇ ،كېۇۇۇيىن مەن ئوتقۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇپ
بىۇۇۇۇر مەزگىۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇنى كۆيۇۇۇۇدۈرىمەن ،بىزنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابىمىز قىيۇۇۇۇامەتكىچە
مۇشۇنداق نۆۋەتلىشىپ داۋام قىلىدۇ  - ،دەپتۇ.
ﷲقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ ،ئۇنىۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇدىن پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز ۋە ئۇنىڭۇۇۇدىن
بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى ،ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنى ،ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە
رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپەق قىلىشىنى سورايمىز ،ئامىن.
*****

ئايالالرنىۇۇۇۇڭ ئارقۇۇۇۇا يولىغۇۇۇۇا كۇۇۇۇېلىش لىۇۇۇۇۋاتە ھۇۇۇۇۆكمىگە كىرىۇۇۇۇدۇ.
چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇاال
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :اِ جسو ووت ًُُئ ْم جحو و ْورف لَّ ُِو و ْوم رج و و ْنَُاْ جحو و ْورَج ُِ ْم ي َّجُ ِش و وْتُ ْم﴾ ﴿ئايۇۇۇۇۇاللىرىڭالر
سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن (خۇۇۇۇددى) ئېكىنزارلىقتۇۇۇۇر (يەنۇۇۇى نەسۇۇۇىل تېرىيۇۇۇدىغان
جايۇۇۇدۇر) .ئېكىنزارلىقىڭالرغۇۇۇا خالىغۇۇۇان رەۋىشۇۇۇتە كۇۇۇېلىڭالر﴾  .يەنۇۇۇى،
ئايالالرغۇۇۇۇا يېقىنلىشۇۇۇۇىش ئالۇۇۇۇدى تەرىۇۇۇۇپىگە بولۇۇۇۇۇش شۇۇۇۇەرتى بىۇۇۇۇلەن
(ئالدىۇۇۇۇدىنمۇ ،ئارقىۇۇۇۇدىنمۇ) قانۇۇۇۇداق يېقىنالشسۇۇۇۇاڭالر يېقىنلىشۇۇۇۇىڭالر،
سىلەرگە ھېچقانداق گۇناال بولمايدۇ.
بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇۇش سۇۇۇۇەۋەبى مۇنۇۇۇۇداق :پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ زامانىۇۇۇۇدا ،يەھۇۇۇۇۇدىيالر :ئەگەر ئەر
ئايالىغۇۇۇۇا ئارقىسۇۇۇۇىدىن ئالۇۇۇۇدى تەرىۇۇۇۇپىگە يېقىنالشسۇۇۇۇا ،بۇۇۇۇاال ئالغۇۇۇۇاي
تۇغۇلۇۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ - ،دەپ قۇۇۇۇارايتتى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرى ئۇنىڭۇۇۇدىن بۇۇۇۇ گەپنىۇۇۇڭ راسۇۇۇ يۇۇۇاكى يالغۇۇۇان
ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇورىدى .شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزىنىڭ
يالغانلىقىنى ئىسپاتالپ يۇقىرىدىكى ئايەتنى نازىل قىلدى .
بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە(« :ئايالالرنىۇۇۇڭ) ئارقۇۇۇا يولىغۇۇۇا جىمۇۇۇا قىلىشۇۇۇتىن ۋە
ھەيزلىۇۇۇۇۇك ھالىتىۇۇۇۇۇدە جىمۇۇۇۇۇا قىلىشۇۇۇۇۇتىن قەتلىۇۇۇۇۇي سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر»
دېۇۇۇيىلگەن .ئەر ئايالىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدى يولىغۇۇۇا كېلىشۇۇۇى الزىۇۇۇم .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ

بۇ ،بەنى ئىسرائىل قىسسىلىرىدىن بولۇپ ،ئىشىنىپ كېتىشكە بولمايدۇ.
سۈرە بەقەرە 222 ،ۇ ئايەت.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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ئېكىنزارلىقتۇۇۇۇر ،يەنۇۇۇۇى بۇۇۇاال تاپىۇۇۇۇدىغان جايۇۇۇۇدۇر .ئەممۇۇۇا ئارقۇۇۇۇا يۇۇۇۇول
مەيۇۇۇۇنەت ۋە پاسۇۇۇۇكىنا نەرسۇۇۇۇىنىڭ چىقىۇۇۇۇش يولىۇۇۇۇدۇر .ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى ئايالغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە
ياكى ئارقا يولىغا يېقىنالشسا ،لەنەت قىلىنىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
ئايالغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە يېقىنالشسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئارقۇۇۇا يولىغۇۇۇا يېقىنالشسۇۇۇا
ۋەيۇۇۇاكى داخانغۇۇۇا بارسۇۇۇا ،مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە
نازىل قىلىنغان نەرسىگە (دىنغا ،ئىمانغا) كاپىر بولغان بولىدو» .
كىمكۇۇۇى ئايالىغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە يېقىنالشسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئارقۇۇۇا يولىغۇۇۇا
يېقىنالشسۇۇۇا ،لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ ۋە مانۇۇۇا بۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇنىڭ
ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭدەك ،كىمكۇۇۇى يۇلتۇزالرغۇۇۇا قۇۇۇاراپ داخۇۇۇانلىق
قىلىۇۇۇۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ۋە ئوغرىالنغۇۇۇۇۇۇۇان مالنىۇۇۇۇۇۇۇڭ نەدە ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇۇى
بىلىۇۇۇدىغانلىقىنى دەۋا قىلىۇۇۇپ ،غەيبۇۇۇى ئىشۇۇۇالر ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇۆزلەيدىغان
رەمبالالرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ پۇۇۇال سۇۇۇالدۇرغان ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ دېگەنلىرىنۇۇۇى
تەستىقاليدىغان كىشىمۇ لەنەتكە ئۇچرايدۇ.
تولىمۇۇۇۇ ئېچىنۇۇۇارلىقى شۇۇۇۇكى ،نۇرغۇۇۇۇن نۇۇۇادان كىشۇۇۇىلەر ئىلمىنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇۇازلىقى ۋە ھەقۇۇۇۇۇقە قۇۇۇۇۇۇالق سۇۇۇۇۇالمىغانلىقى تۇۇۇۇۇۈپەيلى مۇشۇۇۇۇۇۇنداق
گۇناھالرغۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال بولىۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇ دەردا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇدۇ :يۇۇا ئۇۇالىم بۇۇولغىن ،يۇۇا ئوقۇغۇۇۇچى بۇۇولغىن ،يۇۇا ئۇۇاڭلىغۇچى بۇۇولغىن،
يۇۇۇا بىلىمنۇۇۇى ياخشۇۇۇى كۆرگۇۇۇۈچى بۇۇۇولغىن ،بەشىنچىسۇۇۇى (يەنۇۇۇى جاھىۇۇۇل)
بۇۇۇولمىغىن ،ھۇۇۇاالك بولىسۇۇۇەن  .بەنۇۇۇدە بۇۇۇارلىق گۇنۇۇۇاال ۋە خاتالىقلىرىۇۇۇدىن
ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە قىلىشۇۇۇۇى ،دىنىۇۇۇۇي ئىشۇۇۇۇالردا ،دۇنيۇۇۇۇالىق ۋە ئاخىرەتلىۇۇۇۇك
ئىشۇۇۇۇالردا ئۆتكۇۇۇۇۈزۈپ سۇۇۇۇالغان گۇنۇۇۇۇاھلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن ﷲتىۇۇۇۇن ئەپۇۇۇۇۇ ۋە
مەغپىرەت تىلىشى كېرەك .ﷲ ھەقىقەتەن ناھايىتى مېھرىباندۇر.

ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان .ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) سۆزدۇر - ،دېگەن.
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ئون ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
جازانە ،ئۆسۈم يېيىش
َّ ِ
دهنُو ووَاْ الج نجو و و ْ ُئ َُاْ مِ
الربجو ووع يج ْ و و و جعرِع
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُ و ووع ال و ووِ ج
اّللج لج ج َّ ُِو و ْوم نُو ُْ ِ ُ و ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! جۇۇۇۇۇازانىنى قۇۇۇۇۇاتمۇ -
ُّه ج
وعك جَُِ جانَّو َُو ووَاْ م
او و ج

قۇۇۇات ئاشۇۇۇۇرۇپ يۇۇۇېمەڭالر .مەقسۇۇۇىتىڭالرغا ئېرىشۇۇۇىش ئۈچۇۇۇۈن ﷲتىۇۇۇن
َّ ِ
ين يجو و ْ ُئ َُ جن
(نەھيۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى تەرك ئېتىۇۇۇۇپ) قورقۇۇۇۇۇڭالر﴾ ؛ ﴿ال ووِ ج

مِ
َه و و ووَ جن إِالَّ جئ ج و و ووع يجو َُ و و ووَُ الَّو و و ِوٍِ يجوتج جخبَّاُو و ووُِّ َّ
الك و و و ْوياجع ُن ِه و و و جون الْ ج و و و و ِم جلِو و و و ج بِو و و و جاَّو ُُ ْم قج و و ووعلَُاْ إِ ََّّنوج و و وع
الربجو و ووع الج يجو َُ ُ
الْبجو ْيو و ُ ِه ْو و ُ مِ
الربج ووع﴾ ﴿جۇۇۇۇازانە ،ئۆسۇۇۇۇۈم يۇۇۇۇېگەن ئۇۇۇۇادەملەر (قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى

گۆرلىرىۇۇۇدىن) جىۇۇۇن چېپىلىۇۇۇپ قالغۇۇۇان سۇۇۇاراڭ ئۇۇۇادەملەردەك قوپىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ
شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈنكى ،ئۇۇۇۇالر ﷲ ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇنى ھۇۇۇاالل بىلىۇۇۇپ:
«سۇۇۇۇودا  -سۇۇۇۇېتىق جۇۇۇۇازانىگە ئوخشۇۇۇۇاش (جۇۇۇۇازانە نېمىشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇارام
بولىدۇ؟)» دېدى﴾ .
جۇۇۇۇازانىخورالر ﷲ ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان جۇۇۇۇازانىنى ھۇۇۇۇاالل قىلغۇۇۇۇانلىقى
ئۈچۇۇۇۈن ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇاال ئىنسۇۇۇانالرنى تىرىلدۈرگەنۇۇۇدە بۇۇۇارلىق
ئىنسۇۇۇانالر قەبۇۇۇرىلەردىن ناھۇۇۇايىتى تېزلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن چىقىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ.
ئەممۇۇۇا جۇۇۇازانە يۇۇۇېگەنلەر گۆرلىرىۇۇۇدىن جىۇۇۇن چېپىلىۇۇۇپ قالغۇۇۇان سۇۇۇاراڭ
ئۇۇۇادەملەردەك يىقىلىۇۇۇپ قوپىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر ئورنىۇۇۇدىن قوپىۇۇۇدۇ  -يۇۇۇۇ ،يەنە
يىقىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇىدۇ ،ھەر قېۇۇۇتىم تۇرغانۇۇۇدا يىقىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇىدۇ .چۇۇۇۈنكى
ئۇۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇۇادا جۇۇۇۇازانىنى يېگەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
قورسۇۇۇاقلىرىنى يوغىنىتىۇۇۇۋەتكەن .شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇالر
قورسۇۇۇاقلىرىنى كۆتۇۇۇۈرەلمەي قالىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر تىرىشۇۇۇىپ قوپمۇۇۇاقچى بولىۇۇۇدۇ
– يۇۇۇۇ ،يەنە يىقىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇىدۇ ،باشۇۇۇقا ئىنسۇۇۇانالردەك تېۇۇۇز بولمۇۇۇاقچى
بولىدۇ – يۇ ،قادىر بواللمايدۇ.

ئال ئىمران 021 ،ۇ ئايەت.
سۈرە بەقەرە 214 ،ۇ ئايەت.
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قەتۇۇۇادە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :جۇۇۇازانىخور قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى سۇۇۇاراڭ ھۇۇۇالەتتە
تىرىلدۈرۈلىۇۇدۇ .بۇۇۇ ،جۇۇازانە يېگەنلەرنىۇۇڭ بەلگىسۇۇى بولۇۇۇپ ،مەھشۇۇەر ئەھلۇۇى
ئۇالرنىڭ جازانىخور ئىكەنلىكىنى ئاشۇ بەلگە بىلەن تونۇيدۇ.
ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇەئىد خۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :مى ۇراج كېچىسۇۇى
بىۇۇر قەۋمنىۇۇڭ يېنىۇۇدىن ئۆتتۇۇۈم .ئۇالرنىۇۇڭ قورسۇۇاقلىرى ئالۇۇدىغا چىقىۇۇپ كېتىپتۇۇۇ
ۋە ھەربىۇۇر كىشۇۇىنىڭ قورس ۇىقى يوغۇۇان ئۆيۇۇدەك بولۇۇۇپ ،پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇىنىڭ
يولىغۇۇا تىزى ۇپ قويۇلۇپتۇۇۇ .پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇى ئەتىۇۇگەن ۋە ئاخشۇۇامدا جەھەنۇۇنەم
ئوتىغۇۇا توغرىلىنىۇۇدۇ .ئۇۇۇالر ئوتقۇۇا توغرىالنغانۇۇدا ،خۇۇۇددى ئۈركۇۇۈپ كەتۇۇكەن
تۆگىۇۇۇدەك ،ئۇۇۇۆلە  -تىرىلىشۇۇۇىگە قارىماسۇۇۇتىن قاچىۇۇۇدىكەن .جۇۇۇازانىخورالر
ئۇالرنىۇۇڭ كېلىۋاتقۇۇانلىقىنى كۇۇۆرۈپ قوپمۇۇاقچى بولغانۇۇدا ،قورسۇۇاقلىرى يانۇۇداپ
كېتىۇۇپ ،قىمىرلىيالمۇۇاي قالىۇۇدىكەن .ئۇۇاخىرى پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇىنىڭ ئارىسۇۇىدا
قالىۇۇدىكەن .شۇۇۇنداق قىلىۇۇپ ،ئۇۇۇالر پىۇۇرئەۋن ئائىلىسۇۇى دوزاخقۇۇا ھەيۇۇدەلگەن ۋە
دوزاخۇۇتىن قاچقۇۇان چاغ ۇدا بىۇۇرلىكتە ئازابقۇۇا يولۇقىۇۇدىكەن .بۇۇۇ ئۇالرنىۇۇڭ دۇنيۇۇا
بىلەن ئاخىرەت ئوتتۇرىسىدىكى (يەنى بەرزەۇ ئالىمىدىكى) ئازابىدۇر .مەن:
_ ئى جىبرىلىل! ئۇالر كىم؟  -دەپ سورىسام ،ئۇ:
_ ئۇۇۇالر جۇۇازانە يۇۇېگەن كىشۇۇىلەر بولۇۇۇپ ،گۆرلىرىۇۇدىن جىۇۇن چېپىلىۇۇپ
قالغان ساراڭ ئادەملەردەك قوپىدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى» .
يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :مەن يەتتىنچۇۇۇۇى قەۋەت
ئاسۇۇۇمانغا ئۆرلىتىلگەنۇۇۇدە ،ئۈسۇۇۇتى تەرىپىمۇۇۇدە چاقمۇۇۇاق ۋە گۈلۇۇۇدۈرمامىنىڭ
ئۇۇۇاۋازىنى ئاڭلىۇۇۇدىم .قارىغىۇۇۇدەك بولسۇۇۇام ،قورسۇۇۇاقلىرى تومپىيىۇۇۇپ چىقىۇۇۇپ،
ئۆيۇۇۇدەك يوغىنۇۇۇاپ كەتۇۇۇكەن بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال كىشۇۇۇىلەرنى كۇۇۇۆردۈم .ئۇالرنىۇۇۇڭ
قورسۇۇاقلىرى ئىچىۇۇدە يىۇۇالن ۋە چايۇۇانالر بولۇۇۇپ ،تېشۇۇىدىن كۆرۈنۇۇۈپ تۇۇۇراتتى.
مەن:
_ ئى جىبرىلىل! ئۇالر كىم؟  -دەپ سورىسام ،ئۇ:
_ ئۇالر جازانە يېگەن كىشىلەر - ،دەپ جاۋا بەردى» .

بەيھەقى رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇداق
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇۇر يۇرتتۇۇۇۇا زىنۇۇۇۇا ۋە جۇۇۇۇازانىخورلۇق تارقىلىۇۇۇۇپ
كەتسە ،ﷲ ئۇ يۇرتنى ھاالك قىلىشقا ئەمىر قىلىدۇ» .
ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ:
«ئىنسۇۇۇانالر تىلۇۇۇال ۋە تەڭگىلەرنۇۇۇى بېخىللىۇۇۇق بىۇۇۇلەن ساقلىسۇۇۇا ،سۇۇۇودا ۇ
سۇۇۇېتىقتا بىۇۇۇر ۇ بىرىنۇۇۇى ئالدىسۇۇۇا ،كۇۇۇاال قۇيرۇقلىرىغۇۇۇا ئەگىشۇۇۇىپ (يەنۇۇۇى
دېھقانچىلىققۇۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇۇپ) ،ﷲ يولىۇۇۇۇۇدا جىھۇۇۇۇۇادنى تەرك ئەتسۇۇۇۇۇە ،ﷲ
ئۇالرغۇۇا بۇۇاال نازىۇۇل قىلىۇۇدۇ ،ئۇۇۇالر ئۇۇۆز دىنىغۇۇا قۇۇايتمىغىچە ،ﷲ ئۇۇۇالردىن
بۇ باالنى كۆتۈرىۋەتمەيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر قەۋمۇۇۇۇدە جۇۇۇۇازانە كەڭ تارقالسۇۇۇۇا ،سۇۇۇۇاراڭلىق كۆپىيىۇۇۇۇدۇ.
قانۇۇۇداق بىۇۇۇر قەۋمۇۇۇدە زىنۇۇۇا كەڭ تارقالسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇالردا ئۆلۇۇۇۈم كۆپىيىۇۇۇدۇ.
قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر قەۋم ئۇۇۇۇۆلچەم ۋە تارازىۇۇۇۇدا كەم بەرسۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇۇۇۇۇالردىن
يامغۇرنى توختىتىپ قويىدۇ (يەنى قۇرغاقچىلىق بولۇپ كېتىدۇ» .
ئۇۇۇۇزۇن بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ« :جۇۇۇازانىخور ئۇۇۇۆلگەن
چېغىۇۇدىن باشۇۇالپ ،تۇۇا قىيۇۇامەتكىچە قۇۇان بىۇۇلەن تولغۇۇان قىزىۇۇل دەريۇۇادا
ئۇۇۇۇۈزدۈرۈپ ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ ،دۇنيۇۇۇۇادا توپلىغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇارام مۇۇۇۇالالر تاشۇۇۇۇقا
ئايالنۇۇۇۇدۇرۇلۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا زورالپ يۇتقۇزىلىۇۇۇۇدۇ .دۇنيۇۇۇۇادا ھۇۇۇۇارام مۇۇۇۇالنى
يېگىنىۇۇۇدەك ،ئوتقۇۇۇا ئايالنۇۇۇدۇرۇلغان تاشۇۇۇنى يۇتىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ئۇۇۇازا بەرزەۇ
ئالىمىۇۇۇدە قىيۇۇۇامەتتىن بۇۇۇۇرۇن بولىۇۇۇدۇ .بۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ﷲنىۇۇۇڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدۇ».
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ﷲنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنى جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزمەسۇۇۇلىكى
ۋە ئۇنىۇۇۇڭ نۇۇۇازۇنېمەتلىرىنى تېتىتماسۇۇۇلىقى بىۇۇۇر ھەقىقەتتۇۇۇۇر :بىرىنچۇۇۇى،
ھۇۇۇۇاراقكەش؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،جۇۇۇۇازانىخور؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،يېۇۇۇۇتىمگە ئۇۇۇۇۇۋال
قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يېگۇۇۇۇۈچى؛ تۇۇۇۇۆتىنچى ،ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى

ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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قاقشۇۇۇۇۇاتقۇچى .ئۇۇۇۇۇۇالر پەقەت تەۋبە قىلغانۇۇۇۇۇدىال ئانۇۇۇۇۇدىن جەنۇۇۇۇۇنەتكە
كىرەلەيدۇ» .
جۇۇۇۇازانىخورالر ھەر خىۇۇۇۇل ھىۇۇۇۇيلە ئىشۇۇۇۇلىتىپ ئۆسۇۇۇۇۈم يېگەنلىكۇۇۇۇى
ئۈچۇۇۇۇۈن ،خۇۇۇۇۇددى شۇۇۇۇەنبە كۇۇۇۇۈنى بېلىۇۇۇۇق تۇتۇۇۇۇۇش چەكلەنۇۇۇۇگەن
كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ سۇۇۇۇۇۈرىتى ئۆزگەرتىلگەنۇۇۇۇۇدەك ،مەھشۇۇۇۇۇەرگاھقا ئىۇۇۇۇۇ ۋە
توڭگۇۇۇۇۇز سۇۇۇۇۈرىتىدە يىغىلىۇۇۇۇدىغانلىقى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان .دەرۋەقە ،ﷲ
تائۇۇۇاال يەھۇۇۇۇدىيالردىن بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى شۇۇۇەنبە كۇۇۇۈنى بېلىۇۇۇق تۇتۇشۇۇۇتىن
چەكلىۇۇۇگەن .بىۇۇۇراق ،ئۇۇۇۇالر ھىۇۇۇيلە ئىشۇۇۇلىتىپ ،دېڭىۇۇۇز قىرغاقلىرىغۇۇۇا كۇۇۇۆل
كولىغۇۇۇان .شۇۇۇەنبە كۇۇۇۈنى بۇۇۇېلىقالر كۇۇۇۆلگە كىرگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،كۆلنىۇۇۇڭ
دېڭىزغۇۇۇۇا تۇتاشۇۇۇۇقان ئۇۇۇۇاغزىنى ئېتىۋېلىۇۇۇۇپ ،يەكشۇۇۇۇەنبە كۇۇۇۇۈنى تۇتقۇۇۇۇان.
شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇالرنى جۇۇۇۇازاالپ ،مۇۇۇۇايمۇن ۋە چوشۇۇۇۇقىغا
ئايالندۇرىۋەتكەن .
شۇۇۇۇنىڭدەك ،جۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۈم يېۇۇۇيىش ئۈچۇۇۇۈن ھەر خىۇۇۇل ھىۇۇۇيلە
– مىكىۇۇۇر ئىشۇۇۇلىتىدىغانالرنىڭ قىلمىشۇۇۇلىرى ﷲقۇۇۇا ھەرگىزمۇۇۇۇ مەخپىۇۇۇي
قالمايۇۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەختىيانى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :جۇۇۇۇازانە
يەيۇۇۇدىغانالر ﷲنۇۇۇى ،خۇۇۇۇددى كىچىۇۇۇك بۇۇۇالىنى ئالدىغانۇۇۇدەك ،ئالۇۇۇدىماقچى
بولىۇۇدۇ .كاشۇۇكى ،ئۇۇۇالر جۇۇازانىنى ئاشۇۇكارا يېسۇۇە ئىۇۇدى ،بۇۇۇ ئۇۇۇالر ئۈچۇۇۈن
ئاسانراق بولغان بوالتتى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«جازانىنىۇۇۇۇڭ يەتمىۇۇۇۇش دەرۋازىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇار .بۇنىۇۇۇۇڭ ئەڭ يەڭگىلۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر
كىشۇۇۇىنىڭ ئانىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلغىنىۇۇۇدەك گۇنۇۇۇاھتۇر .ئەڭ ئېغىۇۇۇرى بىۇۇۇر
كىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان قېرىندىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇۇابرۇيىنى دەپسۇۇۇۇۇۇەندە
قىلغىنىۇۇۇۇۇۇدەك گۇنۇۇۇۇۇۇاھتۇر» .مانۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇۇ ،جازانىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇۇۇوڭ
دەرۋازىلىرىۇۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇۇرى ئىكەنلىكىنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇوغرىلىقىنى كۆرسۇۇۇۇۇىتىپ
بېرىدۇ .
ئەنە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر خۇتبىسۇۇۇىدە جۇۇۇازانە ،ئۆسۇۇۇۈمنى
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .نەسائى :مەترۇك ھەدى  - ،دېگەن.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان .لېكىن بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى ساغالم بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ.
بۇ ھەدىسنىڭ بىر قىسمى بەزى كىتابالردا ،يەنە بىر قىسمى باشقا كىتابالردا رىۋايەت قىلىنغان.
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تىلغۇۇا ئالۇۇدى ۋە ئۇنىۇۇڭ چۇۇوڭ گۇنۇۇاال ئىكەنلىكىنۇۇى بايۇۇان قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق
دېۇۇۇۇدى« :كىشۇۇۇۇىگە ئۆسۇۇۇۇۈمدىن كەلۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر تەڭگىنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھى
ئىسالم نەزىرىدە ئوتتۇز ئالتە قېتىم زىنا قىلغاندىنمۇ قاتتىقتۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :جۇۇۇۇۇازانە ۋە
ئۆسۇۇۇۈمنىڭ گۇنۇۇۇاھى يەتمىۇۇۇش ھەسسۇۇۇە ئېغىۇۇۇردۇر .ئەڭ يەڭگىلۇۇۇى بىۇۇۇر
كىشىنىڭ ئانىسى بىلەن زىنا قىلغىنىدەك گۇناھتۇر» دېگەن.
ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر سۇۇۇۇىددىق رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :ئۆسۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇالغۇچى ۋە
ئۆسۇۇۇۈم بەرگۇۇۇۈچى ھەر ئىككىلىسۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇر - ،دېۇۇۇگەن .ﷲقۇۇۇا
ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇۇى جۇۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۇۈمدىن ئامۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇىنى
تىلەيمىز ،ئامىن!
*****

ئىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :بىر كىشىدە ئېلىشىڭ بولسۇا،
ئۇنىڭ بەرگەن سوۋغىتىنى (ھەدىيەسىنى) قوبۇل قىلما ،چۈنكى ئۇ ئۆسۈمدۇر.
ھەسەن بەسرى (ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن) مۇنداق دەيۇدۇ :سۇاڭا قەرزدار
بىر كىشىنىڭ ئۆيىدە تاماق يېيىشىڭ ھارامدۇر .بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر سۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ« :پايدا كەلتۇۈرگەن ھەرقانۇداق قەرز ئۆسۇۈمدۇر» دېۇگەن
ھەدىسىدۇر.
ئىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ يەنە مۇنداق دەيدۇ :قانداق بىۇر كىشۇى يەنە
بىر كىشىگە شاپائەت قىلسا( ،شۇاپائەت قىلىنغۇان كىشۇى) ئۇنىڭغۇا بىۇرەر ھەدىۇيە
بەرسە ،بۇ ھارامدۇر .بۇنىڭ دەلىلى پەيغەمبەر سۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەمنىڭ:
« قانداق بىر كىشى يەنە بىر كىشىگە شۇاپائەت قىلسۇا ،شۇاپائەت قىلىنغۇان كىشۇى
بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇرەر ھەدىۇۇيە بەرسۇۇە ،ئۇۇۇ بۇۇۇنى قوبۇۇۇل قىلسۇۇا ،جۇۇازانە
دەرۋازىلىرىدىن چوڭ بىر دەرۋازىغا يولۇققۇان بولىۇدۇ» دېۇگەن ھەدىسۇىدۇر .ﷲقۇا
ئىلتىجا قىلىپ ،دىنىمىزدا ،دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىمىزدە بىزنى ئەپۇ قىلىشۇىنى ،ئامۇان
قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن!

ئىبنى ئەبۇ دۇنيا ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئىراقى :بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى نەقىل قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئون ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
يېتىمنىڭ مېلىنى يەۋېلىش ۋە ئۇنىڭغا زۇلۇم قىلىش
ِ َّ ِ
وعهَ سُْ ِ و ووع إِ ََّّنجو ووع
ين يجو و و ْ ُئ َُ جن ي ْجه و و جوَا ج الْيجتج و و ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إ َّن ال و ووِ ج
يجو و ْ ُئ َُ جن ِِف بُاُو ووَاِِ ْم اجوووع ِا ج ج يج ْ و و ج َْ جن ج و و ِ ِا﴾ ﴿زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال -

مۇۇۇۇۇۈلكىنى (نۇۇۇۇۇاھەق) يەۋالىۇۇۇۇۇدىغانالر ،شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى ،قورسۇۇۇۇۇىقىغا
(قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يېنىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان) ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
يېنىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان ئوتقۇۇۇا (يەنۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا) كىرىۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿ جالج نجو َْ جربُووَاْ جه ووع ج الْيجتِ و ِ
ويم
إِالَّ بِو ووعلَِّ ِ و و و ج ي ْجح جس و و ُون جحو و و َّ يجوْبو ُو و و جش يج ُشو و و َّ ُ﴾ ﴿يېتىمنىۇۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇۇ
بۇۇۇۇۇۇاالغەتكە يەتكەنۇۇۇۇۇۇگە قەدەر ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا ئەڭ پايۇۇۇۇۇۇدىلىق ئۇسۇۇۇۇۇۇۇلدا
تەسەررۇپ قىلىڭالر﴾ .
ئەبۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەئىد خۇۇۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مىۇۇۇۇراج
ئەھۇۇۇۇۋالىنى سۇۇۇۇۆزلەپ بەرگەن ھەدىسۇۇۇۇىدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :مەن بىۇۇۇۇر
تۇۇۇۇوپ ئۇۇۇۇادەملەرنى كۇۇۇۇۆردۈمكى ،ئۇالرغۇۇۇۇا يەنە بىۇۇۇۇر تۇۇۇۇوپ ئۇۇۇۇادەملەر
مۇسۇۇۇەللەت قىلىنىپتۇۇۇۇ ،بۇۇۇۇالر ئۇالرنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇلىرىنى شۇۇۇىلىۋاتىدۇ .باشۇۇۇقا
بىۇۇۇر تۇۇۇوپ ئۇۇۇادەملەر ئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان تاشۇۇۇالرنى ئېلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇۇڭ
ئاغزىغۇۇۇا سۇۇۇېلىۋاتىدۇ ،بۇۇۇۇ تاشۇۇۇالر ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارقۇۇۇا يولىۇۇۇدىن چىقىۋاتىۇۇۇدۇ.
مەن:
_ ئى جىبرىلىل! بۇالر كىم؟  -دەپ سورىغاىنىدىم ،ئۇ:
_ ئۇۇۇۇالر زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال  -مۇۇۇۈلكىنى (نۇۇۇاھەق)
يەۋالغۇۇۇانالر ،شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ئۇۇۇۇالر قورسۇۇۇىقىغا ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ- ،
دەپ جاۋا بەردى» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ﷲ تائۇۇۇاال بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى
سۈرە نىسا 01 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئەنلام 042 ،ۇ ئايەت.
بەيھەقى رىۋايەت قىلغان.
115

چوڭ گۇناھالر

قەبرىلىرىۇۇۇۇدىن چىقىرىۇۇۇۇدۇ ،بۇالرنىۇۇۇۇڭ قورسۇۇۇۇاقلىرىدىن ئۇۇۇۇوت چىقىۇۇۇۇدۇ،
ئېغىزلىرى ئوت چاچىدۇ» دېدى .شۇ چاغدا ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ئۇۇۇۇۇالر كىۇۇۇۇم؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇىلەر ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ﴿ :زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ يېتىملەرنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال-
مۇۇۇۇۇۈلكىنى (نۇۇۇۇۇاھەق) يەۋالىۇۇۇۇۇدىغانالر ،شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى ،قورسۇۇۇۇۇىقىغا
(قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يېنىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان) ئۇۇۇوتنى يەۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
يېنىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان ئوتقۇۇۇا (يەنۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا) كىرىۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى
ئاڭلىمىدىڭالرمۇ؟  -دەپ جاۋا بەردى .
سۇۇۇۇۇددى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يۇۇۇېگەن كىشۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئاغزىۇۇۇدىن،
بۇرنىۇۇۇدىن ،قۇالقلىرىۇۇۇدىن ۋە كۆزلىرىۇۇۇدىن ئۇۇۇوت ئۇچقۇۇۇۇنلىرى چىقىۋاتقۇۇۇان
ھالۇۇدا ھەشۇۇىر قىلىنىۇۇدۇ .بۇۇۇنى كۇۇۆرگەن ئۇۇادەم ئۇنىۇۇڭ يېتىمنىۇۇڭ مېلىنۇۇى
يېگەن كىشى ئىكەنلىكىنى بىلىۋالىدۇ.
ئۇۇۇالىمالر :ئەگەر يېتىمنۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇىگە ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇى كەمۇۇۇبەغەل
بولۇۇۇۇپ ،يېتىمنىۇۇۇڭ مەنپەئەتۇۇۇى ۋە مېلىنىۇۇۇڭ كۆپىيىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن قىلغۇۇۇان
ئەجرىنىۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇگە ئۇنىۇۇۇڭ مېلىۇۇۇدىن مۇۋاپىۇۇۇق رەۋىشۇۇۇتە يېسۇۇۇە ،ھۇۇۇېچ
گۇنۇۇۇاال بولمايۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇا مۇۋاپىۇۇۇق رەۋىشۇۇۇتىن ئۇۇۇارتۇق يېسۇۇۇە ،ھۇۇۇارام
بولىۇۇۇدۇ - ،دەپ كۆرسۇۇۇەتكەن .چۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج جه وون
جئو ووع جن َجنِيو ووع رجو ْيج ْس و وتجو ْ ُِ ْ ج جهو وون جئو ووع جن رجَِ و و ِا رجو ْيجْ ُئ و و ْ بِو ووعلْ ج ْ ُر ِ ﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇى بۇۇۇۇاي ئىۇۇۇۇكەن،
(ۋەسۇۇۇۇى بولغۇۇۇۇانلىق ھەققۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن) يېتىمنىۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇال  -مۇۇۇۇۈلكىنى
يېيىشۇۇۇتىن ئۇۇۇۆزىنى ساقلىسۇۇۇۇن( .سۇۇۇىلەردىن) كىمكۇۇۇى يوقسۇۇۇۇل ئىۇۇۇكەن،
ئۇ (ئۆز ئەمگىكىنىڭ ھەققى ئۈچۈن) مۇۋاپىق رەۋىشتە يېسۇن﴾ .
يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى مۇۋاپىۇۇۇق رەۋىشۇۇۇتە يېۇۇۇيىش ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق
تۆت خىل قاراش بار:
 0ۇ قەرز سۈپىتىدە ئېلىشقا بولىدۇ.
 2ۇ ئىسۇۇۇراپ قىلماسۇۇۇلىق شۇۇۇەرتى بىۇۇۇلەن ،ئېھتىياجىغۇۇۇا چۇشۇۇۇلۇق
ئېلىشقا بولىدۇ.
ئىبنى كەسىر بۇ ھەدىسنى ئەبۇ بەرزەدىن نەقىل قىلغان ۋە :ئىبنى مىردىۋەيھى ۋە ئىبنى ھىببان رىۋايەت قىلدى - ،دېگەن.
سۈرە نىسا 1 ،ۇ ئايەت.
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 2ۇ يېتىمنىۇۇۇڭ ھالىۇۇۇدىن خەۋەر ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن ئەمۇۇۇگەك سۇۇۇەرپ
قىلغان بولسا ،ئەجرىگە چۇشلۇق ئېلىشقا بولىدۇ.
 3ۇ يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى ئېلىشۇۇۇقا مەجبۇۇۇۇر بولۇۇۇۇپ قالغانۇۇۇدا ئېلىۇۇۇپ،
كېۇۇۇيىن پۇۇۇۇل تاپقانۇۇۇدا قايتۇرىۇۇۇدۇ .ئەگەر پۇۇۇۇل تاپالمىسۇۇۇا ،ئالغۇۇۇان مېلۇۇۇى
ھااللدۇر .بۇ قاراشالرنى ئىبنى جەۋزى تەپسىرىدە بايان قىلغان.
سۇۇۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :مەن بىۇۇۇۇلەن يېتىمنۇۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇۇىگە ئالغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
جەننەتۇۇۇۇتە مانۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇولىمىز» دېگەنلىكۇۇۇۇى ۋە ئوتتۇۇۇۇۇرا بۇۇۇۇارمىقى
بىۇۇۇۇلەن كۆرسۇۇۇۇەتكۈچ بۇۇۇۇارمىقىنى بىرلەشۇۇۇۇتۈرۈپ ،ئانۇۇۇۇدىن ئارىسۇۇۇۇىنى
ئاجرىتىۇۇۇپ كۆرسۇۇۇۇەتكەنلىكى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان  .سۇۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇۇلىمدا
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :ئۆزىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاكى
باشۇۇۇقا بىرىنىۇۇۇڭ تۇۇۇۇغقىنى بولغۇۇۇان يېتىمنۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇىگە ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇى
ۋە مەن جەننەتۇۇۇۇتە مانۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇولىمىز» دەپ ،ئوتتۇۇۇۇۇرا بۇۇۇۇارمىقى
بىلەن كۆرسەتكۈچ بارمىقىنى كۆرسەتكەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان .
يېتىمنۇۇۇۇى ھىمايىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇېلىش _ ئۇنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇلىرىنى ئىۇۇۇۇدارە
قىلىۇۇۇش ،مەنپەئەتۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن يۈگۇۇۇۈرۈش ،يۇۇۇېمەك – ئىچمىكۇۇۇى ۋە كىۇۇۇيىم
 كېچىكىۇۇۇۇدىن خەۋەر ئۇۇۇۇېلىش ،ئەگەر ئۇنىۇۇۇۇڭ مېلۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇا ،مېلىنىۇۇۇۇڭكۆپىيىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن جۇۇۇۇان كۆيۇۇۇۇدۈرۈش ،مېلۇۇۇۇى بولمىسۇۇۇۇا ،ﷲ رىزاسۇۇۇۇى
ئۈچۇۇۇۇۈن يېۇۇۇۇدۈرۈپ كىيۇۇۇۇدۈرۈش ،دېمەكتۇۇۇۇۇر .يېۇۇۇۇتىم ئۇنىڭغۇۇۇۇا مەيلۇۇۇۇى
تۇغقۇۇۇۇان يۇۇۇۇاكى يۇۇۇۇات بولسۇۇۇۇۇن ،ئوخشاشۇۇۇۇتۇر .چۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئۆزىنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاكى باشۇۇۇۇقا بىرىنىۇۇۇۇڭ
تۇۇۇۇغقىنى »...دېۇۇۇدى .تۇغقۇۇۇان يېۇۇۇتىمگە كەلسۇۇۇەك ،يېتىمنىۇۇۇڭ چۇۇۇوڭ
دادىسۇۇى ،يۇۇا قېرىندىشۇۇى ،يۇۇا ئانىسۇۇى ،يۇۇا ئانۇۇا تەرەپ تاغىسۇۇى ،يۇۇا باشۇۇقا
تۇغقۇۇۇۇانلىرىنى كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ .يۇۇۇۇات يېۇۇۇۇتىمگە كەلسۇۇۇۇەك ،ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن
كاپالەتكە ئالغۇچىنىڭ ئارىسىدا تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەت بولمايدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان يېتىمنۇۇۇۇى ﷲ بىھۇۇۇۇاجەت قىلغانغۇۇۇۇا قەدەر
يۇۇۇېمەك ۇ ئىچمىكىۇۇۇگە شۇۇۇېرىك قىلسۇۇۇا ،ئەپۇۇۇۇ قىلىنمايۇۇۇدىغان گۇنۇۇۇاال
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇۇادىر قىلمىغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىال ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇا جەننەتنۇۇۇۇى ۋاجىۇۇۇۇپ
قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى يېتىمنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىنى ﷲ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن سىلىسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ
قۇۇۇولى تەكۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇر چۇۇۇاچ ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇاۋا يېزىلىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى قۇۇۇول
ئىلكىۇۇۇدىكى ئوغۇۇۇۇل يۇۇۇاكى قىۇۇۇز يېۇۇۇتىمگە ياخشۇۇۇىلىق قىلسۇۇۇا ،مەن ۋە ئۇۇۇۇ
جەننەتتە مانا مۇنداق بولىمىز» .
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ دەردا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇغۇۇۇا :ماڭۇۇۇا نەسۇۇۇىھەت
قىلغىۇۇۇۇن!  -دېگەنىۇۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇۇ :سۇۇۇۇەن يېۇۇۇۇتىمگە مېھۇۇۇۇرى  -شۇۇۇۇەپقەت
قىلغىۇۇۇن ،ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۆزۈڭگە يۇۇۇېقىن تۇۇۇۇتقىن ،تامىقىڭۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇن .چۇۇۇۈنكى
مەن ئۆزىنىۇۇۇڭ تۇۇۇاش يۈرەكلىكىۇۇۇدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن بىۇۇۇر
ئۇۇۇۇۇۇادەمگە پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ:
« قەلبىڭنىۇۇۇۇڭ يۇمشىشۇۇۇۇىنى خالىسۇۇۇۇاڭ ،يېتىمنۇۇۇۇى يېنىڭغۇۇۇۇا تۇۇۇۇارتقىن،
ئۇنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىنى سۇۇۇىلىغىن ،تامىقىڭۇۇۇدىن بەرگىۇۇۇن .شۈبھىسۇۇۇىزكى ،بۇۇۇۇ
ئىۇۇۇۇۇۇش قەلبىڭنۇۇۇۇۇۇى يۇمشۇۇۇۇۇۇىتىدۇ ۋە مەقسۇۇۇۇۇۇىتىڭگە يېتىسۇۇۇۇۇۇەن»
دېگەنلىكىنى ئاڭلىغانىدىم - ،دېدى.
دانۇۇۇاالردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق ھېكۇۇۇايە ئېيتىۇۇۇپ بەرگەن :بۇۇۇۇرۇن ﷲقۇۇۇا
ئاسۇۇۇىيلىق قىالتۇۇۇتىم ،ھۇۇۇاراق ئىچەتۇۇۇتىم .كۇۇۇۈنلەردىن بىرىۇۇۇدە كەمۇۇۇبەغەل،
يېۇۇتىم بىۇۇر بالىغۇۇا يولۇقۇۇۇپ قالۇۇدىم .ئۇنىۇۇڭ قولىۇۇدىن تۇتتۇۇۇم ،ياخشۇۇىلىق
قىلۇۇۇۇدىم ،تامۇۇۇۇاق بەردىۇۇۇۇم ،كىۇۇۇۇيىم كىيگۇۇۇۇۈزدۈم ،ھاممامغۇۇۇۇا ئاپىرىۇۇۇۇپ
يۇيۇنۇۇۇدۇردۇم ،چېچىنۇۇۇى چۈشۇۇۇۈردۈم ،ئىۇۇۇززەت ئىكۇۇۇرام قىلۇۇۇدىم ،بىۇۇۇر دادا
بالىسۇۇۇۇىغا قانۇۇۇۇداق مېھرىبۇۇۇۇانلىق قىلسۇۇۇۇا ،خۇۇۇۇۇددى شۇۇۇۇۇنىڭدەك يۇۇۇۇاكى
ئۇنىڭۇۇۇدىنمۇ بەكۇۇۇرەك مېھرىبۇۇۇانلىق كۆرسۇۇۇەتتىم .مەلۇۇۇۇم ۋاقىتۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن،
چۈشۇۇۇۈمدە قىيامەتنىۇۇۇڭ قۇۇۇايىم بولغۇۇۇانلىقىنى ،سۇۇۇوراققا تۇۇۇارتىلغىنىمنى ۋە
قىلغۇۇۇۇان گۇنۇۇۇۇاھلىرىم تۇۇۇۇۈپەيلى جەھەنۇۇۇۇنەمگە ھۆكۇۇۇۇۈم قىلىنغۇۇۇۇانلىقىمنى
كۇۇۇۆردۈم .زەبۇۇۇانىيالر مېنۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇالش ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇۆرەپ ماڭۇۇۇدى.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە :زەئىپ - ،دېگەن.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى بۇ ھەدىسكە مەزمۇنداش باشقا ھەدىسلەرنىڭمۇ بارلىقىنى ،بۇنىڭ بىۇلەن بۇۇ ھەدىسۇنىڭ
ھەسەن دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
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مەن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا بەكمۇۇۇۇ كۈچسۇۇۇىز ۋە ناھۇۇۇايىتى خۇۇۇار ئىۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇالر
مېنۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا سۇۇۇۆرەپ ئېلىۇۇۇپ كېتىۋاتقانۇۇۇدا ،مەن ياخشۇۇۇىلىق قىلغۇۇۇان
ھېلىقى يېتىم باال ئالدىمىزغا چىقىپ:
_ ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگارىمنىۇۇۇۇڭ پەرىشۇۇۇۇتىلىرى! ئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋېتىڭالر!
ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن رەببىمۇۇۇدىن شۇۇۇاپائەت تىلەيۇۇۇمەن .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا
ياخشىلىق قىلغان ئىدى - ،دېدى .پەرىشتىلەر:
_ ئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋەتمەيمىز ،بىۇۇۇۇزگە بۇنۇۇۇۇداق بۇۇۇۇۇيرۇق كەلمىۇۇۇۇدى- ،
دېدى .شۇ ئەسنادا ،ﷲ تائاال تەرىپىدىن:
_ ئۇۇۇۇۇنى قويىۇۇۇۇۋېتىڭالر ،يېۇۇۇۇتىمگە قىلغۇۇۇۇان مېھۇۇۇۇرى  -شۇۇۇۇەپقىتى ۋە
ياخشۇۇۇۇىلىقى تۇۇۇۇۈپەيلى ئۇۇۇۇۇنى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلۇۇۇۇدىم - ،دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز
كەلۇۇۇۇدى .ئويغانۇۇۇۇدىم .ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە قىلۇۇۇۇدىم ،كېۇۇۇۇيىن بۇۇۇۇارلىق كۇۇۇۇۈچ -
قۇۇۇۇۇۇۇۋۋىتىمنى يېۇۇۇۇۇۇتىملەرگە مېھۇۇۇۇۇۇرى  -شۇۇۇۇۇۇەپقەت كۆرسىتىشۇۇۇۇۇۇكە
بېغىشلىدىم .
شۇۇۇۇ سۇۇۇۇەۋەبتىن ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ
خىزمەتچىسۇۇۇۇى ئەنە ئىبنۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :ئۆيلەرنىۇۇۇۇڭ
ئەڭ ياخشىسۇۇۇى يېۇۇۇتىم بۇۇۇار ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىنىۇۇۇدىغان ئۆيۇۇۇدۇر.
ئۆيلەرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ يۇۇۇۇامىنى يېۇۇۇۇتىم بۇۇۇۇار ۋە ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئۇۇۇۇازار قىلىنىۇۇۇۇدىغان
ئۆيۇۇۇدۇر ،ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلەردىن ﷲقۇۇۇا ئەڭ يېقىنۇۇۇى يېۇۇۇتىمگە ۋە تۇۇۇۇل
خوتۇنغا ياخشىلىق قىلغان كىشىدۇر - ،دېگەن .
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە« ،ﷲ تائۇۇۇۇاال داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا :ئۇۇۇۇى
داۋۇد! يېۇۇۇتىمگە مېھرىبۇۇۇان دادىۇۇۇدەك ،تۇۇۇۇل خوتۇنغۇۇۇا مېھرىبۇۇۇان ئەردەك
بۇۇۇۇولغىن ،بىلگىنكۇۇۇۇى ،نېمىنۇۇۇۇى تېرىسۇۇۇۇاڭ ،شۇۇۇۇۇنى ئالىسۇۇۇۇەن - ،دەپ
ۋەھيۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان»  .بۇنىۇۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇۇى :سۇۇۇۇەن باشۇۇۇۇقىالرغا قانۇۇۇۇداق
مۇئۇۇۇامىلە قىلسۇۇۇاڭ ،باشۇۇۇقىالر سۇۇۇاڭىمۇ شۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە قىلىۇۇۇدۇ .يەنۇۇۇى،
سۇۇۇەن ئۇۇۇۆلمەي قالمايسۇۇۇەن ،بالىلىرىۇۇۇڭ يېۇۇۇتىم ،خوتۇنۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇل قېلىشۇۇۇى
مۇمكىن - ،دېگەنلىك بولىدۇ.

بۇ ھېكايىنىڭ راس ياكى يالغان ئىكەنلىكىنى ﷲ ياخشى بىلىدۇ .شۇ سەۋەبتىن ،مۇئەللىپ ئۇنى ھېكايە دەپ بايان قىلغان.
ئىبنى ماجە ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان ۋە :راۋىيلىرى ئىشەنچلىكتۇر - ،دېگەن.
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داۋۇد ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم ﷲقۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان مۇناجاتىۇۇۇۇدا :ئۇۇۇۇى رەبۇۇۇۇبىم!
سۇۇۇۇېنىڭ رازىلىقىۇۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۇۈن يېۇۇۇۇتىمگە ۋە تۇۇۇۇۇل خوتۇنغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق
قىلغۇچىنىۇۇۇڭ مۇكاپۇۇۇاتى نۇۇۇېمە بولىۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدى ،ﷲ تائۇۇۇاال:
مېنىۇۇۇڭ سۇۇۇايەمدىن باشۇۇۇقا ھېچقانۇۇۇداق سۇۇۇايە يۇۇۇوق كۈنۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇايە
بېۇۇۇۇۇرىمەن (يەنۇۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ئەرشۇۇۇۇۇىمنىڭ سايىسۇۇۇۇۇىدىن
سايىدىتىمەن) - ،دېدى.
تۇۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇۇن ۋە يېۇۇۇۇۇتىملەرگە ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇۇنىڭ نەقەدەر
ئەۋزەللىكۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :ئەلىۇۇۇۇۋىلەردىن
(ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ جەمەتىۇۇۇدىن) بىۇۇۇرى ياقۇۇۇا يۇۇۇۇرتالردىن بەلۇۇۇ
شۇۇۇەھىرىدە ئولتۇراقلىشۇۇۇىپتۇ .ئۇنىۇۇۇڭ ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇالى بولۇۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن
بىۇۇر نەچۇۇچە قىزلىۇۇرى بۇۇار ئىۇۇكەن .ئۇۇۇالر ناھۇۇايىتى ياخشۇۇى ياشۇۇايدىكەن.
بىۇۇر كۇۇۈنى ئېۇۇرى ۋاپۇۇات بولۇۇۇپ كېتپتۇۇۇ .ئېرىۇۇدىن كېۇۇيىن ،ئايۇۇالى بىۇۇلەن
قىزلىۇۇۇۇۇۇرى كەمۇۇۇۇۇۇبەغەللىككە مۇۇۇۇۇۇۇپتىال بولۇپتۇۇۇۇۇۇۇ .دۈشۇۇۇۇۇۇمەنلىرىنىڭ
كۈلكىسۇۇۇىگە قېلىشۇۇۇتىن ئەنسۇۇۇىرەپ ،قىزلىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن باشۇۇۇقا شۇۇۇەھەرگە
كۆچۇۇۇۈپ كېتىپتۇۇۇۇ .ئۇنىۇۇۇڭ كۆچۈشۇۇۇى قۇۇۇاتتىق سۇۇۇوغۇققا تۇۇۇوغرا كېلىپتۇۇۇۇ.
كۆچۇۇۇۈپ بارغۇۇۇان شۇۇۇەھەرگە كىرىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن قىزلىرىنۇۇۇى بىۇۇۇر تاشۇۇۇالندۇق
مەسۇۇۇجىدكە جايالشۇۇۇتۇرۇپ قويۇۇۇۇپ ،ئۇالرغۇۇۇا يېمەكلىۇۇۇك تېۇۇۇپىش ئۈچۇۇۇۈن
كوچىغۇۇۇۇا چىقىپتۇۇۇۇۇ .كوچىۇۇۇۇدا ئىككۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەتكە يولۇقۇپتۇۇۇۇۇ .بىۇۇۇۇر
جامائەتنىۇۇۇۇڭ ئاقسۇۇۇۇاقىلى شۇۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇۇەيخى بولغۇۇۇۇان مۇسۇۇۇۇۇلمان
ئىۇۇۇۇكەن .يەنە بىۇۇۇۇر جامائەتنىۇۇۇۇڭ باشۇۇۇۇلىقى تۇۇۇۇۆلەم تۆلەيۇۇۇۇدىغانالرنىڭ
كېپىلى بولغان مەجۇسى ئىكەن.
ئايۇۇۇۇال بىرىنچۇۇۇۇى بولۇۇۇۇۇپ مۇسۇۇۇۇۇلمان جامائەتنىۇۇۇۇڭ ئاقسۇۇۇۇاقىلىنىڭ
يېنىغا كېلىپ ،ئەھۋالىنى چۈشەندۈرۈپ:
_ مەن بىۇۇۇر ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇالمەن ،يېۇۇۇتىم قىزلىۇۇۇرىم بۇۇۇار .ئۇۇۇۇالرنى بىۇۇۇر
تاشۇۇۇالندۇق مەسۇۇۇجىدكە قويۇۇۇۇپ ،كەچقۇۇۇۇرۇن يەيۇۇۇدىغان تامۇۇۇاق ئىۇۇۇزدەپ
كەلدىم - ،دەپتۇ .ئۇ كىشى ئۇنىڭغا:
_ ھەقىقىۇۇۇي ئەلىۇۇۇۋى ئىكەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىن؟  -دەپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ
ئايال:
_ مەن بىۇۇۇر مۇسۇۇۇاپىر ،بۇۇۇۇ شۇۇۇەھەردە مېنۇۇۇى ھۇۇۇېچكىم تونۇمايۇۇۇدۇ- ،
دەپتۇۇۇۇ .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى ئاڭلىمۇۇۇاپتۇ .ئايۇۇۇال كۇۇۇۆڭلى
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رەنجىۇۇۇۇگەن ھالۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن كېتىپتۇۇۇۇۇ .كېۇۇۇۇيىن مەجۇسۇۇۇۇى
كىشۇۇۇىنىڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ ،ئەھۇۇۇۋالىنى چۈشۇۇۇەندۈرۈپتۇ ،يېۇۇۇتىم قىزلىۇۇۇرى
بۇۇۇارلىقىنى ،ئۇۇۇالى نەسۇۇۇەبلىك ئايۇۇۇال ئىكەنلىكىنۇۇۇى ،شۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇەيخى
بولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان كىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇۆتكەن ۋەقەنۇۇۇى ئېيتىپتۇۇۇۇ.
مەجۇسۇۇۇى دەرھۇۇۇال ھەرىكەتۇۇۇكە كېلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن بۇۇۇالىلىرىنى
ئۇۇۇۆيىگە ئېلىۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇ ،ياخشۇۇۇى تامۇۇۇاقالرنى يېۇۇۇدۈرۈپ ،ئۇۇۇالى كىيىملەرنۇۇۇى
كىيۇۇۇدۈرۈپتۇ .ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ مەجۇسۇۇۇىنىڭ ئۆيىۇۇۇدە ناھۇۇۇايىتى ئىۇۇۇززەت ۋە ئىكۇۇۇرام
بىلەن تۈنەپ قاپتۇ.
يېۇۇۇرىم كۇۇۇېچە بولغانۇۇۇدا ،شۇۇۇەھەرنىڭ شۇۇۇەيخى بولغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان
چۇۇۇۇۈش كۆرۈپتۇۇۇۇۇ .چۈشۇۇۇۇىدە گويۇۇۇۇا قىيۇۇۇۇامەت قۇۇۇۇايىم بولغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇكەن.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ بېشۇۇۇۇۇىغا بۇۇۇۇۇايراق
قۇۇۇۇادىلىپتۇ ،گۇۇۇۇۈمبىزى يۇۇۇۇاقۇت ۋە مارجانۇۇۇۇدىن ،بالىخۇۇۇۇانىلىرى يۇۇۇۇاقۇت ۋە
مەرۋايىتتىن سېلىنغان بىر قەسىرنى كۆرۈپ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! بۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇىر كىمنىۇۇۇۇڭ؟  -دەپ
سوراپتۇ .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ مۇۋەھھىۇۇۇۇۇد (يەنۇۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇار ۋە بىۇۇۇۇۇرلىكىگە ئىمۇۇۇۇۇان
كەلتۈرگەن) مۇسۇلمان ئۈچۈن - ،دەپ جاۋا بېرىپتۇ .ئۇ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مەن مۇۋەھھىۇۇۇۇد مۇسۇۇۇۇۇلمانمەن- ،
دەپتۇ .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئەلىۇۇۇۇۇۋى ئايۇۇۇۇۇال سۇۇۇۇۇېنىڭ قېشۇۇۇۇۇىڭغا كەلگەنۇۇۇۇۇدە :ئەلىۇۇۇۇۇۋى
ئىكەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىن - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىڭ .خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭدەك،
سۇۇۇەنمۇ مۇسۇۇۇۇلمان ئىكەنلىكىڭنۇۇۇى ئىسۇۇۇپاتلىغىن - ،دەپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى
شۇۇۇۇۇ يەرگە كەلگەنۇۇۇۇدە ئويغىنىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇپ ،ھېلىقۇۇۇۇى ئايۇۇۇۇالنى قۇۇۇۇۇرۇق
قايتۇرغىنىۇۇۇدىن قۇۇۇاتتىق ئەپسۇسۇۇۇلىنىپتۇ .كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇالنى ئىۇۇۇزدەپ،
پۈتۇۇۇۈن شۇۇۇەھەرنى كېزىشۇۇۇكە باشۇۇۇالپتۇ .ئۇۇۇاخىرى ھېلىقۇۇۇى مەجۇسۇۇۇىنىڭ
يېنىۇۇۇدا ئىكەنلىكىنۇۇۇى بىلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى چاقىرتىۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇ ۋە ئەلىۇۇۇۋى ئايۇۇۇال
بىلەن قىزلىرىنى بېرىشنى تەلەپ قىپتۇ .ئەمما مەجۇسى:
_ بۇنىۇۇۇڭ ئىمكۇۇۇانى يۇۇۇوق .ئۇۇۇۇالر تۇۇۇۈپەيلى مەن نۇرغۇۇۇۇن بەرىكەتۇۇۇكە
ئېرىشتىم - ،دەپتۇ .مۇسۇلمان:
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_ مەن سۇۇۇاڭا مىۇۇۇڭ تىلۇۇۇال بېۇۇۇرەي ،ئۇۇۇۇالرنى ماڭۇۇۇا قۇۇۇايتۇرۇپ بەرگىۇۇۇن،
 دەپتۇ .مەجۇسى:_ قايتۇرمايمەن - ،دەپتۇ .مۇسۇلمان:
_ ئۇۇۇۇۇۇالرنى چوقۇۇۇۇۇۇم ماڭۇۇۇۇۇا تاپشۇرۇشۇۇۇۇۇىڭ كېۇۇۇۇۇرەك - ،دەپتۇۇۇۇۇۇ.
مەجۇسى:
_ سۇۇۇۇەن خالىغۇۇۇۇان ئاشۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىگە مەن ھەقلىقۇۇۇۇمەن ،سۇۇۇۇەن
چۈشۇۇۇۇۈڭدە كۇۇۇۇۆرگەن ئاشۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇىر مەن ئۈچۇۇۇۇۈن يارىتىلغۇۇۇۇان .مېنۇۇۇۇى
ئىسۇۇۇۇالمغا دەۋەت قىلمامسۇۇۇۇەن؟ ﷲقۇۇۇۇا قەسۇۇۇۇەمكى ،تۈنۈگۇۇۇۇۈن ئاخشۇۇۇۇام
مەن ۋە ئۇۇۇۇائىلە ئەزالىۇۇۇۇرىم ھەممىمىۇۇۇۇز ئۇخلىماسۇۇۇۇتىن ئەلىۇۇۇۇۋى ئايالنىۇۇۇۇڭ
قولىۇۇۇدا مۇسۇۇۇۇلمان بولۇۇۇدۇق .سۇۇۇەن چۈشۇۇۇۈڭدە كۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇىنى مەنمۇۇۇۇ
كۇۇۇۆردۈم .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ماڭۇۇۇا :ئەلىۇۇۇۋى
ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن قىزلىۇۇۇرى سۇۇۇېنىڭ يېنىڭۇۇۇدىمۇ؟ دېۇۇۇدى .مەن :ھەئە ،ئۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! دېۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇ :بۇۇۇۇ قەسۇۇۇىر سۇۇۇاڭا ۋە ئۇۇۇائىلەڭگە
تېگىشۇۇۇلىك ،سۇۇۇەن جەنۇۇۇنەت ئەھلىۇۇۇدىن ،ﷲ سۇۇۇېنى ئەزەلۇۇۇدىن مۇۇۇۇئمىن
قىلىپ ياراتقان ،دېدى - ،دەپتۇ.
بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان قۇۇۇاتتىق قۇۇۇايغۇ – ھەسۇۇۇرەت ئىچىۇۇۇدە
قايتىۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇ .ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇانچىلىق پۇشۇۇۇايمان قىلغۇۇۇانلىقىنى ﷲتىۇۇۇن
باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچكىم بىلمەيۇۇۇدۇ .ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ تۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇن ۋە يېۇۇۇتىملەرگە
قىلىنغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىققا قانۇۇۇداق مۇكاپۇۇۇات بەرگەنلىكىنۇۇۇى ،ئۇۇۇۇنى مۇشۇۇۇۇ
دۇنيۇۇۇادىال قانچىلىۇۇۇك ئىۇۇۇززەت – ئىكرامغۇۇۇا ئېرىشۇۇۇتۈرگەنلىكىنى ئوبۇۇۇدان
مۇالھىزە قىلغىن .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ
رازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ تۇۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇۇن ۋە مىسۇۇۇۇۇكىنلەرنىڭ بېشۇۇۇۇۇىنى
سۇۇۇۇىاليدىغان كىشۇۇۇۇى ﷲ يولىۇۇۇۇدا جىھۇۇۇۇاد قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن
ئوخشۇۇۇاش» دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان .بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنى رىۇۇۇۋايەت
قىلغۇۇۇۇان راۋى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يەنە« :
ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇى تىۇۇۇۇلەپ تۇۇۇۇۇل خوتۇۇۇۇۇن ۋە مىسۇۇۇۇكىنلەرنىڭ
بېشۇۇۇىنى سۇۇۇىاليدىغان كىشۇۇۇى ھەر كېچىسۇۇۇى نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدىغان ۋە ھەر
بۇ ،ئويدۇرما قىسسە بولۇپ ،ئىسالم ئەقىدىسىگە خىالپتۇر.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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كۇۇۇۈنى روزا تۇتىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنىڭ سۇۇۇاۋابىغا ئېرىشۇۇۇىدۇ» دېگەنلىكىنىۇۇۇڭ
ئېسىدە قالغانلىقىنى ئېيتقان.
ﷲ ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ پەزلۇۇۇۇۇى  -كەرەمۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن بىزنىمۇۇۇۇۇۇ ئاشۇۇۇۇۇۇنداق
خەيرلىۇۇۇۇك ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇقا مۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلسۇۇۇۇۇن .ﷲ ناھۇۇۇۇايىتى
سۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇايىتى مەرد ،ناھۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇۇۇان ،گۇنۇۇۇۇاھالرنى تولىمۇۇۇۇۇ
مەغپىرەت قىلغۇچى ،ناھايىتى مېھرىباندۇر.
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ئون تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىر نامىدا يالغان سۆزلەش
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :يو و ووَ ال َِْيعه و و ِوَ نجو و وورب الَّ و و ِوِين جئو و و جِبَاْ ك ج و ووَ َِّ
اّلل
ج ُ ج
جج ْ ج ج ج
ج

ُ ُ و ووَ ُ ُُم ُّه ْسو و جوَ ََّ ﴾ ﴿قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ﷲقۇۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇۇاننى چاپلىغانالرنىۇۇۇۇۇڭ
يۈزلىرىنى قاپقارا كۆرىسەن﴾ .
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى« :ﷲقۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇاننى چاپاليۇۇۇۇدىغانالر ″خالىسۇۇۇۇاق
قىلىمىز ،خالىساق قىلمايمىز ″دەيدىغان كىشىلەردۇر» دېگەن.
ئىبنۇۇۇى جەۋزى تەپسۇۇۇىرىدە :بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال ئۇۇۇالىمالر ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە يالغۇۇۇۇاننى چۇۇۇۇاپالش كۇپرىلىقتۇۇۇۇۇر ،ئىسۇۇۇۇالم دىنىۇۇۇۇدىن
چىقىرىۇۇۇپ تاشۇۇۇاليدۇ ،دەپ قارايۇۇۇدۇ .شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ﷲقۇۇۇا ۋە
ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە يالغۇۇۇاننى چۇۇۇاپالپ ،ھۇۇۇارام نەرسۇۇۇىنى ھۇۇۇاالل ،ھۇۇۇاالل
نەرسۇۇۇىنى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇش ئوپلوچۇۇۇۇق كۇپرىلىۇۇۇق ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .بۇنىڭۇۇۇدىن
باشۇۇۇقا ئىشۇۇۇالردىمۇ ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى نامىۇۇۇدا يالغۇۇۇاننى چۇۇۇاپالش
كۇپرىلىقتۇر - ،دېگەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى ماڭۇۇۇا يالغۇۇۇاننى چاپلىسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن دوزاختۇۇۇا بىۇۇۇر ئۇۇۇۆي
سۇۇۇۇۇېلىنىدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇۇۇى ماڭۇۇۇۇۇا يالغۇۇۇۇۇاننى قەسۇۇۇۇۇتەن چاپلىسۇۇۇۇۇا،
جەھەننەمۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىگە جۇۇۇاي تەييۇۇۇارالپ قويسۇۇۇۇن» ؛ «كىمكۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ
نامىمۇۇۇدا بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇنى ،ئۇنىۇۇۇڭ يالغۇۇۇانلىقىنى بېلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ رىۇۇۇۋايەت
قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ،يالغانچىالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى بولىۇۇۇدۇ» ؛ «ماڭۇۇۇا يالغۇۇۇاننى چۇۇۇاپالش،
باشۇۇۇۇقىالرغا يالغۇۇۇۇان چۇۇۇۇاپالش بىۇۇۇۇلەن تەڭ ئەمە  .كىمكۇۇۇۇى ماڭۇۇۇۇا
يالغۇۇۇاننى قەسۇۇۇتەن چاپلىسۇۇۇا ،جەھەننەمۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىگە جۇۇۇاي تەييۇۇۇارالپ

سۈرە زۈمەر 11 ،ۇ ئايەت.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .بۇ ،مۇتەۋاتىر ھەدىستۇر.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
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قويسۇۇۇۇن» ؛ «كىمكۇۇۇى مەن دېمىۇۇۇگەن سۇۇۇۆزنى مېنىۇۇۇڭ نامىمۇۇۇدا دېسۇۇۇە،
جەھەننەمۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاي تەييۇۇۇۇارالپ قويسۇۇۇۇۇن» ؛ «مۇۇۇۇۇئمىن
كىشۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت ۋە يالغانۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ھەمۇۇۇۇمە ئىشۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇۇپ
سالىدۇ» .
ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن تەۋپىۇۇۇۇق ۋە ئامۇۇۇۇانلىق تىلەيمىۇۇۇۇز ،ئۇۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇۇقەتەن
ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

ئىمام بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئون بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
جەڭ مەيدانىنى تاشالپ قېچىش
ِِ
ِِ ِ َ
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جه و وون يُو و و جوَمَل ْم يجو َْجه و ووِ َُبُو و و جورُ إِالَّ ُهتج ج مِررو و وعِ لمَتج و ووع َ يج ْ
ول ِه و و وون مِ
اّلل ج جهو و و و ْ جا ُ ج جُو و و ون َُّم جبِو و و وْ ج الْ ج ِ و و و و ُ﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇۇۇى
ُهتج ج يمِ و و وولاِ إِ جم رِج و و و َوَ رجو جَو و و و ْ بجو و ووع بِغج ج
او و و َ م ج

قايتۇۇۇۇا ئۇرۇشۇۇۇۇۇش يۇۇۇۇاكى (يۇۇۇۇاردەم تىۇۇۇۇلەش) ئۈچۇۇۇۇۈن مۇسۇۇۇۇۇلمانالر
جامائەسۇۇۇۇۇىگە قوشۇۇۇۇۇۇلۇش مەقسۇۇۇۇۇىتىدە بىۇۇۇۇۇر تەرەپۇۇۇۇۇكە يۇۇۇۇۇۆتكىلىش
قىلماسۇۇۇۇتىن ،بەلكۇۇۇۇۇى دۈشۇۇۇۇمەنگە ئارقىسۇۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇۇدىكەن (يەنۇۇۇۇۇى
قاچىۇۇۇدىكەن) ،ئۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرايۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ
جايى دوزاۇ بولىدۇ .دوزاۇ نېمىدېگەن يامان جاي!﴾
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ھۇۇۇاالك قىلغۇۇۇۇچى يەتۇۇۇتە
گۇناھتىن ساقلىنىڭالر» دېگەندە ،ساھابىالر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇۇالر قايسۇۇۇىالر؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان.
شۇنىڭ بىلەن ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ﷲ قۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۈرۈش ،سۇۇۇۇېھىرگەرلىك قىلىۇۇۇۇش ،ﷲ نۇۇۇۇاھەق
ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەمنى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش ،جۇۇۇۇازانە ۋە ئۆسۇۇۇۇۈم
يېۇۇۇۇيىش ،يېتىمنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يېۇۇۇۇيىش ،جەڭ مەيدانىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇېچىش،
ئىپپەتلىۇۇۇك ۋە ھايۇۇۇالىق مۇۇۇۇئمىن ئايالالغۇۇۇا قۇۇۇارا چۇۇۇاپالش قاتۇۇۇارلىقالر- ،
دەپ جاۋا بەرگەن .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِن يج ُِو و وون ِمهو و وون ُِ ْم ِك ْكو و و ُور جن ج و و ووعبُِر جن يجو ْغ ِبُو و ووَاْ ِهجتجو و و و ْ ِ ﴾ ﴿ئەگەر
سۇۇۇىلەردە چىۇۇۇداملىق يىگىۇۇۇرمە ئۇۇۇادەم بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا( ،دۈشۇۇۇمەندىن)
 211نۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇل بولغانۇۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇۇاال
يىگىۇۇۇرمە كىشۇۇۇىلىك مۇسۇۇۇۇلمان قوشۇۇۇۇنىنىڭ  211كىشۇۇۇىلىك دۈشۇۇۇمەن
سۈرە ئەنفال 01 ،ۇ ئايەت.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ئەنفال 14 ،ۇ ئايەت.
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قوشۇۇۇۇۇنى بىۇۇۇۇلەن ئۇچراشۇۇۇۇقاندىمۇ قاچماسۇۇۇۇلىقنى پەرز قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى.
اّللُ جك و و وون ُِ ْم ج جك ِ و و و جوم ي َّ
جن رِ و و ووي ُِ ْم ج و و و و ْ ُِع رجو و و وِهن يج ُِ و و وون ِمه و و وون ُِم ِمهجو و ووَ ج و و ووعبِجر
كېۇۇۇۇۇۇۇيىن﴿ :اِ جن ج َُّو و و و ج م
يوغْ ِبو و و و ووَاْ ِه تو و و و و و ِ إِن ي ُِو و و و وون ِهو و و و وون ُِم يجلْ و و و و و يوغْ ِبو و و و ووَاْ يجلْ جُ و و و و و ِ بِو و و و وِه ْ ِن مِ
ِ
ين﴾ ﴿ﷲ
اّلل ج م
ْ
م
ج ُ
ج ُ
جج ْ ج ج
ْ
اّللُ جه و و و و و ج ال َّ و و و و ووعب ِر ج
ئەمۇۇۇۇۇۇدى سۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ (يۈكۇۇۇۇۇۇۈڭالرنى) يېنىكلەتتۇۇۇۇۇۇى .سۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ
ئۇۇۇۇۇاجىزلىقىڭالرنى بىلۇۇۇۇۇدى .ئەگەر سۇۇۇۇۇىلەردە چىۇۇۇۇۇداملىق  011ئۇۇۇۇۇادەم
بولىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇا( 211 ،دۈشۇۇۇۇمەن)نۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇدۇ .ئەگەر سۇۇۇۇىلەردە
(چىۇۇۇداملىق)  0111ئۇۇۇادەم بولىۇۇۇدىغان بولسۇۇۇا ،ﷲنىۇۇۇڭ ئىزنۇۇۇى بىۇۇۇلەن
( 2111دۈشۇۇۇۇۇۇمەن)نۇۇۇۇۇۇى يېڭەلەيۇۇۇۇۇۇدۇ .ﷲ چىۇۇۇۇۇۇداملىقالر بىۇۇۇۇۇۇلەن
بىللىۇۇۇۇدۇر﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن011 ،
كىشۇۇۇۇۇۇىلىك مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان قوشۇۇۇۇۇۇۇنىنىڭ  211كىشۇۇۇۇۇۇىلىك دۈشۇۇۇۇۇۇمەن
قوشۇنىدىن قاچماسلىقنى پەرز قىلدى .

سۈرە ئەنفال 11 ،ۇ ئايەت.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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ئون ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
باشلىقنىڭ خەلقنى ئالدىشى ۋە ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشى
ِ
َّ ِ
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ ََّّنوج ووع َّ ِ
وعا جيجو ْبوغُو ووَ جن
الس و وبي ُ جك جو ووَ الو ووِ ج
ين يجمْ ُ و ووَ جن النَّو و ج
ِِف ْاألج ْ ِ
ض بِغجو و و و و ِْ ا ْجو و و و و ِم يُ ْ لجِو و و و و ج جَلوُو و و ووم جك و و و و و جِا يجلِو و و و وويم﴾ ﴿ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت

كىشۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدىغان ،زېمىنۇۇۇۇدا نۇۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇۇتە پىتۇۇۇۇنە -
پاسۇۇۇات تېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇر .ئەنە شۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار
ِ ِ َ
ِ
ِ
س و و و ج َّ
ول م
اّللج َجو و ووعررِ جك َّ و و ووع يجو ْ ج و و و و ُ المَّو و ووعل ُ َ جن إِ ََّّنجو و ووع يُو و و و جوم م ُرُ ْم ليجو و و و ْوَ نج ْكو و و و جخ ُ
بولىۇۇۇۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿ جالج جَتْ ج

رِيو و و و و و ِوِّ األجبْ ج و و و و و ووع ُ ُه ُْ ِا ِ و و و و و و ج ُه َْنِ ِ و و و و و و ُ ُ ِ و و و و و و ُِ ْم الج يجو ْرنجو و و و و و ُّ إِلجو و و و و و ْوي ُِ ْم اجو و و و و و ْوررُو ُُ ْم جيجرِْ و و و و و و ج نُو ُُ ْم ج و و و و و و جوَا ﴾
﴿زالىمالرنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىدىن ﷲنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇخەۋەر دەپ ئۇۇۇۇويلىمىغىن .ﷲ

ئۇۇۇۇالرنى جازاالشۇۇۇنى (شۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇڭ دەھشۇۇۇىتىدىن) كۇۇۇۆزلەر چەكچىيىۇۇۇپ
قالىۇۇۇدىغان كۇۇۇۈنگىچە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگىچە) كېچىكتۈرىۇۇۇدۇ( .بۇۇۇۇ
كۈنۇۇۇدە) ئۇۇۇۇالر باشۇۇۇلىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ چاپىۇۇۇدۇ .كۇۇۇۆزلىرى
ئېچىلىۇۇۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇۇۇدۇ( .تېڭىرقىغۇۇۇۇۇۇانلىقتىن) دىللىۇۇۇۇۇۇرى (ئەقىۇۇۇۇۇۇل -
ئىدراكتىن) خالى بولۇپ قالىدۇ﴾ .
َّ ِ
جٍ ُهن جَ جو و و َ
ول
ين سجج ُ و و ووَا ي َّ
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج ج و و ويجو ْ ج ُم الو و ووِ ج
يجن جَ ِبُو ووَ جن﴾ ﴿ زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر ئۇزاققۇۇۇۇۇا قالمۇۇۇۇۇاي قايسۇۇۇۇۇى جايغۇۇۇۇۇا
قايتىۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلىۇۇۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿ جئو و ووعاَُاْ الج يجوتجونجو و ووع ج َْ جن جكو و وون ُّهن جِ و و و َر رجو ج ُو و ووَ ُ لجبِ و و و ْ ج جهو و ووع
جئووعاَُاْ يجو ُْ ج ُووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆزلىرى قىلغۇۇۇان يامۇۇۇان ئىشۇۇۇالردىن بىۇۇۇر  -بىرىنۇۇۇى
توسمايتتى .ئۇالرنىڭ قىلىمىشلىرى نېمىدېگەن يامان!﴾
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىۇۇۇم بىزنۇۇۇى ئالدىسۇۇۇا ،بىۇۇۇزدىن ئەمە » ؛ «زۇلۇۇۇۇم قىيۇۇۇامەت كۈنىنىۇۇۇڭ قۇۇۇاراڭغۇ

سۈرە شۇرا 32 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئىبراھىم - 32 ،ۋە  32ۇ ئايەتلەر.
سۈرە شۇئەرا 221 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 12 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
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 زۇلمەتلىرىۇۇۇۇدۇر» ؛ «ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇادىچى ،ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇاداڭالردىن سۇۇۇۇوراققىلىنىسۇۇۇۇىلەر (يەنۇۇۇۇى ھەر بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەرگە مەسۇۇۇۇلۇل ،ھەر
بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەردىن ھېسۇۇۇۇا بېرىسۇۇۇۇىلەر)» ؛ «قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر
پۇۇۇۇۇۇادىچى (مەسۇۇۇۇۇۇلۇل) پادىسۇۇۇۇۇۇىنى (قۇۇۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇۇۇتىدىكىلەرنى) ئالدىسۇۇۇۇۇۇا،
جەھەنۇۇۇۇنەمگە كىرىۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنى بىۇۇۇۇر خەلقۇۇۇۇقە بۇۇۇۇاش
قىلغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇىلىق بىۇۇۇلەن باشقۇرمىسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا
جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ»  .باشۇۇۇقا بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :قۇۇۇول
ئاسۇۇۇتىدىكىلەرنى ئالۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى ئۆلگەنۇۇۇدىمۇ ئاشۇۇۇۇ ھۇۇۇالەتتە (يەنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىنى
تۇۇۇۇۈزەتمەي ۋە تەۋبە قىلمۇۇۇۇاي) ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا جەننەتنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام
قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :ئىنسۇۇۇۇانالر
ئارىسۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇۇان ھەرقانۇۇۇۇداق ھۇۇۇۇاكىمنى (يۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇالرنى باشۇۇۇۇقۇرغان
ھۆكۈمۇۇۇدارنى) قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر پەرىشۇۇۇتە ئۇنىۇۇۇڭ گەدىنىۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇپ ،توختىتىۇۇۇپ
تۇرىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ نۇۇۇاھەق ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى جەھەنۇۇۇنەمگە تاشۇۇۇاليدۇ.
شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇۇ جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇېگىگە قىرىۇۇۇۇق يىلغىۇۇۇۇچە چۈشۇۇۇۇىدۇ» ؛
«ئەمىرلەرنىۇۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي! مەھەلۇۇۇۇلە باشۇۇۇۇلىقلىرىنىڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي! ئامانەتۇۇۇۇدارالرنىڭ
ھالىغۇۇۇا ۋاي! قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇۇۇۇيرۇقلىرى ئۇۇۇۈكەر يۇلتۇزلىرىغۇۇۇا باغلىنىۇۇۇپ ئاسۇۇۇمان –
زېمىۇۇۇۇن ئارىسۇۇۇۇىدا ئازابلىنىۇۇۇۇدىغان بىۇۇۇۇر تۇۇۇۇوپ كىشۇۇۇۇىلەر بولۇۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇالر :ھېچبىۇۇۇۇر
نەرسىگە باشلىق بولمىساق بوپتىكەن - ،دەپ ئارزۇ قىلىشىپ كېتىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :قىيۇۇۇامەت
كۇۇۈنى ئۇۇادالەت قازىنىۇۇڭ ئالۇۇدىغا كېلىۇۇدىغان شۇۇۇنداق بىۇۇر چۇۇاغ بولىۇۇدۇكى( ،ئۇۇۇ چاغۇۇدا
قۇۇۇازى) دۇنيۇۇۇادا ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر خورمۇۇۇا چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇىگىمۇ ھۆكۇۇۇۈم
چىقارمىسۇۇۇام بۇۇۇوپتىكەن - ،دەپ ئۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ» ؛ «ئۇۇۇون كىشۇۇۇى چۇۇۇاغلىق
بىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەتكە باشۇۇۇۇلىق بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىمۇ قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى قۇۇۇۇوللىرى گەدىۇۇۇۇنىگە
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد ،ئەبۇ يەئال ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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باغالنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا كەلتۈرۈلىۇۇۇدۇ( .ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا) قىلغۇۇۇان ئۇۇۇادالىتى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات
قىلىدۇ ياكى قىلغان زۇلمى ئۇنى ھاالك قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دۇئۇۇۇۇا قىالتتۇۇۇۇى« :ئۇۇۇۇى
رەبۇۇۇبىم! كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرەر ئىشۇۇۇىغا مەسۇۇۇلۇل بولۇۇۇۇپ ،ئۇالرغۇۇۇا (خەلقۇۇۇقە)
كۆيۈنسۇۇۇە ،سۇۇۇەنمۇ ئۇنىڭغۇۇۇا كۆيۇۇۇۈنگىن .كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا جاپۇۇۇا سالسۇۇۇا ،سۇۇۇەنمۇ ئۇنىڭغۇۇۇا
جاپا سالغىن» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :ﷲ تائۇۇۇۇاال
قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇرەر ئىشۇۇۇىغا مەسۇۇۇلۇل قىلغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇ
كىشۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ ھۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇكەندە چىققىلۇۇۇى ئۇنىمىسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئۇۇۇۇالرنى
يېنىغۇۇۇا كىرگىلۇۇۇى قويمىسۇۇۇا ۋەيۇۇۇاكى ئېھتىيۇۇۇاجلىرىنى قامدىمىسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاالمۇ ئۇنىۇۇۇڭ
دىنىۇۇۇۇي يۇۇۇۇاكى دۇنيۇۇۇۇالىق ھۇۇۇۇاجىتى چۈشۇۇۇۇكەندە دۇئاسۇۇۇۇىنى ئىجۇۇۇۇابەت قىلمايۇۇۇۇدۇ،
ئارزۇسۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇگە ئاشۇۇۇۇۇرمايدۇ» ؛ «يۇۇۇۇېقىن زامانۇۇۇۇدا پاسۇۇۇۇىق ،زالىۇۇۇۇم باشۇۇۇۇلىقالر
بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇڭ يالغۇۇۇانلىرىنى تۇۇۇوغرا دەپ ،زۇلۇملىرىغۇۇۇا يۇۇۇاردەم قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ
مەنۇۇۇدىن ئەمە  ،مەنمۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن ئەمەسۇۇۇمەن .ئۇۇۇۇ ھەرگىزمۇۇۇۇ مېنىۇۇۇڭ ھەۋزىمۇۇۇدىن
(ھەۋزىكەۋسۇۇۇۇەر كۆلىۇۇۇۇدىن) سۇۇۇۇۇ ئىچەلمەيۇۇۇۇدۇ» ؛ «ئۈممىتىمۇۇۇۇدىن ئىككۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇۈك
كىشۇۇۇى ھەرگىزمۇۇۇۇ مېنىۇۇۇڭ شۇۇۇاپائىتىمگە ئېرىشۇۇۇەلمەيدۇ :بىۇۇۇرى ،زالىۇۇۇم ۋە تۇۇۇاش يۇۇۇۈرەك
پادىشۇۇۇۇاال؛ يەنە بىۇۇۇۇرى ،قەرزگە خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇپ ،ئىگىلىرىنىۇۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇۇق
بەرگۈچى ۋە ئۇالردىن ئادا – جۇدا بولغۇچى خىيانەتخور» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا ئەڭ قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا گېرىپتۇۇۇار بولىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى زالىۇۇۇم
پادىشۇۇۇۇاھتۇر» ؛ «ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇانالر! ﷲقۇۇۇۇا دۇئۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇاڭالر قوبۇۇۇۇۇل بولمايۇۇۇۇدىغان،
مەغپىۇۇۇرەت تىلىسۇۇۇەڭالر مەغپىۇۇۇرەت قىلىنمايۇۇۇدىغان بىۇۇۇر زامۇۇۇان كېلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن،
(ئىنسۇۇۇۇانالرنى) ياخشۇۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇۇيرۇپ ،يامۇۇۇۇانلىقتىن توسۇۇۇۇۇڭالر .يەھۇۇۇۇۇدىي ۋە ناسۇۇۇۇارا
ئۆلىمۇۇۇۇۇالىرى جامۇۇۇۇۇائەتلىرىنى ياخشۇۇۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇۇۇيرۇپ ،يامۇۇۇۇۇانلىقتىن توسۇشۇۇۇۇۇنى تەرك

دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان.
ئەلبانى :سەنەدى ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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ئەتكەنلىكۇۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۇۈن ،ﷲ تائۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇۇالرنى پەيغەمبەرلىرىنىۇۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن
لەنەتلىگەن .كېيىن ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى باالغا مۇپتىال قىلغان» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :كىۇۇۇۇم
بىزنىۇۇۇڭ دىنىمىۇۇۇزدا يۇۇۇوق نەرسۇۇۇىنى پەيۇۇۇدا قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ نەرسۇۇۇە رەت قىلىنىۇۇۇدۇ» ؛
«كىمكۇۇۇۇى دىنىمىۇۇۇۇزدا بىۇۇۇۇدئەت پەيۇۇۇۇدا قىلسۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇدئەت پەيۇۇۇۇدا قىلغۇچىغۇۇۇۇا
پانۇۇۇاھلىق بەرسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇ ،ﷲنىۇۇۇڭ ،پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە بۇۇۇارلىق خااليىقالرنىۇۇۇڭ لەنىۇۇۇتىگە
ئۇچرايۇۇۇۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ نە نەپۇۇۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇۇۇادىتىنى ،نە پەرز ئىبۇۇۇۇۇۇادىتىنى قوبۇۇۇۇۇۇۇل
قىلمايۇۇۇۇدۇ» ؛ «رەھىۇۇۇۇم قىلمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى رەھىۇۇۇۇم قىلىنمايۇۇۇۇدۇ»  .ئىنسۇۇۇۇانالرغا
رەھىۇۇۇم قىلمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ﷲمۇۇۇۇ رەھىۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال ئادىۇۇۇل پادىشۇۇۇاھقا
ئۆزىنىۇۇۇڭ سايىسۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇقا سۇۇۇايە يۇۇۇۇوق كۈنۇۇۇدە سۇۇۇۇايە بېرىۇۇۇدۇ» ؛ «چىقارغۇۇۇۇان
ھۆكۈملىرىۇۇۇۇدە ،شۇۇۇۇۇنداقال ،ئائىلىسۇۇۇۇىگە ۋە قۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇتىدىكىلەرگە مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىشۇۇۇۇتا
ئادىللىق قىلغان كىشىلەر نۇردىن ياسالغان مۇنبەرلەر ئۈستىدە بولىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇئۇۇۇۇاز رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى
يەمەنۇۇۇگە ۋالۇۇۇى قىلىۇۇۇپ ئەۋەتكەنۇۇۇدە« :ئۇالرنىۇۇۇڭ ماللىرىنىۇۇۇڭ ئېسۇۇۇىللىرىنى ئېلىشۇۇۇتىن
سۇۇۇاقالنغىن .مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىدىن سۇۇۇاقالنغىن .چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ﷲ
ئارىسىدا ھېچقانداق پەردە يوقتۇر» دېگەن .
ئىمۇۇۇۇام بۇخۇۇۇۇارى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم« :ﷲ قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن
ۋە ئۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇر تۈرىنىۇۇۇڭ يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال ئىكەنلىكىنۇۇۇى ئېيتقۇۇۇان .پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :باشۇۇۇلىق بولۇشۇۇۇقا بەكمۇۇۇۇ
ئىنتىلىسۇۇۇۇىلەر ،ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇۇ قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى پۇشۇۇۇۇمان قىلدۇرىۇۇۇۇدۇ»  .ئۇۇۇۇۇ يەنە:

ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى بار - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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«ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،بىۇۇۇز بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى (باشۇۇۇلىقلىقنى) تەلەپ قىلغۇۇۇان
ياكى ئۇنىڭغا قىزىققان كىشىگە بەرمەيمىز» دېگەن.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇى كەئۇۇۇب ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۇجرە! ﷲ
سۇۇۇېنى مەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن مەن ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن يولۇۇۇدا ماڭمايۇۇۇدىغان ۋە سۇۇۇۈننىتىمگە
ئەمەل قىلمايۇۇۇۇۇۇدىغان ئەقىلسۇۇۇۇۇۇىز باشۇۇۇۇۇۇلىقالرنىڭ باشقۇرۇشۇۇۇۇۇۇىدىن ساقلىسۇۇۇۇۇۇۇن»
دېگەن.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا
رەھبەرلىۇۇۇك قىلىشۇۇۇنى ئۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇپ ،ئارزۇسۇۇۇىغا يەتۇۇۇكەن ۋە ئۇۇۇادىللىقى زۇلمىۇۇۇدىن
ئۈسۇۇۇتۈن كەلۇۇۇگەن بولسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ مۇكاپۇۇۇاتى جەننەتتۇۇۇۇر .ئەگەر زۇلمۇۇۇى ئادىللىقىۇۇۇدىن
ئۈستۈن كەلگەن بولسا ،ئۇنىڭ جازاسى جەھەننەمدۇر» .
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:
_ سۇۇۇۇەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدىن ئاڭلىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇرەر
ھەدى سۆزلەپ بەرگىن - ،دېگەنىدى ،ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
ھەرقانۇۇۇداق ۋالۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇپ ،دوزاۇ كۇۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇۇتىگە تاشۇۇۇلىنىدۇ .كۇۇۇۆۋرۈك
شۇۇۇۇۇنداق قۇۇۇۇاتتىق سۇۇۇۇىلكىنىدۇكى ،ۋالىنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇارلىق ئۇۇۇۇۈگىلىرى جۇۇۇۇاي ۇ جايىۇۇۇۇدىن
قوزغىلىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ ۋالىلىۇۇۇق خىزمىتىۇۇۇدە ﷲقۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا،
كۇۇۇۆۋرۈكتىن تىۇۇۇنچ ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ .ئەگەر ﷲقۇۇۇا ئاسۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،كۇۇۇۆۋرۈك
يېرىلىۇۇۇۇپ ،دوزاۇ تۇۇۇۇېگىگە ئەللىۇۇۇۇك يىلغىۇۇۇۇچە چۈشۇۇۇۇىدۇ» دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇۇدىم- ،
دېدى .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ زەر! ئۇنۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇا ،كىۇۇۇۇم بۇۇۇۇۇ ۋالىلىقنۇۇۇۇى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدۇ؟ -
دېگەنىدى ،ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ قۇۇۇۇاغىش قېپۇۇۇۇى ۋە ئانىسۇۇۇۇىنىڭ ئەمچىكىنۇۇۇۇى قۇۇۇۇاتتىق چىشۇۇۇۇلىگەن كىشۇۇۇۇى- ،
دېدى .
ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى مۇھۇۇۇاجىر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىز رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇ ماڭا:
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
بۇ ھەدىسنى ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى مەترۇك بىرى بار.
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_ مېنىۇۇۇڭ ھەقۇۇۇتىن چەتۇۇۇنەپ كەتكىنىمنۇۇۇى كۆرسۇۇۇەڭ ،ياقۇۇۇامنى بوغۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ:
ئى ئۆمەر! نېمە ئىش قىلىۋاتىسەن؟ دېگىن - ،دېدى.
زالىۇۇۇم دېۇۇۇگەن ئىسۇۇۇىمغا رازى بولغۇۇۇان ھەي زالىۇۇۇم! قانچىلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە زۇلۇۇۇۇم
قىلغۇۇۇۇۇانلىقىڭنى بىلەمسۇۇۇۇۇەن؟ تۇۇۇۇۇۈرمە دوزاختۇۇۇۇۇۇر ،ھەق ھۆكۈمۇۇۇۇۇداردۇر .دەۋايىڭغۇۇۇۇۇا
ھۇۇۇۇۇۇۇۇۆججەت كەلتۈرەلمەيسۇۇۇۇۇۇۇۇەن .قەبۇۇۇۇۇۇۇۇرە قورقۇنچلۇقتۇۇۇۇۇۇۇۇۇر ،ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇ يەرگە
سۇۇۇۇولىنىدىغانلىقىڭنى ئۇۇۇۇويلىغىن .ھېسۇۇۇۇا ئۇزۇنۇۇۇۇدۇر ،نەپسۇۇۇۇىڭنى قۇتقۇۇۇۇازغىن .ئۆمۇۇۇۇۇر
بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنگە ئوخشۇۇۇۇايدۇ ،ۋاقتىڭنۇۇۇۇى غەنىۇۇۇۇمەت بىلگىۇۇۇۇن .مۇۇۇۇال  -دۇنيۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن
خۇشاللىنىۋاتىسۇۇۇۇۇەن ،ھۇۇۇۇۇالبۇكى ،تاپقىنىۇۇۇۇۇڭ ھارامۇۇۇۇۇدۇر .كېلەچەكتىكۇۇۇۇۇى ئارزۇلىرىۇۇۇۇۇڭ
بىۇۇۇلەن پەخىرلىنىۋاتىسۇۇۇەن ،ھۇۇۇالبۇكى ،ئۆلۇۇۇۈم زامۇۇۇانى ناھۇۇۇايىتى تېۇۇۇز يېقىنلىشۇۇۇىۋاتىدۇ.
قىلچىلىۇۇۇۇك زۇلۇممۇۇۇۇۇ تاشۇۇۇۇلىنىپ قالمايۇۇۇۇدۇ ،ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،سۇۇۇۇوراققا تارتىلىۇۇۇۇدۇ .ئەگەر
زالىمنىۇۇۇۇڭ ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقىنىنى كۆرسۇۇۇۇەڭ ،خۇۇۇۇاتىرجەم ئۇۇۇۇۇخلىغىنكى ،ئۇۇۇۇۇنى بىۇۇۇۇر
كېچىدە چۈمۈلىچىلىك يارا چىرىتىپ ئۆلتۈرۈشى مۇمكىن

ئون يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
كىبىرلىك
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كىبىۇۇۇر _ پەخىۇۇۇرلىنىش ،چوڭچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ،تەمەننۇۇۇا قويۇۇۇۇش ۋە
ھاكۇۇۇاۋۇرلۇق قىلىۇۇۇش دېۇۇۇگەن مەنىۇۇۇلەردە كېلىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :قجو ووع ج هَ و ووَ إِِ كو و و ِْ بِو وورِك بِ ُِ و ووم ِه و وون ُئو و و ِ هت جِو و وِ َ َّال يو و وومِهن بِيو و ووَِ
ُ ج م ُ ُ ج م ج جم م
م ُج م ُ ْ ُ ج ْ
ج
ا ِْ جس ووع ِ ﴾ ﴿مۇسۇۇۇۇا ئېيتتۇۇۇۇى« :مەن ھەقىۇۇۇۇقەتەن مېنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم ۋە
سۇۇۇىلەرنىڭ پەرۋەردىگۇۇۇارىڭالر (بولغۇۇۇان ﷲ) غۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ ھېسۇۇۇا كۇۇۇۈنى
(يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى) گە ئىشۇۇۇەنمەيدىغان ھەربىۇۇۇر مۇۇۇۇتەكەببىر (نىۇۇۇڭ
ول
زىيانكەشۇۇۇۇۇلىك قىلىشۇۇۇۇۇى)دىۇۇۇۇۇن پانۇۇۇۇۇاال تىلەيۇۇۇۇۇمەن»﴾ ؛ ﴿إِاَّو ووُِّ الج َُِي و و ُّ
ين﴾ ﴿ﷲ تەكەببۇرلۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇچىالرنى ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن دوسۇۇۇۇۇ
الْ ُ ْس و ووتج ِِْ ِ ج
تۇتمايدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇر
كىشۇۇۇى كىبىرلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن ماڭۇۇۇاتتى .ﷲ ئۇۇۇۇنى يەرگە يۇتقۇزىۇۇۇۋەتتى .ئۇۇۇۇ،
قىيۇۇۇۇامەتكىچە يەر ئاسۇۇۇۇتىغا يۇتقۇزىلىۇۇۇۇدۇ» ؛ «زالىۇۇۇۇم ۋە مۇۇۇۇۇتەكەببىرلەر
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى زەررىۇۇۇۇدەك كىچىۇۇۇۇك ھەشۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇدۇ .ئىنسۇۇۇۇانالر
ئۇالرنى دەسسەيدۇ .ئۇالرنى ھەر تەرەپتىن خارلىق ئورىۋالىدۇ» .
سۇۇۇەلەف سۇۇۇالىھالردىن بىۇۇۇرى :ﷲقۇۇۇا قارشۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان بىرىنچۇۇۇى
گۇنۇۇۇاال كىبىرلىكتۇۇۇۇر ،دېۇۇۇگەن .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج إِ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ين﴾
وَ ُ اْ ج
سو و و و و ج
قُو ْنجو و و و ووع ل ْ ج رج جِ و و و و ووَ ا ْ و و و و و ُ
وَ ُ اْ إِالَّ إِبْ و و و و ووي ج يج ج جا ْ و و و و ووتج ِْبجو جر ج جئ و و و و ووع جن ه و و و و و جون الْ جِ و و و و ووعر ِر ج
َِ ج رج ج
﴿ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا پەرىشۇۇۇتىلەرگە« :ئۇۇۇادەمگە سۇۇۇەجدە قىلىڭۇۇۇالر» دېۇۇۇدۇق.

ئىبلىسۇۇۇتىن باشۇۇۇقا ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇەجدە قىلۇۇۇدى .ئىۇۇۇبلى (سۇۇۇەجدە
قىلىشۇۇۇتىن) بۇۇۇاش تۇۇۇارتتى .تەكەببۇرلۇۇۇۇق قىلۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ كۇۇۇاپىرالردىن بولۇۇۇۇپ
كەتتۇۇۇۇى﴾  .كىمكۇۇۇۇۇى خۇۇۇۇۇۇددى ئىۇۇۇۇبلى تەكەببۇرلۇۇۇۇۇۇق قىلغانۇۇۇۇۇدەك
تەكەببۇرلۇق قىلسا ،ئۇنىڭ ئىمانى پايدا بەرمەيدۇ.

سۈرە غافىر 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە نەھل 22 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە بەقەرە 23 ،ۇ ئايەت.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« قەلبىۇۇۇۇۇۇدە زەررىچىلىۇۇۇۇۇۇك كىبىۇۇۇۇۇۇر بولغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇۇنەتكە

كىرمەيدۇ» .

ول ُئو و َّ ُلْتج ووع َ رج ُخ ووََ ﴾
ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن َّ
اّللج جال َُِي و ُّ

﴿ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھاكۇۇۇۇاۋۇر ،ئۇۇۇۇۆزىنى چۇۇۇۇوڭ تۇتقۇۇۇۇۇچىالرنى دوسۇۇۇۇ
تۇتمايدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇۇ
قۇددۇسۇۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇۇۇاال :ئۇلۇغلۇۇۇۇۇۇق مېنىۇۇۇۇۇڭ
تامبىلىمۇۇۇۇدۇر ،كىبىرلىۇۇۇۇك مېنىۇۇۇۇڭ تونۇمۇۇۇۇدۇر .كىمكۇۇۇۇى مەنۇۇۇۇدىن بۇۇۇۇۇ
ئىككىسىنى تاالشسا ،ئۇنى جەھەننەمگە ئاتىمەن - ،دەيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«جەننەت بىلەن دوزاۇ تالىشىپ قاپتۇ .جەننەت:
_ ماڭۇۇۇۇا نېمىشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇاجىز ۋە تۇۇۇۇۆۋەن تەبىقىۇۇۇۇدىكى ئىنسۇۇۇۇانالر
كىرىدۇ؟  -دەپتۇ .دوزاۇ:
_ چۇۇۇۈنكى زالىمۇۇۇالر ۋە مۇۇۇۇتەكەببىرلەر ماڭۇۇۇا ئۆتكۇۇۇۈزۈپ بېرىلۇۇۇدى،
 دەپتۇ. »...وعا ج جال جْو و و ِ ِِف ْاألج ْ ِ
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال نُ ج و و و مِ ْر ج و و و َّ ج لِ نَّ و و ِ
ض
ول ُئو و و و َّ ُلْتج و و ووع َ رج ُخ و و ووََ ﴾ ﴿كىشۇۇۇۇۇۇۇۇىلەردىن مەنسىتمەسۇۇۇۇۇۇۇۇلىك
جه جر ِح و و ووع إِ َّن َّ
اّللج جال َُِي و و و ُّ
بىۇۇۇلەن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈمىگىن ،زېمىنۇۇۇدا غادىيىۇۇۇپ مۇۇۇاڭمىغىن .ﷲ ھەقىۇۇۇقەتەن
ھاكاۋۇر ،ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوس تۇتمايدۇ﴾ .
سۇۇۇەلەمە ئىبنۇۇۇى ئەكۇۇۇۋە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر
كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇدا سۇۇۇول
قۇۇۇۇولى بىۇۇۇۇلەن تامۇۇۇۇاق يېگەنىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ ئوڭ قولۇڭ بىلەن يېگىن - ،دېدى .ئۇ:
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە لۇقمان 01 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە لۇقمان 01 ،ۇ ئايەت.
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_ ئۇۇۇۇوڭ قولۇۇۇۇۇم بىۇۇۇۇلەن يېۇۇۇۇيەلمەيمەن - ،دېگەنىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ يېيەلمىگەيسۇۇۇۇۇەن - ،دېۇۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇۇنى كىبىرلىكۇۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۆزىگە قۇۇۇۇۇالق سېلىشۇۇۇۇتىن
توسۇۇۇقان ئىۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ ئۇۇۇوڭ قۇۇۇولىنى ئاغزىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ
بارالما بولۇپ قالدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«سۇۇۇىلەرگە دوزاۇ ئەھلىنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بېرەيمۇۇۇۇ؟ ئۇۇۇۇالر بۇۇۇارلىق قوپۇۇۇال،
بېخىل ۋە مۇتەكەببىر كىشىلەردۇر» .
ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
مېڭىشۇۇۇىدا كىبىرلىۇۇۇك قىلسۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۆزىنى باشۇۇۇقىالردىن ئۈسۇۇۇتۈن كۆرسۇۇۇە،
ﷲنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا ئۇنىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە يولۇققۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بارىۇۇۇۇدۇ»
دېگەنلىكىنى ئاڭلىدىم .
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان سۇۇۇەھىى
بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :دوزاخقۇۇۇا بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق
ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى كىرىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاال؛ يەنە بىۇۇۇرى،
زاكىتىنى بەرمىگەن باي؛ ئۈچىنچىسى ،ھالى چوڭ كەمبەغەل» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى گەپ قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا
(رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇۇاھتىن
پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال بولىۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇى ،كىيىمىنۇۇۇى
ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ ،سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ ماڭىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى؛ ئىككىنچۇۇۇى ،مىنۇۇۇنەت
قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،مېلىنۇۇۇۇى يالغۇۇۇۇان قەسۇۇۇۇەم بىۇۇۇۇلەن
ساتىدىغان كىشى» .

مۇسلىم ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ،ئەھمەد ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .سەنىدى زەئىپتۇر.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
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كىيىمنۇۇى ئۇۇۇۇزۇن كىيىشۇۇتىن مەيلۇۇۇى ئىشۇۇۇتان يۇۇاكى باشۇۇۇقا كىۇۇۇيىملەر
بولسۇۇۇۇۇن ،ئوشۇۇۇۇۇقنىڭ ئاسۇۇۇۇتىغىچە ئۇۇۇۇۇزۇن كىۇۇۇۇيىش كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇ.
چۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە بىۇۇۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇىدە« :كىيىمنىۇۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۇۆۋەنگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان قىسۇۇۇۇمى
دوزاختا بولىدۇ» دېگەن .
ئىنسۇۇۇۇۇۇانالرغا بىلىمۇۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇۇلەن كىبىرلىۇۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان ۋە
ئۇۇۇۇارتۇقچىلىقلىرى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆزىنى باشۇۇۇۇقىالردىن ئۈسۇۇۇۇتۈن تۇتىۇۇۇۇدىغان
كىشۇۇۇۇۇۇىلەرنىڭ قىلمىشۇۇۇۇۇۇلىرى ئەڭ يامۇۇۇۇۇۇان كىبىرلىكتۇۇۇۇۇۇۇر .بۇنۇۇۇۇۇۇداق
كىشۇۇۇىلەرگە بىلىمۇۇۇى ھېچقانۇۇۇداق پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇۇۇاخىرەت
ئۈچۇۇۈن بىلىۇۇم ئۆگەنسۇۇە ،ئۇنىۇۇڭ بىلىمۇۇى ئۇۇۇنى كەمۇۇتەر قىلىۇۇدۇ .قەلبۇۇى
قورقۇنچقۇۇۇا ،نەپسۇۇۇى بولسۇۇۇا ،تۇۇۇۆۋەنچىلىككە تولىۇۇۇدۇ .ئۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىلەر
نەپسۇۇۇىنى ھېچقاچۇۇۇان ئۇۇۇۆز ھالىغۇۇۇا تاشۇۇۇالپ قويمايۇۇۇدۇ .بەلكۇۇۇى ھەر دائىۇۇۇم
ئۇۇۇۇنى كۆزىتىۇۇۇپ ۋە ھېسۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ ،نۇۇۇازارەت قىلىۇۇۇدۇ .ئەگەر
كىشۇۇى نەپسۇۇىگە كۇۇۆز يۇمغۇۇان تەقۇۇدىردە ،تۇۇوغرا يولۇۇدىن ئېزىۇۇپ كېتىۇۇدۇ،
شۇنىڭ بىلەن نەپسى ئۇنى ھاالك قىلىدۇ.
كىمكۇۇۇى ئىلىمنۇۇۇى يۇۇۇۈز  -ئابرۇيغۇۇۇا ئېرىشۇۇۇىش ،مەنسۇۇۇەپكە ئىۇۇۇگە
بولۇۇۇۇش ،مۇسۇۇۇۇلمانالرغا زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇش ،ئۇۇۇۇالرنى ھامۇۇۇاقەت چۇۇۇاغالش ۋە
تۇۇۇۇۇۆۋەن كۇۇۇۇۇۆرۈش مەقسۇۇۇۇۇىتىدە ئۆگەنسۇۇۇۇۇە ،بۇۇۇۇۇۇ ،گۇناھالرنىۇۇۇۇۇڭ ئەڭ
چوڭىۇۇۇۇدۇر .ھۇۇۇۇالبۇكى ،قەلبىۇۇۇۇدە زەررىچىلىۇۇۇۇك كىبىۇۇۇۇر بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
جەنۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇدۇ .بۈيۇۇۇۈك ۋە ئۇلۇۇۇۇغ ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ كۇۇۇۈچ –

قۇۋۋەت ئىگىسى يوقتۇر.

بۇخارى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئون سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
يالغان گۇۋاھلىق بېرىش
َّ ِ
ين جال يج ْك و جوُ ُ جن ال و ُّول ج ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇالر (يەنۇۇۇۇى
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جال ووِ ج
ﷲ ياخشى كۆرىدىغان بەندىلەر) يالغان گۇۋاھلىق بەرمەيدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە:
«يالغۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇق بېۇۇۇۇرىش ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرۈشۇۇۇۇكە تەڭ» دەپ،
ئىككۇۇۇۇى قېۇۇۇۇتىم تەكرارلىغۇۇۇۇانلىقى ،ئانۇۇۇۇدىن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ﴿ :جا ْ تجنِبُو ووَا قج و و ْوَ ج
ال و ُّول ِ ﴾ ﴿يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى

ئاڭلىغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان.
يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە« :يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بەرگۈچىنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇاغلىرى
قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دوزاۇ ۋاجىۇۇۇۇۇپ بولغانغۇۇۇۇۇا قەدەر مىدىرلىمايۇۇۇۇۇدۇ»
دېيىلگەن.
مۇئەللىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :يالغۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇق بەرگەن كىشۇۇۇۇى
بىرقۇۇۇۇۇانچە چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھنى ئىشۇۇۇۇۇلىگەن بولىۇۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇۇ گۇنۇۇۇۇۇاھالر
تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:
بىرىنچۇۇۇۇى ،يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلىگەن ۋە تۇۇۇۇۆھمەت قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ.

اّللج جال يجو ُْو و ِ ٍ جه و ْون ُ و جوَ
ھۇۇۇالبۇكى ،ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن َّ
ُه ْسو و و ِر جئ و و َّوِا ﴾ ﴿ﷲ ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن ھەددىۇۇۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇۇۇقان يالغۇۇۇۇۇۇانچىنى

ھىۇۇۇدايەت قىلمايۇۇۇدۇ﴾  .بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە« :مۇۇۇۇئمىن كىشۇۇۇى خىيۇۇۇانەت ۋە
يالغاندىن باشقا ھەممە ئىشنى قىلىپ سالىدۇ» دېيىلگەن.
سۈرە فۇرقان 12 ،ۇ ئايەت.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلىنغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
سۈرە ھەج 21 ،ۇ ئايەت.
ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدىستۇر - ،دېگەن.
سۈرە غافىر 21 ،ۇ ئايەت.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
139

چوڭ گۇناھالر

ئىككىنچۇۇۇى ،بىۇۇۇرىگە زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا
قارشۇۇۇى يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېۇۇۇرىش ئۇۇۇارقىلىق ئۇنىۇۇۇڭ مېلىغۇۇۇا ،ئابرۇيىغۇۇۇا ۋە
جېنىغا زىيان يەتكۈزىدۇ.
ئۇۇۇۇۇۈچىنچى ،بىرىنىۇۇۇۇۇڭ پايدىسۇۇۇۇۇىغا يالغۇۇۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇۇۇق بېۇۇۇۇۇرىش
ئۇۇۇارقىلىق ئۇنىڭغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئاشۇۇۇۇ يالغۇۇۇان
گۇۋاھلىۇۇۇق ئۇۇۇارقىلىق باشۇۇۇقىالرنىڭ ھۇۇۇارام مېلىغۇۇۇا ئىۇۇۇگە بولىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ
بىۇۇۇۇۇلەن ،ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا دوزاۇ ۋاجىۇۇۇۇۇپ بولىۇۇۇۇۇدۇ .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :مەن كىمۇۇۇۇگە
قېرىندىشۇۇۇىنىڭ مېلىنۇۇۇى ھەقسۇۇۇىز ھۆكۇۇۇۈم قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇام ،ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇنى ئالمىسۇۇۇۇن .چۇۇۇۈنكى مەن ئۇنىڭغۇۇۇا دوزاخۇۇۇتىن بىۇۇۇر پۇۇۇارچە ئۇۇۇوتنى
ھۆكۈم قىلىپ قويغان بولىمەن» .
تۇۇۇۆتىنچى ،يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېۇۇۇرىش ئۇۇۇارقىلىق ﷲ تائۇۇۇاال ھۇۇۇۇارام
قىلغۇۇۇان مۇۇۇالنى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش ،نۇۇۇاھەق قۇۇۇان تۆكۇۇۇۈش ۋە كىشۇۇۇىلەرنىڭ
ئۇۇۇابرۇيىنى تۆكۇۇۇۈش قاتۇۇۇارلىق ئىشۇۇۇالرغا يۇۇۇول ئېچىۇۇۇپ بەرگەن بولىۇۇۇدۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
«سۇۇۇىلەرگە گۇناھالرنىۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇوڭىنى ئېيتىۇۇۇپ بېرەيمۇۇۇۇ؟ ﷲقۇۇۇا شۇۇۇېرىك
كەلتۇۇۇۈرۈش؛ ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش .بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى ،يالغۇۇۇان
سۇۇۇۆزلەش ،بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى ،يالغۇۇۇان گۇۋاھلىۇۇۇق بېۇۇۇرىش ئەڭ چۇۇۇوڭ
گۇنۇۇۇۇاھتۇر »...سۇۇۇۇاھابىلەر مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇاخىرقى جۇۇۇۇۇۈملىنى شۇۇۇۇۇۇنچىلىك كۇۇۇۇۇۆپ
تەكرارلىۇۇۇۇدىكى ،بىۇۇۇۇز :كاشۇۇۇۇكى توختۇۇۇۇاپ قالغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىچۇ - ،دەپ
كەتتۇق.
ﷲ تائاالغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،ھەر تۈرلۇۇۇۇۈك بۇۇۇۇاال – قۇۇۇۇازاالردىن
ساالمەت ۋە ئامان قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن!

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ئون توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
ھاراق ئىچىش
َّ ِ
دهنُ و ووَاْ إِ ََّّنجو ووع ا ْج ْ و و ُور جالْ ج ْي ِس و و ُور
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُ و ووع ال و ووِ ج
ِ
الك و و و و ووياج ِ
عن رجو و و و ووع ْ تجنِبَُ ُ لج ج َّ ُِ و و و و و ْوم نُو ُْ ِ ُ و و و و ووَ جن إِ ََّّنجو و و و ووع يُ ِريو و و و و و ُ
جاألجا ج و و و و ووع ُ جاألج ْالج ُ ِ ْ و و و و و و مه و و و و و ْون جك ج و و و و و و ِ َّ ْ
ا و و و ووع ِِف ا ْج و و و و و ِر الْ ي ِسو و و و و ِر ي و و و و و َّ ُئم ك و و و وون ِ ْئو و و و و ِر مِ
َّ
اّلل
الك و و و و ْوياجع ُن يجن يَُقِو و و و و ج بجو ْيو و و و وونج ُِ ُم الْ جو و و و و ج ا ج ج جالْبجو ْغ ج
ْ ج
ْ ج جْ
جج ُ
ج جكو و ِن ال َّ و ورج ِ رجو جُو و ْ يجا ووتُم ُّهنتجو ُُ ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش ،قىمۇۇۇۇار

ئوينۇۇۇاش ،بۇۇۇۇتالر (يەنۇۇۇى چوقۇنۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىكلەنۇۇۇگەن تاشۇۇۇالر)غۇۇۇا
چو قۇنۇۇۇۇش ،پۇۇۇال ئۇۇۇوقلىرى بىۇۇۇلەن پۇۇۇال سۇۇۇېلىش شۇۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇۇى،
پاسۇۇۇۇكىنا قىلىقۇۇۇۇالردۇر .بەخۇۇۇۇتكە ئېرىشىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈن شۇۇۇۇەيتاننىڭ
ئىشۇۇۇىدىن يىۇۇۇراق بولۇۇۇۇڭالر .شۇۇۇەيتان ھۇۇۇاراق ،قىمۇۇۇار ئۇۇۇارقىلىق ئۇۇۇاراڭالردا
دۈشۇۇۇۇمەنلىك ،ئۇۇۇۇاداۋەت تۇغۇۇۇۇدۇرماقچى ،سۇۇۇۇىلەرنى نامۇۇۇۇازدىن ۋە ﷲنۇۇۇۇى
يۇۇۇۇاد ئېتىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇماقچى بولىۇۇۇۇدۇ .سۇۇۇۇىلەر ئەمۇۇۇۇدى (ھۇۇۇۇاراقتىن،
قىمۇۇۇۇاردىن) يانمامسۇۇۇۇىلەر؟﴾ ﷲ تائۇۇۇۇاال بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتە (ئىنسۇۇۇۇانالرنى)
ھاراق ئىچىشتىن توستى ۋە ئۇنىڭدىن ئاگاھالندۇردى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ھۇۇۇاراقتىن يىۇۇۇراق تۇۇۇۇرۇڭالر .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ گۇناھالرنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىدۇر (يەنۇۇۇى
ھەر تۈرلۇۇۇۈك گۈنۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن باشۇۇۇلىنىدۇ)»  .كىمكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن
يىۇۇۇراق تۇرمىسۇۇۇا ،ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ.
ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى ئازابقۇۇۇا اليىۇۇۇق
اّللج ج ج ُ ووَلجُِّ جيجوتجو جو و َّ
بولىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج جه وون يجو ْ و و ِ م
ُح و و و و ُ جَ ُ يُ ْ ِ ْو و و ووُِّ اجو و و ووع ِا ج علِو و و و ِ ا رِ جيُو و و ووع جلجو و و ووُِّ جك و و و و جِا ُّه ُِ و و و و ﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇۇۇۇى ﷲقۇۇۇۇۇۇۇۇا ۋە
پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇپ ،ﷲنىۇۇۇۇڭ قانۇنلىرىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىغا

سۈرە مائىدە - 21 ،ۋە  20ۇ ئايەتلەر.
دارۇقۇتنى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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چىقىۇۇپ كېتىۇۇۇدىكەن ،ﷲ ئۇۇۇۇنى دوزاخقۇۇۇا كىرگۈزىۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇا مەڭگۇۇۇۈ
قالىدۇ .خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ھاراقنىۇۇۇڭ
ھۇۇۇۇۇارام قىلىنغۇۇۇۇۇانلىقى توغرىسۇۇۇۇۇىدىكى ئۇۇۇۇۇايەت نازىۇۇۇۇۇل قىلىنغانۇۇۇۇۇدا،
سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇر ۇ بىرىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ :ھۇۇۇاراق ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى،
گۇناھى شېرىككە تەڭ قىلىندى - ،دەپ خەۋەر قىلىشتى .
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ھۇۇۇاراق گۇناھالرنىۇۇۇڭ
ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭى - ،دەپ قارىغۇۇۇۇۇان  .دېمىسۇۇۇۇۇىمۇ ،ھۇۇۇۇۇاراق ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن
گۇناھالرنىۇۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇۇىدۇر .نۇرغۇۇۇۇۇۇن ھەدىسۇۇۇۇۇتە ھۇۇۇۇۇاراق ئىچكەنۇۇۇۇۇلەر
لەنەتلەنۇۇۇۇگەن .ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :مەسۇۇۇ قىلىۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە ھۇۇۇاراقتۇر.
ھاراقنىۇۇۇڭ ھەرقانۇۇۇداق تۇۇۇۈرى ھارامۇۇۇدۇر .كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا داۋاملىۇۇۇق ھۇۇۇاراق
ئىچىۇۇۇپ ،تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇە ،ئۇۇۇاخىرەتتە ئۇۇۇۇنى (يەنۇۇۇى جەنۇۇۇنەت
شارابىنى) ئىچەلمەيدۇ» .
جۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ مەسۇۇۇ قىلغۇۇۇۇچى ئىچىملىكنۇۇۇى ئىچۇۇۇكەن كىشۇۇۇىنى ″تىينەتۇۇۇۇل
خەبۇۇۇۇال ″دېۇۇۇۇگەن جايۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇۇغىرىدىغانلىقى توغرىسۇۇۇۇىدا ﷲنىۇۇۇۇڭ
ۋەدىسى بار - ،دېگەن ئىدى ،ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ″تىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇال ″دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟
 دەپ سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:_ دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇڭ تەرلىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇاكى قۇۇۇۇان – يىرىڭلىۇۇۇۇرى - ،دەپ
جاۋا بەردى .

سۈرە نىسا 03 ،ۇ ئايەت.
تەبەرانى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .تەبەرانىنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر.
ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .تەبەرانىنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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بۇخۇۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا
ھاراق ئىچسە ،ئاخىرەتتە ئىچەلمەيدۇ» .
ھەمىشۇۇۇۇە ھۇۇۇۇاراق ئىچكۈچىنۇۇۇۇڭ بۇتقۇۇۇۇا چوقۇنغۇچىغۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇاپ
قالىۇۇۇدىغانلىقى تىلغۇۇۇا ئېلىنماقتۇۇۇا .چۇۇۇۈنكى ،ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد مۇسۇۇۇنەدىدە
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ھەمىشۇۇۇە ھۇۇۇاراق
ئىچىدىغان كىشى بۇتپەرەسكە ئوخشايدۇ» .
ئېيتىلىشۇۇۇۇىچە ،ھەمىشۇۇۇۇە ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇپ ،تەۋبە قىلمۇۇۇۇاي ئۆلۇۇۇۇۈپ
كەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ،ئىمۇۇۇۇام نەسۇۇۇۇائى
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئاتۇۇۇا ۇ
ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقان ۋە داۋاملىۇۇۇق ھۇۇۇاراق ئىچۇۇۇكەن كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە
كىرەلمەيدۇ» دېگەن .
يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە« :مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە جەنۇۇۇنەت
ھۇۇۇارام بولۇۇۇۇدى :بىۇۇۇۇرى ،ھۇۇۇۇاراقكەش؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇۇۇۇاتقۇچى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇۇى ،دۆيۇۇۇۇۇۇۈز» دېۇۇۇۇۇۇيىلگەن .خوتۇۇۇۇۇۇۇن -
قىزلىرىنىڭ بۇزۇق ئىشلىرىغا كۆز يۇمغۇچى ″دۆيۈز ″دېيىلىدۇ.
بايۇۇۇۇان قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،ﷲ تائۇۇۇۇاال مەسۇۇۇۇتنىڭ ھېچقانۇۇۇۇداق ياخشۇۇۇۇى
ئەمىلىنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ،جۇۇۇۇابىر ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى
قوبۇۇۇۇۇل بولمايۇۇۇۇدۇ ،قىلغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇىلىقلىرى ئاسۇۇۇۇمانغا كۆتۈرۈلمەيۇۇۇۇدۇ.
بىرىنچۇۇۇۇى ،خوجايىنىۇۇۇۇدىن قاچقۇۇۇۇان قۇۇۇۇۇل ،تۇۇۇۇاكى قايتىۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇپ
خوجايىنىنىۇۇۇۇڭ قولىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى قۇۇۇۇويمىغىچە؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،ئېرىنىۇۇۇۇڭ

بۇخارى ،مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ،بەززار ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد ،نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
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غەزىپىنۇۇۇى كەلتۇۇۇۈرگەن ئايۇۇۇال ،تۇۇۇاكى ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى بۇۇۇولمىغىچە؛
ئۈچىنچى ،مەس تاكى مەستلىكى ئوڭشالمىغىچە» .
ھۇۇۇاراق _ مەيلۇۇۇى ھۇۇۇۆل يۇۇۇاكى قۇۇۇۇرۇق بولسۇۇۇۇن ،مەيلۇۇۇى يېيىلىۇۇۇدىغان
يۇۇۇۇاكى ئىچىلىۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇۇن ،ئەقىلنۇۇۇۇى كەتكۈزىۇۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇۇداق
نەرسىنى كۆرسىتىدۇ.
ئەبۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەئىد خۇۇۇۇۇۇدرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇاال ۋۇجۇدىۇۇدا بىۇۇر تۇۇامچە چۇۇاغلىق ھۇۇاراق بۇۇار كىشۇۇىنىڭ
نۇۇۇامىزىنى قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇدۇ»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن:
«كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراق ئىچسۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ ھېچبىۇۇۇۇر ئىبۇۇۇۇادىتىنى قوبۇۇۇۇۇل
قىلمايۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى مەسۇۇۇ بولغىۇۇۇدەك ئىچسۇۇۇە ،ئۇنىۇۇۇڭ قىرىۇۇۇق كۈنلۇۇۇۈك
نۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇ .ئەگەر تەۋبە قىلسۇۇۇۇا (ئەپۇۇۇۇۇ قىلىنىۇۇۇۇدۇ).
كېۇۇۇيىن يەنە ئىچسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇنى جەھەننەمنىۇۇۇڭ قۇۇۇان  -يىرىڭلىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن
سۇغۇرۇش ﷲقا ھەقلىق بولىدۇ» .
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇپ مەسۇۇۇۇ بولسۇۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ قىرىۇۇۇۇق
كۈنلۇۇۇۇۈك نە نەپۇۇۇۇلە ،نە پەرز ئىبۇۇۇۇادىتىنى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ مۇشۇۇۇۇۇ
ھۇۇۇۇالەتتە ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇۇە ،بۇتپەرەسۇۇۇۇتەك ئۇۇۇۇۆلگەن بولىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇنى
″تىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇال″دىۇۇۇن سۇۇۇۇغۇرۇش ﷲنىۇۇۇڭ ھەققۇۇۇى بولۇۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ- ،
دېگەنىدى ،ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ″تىينەتۇۇۇۇل خەبۇۇۇال ″دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟
 دەپ سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:_ دوزاۇ ئەھلىنىڭ قان – يىرىڭلىرى - ،دەپ جاۋا بەردى .
ئابدۇلالال ئىبنى ئەبۇ ئەۋفا:

ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ھەجەر ئەسقەالنى نەقىل قىلغان.
ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان .ئەھمەدنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر.
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_ كىمكۇۇۇى ھۇۇۇاراقكەش ھۇۇۇالەتتە ئۆلسۇۇۇە ،الت ۋە ئۇۇۇۇززا ئىسۇۇۇىملىك
بۇتالرغۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىدەك ئۆلىۇۇۇدۇ - ،دېگەنىۇۇۇدى ،بىۇۇۇرى
ئۇنىڭدىن:
_ ئېيتقىنچۇۇۇۇۇ ،ھۇۇۇۇاراقكەش دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزۈڭ ھەمىشۇۇۇۇە مەسۇۇۇۇ
يۈرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتەمدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىدى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن،
ئۇ:
_ يۇۇۇاق ،نەچۇۇۇچە يىلۇۇۇدا بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم بولسۇۇۇىمۇ ،تاپقۇۇۇان چېغىۇۇۇدا
ئىچىدىغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى .

*****
«ھەەەاراق ئىچكەەەۈچى ھەەەاراق ئىچكەنەەەدە مەەەۇئمىن ھەەەالەتتە
ھاراق ئىچمەيدۇ» دېگەن سۆزنىڭ بايانى:
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇۇچى ئوغرىلىۇۇۇق قىلغانۇۇۇدا مۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇالەتتە ئوغرىلىۇۇۇق
قىلمايۇۇدۇ .زىنۇۇا قىلغۇۇۇچى زىنۇۇا قىلغانۇۇدا مۇۇۇئمىن ھۇۇالەتتە زىنۇۇا قىلمايۇۇدۇ.
ھۇۇۇۇاراق ئىچكۇۇۇۇۈچى ھۇۇۇۇاراق ئىچكەنۇۇۇۇدە مۇۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇۇالەتتە ھۇۇۇۇاراق
ئىچمەيۇۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇۇا ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا تۇۇۇۇۇېخىچە تەۋبە قىلىۇۇۇۇۇش پۇرسۇۇۇۇۇىتى
بېرىلگەن» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى زىنۇۇۇا قىلسۇۇۇا يۇۇۇاكى ھۇۇۇاراق ئىچسۇۇۇە ،ﷲ ئۇنىڭۇۇۇدىن ئىمۇۇۇاننى
خۇۇۇۇۇۇۇددى ئىنسۇۇۇۇۇۇان كۇۇۇۇۇۇۆينىكىنى بېشۇۇۇۇۇۇىدىن چىقىرىۋەتكەنۇۇۇۇۇۇدەك
سۇۇۇۇۇغۇرىۋالىدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇۇى كەچقۇۇۇۇۇرۇن ھۇۇۇۇاراق ئىچسۇۇۇۇە ،مۇشۇۇۇۇرىك
بولۇۇۇپ تۇۇاڭ ئاتقۇزىۇۇدۇ .كىمكۇۇى تۇۇاڭ سۇۇەھەردە ھۇۇاراق ئىچسۇۇە ،مۇشۇۇرىك
بولۇۇۇۇپ كەچ قىلىۇۇۇدۇ»؛ «جەننەتنىۇۇۇڭ خۇۇۇۇش ھىۇۇۇدى بەش يۇۇۇۈز يىللىۇۇۇق
مۇسۇۇۇاپىدىن كېلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇا ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقۇچى،

ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى ئۇنىڭ زەئىپ ھەدى

ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
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كىشۇۇۇىلەر ئۇنىۇۇۇڭ ھىۇۇۇدىنى

مىنۇۇۇنەت قىلغۇۇۇۇچى ،ھۇۇۇاراقكەش ۋە بۇۇۇۇتپەرە
ئااللمايدۇ» .
ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ھۇۇۇۇاراقكەش ،سۇۇۇۇېھىرگە ئىشۇۇۇۇەنگۈچى ،سۇۇۇۇىلە ۇ
رەھىمنۇۇۇى ئۈزگۇۇۇۈچى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ھۇۇۇاراق ئىچىۋېتىۇۇۇپ
ئۆلسۇۇۇۇە ،ﷲ ئۇۇۇۇۇنى غۇۇۇۇۇتە دەرياسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇغۇرىدۇ .ئۇۇۇۇۇ ،پاھىشۇۇۇۇە
ئايالالرنىۇۇۇۇڭ ئەۋرەتلىرىۇۇۇۇدىن ئاققۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇدۇر .دوزاۇ ئەھلىمۇۇۇۇۇ ئۇنىۇۇۇۇڭ
سېسىق پۇرىقىدىن ئەزىيەت چېكىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال مېنۇۇۇى ئەھلۇۇۇى – جاھانغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت ۋە ھىۇۇۇدايەت قىلىۇۇۇپ ئەۋەتتۇۇۇى.
ئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى چۇۇۇالغۇ – ئەسۇۇۇۋا ۋە نەي چېلىشۇۇۇنى ،شۇۇۇۇنداقال ،جۇۇۇاھىلىيەت
دەۋرىۇۇۇۇدىن قالغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى يۇۇۇۇوقىتىش ئۈچۇۇۇۇۈن پەيغەمۇۇۇۇبەر قىلىۇۇۇۇپ
ئەۋەتتۇۇۇۇى .پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم قۇۇۇۇۇدرىتى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :بەندىلىرىمۇۇۇدىن بىۇۇۇرى بىۇۇۇر يۇتۇۇۇۇم ھۇۇۇاراق ئىچسۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇا
جەھەننەمنىۇۇۇۇۇۇڭ قاينۇۇۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۇۇۈيىدىن شۇۇۇۇۇۇۇنچىلىك ئىچكۇۇۇۇۇۇۈزىمەن.
بەندىلىرىمۇۇۇدىن بىۇۇۇرى مەنۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ ھۇۇۇاراق ئىچمىسۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇا
جەننەتۇۇۇۇتە ئەڭ ئۇۇۇۇالى ھۇۇۇۇۆرلەر بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرلىكتە جەنۇۇۇۇنەت شۇۇۇۇارابىنى
سۇنىمەن» .
*****
ھەەەاراق سەەەەۋەبىدىن لەنەتەەەكە ئۇچرىغەەەان كىشەەەىلەرنىڭ
بايانى:
ئەبۇۇۇۇۇۇ داۋۇد رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ھاراقنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزى،
ئۇۇۇۇۇنى ئىچكۇۇۇۇۈچى ،قۇيۇۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچى (ئىچكۈزگۇۇۇۇۈچى) ،سۇۇۇۇاتقۇچى،
سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچى ،سۇۇۇۇۇىققۇچى (ھۇۇۇۇۇاراق ئىشۇۇۇۇۇلىگۈچى) ،سۇۇۇۇۇىقتۇرغۇچى

تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد ،ھاكىم ،ئەبۇ يەئال ،ئىبنى ھىببان ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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(بۇيرۇتۇۇۇۇۇپ ئىشۇۇۇۇلەتكۈچى) ،ئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچى ،زاكۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە
ھاراقنىۇۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇۇلىنى يېگۇۇۇۇۇۈچى قاتارلىقالرنىۇۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇۇىگە لەنەت
قىلىنغۇۇۇۇان» .بۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇنى ئىمۇۇۇۇام ئەھمەدمۇۇۇۇۇ ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇۇپ ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن« :جىبرىلىۇۇۇۇۇل
ئەلەيھىسسۇۇۇاالم مېنىۇۇۇڭ يېنىمغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ :ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد! ﷲ تائۇۇۇاال
ھاراققۇۇۇۇۇا ،سۇۇۇۇۇىققۇچىغا ،سۇۇۇۇۇىقتۇرغۇچىغا ،سۇۇۇۇۇاتقۇچىغا ،سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا،
ئىچكۇۇۇۇۈچىگە ،پۇۇۇۇۇلىنى يېگۇۇۇۇۈچىگە ،ئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچىگە ،زاكۇۇۇۇا
قىلغۇچىغۇۇۇۇۇا ،قۇيۇۇۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۇۈچىگە ،قۇيۇۇۇۇۇدۇرغۇچىغا لەنەت قىلۇۇۇۇۇدى- ،
دېدى» .
*****
ھەەاراقكەش كېسەەەب بولەەۇپ قالسەەا ،ئەەۇنى يوقلىماسەەلىق ۋە
ئۇنىڭغا ساالم بەرمەسلىكنىڭ بايانى:
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا:
«ھاراقكەشۇۇۇلەر كېسۇۇۇەل بولسۇۇۇا يوقلىمۇۇۇاڭالر!» دېۇۇۇگەن .ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا« :ھۇۇۇۇاراق ئىچكۇۇۇۇۈچىگە سۇۇۇۇاالم بەرمەڭۇۇۇۇالر»
دېگەن .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ھاراقكەشۇۇۇلەر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئولتۇرمۇۇۇاڭالر ،كېسۇۇۇەل بولسۇۇۇا يوقلىمۇۇۇاڭالر،
جىنازىسۇۇۇىغا قاتناشۇۇۇماڭالر .چۇۇۇۈنكى ھۇۇۇاراقكەش قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى يۇۇۇۈزى
قارايغۇۇۇۇان ،تىلۇۇۇۇى مەيدىسۇۇۇۇىگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان ،ئاغزىۇۇۇۇدىن شۇۇۇۇۆلگەيلەر
ئاققۇۇۇان ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇ .كۇۇۇۆرگەنلىكى كىشۇۇۇىنىڭ ھەممىسۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن
يىرگىنىدۇ ،ئۇنىڭ ھاراقكەش ئىكەنلىكىنى بىلىۋالىدۇ» .
بەزى ئۇۇۇۇالىمالر مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ھاراقكەشۇۇۇۇلەرنى كېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ
قالغانۇۇۇۇدا يوقلىماسۇۇۇۇلىق ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا سۇۇۇۇاالم بەرمەسۇۇۇۇلىكتىكى سۇۇۇۇەۋە
شۇۇۇۇۇكى ،ئۇۇۇۇۇالر ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى لەنەت قىلغۇۇۇۇان پاسۇۇۇۇىق

ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
ئىبنى جەۋزى ۋە سۇيۇتى بۇ ھەدىسنىڭ مەۋزۇ (توقۇلما) ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان.
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كىشۇۇۇۇۇىلەردۇر .بىۇۇۇۇۇز يۇقىرىۇۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇۇۇۇ ھەقتىكۇۇۇۇۇى« :ﷲ ھاراقنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۆزىگە ،ئۇۇۇۇۇۇنى
ئىچكۇۇۇۇۈچىگە »...دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇىنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدۇق .ئەگەر
ھۇۇۇاراقكەش ھۇۇۇاراقنى ئىشۇۇۇلەپ چىقىرىۇۇۇپ ،باشۇۇۇقىالرغا ساتسۇۇۇا ،ئىككۇۇۇى
قېۇۇۇتىم لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ .ئەگەر باشۇۇۇقىالرغا ئىچكۈزسۇۇۇە ،ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم
لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا ھاراقكەشۇۇۇنى يۇۇۇوقالش ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاالم
بېۇۇۇۇۇرىش چەكلەنۇۇۇۇۇگەن .ئەممۇۇۇۇۇا كىمكۇۇۇۇۇى تەۋبە قىلسۇۇۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇۇڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ.
*****
ھەەەەاراق بىەەەەلەن داۋالىنىشەەەەنىڭ ھەەەەاالب ئەمەسەەەەلىكىنىڭ
بايانى:
ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇەلەمە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قىۇۇۇزىم كېسۇۇۇەل
بولۇۇۇۇپ قالۇۇۇدى .بىۇۇۇر كورىغۇۇۇا خورمۇۇۇا چىۇۇۇالپ مۇسۇۇۇەللە قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم.
شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم كىرىۇۇۇپ قالۇۇۇدى
ۋە ئۇنى كۆرۈپ:
_ ئۇۇۇى ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇەلەمە! بۇۇۇۇ نۇۇۇېمە؟  -دەپ سۇۇۇورىدى .مەن ئۇنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇۇۇلەن قىزىمنۇۇۇۇۇى داۋاالش ئۈچۇۇۇۇۇۈن ھازىرلىغۇۇۇۇۇانلىقىمنى ئېيتۇۇۇۇۇتىم.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇۈممىتىمگە
ھارام قىلغان نەرسىنى ئۇالرنىڭ شىپاسى قىلمىدى» دېدى .
*****
ھەەاراق ھەققىەەدە رىەەۋايەت قىلىنغەەان بىرقەەانچە ھەدىسەەنىڭ
بايانى:
ئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇا ئەشۇۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا بىۇۇۇۇر تۇلۇۇۇۇۇم
كەلتۈرۈلۇۇۇۇدى ،ئىچىۇۇۇۇدە (خورمۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى ئۈزۈمۇۇۇۇدىن قىلىنغۇۇۇۇان) كۆپۇۇۇۇۈك
ئۇۇۇۇۆرلەپ تۇرغۇۇۇۇان مۇسۇۇۇۇەللە بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
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ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇاۋۇ باغقۇۇۇۇا تۆكۇۇۇۇۈۋېتىڭالر ،بۇۇۇۇۇ ﷲ ۋە
ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرمەيدىغانالرنىڭ شارابىدۇر» دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قەلبىۇۇۇدە ﷲنىۇۇۇڭ كىتابىۇۇۇدىن بىۇۇۇر ئۇۇۇايەت چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇە بۇۇۇار كىشۇۇۇى
ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە ھۇۇاراق قۇيسۇۇا (يەنۇۇى ھۇۇاراق ئىچسۇۇە) ،قىيۇۇامەت كۇۇۈنى
ئۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ھەرپۇۇۇى ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنىڭ كوكۇلىسۇۇۇىدىن تۇتۇۇۇۇپ ،ﷲ
تائاالنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا توختىتىۇۇۇدۇ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن جېدەللىشۇۇۇىدۇ .قۇرئۇۇۇان
كىۇۇۇم بىۇۇۇلەن جېدەللەشسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇنى يېڭىۋالىۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى قۇرئۇۇۇان
جېدەللەشكەن كىشىنىڭ ھالىغا ۋاي!»
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«دۇنيۇۇۇادا قانۇۇۇداق بىۇۇۇر جامۇۇۇائەت مەسۇۇۇ قىلغۇۇۇۇچى نەرسۇۇۇە ئەتراپىغۇۇۇا
يىغىلىۇۇۇۇدىكەن ،ﷲ ئۇۇۇۇۇالرنى دوزاخقۇۇۇۇا يىغىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇر – بىۇۇۇۇرىگە
قۇۇۇاراپ ،ئۆزئۇۇۇارا مۇۇۇاالمەت قىلىشۇۇۇىدۇ ،بىۇۇۇرى يەنە بىۇۇۇرىگە :ئۇۇۇى پۇۇۇاالنچى!
ﷲ جاجۇۇۇاڭنى بەرسۇۇۇۇن ،مېنۇۇۇى بۇۇۇۇ يەرگە سۇۇۇەن كەلتۇۇۇۈردۈڭ - ،دېسۇۇۇە،
ئۇمۇ ئۇنىڭغا ئوخشاش گەپنى قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ﷲ تائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا ھۇۇۇۇاراق ئىچۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىگە (ئۇۇۇۇاخىرەتتە) قۇۇۇۇارا
زەھەردىۇۇن بىۇۇر يۇتۇۇۇم ئىچكۈزىۇۇدۇكى ،ئۇۇۇ بۇۇۇ زەھەرنۇۇى تېخۇۇى ئىچۇۇمەي
تۇۇۇۇرۇپ ،يۈزىنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇلىرى پۇۇۇارچە ۇ پۇۇۇارچە بولۇۇۇۇپ جامغۇۇۇا ئېقىۇۇۇپ
چۈشۇۇۇۇىدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇنى ئىچسۇۇۇۇە ،گۆشۇۇۇۇلىرى ۋە تېرىلىۇۇۇۇرى ئېقىۇۇۇۇپ
چۈشۇۇۇىدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدىن دوزاۇ ئەھلىمۇۇۇۇ ئەزىۇۇۇيەت چېكىۇۇۇدۇ .بىلىڭالركۇۇۇى،
ھۇۇۇۇاراق ئىچۇۇۇۇكەن ،ئۇۇۇۇۇنى ئىشۇۇۇۇلەپ چىقارغۇۇۇۇان ۋە ئىشۇۇۇۇلەتكۈزگەن،
ئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگەن ۋە زاكۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان ،پۇۇۇۇۇلىنى يۇۇۇۇېگەن كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ
ھەممىسۇۇۇى گۇناھقۇۇۇا تەڭ شۇۇۇېرىكتۇر .ﷲ ئۇالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزىنى ،روزىسۇۇۇىنى
ۋە ھەججىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالر تەۋبە قىلمىغىۇۇۇۇچە قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇالر
تەۋبە قىلىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇۇە ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇا دۇنيۇۇۇۇادا

ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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ئىچۇۇۇۇكەن ھەربىۇۇۇۇر يۇتۇۇۇۇۇم ھۇۇۇۇاراق ئۈچۇۇۇۇۈن جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇان -
يىرىڭلىرىۇۇۇۇدىن ئىچكۈزىۇۇۇۇدۇ .بىلىۇۇۇۇپ قويۇۇۇۇۇڭالركى ،مەسۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇدىغان
ھەرقانداق نەرسە ھاراقتۇر ،ھەرقانداق ھاراق ھارامدۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ« :مەسۇۇۇۇۇ
قىلىۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە ھۇۇۇاراقتۇر» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىگە زەھەرلىۇۇۇك
چېكىملىكلەرمۇۇۇۇۇ كىرىۇۇۇۇدۇ .ﷲ خالىسۇۇۇۇا ،بىۇۇۇۇز بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە ئالۇۇۇۇدىمىزدا
توختىلىمىز.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،ھۇۇۇۇۇاراق ئىچۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى پۇلسۇۇۇۇۇىرات
كۇۇۇۇۇۆۋرۈكىگە كەلگەنۇۇۇۇۇدە زەبۇۇۇۇۇانىيالر (دوزاۇ پەرىشۇۇۇۇۇتىلىرى) ئۇۇۇۇۇۇالرنى
خەبۇۇۇال دەرياسۇۇۇىغا تارتىۇۇۇپ چۈشۇۇۇۈرىۋېتىدۇ .ئۇۇۇۇالر (دۇنيۇۇۇادا) ئىچۇۇۇكەن
ھەربىۇۇۇۇر رومكۇۇۇۇا ھۇۇۇۇاراق ئۈچۇۇۇۇۈن خەبۇۇۇۇال دەرياسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇغۇرىلىدۇ.
خەبۇۇۇال دەرياسۇۇۇىدىن بىۇۇۇر يۇتۇۇۇۇم نەرسۇۇۇە ئاسۇۇۇماندىن تۆكۈلسۇۇۇە ئىۇۇۇدى،
ئۇنىۇۇۇۇڭ ھارارىتىۇۇۇۇدىن ئاسۇۇۇۇمانالر كۆيۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇكەن بۇۇۇۇوالتتى»  .ﷲقۇۇۇۇا
سېغىنىپ ،مۇنداق ئازابتىن پاناال تىلەيمىز ،ئامىن!
*****
سەەەەلەۆ ئۆلىمالىرىنىەەەڭ ھەەەاراق ھەققىەەەدىكى سەەەۆزلىرىنىڭ
بايانى:
فۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئەيۇۇۇازدىن مۇنۇۇۇداق بىۇۇۇر ھېكۇۇۇايە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ:
ئۇنىۇۇۇڭ شۇۇۇاگىرتلىرىدىن بىۇۇۇرى سۇۇۇەكراتتا ياتقانۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى يۇۇۇوقالپ
بېرىۇۇۇپ ،شۇۇۇاھادەت كەلىمىسۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇن قىلىپتۇۇۇۇ .ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ تىلۇۇۇى
زۇۋانغۇۇۇۇا كەلمەپتۇۇۇۇۇ .فۇزەيۇۇۇۇل شۇۇۇۇاھادەتنى قايتۇۇۇۇا تەلقىۇۇۇۇن قىلغۇۇۇۇانىكەن،
شۇۇۇۇاگىرتى :مەن شۇۇۇۇاھادەت كەلتۇۇۇۇۈرەلمەيمەن ،مەن ئۇنىڭۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇادا –
جۇۇۇۇدامەن - ،دەپتۇۇۇۇ ۋە ئۇۇۇۇزۇن ئۇۇۇۆتمەي ئۆلۇۇۇۈپ كېتىپتۇۇۇۇ .فۇزەيۇۇۇل ئۇنىۇۇۇڭ
يېنىۇۇۇدىن يىغلىغىۇۇۇنىچە چىقىۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇ .مەلۇۇۇۇم مۇۇۇۇددەتتىن كېۇۇۇيىن،
چۈشىدە ئۇنىڭ دوزاخقا سۆرەپ ئېلىپ كېتىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ:
_ ئۇۇۇۇى بىچۇۇۇۇارە! ئىلىۇۇۇۇم  -مەرىۇۇۇۇپەت سۇۇۇۇەندىن قانۇۇۇۇداق چىقىۇۇۇۇپ
كەتتى؟  -دەپ سوراپتۇ .شاگىرتى:
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا سەنەدسىز نەقىل قىلغان.
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_ ئۇۇۇى ئۇسۇۇۇتازىم! مېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر كېسۇۇۇىلىم بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .تىۋىپقۇۇۇا
كۆرۈنسۇۇۇەم ،ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا ھەر يىلۇۇۇى بىۇۇۇر قەدەال ھۇۇۇاراق ئىچىشۇۇۇىمنى ،ئۇنۇۇۇداق
قىلمىسۇۇۇۇام ،كېسۇۇۇۇىلىمنىڭ سۇۇۇۇاقايمايدىغانلىقىنى ئېيتتۇۇۇۇى .شۇۇۇۇۇڭا مەن
داۋالىۇۇۇنىش ئۈچۇۇۇۈن ھەر يىلۇۇۇى بىۇۇۇر قەدەال ھۇۇۇاراق ئىچەتۇۇۇتىم - ،دەپتۇۇۇۇ .
كېسۇۇۇۇىلىدىن سۇۇۇۇاقىيىش ئۈچۇۇۇۇۈن ھۇۇۇۇاراق ئىچكەنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۇۋالى بۇۇۇۇۇ
بولسۇۇۇا ،كەيىۇۇۇپ قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئىچىۇۇۇدىغانالرنىڭ ھۇۇۇالى نۇۇۇېمە بۇۇۇوالر؟!
ﷲقۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،ھەرقانۇۇۇۇداق بۇۇۇۇااليى ئۇۇۇۇاپەتلەردىن ئامۇۇۇۇان ۋە
ساالمەت قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن!
تەۋبە قىلغۇۇۇۇۇۇۇچىالردىن بىۇۇۇۇۇۇرى تەۋبە قىلىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۇۇەۋەبىنى
سۇۇۇۇورىغانالرغا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇكەن :مەن قەبرىلەرنۇۇۇۇى ئاچۇۇۇۇاتتىم.
قەبۇۇۇرىلەردە قىبلىۇۇۇدىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈپ تۇرغۇۇۇان ئۆلۇۇۇۈكلەرنى كۇۇۇۆردۈم .كېۇۇۇيىن
بېرىۇۇۇپ ئۇالرنىۇۇۇڭ ئائىلىسۇۇۇىدىن ئۇۇۇۇالر ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىغىنىمدا :ئۇۇۇۇالر
دۇنيۇۇۇادا ھۇۇۇاراق ئىچەتتۇۇۇى ،كېۇۇۇيىن تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى- ،
دېگەن جاۋابنى ئالدىم .شۇنىڭ بىلەن ،مەن تەۋبە قىلدىم.
سۇۇۇالىھالردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر كىچىۇۇۇك بۇۇۇاالم
ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى .ئۇۇۇۇۇنى دەپۇۇۇۇنە قىلغىنىمۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ،چۈشۇۇۇۇۈمدە
چاچلىرىنىڭ ئاقىرىپ كەتكەنلىكىنى كۆرۈپ ،ئۇنىڭدىن:
_ ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم! سۇۇۇېنى دەپۇۇۇنە قىلغىنىمۇۇۇدا سۇۇۇەن كىچىۇۇۇك بۇۇۇاال
ئىۇۇۇدىڭ .سۇۇۇېنىڭ چېچىڭنۇۇۇى نۇۇۇېمە ئاقۇۇۇارتىۋەتتى؟  -دەپ سۇۇۇورىغانىدىم،
ئۇ:
_ ئۇۇۇى دادا! مېنىۇۇۇڭ يېنىمغۇۇۇا دۇنيۇۇۇادا ھۇۇۇاراق ئىچۇۇۇكەن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
دەپۇۇۇنە قىلىنۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن جەھەنۇۇۇنەم شۇۇۇۇنداق قۇۇۇاتتىق
گۆكىرىۇۇۇدىكى ،ئۇنىۇۇۇڭ ئاۋازىۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق كىۇۇۇرمىگەن بىرمۇۇۇۇ
بۇۇۇاال قالمىۇۇۇدى - ،دەپ جۇۇۇاۋا بەردى .ﷲقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ ،ئەنە شۇۇۇۇنداق
ئۇۇۇازابتىن پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز ۋە ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،دوزاۇ ئازابىغۇۇۇا
مۇۇۇۇۇۇپتىال قىلىۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇىلەردىن ئامۇۇۇۇۇان – ئېسۇۇۇۇۇەن قىلىشۇۇۇۇۇىنى
سورايمىز ،ئامىن!

ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان .لېكىن بۇ رىۋايەتنىڭ ئەسلى يوق.
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بەنۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۆزىگە ئۆلۇۇۇۇۈم كېلىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە قىلىشۇۇۇۇى
الزىۇۇۇم .ئۇنۇۇۇداق بولمىغانۇۇۇدا ،دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇلىنىپ ئەڭ يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتكە
قالىدۇ .ﷲ قا سېغىنىپ ،دوزاختىن پاناال تىلەيمىز.
*****
نەشۇۇۇۇە ،خۇۇۇۇروئىن ،مۇۇۇۇورفىن ،كوكۇۇۇۇايىن ،ئەپيۇۇۇۇۇن قاتارلىقالرغۇۇۇۇۇا
ئوخشۇۇۇۇاش ئۆسۇۇۇۇۈملۈكتىن ياسۇۇۇۇالغان ،كەيىۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇۇدىغان ۋە مەسۇۇۇۇ
قىلىۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇارلىق زەھەرلىۇۇۇۇك چېكىملىكلەرمۇۇۇۇۇ ھاراققۇۇۇۇا ئوخشاشۇۇۇۇال
ھارامۇۇۇۇۇدۇر .ھۇۇۇۇۇاراق ئىچۇۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇۇىگە شۇۇۇۇۇەرئىي جۇۇۇۇۇازا ئىجۇۇۇۇۇرا
قىلىنغىنىۇۇۇۇدەك ،بۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىلەرنى ئىسۇۇۇۇتېمال قىلغۇۇۇۇانالرغىمۇ شۇۇۇۇۇنداق
جۇۇۇۇازا ئىجۇۇۇۇرا قىلىنىۇۇۇۇدۇ .زەھەرلىۇۇۇۇك چېكىملىۇۇۇۇك ئەقىلنۇۇۇۇى بۇلغۇۇۇۇاش،
مىجەزنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇزۇش جەھەتۇۇۇۇتە ھۇۇۇۇاراقتىن خەتەرلىكتۇۇۇۇۇر .ھەتتۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇنى
ئىسۇۇۇۇۇۇتېمال قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەردە مۇخەننەسۇۇۇۇۇۇلىك (خوتۇۇۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇۇۇى
خاراكتېرلىۇۇۇك) ،دۆيۈزلۇۇۇۈك ۋە باشۇۇۇقا بۇزۇقچىلىۇۇۇق پەيۇۇۇدا بولىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا
ھۇۇۇاراق كىشۇۇۇىلەرنى جېۇۇۇدەل  -ماجراغۇۇۇا ۋە قاتىللىققۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش
جەھەتۇۇۇتە زەھەرلىۇۇۇك چېكىملىكۇۇۇتىن خەتەرلىكتۇۇۇۇر .نەتىۇۇۇجە ئېتىبۇۇۇارى
بىۇۇۇۇلەن ئېيتقانۇۇۇۇدا ،ھەر ئىككىلىسۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇاننى ﷲنىۇۇۇۇڭ زىكرىۇۇۇۇدىن ۋە
نامازدىن توسىدۇ.
كېيىنكۇۇۇى دەۋردە ياشۇۇۇىغان ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ بەزىلىۇۇۇرى بۇۇۇۇ مۇۇۇاددىالرنى
ئىسۇۇۇۇتېمال قىلغانالرغۇۇۇۇا ھۇۇۇۇاراق ئىچكەنلەرنىۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇىنى ئىجۇۇۇۇرا
قىلىشۇۇۇۇنىڭ تۇۇۇۇوغرا بولمايۇۇۇۇدىغانلىقىنى ئوتتۇرغۇۇۇۇا قويغۇۇۇۇان ۋە زەھەرلىۇۇۇۇك
چېكىملىۇۇۇۇۇك ئەقىلنۇۇۇۇۇى بۇلغىسۇۇۇۇۇىمۇ ،ۋۇجۇۇۇۇۇۇدنى قىزىتمايۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى،
ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە ،بۇۇۇۇرۇنقى دەۋردە ياشۇۇۇىغان ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە
توختالمىغۇۇۇانلىقىنى ئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرگەن .ئەممۇۇۇا ئەمەلىۇۇۇيەت ھەرگىزمۇۇۇۇۇ
ئۇنۇۇۇۇۇداق ئەمە  .زەھەرلىۇۇۇۇۇك مۇۇۇۇۇاددىالرنى ئىچۇۇۇۇۇكەن ۋە چەككەنۇۇۇۇۇلەر
ھۇۇۇاراق ئىچكەنۇۇۇلەرگە ئوخشۇۇۇاش كەيىۇۇۇپ قىلىۇۇۇدۇ ،شۇۇۇۇنداقال ،خۇمۇۇۇارى
تۇتىۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇا خۇمارنىۇۇۇڭ قاتتىقلىقىۇۇۇدىن چىۇۇۇدىيالماي قالىۇۇۇدۇ .كۇۇۇۆپراق
ئىسۇۇۇتېمال قىلغۇۇۇان چاغلىرىۇۇۇدا بولسۇۇۇا ،ﷲنۇۇۇى زىكىۇۇۇر قىلىشۇۇۇتىن ۋە نامۇۇۇاز
ئوقۇشۇۇۇتىن مەھۇۇۇرۇم قالىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە يەنە دۆيۈزلىشۇۇۇىپ،
ئەرلىۇۇۇك خۇسۇسۇۇۇىيىتىنى يوقىتىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ ،ئەقلىنۇۇۇى كۇۇۇاردىن چىقىرىۇۇۇدۇ
ۋە باشقا بۇزۇقچىلىققا گىرىپتار بولىدۇ.
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ئەممۇۇۇۇا زەھەرلىۇۇۇۇك مۇۇۇۇاددىالر يېگىلۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدىغان ،پىششۇۇۇۇىقالپ
ئىشۇۇۇلەنمىگەن ھۇۇۇالەتتە بولسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ نىجاسۇۇۇەت يۇۇۇاكى ئەمەسۇۇۇلىكى
ھەققىدە ئۆلىماالر مۇنداق ئۈچ خىل قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان:
 0ۇ ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد ۋە باشۇۇۇقىالر :زەھەرلىۇۇۇك مۇۇۇاددىالر ھاراققۇۇۇا
ئوخشاشال نىجاسەتتۇر - ،دېگەن .بۇ ،توغرا قاراشتۇر.
 2ۇ بەزى ئۇۇۇۇۇالىمالر :تېخۇۇۇۇۇى پىششۇۇۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇۇۇلەنمىگەنلىكى
ئۈچۈن نىجاسەت ئەمە  - ،دېگەن.
 2ۇ يەنە بەزى ئۇۇۇۇالىمالر سۇۇۇۇۇيىقى (پىششۇۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇۇلەنگىنى)
بىۇۇۇلەن قۇۇۇاتتىقىنى (پىششۇۇۇىقالپ ئىشۇۇۇلەنمىگىنىنى) بىۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇدىن
ئايرىغۇۇۇۇۇان ۋە :سۇۇۇۇۇۇيىقى نىجاسۇۇۇۇۇەت ،قۇۇۇۇۇاتتىقى نىجاسۇۇۇۇۇەت ئەمە - ،
دېگەن.
نۇۇۇېمە بولۇشۇۇۇىدىن قەتلىيۇۇۇنەزەر ،زەھەرلىۇۇۇك مۇۇۇاددىالر ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇۇرى ھۇۇۇۇارام قىلغۇۇۇۇان مەسۇۇۇۇ قىلغۇۇۇۇۇچى نەرسۇۇۇۇىلەر قاتارىغۇۇۇۇا
كىرىدۇ.
ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بىۇۇۇز يەمەنۇۇۇدە ھەسۇۇۇەلنى ۋە قونۇۇۇاق
بىۇۇۇلەن ئۇۇۇارپىنى ئېچىتىۇۇۇپ مۇسۇۇۇەللە ياسۇۇۇايتتۇق ،بۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل
شۇۇۇارا توغرىسۇۇۇىدا بىۇۇۇزگە پەتىۇۇۇۋا بەرگىۇۇۇن - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۆزى ئىخچۇۇۇۇام ،ئەممۇۇۇۇا مەزمۇۇۇۇۇنى
ناھايىتى كەڭ مۇنۇ سۆزى بىلەن جاۋا بەردى:
_ ھەرقانداق مەس قىلغۇچى نەرسە ھارامدۇر .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :كۇۇۇۆپ ئىسۇۇۇتېمال قىلغانۇۇۇدا مەسۇۇۇ قىلىۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇىنىڭ
ئېزىمۇۇۇۇۇ ھارامۇۇۇۇدۇر»  .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مەسۇۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇىلەرنىڭ مۇۇۇۇۇاددىلىرىنى :يېيىلىۇۇۇۇۇدىغان ۋە
ئىچىلىۇۇۇۇۇدىغان دەپ ،تۇۇۇۇۇۈرگە ئايرىمىۇۇۇۇۇدى .زەھەرلىۇۇۇۇۇك چۇۇۇۇۇېكىملىكلەر
سۇۇۇۇەلەف ئۆلىمالىرىنىۇۇۇۇڭ دەۋرىۇۇۇۇدە بولمىغاچقۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇۇالر بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە

مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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توختالمىغۇۇۇۇۇان .تاتارالرنىۇۇۇۇۇڭ (مۇڭغۇلالرنىۇۇۇۇۇڭ) ئىسۇۇۇۇۇالم دۇنياسۇۇۇۇۇىنى
ئىشغال قىلىشى بىلەن بىرگە بۇ نەرسىلەرمۇ ئوتتۇرىغا چىققان.
ﷲنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇۇەمكى ،شۇۇۇۇۇەيتان زەھەرلىۇۇۇۇۇك
چېكىملىكلەرنىۇۇۇۇڭ پەيۇۇۇۇدا بولۇشۇۇۇۇىدىن خۇشۇۇۇۇال بولغانۇۇۇۇدەك خۇشۇۇۇۇال
بولمىۇۇۇۇدى .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇنى پەسۇۇۇۇكەش كىشۇۇۇۇىلەرگە چىرايلىۇۇۇۇك
كۆرسۇۇۇۇەتتى .ئۇالرمۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇاالل دەپ قوبۇۇۇۇۇل قىلۇۇۇۇدى .زەھەرلىۇۇۇۇك
چېكىملىك بىر شېلىردا مۇنداق سۈپەتلەنگەن:
ئېيتقىن ،نادانلىق قىلىپ زەھەرلىۇك چېكىملىك چەككەنلەرگە،
ئاال! ئۇۇنى چېكىش بىلەن تەڭ ئەڭ بەختسىز ھاياتقا يولۇقتۇڭ.
ئىنساننىڭ قۇەدىۇر – قىممىتۇى بىۇباھا گۆھەردۇر تەڭداشسىز،
ھۇەي نۇادان قېرىنۇداش! نېمە ئۈچۈن گۆھەرنى زەھەرگە تېگىشتىۇڭ؟
*****
قىسسەەەە :بىۇۇۇر يىگىۇۇۇ ئابۇۇۇدۇلمەلىك ئىبنۇۇۇى مەرۋاننىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا
يىغلىغان ھالدا كىرىپ كەپتۇ ۋە:
_ ئۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى! مەن بەك چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاال قىلىۇۇۇۇپ
سۇۇۇۇالدىم .ماڭۇۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇۇش يۇۇۇۇولى بۇۇۇۇارمۇ؟  -دەپتۇۇۇۇۇ .ئابۇۇۇۇدۇلمەلىك
ئىبنى مەرۋان:
_ نېمە گۇناال قىلدىڭ؟  -دەپ سوراپتۇ.
_ گۇناھىم بەك چوڭ.
_ ئۇۇۇۇۇ زادى نۇۇۇۇېمە گۇنۇۇۇۇاال؟ ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە قىۇۇۇۇل ،ئۇۇۇۇۇ بەندىسۇۇۇۇىنىڭ
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ ،گۇناھلىرىنى ئەپۇ قىلىدۇ.
_ ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى! مەن (كېۇۇۇپەن ئۇۇۇوغرىالش ئۈچۇۇۇۈن)
قەبرىلەرنى ئاچاتتىم ،قەبرىلەردە ئاجايىپ ئىشالرنى كۆرەتتىم.
_ نېمە كۆرەتتىڭ؟
_ ئۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى! بىۇۇۇۇر كېچىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر قەبرىنۇۇۇۇى
ئۇۇۇاچتىم .قارىسۇۇۇام ،قەبرىۇۇۇدىكى ئۆلۈكنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزى قىبلىۇۇۇدىن بۇرۇلۇۇۇۇپ
كېتىپتۇۇۇۇۇ .قورقۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇپ ،چىقىۇۇۇۇپ كېتىۋاتسۇۇۇۇام ،قەبۇۇۇۇرە ئىچىۇۇۇۇدىن:
ئۆلۈكنىۇۇۇڭ يۈزىنىۇۇۇڭ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن قىبلىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا تەرەپۇۇۇكە قۇۇۇاراپ
قالغۇۇۇۇانلىقىنى سورىمامسۇۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇدى .مەن :نۇۇۇۇېمە
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ئۈچۇۇۇۈن باشۇۇۇقا تەرەپۇۇۇكە قۇۇۇاراپ قالۇۇۇدى؟  -دەپ سورىسۇۇۇام ،قەبرىۇۇۇدىن:
چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ نامازغۇۇۇا سۇۇۇەل قۇۇۇارايتى ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئوخشاشۇۇۇالرنىڭ جازاسۇۇۇى
مۇشۇدۇر - ،دېگەن جاۋا كەلدى.
كېۇۇۇۇيىن باشۇۇۇۇقا بىۇۇۇۇر قەبرىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاچتىم .ئۇنىڭۇۇۇۇدىكى ئۆلۈكنىۇۇۇۇڭ
توڭگۇزغۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى ،بوينىغۇۇۇۇا تاقۇۇۇۇاق سۇۇۇۇېلىنغانلىقىنى،
زەنجىۇۇۇر بىۇۇۇلەن باغالنغۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .قورقۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇپ ،چىقىۇۇۇپ
كېتىۋاتقۇۇۇان چېغىمۇۇۇدا ،قەبۇۇۇرە ئىچىۇۇۇدىن :ئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇى ۋە
نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن مۇشۇۇۇۇۇۇنداق ئازابلىنىۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىنى سورىمامسۇۇۇۇۇەن؟ -
دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇدى .مەن :نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئازابلىنىۋاتىۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ
سورىسۇۇۇام ،قەبرىۇۇۇدىن :ئۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ھۇۇۇاراق ئىچەتتۇۇۇى ،تەۋبە قىلماسۇۇۇتىن
ئۆلۈپ كەتتى - ،دېگەن جاۋا كەلدى.
ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى! مەن يەنە ئۇۇۇۇۇۈچىنچى قەبرىنۇۇۇۇۇى
ئۇۇۇاچتىم .ئۇنىڭۇۇۇدىكى مېيىۇۇۇ ئۇۇۇوت قۇۇۇوزۇقالر بىۇۇۇلەن يەرگە بۇۇۇاغلىنىپتۇ،
تىلۇۇۇى بولسۇۇۇا گەجگىسۇۇۇىدىن چىقىۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇ .مەن قورقۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇپ
ئارقىمغۇۇۇۇا يانۇۇۇۇدىم .چىقىۇۇۇۇپ كېتىۋاتسۇۇۇۇام :ئۇنىۇۇۇۇڭ ھالىۇۇۇۇدىن ۋە نۇۇۇۇېمە
ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ باالغۇۇۇۇا گىرىپتۇۇۇار بولۇۇۇۇۇپ قالغانلىقىۇۇۇدىن سورىمامسۇۇۇۇەن؟ -
دەپ نىۇۇۇدا قىلىنۇۇۇدى .مەن :نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ باالغۇۇۇا گىرىپتۇۇۇار بولۇۇۇۇپ
قالۇۇۇدى؟  -دەپ سورىسۇۇۇام ،قەبرىۇۇۇدىن :كىۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇېچەككە سۇۇۇۈيدۈك
چۇۇۇاچراپ كېتىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقالنمايتتى ،ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا چېقىمچىلىۇۇۇق
قىالتتۇۇۇى ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش بولغانالرغۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق جۇۇۇازا بېرىلىۇۇۇدۇ- ،
دېگەن جاۋا كەلدى.
ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى! مەن يەنە تۇۇۇۇۇۆتىنچى قەبرىنۇۇۇۇۇى
ئۇۇۇاچتىم .ئۇنىڭۇۇۇدىكى مېيىۇۇۇ ئۇۇۇوت ئىچىۇۇۇدە قۇۇۇاپتۇ ،قورقۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇپ،
چىقىۇۇۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇۇۇان چېغىمۇۇۇۇۇدا :ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ھالىۇۇۇۇۇدىن
سورىمامسۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇگەن ئۇۇۇاۋاز ئاڭالنۇۇۇدى .مەن :ئۇۇۇۇ نېمىشۇۇۇقا بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا
چۈشۇۇۇۈپ قالۇۇۇدى؟  -دەپ سورىسۇۇۇام ،جۇۇۇاۋابى :ئۇۇۇۇ نامۇۇۇاز ئوقۇمۇۇۇايتتى- ،
دېگەندىن ئىبارەت بولدى.
ئۇۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇۇرى! مەن يەنە بەشۇۇۇۇۇىنچى قەبرىنۇۇۇۇۇى
ئۇۇۇاچتىم .قارىسۇۇۇام ،قەبۇۇۇرە مېيىۇۇۇ ئۈچۇۇۇۈن كۇۇۇۆز يەتمىگىۇۇۇدەك دەرىجىۇۇۇدە
كېڭەيتىلىپتۇۇۇۇۇ ،قەبرىۇۇۇۇدە يەنە ناھۇۇۇۇايىتى پۇۇۇۇارالق نۇۇۇۇۇر بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇكەن.
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مېيىتنىۇۇۇۇۇڭ كارىۋاتتۇۇۇۇۇا ئۇخالۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىنى ،يۈزىنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇۇر چېچىۇۇۇۇۇپ
تۇرغۇۇۇۇانلىقىنى ،ناھۇۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇۇق كىۇۇۇۇيىم كىيىۋالغۇۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۇۆردۈم.
مېنۇۇۇى سۇۇۇۈر بېسۇۇۇىپ كەتتۇۇۇى .چىقىۇۇۇپ كېتىۋاتسۇۇۇام :ئۇنىۇۇۇڭ ھالىۇۇۇدىن ۋە
نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن بۇنۇۇۇۇۇداق ئىۇۇۇۇۇززەت  -ئىكۇۇۇۇۇرام قىلىنغانلىقىۇۇۇۇۇدىن
سورىمامسۇۇۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۇاۋاز كەلۇۇۇۇۇدى .مەن :نۇۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۇۈن
مۇشۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇۇززەت – ئىكرامغۇۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇۇتى؟  -دەپ سورىسۇۇۇۇۇۇام،
قەبرىۇۇۇۇدىن :چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ ﷲنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇائەت  -ئىبادىتىۇۇۇۇدە ئۆسۇۇۇۇكەن
ئىتائەتچان يىگى ئىدى - ،دېگەن جاۋا كەلدى.
ئابۇۇۇدۇلمەلىك ئىبنۇۇۇى مەرۋان ھېلىقۇۇۇى يىگىتنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى ئۇۇۇاڭالپ
مۇشۇ يەرگە كەلگەندە:
_ بۇۇۇۇۇ قىسسۇۇۇۇىدە ئاسۇۇۇۇىيالرغا ئۇۇۇۇاچچىق سۇۇۇۇاۋاق ،ئىتائەتكارالرغۇۇۇۇا
خۇش ۇ خەۋەر بار ئىكەن - ،دەپتۇ.
يۇقىرىقىۇۇۇۇۇدەك گۇناھالرغۇۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇۇپتىال بولغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەر تەۋبە ۋە
تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇقا ئالدىرىشۇۇۇى الزىۇۇۇم .ﷲ بىزنۇۇۇى ۋە سۇۇۇىلەرنى
ئىتۇۇۇۇۇائەت قىلىغۇۇۇۇۇۇچىالردىن قىلسۇۇۇۇۇۇن ،پاسۇۇۇۇۇىقالرنىڭ ئىشۇۇۇۇۇلىرىدىن
يىراقالشتۇرسۇۇۇۇۇۇن .ﷲ ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇۇايىتى
كەرەملىكتۇر .

بۇ قىسسىنىڭ راس ياكى يالغانلىقىغا ھېچقانداق ئاسا

يوق.
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يىگىرمىنچى چوڭ گۇناھ:
قىمار ئويناش
َّ ِ
دهنُ و ووَاْ إِ ََّّنجو ووع ا ْج ْ و و ُور جالْ ج ْي ِس و و ُور
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُ و ووع ال و ووِ ج
ِ
الك و و و و ووياج ِ
عن رجو و و و ووع ْ تجنِبَُ ُ لج ج َّ ُِ و و و و و ْوم نُو ُْ ِ ُ و و و و ووَ جن إِ ََّّنجو و و و ووع يُ ِريو و و و و و ُ
جاألجا ج و و و و ووع ُ جاألج ْالج ُ ِ ْ و و و و و و مه و و و و و ْون جك ج و و و و و و ِ َّ ْ
ا و و و ووع ِِف ا ْج و و و و و ِر الْ ي ِسو و و و و ِر ي و و و و و َّ ُئم ك و و و وون ِ ْئو و و و و ِر مِ
َّ
اّلل
الك و و و و ْوياجع ُن يجن يَُقِو و و و و ج بجو ْيو و و و وونج ُِ ُم الْ جو و و و و ج ا ج ج جالْبجو ْغ ج
ْ ج
ْ ج جْ
جج ُ
ج جكو و ِن ال َّ و ورج ِ رجو جُو و ْ يجا ووتُم ُّهنتجو ُُ ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش ،قىمۇۇۇۇار

ئوينۇۇۇاش ،بۇۇۇۇتالر (يەنۇۇۇى چوقۇنۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىكلەنۇۇۇگەن تاشۇۇۇالر) غۇۇۇا
چو قۇنۇۇۇۇش ،پۇۇۇال ئۇۇۇوقلىرى بىۇۇۇلەن پۇۇۇال سۇۇۇېلىش ،شۇۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇۇى،
پاسۇۇۇۇكىنا قىلىقۇۇۇۇالردۇر .بەخۇۇۇۇتكە ئېرىشىشۇۇۇۇىڭالر ئۈچۇۇۇۇۈن شۇۇۇۇەيتاننىڭ
ئىشۇۇۇىدىن يىۇۇۇراق بولۇۇۇۇڭالر .شۇۇۇەيتان ھۇۇۇاراق ،قىمۇۇۇار ئۇۇۇارقىلىق ئۇۇۇاراڭالردا
دۈشۇۇۇۇمەنلىك ،ئۇۇۇۇاداۋەت تۇغۇۇۇۇدۇرماقچى ،سۇۇۇۇىلەرنى نامۇۇۇۇازدىن ۋە ﷲنۇۇۇۇى
يۇۇۇۇاد ئېتىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇماقچى بولىۇۇۇۇدۇ .سۇۇۇۇىلەر ئەمۇۇۇۇدى (ھۇۇۇۇاراقتىن،
قىماردىن) يانمامسىلەر؟﴾
پۇۇۇۇۇل تىكىۇۇۇۇپ شىشۇۇۇۇىخال ئوينۇۇۇۇاش ،شۇۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇۇاش ،ئوشۇۇۇۇۇق
ئوينۇۇۇۇاش ،ياڭۇۇۇۇاق ئوينۇۇۇۇاش ،تۇخۇۇۇۇۇم چېكىشۇۇۇۇىش ۋە قەرەت ئوينۇۇۇۇاش
قاتارلىقالرنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇايەتتىكى «قىمۇۇۇۇار ئوينۇۇۇۇاش» دېۇۇۇۇگەن
سۇۇۇۆزنىڭ ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇدۇ .قىمۇۇۇار _ ئىنسۇۇۇانالرنىڭ مۇۇۇال ۇ مۇۇۇۈلكىنى ﷲ
تائۇۇۇاال توسۇۇۇقان نۇۇۇاھەق يۇۇۇول بىۇۇۇلەن يېۇۇۇيىش دېمەكتۇۇۇۇر .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ
ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :الج نج و و ْ ُئ َُاْ يجهو ووَالج ُِم بوي و وون ُِم بِعلْب ِ
عا و و ِ ﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇر ۇ
جْ ج
ج
ج
ْ ج
بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناھەق يەۋالماڭالر﴾ .
قىمۇۇۇۇارۋاز پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بىۇۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇىدە مۇنۇۇۇۇداق سۇۇۇۇۈپەتلەنگەن« :بىۇۇۇۇر تۈركۇۇۇۇۈم كىشۇۇۇۇىلەر ﷲ
تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ چاچىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالر قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى

سۈرە مائىدە - 21 ،ۋە  20ۇ ئايەتلەر.
سۈرە بەقەرە 011 ،ۇ ئايەت.
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دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ»  .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى دوسۇۇۇتىغا :كەل ،قىمۇۇۇار ئوينۇۇۇايلى!  -دېسۇۇۇە،
(بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنىڭ كەففۇۇۇارىتى ئۈچۇۇۇۈن) سۇۇۇەدىقە بەرسۇۇۇۇن»  .پەقەتۇۇۇال:
كەل ،قىمۇۇۇار ئوينۇۇۇايلى!  -دېيىشۇۇۇنىڭ ئۇۇۇۆزى كەففۇۇۇارەت بېۇۇۇرىش يۇۇۇاكى
سۇۇۇەدىقە قىلىشۇۇۇنى ۋاجىۇۇۇپ قىلغۇۇۇان يەردە ،قىمۇۇۇارنى ئەمەلۇۇۇى ئوينىغۇۇۇان
كىشىنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتەر!؟
*****
ئۆلىماالرنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇل تىكىۇۇۇۇپ شىشۇۇۇۇىخال ئويناشۇۇۇۇنىڭ ھۇۇۇۇاراملىقى
توغرىسۇۇۇىدا پىكۇۇۇرى بىۇۇۇردەك .چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇى شىشۇۇۇۇىخال ئوينىسۇۇۇۇا ،گويۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى توڭگۇۇۇۇۇز
گۆشۇۇۇۇىگە ۋە قېنىغۇۇۇۇا بويىغانۇۇۇۇدەك بولىۇۇۇۇدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇۇى شىشۇۇۇۇىخال
ئوينىسۇۇۇۇا ،ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ»
دېۇۇۇگەن .ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇامۇ :پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ
شىشۇۇۇۇىخال ئوينۇۇۇۇاش توڭگۇۇۇۇۇز گۆشۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش بىۇۇۇۇلەن تەڭ ،پۇۇۇۇۇل
تىكمەسۇۇۇۇتىن ئوينۇۇۇۇاش توڭگۇۇۇۇۇز يېغىۇۇۇۇدا مۇۇۇۇايلىنىش بىۇۇۇۇلەن تەڭ- ،
دېگەن.
ئەممۇۇۇۇا شۇۇۇۇاھماتقا كەلسۇۇۇۇەك ،ئۆلىمۇۇۇۇاالر بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە ئىخۇۇۇۇتىالپ
قىلىشۇۇۇقان بولۇۇۇۇپ ،كۇۇۇۆپ قىسۇۇۇمى مەيلۇۇۇى پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ ئوينىسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى
پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن ئوينىسۇۇۇۇن ،ئۇۇۇۇنى ئويناشۇۇۇنىڭ ھۇۇۇاراملىقىنى ئىلگىۇۇۇرى
سۈرگەن  .لېكىن پۇل تىكىپ ئويناش قەتلىي ھارامدۇر.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ :پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن ،پەرز ئىبۇۇۇادەتلەرگە دەخلۇۇۇى
– تەرۇز يەتكۈزمەسۇۇۇۇۇتىن ،نامۇۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇۇدىن كېچىكتۇۇۇۇۇۈرۈپ
قويماسۇۇۇۇتىن ،خۇۇۇۇالىي جايۇۇۇۇدا شۇۇۇۇاھمات ئوينىسۇۇۇۇا ،جۇۇۇۇايىز بولىۇۇۇۇدۇ- ،
دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان.
بىرى ئىمام نەۋەۋىدىن:
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ،ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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_ پۇۇۇۇل تىكىۇۇۇپ شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش ھۇۇۇاراممۇ يۇۇۇاكى جۇۇۇايىزمۇ؟  -دەپ
سورىغاندا ،نەۋەۋى:
_ كۆپچىلىۇۇۇۇك ئۆلىمۇۇۇۇاالر ئۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇارام دەپ قارايۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇگەن
جاۋابنى بەرگەن .يەنە بىرى ئۇنىڭدىن:
_ پۇۇۇۇل تىكمەسۇۇۇتىن شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش جۇۇۇايىزمۇ ،ئەمەسۇۇۇمۇ؟ پۇۇۇۇل
تىكۇۇۇمەي شۇۇۇاھمات ئوينىغۇۇۇان كىشۇۇۇى گۇناھكۇۇۇار بوالمۇۇۇدۇ ،بولمامۇۇۇدۇ؟ -
دەپ سورىغاندا ،نەۋەۋى:
_ ئەگەر نامۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇادا قىاللمىسۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇرەر
نەرسۇۇۇۇىنى تىكىۇۇۇۇپ قويۇۇۇۇۇپ ئوينىسۇۇۇۇا ھارامۇۇۇۇدۇر .ئۇنۇۇۇۇداق بولمىغۇۇۇۇان
تەقۇۇۇدىردە ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ قارىشۇۇۇىغا ئاساسۇۇۇەن مەكروھتۇۇۇۇر .ئەممۇۇۇا
باشۇۇۇقا ئۆلىماالرنىۇۇۇڭ قارىشۇۇۇىدا بۇمۇۇۇۇ ھارامۇۇۇدۇر - ،دەپ جۇۇۇاۋا بەرگەن.
مانا بۇ ،ئىمام نەۋەۋىنىڭ پەتىۋاسىدۇر.
كۆپچىلىۇۇۇۇۇۇك ئۆلىماالرنىۇۇۇۇۇۇڭ قارىشۇۇۇۇۇۇىغا ئاساسۇۇۇۇۇۇەن ،شۇۇۇۇۇۇاھمات
﴿ح مِرجهو و ْ
ئويناشۇۇۇۇنىڭ ھاراملىقىغۇۇۇۇا ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزى دەلىلۇۇۇۇدۇرُ :
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ْ
جج
ج ْ ُ ج ْج ج ُ ج ْ ُ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
الس و و و و ووبُ ُ إالَّ جه و و و و ووع جَّئ ْي و و و و ووتُ ْم ج جه و و و و ووع ُبو و و و و و ج جك جو و و و ووَ النُّ ُ و و و و و ِ
ول جيجن نج ْستجو َْسو و و و و و ُ َاْ
َّاي ج و و و و وَُ ج جه و و و و ووع يج جئو و و و و و ج َّ
ج
ِ
بِووعألج ْالج ﴾ ﴿سۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ،قۇۇۇان ،چوشۇۇۇقا گۆشۇۇۇى،

ﷲتىۇۇۇن غەيرىنىۇۇۇڭ (يەنۇۇۇى بۇتالرنىۇۇۇڭ) نۇۇۇامى تىلغۇۇۇا ئېلىنىۇۇۇپ بوغۇزالنغۇۇۇان
ھۇۇۇايۋان ،بۇغۇۇۇۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان ،ئۇۇۇۇرۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان،
(ھۇۇۇۇۇايۋانالر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن) ئۈسۇۇۇۇۇۈپ ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان ،يىرتقۇۇۇۇۇۇچ
ھۇۇۇايۋانالر يېرىۇۇۇپ ئۆلتۇۇۇۈرۈپ يۇۇۇېگەن ھۇۇۇايۋان (نىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى يېۇۇۇيىش)
ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى .لۇۇۇېكىن (يۇۇۇۇقىرىقى بەش تۈرلۇۇۇۈك ھايۋانۇۇۇدىن جېنۇۇۇى
چىقمىغۇۇۇان چاغۇۇۇدا) بوغۇزلىغۇۇۇانلىرىڭالر ھۇۇۇاالل بۇلىۇۇۇدۇ ھەمۇۇۇدە بۇتالرغۇۇۇا
ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇپ ئۇنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا بوغۇزالنغۇۇۇان ھۇۇۇايۋانالر ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى.
ئەزالم (يەنۇۇۇى جۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇدە پۇۇۇال ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇلىتىدىغان ئۇۇۇۈچ
پارچە ياغاچ) بىلەن پال سېلىشىڭالر ھارام قىلىندى﴾ .
سۇۇۇۇۇفيان ۋە ۋەكىۇۇۇۇئ ئىبنۇۇۇۇى جەراال :بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتە تىلغۇۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇۇان
ئەزالم شۇۇۇاھماتتۇر - ،دېۇۇۇگەن .ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ

سۈرە مائىدە 2 ،ۇ ئايەت.
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ئەنھۇۇۇۇۇۇ :شۇۇۇۇۇاھمات ئەجەملەرنىۇۇۇۇۇڭ (ئەرە بولمىغۇۇۇۇۇان خەلقلەرنىۇۇۇۇۇڭ)
قىمۇۇۇار ئويۇنىۇۇۇدۇر - ،دېۇۇۇگەن .ئۇۇۇۇ يەنە شۇۇۇاھمات ئويناۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال
كىشۇۇۇىلەرنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۋىتىۇۇۇپ :سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ بۇتالرغۇۇۇا دۈم
چۈشۇۇۇۇكەن ئوخشىمامسۇۇۇۇىلەر؟ سۇۇۇۇىلەرنىڭ بىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر چۇۇۇۇوغنى
ئۆچۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن قولىۇۇۇۇدا تۇتۇۇۇۇۇپ تۇرۇشۇۇۇۇى شۇۇۇۇاھمات ئوينىغىنىۇۇۇۇدىن
ياخشۇۇۇىراقتۇر - ،دېۇۇۇگەن  .ئانۇۇۇدىن يەنە :سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن
ئەمە  ،باشۇۇۇۇقا ۋەزىۇۇۇۇپىلەر ئۈچۇۇۇۇۈن يارىتىلۇۇۇۇدىڭالر - ،دېۇۇۇۇگەن .ئۇۇۇۇۇ يەنە
مۇنۇۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇۇگەن :شۇۇۇۇۇۇاھمات ئوينايۇۇۇۇۇۇدىغانالر ئىنسۇۇۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ
يالغانچىسۇۇۇۇۇىدۇر .چۇۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇۇۇرى قوپۇۇۇۇۇۇپ :مەن ئۇۇۇۇۇادەم
ئۆلتۇۇۇۈردۈم - ،دەيۇۇۇدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرمىگەن .پۇۇۇاالنى ئۆلۇۇۇدى،
 دەيدۇ .ھالبۇكى ،ئۇ ئۆلمىگەن .ئەبۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇا ئەشۇۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :شۇۇۇۇاھماتنى پەقەت
گۇناھكۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇىال ئوينايۇۇۇۇدۇ  - ،دېۇۇۇۇگەن .بىۇۇۇۇرى ئىسۇۇۇۇھاق ئىبنۇۇۇۇى
راھۇۋەيھىدىن:
_ شاھمات ئويناش گۇناھمۇ؟  -دەپ سورىغاندا ،ئۇ:
_ گۇناھنىۇۇۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇۇۇۇدا - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا بەرگەن.
ئۇنىڭدىن يەنە:
_ سۇۇۇۇۇۇغۇر (جۇۇۇۇۇاي ئىسۇۇۇۇۇمى) ئەھلۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇرۇش تاكتىكىسۇۇۇۇۇىنى
ئۆگىنىش ئۈچۈن ئوينايدىكەن - ،دەپ سورىغاندا ،ئۇ:
_ ئەڭ ئەقەللىسۇۇۇۇى شۇۇۇۇاھمات ئوينىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
ھەق يولۇۇۇدىن ئازغۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ھەشۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇدۇ - ،دەپ جۇۇۇاۋا
بەرگەن.
ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇاھمات ھەققىۇۇۇۇۇدە
سۇۇۇۇورالغاندا :ئۇۇۇۇۇ شىشۇۇۇۇىخالدىن ئېغىۇۇۇۇرراق گۇنۇۇۇۇاھتۇر - ،دېۇۇۇۇگەن .
شىشىخال ئويناشنىڭ ھاراملىقى يۇقىرىدا بايان قىلىندى.

ئىبنى ئەبۇ ھاتەمدىن رىۋايەت قىلىنغان.
سۇيۇتى «دۇررۇل مەنسۇر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
سۇيۇتى «دۇررۇل مەنسۇر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
سۇيۇتى «دۇررۇل مەنسۇر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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ئىمۇۇام مالىۇۇك ئىبنۇۇى ئەنە (ﷲ ئۇنىڭغۇۇا رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇن) شۇۇاھمات
ھەققىۇۇدە سۇۇورالغاندا :شۇۇاھمات شىشۇۇىخال تۈرىۇۇدىن ھېسۇۇابلىنىدۇ .ئابۇۇدۇلالال
ئىبنۇۇى ئاببۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇادىن بىۇۇزگە يېتىۇۇپ كېلىشۇۇىچە ،ئۇۇۇ بىۇۇر
يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى سۇۇۇاقالپ بېرىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز ئۈسۇۇۇتىگە ئۇۇۇاپتۇ .يېتىمنىۇۇۇڭ
دادىسۇۇىدىن قالغۇۇان مېلىنىۇۇڭ ئىچىۇۇدە شۇۇاھمات بۇۇار ئىۇۇكەن ،ئۇۇۇنى كۆيۇۇدۈرۈپ
تاشۇۇالپتۇ .ئەگەر شۇۇاھمات ئوينۇۇاش ھۇۇاالل بولسۇۇا ئىۇۇدى ،يېتىمنىۇۇڭ مېلۇۇى
بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ئۇۇۇنى كۆيۇۇدۈرۈش تۇۇوغرا بولمىغۇۇان بۇۇوالتتى .لۇۇېكىن ئۇۇۇ ئۇۇۇنى
ئوينۇۇاش ھۇۇارام بولغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن كۆيۇۇدۈرۈۋەتتى .دېۇۇمەك ،ھۆكۇۇۈم جەھەتۇۇتە
شۇۇاھمات ھاراققۇۇا ئوخشۇۇاپ كېتىۇۇدۇ .چۇۇۈنكى يېتىمنىۇۇڭ مېلىۇۇدا ھۇۇاراق تېپىلسۇۇا،
ئۇۇۇنى تۆكۇۇۈۋېتىش ۋاجىپتۇۇۇر .شۇۇاھماتمۇ خۇۇۇددى شۇۇۇنىڭغا ئوخشاشۇۇتۇر .بۇۇۇ،
ئۈممەتنىۇۇۇڭ ئەڭ كاتتۇۇۇا ئۇۇۇالىمى ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇمانىۇۇڭ قارىشۇۇىدۇر - ،دەپ جۇۇاۋا بەرگەن .ئىبۇۇراھىم نەخەئۇۇى :شۇۇاھمات
ئويناشۇۇۇقا قانۇۇۇداق قارايسۇۇۇەن؟  -دەپ سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :شۇۇۇاھمات ئوينۇۇۇاش
لەنەتلەنگەن ئىشتۇر - ،دەپ جاۋا بەرگەن.
ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئەسۇۇۇرەم «جۇۇۇامىئ» نۇۇۇاملىق ئەسۇۇۇىرىدە ۋائىۇۇۇلە ئىبنۇۇۇى
ئەسۇۇۇۇقەئدىن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق
دېگەنلىكىنۇۇى رىۇۇۋايەت قىلىۇۇدۇ« :ﷲ تائۇۇاال بەنۇۇدىلىرىگە كۈنۇۇدە ئۇۇۈچ يۇۇۈز
ئاتمىش قېۇتىم قارايۇدۇ .بۇۇ قاراشۇتا شۇاھمات ئوينايۇدىغان كىشۇىنىڭ نېسىۋىسۇى
يۇۇۇوق .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ شۇۇۇاھمات ئوينىغانۇۇۇدا :شۇۇۇاال (پادىشۇۇۇاال) ئۆلۇۇۇدى - ،دەپ
بىلجىراليدۇ».
ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر ئۇۇۇاجىرى ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت
قىلىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
«ئەگەر سۇۇۇىلەر شىشۇۇۇىخال ۋە شۇۇۇاھمات ئۇۇۇۇرۇغلىرى بىۇۇۇلەن ئويناۋاتقۇۇۇان
كىشىلەرنىڭ يېنىۇدىن ئۆتسۇەڭالر ،ئۇالرغۇا سۇاالم بەرمەڭۇالر .چۇۈنكى ئۇۇالر بىۇر
يەرگە يى غىلىۇۇپ بۇۇۇ ئويۇنغۇۇا بېرىلىۇۇپ كەتكەنۇۇدە ،شۇۇەيتان ئۆزىنىۇۇڭ لەشۇۇكەرلىرى
بىۇۇلەن كېلىۇۇپ ئۇالرنىۇۇڭ ئەتراپىنۇۇى ئورىۋالىۇۇدۇ .ئۇۇۇالر ئارىسۇۇىدىن بىرسۇۇى
ئايرىلىۇۇپ كەتمەكچۇۇى بولسۇۇا ،شۇۇەيتان ئەسۇۇكەرلىرى بىۇۇلەن بىۇۇرلىكتە ئۇۇۇنى
ئىتتىرىۇۇۇپ ،كەتكىلۇۇۇى قويمايۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ ،ھەممىسۇۇۇى بىۇۇۇرلىكتە
تارقۇۇۇالغىچە ئوينايۇۇۇدۇ .تارقالغانۇۇۇدا ،خۇۇۇۇددى تاپنىۇۇۇڭ ئەتراپىغۇۇۇا ئولىشۇۇۇىپ،
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قورسۇۇىقى تويغانۇۇدا تارقالغۇۇان ئىۇۇتالردەك تارقىلىۇۇدۇ .ئۇۇۇالر شۇۇاھمات ئوينىغانۇۇدا:
شاال ئۆلدى - ،دەپ يالغان سۆزلەيدۇ.
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ« :قىيۇۇامەت
كۇۇۈنى ئىنسۇۇانالر ئارىسۇۇىدا ئەڭ قۇۇاتتىق ئازابقۇۇا ئۇچرايۇۇدىغان كىشۇۇى شۇۇاھمات
ئوينىغان كىشۇىدۇر .كۆرمىۇدىڭمۇ؟ ئۇۇ :ئۇۇنى ئۆلتۇۈردۈم - ،دەيۇدۇ .ﷲنىۇڭ نۇامى
بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى ،ئۇۇۇ ئۇۇۆلمىگەن .ﷲنىۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى ،ئۇۇۇ ﷲقۇۇا
تۆھمەت قىلىدۇ ۋە يالغاننى چاپاليدۇ» .
مۇجاھىد مۇنۇداق دەيۇدۇ :كىشۇى سۇەكراتقا چۈشۇكەن چاغۇدا ،ئۇنىۇڭ دۇنيۇا
ھاياتىۇۇدا بىۇۇرگە ئولتۇۇۇرۇپ قوپقۇۇان دوسۇۇتلىرى كۇۇۆزىگە كۆرۈنىۇۇدۇ .شۇۇاھمات
ئوينايۇۇدىغان كىشۇۇىلەردىن بىۇۇرى سۇۇەكراتقا چۈشۇۇۈپ قالغانۇۇدا ،ئۇنىڭغۇۇا« :ال
ئىالھە ئىلاللۇالال» دېگىۇن - ،دېۇيىلگەن ئىۇدى ،ئۇۇ :سۇېنىڭ شۇاھىڭ - ،دېۇدى
– يۇ ،جېنى چىقىۇپ كەتتۇى .دېۇمەك ،ئۇنىۇڭ تىلىغۇا ھايۇات ۋاقتىۇدىكى ئويۇنۇدا
ئۇۇادەتلەنگەن نەرس ۇە كېلىۇۇپ ،كەلىۇۇمە تەييىبەنىۇۇڭ ئورنىغۇۇا :سۇۇېنىڭ شۇۇاھىڭ- ،
دېۇۇگەن سۇۇۆزنى ئېيتتۇۇى .ھاراقكەشۇۇلەر بىۇۇلەن بىۇۇرگە ئولتۇۇۇرۇپ قوپىۇۇدىغان يەنە
بىۇۇر ئادەمنىۇۇڭ بېشۇۇىغىمۇ مۇشۇۇۇنداق ئىۇۇش كەلۇۇگەن بولۇۇۇپ ،ئۇۇۇ سۇۇەكراتقا
چۈشۇۇكەن چاغۇۇدا ،شۇۇاھادەت كەلىمىسۇۇىنى تەلقىۇۇن قىلغۇۇان كىشۇۇىگە :قېنۇۇى
ئىچە ،ماڭۇا قويۇۇپ بەر - ،دەپتۇۇ – يۇۇ ،ئۆلۇۈپ كېتىپتۇۇ .ئۇلۇۇغ ۋە بۈيۇۈك ﷲتىۇن
باشقا كۈچ – قۇۋۋەت ئىگىسى يوقتۇر.
بۇۇۇ چۈشۇۇەنچە بىۇۇر ھەدىسۇۇتە مۇنۇۇداق ئىپۇۇادىلەنگەن« :ھەربىۇۇر ئىنسۇۇان
قانۇداق ھۇۇالەتتە ياشۇىغان بولسۇۇا ،شۇۇۇ ھۇالەتتە ئۆلىۇۇدۇ .قانۇداق ھۇۇالەتتە ئۇۇۆلگەن
بولسا ،شۇ ھالەتتە تىرىلىدۇ» .
كەرەملىۇۇۇك ﷲ تائاالغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى دىنىنۇۇۇى دۇنيالىقىغۇۇۇا
تېگىشۇۇمىگەن ،ئۇۇۆزگەرتمىگەن ،تۇۇوغرا يولۇۇدىن ئازمىغۇۇان ،ھەقۇۇتىن بۇرۇلۇۇۇپ
كەتمىۇۇگەن مۇسۇۇۇلمان ھۇۇالەتتە ۋاپۇۇات تاپقۇزۇشۇۇىنى تىلەيمىۇۇز .ﷲ ھەقىۇۇقەتەن
ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

مۇنزىرى :شاھمات ھەققىدە نۇرغۇن ھەدى
 دېگەن.مۇسلىم ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.

رىۋايەت قىلىنغان بولۇپ ،ھېچبىرىنىڭ سەنىدى سەھىى ياكى ھەسۇەن ئەمە ،
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يىگىرمە بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
ئىپپەتلىك ئايالالرغا قارا چاپالش
ِ َّ ِ
و و وونجع ِ الْغجو و ووعرِ جر ِ
ين يجو ْرُهو و ووَ جن الْ ُ ْ ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إ َّن الو و ووِ ج
الْ ْمِهنجو و و و ووع ِ لُ ِنُو و و و ووَا ِِف ال و و و و و ُّ اْويع ْاِ ِ و و و و وورِ جَلو و و و ووم جك و و و و و جِا جك ِمو و و و وويم ي و و و و ووَ نج ْكو و و و ووُ ُ جك جو و و و ووي ُِم يجل ِ
ْسو و و و وونجتُو ُُ ْم
ج
ج ْج
ْ ْ
ج جُ ْ
ج ج
ُ
ِ
ِ
جيجيْ و و ي ُِ ْم جيج ْ ُ ُ ُُو ووم ّللجو ووع جئو ووعاَُا يجو ْ ج ُو ووَ جن﴾ ﴿يامۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇتىن بىۇۇۇۇخەۋەر ئىپپەتلىۇۇۇۇك

مۇۇۇۇۇئمىن ئايالالرغۇۇۇۇا قۇۇۇۇارا چاپاليۇۇۇۇدىغانالر دۇنيۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەتتە چوقۇۇۇۇۇم
لەنەتۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىۇۇۇراق قىلىنىۇۇۇدۇ).
ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت
كۈنىۇۇۇۇۇدە) ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ تىللىۇۇۇۇۇرى ،قۇۇۇۇۇوللىرى ۋە پۇۇۇۇۇۇتلىرى ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
قىلمىشلىرىدىن ئۇالرنىڭ زىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ﴾ .

َّ ِ
ين يجو ْرُه و و و ووَ جن الْ ُ ْ ج و و و وونجع ِ ََُّ جُْ يجو و و و و ْنَُا بِج ْبجو ج و و و و ِوَ ُش و و و و جوُ ج ا رجع ْ ِو و و و و ُ ُ ْم ججو و و ووعاِ ج ج ْو و و و و ج ِ ج جال
﴿ جال و و و ووِ ج
نجو َْبجو ُو ووَا جَلُو و ْوم جش و و جوُ جعَ ِ يجبجو و و ِ ا جيُ ْ لجِو و و ج ُ و و ُوم الْ جُع ِ و و و ََُ جن﴾ ﴿ئىپپەتلىۇۇۇۇۇك ئايۇۇۇۇۇالالرنى زىنۇۇۇۇۇا

بىۇۇۇۇلەن قارىلىغۇۇۇۇان( ،بۇنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇتلىقىغا ئادىۇۇۇۇل) تۇۇۇۇۆت گۇۇۇۇۇۋاھچىنى
كەلتۇۇۇۈرەلمىگەن كىشۇۇۇىلەرنى  11دەررە ئۇۇۇۇرۇڭالر( .يەنۇۇۇى بىراۋغۇۇۇا زىنۇۇۇا
بىۇۇۇۇلەن تۇۇۇۇۆھمەت چاپلىغۇۇۇۇان ھەربىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەمنى قامچۇۇۇۇا ۋە شۇۇۇۇۇنىڭغا
ئوخشۇۇۇاش نەرسۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن  11نۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇڭالر .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر ئەفىۇۇۇفە
ئايالالرغۇۇۇۇا يالغانۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۆھمەت چاپلىغۇۇۇۇان ۋە كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇابرۇيىنى
تۇۇۇۆككەن ئۇۇۇادەملەردۇر) .ئۇالرنىۇۇۇڭ گۇۇۇۇۋاھلىقىنى (ئۇۇۇۇالر يالغۇۇۇانچىلىق ۋە
تۇۇۇۆھمەت چۇۇۇاپالش مەيدانىۇۇۇدا چىۇۇۇڭ تۇرىۇۇۇدىغانال بولسۇۇۇا) ھەرگىۇۇۇز قوبۇۇۇۇل
قىلمۇۇۇۇاڭالر .ئۇۇۇۇۇالر پاسۇۇۇۇىقالردۇر (يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالر بوھتۇۇۇۇان چاپالشۇۇۇۇتىن
ئىبۇۇۇۇۇارەت چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاھنى ئىشۇۇۇۇۇلىگەنلىكلىرى ئۈچۇۇۇۇۇۈن ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ
ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر)﴾ .
ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتە ئىپپەتلىۇۇۇك ،ھۇۇۇۆر (يەنۇۇۇى ئۇۇۇازات) ،زىنۇۇۇا ۋە
پاھىشۇۇۇۇىدىن پۇۇۇۇاك ئايالغۇۇۇۇا تۇۇۇۇۆھمەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ دۇنيۇۇۇۇا ۋە
سۈرە نۇر - 22 ،ۋە  23ۇ ئايەتلەر.
سۈرە نۇر 3 ،ۇ ئايەت.
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ئۇۇۇۇاخىرەتتە لەنەتۇۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇۇدىغانلىقىنى ،شۇۇۇۇۇنداقال ،قۇۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇۇا
دۇچۇۇۇۇار بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بايۇۇۇۇان قىلغۇۇۇۇان .دۇنيۇۇۇۇادا ئۇنىڭغۇۇۇۇا سەكسۇۇۇۇەن
دەررە ئۇرۇلىۇۇۇدۇ ،گەرچە ئۇۇۇۇ ئادىۇۇۇل كىشۇۇۇى بولسۇۇۇىمۇ ،گۇۇۇۇۋاھلىقى قوبۇۇۇۇل
قىلىنمايۇۇۇدۇ .سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ھۇۇۇۇاالك
قىلغۇۇۇۇۇچى يەتۇۇۇۇتە چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاھتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر »...دېۇۇۇۇگەن ۋە ئۇۇۇۇۇ
گۇنۇۇۇاھالردىن بىرىنىۇۇۇڭ يامۇۇۇان ئىشۇۇۇتىن بىۇۇۇخەۋەر ئىپپەتلىۇۇۇك مۇۇۇۇئمىن
ئايالالرغا قارا چاپالش ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان ئىدى.
قۇۇۇارا چۇۇۇاپالش _ نۇۇۇامەھرەم (يەنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىگە يۇۇۇات بولغۇۇۇان) ،ھۇۇۇۆر ۋە
ئىپپەتلىۇۇك مۇسۇۇۇلمان ئايالغۇۇا :ئۇۇى زىنۇۇاخور! ئۇۇى پاھىشۇۇە! ئۇۇى بۇۇۇزۇق! -
دېگەنۇۇگە ئوخشۇۇاش سۇۇۆزلەرنى قىلىۇۇش يۇۇاكى ئۇنىۇۇڭ ئېۇۇرىگە :ئۇۇى بۇۇۇزۇق
خوتۇننىۇۇۇڭ ئېۇۇۇرى!  -دېۇۇۇيىش ،ئۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇڭ ئوغلىغۇۇۇا يۇۇۇاكى قىزىغۇۇۇا :ئۇۇۇى
ھۇۇۇارامزادە! ئۇۇۇى بۇۇۇۇزۇق خوتۇننىۇۇۇڭ بالىسۇۇۇى!  -دېۇۇۇيىش قاتۇۇۇارلىقالردۇر.
بۇۇۇۇزۇق ئايۇۇۇال ،دېۇۇۇيىش زىنۇۇۇاخور دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ .قانۇۇۇداق
بىۇۇۇر ئەر يۇۇۇاكى ئايۇۇۇال قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەرگە يۇۇۇاكى ئايالغۇۇۇا :ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور! -
دېسۇۇۇۇە ،مەسۇۇۇۇىلەن ،بىۇۇۇۇر ئەرگە :ئۇۇۇۇى زىنۇۇۇۇاخور!  -دېسۇۇۇۇە ،سۇۇۇۇۆزىنىڭ
راسۇۇۇۇتلىقىنى ئىسۇۇۇۇپاتلىيالمىغان تەقۇۇۇۇدىردە ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا سەكسۇۇۇۇەن دەررە
ئۇرۇلىدۇ.
دەلىۇۇۇل – ئىسۇۇۇپاتقا كەلسۇۇۇەك ،ﷲ تائۇۇۇاال قۇرئانۇۇۇدا كۆرسۇۇۇەتكەندەك،
قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەرگە يۇۇۇاكى ئايالغۇۇۇا تۇۇۇۆھمەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى سۇۇۇۆزىنىڭ
راسۇۇۇۇتلىقىنى تەسۇۇۇۇتىقاليدىغان تۇۇۇۇۆت گۇۇۇۇۇۋاھچى كەلتۈرۈشۇۇۇۇى الزىۇۇۇۇم.
ئەگەر دەلىۇۇۇۇل  -ئىسۇۇۇۇپات كەلتۇۇۇۇۈرەلمىگەن تەقۇۇۇۇدىردە ،قارىالنغۇۇۇۇان ئەر
يۇۇۇۇاكى ئايۇۇۇۇال ئەرز قىلسۇۇۇۇا ،قارىلىغۇچىغۇۇۇۇا دەررە ئۇرۇلىۇۇۇۇدۇ .خۇۇۇۇۇددى
شۇۇۇۇنىڭدەك ،قۇۇۇۇلى يۇۇۇاكى چۆرىسۇۇۇىگە :ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور! ئۇۇۇى پاھىشۇۇۇە! ئۇۇۇى
بۇۇۇۇۇزۇق!  -دەپ تۇۇۇۇۆھمەت قىلسۇۇۇۇا ،دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزىنى ئىسۇۇۇۇپاتلىيالمىغان
تەقۇۇۇدىردە ،شۇۇۇەرئىي جازاغۇۇۇا تارتىلىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ،سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە
مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى قۇۇۇۇۇلىنى يۇۇۇۇاكى
چۆرىسۇۇۇۇىنى زىنۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن قارىلىسۇۇۇۇا ،ئەمەلىۇۇۇۇيەت ئۇنىۇۇۇۇڭ دېگىنىۇۇۇۇدەك
بولمىغان تەقدىردە ،قىيامەت كۈنى شەرئىي جازاغا تارتىلىدۇ».
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تولىمۇۇۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇۇۇكى ،نۇرغۇۇۇۇۇۇن نۇۇۇۇۇادان ۋە جاھىۇۇۇۇۇل كىشۇۇۇۇۇىلەر
ئۇۇۇاخىرەتتە جازاغۇۇۇا تارتىلىۇۇۇدىغان بۇۇۇۇ قەبىۇۇۇى سۇۇۇۆزلەرنى قىلىشۇۇۇقا مۇۇۇۇپتىال
بولماقتۇۇۇا .ئىمۇۇۇام بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىم رىۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :كىشۇۇۇۇۇى (ھۇۇۇۇۇارام
ئىكەنلىكىنۇۇۇى) ئويلىماسۇۇۇتىن بىۇۇۇرەر سۇۇۇۆزنى قىلىۇۇۇپ سۇۇۇالىدۇ .بىۇۇۇراق ،شۇۇۇۇ
سۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى مەشۇۇۇرىق بىۇۇۇلەن مەغرىۇۇۇب ئارىسۇۇۇىدىنمۇ چوڭقۇۇۇۇر بولغۇۇۇان
جەھەنۇۇۇۇنەمگە يىقىلىۇۇۇۇپ چۈشۇۇۇۇىدۇ» دېۇۇۇۇگەن .مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! قىلغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلىرىمىزدىنمۇ سۇۇۇۇوراققا
تارتىالمۇۇۇۇدۇق؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇى مۇئۇۇۇاز! ئەقلىۇۇۇڭ نەگە كەتتۇۇۇى .ئىنسۇۇۇانالرنىڭ دوزاخقۇۇۇۇا دۈم
چۈشۈشۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇەۋەبى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئاشۇۇۇۇۇ تىللىرىنىۇۇۇۇڭ كاسۇۇۇۇاپىتىدىن
ئەمەسمۇ؟!  -دەپ جاۋا بەرگەن .
يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :ﷲقۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت
كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇى ياخشۇۇۇى سۇۇۇۆز قىلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى جىۇۇۇم
تۇرسۇۇۇۇن»  .ﷲ تائۇۇۇاال ئۇلۇۇۇۇغ كىتۇۇۇابى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
﴿ جه ووع يجو ُِْو و ُ ِه وون قجو و ْوََ إَِّال لج ج يْو ِوِّ جقِي وول جكتِيو و ﴾ ﴿ئۇۇۇۇ قانۇۇۇداق بىۇۇۇر سۇۇۇۆزنى قىلمىسۇۇۇۇن،
ئۇنىڭ ئالدىدا ھامان پەرىشتە ھازىر بولۇپ ،كۆزىتىپ تۇرىدۇ﴾ .
ئۇقبە ئىبنى ئامىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! قانۇۇۇداق قىلغانۇۇۇدا نىجۇۇۇات تۇۇۇاپقىلى
بولىۇۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ تىلىڭنۇۇۇى چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇتقىن ،ئۆيۇۇۇۈڭ سۇۇۇېنى سىغدۇرسۇۇۇۇن (يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇ
يەر بۇۇۇۇۇ يەردە قۇۇۇۇۇرۇق گەپ قىلىۇۇۇۇپ يۇۇۇۇۈرگىچە ،ئۆيۈڭۇۇۇۇدە تۇۇۇۇائەت –
ئىبۇۇۇۇادەت بىۇۇۇۇلەن مەشۇۇۇۇغۇل بۇۇۇۇولغىن) .گۇناھلىرىڭغۇۇۇۇا تەۋبە قىلىۇۇۇۇپ

تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە قاف 01 ،ۇ ئايەت.
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يىغلىغىۇۇۇۇن .ﷲنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن ئەڭ يىۇۇۇۇراق بولىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىلەر
قەلبى قېتىپ كەتكەنلەردۇر - ،دەپ جاۋا بەرگەن .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
ئەڭ يامۇۇۇۇان كۆرىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى سۇۇۇۇەت ۋە قەبىۇۇۇۇى گەپ قىلىۇۇۇۇدىغان
كىشىدۇر» .
ﷲ ئۇۇۆز پەزلۇۇى ۋە كەرەمۇۇۇى بىۇۇلەن بىزنۇۇى يامۇۇۇان تىۇۇل ئىشلىتىشۇۇۇتىن
ساقلىسۇن .ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن .ئەممۇا مۇشۇۇ مەزمۇنۇدىكى باشۇقا ھەدىسۇلەر بىۇلەن بۇۇ ھەدىسۇنىڭ
دەرىجىسى ھەسەنگە كۆتۈرۈلىدۇ.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
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يىگىرمە ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
غەنىيمەتكە خىيانەت قىلىش
دۆلەت مېلىغۇۇۇۇۇا ۋە زاكاتقۇۇۇۇۇا خىيۇۇۇۇۇانەت قىلىشۇۇۇۇۇمۇ چۇۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇۇاال
ول ا جو ووع ِنِ ج ﴾ ﴿ﷲ
اّللج الج َُِيو و ُّ
ھېسۇۇۇۇۇابلىنىدۇ .ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن م
ِ
وغ يجن يجوغُو و َّ ج جهو وون
ھەقىۇۇۇۇقەتەن خۇۇۇۇائىنالرنى دوسۇۇۇۇ تۇتمايۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿ ج جهو ووع جئو ووع جن لنجو و ِ َم
يجوغْ ُو و ْ يجو و ْ ِ ِّللجو ووع َجو و َّ يجو و ْوَج ال َِْيج جعهو و ِوَ﴾ ﴿ھېچقانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر پەيغەمۇۇۇۇبەر غەنىمەتۇۇۇۇكە
خىيۇۇۇۇانەت قىلمايۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇنى تەسۇۇۇۇەۋۋۇر قىلغىلۇۇۇۇى بولمايۇۇۇۇدۇ).
كىمكۇۇۇۇى غەنىمەتۇۇۇۇكە خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇدىكەن ،قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇ
خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان نەرسىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن (يەنۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان
نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا) كېلىدۇ﴾ .
سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا ،ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق
دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇزگە غەنىمەتۇۇۇكە قىلىنغۇۇۇان خىيۇۇۇانەت توغرىسۇۇۇىدا
سۇۇۆز قىلۇۇدى ۋە خىيۇۇانەتنى ،شۇۇۇنداقال ئۇنىۇۇڭ ئېغىۇۇر ئۇۇاقىۋىتىنى ئېيتىۇۇۇپ
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇدى« :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى بىۇۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىمغا
گەجگىسۇۇۇىگە بوزالۋاتقۇۇۇان تۇۇۇۆگە يۈدۈۋالغۇۇۇان ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇپ قالمىسۇۇۇۇن.
ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇن - ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇمەن .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
بىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا گەجگىسۇۇۇىگە كىشۇۇۇنەۋاتقان ئۇۇۇات يۈدۈۋالغۇۇۇان
ھالدا كېلىپ قالمىسۇن .ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:

سۈرە ئەنفال 41 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئال ئىمران 010 ،ۇ ئايەت.
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_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇن - ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇمەن .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
بىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا گەجگىسۇۇۇىگە مەرەۋاتقۇۇۇان قۇۇۇوي يۈدۈۋالغۇۇۇان
ھالدا كېلىپ قالمىسۇن .ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇن - ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇمەن .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
بىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا گەجگىسۇۇۇىگە رەخۇۇۇ ۋە كىۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇېچەك
ئېسىلغان ھالدا كېلىپ قالمىسۇن .ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇن - ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇمەن .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
بىۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا گەجگىسۇۇۇىگە قۇۇۇاتتىق ۋارقىراۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇرەر
جاننى يۈدۈگەن ھالدا كېلىپ قالمىسۇن .ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇن - ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن سۇۇۇاڭا دۇنيۇۇۇادا تەبلىۇۇۇئ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم - ،دەيۇۇۇمەن .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
يەنە بىۇۇۇۇرىڭالر مېنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىمغا گەجگىسۇۇۇۇىگە ئۇۇۇۇالتۇن  -كۈمۇۇۇۇۈش
ئېسىلغان ھالدا كېلىپ قالمىسۇن .ھالبۇكى ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرى! ماڭۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم قىلغىۇۇۇۇۇن ،دەپ
يالۋۇرىدۇ .مەن ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇاڭا ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن شۇۇۇۇاپائەت تىلەشۇۇۇۇكە كۈچۇۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇۇدۇ.
مەن ساڭا دۇنيادا تەبلىئ قىلغان ئىدىم - ،دەيمەن» .

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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دېۇۇۇمەك ،كىمكۇۇۇى يۇقىرىۇۇۇدا تىلغۇۇۇا ئىلىنغۇۇۇان غەنىۇۇۇمەت ماللىرىنىۇۇۇڭ
بىرىۇۇۇدىن (ئۇرۇشۇۇۇتا) غەنىۇۇۇمەت ئالغۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدا تەقسۇۇۇىم قىلىشۇۇۇتىن
بۇۇۇۇۇۇۇرۇن ئېلىۋالغۇۇۇۇۇۇان يۇۇۇۇۇۇاكى دۆلەت خەزىنىسۇۇۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇۇۇلىقنىڭ
رۇخسىتىسۇۇۇىز بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە ئېلىۋالغۇۇۇان ۋەيۇۇۇاكى كەمۇۇۇبەغەللەر ئۈچۇۇۇۈن
يىغقۇۇۇۇان زاكۇۇۇۇاتتىن ئېلىۋالغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا ،خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇالنى
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى گەجگىسۇۇۇىگە يۇۇۇۈدۈگەن ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ﷲ
تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج جه وون يجوغْ ُو و ْ يجو و ْ ِ ِّللجووع َجو و َّ يجو و ْوَج ال َِْيج جعه و ِوَ﴾
﴿ كىمكۇۇۇۇى غەنىمەتۇۇۇۇكە خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇدىكەن ،قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۇ
خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان نەرسىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن (يەنۇۇۇۇى خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان
نەرسىسى گەجگىسىگە ئارتىلغان ھالدا) كېلىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەممۇ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن « :يىۇۇۇپ ۇ يىڭۇۇۇنە چۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇىنىمۇ ئىگىسۇۇۇىگە قۇۇۇايتۇرۇڭالر.
ھەرگىزمۇۇۇۇۇ خىيۇۇۇۇانەت قىلمۇۇۇۇاڭالر .چۇۇۇۇۈنكى خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇە
خىايەت قىلغۇچىنى قىيامەت كۈنى رەسۋا قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئىبنۇۇۇۇى لەتبىۇۇۇۇيە
دېۇۇۇگەن كىشۇۇۇىنى زاكۇۇۇات يىغىشۇۇۇقا تەيىۇۇۇن قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدى .بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى
ۋەزىپىسۇۇۇۇىنى بېجىرىۇۇۇۇپ قايتقانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە ھېسۇۇۇا بەرگەنۇۇۇدە( :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى!)
بۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇالالر سۇۇۇۇېنىڭ (يەنۇۇۇۇى دۆلەت مېلۇۇۇۇى) ،مۇۇۇۇاۋۇالر ماڭۇۇۇۇا ھەدىۇۇۇۇيە
قىلىنۇۇۇدى - ،دەپتۇۇۇۇ .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ
گېپىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالپ ،دەرھۇۇۇۇال مۇۇۇۇۇنبەرگە چىققۇۇۇۇان ۋە ﷲقۇۇۇۇا ھەمدۇسۇۇۇۇانا
ئېيتقانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن« :ﷲ بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم قىلىمەنكۇۇۇى ،قايسۇۇۇى بىۇۇۇرىڭالر
بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇىنى نۇۇۇاھەق ئېلىۋالسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم ئۇۇۇۇ
نەرسۇۇۇۇىنى كۆتۇۇۇۇۈرگەن ھالۇۇۇۇدا كېلىۇۇۇۇدۇ .سۇۇۇۇىلەردىن كىمكۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
ھۇزۇرىغۇۇۇا بوزالۋاتقۇۇۇان تۇۇۇۆگە يۇۇۇاكى مۆرەۋاتقۇۇۇان كۇۇۇاال ۋەيۇۇۇاكى مەرەۋاتقۇۇۇان
قۇۇۇوي يۇۇۇۈدۈگەن ھالۇۇۇدا كېلىۇۇۇدىكەن ،مەن ئۇۇۇۇنى تونىمۇۇۇايمەن» دېۇۇۇدى.
كېيىن ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ« :ئى ﷲ! يەتكۈزدۈممۇ؟» دېدى .
سۈرە ئال ئىمران 010 ،ۇ ئايەت.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ،ماكىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بىۇۇلەن خەيۇۇبەرگە (جىھادقۇۇا) بۇۇاردۇق .ئۇرۇشۇۇتا ،ئۇۇالتۇن -
كۈمۇۇۈش غەنىۇۇمەت ئااللمىۇۇدۇق .ئەممۇۇا ئۇۇوزۇق – تۈلۇۇۈك ۋە كىۇۇيىم  -كۇۇېچەك
غەنىۇۇمەت ئالۇۇدۇق .كېۇۇيىن قۇۇۇرا ۋادىسۇۇىغا كەلۇۇدۇق .پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇدا جۇۇۇزام قەبىلىسۇۇىدىن رىفۇۇائە ئىبنۇۇى يەزىۇۇد
ئىبنى بەنى زەبىب ئىسىملىك بىۇر كىشۇى ئۇنىڭغۇا ھەدىۇيە قىلغۇان بىۇر قۇۇل بۇار
ئىۇۇدى .ۋادى قۇراغۇۇا يېتىۇۇپ كەلگىنىمىۇۇزدە ،پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇۇ قۇۇۇۇلى يۇۇۇۈكلەرنى چۈشۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدى .شۇۇۇۇ ئەسۇۇۇنادا
غايىبتىن بىر ئوق كېلىپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈپ قويدى .بىز:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇنىڭغۇۇۇا شۇۇۇاھادەت (يەنۇۇۇى شۇۇۇېھىدلىك)
مۇبارەك بولسۇن - ،دېدۇق .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇنۇۇداق ئەمە  ،جې ۇنىم ئىلكىۇۇدە بولغۇۇان زات ﷲ بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى ،ئۇۇۇ
تەقسۇۇىم قىلىنمىغۇۇان غەنىمەتۇۇتىن ئېلىۋالغۇۇان بىۇۇر يېپىنچۇۇا ئۇۇۇنى الۋۇلۇۇداپ
كۆيدۈرۈۋاتىدۇ - ،دېدى.
ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ:
سۇۇاھابىلەر پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇ سۇۇۆزىنى ئۇۇاڭالپ
ناھۇۇايىتى قورقۇۇۇپ كەتتۇۇى .بىۇۇر كىشۇۇى دەرھۇۇال بىۇۇر يۇۇاكى ئىككۇۇى شۇۇوينىنى
ئېلىۇۇپ كېلىۇۇپ :مەن بۇۇۇنى خەيۇۇبەر ئۇرۇشۇۇىدا ئېلىۋالغۇۇان ئىۇۇدىم - ،دېۇۇدى.
پەيغەمۇبەر سۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەم« :بىۇۇر يۇاكى ئىككۇى شۇوينىمۇ ئوتقۇۇا
ئايلىنىدۇ» دېدى .
ئابۇۇدۇلالال ئىبنۇۇى ئەمۇۇر ئىبنۇۇى ئۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇا مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ يۇۇۈكىگە مەسۇۇلۇل بىۇۇر كىشۇۇى
بولۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇڭ ئىسۇۇمى كەركەرە ئىۇۇدى .ئۇۇۇ بىۇۇر كۇۇۈنى ئۆلۇۇدى .پەيغەمۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم« :ئۇۇۇ دوزىخۇۇى» دېۇۇدى .سۇۇاھابىلەر بۇنىڭۇۇدىن
ئەجەبلىنىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ نەرسۇۇۇۇىلىرىنى ئاختۇرغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى ،غەنىمەتۇۇۇۇتىن
ئوغرىلىۋالغان بىر كىيىم چىقتى .
زەيد ئىبنى خالىۇد جۇۇھەنى مۇنۇداق دەيۇدۇ :بىۇر كىشۇى خەيۇبەر غازىتىۇدا
غەنىمەتۇۇۇكە خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن .بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۆلگەنۇۇۇدە پەيغەمۇۇۇبەر
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئۇنىۇۇڭ نۇۇامىزىنى چۈشۇۇۈرمىدى ۋە :دوسۇۇتۇڭالر
ﷲ يولىۇۇۇدا ئىۇۇۇش قىلىۋېتىۇۇۇپ خىيۇۇۇانەت قىلۇۇۇدى» دېۇۇۇدى .بىۇۇۇز ئۇنىۇۇۇڭ
نەرسۇۇىلىرىنى ئاختۇرغانىۇۇدۇق ،ئارىسۇۇىدىن يەھۇدىيالرغۇۇا ئائى ۇ ئىككۇۇى تەڭ ۇگە
قىممىتىدە بىر مارجان چىقتى .
ئىمۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇمەد (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) :پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ غەنىمەتۇۇۇكە خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان ۋە
ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇۇقا بىرىنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامىزىنى
چۈشۈرمىگىنىنى بىلمەيمىز - ،دېگەن .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«زاكات يىغىدىغان خىزمەتچىلەرگە بېرىلگەن ھەدىيە خىيانەتتۇر».
بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇدا نۇرغۇۇۇۇن ھەدىۇۇۇ رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،بەزىسۇۇۇى
زۇلۇۇۇۇم بۆلۈمىۇۇۇدە كېلىۇۇۇدۇ .زۇلۇۇۇۇم مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك بولىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى،
باشۇۇۇقىالرنىڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش،
ئۇۇۇۇۇرۇش ،چۇۇۇۇېقىش ۋە يارىۇۇۇۇدار قىلىۇۇۇۇش ئۇۇۇۇارقىلىق كىشۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم
قىلىۇۇۇش؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،تىلۇۇۇالش ،لەنەت قىلىۇۇۇش ،ھاقۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ۋە
قارا چاپالش كىشىلەرگە زۇلۇم قىلىش.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مىنۇۇۇۇادا خۇۇۇۇۇتبە
سۇۇۇۆزلەپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى ،جېۇۇۇنىڭالر ،مۇۇۇېلىڭالر
ۋە ئابرۇيىڭالرغۇۇۇۇا چۇۇۇۇېقىلىش سۇۇۇۇىلەرگە ،خۇۇۇۇۇددى بۇۇۇۇۇ كۇۇۇۇۈنىڭالر ،بۇۇۇۇۇ
ئېۇۇۇۇيىڭالر ۋە بۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇەھىرىڭالرنىڭ ھۇۇۇۇۆرمىتىنى قىلماسۇۇۇۇلىق ھۇۇۇۇارام
قىلىنغاندەك ،ھارام قىلىندى» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال تاھارەتسۇۇۇىز ئوقۇلغۇۇۇان نامۇۇۇازنى ،خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇپ
ئېلىۋالغان مالدىن قىلىنغان سەدىقىنى قوبۇل قىلمايدۇ» .

ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ،مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
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ﷲ تائاالغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزى رازى بولىۇۇۇۇدىغان ۋە
ياخشۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالرغا مۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز .ئۇۇۇۇۇ
ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
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يىگىرمە ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
ئوغرىلىق قىلىش
السو ووع ِقجَُ رجو ووعقْاج َُاْ يجيْ و و ِ يجو ُُ ج ع ج و و جولا ِّللجو ووع
السو ووع ِ ُ ج َّ
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج َّ
جئسو ووبع اج جِو ووعالِ ِهو وون مِ
اّللُ جك ِليو وول جح ِِو وويم﴾ ﴿ئوغرىلىۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇچى ئەر ۋە ئوغرىلىۇۇۇۇۇق
اّلل ج م
جج
م ج

قىلغۇۇۇۇۇچى ئايالنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇىنى جۇۇۇۇازاالپ ،ﷲ تەرىپىۇۇۇۇدىن ئىبۇۇۇۇرەت
قىلىۇۇۇش يۈزىسۇۇۇدىن قۇۇۇوللىرىنى كېسۇۇۇىڭالر .ﷲ (ئۇۇۇۆز ئەمرىنۇۇۇى ئىشۇۇۇقا
ئاشۇرۇشتا) غالىبتۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر﴾ .
ئىبنۇۇۇۇى شۇۇۇۇىھا بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
ئىنسۇۇۇانالرنىڭ مېلىنۇۇۇى ئوغرىلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى ﷲ تائۇۇۇاال قۇۇۇولىنى كېسۇۇۇىش
بىۇۇۇلەن جازالىۇۇۇدى .ﷲ ئۇۇۇوغرىنى جازاالشۇۇۇتا غۇۇۇالىبتۇر ،ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى
كېسىشۇۇۇۇنى پەرز قىلىشۇۇۇۇۇتا ھۇۇۇۇۇېكمەت بىۇۇۇۇلەن ئىۇۇۇۇۇش قىلغۇچىۇۇۇۇۇدۇر.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :زىنۇۇۇا
قىلغۇۇۇۇچى زىنۇۇۇا قىلغانۇۇۇدا مۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇالەتتە زىنۇۇۇا قىلمايۇۇۇدۇ .ئوغرىلىۇۇۇق
قىلغۇۇۇۇچى ئوغرىلىۇۇۇق قىلغانۇۇۇدا مۇۇۇۇئمىن ھۇۇۇالەتتە ئوغرىلىۇۇۇق قىلمايۇۇۇدۇ...
ئەمما ئۇنىڭغا تېخىچە تەۋبە قىلىش پۇرسىتى بېرىلگەن» .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
قىممىتۇۇۇى ئۇۇۇۈچ تەڭۇۇۇگە كېلىۇۇۇدىغان قالقۇۇۇان ئۈچۇۇۇۈن ئوغرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى
كەسكەن .
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئەڭ تۇۇۇۆۋىنى بىۇۇۇر
تىلالنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۆتتىن بىرىنىۇۇۇۇڭ قىممىۇۇۇۇتىگە تەڭ كېلىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇە
ئوغرىلىغۇۇۇۇان ئوغرىنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇەتتى  .يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە،
سۈرە مائىدە 21 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :بىۇۇۇۇۇر قالقاننىۇۇۇۇۇڭ
قىممىتىۇۇۇدىن تۇۇۇۆۋەن نەرسۇۇۇە ئوغرىلىغۇۇۇان ئوغرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى كېسىشۇۇۇكە
بولمايدۇ» دېگەن.
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا :بىۇۇۇر قالقاننىۇۇۇڭ قىممىتۇۇۇى قانچىلىۇۇۇك
ئىۇۇۇۇۇدى؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورالغاندا ،بىۇۇۇۇۇر تىلالنىۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇۆتتىن بىۇۇۇۇۇرىگە تەڭ
كېلەتتۇۇۇۇۇى - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەرگەن .يەنە بىۇۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۇۋايەتتە ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :بىۇۇۇۇر تىلالنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۆتتىن بىرىنىۇۇۇۇڭ
قىممىۇۇۇۇتىگە تەڭ كېلىۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇە ئوغرىلىغۇۇۇۇان ئوغرىنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى
كېسۇۇۇۇىڭالر ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۆۋەن بولسۇۇۇۇا كەسۇۇۇۇمەڭالر» دېۇۇۇۇگەن  .شۇۇۇۇۇ
زامانۇۇۇدا ،بىۇۇۇر تىلالنىۇۇۇڭ تۇۇۇۆتتىن بىۇۇۇرى ئۇۇۇۈچ تەڭگىۇۇۇگە تەڭ بولۇۇۇۇپ ،بىۇۇۇر
تىلال ئون ئىككى تەڭگە ئىدى.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ
ئوغرىغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇنكى ،ئۇۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇۇر دۇبۇلغىنىۇۇۇۇۇڭ تۇخۇۇۇۇۇۇمچىقىنى
ئوغرىاليۇۇۇدۇ ،شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇ .بىۇۇۇر ئارغامچۇۇۇا ئوغرىاليۇۇۇدۇ،
شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن قۇۇۇۇولى كېسۇۇۇۇىلىدۇ»  .ئەئۇۇۇۇمەش مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
ھەدىسۇۇۇۇتىكى ″دۇبۇلغىنىۇۇۇۇڭ تۇخۇۇۇۇۇمچىقى ″دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز دۇبۇلغىنىۇۇۇۇڭ
چوققىسۇۇۇىغا بېكىۇۇۇتىلگەن يۇۇۇۇمىالق نەرسۇۇۇىنى″ ،ئارغامچۇۇۇا ″دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز
قىممىتى ئۈچ تەڭگىگە تەڭ كېلىدىغان ئارغامچىنى كۆرسىتىدۇ .
ئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەخۇۇۇۇۇزۇم
قەبىلىسۇۇۇىدىن بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال نەرسۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇارىيەت
ئېلىۇۇۇۇۇپ ،كېۇۇۇۇۇيىن تېنىۇۇۇۇۇۋاالتتى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى كېسىشۇۇۇۇكە بۇيرىۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن،
ئايالنىۇۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇۇانلىرى ئۇسۇۇۇۇامە ئىبنۇۇۇۇى زەيۇۇۇۇدنىڭ يېنىغۇۇۇۇا كېلىۇۇۇۇپ،
شۇۇۇاپائەتچى بولۇشۇۇۇنى تەلەپ قىلۇۇۇدى .ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇلەن سۆزلەشۇۇۇۇتى .پەيغەمۇۇۇۇبەر
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇۇا« :ئۇۇۇى ئۇسۇۇۇامە! سۇۇۇۇەن ﷲ
بەلگىلىۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر جازانىۇۇۇۇڭ ئەپۇۇۇۇۇ قىلىنىشۇۇۇۇى ھەققىۇۇۇۇدە شۇۇۇۇاپائەت
تىلىمەكچىمۇۇۇۇۇ؟» دېۇۇۇۇدى .ئانۇۇۇۇدىن ئورنىۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇۇرۇپ ،جۇۇۇۇامەئەتكە
خۇۇۇۇۇتبە سۇۇۇۇۆزلەپ« :سۇۇۇۇىلەردىن ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەن ئۇۇۇۇۈممەتلەر ئۇۇۇۇۆز
ئىچىۇۇۇدە ئۇۇۇابرۇيلۇق كىشۇۇۇى ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى جازالىمىغۇۇۇانلىقى،
تايانچىسۇۇۇى يۇۇۇوق كەمۇۇۇبەغەل بىۇۇۇرى ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى
كەسۇۇۇكەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن ھۇۇۇاالك قىلىنۇۇۇدى .جېۇۇۇنىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان ﷲ
بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مۇھەممەدنىۇۇۇڭ قىۇۇۇزى فۇۇۇاتىمە ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان
تەقۇۇۇۇدىردىمۇ ،مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇولىنى ئەلۇۇۇۇۋەتتە كېسۇۇۇۇەتتىم» دېۇۇۇۇدى.
شۇنداق قىلىپ ،مەخزۇمى ئايالنىڭ قولى كېسىلدى .
ئابۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇى جەرىۇۇۇر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇز فۇۇۇۇزالە ئىبنۇۇۇى
ئەبىۇۇۇدتىن :ئوغرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇولىنى كەسۇۇۇكەندىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇنى ئۇنىۇۇۇڭ بوينىغۇۇۇا
ئېسۇۇۇىپ قويۇۇۇۇش سۇۇۇۈننەتمۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىدۇق .ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى:
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇدىغا بىۇۇۇر ئۇۇۇوغرى
ئېلىۇۇپ كېلىۇۇنگەن ئىۇۇدى ،ئۇنىۇۇڭ قۇۇولىنى كەسۇۇتى ،ئانۇۇدىن ئۇۇۇنى ئۇنىۇۇڭ
بوينىغۇۇا ئېسۇۇىپ قويۇشۇۇقا بۇيرىۇۇدى .شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن ،ئۇنىۇۇڭ قۇۇولى بوينىغۇۇا
ئېسىپ قويۇلدى» .
ئۆلىمۇۇۇۇاالر :ئۇۇۇۇوغرى ئوغرىلىغۇۇۇۇان مۇۇۇۇالنى ئىگىسۇۇۇۇىگە قۇۇۇۇايتۇرۇپ
بەرمىگىۇۇۇچە يۇۇۇاكى نۇۇۇامرات بولۇۇۇۇپ ،ئوغرىلىغۇۇۇان نەرسۇۇۇە قولىۇۇۇدا بولمىسۇۇۇا،
مۇۇۇۇال ئىگىسۇۇۇۇىدىن رازىلىۇۇۇۇق ئۇۇۇۇالمىغىچە ،ئۇنىۇۇۇۇڭ تەۋبىسۇۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇۇا
ئەسقاتمايدۇ - ،دېگەن .توغرىسىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .نەسائى :زەئىپ - ،دېگەن.
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يىگىرمە تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
قاراقچىلىق قىلىش
َّ ِ
ِ
اّللج ج ج ُ و ووَلجُِّ جيج ْس و و ج َْ جن ِِف
ين َُيجو ووع ِبَُ جن م
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إ ََّّنوج ووع ج و و جولا الو ووِ ج
األج ْ ِ
وعَا يجن يُو جَتَّو ُو و و ووَاْ يج ْ يُ ج و و و و و َّبَُاْ يج ْ نُو جَاَّو و و و و ج يجيْو و و و و ِ ي ُِ ْم جيج ْ ُ ُ ُُ و و و ووم ِمه و و و و ْون ِ و و و وور َ يج ْ يُن جُ و و و و ْوَاْ ِه و و و و جون
سو و و و ِ
ض رج ج
األج ْ ِ
ض جلِو و و و ج جَلوُو و و ْوم ِ و و و و ْولٍ ِِف ال و و و و ُّ اْويجع ج جَلوُو و و ْوم ِِف اِ ِ و و و و جورِ جك و و و و جِا جك ِمو و و وويم﴾ ﴿ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ

رەسۇۇۇۇۇلى بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ ،يەر يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق
قىلىۇۇۇۇدىغانالرنىڭ جازاسۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇكى ،ئۇۇۇۇۇالر ئۆلتۈرۈلۈشۇۇۇۇى يۇۇۇۇاكى دارغۇۇۇۇا
ئېسى لىشۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇوڭ قۇۇۇوللىرى ۋە سۇۇۇول پۇۇۇۇتلىرى كېسىلىشۇۇۇى يۇۇۇاكى
سۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇى كېۇۇرەك .بۇۇۇ (يەنۇۇى جۇۇازا) ئۇۇۇالر ئۈچۇۇۈن بۇۇۇ دۇنيۇۇادا
رەسۇۇۇۋالىق (ئېلىۇۇۇپ كەلگۈچىۇۇۇدۇر) ،ئۇۇۇاخىرەتتە ئۇۇۇۇالر چۇۇۇوڭ ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار
بولىدۇ﴾ .
ۋاھىۇۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :ﷲ
ۋە ئۇنىۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇلى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇدىغانالر﴾ دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت :ﷲ ۋە
ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر ،ئىتۇۇۇۇۇۇۇائەت
قىلمايۇۇۇدىغانالر ،دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ،سۇۇۇاڭا ئاسۇۇۇىيلىق
قىلغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇاڭا ئۇۇۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇۇدۇ﴿ .يەر يۈزىۇۇۇۇۇدە
بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدىغانالر﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت :ئۇۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش،
ئوغرىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ،بۇالڭچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ،مۇۇۇۇئمىنلەرگە قارشۇۇۇى قۇۇۇورال
كۆتۇۇۇۈرۈش بىۇۇۇلەن يەر يۈزىۇۇۇدە بۇزغۇنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدىغانالر ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇش قىلغۇۇۇان ھېسۇۇۇابلىنىدۇ ،دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى
ئىپادىلەيدۇ .بۇ ،ئىمام مالىك ،ئەۋزائى ۋە شافىلىنىڭ قارىشىدۇر.
ۋالىبۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇڭ:
﴿ئۇۇۇۇالر ئۆلتۈرۈلۈشۇۇۇى يۇۇۇاكى دارغۇۇۇا ئېسىلىشۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇوڭ قۇۇۇوللىرى ۋە
سۇۇۇول پۇۇۇۇتلىرى كېسىلىشۇۇۇى يۇۇۇاكى سۇۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك﴾ دېۇۇۇگەن
ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇ:
سۈرە مائىدە 22 ،ۇ ئايەت.
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ئۇۇايەتتىكى ″يۇۇۇاكى ″دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز تۇۇۇالالش مەنىسۇۇۇىنى بىلدۈرىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا،
جۇۇۇۇازانى بەلگىلىۇۇۇۇگەن باشۇۇۇۇلىق خالىسۇۇۇۇا ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇكە ،خالىسۇۇۇۇا دارغۇۇۇۇا
ئېسىشۇۇۇۇقا ،خالىسۇۇۇۇا سۇۇۇۇۈرگۈن قىلىشۇۇۇۇقا بۇيرۇيۇۇۇۇدۇ .ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى،
سەئىد ئىبنى مۇسەييە ۋە مۇجاھىدنىڭ قاراشلىرىمۇ مۇشۇنداق.
ئەتىييەنىۇۇۇڭ رىۋايىتىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :ئۇۇۇايەتتىكى ″يۇۇۇاكى″
دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز تۇۇۇالالش مەنىسۇۇۇىنى بىلدۈرمەسۇۇۇتىن ،ئەكسۇۇۇىچە جۇۇۇازانى
جىنايەتنىۇۇۇۇڭ دەرىجىسۇۇۇۇىگە كۇۇۇۇۆرە بەلگىلەشۇۇۇۇنى بىلدۈرىۇۇۇۇدۇ .بۇنىڭغۇۇۇۇا
ئاساسۇۇۇەن ،كىمكۇۇۇى ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرگەن ۋە ئۇنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى بۇلىغۇۇۇان بولسۇۇۇا،
ئۆلتۈرۈلىۇۇۇدۇ ۋە دارغۇۇۇا ئېسۇۇۇىلىدۇ .كىمكۇۇۇى بىرىنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى بۇلىغۇۇۇان،
ئەممۇۇا ئۇۇۇنى ئۆلتۇۇۈرمىگەن بولسۇۇا ،ئۇۇوڭ قۇۇولى ۋە سۇۇول پۇۇۇتى كېسۇۇىلىدۇ.
كىمكۇۇۇى ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرگەن ،ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ مېلىغۇۇۇا تەگمىۇۇۇگەن بولسۇۇۇا،
ئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇۇى يولۇۇۇۇۇۇچىالرنى قورقۇتقۇۇۇۇۇان ،ئەممۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇالرنى
ئۆلتۇۇۇۈرمىگەن بولسۇۇۇا ،باشۇۇۇقا جايغۇۇۇا سۇۇۇۈرگۈن قىلىنىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ،ئىمۇۇۇام
شافىلىنىڭ قارىشىدۇر.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ھەربىۇۇۇر كىشۇۇۇى جىنۇۇۇايىتىگە
قۇۇۇاراپ جازاغۇۇۇا تارتىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا ،ئۆلتۈرۈلۈشۇۇۇى ۋە ئېسىلىشۇۇۇى ۋاجىۇۇۇپ
بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى قىيلىنىۇۇۇۇپ كەتمەسۇۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۇۈن ئالۇۇۇۇدى بىۇۇۇۇلەن
ئۆلتۈرۈلۇۇۇۈپ ،ئانۇۇۇدىن دارغۇۇۇا ئېسۇۇۇىلىدۇ( .ئىبۇۇۇرەت ئۈچۇۇۇۈن) ئۇۇۇۈچ كۇۇۇۈن
ئېسۇۇۇىپ قويۇۇۇۇپ ،ئانۇۇۇدىن چۈشۇۇۇۈرۈلىدۇ .ئۆلۇۇۇۈم جازاسۇۇۇى ئەمە  ،پۇۇۇۇت -
قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىش ۋاجىۇۇۇپ بولغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇوڭ قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇ،
ئانۇۇۇدىن قويۇۋېتىلىۇۇۇدۇ .ئىككىنچۇۇۇى قېۇۇۇتىم يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،سۇۇۇول
پۇۇۇۇتى كېسۇۇۇىلىدۇ .كېۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،سۇۇۇول قۇۇۇولى كېسۇۇۇىلىدۇ.
كېۇۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇوڭ پۇۇۇۇۇتى كېسۇۇۇۇىلىدۇ .چۇۇۇۇۈنكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇۇۇوغرى ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :ئەگەر ئوغرىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا ،قۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇىڭالر .ئانۇۇۇۇدىن يەنە
ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا ،پۇۇۇۇتىنى كېسۇۇۇىڭالر .كېۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇق قىلسۇۇۇا،
قۇۇۇۇۇولىنى كېسۇۇۇۇۇىڭالر .كېۇۇۇۇۇيىن يەنە ئوغرىلىۇۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇۇا ،پۇۇۇۇۇۇتىنى
كېسۇۇۇىڭالر»  .ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ

ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان .سەييىد ئىبراھىم :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
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ئەنھۇۇۇۇ بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈمنى ئەيۇۇۇنەن ئىجۇۇۇرا قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،سۇۇۇاھابىلەردىن
ھېچكىم بۇالرغا قارشى چىقمىغان.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا﴿ :سۇۇۇۇۈرگۈن قىلىنىشۇۇۇۇى
كېۇۇۇرەك﴾ دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت توغرىسۇۇۇىدا توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :ئەگەر
مۇنۇۇۇۇداق جىنۇۇۇۇايەتچى قېچىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇكەن بولۇۇۇۇۇپ ،تۇۇۇۇۇتقىلى بولمىسۇۇۇۇا،
باشۇۇۇۇلىق :ئۇۇۇۇۇنى تاپقۇۇۇۇان يەردە ئۆلتۇۇۇۇۈرۈڭالر ،دەپ بۇۇۇۇۇيرۇق چىقىرىۇۇۇۇدۇ.
ئەممۇۇا ئۇۇۇ تۇتۇلسۇۇا ،تۇرمىغۇۇا سۇۇوالش ۋە زىنۇۇدانغا تاشۇۇالش ئۇۇۇنى سۇۇۈرگۈن
قىلغۇۇانلىق بولىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى سۇۇولىغاندا ،ئۇنىۇۇۇڭ يەر يۈزىۇۇۇدە ئەركىۇۇۇن
ھەرىۇۇۇكەت قىلىۇۇۇپ ،يۇرتمۇيۇۇۇۇرت ئايلىنىۇۇۇپ يۈرۈشۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىنى ئۇۇۇالغىلى
بولىدۇ.
ئىبنۇۇۇى قۇۇۇۇتەيبە بەزى مەھبۇسۇۇۇالرغا قارىتىۇۇۇپ شۇۇۇېلىر ئوقۇغۇۇۇان .بۇۇۇۇ
شۇۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇۇنى مۇنۇۇۇداق :بىۇۇۇز دۇنيۇۇۇا ئەھلۇۇۇى تۇۇۇۇرۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن
چىقىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇۇق .بىۇۇۇۇز دۇنيۇۇۇۇادا نە ئۆلۇۇۇۇۈك ئەمە  ،نە تىرىۇۇۇۇك ئەمە .
ئەگەر گۇنۇۇدىپاي بىۇۇرەر ئىۇۇش ئۈچۇۇۈن كەلسۇۇە ،ھەيۇۇران قېلىۇۇپ ،بۇۇۇ ئۇۇادەم
دۇنيادىن كەپتۇ - ،دەپ كېتىمىز.
پەقەت قۇۇۇۇاراقچىلىق قىلىۇۇۇۇش ۋە يولۇۇۇۇۇچىالرنى قورقۇتۇشۇۇۇۇنىڭ ئۇۇۇۇۆزى
چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .ئۇنۇۇۇداقتا ،مېلىنۇۇۇى بۇلىۋالغۇۇۇان يۇۇۇاكى يارىۇۇۇدار
قىلغۇۇۇان يۇۇۇاكى ئۆلتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇنۇۇۇاھىنى نۇۇۇېمە دېۇۇۇيىش كېۇۇۇرەك؟!
ئۇۇۇۇ ،بىۇۇۇرال ۋاقىتتۇۇۇا بىرقۇۇۇانچە چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھنى ئىشۇۇۇلىگەن بولىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇتىگە ،بۇنۇۇۇداقالرنىڭ كۆپىنچىسۇۇۇى نامۇۇۇاز ئوقۇمايۇۇۇدۇ .بۇلىغۇۇۇان پۇۇۇۇل –
مۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇۇش ،زىنۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇش ،بەچچىۋازلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇش ۋە
شۇنىڭدەك چوڭ گۇناھالرغا سەرپ قىلىدۇ.
ﷲ تائاالغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،ھەرقانۇۇۇۇداق بۇۇۇۇاالالردىن ۋە جاپۇۇۇۇا –
مۇشۇۇۇەققەتلەردىن ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي،
ناھۇۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇۇك ،ناھۇۇۇۇايىتى مەغپىۇۇۇۇرەت قىلغۇۇۇۇۇچى ۋە ناھۇۇۇۇايىتى
مېھرىباندۇر.
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يىگىرمە بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
يالغان قەسەم
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن الَّو و ِوِين ي ْك و وتور جن بِ ُ و و ِ مِ
اّلل جيجْجو ووعاِِ ْم ججنِو ووع قجِو وويرِ
ج ج جُ جْ
ِ
ِ
ِ
اّللُ جالج يجنمُو و و و ُور إِلجو و و و ْوي ُِ ْم يجو و و و و ْوَج الَْيج جعه و و و ووَ جالج يُو و و و و جلمئي ُِ ْم
يُ ْ لجِو و و و و ج الج ج و و و و ورج ج جَل وُ و و و ْوم ِِف اِ ِ و و و و جورِ جالج يُ جِ ِم ُ ُُ و و و و ُوم م
ج جَلوُ و ْوم جك و و جِا يجلِو وويم﴾ ﴿ﷲ قۇۇۇۇۇا بەرگەن ئەھۇۇۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇۇۇا

بەدەلۇۇۇۇۇۇگە تېگىشۇۇۇۇۇۇىدىغانالر ئۇۇۇۇۇۇاخىرەتتە (ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىن)
ھېچقانۇۇۇۇداق نېسۇۇۇۇىۋىگە ئېرىشۇۇۇۇەلمەيدۇ .قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ﷲ ئۇالرغۇۇۇۇا
(ئۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇش قىلىۇۇۇدىغان) سۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت كۇۇۇۆزى
بىۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالرنى (گۇناھلىرىۇۇۇدىن) پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق
ئازابقا قالىدۇ﴾ .
ۋاھىۇۇۇدى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى مەلۇۇۇۇم زېمىۇۇۇن ھەققىۇۇۇدە
جېدەللىشۇۇۇىپ قېلىۇۇۇپ ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلۇۇۇگەن ۋە جاۋابكۇۇۇار قەسۇۇۇەم ئىچمەكچۇۇۇى بولغانۇۇۇدا ،بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت
نازىۇۇۇل بولغۇۇۇان .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قەسۇۇۇىمىدىن ۋاز كەچتۇۇۇى ۋە
دەۋاگەرنىڭ ھەقلىق ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلدى.
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ مېلىنۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ
قىلىۇۇۇۋېلىش ئۈچۇۇۇۈن يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇە (ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇ ،ئۇۇۇۇ مالنىۇۇۇڭ
ئۆزىنىۇۇۇڭ ئەمەسۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇدۇ) ،ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرىغۇۇۇان ھالۇۇۇدا
ﷲقا مۇالقات بولىدۇ».
ئەشۇۇۇلە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،بۇۇۇۇ
ئۇۇۇايەت مەن توغرۇلۇۇۇۇق نازىۇۇۇل بولغۇۇۇان .بىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدىي بىۇۇۇلەن مېنىۇۇۇڭ
ئارامۇۇدا بىۇۇر زېمىۇۇن بۇۇار ئىۇۇدى .ئۇۇۇ مېنىۇۇڭ ھەققىمنۇۇى ئىنكۇۇار قىالتتۇۇى.
شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇنى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
سۈرە ئال ئىمران 11 ،ۇ ئايەت.
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يېنىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ بۇۇۇاردىم .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
ماڭا:
_ پاكىتىڭ بارمۇ؟  -دېدى .مەن:
_ يۇۇۇۇوق - ،دېۇۇۇۇدىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
يەھۇدىيغا:
_ قەسەم ئىچ - ،دېدى .مەن:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ئۇنۇۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇۇ قەسۇۇۇۇەم ئىچىۇۇۇۇپ،
مېلىمنۇۇۇى ئېلىۋالىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدىم  .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ﷲ تائۇۇۇاال يۇقىرىۇۇۇدىكى
ئايەتنى نازىل قىلدى.
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،ئۇۇۇۇۇ ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ
مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇان« :كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ مېلىنۇۇۇى
نۇۇۇۇاھەق ئېلىۇۇۇۇۋېلىش ئۈچۇۇۇۇۈن قەسۇۇۇۇەم ئىچسۇۇۇۇە ،ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىۇۇۇۇپىگە
ئۇچرىغۇۇۇان ھالۇۇۇدا ﷲقۇۇۇا مۇالقۇۇۇات بولىۇۇۇدۇ»  .ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم سۇۇۇۇۆزىنى تەسۇۇۇۇتىقالپ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ
كىتۇۇۇابى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى بىۇۇۇزگە ئوقۇۇۇۇپ بەردى﴿ :ﷲقۇۇۇا
بەرگەن ئەھۇۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇۇا بەدەلۇۇۇۇگە تېگىشۇۇۇۇىدىغانالر
ئۇۇۇۇۇۇاخىرەتتە (ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىن) ھېچقانۇۇۇۇۇۇداق نېسۇۇۇۇۇۇىۋىگە
ئېرىشۇۇۇۇۇەلمەيدۇ .قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ﷲ ئۇالرغۇۇۇۇۇا (ئۇۇۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇۇۇش
قىلىۇۇۇۇدىغان) سۇۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا (رەھۇۇۇۇمەت كۇۇۇۇۆزى بىۇۇۇۇلەن)
قارىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالرنى (گۇناھلىرىۇۇۇدىن) پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا
قالىدۇ﴾ .
ئەبۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇز پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇدا ئىۇۇۇۇدۇق .پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم
بىۇۇۇلەن بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ ھەققىنۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ قىلىۋالسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا
بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە ئالى ئىمران 11 ،ۇ ئايەت.
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دوزاخنۇۇۇى ۋاجىۇۇۇپ ،جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا بىۇۇۇر
كىشى:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ئەگەر ئۇۇۇۇۇ ئەرزىۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇە
بولسۇۇۇۇۇىچۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ ئەراك (مىسۇۇۇۋاك دەرىخۇۇۇى)تىۇۇۇن سۇۇۇۇندۇرۇلغان بىۇۇۇر تۇۇۇال شۇۇۇاۇ
بولسىمۇ (شۇنداق بولىدۇ) - ،دېدى .ھەفسە ئىبنى مەيسەرە:
_ بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنىڭ ھۇۇۇۆكمى نۇۇۇېمە دېۇۇۇگەن ئېغىۇۇۇر  -ھە!  -دېۇۇۇگەن
ئىدى ،ئەبۇ ئۇمامە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ بۇۇۇۇ ،ﷲنىۇۇۇۇڭ كىتابىۇۇۇۇدا يۇۇۇوقمىتى؟  -دېۇۇۇۇدى ۋە مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى
ئوقۇۇۇۇدى﴿ :ﷲقۇۇۇا بەرگەن ئەھۇۇۇدىنى ۋە قەسۇۇۇەملىرىنى ئازغىنۇۇۇا بەدەلۇۇۇگە
تېگىشۇۇۇۇۇىدىغانالر ئۇۇۇۇۇاخىرەتتە (ﷲنىۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن) ھېچقانۇۇۇۇۇداق
نېسۇۇۇىۋىگە ئېرىشۇۇۇەلمەيدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ ئۇالرغۇۇۇا (ئۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇش
قىلىۇۇۇۇدىغان) سۇۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا (رەھۇۇۇۇمەت كۇۇۇۇۆزى بىۇۇۇۇلەن)
قارىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالرنى (گۇناھلىرىۇۇۇدىن) پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا
قالىدۇ﴾.
ئەبۇۇۇۇۇۇۇ زەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە سۇۇۇۆز قىلمايۇۇۇدۇ.
ئۇۇۇۇۇالرنى (گۇنۇۇۇۇاھتىن) پاكلىمايۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇازا بۇۇۇۇار».
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم
تەكرارلىغان ئىدى ،ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇالر تۈگەشۇۇۇتى ،زىيۇۇۇان تۇۇۇارتتى ،ئۇۇۇۇالر
كىم؟  -دەپ سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ كىيىمىنۇۇۇۇۇى (كىبىۇۇۇۇۇر بىۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇۆرىلىپ قالغىۇۇۇۇۇدەك) ئۇۇۇۇۇۇزۇن
كىيىۇۇۇۇدىغان ،بەرگىنىنۇۇۇۇى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇدىغان ۋە مېلىنىۇۇۇۇڭ باھاسۇۇۇۇىنى
يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم بىۇۇۇلەن ئاشۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇاتىدىغان كىشۇۇۇىلەر - ،دەپ جۇۇۇاۋا
بەردى.
مۇسلىم ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ،دارىمى ،ئەھمەد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالر _
ﷲ قۇۇۇا شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرۈش ،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىنى قاقشۇۇۇىتىش ،ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش
ۋە يالغان قەسەم ئىچىشتۇر» دېگەن.
*****
ﷲنىۇۇۇۇڭ نامىغۇۇۇۇا ئەمە  ،پەيغەمۇۇۇۇبەر ،كەبە ،پەرىشۇۇۇۇتە ،ئاسۇۇۇۇمان،
سۇۇۇۇۇ ،ھايۇۇۇۇات ،ئامۇۇۇۇانەت ،روال ،بۇۇۇۇاش ،سۇۇۇۇۇلتاننىڭ ھايۇۇۇۇاتى ،سۇۇۇۇۇلتاننىڭ
ئىلتىپۇۇۇۇاتى ،پاالنچىنىۇۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇۇى دېگەنۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇۇاش نەرسۇۇۇۇىلەرنىڭ
نامى بىلەنمۇ قەسەم ئىچىش يالغان قەسەم ھېسابلىنىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ« :ﷲ
سۇۇىلەرنى ئاتۇۇا  -بوۋاڭالرنىۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇلەن قەسۇۇەم ئىچىشۇۇتىن توسۇۇۇىدۇ.
كىمكۇۇى قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇە ،ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇەم ئىچسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى
جىۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇن»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :قەسۇۇۇەم
ئىچىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى پەقەت ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى
جىۇۇۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇۇۇن»  .ئابۇۇۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەمۇرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :بۇتالرنىۇۇۇڭ ۋە ئاتۇۇۇا  -بوۋاڭالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى
بىلەن قەسەم ئىچمەڭالر» .
بۇرەيۇۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ئامانەتنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچۇۇۇكەن بىۇۇۇزدىن ئەمە »  .يەنە
ئۇنىڭۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ″ :مەن
ئىسۇۇۇۇۇالمدىن ئۇۇۇۇۇادا – جۇۇۇۇۇۇدامەن ″دېۇۇۇۇۇگەن تەقۇۇۇۇۇدىردە ،ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇ

بۇخارى ،تىرمىزى ،نەسائى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تىرمىزى ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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قەسۇۇۇىمىدە يالغۇۇۇانچى بولسۇۇۇا ،دېگىنىۇۇۇدەك بولىۇۇۇدۇ .راسۇۇۇتچىل بولسۇۇۇا،
ئىسالمغا ھەرگىزمۇ ساالمەت قايتىپ كېلەلمەيدۇ» .
ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ :كەبىنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى
بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم قىلىمەنكۇۇۇۇى ،دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالپ :ﷲتىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقا
نەرسۇۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇۇەم ئىچەمسۇۇۇۇۇەن؟ ھۇۇۇۇۇالبۇكى ،مەن
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :كىمكۇۇۇۇى ﷲتىۇۇۇۇن
باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچسۇۇۇە ،كۇۇۇاپىر يۇۇۇاكى شۇۇۇېرىك
كەلتۈرگۈچى بولىدۇ» دېگەنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم - ،دېدى.
بەزى ئۇۇۇۇالىمالر پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ:
«كۇۇۇۇاپىر يۇۇۇۇاكى شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرگۇۇۇۇۈچى بولىۇۇۇۇدۇ» دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزىنى
چۈشۇۇۇەندۈرۈپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قورقۇتۇۇۇۇش مەنىسۇۇۇىدە كەلۇۇۇگەن .بۇۇۇۇ،
خۇۇۇۇۇددى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :رىيۇۇۇۇا
شېرىكتۇر» دېگەن سۆزىگە ئوخشاش.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن:
«كىمكۇۇۇۇۇى قەسۇۇۇۇۇەم ئىچىۇۇۇۇۇپ ،قەسۇۇۇۇۇىمىدە :الت ۋە ئۇۇۇۇۇۇززا (بۇۇۇۇۇۇت
ئىسۇۇۇىملىرى)نىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى - ،دېۇۇۇگەن بولسۇۇۇا″ ،
الئىالھە ئىلاللالال ″دېسۇن» .
سۇۇۇاھابە كىۇۇۇرامالر مۇسۇۇۇۇلمان بولۇشۇۇۇتىن ئىلگىۇۇۇرى بۇۇۇۇ بۇتالرنىۇۇۇڭ
نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم ئىچەتتۇۇۇۇى .ئۇالرنىۇۇۇۇڭ تىللىۇۇۇۇرى ئادەتلىنىۇۇۇۇپ
قالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ،بەزىۇۇدە بۇۇۇ بۇتالرنىۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇلەن قەسۇۇەم ئىچىۇۇپ
سۇۇۇۇالغان بولۇشۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇمكىن .شۇۇۇۇۇڭا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئۇالرنىۇۇۇڭ تىللىۇۇۇرى يۈگۇۇۇۈرۈپ سۇۇۇالغان نەرسۇۇۇىگە كەففۇۇۇارەت
بولۇشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ،ئۇۇۇۇۇالرنى ″الئىۇۇۇۇالھە ئىلاللۇۇۇۇالال ″دېيىشۇۇۇۇكە (يەنۇۇۇۇى
كەلىۇۇۇۇمە تەۋھىۇۇۇۇدنى ئېيتىشۇۇۇۇقا) ئەمىۇۇۇۇر قىلغۇۇۇۇان .ﷲتىۇۇۇۇن تەۋفىۇۇۇۇق
تىلەيمىز ،ئامىن.

ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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يىگىرمە ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
زۇلۇم قىلىش
خەلقنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى يەۋېلىۇۇۇۇش ،زورالپ ئېلىۇۇۇۇۋېلىش ،ئىنسۇۇۇۇانالرنى
ئۇۇۇۇرۇش ،تىلۇۇۇالش ،مەزلۇمالرنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە تاجۇۇۇاۋۇز قىلىۇۇۇش ۋە ئۇالرغۇۇۇا
ئۇۋال قىلىش زۇلۇم ھېسابلىنىدۇ.
ِ
اّللج َجو ووعرِرِ جك َّ و ووع يجو ْ ج و و ُ المَّو ووعل ُ َ جن إِ ََّّنجو ووع
سو و ج َّ
ول م
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالج جَتْ ج

يُو و و و و جوم ِم ُرُ ْم لِيجو و و و و ْوََ نج ْكو و و و و جخ ُ رِي و و و و ِوِّ األجبْ ج و و و ووع ُ ُه ُْ ِا ِو و و و و ج ُه َْنِ ِو و و و و ُ ُ ِ و و و و و ُِ ْم الج يجو ْرنجو و و و و ُّ إِلج و و و و ْوي ُِ ْم اج و و و و ْوررُو ُُ ْم
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين سجج ُ و و و ووَاْ جبَّونجو و و ووع يج ِم ْراجو و و ووع إِ جم
وعا يجو و و و ْوَج يجو و و و ْني ُِ ُم الْ ج و و و و جِا ُ رجويجو َُو و و ووَ ُ الو و و ووِ ج
جيجرْ و و و و ج نُو ُُ ْم ج و و و و جوَا جيجاو و و ووِ ِ النَّو و و و ج
يج ج و و و و َ قج ِري و و و َ ُّ
الر ُ و و و و يج جُْ نج َُِاُو و ووَاْ يجقْسو و و و ْ تُم ِمه و و وون قجو ْبو و و و جه و و ووع لج ُِ و و ووم ِمه و و وون ج ا َ
ِ
ول َِن و و و ْ
ج
ول جَ ْك جَنجو و و و ج جاجوتَّبو و و و ِ ُّ ج ج
ج
ُ
ِ َّ ِ
سو و و و ُوُ ْم جنجوبجو و و و و َّ ج لج ُِو و و و ْوم جئ ْي و و و و ج رجو ج ْنجو و و ووع اِِو و و و ْوم ج ج و و و و جوربْونجع لج ُِو و و و ُوم
سو و و ووعئ ِن الو و و ووِ ج
ين سجج ُ و و و ووَاْ يجاُ ج
ج ج و و و و جِنتُ ْم ِِف جه ج
األ ْجه جو و ووع ج ﴾ ﴿زالىمالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇۇۇۇلىرىدىن ﷲنۇۇۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇۇۇخەۋەر دەپ

ئۇۇۇۇويلىمىغىن .ﷲ ئۇۇۇۇۇالرنى جازاالشۇۇۇۇنى (شۇۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇۇڭ دەھشۇۇۇۇىتىدىن)
كۇۇۇۆزلەر چەكچىيىۇۇۇپ قالىۇۇۇدىغان كۇۇۇۈنىگىچە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگىچە)
كېچىكتۈرىۇۇۇدۇ( .بۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە) ئۇۇۇۇالر باشۇۇۇلىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ
چاپىۇۇۇۇدۇ .كۇۇۇۇۆزلىرى ئېچىلىۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ( .تېڭىرقىغۇۇۇۇانلىقتىن) دىللىۇۇۇۇرى
(ئەقىۇۇۇۇل  -ئىۇۇۇۇدراكتىن) خۇۇۇۇالى بولۇۇۇۇۇپ قالىۇۇۇۇدۇ( .ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد!)
كىشۇۇۇۇلەرنى (يەنۇۇۇۇى كۇففۇۇۇۇارالرنى) ئۇۇۇۇازا كېلىۇۇۇۇدىغان كۇۇۇۇۈن (يەنۇۇۇۇى
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى) دىۇۇۇۇن ئاگاھالنۇۇۇۇدۇرغىن( .بۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدە) زالىمۇۇۇۇالر:
«پەرۋەردىگۇۇۇارىمىز! بىۇۇۇزگە قىسۇۇۇقىغىنا ۋاقىۇۇۇ مۇۇۇۆھلەت بەرگىۇۇۇن (يەنۇۇۇى
دۇنياغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتۇرغىن) ،دەۋىتىڭنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىاليلۇۇۇۇى ،پەيغەمۇۇۇۇبەرلەرگە
ئەگىشۇۇۇۇەيلى» دەيۇۇۇۇدۇ( .ئۇالرغۇۇۇۇا) سۇۇۇۇىلەر ئىلگىۇۇۇۇرى ،بىۇۇۇۇز ھەرگىۇۇۇۇز
يوقالمۇۇۇۇۇۇۇايمىز ،دەپ قەسۇۇۇۇۇۇۇەم ئىچمىگەنمىۇۇۇۇۇۇۇدىڭالر؟ (دېيىلىۇۇۇۇۇۇۇدۇ).
ئۇۇۇۆزلىرىگە زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇانالرنى (ھۇۇۇاالك قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىن) سۇۇۇىلەر
ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جايلىرىۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇردۇڭالر( .ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جايلىرىۇۇۇۇدىن ئىبۇۇۇۇرەت
ئالسۇۇۇۇاڭالرچۇ) ،ئۇۇۇۇۇالرنى قانۇۇۇۇداق جازالىغۇۇۇۇانلىقىمىز سۇۇۇۇىلەرگە ئېنىۇۇۇۇق
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مەلۇۇۇۇۇم بولۇۇۇۇدى .سۇۇۇۇىلەرگە نۇرغۇۇۇۇۇن مىسۇۇۇۇالالرنى كەلتۇۇۇۇۈردۇق( .يەنۇۇۇۇى
پەيغەمبەرلەرگە چىنپۈتمىگەنلەرنىڭ ئەھۋالىنى بايان قىلدۇق)﴾ .
ِ
َّ ِ
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ ََّّنوج ووع َّ ِ
وعا﴾
الس و وبي ُ جك جو ووَ الو ووِ ج
ين يجمْ ُ و ووَ جن النَّو و ج
﴿ ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت ،كىشۇۇۇۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇۇۇدىغان
َّ ِ
جٍ ُهن جَ جو و و و َ
ول يجن جَ ِبُو و و ووَ جن﴾ ﴿زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇم
ين سجج ُ و و و ووَا ي َّ
ئۇۇۇۇۇۇۇۇۇادەملەردۇر﴾ ؛ ﴿ ج ج و و و ويجو ْ ج ُم الو و و ووِ ج
قىلغۇچىالر ئۇزاققا قالماي قايسى جايغا قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ﷲ زالىمغۇۇۇۇۇا
مۇۇۇۆھلەت بېرىۇۇۇدۇ ،جازالىغانۇۇۇدا ھەرگىۇۇۇز بۇۇۇوش قويىۋەتمەيۇۇۇدۇ» دېۇۇۇدى.
ئانۇۇۇۇدىن بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇدى ﴿ :ج جئو و جِلِ ج يج ْ و و ُِ جبِمو و ج إِ جا يج ج و و جِ الْ َُ و جورب ج ِ و و ج سجعلِ ج ووَ إِ َّن
يج ْ و و جِ ُ يجلِوويم جشو و ِ ي ﴾ ﴿پەرۋەردىگارىۇۇۇڭ زالىۇۇۇم يۇۇۇۇرتالر (ئاھالىسۇۇۇى) نۇۇۇى ھۇۇۇاالك
قىلسۇۇۇۇا ،ئەنە شۇۇۇۇۇنداق ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇدۇ .ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابى ھەقىۇۇۇۇقەتەن
تولىمۇ قاتتىقتۇر﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇرەر بۇرادىرىنىۇۇۇڭ ئابرۇيىغۇۇۇا يۇۇۇاكى مېلىغۇۇۇا زىيۇۇۇان
يەتكۇۇۇۇۇۈزۈپ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇۇۋال قىلغۇۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇۇا ،تىلۇۇۇۇۇال ۋە تەڭۇۇۇۇۇگە
ئىشۇۇۇلىمەيدىغان (قىيۇۇۇامەت) كۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن (يەنۇۇۇى بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا)
رازىلىشىۋالسۇۇۇۇۇۇن( .ئەگەر رازىالشۇۇۇۇۇمىغان بولسۇۇۇۇۇا) زالىمنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇالىى
ئەمىلۇۇۇۇى سۇۇۇۇالغان زۇلمىغۇۇۇۇا چۇشۇۇۇۇلۇق ئېلىنىۇۇۇۇپ (مەزلۇمغۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇدۇ).
ئەگەر زالىمنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇالىى ئەمىلۇۇۇۇى بولمىسۇۇۇۇا ،مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرى
ئېلىنىپ ،زالىمغا يۈكلىنىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇۇ
قۇددۇسۇۇۇىدا ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇ« :ئۇۇۇى
بەنۇۇۇدىلىرىم! مەن زۇلۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆز نەپسۇۇۇىمگە ھۇۇۇارام قىلۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇنى

سۈرە ئىبراھىم - 32 ،ئايەتتىن  34ۇ ئايەتكىچە.
سۈرە شۇرا 32 ،ۇ ئايەت.
سۈرە شۇئەرا 221 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە ھۇد 012 ،ۇ ئايەت.
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇاراڭالردىمۇ ھۇۇۇارام قىلۇۇۇدىم( .شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن) بىۇۇۇر ۇ
بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلماڭالر» .
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ (ئۇۇۇۇى سۇۇۇۇاھابىلىرىم!) مۇۇۇۇۇفلى (مۇۇۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇۇۇچى) كىۇۇۇۇم،
بىلەمسىلەر؟  -دەپ سورىغانىدى ،ساھابىلەر:
_ ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! بىۇۇۇۇز پۇۇۇۇۇلى ۋە مۇۇۇۇال -
دۇنياسۇۇۇۇۇى قالمىغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىنى ″مۇۇۇۇۇۇفلى  ″دەيمىۇۇۇۇۇز - ،دېۇۇۇۇۇدى.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۈممىتىم ئىچىۇۇۇدىكى مۇۇۇۇفلى (دۇنيۇۇۇادا) بۇۇۇۇنى تىللىغۇۇۇانلىقى،
ئۇنىۇۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇۇى ئېلىۋالغۇۇۇۇانلىقى ،ئاۋۇنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇابرۇيىنى تۇۇۇۇۆككەنلىكى،
مۇۇۇاۋۇنى ئۇرغۇۇۇۇانلىقى ،باشۇۇۇۇقا بىرىنىۇۇۇۇڭ قېنىنۇۇۇۇى تۇۇۇۇۆككەنلىكى ئۈچۇۇۇۇۈن،
ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇۇۇاۋابى ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىلەرگە ئېلىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىلگەن ،ئەگەر
ئۈسۇۇۇۇتىدىكى زۇلۇۇۇۇۇم تۈگەشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇۇۇاۋابى
تۇۇۇۇۈگەپ قالسۇۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرى ئېلىنىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە
يۈكلەنگەن ،ئاندىن دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر - ،دېدى .
بۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇلەرنىڭ ھەممىسۇۇۇۇى سۇۇۇۇەھىى ھەدىۇۇۇۇ كىتابلىرىۇۇۇۇدىن
ئېلىنۇۇۇۇدى .يۇقىرىۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ:
«بىۇۇۇر تۈركۇۇۇۈم كىشۇۇۇىلەر ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ چاچىۇۇۇدۇ،
ئۇۇۇۇالر قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇى نەقىۇۇۇل
قىلىنغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇۇڭ يەنە مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇنى يەمەنۇۇۇگە ئەۋەتكەنۇۇۇدە« :مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىدىن سۇۇۇاقالنغىن.
چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ﷲ ئارىسۇۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇۇداق پەردە
يوقتۇر» دېگەنلىكى نەقىل قىلىنغان.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
« كىمكۇۇى بىۇۇر غېۇۇرىچ چۇۇاغلىق زېمىننۇۇى زۇلۇۇۇم بىۇۇلەن نۇۇاھەق ئېلىۋالسۇۇا،

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان.
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قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا يەتتە قات زېمىن تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇ» .
بەزى كىتۇۇۇۇابالردا نەقىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر ھەدىۇۇۇۇ قۇددۇسۇۇۇۇىدا
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال :مەنۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ياردەمچىسۇۇۇى يۇۇۇوق
كىشۇۇۇۇىگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەم قۇۇۇۇاتتىق غەزىۇۇۇۇپىمگە ئۇچرايۇۇۇۇدۇر- ،
دېگەن» .
بىۇۇر شۇۇائىر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ (شۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇنى مۇنۇۇداق) :كۈچۇۇۇۈڭ
يەتۇۇۇكەن چاغۇۇۇدا زۇلۇۇۇۇم قىلمۇۇۇا .زۇلۇمنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاقىۋىتى پۇشۇۇۇمان قىلدۇرىۇۇۇدۇ.
سۇۇۇەن راھەت ئۇخلىغۇۇۇان بىۇۇۇلەن ،مەزلۇۇۇۇم ھەمىشۇۇۇە ئويغۇۇۇاقتۇر .ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنى
قارغايدۇ ،ﷲمۇ ھەرگىز ئۇخلىمايدۇ.
بەزى سۇۇۇۇەلەفلەر مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن :بىچۇۇۇۇارىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلمۇۇۇۇا.
ئۇنداق قىلساڭ ،كۈچلۈكلەرنىڭ ئەڭ يامىنى بولۇپ قالىسەن.
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :يۇۇۇاۋا غۇۇۇازمۇ
زالىمنىۇۇۇڭ زۇلمىۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ ،ئۇۋىسۇۇۇىدىن چىقالمۇۇۇاي ئۇۇۇورۇقالپ ئۆلۇۇۇۈپ
كېتىۇۇۇۇدۇ .ئېيتىلىشۇۇۇۇچە ،تەۋراتقۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق يېزىلغۇۇۇۇان :بىۇۇۇۇر جاكۇۇۇۇارچى
پۇلسۇۇىرات كۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇتىدە تۇۇۇرۇپ مۇنۇۇداق نىۇۇدا قىلىۇۇدۇ :ئۇۇى ئۇۇازغۇن
زالىمۇۇۇۇالر جامائەسۇۇۇۇى! ئۇۇۇۇى راھەتۇۇۇۇپەرە بەتبەخۇۇۇۇتلەر جامائەسۇۇۇۇى! ﷲ
تائۇۇۇاال ئىززىتۇۇۇى ۋە بۈيۈكلۇۇۇۈكى بىۇۇۇلەن :بۈگۇۇۇۈن بۇۇۇۇ كۇۇۇۆۋرۈكتىن ھېچقانۇۇۇداق
زالىم ئۆتەلمەيدۇ - ،دەپ قەسەم ئىچتى.
جۇۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ھەبەشىشۇۇۇۇتانغا
ھىجۇۇۇرەت قىلىۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن مۇھۇۇۇاجىرالر مەكۇۇۇكە پەتھۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان يىلۇۇۇى
قايتىۇۇۇۇپ كەلگەنىۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
ئۇالرغۇۇۇۇا« :ھەبەشىسۇۇۇۇتان دىيارىۇۇۇۇدا كۇۇۇۇۆرگەن ۋە ئەڭ ھەيۇۇۇۇران قالغۇۇۇۇان
ۋەقەلەرنۇۇۇۇى ئېيتىۇۇۇۇپ بەرمەمسۇۇۇۇىلەر؟» دېگەنىۇۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇۇالر ئىچىۇۇۇۇدىكى
ياشۇۇالر مۇنۇۇداق دېۇۇدى :ئۇۇى ﷲنىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرى! بىۇۇر كۇۇۈنى بىۇۇز مەلۇۇۇم
بىۇۇۇر جايۇۇۇدا ئۆلتۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدۇق .يېنىمىۇۇۇزدىن بېشۇۇۇىدا بىۇۇۇر قاپۇۇۇاق سۇۇۇۇ
كۆتۇۇۇۈرگەن قېۇۇۇرى بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئۇۇۇۆتتى .ئۇۇۇۇ بىۇۇۇر ياشۇۇۇنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ
كېتىۋاتقانۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇ بۇۇۇاال ئايالنىۇۇۇڭ دولىسۇۇۇىغا بىۇۇۇر قۇۇۇولىنى قويۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى
ئىتتىرىۇۇۇۇۋەتتى .ئايۇۇۇۇال تىۇۇۇۇزىچە يىقىلىۇۇۇۇپ چۈشۇۇۇۇتى .سۇۇۇۇۇ قۇۇۇۇاپىقىمۇ
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سەخاۋى ″مەقاسىد ھەسەنە ″ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان .ئەلبانى :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
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چېقىلىۇۇپ كەتتۇۇى .ئايۇۇال ئورنىۇۇدىن تۇۇۇرۇپ ئۇنىڭغۇۇا الپپىۇۇدە بىۇۇر قارىۇۇدى
– دە ،ئانۇۇۇدىن :پۇۇۇات ئارىۇۇۇدا نۇۇۇېمە قىلغىنىڭنۇۇۇى بىلىۇۇۇپ قالىسۇۇۇەن ئۇۇۇى
زالىۇۇۇم .ﷲ كۇرسۇۇۇۇىنى قويغانۇۇۇۇدا ،ئىلگىۇۇۇرى ۋە كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇۆتكەن بۇۇۇۇارلىق
خۇۇۇۇااليىقالرنى توپلىغانۇۇۇۇدا ،قۇۇۇۇولالر ۋە ئايۇۇۇۇاغالر قىلمىشۇۇۇۇلىرىنى بىۇۇۇۇر -
بىۇۇۇرلەپ سۇۇۇۆزلەيدىغان زامۇۇۇان كەلگەنۇۇۇدە ،تۇۇۇاڭال مەھشۇۇۇەر كۇۇۇۈنى ﷲنىۇۇۇڭ
ھۇزۇرىغۇۇۇا بارغانۇۇۇدا ئىككىمىۇۇۇز ئارىسۇۇۇىدىكى بۇۇۇۇ قىلمىشۇۇۇىڭدىن چوقۇۇۇۇم
ھېسۇۇۇا بېرىسۇۇۇەن - ،دېۇۇۇدى .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم(« :ئۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇال) راسۇۇۇۇ ئېيتىپتۇۇۇۇۇ ،زالىمالردىۇۇۇۇن
ئاجىزالرنىۇۇۇۇڭ ھەقلىۇۇۇۇرى ئېلىنمىغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەتنى ﷲ قانۇۇۇۇداقمۇ
پاكلىسۇن؟» دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«بەش تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە ﷲنىۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇى چۈشۇۇۇىدۇ .ئەگەر ﷲ خالىسۇۇۇا
ئۇۇۇۇۇالرنى دۇنيانىۇۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇۇدە جازااليۇۇۇۇدۇ .خالىسۇۇۇۇا ئۇۇۇۇاخىرەتتە ئۇۇۇۇۇالرنى
دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا بۇيرۇيۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇى ،خەلقىۇۇۇدىن ئۆزىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى
تولۇۇۇۇق ئېلىۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇۇڭ ھەققىۇۇۇگە كەلگەنۇۇۇدە ئىنسۇۇۇاپ قىلمىغۇۇۇان ۋە
ئۇالرغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلىشۇۇۇتىن ۋاز كەچمىۇۇۇگەن باشۇۇۇلىق؛ ئىككىنچۇۇۇى ،خەلقۇۇۇى
ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇدىغان ،ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۆزى كۈچلۇۇۇۈك ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇلەن ئۇۇۇاجىز
ئىنسۇۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇادالەت يۈرگۈزمەيۇۇۇۇدىغان ۋە نەپسۇۇۇۇى خاھىشۇۇۇۇى
بۇۇۇويىچە سۇۇۇۆزلەيدىغان باشۇۇۇلىق؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،خوتۇۇۇۇن  -بۇۇۇالىلىرىنى ﷲقۇۇۇا
تۇۇۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇۇۇقا بۇيرىمايۇۇۇۇۇدىغان ،ئۇالرغۇۇۇۇۇا دىۇۇۇۇۇن
ئەھكۇۇۇۇاملىرىنى ئۆگەتمەيۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇائىلە باشۇۇۇۇلىقى؛ تۇۇۇۇۆتىنچى ،بىراۋنۇۇۇۇى
تولۇۇۇۇۇق ئىشۇۇۇۇلىتىپ ،ئەممۇۇۇۇا ھەققىنۇۇۇۇى تولۇۇۇۇۇق بەرمىۇۇۇۇگەن خوجۇۇۇۇايىن؛
بەشىنچى ،ئايالنىڭ مېھر ھەققىنى بەرمىگەن ئەر» .
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى سۇۇۇاالم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇاال مەخلۇقۇۇۇاتالرنى
ياراتقان چاغدا ،ئۇالر ئۆرە تۇرۇپ ،باشلىرىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ:
_ ئۇۇۇى رەببىمىۇۇۇز! سۇۇۇەن كىۇۇۇم بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە؟  -دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،ﷲ
تائاال:

ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەمما سەنەدى زەئىپتۇر.
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_ تۇۇۇۇاكى مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ ھەققۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇۇنغىچە مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن
بىرگىمەن - ،دېدى.
ۋەھۇۇۇب ئىبنۇۇۇى مۇۇۇۇنەببەال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاھالردىن
بىۇۇۇرى كۇۇۇۆركەم بىۇۇۇر قەسۇۇۇىر سۇۇۇېلىپتۇ .كەمۇۇۇبەغەل ۋە قېۇۇۇرى بىۇۇۇر ئايۇۇۇال
كېلىۇۇۇپ ،يېتىۇۇۇپ قوپۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئۇنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بىۇۇۇر كەپە قۇرۇپتۇۇۇۇ .بىۇۇۇر
كۇۇۇۈنى زالىۇۇۇم پادىشۇۇۇاال قەسۇۇۇىرنىڭ ئەتراپىنۇۇۇى ئايلىنىۋېتىۇۇۇپ بۇۇۇۇ كەپىنۇۇۇى
كۆرۈپ قاپتۇ ۋە:
_ بۇ كىمنىڭ؟  -دەپ سوراپتۇ .ئەتراپىدىكىلەر:
_ كەمۇۇۇبەغەل بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ،ئۇنىڭۇۇۇدا يېتىۇۇۇپ قوپىۇۇۇدۇ - ،دەپتۇۇۇۇ.
پادىشۇۇۇاال بۇۇۇۇ كەپىنۇۇۇى بۇۇۇۇزۇپ تاشالشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇق قىپتۇۇۇۇ .ئايۇۇۇال كېلىۇۇۇپ
كەپىسىنىڭ يىقىلغانلىقىنى كۆرۈپ:
_ كىۇۇۇم بۇزىۇۇۇۋەتتى؟  -دەپتۇۇۇۇ .پادىشۇۇۇاال ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرۈپ بۇزىۇۇۇۋەتتى- ،
دېۇۇۇگەن جۇۇۇاۋابنى ئالغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،بېشۇۇۇىنى ئاسۇۇۇمانغا كۆتۇۇۇۈرۈپ :ئۇۇۇى
پەرۋەردىگۇۇۇارىم! مەن بۇۇۇۇ يەردە يۇۇۇوق ئىۇۇۇدىم .سۇۇۇەن قەيەردە ئىۇۇۇدىڭ؟!
 دەپ نىۇۇۇۇۇدا قىلىپتۇۇۇۇۇۇ .شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن ،ﷲ تائۇۇۇۇۇاال جىبرىلىۇۇۇۇۇلئەلەيھىسسۇۇۇاالمنى قەسۇۇۇىرنى ئىچىۇۇۇدىكى كىشۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپ دۈم
كۆمتۈرۈۋېتىشۇۇۇكە بۇيرۇپتۇۇۇۇ .جىبرىلىۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇاالم بۇۇۇۇيرۇقنى بەجۇۇۇا
كەلتۈرۈپتۇ .
ئېيتىلىشۇۇۇۇۇۇچە ،خالىۇۇۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇۇۇى بەرمەك ۋە ئۇۇۇۇۇۇوغلى تۇرمىغۇۇۇۇۇۇا
تاشالنغاندا ،ئوغلى:
_ ئۇۇۇى دادا! ئىززەتلىۇۇۇك بىۇۇۇر ھايۇۇۇاتتىن كېۇۇۇيىن تۇۇۇۈرمىگە سۇۇۇولىنىپ
قالدۇق - ،دەپتۇ .دادىسى:
_ ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم! مەزلۇمالرنىۇۇۇۇڭ كېچىلىۇۇۇۇرى قىلغۇۇۇۇان بەتدۇئاسۇۇۇۇى
بىزنۇۇۇى بۇۇۇۇ يەرگە كىرگۇۇۇۈزدى .بىۇۇۇز ئۇالرنىۇۇۇڭ نالىلىرىۇۇۇدىن غاپىۇۇۇل قالۇۇۇدۇق،
ئەمما ﷲ غاپىل ئەمەستۇر - ،دەپتۇ.
يەزىۇۇۇد ئىبنۇۇۇى ھەكەم مۇنۇۇۇداق دەيتتۇۇۇى :ھېچكىمۇۇۇدىن مەن زۇلۇۇۇۇم
قىلغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇىدىن قورققىنىمۇۇۇۇۇۇدەك قورقمىۇۇۇۇۇۇدىم .چۇۇۇۇۇۇۈنكى مەن
بىلىمەنكۇۇۇى ،ئۇنىۇۇۇڭ ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا ياردەمچىسۇۇۇى يۇۇۇوق .ئۇۇۇۇ :ﷲ ماڭۇۇۇا
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يېتىۇۇۇۇدۇ .ﷲ ئىككىمىۇۇۇۇز ئارىسۇۇۇۇىدا ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇچىۇۇۇۇدۇر - ،دېۇۇۇۇگەن
ئىدى .
خەلىۇۇۇۇپە ھۇۇۇۇارۇن رەشۇۇۇۇىد شۇۇۇۇائىر ئەبۇۇۇۇۇ ئەتۇۇۇۇاھىيەنى تۇرمىغۇۇۇۇا
سۇۇۇولىغاندا ،ئۇۇۇۇ خەلىۇۇۇپىگە تۇرمىۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق ئىككۇۇۇى بەيتنۇۇۇى يازغۇۇۇان
ئىۇۇۇكەن (مەزمۇۇۇۇنى) :ﷲقۇۇۇا قەسۇۇۇەم قىلىمەنكۇۇۇى ،بىلىۇۇۇپ قۇۇۇوي! زۇلۇۇۇۇم
شۇۇۇۇملۇقتۇر .يامۇۇۇانلىق قىلغۇۇۇانمۇ زالىمنىۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇدۇر .ئۇۇۇى زالىۇۇۇم! تۇۇۇاڭال
مەھشۇۇۇۇۇەردە ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇۇدا ئۇچراشۇۇۇۇۇقان چاغۇۇۇۇۇدا ،ئازابالنغۇۇۇۇۇان
كىشىنىڭ كىم ئىكەنلىكىنى بىلىپ قالىسەن.
ئەبۇۇۇۇ ئۇمامەنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ« :زالىۇۇۇم
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى جەھەنۇۇۇنەم كۇۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇۇتىگە چىققانۇۇۇدا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان
كىشىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئۇچرىشۇۇۇىدۇ .مەزلۇۇۇۇم ئۇنىڭغۇۇۇا قانۇۇۇداق ۋە نۇۇۇېمە بىۇۇۇلەن
زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇانلىقىنى ئەسۇۇۇلىتىدۇ .زالىمۇۇۇالر زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلىرىدىن
ھەرگىزمۇۇۇۇۇ ئايرىاللمايۇۇۇۇدۇ ،ھەتتۇۇۇۇا پۈتۇۇۇۇۈن ياخشۇۇۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇۇۇاۋابىنى
مەزلۇۇۇۇۇمالر ئېلىۋالىۇۇۇۇدۇ .ئەگەر سۇۇۇۇاۋا ئىشۇۇۇۇلىرى بولمىسۇۇۇۇا ،قىلغۇۇۇۇان
زۇلمىغۇۇۇا يارىشۇۇۇا ،مەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا يۈكلىنىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن
جەھەننەمنىڭ ئەڭ تىگىگە تاشلىنىدۇ» .
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەنەسۇۇۇۇتىن مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :مەن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى
ئاڭلىۇۇۇدىم« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بەنۇۇۇدىلەر يۇۇۇاالڭ ئايۇۇۇاغ ،يالىڭۇۇۇاچ ،خەتۇۇۇنە
قىلىنمىغۇۇۇۇان ،قۇۇۇۇۇرۇق سۇۇۇۇالتاڭ ھالۇۇۇۇدا ھەشۇۇۇۇىر قىلىنىۇۇۇۇدۇ .بىۇۇۇۇر نىۇۇۇۇدا
قىلغۇۇۇۇۇچى يىۇۇۇۇراق – يېقىنۇۇۇۇدىكى ھەمۇۇۇۇمە ئاڭلىغىۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇاۋاز بىۇۇۇۇلەن
توۋاليۇۇۇدۇ :مەن ھېسۇۇۇا ئۇۇۇالغۇچى پادىشۇۇۇاھمەن! بىۇۇۇر كاچۇۇۇات چۇۇۇاغلىق
ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇارتۇق زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلىنغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ھەقلىۇۇۇۇۇرى
زالىمالردىۇۇۇۇۇن ئېلىنمۇۇۇۇۇاي تۇۇۇۇۇۇرۇپ ،جەنۇۇۇۇۇنەت ئەھلۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە،
جەھەنۇۇۇۇنەم ئەھلۇۇۇۇى جەھەنۇۇۇۇنەمگە كىرمەيۇۇۇۇدۇ .رەببىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇېچكىمگە
زۇلۇم قىلمايدۇ» .بىز:
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_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇۇۇۇ قانۇۇۇداق بولىۇۇۇدۇ؟ بىۇۇۇز يۇۇۇاالڭ ئايۇۇۇاغ
ۋە يالىڭۇۇۇۇاچ تۇرسۇۇۇۇاق - ،دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدۇق ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ياخشۇۇۇىلىق ۋە يامانلىققۇۇۇا قۇۇۇاراپ مۇكاپۇۇۇات يۇۇۇاكى جۇۇۇازا بېرىلىۇۇۇدۇ،
رەببىڭ ھېچكىمگە زۇلۇم قىلمايدۇ - ،دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« كىمكۇۇۇۇى بىراۋنۇۇۇۇى نۇۇۇۇاھەق بىۇۇۇۇر قامچۇۇۇۇا ئۇرسۇۇۇۇا ،قىيۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇدە
ئۇنىڭدىن قىسا ئېلىنىدۇ» .
ئېيتىلىشۇۇۇۇچە ،پۇۇۇۇارى پادىشۇۇۇۇاھلىرىدىن بىۇۇۇۇرى ئوغلىغۇۇۇۇا تەلىۇۇۇۇم –
تەربىۇۇۇيە ۋە ئەدەپ  -ئەخۇۇۇالق ئۇۇۇۆگىتىش ئۈچۇۇۇۈن بىۇۇۇر ئۇسۇۇۇتاز تۇتۇپتۇۇۇۇ.
ئۇۇۇۇاخىرى بۇۇۇۇۇ ئوغۇۇۇۇۇل ئىلىۇۇۇۇم ،پەزلۇۇۇۇى  -كەرەم ۋە ئەدەپ – ئەخالقتۇۇۇۇا
ۋايىغۇۇۇۇا يېتىپتۇۇۇۇۇ .بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى ئۇسۇۇۇۇتازى ئۇۇۇۇۇنى چاقىرتىۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇپ،
ھېچقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھى بولمىسۇۇۇۇىمۇ ،بىۇۇۇۇرەر سۇۇۇۇەۋە كۆرسەتمەسۇۇۇۇتىن
قۇۇاتتىق ئۇرۇپتۇۇۇ .شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن ،شۇۇاگىرت ئۇسۇۇتازىنى ئۇۇۆچ كۇۇۆرۈپ قۇۇاپتۇ.
ئۇۇۇۇ چۇۇۇوڭ بولۇۇۇۇپ ،دادىسۇۇۇى ئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تەخۇۇۇتكە ئولتۇرۇپتۇۇۇۇ ۋە
ئۇستازىنى چاقىرتىپ كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
_ نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن پۇۇۇۇاالنى كۇۇۇۇۈنى مېنۇۇۇۇى ھېچقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھىم
بولمىسۇۇۇىمۇ ،بىۇۇۇرەر سۇۇۇەۋە كۆرسەتمەسۇۇۇتىن قۇۇۇاتتىق ئۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدىڭ؟
 دەپ سوراپتۇ .ئۇستازى:_ ئۇۇۇى پادىشۇۇۇاال! شۇۇۇۇنى بىلىۇۇۇۋالغىنكى ،سۇۇۇەن ئىلىۇۇۇم  -مەرىۇۇۇپەت
ۋە ئەدەپ  -ئەخالقتۇۇۇا يۇۇۇۇقىرى مەرتىۇۇۇۋىگە يەتتىۇۇۇڭ ،داداڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن
تەخۇۇۇۇتكە چىقىشۇۇۇۇىڭنى بىلەتۇۇۇۇتىم .تايۇۇۇۇاق ۋە زۇلۇمنىۇۇۇۇڭ ئەلىمىنۇۇۇۇى
تېتىۇۇۇپ ،ھۇۇۇېچكىمگە زۇلۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇلىقىڭ ئۈچۇۇۇۈن شۇۇۇۇنداق قىلۇۇۇدىم- ،
دەپتۇ .بۇ جاۋابتىن مەمنۇن بولغان پادىشاال ئۇستازىغا:
_ ﷲ سۇۇۇۇېنى ياخشۇۇۇۇى مۇكاپاتلىسۇۇۇۇۇن - ،دەپتۇۇۇۇۇ ،ئانۇۇۇۇدىن ئۇنىڭغۇۇۇۇا
سوغا  -ساالمالر بېرىپ ،يولغا ساپتۇ .
ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار.
بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغۇان .بەززار ۋە تەبەرانىمۇۇ رىۇۋايەت قىلغۇان .ئەلبۇانى :سۇەھىى- ،
دېگەن.
بۇ قىسسىنىڭ راس ياكى يالغان ئىكەنلىكىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
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يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى يەۋېلىشۇۇۇمۇ زۇلۇمۇۇۇدۇر .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇئۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى
يەمەنۇۇۇۇۇگە ئەۋەتكەنۇۇۇۇۇدە« :ئۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇاز! مەزلۇمنىۇۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇۇىدىن
سۇۇۇاقالنغىن .چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ﷲ ئارىسۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇداق
پەردە يوقتۇۇۇۇۇر» دېۇۇۇۇگەن  .يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە« :مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى
بۇلۇتنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە (يەنۇۇۇى ئاسۇۇۇمانغا) كۆتۈرۈلىۇۇۇدۇ( .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا) ﷲ
تائۇۇۇۇاال :ئىۇۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇۇۈكىم بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەم ئىچىمەنكۇۇۇۇى ،بىۇۇۇۇر
مۇۇۇۇددەت كېيىنۇۇۇراق بولسۇۇۇىمۇ ،مەن سۇۇۇاڭا چوقۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇمەن- ،
دەيدۇ» دېيىلگەن.
بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇائىر مۇنۇۇۇۇداق شۇۇۇۇېلىر ئوقۇغۇۇۇۇان (مەزمۇۇۇۇۇنى) :مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ
دۇئاسۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇاقالنغىن .چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇۇى بۇلۇۇۇۇۇت ئۈسۇۇۇۇتىگە
كۆتۈرۈلۇۇۇۇۈپ قوبۇۇۇۇۇل قىلىنىۇۇۇۇدۇ .دۇئاسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ رەببۇۇۇۇى
ئارىسۇۇۇۇىدا ھېچقانۇۇۇۇداق توسۇۇۇۇۇق بولمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ دۇئاسۇۇۇۇىدىن
سۇۇۇاقالنغىن .ﷲ مەزلۇمنىۇۇۇڭ دۇئاسۇۇۇىنى تاشۇۇۇالپ قويىۇۇۇدۇ ،دەپ ئويلىمۇۇۇا.
ئۇنىۇۇۇڭ نىداسۇۇۇى ﷲتىۇۇۇن مەخپىۇۇۇي قالىۇۇۇدۇ ،دەپمۇۇۇۇ ئويلىمۇۇۇا! ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ
 ″ئىۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇۈكىم بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچىمەنكۇۇۇى ،بىۇۇۇر مۇۇۇۇددەت
كېيىنۇۇۇراق بولسۇۇۇىمۇ ،مەن سۇۇۇاڭا چوقۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇمەن - ،دېۇۇۇگەن
سۇۇۇۇۇۆزى ھەقتۇۇۇۇۇۇر .پانۇۇۇۇۇاھلىق بەرگۇۇۇۇۇۈچى ئۇۇۇۇۇۇدۇر .بۇۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇۇكە
ئىشەنمەيدىغان كىشى يا جاھىلدۇر ،يا ئەقلىدىن ئازغان ساراڭدۇر.
*****
قەرزدارنىۇۇۇۇۇڭ قەرزىنۇۇۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇۇۇكە قۇۇۇۇۇادىر تۇرۇقلۇۇۇۇۇۇق ئۇۇۇۇۇۇنى
كېچىكتۈرۈشۇۇۇىمۇ ئەڭ چۇۇۇوڭ زۇلۇمۇۇۇدۇر .سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇلىمدا
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان« :بۇۇۇاي كىشۇۇۇىنىڭ قەرزنۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇى
زۇلۇمۇۇۇۇدۇر»  .يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :قەرزنۇۇۇۇى
ئۆتەشۇۇۇۇكە ئىمكۇۇۇۇانى بۇۇۇۇار كىشۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇنى ئۆتەشۇۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇۇى
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ ،سۇەنەدىدە نۇامەلۇم بىۇرى بۇار - ،دېۇگەن .بۇۇ ھەدىۇ
مەزمۇندىكى باشقا ھەدىسلەر بىلەن ھەسەن دەرىجىسىگە كۆتۈرۈلىدۇ.
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زۇلۇمۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇۇنى سۇۇۇوالپ
قويۇش ھاالل بولىدۇ» .
*****
خوتۇۇۇۇۇن كىشۇۇۇۇىنىڭ مېھۇۇۇۇر ھەققۇۇۇۇى ،نەپىقىسۇۇۇۇى ۋە كىۇۇۇۇيىم ۇ
كېچىكىنۇۇۇى تولۇۇۇۇق بەرمەسۇۇۇلىكمۇ زۇلۇۇۇۇم بولۇۇۇۇپ ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :قەرزنۇۇۇى ئۆتەشۇۇۇكە ئىمكۇۇۇانى بۇۇۇار كىشۇۇۇىنىڭ
ئۇۇۇۇنى ئۆتەشۇۇۇنى كېچىكتۈرۈشۇۇۇى زۇلۇمۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىن
شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇۇنى سۇۇۇوالپ قويۇۇۇۇش ھۇۇۇاالل بولىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن
ھەدىسىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
ئابۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىۇۇۇر
ئەر يۇۇۇۇاكى ئايۇۇۇۇال قولىۇۇۇۇدىن يېتەكلىنىۇۇۇۇپ ،پۈتۇۇۇۇۈن خااليىقنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا
ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇدۇ ۋە :بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ بالىسۇۇۇى پاالنچىۇۇۇدۇر .كىمنىۇۇۇڭ
ئۇنىڭۇۇۇدا ئېلىشۇۇۇى بولسۇۇۇا كەلسۇۇۇۇن - ،دەپ نىۇۇۇدا قىلىنىۇۇۇدۇ .دادىسۇۇۇىدىن
يۇۇۇاكى قېرىندىشۇۇۇىدىن ۋەيۇۇۇاكى ئېرىۇۇۇدىن ئېلىشۇۇۇى بۇۇۇار ئايۇۇۇال بۇۇۇۇ ئۇۇۇاۋازنى
جاس ووع ج بجو ْي و ونجو ُُ ْم
ئۇۇۇاڭالپ خۇشۇۇۇال بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇگەن .ئانۇۇۇدىن﴿ :رجو جور ي ج
يجو َْجهِو و َوِ ججال يجوتج جسو ووع لَُ جن﴾ ﴿سۇۇۇۇۈر چېلىنغۇۇۇۇان كۈنۇۇۇۇدە ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىدىكى

تۇغقۇۇۇانچىلىق مەۋجۇۇۇۇت بولمۇۇۇاي قالىۇۇۇدۇ .بىۇۇۇر  -بىرىنىۇۇۇڭ (ئەھۋالىنىمۇۇۇۇ)
سوراشمايدۇ﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇغان.
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىنى داۋام
قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :ﷲ تائۇۇۇاال بەندىسۇۇۇىدىن ئۆزىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى
خالىغۇۇۇۇانچە ئەپۇۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ھەققىۇۇۇۇدىن ھۇۇۇۇېچ
نەرسۇۇۇۇىنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلمايۇۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇۇاال بەنۇۇۇۇدىنى خااليىقنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا
چىقىرىۇۇۇۇدۇ .ھەق ئىگىلىۇۇۇۇرىگە :كۇۇۇۇېلىڭالر ،ھەققىڭالرنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇېلىڭالر! -
دەيۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇدىن پەرىشۇۇۇۇتىلەرگە :بۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابلىق ئەمەللىرىۇۇۇۇدىن
ئېلىۇۇۇۇپ ،ھەربىۇۇۇۇر ھەق ئىگىسۇۇۇۇىگە ھەققىۇۇۇۇگە چۇشۇۇۇۇلۇق بېۇۇۇۇرىڭالر- ،

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە مۆئمىنۇن 010 ،ۇ ئايەت.
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دەيۇۇۇۇدۇ .ئەگەر باشۇۇۇۇقىالرنىڭ ھەققىنۇۇۇۇى يەۋالغۇۇۇۇۇچى ﷲنىۇۇۇۇڭ دوسۇۇۇۇتى
بولۇۇۇۇۇپ ،ھەق ئىگىلىۇۇۇۇرى ھەقلىرىنۇۇۇۇى ئالغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ئۇنىۇۇۇۇڭ زەررە
چۇۇۇاغلىق ياخشۇۇۇىلىقى ئېشۇۇۇىپ قالسۇۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇۆز پەزلۇۇۇى كەرەمۇۇۇى بىۇۇۇلەن
ئۇۇۇۇۇنى قاتمۇقۇۇۇۇات كۆپەيتىۋېتىۇۇۇۇدۇ ،شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇۇنى جەنۇۇۇۇنەتكە
سۇۇۇالىدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ بەتبەخۇۇۇ كىشۇۇۇى بولسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۆز پەزلۇۇۇى
كەرەمىدىن بەرمەيدۇ .پەرىشتىلەر:
_ ئۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇز! بۇنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇىلىقلىرى قالمىۇۇۇۇدى .ئەممۇۇۇۇا
ھەققىنى ئالىدىغان كىشىلەر تېخى تۈگىمىدى - ،دەيدۇ .ﷲ تائاال:
_ ئۇنۇۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇۇا ،ھەق ئىگىلىرىنىۇۇۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇۇۇدىن ئېلىۇۇۇۇۇپ،
ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇناھىنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە يۇۇۇۇۈكلەڭالر - ،دەيۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇ
جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ .
بۇنى پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان بىۇر
ھەدىسۇۇى تەسۇۇتىقاليدۇ .چۇۇۈنكى پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئۇۇۇ
ھەدىسۇۇتە(« :ئۇۇى سۇۇاھابىلىرىم!) مۇۇۇفلى (مۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇچى) دېۇۇگەن كىۇۇم،
بىلەمسىلەر؟» دەپ سورىغان ۋە بۇنىڭ جاۋابىدا« :ئۇۈممىتىم ئىچىۇدىكى مۇۇفلى
قىيامەت كۈنى ناماز ،زاكات ،روزا قاتارلىق ئىبادەتلەر بىلەن كەلگەن ،ئەمما (دۇنيادا)
بۇۇۇنى تىللىغۇۇانلىقى ،ئۇۇۇنى ئۇرغۇۇانلىقى ئاۋۇنىۇۇڭ مېلىنۇۇى ئېلىۋالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن،
ياخشىلىقلىرىنىڭ ساۋابى ئۇ كىشىلەرگە ئېلىپ بېرىلگەن ،ئەگەر ئۈسۇتىدىكى زۇلۇۇم
تۈگەشتىن بۇۇرۇن ياخشۇىلىقلىرىنىڭ سۇاۋابى تۇۈگەپ قالسۇا ،ئۇالرنىۇڭ گۇنۇاھلىرى
ئېلىنىۇۇپ ،ئۇنىۇۇڭ ئۈسۇۇتىگە يۇۇۈكلەنگەن ،ئانۇۇدىن دوزاخقۇۇا تاشۇۇالنغان كىشۇۇىدۇر»
دېگەن .
*****

بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەمنى ھەق بېۇۇۇۇرىمەن دەپ ئىشۇۇۇۇلىتىپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇۇى
بەرمەسۇۇۇۇلىكمۇ زۇلۇمۇۇۇۇدۇر .سۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان« :ﷲ
تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى مەن ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنىڭ
دەۋاگىۇۇۇرىمەن ،مەن كىۇۇۇم بىۇۇۇلەن دەۋالىشۇۇۇىپ قالسۇۇۇام ،ئۇۇۇۇنى يۇۇۇېڭىمەن.
ئىبنى ئەبۇ ھاتەم رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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بىۇۇۇرى ،مېنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىم بىۇۇۇلەن ۋەدە بېرىۇۇۇپ ،ئانۇۇۇدىن خىالپلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان
كىشۇۇى؛ ئىككىنچۇۇى ،ھۇۇۆر كىشۇۇىنى قۇۇۇل قىلىۇۇپ سۇۇېتىپ ،ئۇنىۇۇڭ پۇۇۇلىنى
يۇۇۇېگەن كىشۇۇۇى؛ ئۇۇۇۈچىنچى ،بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى تولۇۇۇۇق ئىشۇۇۇلىتىپ ،ئانۇۇۇدىن
ئۇنىڭ ھەققىنى بەرمىگەن كىشى» .
بىۇۇۇۇۇر يەھۇۇۇۇۇۇدىي يۇۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇۇر خرىسۇۇۇۇۇتىلانغا زۇلۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇش،
ئىشۇۇۇۇلەتكەندىن كېۇۇۇۇيىن ئىۇۇۇۇش ھەققىنۇۇۇۇى كەم بېۇۇۇۇرىش يۇۇۇۇاكى كۇۇۇۇۈچى
يەتمەيۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇقا بۇۇۇۇۇيرۇش ۋەيۇۇۇۇاكى بىۇۇۇۇرەر نەرسۇۇۇۇىنى ئۇنىۇۇۇۇڭ
رازىلىقىسۇۇۇىز ئېلىۇۇۇۋىلىش قاتۇۇۇارلىقالرمۇ ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
مەن ئۇنىڭ دەۋاگىرىمەن» دېگەن سۆزىنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
ئۈسۇۇۇتىدىكى قەرزنۇۇۇى ئىنكۇۇۇار قىلىۇۇۇپ يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچىشۇۇۇمۇ
زۇلۇمۇۇۇۇۇدۇر .چۇۇۇۇۇۈنكى ،سۇۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :قانۇۇۇۇداق
بىۇۇر كىشۇۇى يالغۇۇان قەسۇۇەم بىۇۇلەن بىۇۇر مۇسۇۇۇلماننىڭ ھەققىنۇۇى ئۆزىنىۇۇڭ
قىلىۋالسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا دوزاخنۇۇۇى ۋاجىۇۇۇپ قىلىۇۇۇپ ،جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام
قىلىدۇ» دېگەن .شۇ چاغدا بىرى:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! ئەگەر ئۇۇۇۇۇ ئەرزىۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇە
بولسۇۇۇىچۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ ئەراك (مىسۇۇۇۋاك دەرىخۇۇۇى) تىۇۇۇن سۇۇۇۇندۇرۇلغان بىۇۇۇر تۇۇۇال شۇۇۇاۇ
بولسىمۇ (شۇنداق بولىدۇ) - ،دەپ جاۋا بەرگەن.
بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇۇنى) :ئەگەر بۈگۇۇۇۇۈن
ئىشۇۇۇلىرىڭنى ئۇۇۇادالەت بىۇۇۇلەن ئۇۇۇادا قىلسۇۇۇاڭ ،تۇۇۇاڭال مەھشۇۇۇەر قىسۇۇۇا
يەڭگىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ مەيدانۇۇۇدا كۇۇۇۆزلەر چەكچىيىۇۇۇپ ئېچىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ،
ئىنسۇۇۇانالر باشۇۇۇلىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ ئالغۇۇۇا قۇۇۇاراپ چاپىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە ئەزاالر
گۇۋاھلىۇۇۇۇق بېرىۇۇۇۇدۇ ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ جۇۇۇۇايى دوزاۇ بولىۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇا ھۆكۇۇۇۇۈم
چىقۇۇۇارغۇچى جازاسۇۇۇى قۇۇۇاتتىق ﷲتۇۇۇۇر .بۈگۇۇۇۈن بۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ قەرزنۇۇۇى
كېچىكتۈرسۇۇۇەڭ ،تۇۇۇاڭال قىيۇۇۇامەت مۇۇۇۇنقەرز بولۇۇۇۇپ ئۆتەشۇۇۇكە مەجبۇۇۇۇر
بولىسەن.

بۇخارى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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رىۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇۇىچە :بەنۇۇۇۇۇدە قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دۇنيۇۇۇۇۇادا
ئىنسۇۇۇۇانالرغا قىلغۇۇۇۇان زۇلمۇۇۇۇى تۇۇۇۇۈپەيلى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ھەقلىرىنۇۇۇۇى تەلەپ
قىلىشۇۇۇۇىدىن ئەنسۇۇۇۇىرەپ ،ئۇۇۇۇۆزى تونۇيۇۇۇۇدىغان ئىنسۇۇۇۇانالرنى كۆرۈشۇۇۇۇتىن
قورقىدىكەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە پۈتۇۇۇۈن ھەقۇۇۇلەر ھەق ئىگىلىۇۇۇرىگە ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ،
ھەتتۇۇۇۇاكى مۈڭگۈزسۇۇۇۇىز قويغۇۇۇۇا مۈڭگۈزلۇۇۇۇۈك قويۇۇۇۇدىن قىسۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ
بېرىلىدۇ».
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«قانۇۇداق بىۇۇر كىشۇۇى بىۇۇرەر بۇرادىرىنىۇۇڭ ئابرۇيىغۇۇا يۇۇاكى مېلىغۇۇا زىيۇۇان ۇ
زەخۇۇۇمەت يەتكۇۇۇۈزۈپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،تىلۇۇۇال ۋە تەڭۇۇۇگە تېپىلمايۇۇۇدىغان
(قىيۇۇۇۇۇامەت) كۇۇۇۇۇۈن كېلىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن ھەق ئىگىسۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن
رازىلىشىۋالسۇۇۇۇۇۇن( .ئەگەر رازىالشۇۇۇۇۇمىغان بولۇۇۇۇۇۇپ) زالىمنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇالىى
ئەمىلۇۇۇى بولسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان زۇلمىغۇۇۇا چۇشۇۇۇلۇق ياخشۇۇۇى ئەمىلۇۇۇى ھەق
ئىگىسۇۇۇىگە ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ .ئەگەر زالىمنىۇۇۇڭ سۇۇۇالىى ئەمىلۇۇۇى بولمىسۇۇۇا،
مەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇناھلىرىۇۇۇدىن ئېلىۇۇۇپ زالىمغۇۇۇا يۈكلىنىۇۇۇدۇ ،ئانۇۇۇدىن دوزاخقۇۇۇا
تاشلىنىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇۇ ئەنسۇۇۇۇۇارى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ دەۋالىشۇۇۇىدىغان كىشۇۇۇى ئەر
بىۇۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ئايالىۇۇۇۇدۇر .ﷲ بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،ئايالنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى
ئەمە  ،قۇۇۇۇۇۇوللىرى ۋە پۇۇۇۇۇۇۇتلىرى سۇۇۇۇۇۇۆزلەيدۇ .دۇنيۇۇۇۇۇۇادا ئېرىنۇۇۇۇۇۇى
رەنجىتكەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى ئەزا ئايالنىۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇق
بېرىۇۇۇدۇ .ئەرنىۇۇۇڭ قۇۇۇوللىرى ۋە پۇتلىرىمۇۇۇۇ ئايالىغۇۇۇا قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقى
يۇۇۇاكى يامۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن ئەر بىۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇڭ
خىزمەتچىسۇۇۇۇۇى ئارىسۇۇۇۇۇىدىكى ئىشۇۇۇۇۇالرمۇ ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق ئايرىلىۇۇۇۇۇدۇ.
ھەقسۇۇۇىزلىق قىلغۇۇۇانالردىن (ھەق ئىگىلىۇۇۇرىگە بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن) تەڭۇۇۇگە
 يامۇۇۇۇاق ئېلىنمايۇۇۇۇدۇ .بەلكۇۇۇۇى زالىمنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇىلىقلىرى ئېلىنىۇۇۇۇپ،مەزلۇمغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇدۇ يۇۇۇاكى مەزلۇمنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھلىرى زالىمنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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يۈكلىنىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن زالىمۇۇۇالر تۆمۇۇۇۈر قامۇۇۇاقالر بىۇۇۇلەن ھەيۇۇۇدەپ ئېلىۇۇۇپ
كېلىنگەندە ،ئۇالرنى دوزاخقا ھەيدەڭالر - ،دېيىلىدۇ» .
شۇۇۇۇۈرەيى قۇۇۇۇازى :زالىمۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ياخشۇۇۇۇى
بىلىۇۇۇدۇ .زالىۇۇۇم جۇۇۇازانى ،مەزلۇۇۇۇم يۇۇۇاردەم ۋە سۇۇۇاۋابنى كۈتىۇۇۇدۇ ،دېۇۇۇگەن.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،ﷲ تائۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇرەر قۇلغۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇۇنى
ئىۇۇۇرادە قىلسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ
قويىدۇ.
تۇۇۇۇاۋۇ يەمۇۇۇۇانى بىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈنى ھىشۇۇۇۇام ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلمەلىكنىڭ
ھۇزۇرىغا كىرىپ ،ئۇنىڭغا:
_ نىدا كۈنى كېلىشتىن بۇرۇن ﷲتىن قورق!  -دەپتۇ .ھىشام:
_ قايسى كۈن نىدا كۈنى؟  -دەپ سوراپتۇ .ئۇ:
_ ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ﴿ :رجو و و ج َّ جن هو و و جوم ِمن بويو و و ونوُم يجن لَّ ن و و وَُ مِ
اّلل جك جو و ووَ المَّو و ووعلِ ِ ج ﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇۇر
جْ ج ُ ْ ْج
ُ
جاكۇۇۇۇارچى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارسۇۇۇۇىدا (مۇنۇۇۇۇداق دەپ) جاكاراليۇۇۇۇدۇ :زالىمالرغۇۇۇۇا
ﷲنىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى بولسۇۇۇۇن﴾ دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايىتى - ،دەپتۇۇۇۇ .ھىشۇۇۇام ئۇۇۇايەتنى
ئۇۇۇاڭالپ ھوشۇۇۇىدىن كېتىپتۇۇۇۇ .تۇۇۇاۋۇ يەمۇۇۇانى :ئۇۇۇۇ دەھشۇۇۇەتلىك كۈننىۇۇۇڭ
سۇۇۇۈپەتلىرى كىشۇۇۇىنى بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا كەلتۈرسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈننى ئەيۇۇۇنەن كۇۇۇۆرۈش
نېمىلەرنى ئېلىپ كېلىدۇ؟  -دەپتۇ.
″زالىۇۇۇۇۇۇم ″دېۇۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۇۈپەتكە رازى بولغۇۇۇۇۇۇان ھەي بۇۇۇۇۇۇۇرادەر!
قانچىلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە زۇلۇۇۇۇم قىلغانسۇۇۇەن؟ ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە سۇۇۇولىنىدىغان جۇۇۇاي
جەھەننەمدۇر ،ھۆكۈم چىقارغۇچى ھەق تائاالدۇر.
*****
زالىمالرنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇرىش ،ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇلەن بىلۇۇۇۇلە ئولتۇۇۇۇۇرۇپ
قوپۇۇۇۇۇش ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇۇش قاتۇۇۇۇارلىقالردىن ھەزەر ئەيۇۇۇۇلەش
َّ ِ
س و و ُِ ُم النَّو ووع ُ ﴾
ين سجج ُ و ووَاْ رجوتج ج َّ
الزىۇۇۇۇم .ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالج نجو ْرجئنُ ووَاْ إِ جم الو ووِ ج
﴿زالىمالرغۇۇۇۇا مايىۇۇۇۇل بولمۇۇۇۇاڭالر( ،مايىۇۇۇۇل بولسۇۇۇۇاڭالر) دوزاۇ ئازابىغۇۇۇۇا
قالىسىلەر﴾ .
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان ۋە كۆپلىگەن ھەدىسشۇناسالر بۇ ھەدىسنىڭ ئىنتايىن زەئىپلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
سۈرە ئەئراپ 33 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ھۇد 002 ،ۇ ئايەت.
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ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە:
زالىمالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇھەببەت بۇۇۇۇاغالش ،يۇمشۇۇۇۇاق سۇۇۇۇۆزلەش ۋە دوسۇۇۇۇتلۇق
ئىزھۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن مايىۇۇۇۇل بولمۇۇۇۇاڭالر - ،دېۇۇۇۇگەن  .سۇۇۇۇۇددى ۋە
ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى :زالىمالرغۇۇۇا يۇۇۇان باسۇۇۇماڭالر - ،دەپ تەپسۇۇۇىر
قىلغۇۇۇان  .ئىكۇۇۇرەمە :زالىمالرغۇۇۇا مايىۇۇۇل بولۇۇۇۇش بولسۇۇۇا ،ئۇالرغۇۇۇا بىۇۇۇر
نەرسە بېرىش ۋە ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش - ،دېگەن.
ئەبۇۇۇۇ ئۇۇۇالىيە بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى :زالىمالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇلىرىغا رازى
بولمۇۇۇۇۇاڭالر ،بولمىسۇۇۇۇۇا ﴿رجوتج ج َّسو و و ُِ ُم النَّ و ووع ُ ﴾ ﴿دوزاۇ ئازابىغۇۇۇۇۇا قالىسۇۇۇۇۇىلەر﴾
يەنۇۇۇى دوزاخنىۇۇۇڭ ئازابىغۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال بولىسۇۇۇىلەر ،ئۇۇۇۇ ۋاقىتتۇۇۇا ﴿ ج جه ووع لج ُِ ووم ِمه وون
َ ِن مِ
اّلل ِه و و و ْون يج ْ لِيج و و ووع ﴾ ﴿سۇۇۇۇۇۇۇىلەرگە ﷲتىۇۇۇۇۇۇۇن باشۇۇۇۇۇۇۇقا (دوزاخۇۇۇۇۇۇۇتىن
ُ
قۇتۇلدۇرىدىغان) ھېچ ياردەمچى يوقتۇر﴾ دەپ تەپسىر قىلغان.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ﴿ :هو ووع لج ُِو ووم ِهو وون َُ ِن مِ
اّلل ِهو و ْون يج ْ لِيجو ووع
م
جج
ََُّ الج نُن ج و و ُور جن﴾ ﴿سۇۇۇۇىلەرگە ﷲتىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقا (دوزاخۇۇۇۇتىن قۇتۇلدۇرىۇۇۇۇدىغان)
ھۇۇۇۇۇېچ يۇۇۇۇۇاردەمچى يوقتۇۇۇۇۇۇر ،ئانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن ھۇۇۇۇۇېچ يۇۇۇۇۇاردەمگە
ئېرىشەلمەيسۇۇۇۇىلەر﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەتنى :سۇۇۇۇىلەرنى ﷲنىۇۇۇۇڭ ئازابىۇۇۇۇدىن
سۇۇۇاقالپ قالىۇۇۇدىغان ھۇۇۇېچكىم يوقتۇۇۇۇر ،سۇۇۇىلەر ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابىنى دەپلۇۇۇى
قىاللمايسىلەر - ،دەپ تەپسىر قىلغان .
َّ ِ
ين سجج ُ و ووَا جيج ْ جا ج ُُوو و ْوم﴾ ﴿(ﷲ
اح ُ
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇْ ﴿ :
ك و و ُور ا ال و ووِ ج
پەرىشۇۇۇۇۇۇۇتىلەرگە ئېيتىۇۇۇۇۇۇۇدۇ) زۇلۇۇۇۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچىالرنى ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ
(مۇشۇۇۇۇۇۇرىكلىكتىكى ،كۇپرىۇۇۇۇۇۇدىكى) قاياشۇۇۇۇۇۇلىرىنى (مەھشۇۇۇۇۇۇەرگاھقا)
تۇۇۇۇۇوپالڭالر﴾ يەنۇۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇاش زالىمالرنۇۇۇۇۇى ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
ئورتاقلىرىنى ۋە ئەگەشكۈچىلىرىنى توپالڭالر.
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«كەلگۈسۇۇۇۇىدە بىۇۇۇۇر گۇۇۇۇۇرۇال باشۇۇۇۇلىقالر چىقىۇۇۇۇدۇ ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئەتراپىنۇۇۇۇى
خەلۇۇۇق ئىچىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان ھىۇۇۇيلىگەر ئالۇۇۇدامچىالر ئورىۋالىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇالر
ئىبنى كەسىرنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ.
ئىمام قۇرتۇبىنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ.
ئىبنى كەسىرنىڭ تەپسىرىگە قاراڭ.
سۈرە سەففات 22 ،ۇ ئايەت.
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ئىنسۇۇۇۇانالرغا زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدۇ ،يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلەيدۇ .كىمكۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇا
قوشۇلمىسۇۇۇۇۇا ۋە زۇلمىغۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم بەرمىسۇۇۇۇۇە ،ئۇۇۇۇۇۇ مەندىنۇۇۇۇۇدۇر ،مەن
ئۇنىڭدىنمەن» .
يەنە ئىبنۇۇۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى زالىمغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلسۇۇۇۇا( ،ﷲ) ئۇنىڭغۇۇۇۇا بىرىنۇۇۇۇى
مۇسەللەت قىلىپ قويىدۇ» .
سۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى مۇسۇۇۇەييە  :ياخشۇۇۇى ئەمەللىۇۇۇرىڭالر بىكۇۇۇار بولۇۇۇۇپ
كەتمەسۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۈن ،زالىمالرنىۇۇۇڭ زۇلمىغۇۇۇا قەلۇۇۇبىڭالر بىۇۇۇلەن بولسۇۇۇىمۇ
قارشى چىقىڭالر - ،دەيتتى.
مەكھۇۇۇۇۇل دىمەشۇۇۇۇقى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى بىۇۇۇۇر
جاكۇۇۇۇۇۇارچى :زالىمۇۇۇۇۇۇالر ۋە ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇۇاردەمچىلىرى قەيەردە؟  -دەپ
توۋاليۇۇۇۇدۇ .زالىمالرغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇرەر ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن مەدەد بەرگەن،
سۇۇۇۇىياال ئۇزاتقۇۇۇۇان ،سۇۇۇۇىياھدانلىرىنى تولۇۇۇۇدۇرۇپ بەرگەن ،قەلەملىرىنۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇۇۇچالپ بەرگەن چۇۇۇۇۇاغلىق ئۇۇۇۇۇاددىي ئىشۇۇۇۇۇالردىمۇ يۇۇۇۇۇاردەم قىلغۇۇۇۇۇان
كىشۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە ئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان تاۋۇتقۇۇۇا توپلىنىۇۇۇپ،
ئاندىن جەھەننەمگە تاشلىنىدۇ.
ماشۇۇۇىنچىلىق قىلىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر كىشۇۇۇى سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرىنىڭ يېنىغۇۇۇا
كېلىپ:
_ مەن سۇۇۇۇۇلتاننىڭ كىيىمىنۇۇۇۇى تىكىۇۇۇۇمەن ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ كىيىملىرىنۇۇۇۇى
تىكىۇۇۇۇۇش بىۇۇۇۇۇلەن ئۇالرغۇۇۇۇۇا يۇۇۇۇۇاردەم قىلغۇۇۇۇۇان بولىمەنمۇۇۇۇۇۇ؟  -دەپ
سورىغانىدى ،سۇفيان سەۋرى:
_ سۇۇۇەن ئۆزەڭمۇۇۇۇ زالىمالردىۇۇۇن ھېسابلىنىسۇۇۇەن ،ئەممۇۇۇا سۇۇۇاڭا يىۇۇۇپ
 يىڭۇۇۇۇنە سۇۇۇۇاتقانالر زالىمالرنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاردەمچىلىرى ھېسۇۇۇۇابلىنىدۇ - ،دەپجاۋا بەردى.
پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇۇۇداق
دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان« :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى جەھەنۇۇۇۇنەمگە
ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سۇەنەنىدە سۇۇاليمەن قۇرەشۇى ئىسۇىملىك كىملىكۇى نۇامەلۇم بىۇرى بۇار- ،
دېگەن.
ئەلبانى :مەۋزۇ (توقۇلما) ھەدىستۇر - ،دېگەن.
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تۇۇۇۇنجى بولۇۇۇۇپ كىرىۇۇۇدىغانالر زالىمالرنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا خەلقنۇۇۇى قامچۇۇۇا بىۇۇۇلەن
ئۇرىدىغانالردۇر» .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا :زالىمالرنىۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇاردەمچىلىرى
ۋە سۇۇۇاقچىلىرى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى جەھەننەمنىۇۇۇڭ ئىتلىرىغۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇدۇ ،
 دېگەن.پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ھۇۇۇېچكىم بىۇۇۇر مەزلۇۇۇۇم كىشۇۇۇى تايۇۇۇاق يەۋاتقۇۇۇان جايۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇنى ھىمۇۇۇايە
قىلىشۇۇۇۇقا كۇۇۇۇۈچى يەتمىسۇۇۇۇە ،تۇرمىسۇۇۇۇۇن .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ يەردە ھۇۇۇۇازىر
بولغانالرنىڭ ئۈستىگە لەنەت چۈشىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«بۇرۇن بىر كىشى قەبرىگە قويۇلدى .مۇئەككەل پەرىشتىلەر:
_ بىۇۇۇز سۇۇۇېنى يۇۇۇۈز دەررە ئۇۇۇۇرىمىز - ،دېۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا
يۇۇۇالۋۇرۇپ ،بۇۇۇۇ جۇۇۇازانى بىۇۇۇر دەررىۇۇۇگە چۈشۇۇۇۈردى .مۇۇۇۇئەككەل پەرىشۇۇۇتىلەر
ئۇنى بىر دەررە ئۇرغان ئىدى ،قەبرە ئوت بىلەن تولدى .ئۇ كىشى:
_ مېنى نېمە ئۈچۈن ئۇردۇڭالر؟  -دېگەن ئىدى ،ئۇالر:
_ چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەن تاھارەتسۇۇۇۇىز نامۇۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇۇدۇڭ ،بىۇۇۇۇر مەزلۇمنىۇۇۇۇڭ
يېنىدىن ئۆتۇپ كېتىۋېتىپ ،ئۇنىڭغا ياردەم قىلمىدىڭ - ،دېدى .
مەزلۇمغۇۇۇا يۇۇۇاردەم بېرىشۇۇۇكە ئىمكۇۇۇانى بۇۇۇار كىشۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا يۇۇۇاردەم
بەرمىگەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ جازاغۇۇۇا تارتىلسۇۇۇا ،زالىمنىۇۇۇڭ ھۇۇۇالى نۇۇۇېمە
بولۇپ كېتەر  -ھە؟!
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە:
«قېرىندىشۇۇۇىڭ زالىۇۇۇم بولسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى مەزلۇۇۇۇم بولسۇۇۇۇن ،سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا
ياردەم قىلغىن!» دېگەن ئىدى ،ساھابىلەردىن بىرى:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مەزلۇمغىغۇۇۇۇ يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇمەن ،ئەممۇۇۇا
زالىمغۇۇۇۇا قانۇۇۇۇداق يۇۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇۇمەن؟  -دەپ سۇۇۇۇورىدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
ھەيسەمى نەقىل قىلغان بولۇپ ،زەئىپ ھەدىستۇر.
ئىمام سۇيۇتى نەقىل قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى ئىنتايىن زەئىپ بىرى بار.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە يەھيا ئىبنۇى ئابۇدۇلالال بۇابلىتى ئىسۇىملىك ھەدىسۇى
زەئىپ بىرى بار - ،دېگەن.
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_ ئۇۇۇۇۇنى زۇلۇمۇۇۇۇدىن توسىسۇۇۇۇەن ،بۇۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم قىلغىنىۇۇۇۇڭ
ھېسابلىنىدۇ - ،دېدى .
مەشۇۇۇۇھۇر شەخسۇۇۇۇلەردىن بىرىنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇ :چۈشۇۇۇۇۈمدە زالىمالرغۇۇۇۇا ۋە باجگىرالرغۇۇۇۇا خىۇۇۇۇزمەت قىلىۇۇۇۇپ
ئۇۇۇۆلگەن بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى كۇۇۇۆردۈم .ئۇۇۇۇ قۇۇۇاتتىق ئېغىۇۇۇر ئەھۋالۇۇۇدا ئىۇۇۇدى .مەن
ئۇنىڭدىن:
_ ئەھۋالىڭ قانداق؟  -دەپ سورىدىم .ئۇ:
_ بەكمۇ يامان - ،دېدى.
_ قەيەردە تۇرىۋاتىسەن؟
_ ﷲنىڭ ئازابىدا.
_ ئۇنىڭ ھۇزۇرىدا زالىمالرنىڭ ئەھۋالى قانداق؟
َّ ِ
جٍ
ين سجج ُ و ووَا ي َّ
_ بەكمۇۇۇۇۇۇ يامۇۇۇۇۇان ،سۇۇۇۇۇەن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ ﴿ :ج ج و و ويجو ْ ج ُم ال و ووِ ج
ُهن جَ جو و َ
ول يجن جَ ِبُو ووَ جن﴾ ﴿زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇچىالر ئۇزاققۇۇۇۇا قالمۇۇۇۇاي قايسۇۇۇۇى جايغۇۇۇۇا
قايتىدىغانلىقىنى بىلىدۇ﴾ دېگەن سۆزىنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟
مەشۇۇۇۇۇھۇر شەخسۇۇۇۇۇلەردىن بىرىنىۇۇۇۇۇڭ يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇۇى
رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇ :بىۇۇۇر قۇۇولى مۈرىسۇۇىدىن كېسۇۇۇىۋېتىلگەن بىۇۇر كىشۇۇۇىنى
كۆردۈم .ئۇ:
_ مېنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇۇۋالىمنى كۇۇۇۇۇۆرگەنلەر ھۇۇۇۇۇېچكىمگە زۇلۇۇۇۇۇۇم
قىلمىسۇن - ،دەپ توۋاليتتى .مەن ئۇنىڭ يېنىغا بېرىپ:
_ ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! سۇۇۇاڭا نۇۇۇېمە بولغۇۇۇان ئىۇۇۇدى؟  -دېۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇ
مۇنداق دېدى:
_ ئۇۇۇى بۇۇۇۇرادەر! مېنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىمغا كەلگەننۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇاڭ ھەيۇۇۇران
قالىسۇۇۇەن .مەن زالىمالرنىۇۇۇڭ ياردەمچىلىرىۇۇۇدىن بىۇۇۇرى ئىۇۇۇدىم .بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى
بىۇۇر بېلىقچىنۇۇى كۇۇۆردۈم .ئۇۇۇ يوغۇۇان بىۇۇر بېلىقنۇۇى تۇتقۇۇان ئىۇۇكەن .مەن ئۇۇۇ
بېلىققا قىزىقىپ قېلىپ ،بېلىقچىنىڭ يېنىغا باردىم ۋە:
_ بۇ بېلىقنى ماڭا بەرگىن - ،دېدىم .ئۇ:
_ بۇۇۇۇنى سۇۇۇاڭا بەرمەيۇۇۇمەن ،سۇۇۇاتىمەن ،پۇلىغۇۇۇا ئۇۇۇائىلەمگە نەرسۇۇۇە
ئۇۇۇۇالىمەن - ،دېۇۇۇۇدى .مەن ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇۇردۇم ،كۇۇۇۇۈچ ئىشۇۇۇۇلىتىپ ئۇنىۇۇۇۇڭ
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
سۈرە شۇئەرا 221 ،ۇ ئايەت.
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قولىۇۇۇۇدىن بېلىقنۇۇۇۇى تارتىۋېلىۇۇۇۇپ ،ئېلىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇتىم .بېلىقنۇۇۇۇى كۆتۇۇۇۇۈرۈپ
ئۇۇۇۇۆيگە كېتىۋاتقىنىمۇۇۇۇدا ،بېلىۇۇۇۇق باشۇۇۇۇمالتىقىمنى چىشۇۇۇۇلىۋالدى .قولۇۇۇۇۇم
قۇۇۇاتتىق ئاغرىۇۇۇپ كەتكەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن كېچىسۇۇۇى ھۇۇۇېچ ئۇخلىيالمىۇۇۇدىم.
قولۇۇۇۇم ئىششۇۇۇىپ كەتتۇۇۇى .تۇۇۇاڭ ئاتقانۇۇۇدا تېۋىپنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ،
قولۇمنىۇۇۇڭ قۇۇۇاتتىق ئاغرىۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇانلىقىنى ئېيتۇۇۇتىم .تېۋىۇۇۇپ :بۇۇۇۇ بىۇۇۇر
كېسۇۇۇۇەللىكنىڭ باشلىنىشۇۇۇۇى ،بۇۇۇۇارمىقىڭنى كېسىشۇۇۇۇكە تۇۇۇۇوغرا كېلىۇۇۇۇدۇ،
بولمىسۇۇۇا قولۇۇۇۇڭ كېسۇۇۇىلىدۇ - ،دېۇۇۇدى .بۇۇۇارمىقىم كېسۇۇۇىلدى .كېۇۇۇيىن
ئۇۇۇۇۇاغرىق قولۇمغۇۇۇۇۇا چىقتۇۇۇۇۇى .قۇۇۇۇۇاتتىق ئاغرىغۇۇۇۇۇانلىقتىن كېچىلىۇۇۇۇۇرى
ئۇخلىيالمىۇۇۇۇدىم .تېۋىۇۇۇۇپ :قولۇۇۇۇۇڭنى بېغىشۇۇۇۇتىن كېسۇۇۇۇىمىز - ،دېۇۇۇۇدى.
مەن قولۇۇۇۇۇمنى بېغىشۇۇۇۇتىن كەسۇۇۇۇتۈردۈم .بىۇۇۇۇراق ،ئۇۇۇۇاغرىق بىلىكىمۇۇۇۇگە
چىقتۇۇۇى .قۇۇۇاتتىق ئاغرىغۇۇۇانلىقتىن چىۇۇۇدىيالماي قالۇۇۇدىم ،پەريۇۇۇاد قىلۇۇۇدىم.
تېۋىۇۇۇۇپ :بىلىكىڭنۇۇۇۇى جەينەكۇۇۇۇتىن كېسۇۇۇۇىمىز - ،دېۇۇۇۇدى .مەن ئاغرىققۇۇۇۇا
چىۇۇۇۇدىيالماي بىلىكىمنۇۇۇۇى جەينەكۇۇۇۇتىن كەسۇۇۇۇتۈردۈم .كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇاغرىق
مۇۇۇۇۈرەمگىچە چىقتۇۇۇۇى .جەينىكىمنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتى ئالدىنقىسۇۇۇۇىدىنمۇ بەك
ئاغرىۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇۇى .تېۋىۇۇۇۇپ :قولۇۇۇۇۇڭنى مۈرەڭۇۇۇۇدىن كېسۇۇۇۇىمىز ،بولمىسۇۇۇۇا،
كېسۇۇۇەللىك پۈتۇۇۇۈن ئەزايىڭغۇۇۇا تارقۇۇۇاپ كېتىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدى .مەن قولۇۇۇۇمنى
مۈرەمدىنمۇ كەستۈردۈم.
بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم مەنۇۇۇدىن :ئاغرىقنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى نۇۇۇېمە؟ دەپ سۇۇۇورىدى.
مەن ئۇنىڭغۇۇۇۇا بېلىۇۇۇۇق قىسسىسۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇۆزلەپ بەردىۇۇۇۇم .ئۇۇۇۇۇ :قولۇۇۇۇۇڭ
دەسۇۇۇلەپ ئاغرىغانۇۇۇدا ،بېلىقچىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇق
ئالغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭ ،جىسۇۇۇمىڭدىن بىۇۇۇر ئەزانىمۇۇۇۇ كەسۇۇۇتۈرمىگەن بوالتتىۇۇۇڭ،
ھۇۇۇۇازىرمۇ كېسۇۇۇۇەللىك پۈتۇۇۇۇۈن بەدىۇۇۇۇنىڭگە تارقۇۇۇۇاپ كېتىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن
دەرھۇۇۇال ئۇنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن رازىلىۇۇۇق ئۇۇۇالغىن - ،دېۇۇۇدى.
مەن ھەمۇۇۇۇۇمە يەردە بېلىقچىنۇۇۇۇۇى ئىزدەشۇۇۇۇۇكە باشۇۇۇۇۇلىدىم .ئۇۇۇۇۇاخىرى
تېپىۇۇۇپ ،پۇتىغۇۇۇا ئېسۇۇۇىلىپ يۇۇۇالۋۇردۇم ،پۇۇۇۇتلىرىنى سۇۇۇۆيدۈم ۋە يىغۇۇۇالپ
تۇرۇپ:
_ غوجۇۇۇام! ﷲ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن مېنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلغىۇۇۇن؟  -دېۇۇۇدىم.
ئۇ ماڭا:
_ سەن كىمسەن؟  -دېدى .مەن:
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_ ئاشۇۇۇۇۇ كۇۇۇۇۈنى سۇۇۇۇېنىڭ بېلىقىڭنۇۇۇۇى تارتىۋالغۇۇۇۇان زالىمۇۇۇۇمەن- ،
دېۇۇۇۇۇدىم ۋە بېشۇۇۇۇۇىمدىن ئۇۇۇۇۇۆتكەنلەرنى سۇۇۇۇۇۆزلەپ بېرىۇۇۇۇۇپ ،قولۇۇۇۇۇۇمنى
كۆرسەتتىم .بېلىقچى قولۇمنى كۆرۈپ يىغالپ كەتتى ۋە:
_ ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! سۇۇۇەن يولۇققۇۇۇان بۇۇۇۇ بۇۇۇاالنى كۇۇۇۆرۈپ ،سۇۇۇەندىن
رازى بولدۇم - ،دېدى .مەن:
_ ئۇۇۇۇى غوجۇۇۇۇام! ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،بېلىقنۇۇۇۇى
تارتىۋالغىنىمۇۇۇدا ،سۇۇۇەن ماڭۇۇۇا بەددۇئۇۇۇا قىلغانمىۇۇۇدىڭ؟  -دەپ سۇۇۇورىدىم.
ئۇ:
_ ھەئە ،ئۇۇۇى ﷲ! بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم مەنۇۇۇدىن كۈچلۇۇۇۈك كېلىۇۇۇپ ،سۇۇۇەن ماڭۇۇۇا
رىزىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇپ بەرگەن نەرسۇۇۇۇۇىنى تارتىۋالۇۇۇۇۇدى ،سۇۇۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا
كۈچىڭنىۇۇۇڭ يېتىۇۇۇدىغانلىقىنى ماڭۇۇۇا كۆرسۇۇۇەتكىن ،دەپ ئىلتىجۇۇۇا قىلغۇۇۇان
ئىدىم - ،دېدى .مەن:
_ ئۇۇۇى غوجۇۇۇام! ﷲ تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا كۈچىنىۇۇۇڭ يېتىۇۇۇدىغانلىقىنى سۇۇۇاڭا
كۆرسۇۇۇۇۇەتتى .مەن زالىمالرغۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇان خىزمىتىمۇۇۇۇۇدىن ﷲقۇۇۇۇۇا تەۋبە
قىلىۇۇۇۋاتىمەن ،ﷲ خالىسۇۇۇە ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا ھەرگىۇۇۇز بارمۇۇۇايمەن ،ھايۇۇۇاتال
بولسام ،ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرى بولمايمەن - ،دېدىم .
*****
ۋەز  -نەسەەەەىھەت :قېرىنداشۇۇۇۇالر! ئۆلۇۇۇۇۈم قانچىلىغۇۇۇۇان جۇۇۇۇانالرنى
رەھىۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇۇتىن يۇرتلىرىۇۇۇۇدىن ھەيۇۇۇۇدەپ چىقۇۇۇۇاردى؟ قانچىلىغۇۇۇۇان
جەسۇۇۇۇەتلەرنى رەھىۇۇۇۇم قىلماسۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇۆز يېنىغۇۇۇۇا تۇۇۇۇارتتى؟ قانچىلىغۇۇۇۇان
كۇۇۇۆزلەرنى قۇۇۇان يىغالتتۇۇۇى؟ دۇنياغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇاخىرەتتىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرىگەن
ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇەن خالىسۇۇۇاڭمۇ ،خالىمىسۇۇۇاڭمۇ پۇۇۇات يېقىنۇۇۇدا دۇنيۇۇۇا
مەئىشۇۇۇىتىدىن ئايرىلىسۇۇۇەن .چۇۇۇۈنكى تۈرلۇۇۇۈك ۋەقە ۋە ھادىسۇۇۇىلەر ھۇۇۇۆر
ئىنسۇۇۇۇانالرنى ۋەتەنلىرىۇۇۇۇدىن ،قۇشۇۇۇۇالرنى ئۇۋىلىرىۇۇۇۇدىن بىلۇۇۇۇارام قىلىۇۇۇۇپ
چىقارماقتا.
مەشۇۇۇۇۇۇرىق ۋە مەغۇۇۇۇۇۇرىبكە ھۆكۈمرانلىۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇان ،ئەتراپنۇۇۇۇۇۇى
ئاۋاتالشۇۇۇتۇرغان ،بۇۇۇاغالرنى بەرپۇۇۇا قىلغۇۇۇان ،ئارزۇسۇۇۇىغا يەتۇۇۇكەن ،ئارغىمۇۇۇاق
بۇ ھېكايىنىڭ ۋە ئالۇدىنقى ھېكايىنىۇڭ راسۇ يۇاكى يالغۇان ئىكەنلىكىنۇى بىلمەيمىۇز .ھەر ئىككىلىسۇىنى ئىبنۇى ھەجەر
ھەيسەمى نەقىل قىلغان .توغرىسىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
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ئاتالرغۇۇۇا مىۇۇۇنگەن پادىشۇۇۇاھالر قېنۇۇۇى؟ مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇنىۇۇۇڭ قەسۇۇۇرىدىن
قارغىنىۇۇۇۇۇڭ قاقىلۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇەت ئۇۇۇۇۇاۋازى چىقىشۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇلىدى .ئەڭ
خەتەرلىۇۇۇك يۇۇۇول توسۇۇۇقۇچى ئۇۇۇۇنى ئەيۇۇۇش ۇ ئىشۇۇۇرەت يولىۇۇۇدىن توسۇۇۇتى.
قورقۇنچلۇۇۇۇق گۈلۇۇۇدۈرمامىالر ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە چۈشۇۇۇتى .چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق
كىرىشۇۇۇۇۇى دۇنيۇۇۇۇۇادىن ئايرىلىشۇۇۇۇۇىدىن دېۇۇۇۇۇرەك بېرەتتۇۇۇۇۇى .ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن
ھېچقاچۇۇۇان ئايرىلمايۇۇۇدىغان يېقىنۇۇۇى ئۇۇۇۇنى يامۇۇۇان كۆرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇلىدى.
دوسۇۇۇۇتى ،سۇۇۇۇادىق ھەمراھۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇنى تاشۇۇۇۇالپ كەتتۇۇۇۇى .ئۇۇۇۇۇ نىھۇۇۇۇايەت
مەخلۇقاتالردىن ئايرىلىپ ،ياراتقۇچىنىڭ ھۇزۇرىغا ماڭدى.
ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئۆلۇۇۇۈم ھۇۇۇېچ كۇۇۇېچىكمەي ئۇنىۇۇۇڭ
يېنىغۇۇۇا كەلۇۇۇدى .ئۆلۇۇۇۈم ئۇۇۇۇنى سۇۇۇەلتەنەتتىن كېۇۇۇيىن قەھۇۇۇر ۋە غەزە
بىۇۇۇلەن خۇۇۇار قىلۇۇۇدى .يۇمشۇۇۇاق كۆرپىۇۇۇدىن داق يەرگە يۆتكىۇۇۇدى .قەبرىۇۇۇدە
قۇۇۇۇرۇت  -قوڭغۇۇۇۇزالر ئۇۇۇۇنى يىرتىلغۇۇۇان كىيىمۇۇۇدەك ئۇۇۇۆتمە ۇ تۆشۇۇۇۈك
قىلىۇۇۇۇۇۋەتتى .ناھۇۇۇۇۇايىتى ئېغىۇۇۇۇۇر ئەھۋالۇۇۇۇۇدا يۇۇۇۇۇالغۇز قالۇۇۇۇۇدى .ئەزىۇۇۇۇۇز
دوسۇۇۇۇۇۇتلىرىدىن ھېچقاچۇۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇۇرگە ماڭمىغانۇۇۇۇۇۇدەك يىراقالشۇۇۇۇۇۇتى.
بۇۇۇايلىقلىرى ئۇۇۇۇنى بۇۇۇۇ ھالۇۇۇدىن قۇتقۇزالمىۇۇۇدى .نۇرغۇۇۇۇن يۇۇۇولالرنى ،ئېگىۇۇۇز
تۇۇۇاغالرنى كېزىۇۇۇپ ،بۇۇۇۇ يەردە قولغۇۇۇا چۈشۇۇۇتى .ھۇۇۇاالك بولۇۇۇدىمۇ يۇۇۇاكى
قۇتۇلۇۇدىمۇ ،بۇۇۇنى بىلەلۇۇمەي قالۇۇدى .ئۇۇاز كۇۇۈنلەردىن كېۇۇيىن ،بۇۇۇ كۇۇۈنلەر
سۇۇۇۇېنىڭ بېشۇۇۇۇىڭغىمۇ كېلىۇۇۇۇدۇ .تولىمۇۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇۇكى ،ئۆلۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇېنىڭ
چۈشۇۇۇۇۈڭگىمۇ كىۇۇۇۇرمىگەن ئوخشۇۇۇۇايدۇ .دۇنيۇۇۇۇادىن كېتىشۇۇۇۇكە ھۇۇۇۇازىرلىق
قىلمايۋاتىسۇۇۇۇەن .ئاڭلىغانلىرىڭنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇىنى پۇۇۇۇات يېقىنۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۆز
كۇۇۇۆزۈڭ بىۇۇۇلەن تولۇۇۇۇق كۆرىسۇۇۇەن .بۇۇۇۇ ھۇۇۇال مېنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىمغىمۇ ،سۇۇۇېنىڭ
بېشۇۇۇۇىڭغىمۇ كېلىۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇ ۋەز – نەسۇۇۇۇىھەتلىك سۇۇۇۇۆزلەر سۇۇۇۇاڭا تەسۇۇۇۇىر
قىلمىغان بولسا ،ئۇنداقتا سېنىڭ ھالىڭغا ۋاي؟!
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يىگىرمە يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
باج  -سېلىق ئالغۇچىالرنىڭ قىلمىشى
ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇالرنى قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە سۇۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:

ِ
َّ ِ
﴿إِ ََّّنجو و ووع َّ ِ
وعا جيجو ْبوغُو و ووَ جن ِِف ْاألج ْ ِ
ض بِغجو و و و ِْ ا ْ وج و و و ِم يُ ْ لجِو و و و ج جَلُو و ووم جكو و و و جِا
السو و و وبي ُ جك ج و و ووَ ال و و ووِ ج
ين يجمْ ُ و و ووَ جن النَّ و و و ج
يجلِ و وويم﴾ ﴿ ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت كىشۇۇۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان،

زېمىنۇۇۇدا نۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇتە پىتۇۇۇنە  -پاسۇۇۇات تېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇر.
ئەنە شۇالر قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾ .
بۇۇۇۇاج  -سۇۇۇۇېلىق ئالىۇۇۇۇدىغان مەمۇۇۇۇۇرالر زالىمالرنىۇۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇۇوڭ
يۇۇۇاردەمچىلىرى ،ھەتتۇۇۇا زالىمالرنىۇۇۇڭ دەل ئۇۇۇۆزى ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .چۇۇۇۈنكى
ئۇۇۇۇالر بۇۇۇاج  -سۇۇۇېلىقنى ئۆتەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەردىن ئېلىۇۇۇپ،
ئۇنىڭغۇۇۇۇا ھەقلىۇۇۇۇق بولمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرگە بېرىۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :بۇۇۇاجگىر
جەنۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇدۇ» ؛ «بۇۇۇۇاج  -سۇۇۇۇېلىق مەمۇۇۇۇۇرى جەنۇۇۇۇنەتكە
كىرمەيدۇ» .
بۇۇۇاج  -سۇۇۇېلىق ئۇۇۇالغۇچى ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ھەقلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇۆز ئۈسۇۇۇتىگە
يۈكلىۋالىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ئۇۇۇۇالردىن ئېلىۋالغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۈنى قانۇۇۇداقمۇ تۆلەيۇۇۇدۇ؟ ئەگەر ئۇنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇى ئەمەللىۇۇۇرى بولسۇۇۇا،
ھەق ئىگىلىۇۇۇرىگە ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇىنىڭ ئىچىۇۇۇگە كىرىۇۇۇدۇ(« :ئۇۇۇى
سۇۇۇۇاھابىلىرىم!) مۇۇۇۇۇفلى (مۇۇۇۇۇنقەرز بولغۇۇۇۇۇچى) كىۇۇۇۇم ،بىلەمسۇۇۇۇىلەر؟»
دەپ سورىغانىدى ،ساھابىلەر:
_ ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! بىۇۇۇۇز پۇۇۇۇۇلى ۋە مۇۇۇۇال -
دۇنياسۇۇۇۇۇى قالمىغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىنى ″مۇۇۇۇۇۇفلى  ″دەيمىۇۇۇۇۇز - ،دېۇۇۇۇۇدى.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
سۈرە شۇرا 32 ،ۇ ئايەت.
ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ،ھاكىم ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،دارىمى ،ئەھمەد ،ھاكىم ۋە ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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_ ئۇۇۈممىتىم ئىچىۇۇدىكى مۇۇۇفلى قىيۇۇامەت كۇۇۈنى نامۇۇاز ،زاكۇۇات ،روزا،
ھەج قاتۇۇارلىق ئىبۇۇادەتلەر بىۇۇلەن كەلۇۇگەن ،ئەممۇۇا (دۇنيۇۇادا) بۇۇۇنى تىللىغۇۇانلىقى،
ئۇۇۇنى ئۇرغۇۇانلىقى ئاۋۇنىۇۇڭ مېلىنۇۇى ئېلىۋالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ،ياخشۇۇىلىقلىرىنىڭ
سۇۇاۋابى ئ ۇۇ كىشۇۇىلەرگە ئېلىۇۇپ بېۇۇرىلگەن ،ئەگەر ئۈسۇۇتىدىكى زۇلۇۇۇم تۈگەشۇۇتىن
بۇۇۇرۇن ياخشۇۇىلىقلىرىنىڭ سۇۇاۋابى تۇۇۈگەپ قالسۇۇا ،ئۇالرنىۇۇڭ گۇنۇۇاھلىرى ئېلىنىۇۇپ،
ئۇنىڭ ئۈستىگە يۈكلەنگەن ،ئاندىن دوزاخقا تاشالنغان كىشىدۇر - ،دېدى .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇۇۇۆزىنى پۇۇۇاكالش ئۈچۇۇۇۈن
گۇنۇۇاھىنى ئېتىۇۇراپ قىلىۇۇپ كەلۇۇگەن ،كېۇۇيىن چالمۇۇا  -كېسۇۇەك قىلىنغۇۇان ئايۇۇالنى
سۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :ئۇۇۇ شۇۇۇنداق تەۋبە قىلۇۇدىكى ،ئەگەر بۇۇاجگىرمۇ
ئەنە شۇۇۇنداق تەۋبە قىلسۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇڭ تەۋبىسۇۇىنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇپ ،گۇنۇۇاھلىرىنى
مەغپىرەت قىلغان بوالتتى» .
بۇۇاجگىر قاراقچىغۇۇا ئوخشۇۇاپ كېتىۇۇدۇ ،ئۇۇۇ ،ئوغرىنىۇۇڭ دەل ئۆزىۇۇدۇر .بۇۇاج -
سۇۇېلىق توپلىغۇۇۇچى ،ئۇۇۇنى يۇۇازغۇچى ،ئۇنىڭغۇۇا گۇۋاھلىۇۇق بەرگۇۇۈچى ۋە ئۇۇۇنى
ئالغۇچى مەيلى ئەسۇكەر يۇاكى ئەھلۇى ئىلىۇم بولسۇۇن ،مەيلۇى باشۇلىق بولسۇۇن،
ھەممىسۇۇى ھەم گۇناھقۇۇا شۇۇېرىك بولىۇۇدۇ ھەم ھۇۇارام يۇۇېگەن بولىۇۇدۇ .پەيغەمۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ھارامۇۇۇدىن
ئۆسۇۇۇكەن گۇۇۇۆش جەنۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇدۇ ،جەھەنۇۇۇنەم ئۇنىڭغۇۇۇا بەكمۇۇۇۇ
اليىقتۇر» .
ۋاھىۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ﴿ :قُ و الَّ يج ْسو وتج ٍَِ
ِ
ول﴾ ﴿(ئۇۇى مۇۇۇھەممەد!) ئېيتقىنكۇۇى ،ھۇۇارام بىۇۇلەن ھۇۇاالل بۇۇاراۋەر
ا ْجبِيو ُ
وه جالاَّيمو ُ
ئەمە ﴾ دېۇۇگەن ئايىتىنىۇۇڭ تەپسۇۇىرىدە مۇنۇۇۇ ھەدىسۇۇنى كەلتۇۇۈرگەن :جۇۇابىر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،بىر كىشى:
_ ئۇۇى ﷲنىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرى! ھۇۇاراق سۇۇېتىپ تىجۇۇارەت قىلىۇۇمەن .ھۇۇاراق
س ۇېتىپ ناھۇۇايىتى كۇۇۆپ پۇۇۇل  -مۇۇال توپلىۇۇدىم .بۇۇۇ مۇۇالالرنى ﷲ يولىۇۇدا سۇۇەرپ
قىلسۇۇام ماڭۇۇا سۇۇاۋا بوالمۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ،دارۇقۇتنى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەھمەد شاكىر :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە مائىدە 011 ،ۇ ئايەت.
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_ ئەگەر سۇۇەن ئۇۇۇ مۇۇالنى ھەج يۇۇاكى جىھۇۇاد يولىۇۇدا سۇۇەرپ قىلسۇۇاڭ يۇۇاكى
سۇۇەدىقە قىلسۇۇاڭ ،ﷲنىۇۇڭ نەزىرىۇۇدە پاشۇۇىنىڭ قۇۇانىتىچىلىكمۇ سۇۇاۋابقا تەڭ
بولمايۇۇۇدۇ .شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ﷲ پۇۇۇاك نەرسۇۇۇىدىن باشۇۇۇقىنى قوبۇۇۇۇل
قىلمايۇۇۇدۇ - ،دەپ جۇۇۇاۋا بەردى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ﷲ تائۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇ سۇۇۆزىنى تەسۇۇتىقالپ﴿ :قُ و الَّ يج ْسووتج ٍَِ
وه الاَّيِوول لجووَ يج ْكَبو و ج جئ ْو وورُ ا ْجبِي و ِ
وه﴾ ﴿(ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد!) ئېيتقىنكۇۇۇى ،گەرچە
ا ْجبِي و ُ ج م ُ ج ْ ج ج
ج
ھارامنىۇۇڭ كۆپلۇۇۈكى (ئۇۇى تىڭشۇۇىغۇچى) سۇۇېنى ئەجەپلەندۈرسۇۇىمۇ ،ھۇۇارام بىۇۇلەن
ھۇۇاالل بۇۇاراۋەر ئەمە ﴾ دېۇۇگەن ئۇۇايەتنى نازىۇۇل قىلۇۇدى  .ﷲقۇۇا ئىلتىجۇۇا
قىلىپ ،بىزنى ئەپۇ ۋە ئامان قىلىشىنى تىلەيمىز.
*****
ۋەز – نەسەەەەىھەت :مەھۇۇۇۇكەم قەللەلەرنۇۇۇۇى قۇرغۇۇۇۇان ،ئەتراپىغۇۇۇۇا
قوغۇۇدىغۇچىالرنى قويغۇۇان ،بۇۇاغالرنى بەرپۇۇا قىلىۇۇپ ،دەرەخۇۇلەر بىۇۇلەن ئەتراپنۇۇى
ئورىغۇۇۇان ،ھەشۇۇۇەمەتلىك تەختلەرنۇۇۇى ياسۇۇۇاپ ،ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدە ئولتۇرغۇۇۇان،
دۇنيۇۇۇالىق ئارزۇسۇۇۇى ۋە مۇۇۇۇراد  -مەقسۇۇۇىتىگە يەتۇۇۇكەن ،مۇشۇۇۇۇنداق ئەبەدى
ياشاشۇۇنى ئويلىغۇۇان ،ئەممۇۇا ھۇۇاالك بولغۇۇان ئۇۇادەم قەيەردە؟ ﷲنىۇۇڭ نۇۇامى بىۇۇلەن
قەسۇۇەمكى ،شۇۇېرىن لەززەتلەرنۇۇى زەھەرگە ئايالنۇۇدۇرغۇچى ئۆلۇۇۈم ئۇۇۇنى بىلۇۇارام
قىلۇۇدى ۋە مەڭگۈلۇۇۈك ياشۇۇاش ئارزۇسۇۇىنى نۇۇابۇت قىلۇۇدى .ئۆلۇۇۈم ئۇۇۇنى ئۇۇالى
مەرتىبىۇۇدىن غەزە بىۇۇلەن يىقىتىۇۇپ ،بۇۇااليى ۇ ئۇۇاپەت يۇرتىغۇۇا ھەيدىۇۇدى.
ئۇنىۇۇڭ يۇلتۇۇۇزلىرى ئۆچۇۇۈپ قالۇۇدى .ئۆلۇۇۈم ئۇۇۇنى مەينەتچىلىۇۇك ۋە جاھۇۇالەت
قاپلىغۇان قۇۇاراڭغۇ زۇلۇۇمەت ئىچىۇدە تاشۇۇالپ قويۇۇدى .ئەقىللىۇك كىشۇۇى ھايۇۇاتىنى
مەنىلىۇۇك ئۆتكۈزىۇۇدۇ .چۇۇۈنكى ياخشۇۇى ئۇۇاقىۋەت پۇرسۇۇەتنى چىۇۇڭ تۇتۇۇۇش بىۇۇلەن
قولغا كېلىدۇ.
بىۇۇۇر شۇۇۇائىر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ (شۇۇۇېلىرنىڭ مەزمۇۇۇۇنى) :ئىمۇۇۇارەتلەرنى
قۇرىسۇۇەن ،بۇۇايلىقالرنى توپاليسۇۇەن ،نىھۇۇايەت بۇۇۇالردىن ھۇۇېچ ئىۇۇز قالمايۇۇدۇ.
ئەبەدى ياشاشنى ئوياليسۇەن ،لۇېكىن ئۆمۇۈر بۇنىڭغۇا يۇار بەرمەيۇدۇ .ئۇى ئەقىۇل
ئىگىسۇۇى! ياخشۇۇى ئۇۇويلىغىن ،دۇنيۇۇادا مەڭگۇۇۈ ياشۇۇاش ئەمەلۇۇگە ئاشۇۇمايدۇ .ھەر
نەرسۇۇە ئۇۇاخىرقى چۇۇېكىگە يەتكەنۇۇدە چوقۇۇۇم سۇۇوئال – سۇۇوراق قىلىنىۇۇدۇ.
سۈرە مائىدە 011 ،ۇ ئايەت.
سۇيۇتى «نازىل بولۇش سەۋەبلىرى» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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پادىشۇۇاھالر ۋە ئوغۇۇۇللىرى قېنۇۇى؟ ئىنسۇۇانالر قورققىنىۇۇدىن تىۇۇك تۇۇۇرۇپ ھۇۇۆرمەت
بىلدۈرگەنۇۇۇدە بەخىرامۇۇۇان ئولتۇرغۇۇۇان ئېسۇۇۇىلزادىلەر قېنۇۇۇى؟ ھەر مەيدانۇۇۇدا
قىلىچلىرىنۇۇى ئويناتقۇۇان ،ئەتراپۇۇى قوغۇۇدىغۇچىالر بىۇۇلەن تولغۇۇانالر قېنۇۇى؟ مانۇۇا
ئەمۇۇدى ئۇۇۇالر مەيۇۇدان ئوتتۇرىسۇۇىدا ئۇشۇۇتۇمتۇت يەرگە يىقىلۇۇدى .زاماننىۇۇڭ
ئۆتۈشى بىۇلەن ،جۇۇدۇن  -چۇاپقۇنالردا قۇارا تۇپراققۇا كۆمۈلۇۈپ ،ئىۇز  -دېرەكسۇىز
يوقالۇۇۇۇدى .گويۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇۇادا ھۇۇۇۇېچ ياشۇۇۇۇىمىغاندەك ،بەلكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇېچ
يارىتىلمىغانۇۇدەك ،ھېچبىۇۇر ئەسلىمىسۇۇى قالمۇۇاي ئۇنتۇلۇۇۇپ كېتىلۇۇدى .ﷲنىۇۇڭ
نۇۇامى بىۇۇلەن قەسۇۇەمكى ،قۇۇۇرت – قوڭغۇزالرنىۇۇڭ ئۇۇۇالرنى ئۇۇۆتمە – تۆشۇۇۈك
قىلىۇۇۋەتكەنلىكىنى ئۇۇۆز كۇۇۆزۈڭ بىۇۇلەن كۆرسۇۇەڭ ئىۇۇدىڭ ،ئەلۇۇۋەتتە ،يۇۇۈرەكنى
ئېچىشتۇرىدىغان مەنزىرىنى كۆرگەن بوالتتىڭ.
*****
ۋەز – نەسىھەت :ھەر كۈنى بىر باسقۇچ ئىلگىرىلەيۇدىغان ،ئەمەل دەپتىۇرى
تېرىقتەك نەرسىنىمۇ تاشالپ قويماي يېزىپ ماڭىدىغان ،ئارقا – ئارقىۇدىن كەلۇگەن
ئاگاھالندۇرغۇچى ۋە ئاگاھالندۇرۇشتىن مەنپەئەت ئالمىغۇان ،ۋەز  -نەسۇىھەتچىگە
قۇالق سالماي ،ئەكسىچە ئۇنى مەسخىرە قىلغان ،ھىدايەت نۇۇرى ئاشۇكارا بولغانۇدا،
ئۇنى كۆرمەسكە سالغان ۋە بۇ ھەقتە ئويلىنىپمۇ قويمىغان ،ئەبەدى ياشاشۇنى ئۇارزۇ
قىل غانالرنىڭ يامان ئاقىۋىتىنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ ،يەنە ئۇنى ئارزۇ قىلغان ،چېچىغا ئۇاق
سانجىلغاندىن كېيىنمۇ ،ئەيش  -ئىشۇرەتكە بېرىلىشۇتىن ئۇۆزىنى تارتمىغۇان ھەي
نادان ئىنسان! سەن خالىغىنىڭنى قىلغىن ،ئالدىڭدا قىيامەت ۋە ھېسۇا – كىتۇا
سېنى كۈتۈپ تۇرىۋاتىدۇ .تېنىڭنى ھۇزۇرالنۇدۇرغىن ،قۇۇرت  -قوڭغۇۇزالر تەشۇنالىق
بىلەن ساقالۋاتىدۇ .سوئال ۇ سوراق كۈنىگە ئىشىنىدىغان مۇئمىننىۇڭ ئىرادىسۇىدىن
بوشاپ قالغىنىغا ھەيرانمەن .بۇ ئالدىنىشتىن قاچان ھوشۇۇڭنى تاپىسۇەن؟! سۇېنىڭ
ھالىڭغا ۋاي! ﷲ سېنى ھۇزۇرىغا چاقىرىپ ،دەرۋازىسىنى كەڭ ئۇاچتى .ئەگەر ئۇنىۇڭ
ھۇزۇرىدىكىنى بىلسەڭ ،سېنى ئالى مەرتىۋىلىۇك قىلغۇانلىقىنى بىلەلەيسۇەن .شۇۇڭا
سۇۇەن پۇرسۇۇەتنى غەنى ۇيمەت بىلىۇۇپ ،قولۇۇدىن بېرىۇۇپ قويغانلىرىڭنىۇۇڭ ئۇۇورنىنى
تولدۇرۇشقا تىرىشقىن! مۇئمىننىڭ قالغان ئۆمرى بىباھا گۆھەردۇر.
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يىگىرمە سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
ھارام يېيىش
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :الج نجو و ْ ُئ َُاْ يجه ووَالج ُِم بويو وون ُِم بِعلْب ِ
عاو و ِ ﴾ ﴿بىۇۇۇۇر
جْ ج
ج
ج
ْج
بىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇاللىرىنى نۇۇۇۇۇاھەق يەۋالمۇۇۇۇۇاڭالر﴾  .ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەتنى :مۇۇۇۇۇالنى نۇۇۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇۇۇش
قېرىندىشۇۇۇىنىڭ قولىۇۇۇدىكى مۇۇۇالنى يالغۇۇۇان قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ ئېلىۋېلىشۇۇۇتۇر،
 دەپ تەپسىر قىلغان .باشۇۇۇقىالرنىڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش مۇنۇۇۇداق ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل
بولىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،تۇۇۇارتىۋېلىش ،خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇش ۋە ئۇۇۇوغرىالش ئۇۇۇارقىلىق
زۇلۇۇۇۇم قىلىۇۇۇپ يەۋېلىۇۇۇش؛ يەنە بىۇۇۇرى ،قىمارغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش ئويۇۇۇۇن ئوينۇۇۇاش
ئۇۇۇۇارقىلىق يەۋېلىۇۇۇۇش .سۇۇۇۇەھىى بۇخارىۇۇۇۇدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :بىۇۇۇر تۈركۇۇۇۈم كىشۇۇۇىلەر ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بۇۇۇۇزۇپ
چاچىدۇ ،ئۇالر قىيامەت كۈنى دوزاخقا كىرىدۇ» .
سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ...« :كىشۇۇۇى ئۇۇۇۇزۇن
سۇۇۇەپەر قىلىۇۇۇدۇ ،چۇۇۇاچلىرى چۇۇۇۇۋۇق ،ئۈسۇۇۇتىنى چۇۇۇاڭ باسۇۇۇقان ھالۇۇۇدا
قۇۇۇوللىرىنى ئاسۇۇۇمانغا كۆتۇۇۇۈرۈپ :ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم! ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم!  -دەپ دۇئۇۇۇا
قىلىۇۇۇۇدۇ .ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇنىۇۇۇۇڭ يەيۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ،ئىچىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام،
كىيىۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ۋە ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەر بىۇۇۇۇلەن ئوزۇقالنغۇۇۇۇان تۇرسۇۇۇۇا،
دۇئاسى قانداقمۇ ئىجابەت بولسۇن؟!»
ئەنە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن:

ۇ

سۈرە بەقەرە 011 ،ۇ ئايەت.
ئىبنى كەسىر نەقىل قىلغان.
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ﷲقۇۇۇا دۇئۇۇۇا قىلسۇۇۇاڭ ،مېنۇۇۇى دۇئاسۇۇۇى
ئىجۇۇۇۇۇابەت بولىۇۇۇۇۇدىغانالردىن قىلسۇۇۇۇۇىكەن - ،دېسۇۇۇۇۇەم ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇى ئەنە ! ھااللۇۇۇۇدىن كەسۇۇۇۇىپ قىلغىۇۇۇۇن ،دۇئايىۇۇۇۇڭ ئىجۇۇۇۇابەت
بولىۇۇۇدۇ .ئاغزىغۇۇۇا بىۇۇۇر لوقمۇۇۇا ھۇۇۇارام كىۇۇۇرگەن كىشۇۇۇىنىڭ قىرىۇۇۇق كۇۇۇۈنگىچە
دۇئاسى ئىجابەت قىلىنمايدۇ - ،دېدى.
بەيھەقۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق
دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ« :ﷲ تائۇۇۇۇاال رىزقىڭالرنۇۇۇۇى تەقسۇۇۇۇىم
قىلغانۇۇۇۇدەك ،ئەخالقىڭالرنىمۇۇۇۇۇ تەقسۇۇۇۇىم قىلغۇۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇۇۇۇال -
دۇنيۇۇۇۇانى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرگەن ۋە ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرمىگەن بەندىسۇۇۇۇىگىمۇ
بېرىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا دىننۇۇۇى پەقەت ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن بەندىسۇۇۇىگىال بېرىۇۇۇدۇ.
ﷲ تائۇۇۇاال دىننۇۇۇى كىمۇۇۇگە بەرسۇۇۇە ،بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرگەنلىكىنىۇۇۇڭ
ئىپادىسۇۇۇىدۇر .كىمكۇۇۇى ھارامۇۇۇدىن پۇۇۇۇل  -مۇۇۇال تېپىۇۇۇپ سۇۇۇەرپ قىلسۇۇۇا،
ئۇنىۇۇۇۇڭ بەرىكىتۇۇۇۇى بولمايۇۇۇۇدۇ .سۇۇۇۇەدىقە قىلسۇۇۇۇا ،سەدىقىسۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل
قىلىنمايۇۇۇۇدۇ .ئارقىسۇۇۇۇىغا تاشۇۇۇۇالپ كەتۇۇۇۇكەن پۇۇۇۇۇل  -مۇۇۇۇاللىرى ئۇنىۇۇۇۇڭ
جەھەننەمۇۇۇدە قېلىشۇۇۇىنى تېخىمۇۇۇۇ زىيۇۇۇادە قىلىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال گۇنۇۇۇاھنى
گۇناال بىلەر يۇمايدۇ ،بەلكى گۇناھنى ساۋا بىلەن يۇيىدۇ» .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :مۇۇۇال -
دۇنيانىۇۇۇڭ مەرى ئىسسۇۇۇىقتۇر ،كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ھااللۇۇۇدىن پۇۇۇۇل  -مۇۇۇال
تېپىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى ھۇۇۇاالل يولغۇۇۇا سۇۇۇەرپ قىلسۇۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇۇنى مۇكاپاتاليۇۇۇدۇ ۋە
جەنۇۇۇنەتكە كىرگۈزىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ھااللۇۇۇدىن پۇۇۇۇل  -مۇۇۇال
تېپىۇۇپ ،ئۇۇۇنى ھۇۇارام يولغۇۇا سۇۇەرپ قىلسۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇنى دوزاخقۇۇا كىرگۈزىۇۇدۇ.
نەپسۇۇۇۇى ھارامغۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇپ كەتۇۇۇۇكەن قانچىلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇاركى،
قىيامەت كۈنى ئۇالر دوزاخقا كىرىدۇ» .
دۇئاسىنىڭ ئىجابەت بولۇشىنى سورىغان كىشى ئەسلىدە سەئد ئىبنى ئەبۇ ۋەققا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇۇر ،ئەنە رەزىيەلالھۇۇ
ئەنھۇ ئەمە  .ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى بۇار،
 دېگەن.ئەھمەد ،ھاكىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
بەيھەقى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن .ئەمما تەبەرانى مۇشۇنىڭغا ئوخشاش مەزمۇنۇدا بىۇر ھەدىۇ رىۇۋايەت
قىلغان بولۇپ ،ئەلبانى ئۇنى :سەھىى ،دېگەن.
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يەنە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
پۇۇۇۇل  -مۇۇۇالنى قەيەردىۇۇۇن تاپقانلىقىغۇۇۇا پەرۋا قىلمىسۇۇۇا ،ﷲمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا
پەرۋا قىلماسۇۇۇۇتىن دوزاخنىۇۇۇۇڭ قايسۇۇۇۇى دەرۋازىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇدۇل كەلسۇۇۇۇە،
شۇنىڭدىن كىرگۈزىۋېتىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :بىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ ئاغزىغۇۇۇۇا توپۇۇۇۇا
سېلىشۇۇۇى ھۇۇۇارام لوقمۇۇۇا سېلىشۇۇۇىدىن ياخشۇۇۇىدۇر - ،دېۇۇۇگەن  .يۇسۇۇۇۇف
ئىبنۇۇۇى ئەسۇۇۇبات (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرەر
يىگىۇۇۇ ئىبۇۇۇادەت قىلىۋاتقۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،شۇۇۇەيتان يۇۇۇاردەمچىلىرىگە :ئۇنىۇۇۇڭ
تامىقىنىۇۇۇۇۇڭ نەدىۇۇۇۇۇن كەلگەنلىكىۇۇۇۇۇگە قۇۇۇۇۇاراڭالر ،ئەگەر يەيۇۇۇۇۇدىغىنى
ھارامۇۇۇۇدىن كەلۇۇۇۇۇگەن بولسۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا تەگمەڭۇۇۇۇالر ،ئۇۇۇۇۇۇ ھېرىۇۇۇۇۇپ
چارچىسۇۇۇۇۇن ،تىرىشسۇۇۇۇۇن .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇنى ئازدۇرۇشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇۆزى كۇپۇۇۇۇايە
قىلىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ ھارامۇۇۇۇدىن تېپىۇۇۇۇپ يېگەنلىكۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن تىرىشۇۇۇۇچانلىقى
ئۇنىڭغا پايدا بەرمەيدۇ - ،دەيدۇ.
يۇسۇۇۇۇۇف ئىبنۇۇۇۇى ئەسۇۇۇۇباتنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يەيۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ،ئىچىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام،
كىيىۇۇۇۇدىغىنى ھۇۇۇۇارام ۋە ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەر بىۇۇۇۇلەن ئوزۇقالنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
ھەققىۇۇۇدە« :دۇئاسۇۇۇى قانۇۇۇداقمۇ ئىجۇۇۇابەت بولسۇۇۇۇن؟!» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى
كۈچلەندۈرىۇۇۇدۇ .بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،بىۇۇۇر پەرىشۇۇۇتە
بەيتۇلمۇقەددەسۇۇۇۇتە كۇۇۇۇېچە  -كۈنۇۇۇۇدۈز« :كىمكۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام يېسۇۇۇۇە ،ﷲ
ئۇنىۇۇۇۇڭ نە نەپۇۇۇۇلە ،نە پەرز ئىبۇۇۇۇادىتىنى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ» دەپ نىۇۇۇۇدا
قىلىدۇ - ،دېيىلگەن .
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك :شۇۇۇۈبھىلىك بىۇۇۇر تەڭۇۇۇگە چۇۇۇاغلىق پۇۇۇۇلنى
رەت قىلىشۇۇۇىم يۇۇۇۈز مىۇۇۇڭ تەڭگىنۇۇۇى سۇۇۇەدىقە قىلغىنىمۇۇۇدىن ياخشۇۇۇىدۇر،
دېگەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ھۇۇۇارام مۇۇۇال بىۇۇۇلەن ھەج قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى ″لەببەيۇۇۇك (يەنۇۇۇى ھۇۇۇازىرمەن
سەييىد ئىبراھىم :بۇ ھەدى ئاساسلىق ھەدى مەنبەلىرىدە تېپىلمىدى .ھەقىقەتنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر.
ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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ئۇۇۇۇى ﷲ!) ″دېۇۇۇۇگەن چاغۇۇۇۇدا ،پەرىشۇۇۇۇتە″:ال لەببەيۇۇۇۇك ۋەال سۇۇۇۇەئدەيك
( يەنۇۇۇى سۇۇۇەن ھۇۇۇازىر ئەمەسسۇۇۇەن ،ئىلتىجالىرىۇۇۇڭ قوبۇۇۇۇل قىلىنمىۇۇۇدى)،″
قىلغان ھەججىڭ ئۆزەڭگە رەت قىلىندى - ،دەيدۇ» .
ئىمۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇمەد رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى ئۇۇۇون تەڭگىۇۇۇگە بىۇۇۇر
كىۇۇيىم سۇۇېتىۋالغان بولۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇڭ پۇلىغۇۇا بىۇۇر تەڭۇۇگە چۇۇاغلىق ھۇۇارام پۇۇۇل
ئارىلىشۇۇۇىپ قالسۇۇۇا ،مۇۇۇادامىكى ئۇۇۇۇ كىۇۇۇيىم ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىال بولىۇۇۇدىكەن،
ﷲ ئۇنىڭ نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ» .
ۋەھۇۇۇب ئىبنۇۇۇى ۋەرىۇۇۇد مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :سۇۇۇەن داۋاملىۇۇۇق نامۇۇۇاز
ئوقۇسۇۇۇاڭمۇ ،قورسۇۇۇىقىڭغا كىۇۇۇرگەن نەرسۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇاالل يۇۇۇاكى ھاراملىقىغۇۇۇا
دىققەت قىلمىساڭ( ،ئوقۇغان نامىزىڭ) ساڭا پايدا بەرمەيدۇ.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ﷲ قورسۇۇۇقىدا ھۇۇۇارام نەرسۇۇۇە
بۇۇۇار كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزىنى ،ئۇۇۇۇۇ تەۋبە قىلمىغىۇۇۇچە قوبۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ- ،
دېگەن.
سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرى :تۇۇۇائەت  -ئىبۇۇۇادەت يولىۇۇۇدا ھۇۇۇارام مۇۇۇال سۇۇۇەرپ
قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى كىيىمىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇۈيدۈك بىۇۇۇۇلەن پاكلىمۇۇۇۇاقچى بولغۇۇۇۇان
كىشۇۇۇىگە ئوخشۇۇۇايدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،كىۇۇۇر كىيىمنۇۇۇى پەقەت سۇۇۇۇ تازىاليۇۇۇدۇ.
گۇناھنى پەقەت ھاالل نەرسە يۇيىدۇ - ،دېگەن.
ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :بىۇۇۇۇز ھارامغۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈپ قېلىشۇۇۇۇتىن
قورقۇپ ،ھااللنىڭ ئوندىن توققۇزىنى تەرك ئېتەتتۇق - ،دېگەن.
كەئۇۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇجرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېگەن« :ھارام بىلەن ئوزۇقالنغان بەدەن جەننەتكە كىرمەيدۇ» .
زەيۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇى ئەرقەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇ بىۇۇر قۇۇۇلى بىۇۇلەن مەلۇۇۇم مىقۇۇداردا پۇۇۇل تېپىۇۇپ بېۇۇرىش بەدىلىۇۇگە
ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىلىشۇۇۇقا توختامالشۇۇۇتى .قۇۇۇۇلى ھەر كۇۇۇۈنى پۇۇۇۇل يۇۇۇاكى
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى بەززار رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنە دىدە سۇاليمان ئىبنى داۋۇد يامامى ئىسىملىك ھەدىسى زەئىۇپ
بىرى بار - ،دېگەن.
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى بەززار ،ئەبۇ يەئال ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان - ،دېگەن .ئەسلىدە بۇ ھەدى كەئب ئىبنى ئۇۇجرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن ئەمە  ،ئەكسىچە ،ئەبۇ بەكر سىددىق رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان.
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يېمەكلىۇۇۇك ئېلىۇۇۇپ كېلەتتۇۇۇى .ئۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن :بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەرنى قەيەردىۇۇۇن
ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇدىڭ؟  -دەپ سۇۇۇورايتى .ھاالللىقىغۇۇۇا قانائەتلەنسۇۇۇە ئۇۇۇاالتتى،
بولمىسۇۇۇا ئالمۇۇۇايتتى .قۇۇۇۇل بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى يەيۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇە ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇدى.
ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ روزا تۇتقۇۇۇان ئىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ يېمەكۇۇۇتىن
(ئىپتۇۇاردا) بىۇۇر لوقمۇۇا يېۇۇدى ،بىۇۇراق سوراشۇۇنى ئۇنۇتقانىۇۇدى .كېۇۇيىن ئۇۇۇ
ئۇنىڭۇۇۇدىن بۇۇۇۇ تامۇۇۇاقنى قەيەردىۇۇۇن ئېلىۇۇۇپ كەلگەنلىكىنۇۇۇى سۇۇۇورىدى.
قۇل:
_ مەن جۇۇۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالرغا پۇۇۇۇال ئاچۇۇۇۇاتتىم ،پۇۇۇۇال
ئېچىشۇۇۇنى ياخشۇۇۇى بىلمەيتۇۇۇتىم ،ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى ئالۇۇۇدايتتىم (مانۇۇۇا بۇۇۇۇ،
ئاشۇۇۇ يۇۇول بىۇۇلەن قولغۇۇا كەلۇۇگەن تامۇۇاق) - ،دېۇۇدى .بۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇان ئەبۇۇۇ
بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئىسۇۇۇى سۇۇۇاڭا! مېنۇۇۇى ھۇۇۇاالك قىلغىلۇۇۇى تۇۇۇا قالۇۇۇدىڭ - ،دېۇۇۇدى.
كېۇۇۇيىن قۇسۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن قۇۇۇولىنى ئاغزىغۇۇۇا تىقتۇۇۇى ،ئەممۇۇۇا قۇسۇۇۇالمىدى.
بىۇۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇۇا :ئۇۇۇۇۇنى پەقەت سۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن قۇسالىشۇۇۇۇىڭ مۇۇۇۇۇمكىن- ،
دېۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،سۇۇۇۇۇ ئەكەلۇۇۇۇدۈرۈپ ئىچتۇۇۇۇى ۋە قۇسۇشۇۇۇۇقا
باشۇۇۇۇۇلىدى .ئۇۇۇۇۇاخىرى ئاشۇۇۇۇۇقازاندىكى ھەمۇۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇۇىنى قۇسۇۇۇۇۇۇپ
چىقاردى .بىرى ئۇنىڭغا:
_ ﷲ سۇۇۇۇاڭا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن ،بىۇۇۇۇر لوقمۇۇۇۇا يۇۇۇۇېمەك ئۈچۇۇۇۇۈن
مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال قىلىۇۇۇۇپ كېتەمسۇۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى ،ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇنى قۇسۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن جېۇۇۇنىم چىقىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدىغان
ئىۇۇۇش بولسۇۇۇىمۇ ،قۇسۇۇۇۇپ چىقارغۇۇۇان بۇۇۇوالتتىم ،چۇۇۇۈنكى مەن پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :ھارامۇۇۇدىن ئۆسۇۇۇكەن ھەرقانۇۇۇداق
تەنۇۇۇگە دوزاۇ ئۇۇۇوتى ئەڭ اليىقتۇۇۇۇر» دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم ،بۇۇۇۇ
ب ىۇۇۇۇر لوقمۇۇۇۇا يۇۇۇۇېمەك تۇۇۇۇۈپەيلى تېنىمۇۇۇۇدە ھۇۇۇۇارام ئۆسۇۇۇۇۈپ قېلىشۇۇۇۇىدىن
قورقتۇم  - ،دېدى.
يۇقىرىۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :ھۇۇۇارام
بىۇۇۇۇلەن غىزاالنغۇۇۇۇان بەدەن جەنۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇدۇ» دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇى
بايۇۇۇان قىلىنۇۇۇدى .ئۆلىمۇۇۇاالر (ﷲ ئۇالرغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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دەيۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنىڭ ئىچىۇۇۇگە بۇۇۇاج  -سۇۇۇېلىق ئۇۇۇالغۇچىالر ،ئامۇۇۇانەتكە
خىيۇۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر ،ئالۇۇۇۇۇدامچىالر ،ئۇۇۇۇۇوغرىالر ،نۇۇۇۇۇاھەق ئىۇۇۇۇۇش
قىلغۇۇۇۇۇۇچىالر ،پۇۇۇۇۇارىخورالر ،تۇۇۇۇۇارازا ۋە ئۆلچەمۇۇۇۇۇدە كەم بەرگۇۇۇۇۇۈچىلەر،
مېلىنىۇۇۇڭ ئەيىبىنۇۇۇى يوشۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇاتقۇچىالر ،قىمۇۇۇارۋازالر ،سۇۇۇېھىرگەرلەر،
مۇۇۇۇۇۇنەججىملەر (يۇلتۇزغۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇاراپ سۇۇۇۇۇۆزلەيدىغانالر) ،رەسسۇۇۇۇۇامالر،
زىنۇۇۇۇۇاخورالر ،مېيىۇۇۇۇۇ ئۈچۇۇۇۇۇۈن پەريۇۇۇۇۇاد قىلىۇۇۇۇۇپ يىغاليۇۇۇۇۇدىغانالر،
سۇۇۇاتقۇچىنىڭ خەۋىرىسۇۇۇىز مېلىنۇۇۇى بازارغۇۇۇا سۇۇۇېلىپ ،كېۇۇۇيىن ھەققىنۇۇۇى
ئالىۇۇۇدىغان دەلاللۇۇۇالر ،ھۇۇۇۆر كىشۇۇۇىنى سۇۇۇېتىپ ،پۇۇۇۇلىنى خەجلىگەنۇۇۇلەر ۋە
مۇشۇ تۈردە پۇل – مالغا ئىگە بولغانالرنىڭ ھەممىسى كىرىدۇ.
*****
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
″تىھۇۇۇامە تېغۇۇۇى″دەك سۇۇۇاۋا ئىشۇۇۇالرنى قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر گۇۇۇۇرۇال ئىنسۇۇۇانالر
كەلتۈرۈلىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر كەلتۈرۈلگەنۇۇۇۇدە ،ﷲ ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاۋابلىرىنى
ھاۋاغۇۇۇا سۇۇۇورۇلغان چۇۇۇاڭ  -توزاڭغۇۇۇا ئايالندۇرۇۋېتىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇالرنى
دوزاخقا تاشاليدۇ» دېگەن ئىدى ،ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ؟ -
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇۇالر روزا تۇتۇۇۇۇاتتى ،زاكۇۇۇۇات بېرەتتۇۇۇۇى ۋە ھەج قىالتتۇۇۇۇى .ئەممۇۇۇۇا
ئۇالرغۇۇا ھۇۇارام نەرسۇۇە تەڭلەنسۇۇە ،ئۇۇۇالر ئۇۇۇنى قوبۇۇۇل قىالتتۇۇى ،شۇۇۇڭا ﷲ
ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى بىكار قىلىۋەتتى - ،دەپ جاۋا بەردى .
سۇۇۇۇالىى كىشۇۇۇۇىلەردىن بىۇۇۇۇرى ئۆلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن بىۇۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنىڭ
چۈشىگە كىرىپتۇ .ئۇ ئۇنىڭدىن:
_ ﷲ تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇاڭا قانۇۇۇۇداق مۇئۇۇۇۇامىلە قىلۇۇۇۇدى؟  -دەپ سۇۇۇۇوراپتۇ.
سالىى كىشى:
_ ياخشۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇامىلە قىلۇۇۇۇۇدى .پەقەت ئۇۇۇۇۇارىيەت ئالغۇۇۇۇۇان بىۇۇۇۇۇر
يىڭنىنۇۇۇۇى ئىگىسۇۇۇۇىگە قايتۇرمىغۇۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇۇتىن
توسۇۇۇۇلۇپ تۇرىۇۇۇۋاتىمەن - ،دەپتۇۇۇۇ .ﷲ تائاالغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى
ھەيسەمى :بۇ ھەدىس نى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە كۇلسۇم ئىبنى زەيياد ۋە بەكۇر ئىبنۇى سۇەھل دەميۇاتى
ئىسىملىكى ھەدىسى زەئىپ ئىككى كىشى بار - ،دېگەن.
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ئەپۇۇۇۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇۇىنى ،ئۇۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ۋە رازى
بولىۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇقا مۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز ،ئۇۇۇۇۇ
ناھۇۇۇۇۇايىتى سۇۇۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇۇۇك ،ناھۇۇۇۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇۇۇۇان،
ناھايىتى مېھرىباندۇر.
*****
ۋەز _ نەسەەەەىھەت :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇللىرى! كۇۇۇۇېچە  -كۈنۇۇۇۇدۈز
ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئۇۇۇۆمرىنى قىسۇۇۇقارتىۋاتىدۇ ،دۇنيۇۇۇادىكىلەر زاۋاللىققۇۇۇا قۇۇۇاراپ
مېڭىۋاتىۇۇۇۇۇدۇ ،سۇۇۇۇۇاالمەتلىك ئاخىرلىشۇۇۇۇۇىپ ،كېسۇۇۇۇۇەللىك چىرماۋاتىۇۇۇۇۇدۇ،
خاتىرجەملىۇۇۇۇك كامالىغۇۇۇۇا يەتمەيۋاتىۇۇۇۇدۇ ،مۇۇۇۇۇراد – مەقسۇۇۇۇەت ھاسۇۇۇۇىل
بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئەجەل ھۇجۇۇۇۇم قىلىۋاتىۇۇۇدۇ .سۇۇۇىلەرنىڭ تۇۇۇېخىچە ئۇۇۇۇ
دۇنياغۇۇۇا سۇۇۇەپەر قىلىشۇۇۇتىن خەۋىۇۇۇرىڭالر يوقمۇۇۇۇ؟ ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا كۆچۇۇۇۈش
ۋاقتۇۇۇى يېقىنالشۇۇۇتى .سۇۇۇۇىلەرگە ئىبرەتلىۇۇۇك مىسۇۇۇۇالالر مىسۇۇۇال قىلىۇۇۇۇپ
ئاڭلىتىلمىدىمۇ؟
دۇنيانىۇۇۇۇۇۇۇڭ چاقمۇۇۇۇۇۇۇاق تېزلىكىۇۇۇۇۇۇۇدە ئۆتۇۇۇۇۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇۇۇۇۇدىغان
زىبۇۇۇۇۇۇۇزىننەتلىرىگە بېۇۇۇۇۇۇرىلگەن ،نەپسۇۇۇۇۇۇى خاھىشۇۇۇۇۇۇىغا ئەگىشۇۇۇۇۇۇىپ،
ئۈسۇۇۇتىدىكى ھەق – ھوقۇۇۇۇقالرنى زايۇۇۇا قىلغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! ياراتقۇچىغۇۇۇا
قارشۇۇۇۇى چىقىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇيرۇقىنى ئىجۇۇۇۇرا قىلمايسۇۇۇۇەن – يۇۇۇۇۇ،
مەخلۇقۇۇۇاتتىن ھايۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇالرنى رازى قىلىشۇۇۇقا تىرىشىسۇۇۇەن .سۇۇۇەن
بۇۇۇۇ كېسۇۇۇەل نەپسۇۇۇىڭگە يىغلىغىۇۇۇن ،چۇۇۇۈنكى سۇۇۇەن يىغالشۇۇۇقا اليىقسۇۇۇەن.
قېنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بۇۇۇاققىنچۇ؟ دوسۇۇۇتىنىڭ ئۇۇۇۆلگىنىنى كۇۇۇۆرۈپ ،ئۆزىنىڭمۇۇۇۇ
ئۆلىۇۇۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇۇۇەنگەن ،ئۇۇۇۇاخىرەتكە بولغۇۇۇۇان ئىمۇۇۇۇانى قەلۇۇۇۇبىگە
ئورۇنالشۇۇۇۇۇقان كىشۇۇۇۇۇى جىنۇۇۇۇۇايەتلىرى ۋە گۇناھلىرىنىۇۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇۇىنى
ئۇنۇتقۇۇۇان ھالۇۇۇدا خۇۇۇاتىرجەم ئۇخلىياالمۇۇۇدۇ؟! ئۆلۇۇۇۈم كىشۇۇۇىنى ئائىلىسۇۇۇى،
تۇغقانلىرى ۋە دوستلىرىدىن ئايرىپ ،قەبرىگە ئاپىرىپ تاشاليدۇ.
ئۇۇۇى ئەقىۇۇۇل ئىگىسۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇەندىن ئىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا
سۇۇۇەپەر قىلغۇۇۇان بىۇۇۇرەر دوسۇۇۇتۇڭنىڭ مازىرىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ يەردە ئىبۇۇۇرەت
نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇويالنغىن .بەلكۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا قۇۇۇۇالقنى تېشۇۇۇىۋەتكىدەك
ۋەز ۇ نەسۇۇۇۇىھەتلەر قىلىنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ ،ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇۇدىن
پايۇۇۇدىالنمىغان ،ھىۇۇۇدايەت نۇۇۇۇرى كەلگەنۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرمە بولىۋالغۇۇۇان
بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن .ھەق تائۇۇۇاال تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا ،تىتۇۇۇرىمىگەن قەلبنىۇۇۇڭ
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ھالىغۇۇۇا ۋاي! چېچىغۇۇۇا ئۇۇۇاق سۇۇۇانجىلغان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! ئۆتۇۇۇۈپ كەتۇۇۇكەن
ئۇۇۇۆمرۈڭ قايتىۇۇۇپ كېلەمۇۇۇدۇ؟ شۇۇۇۇڭا قالغۇۇۇان ئۇۇۇۆمرۈڭگە ھېۇۇۇزى بولۇۇۇۇپ،
ھەرقانۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇاھتىن قەتلىۇۇۇۇي يۇۇۇۇانغىن .ﷲقۇۇۇۇا يۇۇۇۇۈزلەنگىن .چۇۇۇۇۈنكى،
قىيۇۇۇامەتتىكى قورقۇۇۇۇنچ ناھۇۇۇايىتى چۇۇۇوڭ ،ھېسۇۇۇا ناھۇۇۇايىتى ئېغىۇۇۇر ،يۇۇۇول
ناھۇۇۇايىتى ئۇزۇنۇۇۇدۇر .ﷲ تائۇۇۇاال قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن
جكو و جِا ج جبِمو و ج ل ججَاقِو و جهوووع لجوووُِّ ِهووون جَارِ و و َ ﴾ ﴿پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇازابى چوقۇۇۇۇۇم يۇۇۇۇۈز
بەرگۈسىدۇر .ئۇنىڭغا ھېچ ئادەم قارشى تۇرالمايدۇ﴾ .

سۈرە تۇر - 1 ،ۋە  1ۇ ئايەتلەر.
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يىگىرمە توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
ئۆزنى ئۆلتۈرۈۋېلىش
اّللج جئ و ووع جن بِ ُِ و و ْوم ج ِحي ِ و ووع
سو و و ُِ ْم إِ َّن م
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالج نجو َْتُو ُو ووَاْ يجاُ ج
ه و و و وون يو ُْ و و و و و جلِو و و و و ج كو و و و و ْ ااِع سُْ و و و ووع رجس و و و ووَ ج اُ و و و و و ِ ِيِّ اج و و و ووع ا جئ و و و ووع جن جلِو و و و و ج ك ج و و و ووَ مِ
اّلل يج ِس و و و و و ِا﴾
ج
ْ
ج ْ
ُ ج ج ِ
جج ج ج ْ
ِ ج

﴿سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى (يەنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر  -بىرىڭالرنۇۇۇۇى) ئۆلتۇۇۇۇۈرمەڭالر .ﷲ
ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇىلەرگە ناھۇۇۇۇايىتى مېھرىبانۇۇۇۇدۇر .كىمكۇۇۇۇى چەكۇۇۇۇتىن
ئېشۇۇۇۇىپ ۋە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇنى (يەنۇۇۇۇى ﷲ چەكلىۇۇۇۇگەن ئىشۇۇۇۇالرنى)
قىلىدىكەن ،ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىمىز .بۇ ،ﷲقا ئاساندۇر﴾ .
ۋاھىۇۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) ﴿سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى
(يەنۇۇۇى بىۇۇۇر  -بىرىڭالرنۇۇۇى) ئۆلتۇۇۇۈرمەڭالر﴾ دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇىر
قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :يەنۇۇۇى سۇۇۇىلەر بىۇۇۇر ۇ بىرىڭالرنۇۇۇى ئۆلتۇۇۇۈرمەڭالر،
چۇۇۇۈنكى سۇۇۇىلەرنىڭ دىۇۇۇنىڭالر بىۇۇۇردۇر .شۇۇۇۇڭا سۇۇۇىلەر ھەممىڭۇۇۇالر بىۇۇۇر
جانغۇۇۇا ئوخشايسۇۇۇىلەر .بۇۇۇۇ ،ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ۋە باشۇۇۇقا
كۆپلىگەن تەپسىرشۇناسالرنىڭ بىردەك پىكرىدۇر.
ئەممۇۇۇۇا بەزى تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالر :بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت ئىنسۇۇۇۇاننى ئۇۇۇۇۆزىنى
ئۆلتۈرۈۋېلىشۇۇۇۇتىن توسۇشۇۇۇۇقا دااللەت قىلىۇۇۇۇدۇ - ،دەيۇۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇۇر
مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد مەنسۇۇۇۇۇرىنىڭ ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلغۇۇۇۇان ھەدىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ قاراشۇۇۇۇنىڭ
تۇۇۇوغرىلىقىنى كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدۇ .ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن زاتۇسسەالسۇۇۇىل غازىتىغۇۇۇا چىققانۇۇۇدا ،سۇۇۇوغۇق بىۇۇۇر
كېچىسۇۇۇۇى ئېھۇۇۇۇتىالم بولۇۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدىم .كېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ قېلىشۇۇۇۇىمدىن
ئەنسۇۇۇىرەپ غۇسۇۇۇۇل قىلمۇۇۇاي ،ئۇنىۇۇۇڭ ئورنىغۇۇۇا تەيەممۇۇۇۇم قىلۇۇۇدىم .ئانۇۇۇدىن
سەپداشۇۇۇلىرىمغا ئىمۇۇۇام بولۇۇۇۇپ بامۇۇۇدات نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇپ بەردىۇۇۇم .كېۇۇۇيىن
بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە سۇۇۇۆزلەپ
بەرسۇۇۇەم ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇى ئەمۇۇۇر!
سۈرە نىسا - 22 ،ۋە  21ۇ ئايەتلەر.
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سۇۇۇەن جۇنۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ ،سەپداشۇۇۇلىرىڭغا ئىمۇۇۇام بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇپ
بەردىڭمۇۇۇۇۇ؟» دېۇۇۇۇدى .مەن نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن غۇسۇۇۇۇۇل قىاللمىغىنىمنىۇۇۇۇڭ
س و و ُِ ْم
سۇۇۇۇەۋەبىنى چۈشۇۇۇۇەندۈرۈپ بەردىۇۇۇۇم ۋە :ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ﴿ :جالج نجو َْتُو ُو ووَاْ يجاُ ج
اّللج جئ ووع جن بِ ُِ و ْوم ج ِحي ِ وووع﴾ ﴿سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۆزەڭالرنى (يەنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر  -بىرىڭالرنۇۇۇۇى)
إِ َّن م
ئۆلتۇۇۇۇۇۈرمەڭالر .ﷲ ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇۇىلەرگە ناھۇۇۇۇۇايىتى مېھرىبانۇۇۇۇۇدۇر﴾
دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم - ،دېۇۇۇۇدىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم كۈلۈپ قويدى ،ئەمما ھېچ نەرسە دېمىدى .
مانۇۇا بۇۇۇ ھەدىۇۇ شۇۇۇنى كۆرسۇۇىتىپ بېرىۇۇدۇكى ،ئەمۇۇر ئىبنۇۇى ئۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتتىن ئىنسۇۇۇۇاننىڭ باشۇۇۇۇقىالرنى ئەمە ،
ئۇۇۇۇۆز ىنى ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇتىن چەكلەنگەنلىكىنىۇۇۇۇڭ ئىپادىسۇۇۇۇىنى بىلۇۇۇۇدۈرگەن.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزىگە قارشۇۇۇى
چىقمىغان.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ﴿ :كىمكۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇدىكەن﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى″ :بۇۇۇۇ ئالمۇۇۇاش سۇۇۇۈرىنىڭ بېشۇۇۇىدىن
تارتىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇاكى بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتكىچە بولغۇۇۇۇان بۇۇۇۇارلىق چەكلىمىلەرنۇۇۇۇى
كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ ″دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان .بەزى تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالر﴿ :كىمكۇۇۇۇى
چەكۇۇۇۇتىن ئېشۇۇۇۇىپ ۋە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇنى (يەنۇۇۇۇى ﷲ چەكلىۇۇۇۇگەن
ئىشۇۇۇۇۇالرنى) قىلىۇۇۇۇۇدىكەن﴾ دېۇۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۇايەتتىكى ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇرۇش
يېتىمنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى نۇۇۇاھەق يەۋېلىۇۇۇش ،نۇۇۇاھەق ئۇۇۇادەم ئۆلتۇۇۇۈرۈش ،شۇۇۇۇنىڭ
بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇرلىكتە ﷲنىۇۇۇۇڭ ئەمۇۇۇۇرىگە قارشۇۇۇۇى چىقىۇۇۇۇش قاتۇۇۇۇارلىقالرنى
كۆرسۇۇۇۇىتىدۇ ،دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان﴿ .بۇۇۇۇۇ ،ﷲقۇۇۇۇا ئاسۇۇۇۇاندۇر﴾ دېۇۇۇۇگەن
ئۇۇۇۇۇايەت :ﷲ دوزاخقۇۇۇۇۇا كىرگۈزىۇۇۇۇۇدىغانلىقى بىۇۇۇۇۇلەن ئاگاھالنۇۇۇۇۇدۇرغان
ۋەدىسۇۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇۇگە ئاشۇرۇشۇۇۇۇۇقا قۇۇۇۇۇادىردۇر - ،دېۇۇۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇۇۇى
ئىپادىلەيدۇ.
جۇنۇۇۇۇدۇ ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :سۇۇۇىلەردىن بۇۇۇۇرۇن ئۇۇۇۆتكەن ئۈممەتلەرنىۇۇۇڭ بىرىۇۇۇدە يارىالنغۇۇۇان
بىۇۇر كىشۇۇى بولۇۇۇپ ،ئاغرىققۇۇا چىۇۇدىماي ،پىچۇۇاق ئېلىۇۇپ قۇۇولىنى كەسۇۇتى.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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قۇۇۇان توختىمۇۇۇاي ،ئۇۇۇاخىرى ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .ﷲ تائۇۇۇاال :بەنۇۇۇدەم ئالۇۇۇدىراپ
كېتىۇۇۇپ ،مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا ئۇۇۇۆزى كەپتۇۇۇۇ ،ئۇنىڭغۇۇۇا جەننەتنۇۇۇى ھۇۇۇارام
قىلدىم - ،دېدى» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
ئۇۇۇۆزىنى تۆمۇۇۇۈر بىۇۇۇلەن ئۆلتۈرسۇۇۇە ،دوزاۇ ئوتىۇۇۇدا قولىۇۇۇدىكى ئاشۇۇۇۇ تۆمۇۇۇۈرنى
قورسۇۇۇىقىغا سۇۇۇانجىش بىۇۇۇلەن داۋاملىۇۇۇق ئازابلىنىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇا ئەبەدى
قالىۇۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆزىنى زەھەر بىۇۇۇۇۇلەن ئۆلتۈرسۇۇۇۇۇە ،دوزاۇ ئوتىۇۇۇۇۇدا
قولىۇۇۇدىكى ئاشۇۇۇۇ زەھەرنۇۇۇى ئىچىۇۇۇش بىۇۇۇلەن داۋاملىۇۇۇق ئازابلىنىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ
دوزاختۇۇۇا ئەبەدى قالىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۆزىنى تاغۇۇۇدىن تاشۇۇۇالپ ئۆلتۈرسۇۇۇە،
دوزاۇ ئوتىۇۇۇدا تاغۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىنى تاشۇۇۇالپ ئازابلىنىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇا ئەبەدى
قالىدۇ» .
سۇۇۇۇابى ئىبنۇۇۇۇى زەھھۇۇۇۇاكتىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :مۇۇۇۇئمىنگە لەنەت
قىلىۇۇۇش ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرگەنلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن بۇۇۇاراۋەر .بىۇۇۇر مۇۇۇۇئمىنگە كۇۇۇۇپرى
بىۇۇۇلەن تۇۇۇۆھمەت قىلىۇۇۇش ئۇۇۇۇنى ئۆلتۈرگەنلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن بۇۇۇاراۋەر .كىشۇۇۇى
ئۇۇۇۆزىنى نۇۇۇېمە بىۇۇۇلەن ئۆلتۈرسۇۇۇە ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئاشۇۇۇۇ نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن
ئازابلىنىدۇ» .
سۇۇۇەھىى بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،ئۇرۇشۇۇۇتا يارىۇۇۇدار
بولۇۇۇۇپ ،ئاغرىقىغۇۇۇا چىۇۇۇدىماي ئۇۇۇۆزىنى قىلىچىنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە تاشۇۇۇالپ
ئۆلتۈرۈۋالغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇۇۇ دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن» دېۇۇۇۇگەن .ﷲ تائاالغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا
قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى تۇۇۇوغرا يولغۇۇۇا باشلىشۇۇۇىنى ،نەپسۇۇۇىمىزنىڭ يامانلىقلىرىۇۇۇدىن
ۋە يامۇۇۇان ئەمەللەردىۇۇۇن ساقلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي،
ناھۇۇۇۇۇايىتى مەرد ،گۇنۇۇۇۇۇاھالرنى تولىمۇۇۇۇۇۇ ئەپۇۇۇۇۇۇ قىلغۇۇۇۇۇۇچى ،ناھۇۇۇۇۇايىتى
مېھرىبان زاتتۇر.

بىرلىككە كەلگەن ھەدى
بىرلىككە كەلگەن ھەدى
بىرلىككە كەلگەن ھەدى
بىرلىككە كەلگەن ھەدى

.
.
.
.
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ۋەز ە نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىڭنىڭ ھىۇۇۇيلە -
مىكىۇۇۇۇر ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ ،قانۇۇۇۇداقمۇ ئۇۇۇۇۇنى دۇرۇ دەپ
ئوياليسۇۇۇۇۇۇەن؟ پەرۋەردىگارىڭغۇۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇاغلىق بولۇشۇۇۇۇۇۇنىڭ پايۇۇۇۇۇۇدىلىق
ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇى بىلىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ ،قانۇۇۇۇۇداقمۇ ئۇۇۇۇۇۇنى تەرك ئېتىسۇۇۇۇۇەن؟
سۇۇەپەر نىڭ ئۇۇۇزۇنلىقىنى بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ ،نۇۇېمە ئۈچۇۇۈن ئۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۈكنى
كەم ئالىسۇۇۇەن؟ بىۇۇۇزدىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈگەن ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! بۇۇۇۇ ئاۋارىگەرچىلىۇۇۇك
ۋە بۇۇۇۇ يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈش قاچۇۇۇانغىچە داۋام قىلىۇۇۇدۇ؟ ئۆلۈمۇۇۇدىن ۋە ئۆمۇۇۇۈردىن
غاپىۇۇۇل قالغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! شۇۇۇەك – شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ھاياتىۇۇۇڭ كۈنۇۇۇدىن
 كۇۇۇۇۇۈنگە تۇۇۇۇۇۈگەپ بارماقتۇۇۇۇۇا .ئۇۇۇۇۇارزۇ ھەۋەسۇۇۇۇۇلىرىڭگە ئالۇۇۇۇۇدانغىچە،ئەتراپىڭغۇۇۇۇۇا قارىسۇۇۇۇۇاڭچۇ ،ئۆلۇۇۇۇۇۈم قۇۇۇۇۇوللىرىنى ئۇزارتىۇۇۇۇۇپ كەلمەكۇۇۇۇۇتە،
ئەجىلىۇۇۇۇۇڭ قىسۇۇۇۇۇقىرىماقتا .سۇۇۇۇۇاالمەتلىكىڭگە ۋە تىۇۇۇۇۇنىڭگە ئۇنچىۇۇۇۇۇۋاال
ئىشۇۇۇىنىپ كەتۇۇۇمە ،چۇۇۇۈنكى ،تىنىۇۇۇڭ ھەر كۇۇۇۈنى ئاجىزلىماقتۇۇۇا .ھاياتىۇۇۇڭ
كۈنسۇۇۇېرى خۇۇۇوراپ كېتىۋاتماقتۇۇۇا .سۇۇۇەن تۈگەيسۇۇۇەن ،ﷲ مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ.
لۇۇۇېكىن سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچە ئۇۇۇاخىرەت ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۇۈك ئېلىشۇۇۇتىن
غەپلەتۇۇۇۇتە قېلىۋاتىسۇۇۇۇەن .بىلگىنكۇۇۇۇى ،سۇۇۇۇېنىڭ كۇۇۇۇېچەڭ كۈنۇۇۇۇدۈزۈڭگە
تەھۇۇۇدى سۇۇۇالماقتا .ئەممۇۇۇا سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچە بىپەرۋالىۇۇۇق قىلىۋاتىسۇۇۇەن.
ئۆلۇۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇۇوقلىرى ھەر تەرەپۇۇۇۇۇتىن ياغماقتۇۇۇۇۇا .ھۇۇۇۇۇاالكەت گىرداۋىغۇۇۇۇۇا
ھەيۇۇۇدەلگەن ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! كۆلنىۇۇۇڭ سۇۇۇۈيى قۇۇۇۇرۇپ ،تېگىۇۇۇدە نۇۇۇېمە بۇۇۇار،
نۇۇۇۇېمە يۇۇۇۇوق ھەممىسۇۇۇۇى مەلۇۇۇۇۇم بولۇشۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇلىدى .مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال
ئىشۇۇۇۇۇالرنى بېشۇۇۇۇۇىڭدىن ئۆتكۇۇۇۇۇۈزۈپ تۇۇۇۇۇۇرۇپ ،قانۇۇۇۇۇداقمۇ خۇۇۇۇۇاتىرجەم
ئۇخالشقا قادىر بوالاليسەن؟!
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ئوتتۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
كۆپ ھالالردا يالغان سۆزلەش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ََُّ ﴿ :اجوبت ُِو و و رجونَ و و و لَّ نو و وَُ مِ
اّلل جك ج و ووَ الْ جِ و ووع ِ بِ ج ﴾
ْج ْ ج ْ ج ْ ج

﴿ﷲنىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى يالغانچىالرغۇۇۇا بولسۇۇۇۇن ،دەپ ﷲقۇۇۇا يۇۇۇالۋۇرۇپ دۇئۇۇۇا
قىاليلۇۇۇۇۇۇى﴾ ؛ ﴿قُتِو و و ج ا ْجَّرا ُ و ووَ جن﴾ ﴿كاززاپالرغۇۇۇۇۇۇا لەنەت بولسۇۇۇۇۇۇۇن﴾ ؛ ﴿إِ َّن َّ
اّللج
جال يجو ُْو و و ِ ٍ جه و و ْون ُ و و جوَ ُه ْسو و و ِر جئ و و َّوِا ﴾ ﴿ﷲ ھەقىۇۇۇۇۇۇقەتەن ھەددىۇۇۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇۇۇقان
يالغانچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ﴾ .
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«راسۇۇۇتچىللىق (ئىنسۇۇۇاننى) ياخشۇۇۇىلىققا باشۇۇۇاليدۇ ،ياخشۇۇۇىلىق بولسۇۇۇا،
جەنۇۇۇنەتكە باشۇۇۇاليدۇ .كىشۇۇۇى ھەمىشۇۇۇە راسۇۇۇ سۇۇۇۆزلەۋېرىپ ۋە راسۇۇۇ
سۆزلەشۇۇۇۇكە تىرىشۇۇۇۇىپ ،ئۇۇۇۇاخىرى ،ﷲنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا راسۇۇۇۇتچىل دەپ
يېزىلىۇۇۇدۇ .يالغۇۇۇانچىلىق (ئىنسۇۇۇاننى) گۇناھقۇۇۇا باشۇۇۇاليدۇ ،گۇنۇۇۇاال بولسۇۇۇا،
دوزاخقۇۇۇا باشۇۇۇاليدۇ .كىشۇۇۇى ھەمىشۇۇۇە يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەۋېرىپ ۋە يالغۇۇۇان
سۆزلەشۇۇۇۇكە تىرىشۇۇۇۇىپ ،ئۇۇۇۇاخىرى ،ﷲنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا يالغۇۇۇۇانچى دەپ
يېزىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇناپىقنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاالمىتى (گەرچە ئۇۇۇۇۇ نامۇۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇان ،روزا تۇتقۇۇۇۇان ۋە
مۇسۇۇۇۇلمان ئىكەنلىكىنۇۇۇى دەۋا قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ) ئۈچتۇۇۇۇر :بىۇۇۇرى ،گەپ
قىلسۇۇۇا يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ۋەدە قىلسۇۇۇا ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ؛
ئۈچىنچىسى ،ئىشەنچلىك دەپ قارالسا ،خىيانەت قىلىدۇ» .

سۈرە ئال ئىمران 10 ،ۇ ئايەت.
سۈرە زارىيات 01 ،ۇ ئايەت.
سۈرە غافىر 21 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«تۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت بولۇۇۇۇپ ،كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ تۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت تېپىلسۇۇۇا ،خۇۇۇالى
مۇنۇۇۇاپىق بولىۇۇۇدۇ .كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇاالمەتلەردىن بىرسۇۇۇى تېپىلسۇۇۇا ،تۇۇۇاكى ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇنى تەرك ئەتمىگىۇۇۇچە ئۇنىڭۇۇۇدا مۇناپىقلىقنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ئۇۇۇاالمىتى تېپىلغۇۇۇان
بولىۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۇ گەپ قىلسۇۇۇا ،يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ .ئىشۇۇۇەنچلىك دەپ قارالسۇۇۇا،
خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ .ۋەدە قىلسۇۇۇا ،ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ .بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن
ئۇرۇشۇپ قالسا ،ئاغزىنى بۇزىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم كۇۇۇۇۆرگەن چۈشۇۇۇۇىنى
سۇۇۇۆزلەپ بەرگەن بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇرى ئوڭدىسۇۇۇىغا
ياتقۇۇۇۇان ،يەنە بىۇۇۇۇر ى تۆمۇۇۇۇۈر ئىلۇۇۇۇمەك تۇتۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۆرە تۇرغۇۇۇۇان ئىككۇۇۇۇى
ئادەمنىۇۇڭ يېنىغۇۇا كەلۇۇدۇق .ئۇۇۆرە تۇرغۇۇان ئۇۇادەم بۇۇۇ تۆمۇۇۈر ئىلۇۇمەك بىۇۇلەن
ئوڭدىسۇۇۇىغا ياتقۇۇۇان ئادەمنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر جۇۇۇاۋغىيى ۋە بىۇۇۇر كۆزىۇۇۇدىن تارتىۇۇۇپ،
گەدىۇۇۇنىگىچە يىرتۇۇۇاتتى .ئانۇۇۇدىن يەنە بىۇۇۇر تەرىۇۇۇپىگە ئۆتۇۇۇۈپ شۇۇۇۇنداق
قىالتتۇۇۇى .بىۇۇۇر تەرەپنۇۇۇى يىرتىۋاتقانۇۇۇدا ،يەنە بىۇۇۇر تەرىپۇۇۇى ئەسۇۇۇلى ھالىغۇۇۇا
كېلىۇۇۇپ قۇۇۇاالتتى .بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۋال قىيۇۇۇامەتكىچە مانۇۇۇا شۇۇۇۇنداق داۋام قىلىۇۇۇدۇ.
مەن پەرىشتىلەردىن:
_ بۇ كىم؟  -دەپ سورىغانىدىم ،پەرىشتىلەر:
_ ئۇۇۇۇ ھەر كۇۇۇۈنى سۇۇۇەھەردە ئۆيىۇۇۇدىن چىقۇۇۇاتتى ،شۇۇۇۇنداق يالغۇۇۇان
سۇۇۇۇۆزلەيتتىكى ،ئۇنىۇۇۇۇڭ يالغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆزلىرى ئاسۇۇۇۇماننى قۇۇۇۇاپاليتتى - ،دەپ
جاۋا بەردى» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇۇۇۇئمىن خىيۇۇۇانەت ۋە يالغۇۇۇانچىلىقتىن باشۇۇۇقا ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇپ
سۇۇۇۇۇالىدۇ» ؛ «گۇمۇۇۇۇۇان قىلىشۇۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر ،چۇۇۇۇۇۈنكى گۇمۇۇۇۇۇان
يالغانچىلىقنىۇۇۇۇڭ ئەڭ يامىنىۇۇۇۇدۇر» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇاال قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇۈچ
تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)
قارىمايۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالرنى (گۇنۇۇۇاھتىن) پاكلىمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا بۇۇۇار:

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ شەيبە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنەدى زەئىپ - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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بىۇۇۇۇرى ،قېۇۇۇۇرى زىنۇۇۇۇاخور (يەنۇۇۇۇى قېرىۇۇۇۇپ قالغىنىغۇۇۇۇا قارىمۇۇۇۇاي زىنۇۇۇۇا
قىلغۇۇۇۇچى)؛ يەنە بىۇۇۇرى ،يالغۇۇۇانچى پادىشۇۇۇاال؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،مۇۇۇۇتەكەببىر
كەمۇۇۇبەغەل» ؛ «كىشۇۇۇىلەرنى كۈلۇۇۇدۈرۈش ئۈچۇۇۇۈن يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدىغان
ئادەمنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي! ئۇنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي! ئۇنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي! ئۇنىۇۇۇڭ
ھالىغا ۋاي!»
قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەش تېخىمۇۇۇۇ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاھتۇر.
ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇاپىقالر ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج جَْي ُِ ووَ جن جك ج ووَ الْ جِ و ِوِ ِ ج ُ و ْوم
يجو ْ ج ُ َ جن﴾ ﴿ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ يالغاندىن قەسەم ئىچىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە گەپ قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا
(رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇۇالرنى (گۇنۇۇۇۇۇاھتىن)
پاكلىمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازا بۇۇۇار :بىۇۇۇرى ،ھاجىتىۇۇۇدىن ئۇۇۇارتۇق
سۇۇۇۈيى بۇۇۇار كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى موھتۇۇۇاج مۇسۇۇۇاپىرالرغا بەرمەيۇۇۇدۇ؛ يەنە
بىۇۇۇرى ،مۇۇۇال سۇۇۇاتقۇچى بولۇۇۇۇپ ،بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە مۇۇۇال سۇۇۇېتىۋېتىپ :مەن
بۇۇۇۇنى مۇۇۇانچە پۇلغۇۇۇا ئالۇۇۇدىم - ،دەپ ﷲنىۇۇۇڭ نامىغۇۇۇا قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇدۇ،
سۇۇۇۇۇېتىۋالغۇچى ئۇنىۇۇۇۇۇڭ گېۇۇۇۇۇپىگە ئىشۇۇۇۇۇىنىپ مۇۇۇۇۇالنى سۇۇۇۇۇېتىۋالىدۇ،
ئەمەلىۇۇۇۇۇيەت بولسۇۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ دېگىنىۇۇۇۇۇدەك ئەمە ؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇى،
باشۇۇۇلىقىغا دۇنيۇۇۇالىق ئۈچۇۇۇۈن بەيۇۇۇلەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،باشۇۇۇلىقى
ئۇنىڭغۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە بېرىۇۇۇپ تۇرسۇۇۇا ،ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇدۇ .بەرمەي قويسۇۇۇا ،يۇۇۇۈز
ئۆرۈيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«سۇۇۇۇەن قېرىندىشۇۇۇۇىڭغا سۇۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇەڭ ،ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇېنىڭ سۇۇۇۇۆزۈڭگە
ئىشۇۇىنىدۇ ،ھۇۇالبۇكى ،سۇۇەن ئۇنىڭغۇۇا يالغۇۇان ئېيتتىۇۇڭ .بۇۇۇ نۇۇېمە دېۇۇگەن
چۇۇۇۇوڭ خىيۇۇۇۇانەت – ھە!» يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن:
«كىمكۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرمىگەن چۈشۇۇۇۇنى كۇۇۇۇۆردۈم دەپ دەۋا قىلسۇۇۇۇا( ،قىيۇۇۇۇامەت

مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،دارىمى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە مۇجادىلە 03 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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كۇۇۇۈنى) ئىككۇۇۇى ئارپۇۇۇا ئۇۇۇۇرۇغىنى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە چېگىشۇۇۇكە تەكلىۇۇۇپ
قىلىنىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇنى ھەرگىزمۇۇۇۇ چېگەلمەيۇۇۇدۇ (ئۇنىڭغۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق ئۇۇۇازا
بېرىلىدۇ)» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدىكى ئەڭ چۇۇۇوڭ يالغۇۇۇان بىراۋنىۇۇۇڭ چۈشۇۇۇىدە كۇۇۇۆرمىگەن
نەرسىنى كۆردۈم دېيىشىدۇر» .
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ئىنسۇۇۇان
ھەمىشۇۇۇۇە يالغۇۇۇۇان سۆزلىسۇۇۇۇە ۋە يالغۇۇۇۇان سۆزلەشۇۇۇۇكە ئۇرۇنسۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇڭ
قەلۇۇبىگە بىۇۇر قۇۇارا چېكىۇۇ قويىلىۇۇدۇ ،شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن قەلبۇۇى بۇۇارا  -بۇۇارا
قارىدايدۇ .ئاخىرى ،ﷲنىڭ دەرگاھىدا يالغانچى دەپ يېزىلىدۇ» .
مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمان تىلىنۇۇۇۇۇۇى مەھۇۇۇۇۇۇكەم تۇتۇشۇۇۇۇۇۇى ،پەقەت پايۇۇۇۇۇۇدىلىق
سۇۇۇۆزلەرنى قىلىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك .سۇۇۇۈكۈت قىلىۇۇۇش (يەنۇۇۇى تىلنۇۇۇى چىۇۇۇڭ
تۇتۇۇۇۇۇۇش) خاتىرجەملىۇۇۇۇۇك ئېلىۇۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇۇۇدۇ .خۇۇۇۇۇاتىرجەملىككە تەڭ
كېلىۇۇۇدىغان ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇە يۇۇۇوق .ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى ﷲقۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان
كەلتۇۇۇۈرگەن بولسۇۇۇا ،تۇۇۇوغرا سۆزلىسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى جىۇۇۇم تۇرسۇۇۇۇن»  .بۇۇۇۇ
ھەدىۇۇۇۇ ئىنسۇۇۇۇاننىڭ پەقەت ياخشۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۆزىگە پايۇۇۇۇدىلىق سۇۇۇۇۆز
قىلىشىنىڭ الزىملىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ئەبۇ مۇسا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دەيدۇ :مەن:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! قانۇۇۇۇداق مۇسۇۇۇۇۇلمان ئەۋزەل؟  -دەپ
سورىغانىدىم ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ تىلۇۇۇۇۇى ۋە قۇۇۇۇۇولى بىۇۇۇۇۇلەن مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا ئۇۇۇۇۇازار بەرمىۇۇۇۇۇگەن
مۇسۇلمان - ،دەپ جاۋا بەردى .

بۇخارى ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مالىك ″مۇۋەتتە  ″ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :كىشۇۇۇى (ھۇۇۇارام ئىكەنلىكىنۇۇۇى) ئويلىماسۇۇۇتىن بىۇۇۇرەر سۇۇۇۆزنى
قىلىۇۇۇپ سۇۇۇالىدۇ .بىۇۇۇراق ،شۇۇۇۇ سۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى مەشۇۇۇرىق بىۇۇۇلەن مەغرىۇۇۇب
ئارىسىدىنمۇ چوڭقۇر بولغان جەھەننەمگە يىقىلىپ چۈشىدۇ».
ئىمۇۇۇۇام مالىۇۇۇۇك بىۇۇۇۇالل ئىبنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارى مۇزنىۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ئىنسۇۇۇان ﷲ خۇرسۇۇۇەن بولىۇۇۇدىغان بىۇۇۇرەر سۇۇۇۆزنى قىلىۇۇۇدۇ.
بۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇاۋابىنىڭ قانچىلىۇۇۇك چۇۇۇوڭ ئىكەنلىكىنۇۇۇى ئويالپمۇۇۇۇ باقمايۇۇۇدۇ.
ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆز تۇۇۇۇۈپەيلى قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنىگە قەدەر رازى
بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى يازىۇۇۇۇدۇ .ئىنسۇۇۇۇان يەنە ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاچچىغى كېلىۇۇۇۇدىغان
بىۇۇرەر سۇۇۆزنى قىلىۇۇدۇ .بۇنىۇۇڭ گۇناھىنىۇۇڭ قانچىلىۇۇك چۇۇوڭ ئىكەنلىكىنۇۇۇى
ئويالپمۇۇۇۇ باقمايۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا شۇۇۇۇ سۇۇۇۆز تۇۇۇۈپەيلى قىيۇۇۇامەت
كۈنىگە قەدەر نارازى بولىدىغانلىقىنى يازىدۇ» .
بۇنىڭغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش سۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇلەر ناھۇۇۇايىتى كۇۇۇۆپ بولۇۇۇۇپ،
يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىمىز يېتەرلىكتۇر.
بىر كىشى داناالرنىڭ بىرىدىن:
_ ئىنسۇۇۇاندىن قۇۇۇانچە ئەيىۇۇۇب تاپتىۇۇۇڭ؟  -دەپ سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇكەن،
ئۇ:
_ ئۇنىڭۇۇۇدىكى ئەيىبنۇۇۇى سۇۇۇاناپ تۇۇۇۈگەتكىلى بولمايۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا مەن
سۇۇۇەككىز مىۇۇۇڭ ئەيىۇۇۇب سۇۇۇانىدىم .ئۇنىڭۇۇۇدا يەنە بىۇۇۇر خىسۇۇۇلەتنى تۇۇۇاپتىم،
ئەگەر ئىنسۇۇۇۇۇان شۇۇۇۇۇۇ خىسۇۇۇۇۇلەتنى ئىشلىتىشۇۇۇۇۇنى بىلسۇۇۇۇۇە ،پۈتۇۇۇۇۇۈن
ئەيىبلىرىنۇۇۇى ياپااليۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ بولسۇۇۇىمۇ تىلنۇۇۇى چىۇۇۇڭ تۇتۇشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت- ،
دەپ جاۋا بېرىپتۇ.
ﷲ تائۇۇۇۇاال بىزنۇۇۇۇى يامۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالردىن يىراقالشۇۇۇۇتۇرۇپ ،ئۇۇۇۇۆزى رازى
بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇقا نېسۇۇۇىپ قىلسۇۇۇۇن ،ئۇۇۇامىن .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى
سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
*****
ئىمام مالىك ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ۋەز ە نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن ئۆمرۈڭۇۇۇدىن
قىممەتلىۇۇۇۇك نەرسۇۇۇۇە يۇۇۇۇوق ،بىۇۇۇۇراق سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى زايۇۇۇۇا قىلىۋاتىسۇۇۇۇەن.
شۇۇۇەيتاندىن يامۇۇۇان دۈشۇۇۇمەن يۇۇۇوق ،بىۇۇۇراق سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت
قىلىۋاتىسۇۇۇۇەن .نەپسۇۇۇۇى خاھىشۇۇۇۇىڭغا بويسۇنۇشۇۇۇۇتىن زىيۇۇۇۇانلىق نەرسۇۇۇۇە
يۇۇۇوق ،بىۇۇۇراق سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا ئەگىشىۋاتىسۇۇۇەن .سۇۇۇاالمەتلىكىڭدىن چۇۇۇوڭ
بايلىقىۇۇۇڭ يۇۇۇوق ،بىۇۇۇراق سۇۇۇەن ئۇۇۇۇنى بىھۇۇۇۇدە ئىسۇۇۇراپ قىلىۋاتىسۇۇۇەن.
ھاياتىڭنىۇۇۇڭ ئەڭ گۇۇۇۇزەل چۇۇۇاغلىرى ئۆتۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .ئەمۇۇۇدىلىكتە پەقەت
چېچىڭنىۇۇۇڭ ئاقۇۇۇارغىنى قالۇۇۇدى .جىسۇۇۇمى ھۇۇۇازىر ،ئەممۇۇۇا قەلبۇۇۇى باشۇۇۇقا
جايۇۇۇدا بولغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! چۇۇۇاچ ئاقارغانۇۇۇدىمۇ گۇنۇۇۇاال سۇۇۇادىر قىلىۇۇۇش
ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ مۇسۇۇۇۇۇىبەتتۇر .مانۇۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇۇدى بۇۇۇۇۇالىلىق چاغلىرىۇۇۇۇۇڭ ۋە
يېقىنلىرىڭغۇۇۇا مېھۇۇۇرى ۇۇۇۇ مۇۇۇۇھەببەت قىلىۇۇۇدىغان ۋاقىۇۇۇ ئارقاڭۇۇۇدا قالۇۇۇدى.
چېچىڭنىۇۇۇۇڭ ئاقىرىشۇۇۇۇى سۇۇۇۇاڭا يېتەرلىۇۇۇۇك ئىبۇۇۇۇرەت ۋە ۋەز  -نەسۇۇۇۇىھەت
ئەمەسمۇ؟!
ئەڭ ياخشۇۇۇۇى پۇرسۇۇۇۇەتنى قولۇۇۇۇدىن بەرگەن ئۇۇۇۇى غاپىۇۇۇۇل ئىنسۇۇۇۇان!
يېگۇۇۇانە ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇپ تۇۇۇۆككەن كۇۇۇۆز ياشۇۇۇلىرىڭ بۇۇۇارمۇ؟ ئويۇۇۇۇن -
تاماشۇۇۇۇاغا بېرىلىۇۇۇۇپ ئۆتكۈزىۇۇۇۇۋەتكەن ھاياتىۇۇۇۇڭ مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى قەيەردە
قالۇۇۇۇۇدى؟ پەرىشۇۇۇۇۇتىلەر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن ئەمەل دەپتىۇۇۇۇۇرىڭگە يېزىلغۇۇۇۇۇان
گۇنۇۇاھالر ئۈچۇۇۈن قانچىلىۇۇك كۇۇۆز يۇۇاش تۆكتۇۇۈڭ؟ ﷲنىۇۇڭ ئەمرىنۇۇى بەجۇۇا
كەلتۇۇۇۈرمەي تۇۇۇۇرۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن نىجۇۇۇاتلىق تىلەمسۇۇۇەن؟ ئۆلۇۇۇۈم قۇۇۇاتتىق،
تەمۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى ئۇۇۇاچچىقتۇر .شۇۇۇۇڭا نەپسۇۇۇىڭنى باشۇۇۇقۇرغىن .قەھۇۇۇر -
غەزەپ بىۇۇۇلەن كېلىۇۇۇدىغان ،نىشۇۇۇاننى تولۇۇۇۇق ئالىۇۇۇدىغان ،ئەجەل ئوقۇۇۇۇنى
ئاتىدىغان ئەزرائىلنى ساقلىغىن.
بۇۇۇۇارلىق بااليىلۇۇۇۇاپەتلەردىن سۇۇۇۇاقلىنىپ قېلىشۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇارزۇ قىلىۇۇۇۇدىغان
ئۇۇى ئىنسۇۇان! سۇۇەن ئۆمۈچۇۇۈك تورىۇۇدەك نۇۇازۇك بىۇۇر ئۇۇۆي بىنۇۇا قىلۇۇدىڭ.
سۇۇۇەندىن بۇۇۇۇرۇن تاشۇۇۇتىن قەسۇۇۇىرلەرنى سۇۇۇالغانالر ھۇۇۇازىر قەيەردە؟ ئۆلۇۇۇۈم
ئۇالرنىۇۇۇڭ يوللىرىنىمۇۇۇۇ قىسۇۇۇتاپ كەلگەنىۇۇۇدى .سۇۇۇەنمۇ ھېچقۇۇۇانچە ۋاقىۇۇۇ
ئۇۇۇۆتمەي ،بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەتكە يولۇقىسۇۇۇەن .شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن ،قىيامەتنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ
دەھشۇۇۇەتلىك مەنزىرىسۇۇۇىگە دۇچ كېلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ياخشۇۇۇى ئۇۇۇويالنغىن،
تەپەككۇر قىلغىن ۋە تەدبىر قولالنغىن.
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ئوتتۇز بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
ناھەق ھۆكۈم چىقارغۇچى قازىنىڭ قىلمىشى
اّللُ رجُ ْ لجِ و و و ج ُ و و و ُوم
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جهو و وون َُّْ جَْي ُِو و ووم ِّللجو و ووع يجاو و و جول ج م
الْ جِو ووعرِ ُر جن﴾ ﴿كىملەركۇۇۇۇى ﷲ نازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۇۈم
اّللُ رجُ ْ لجِ و و ج ُ و و ُوم
قىلمايۇۇۇۇۇدىكەن ،ئۇۇۇۇۇۇالر كۇۇۇۇۇاپىرالردۇر﴾ ؛ ﴿ ج جهو وون َُّْ جَْي ُِو ووم ِّللجو ووع ياو و جول ج م
المَّ ووعلِ ُ َ جن﴾ ﴿ﷲ نازىۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۇۈم قىلمايۇۇۇۇدىغان
اّللُ رجُ ْ لجِ و و و ج ُ و و و ُوم الْ جُع ِ و و و ََُ جن﴾
كىشۇۇۇۇۇۇلەر زالىمۇۇۇۇۇۇالردۇر﴾ ؛ ﴿ ج جهو و وون َُّْ جَْي ُِو و ووم ِّللجو و ووع يجاو و و جول ج م
﴿ﷲ نازىۇۇۇۇۇۇل قىلغۇۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇۇايەتلەر بۇۇۇۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۇۇۇۈم قىلمىغۇۇۇۇۇۇانالر

پاسىقالردۇر﴾ .
تەلۇۇۇۇھە ئىبنۇۇۇۇى ئوبەيۇۇۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ﷲ نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان ئۇۇۇايەتلەر بۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۈم قىلمايۇۇۇۇدىغان
پادىشاھنىڭ نامىزىنى ﷲ قوبۇل قىلمايدۇ» .
بۇرەيۇۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :قۇۇۇۇازىالر ئۇۇۇۇۈچ تۇۇۇۇۈرگە
بۆلۈنىۇۇۇدۇ .ئۇالرنىۇۇۇڭ بىرسۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە ،ئىككىسۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ.
ھەقنۇۇۇۇى تونۇۇۇۇۇپ ،ھەق بۇۇۇۇويىچە ھۆكۇۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇۇان قۇۇۇۇازى جەنۇۇۇۇنەتكە
كىرىۇۇدۇ .ھەقنۇۇى تونۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ ،قەسۇۇتەن زۇلۇۇۇم قىلغۇۇان قۇۇازى دوزاخقۇۇا
كىرىۇۇۇدۇ .ئىلىمسۇۇۇىز ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان قۇۇۇازىمۇ دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇدى.
بۇنى ئاڭلىغان ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئىلىمسۇۇۇىز كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاھى
بۇۇۇۇۇۇار؟  -دەپ سۇۇۇۇۇۇورىغانىدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
سۈرە مائىدە 33 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 34 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 31 ،ۇ ئايەت.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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_ ئۇنىۇۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇۇاھى شۇۇۇۇۇۇكى ،ئىلىۇۇۇۇۇم ئۇۇۇۇۇۆگەنمىگىچە قۇۇۇۇۇازىلىق
قىلماسلىقى كېرەك ئىدى - ،دەپ جاۋا بەردى .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«قازىلىققۇۇۇۇا تەيىۇۇۇۇنلەنگەن كىشۇۇۇۇى پىچۇۇۇۇاقتىن باشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇە بىۇۇۇۇلەن
بوغۇزالنغان بولىدۇ» .
فۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئىيۇۇۇاز (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇدۇ :قۇۇازى بولغۇۇان كىشۇۇى بىۇۇر كۇۇۈن قۇۇازىلىق قىلىۇۇپ ،بىۇۇر كۇۇۈن ئۇۇۆزىگە
يىغلىشى كېرەك.
مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى ۋاسۇۇۇۇىئ (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن)
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ھېسۇۇۇا بېرىشۇۇۇكە
چاقىرىلىدىغان كىشى قازىدۇر.
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان
ئىۇۇۇدىم« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئادىۇۇۇل قۇۇۇازى كەلتۈرۈلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ ھېسۇۇۇابنىڭ
قۇۇۇاتتىقلىقىنى كۇۇۇۆرۈپ ،ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىۇۇۇر خورمۇۇۇا چۇۇۇاغلىق
نەرسۇۇۇە ھەققىۇۇۇدىمۇ ھۆكۇۇۇۈم چىقارمىغۇۇۇان بولسۇۇۇام ئىۇۇۇكەن دەپ ئۇۇۇارزۇ
قىلىپ كېتىدۇ» .
مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېگەن« :قازى دوزاخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يېرىگە يىقىلىپ چۈشىدۇ».
ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى
ئاڭلىغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم« :ھەرقانۇۇۇداق ۋالۇۇۇى ،ھۇۇۇاكىم ۋە قۇۇۇازى قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇۇۇا كەلتۈرۈلۇۇۇۇۇۈپ ،پۇلسۇۇۇۇۇىرات كۇۇۇۇۇۆۋرۈكى ئۈسۇۇۇۇۇتىدە
تۇرغۇزىلىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن ھۆكۇۇۇۈم دەپتەرلىۇۇۇرى ئېچىلىۇۇۇپ ،پۈتۇۇۇۈن خااليىقنىۇۇۇڭ
ئالدىۇۇۇدا ئوقۇلىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇادالەت بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۇۈم چىقارغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ﷲ
ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئۇۇۇۇۇۇنى نىجاتلىققۇۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇۇتۈرىدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇادالەت بىۇۇۇۇۇلەن ھۆكۇۇۇۇۇۈم
چىقارمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،كۇۇۇۆۋرۈك ئۇۇۇۇنى قۇۇۇاتتىق سۇۇۇىلكىيدۇ – دە ،ئۇنىۇۇۇڭ
ئەزالىۇۇۇۇرى پارچىلىنىۇۇۇۇپ ،يىۇۇۇۇراق – يىۇۇۇۇراق جايالرغۇۇۇۇا ئۇچۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ.
ئانۇۇۇدىن كۇۇۇۆۋرۈك پاچاقلىنىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە دوزاخقۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ
كىتىدۇ».
مەكھۇۇۇۇل مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئەگەر ماڭۇۇۇا يۇۇۇا قۇۇۇازىلىق قىلىۇۇۇش ،يۇۇۇا
كالالمنىۇۇۇڭ ئېلىنىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا بىرنۇۇۇى تۇۇۇالالش ئىختىيۇۇۇارلىقى بېرىلسۇۇۇە،
قازىلىق قىلىشتىن كۆرە كالالمنىڭ ئېلىنىشىنى تاللىغان بوالتتىم.
ئەييۇۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇۇەختىيانى :قۇۇۇۇۇۇازىلىق قىلىشۇۇۇۇۇۇتىن ئەڭ قاچقۇۇۇۇۇۇان
ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ بىلىملىۇۇۇۇك كىشۇۇۇۇىلەر ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى بايقىۇۇۇۇدىم- ،
دېگەن ئىكەن.
بىۇۇۇرى سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرىگە :شۇۇۇۇرەيى قۇۇۇازى بولۇۇۇدى - ،دېگەنۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇ:
ئۇنىڭ ھاياتىنى كىم ۋەيران قىلدى؟  -دېگەن ئىكەن.
مالىۇۇۇۇك ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنزىر بەسۇۇۇۇرە شۇۇۇۇەھىرىگە مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى
ۋاسۇۇۇىلنى قۇۇۇازى قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن چاقىرىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ رەت قىلىۇۇۇدۇ.
مالىۇۇۇك ئۇۇۇۇنى تەكۇۇۇرار چاقىرىۇۇۇپ :قوبۇۇۇۇل قىلىشۇۇۇقا مەجبۇرسۇۇۇەن ،بولمىسۇۇۇا
سۇۇۇۇاڭا دەررە ئۇۇۇۇۇرىمەن ،دەپ تەھۇۇۇۇدى سۇۇۇۇالىدۇ .مۇۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇۇى
ۋاسۇۇۇۇىئ بولسۇۇۇۇا :دەررە ئۇرسۇۇۇۇاڭ ،سۇۇۇۇەن سۇلتانسۇۇۇۇەن ،دۇنيۇۇۇۇا خۇۇۇۇارلىقى
ئاخىرەت خارلىقىدىن ياخشىدۇر - ،دەيدۇ.
ۋەھۇۇۇۇب ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنەببەال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :قاچۇۇۇۇانىكى پادىشۇۇۇۇاال
خەلقىۇۇگە زۇلۇۇۇم قىلىشۇۇنى نىۇۇيەت قىلسۇۇا يۇۇاكى زۇلۇۇۇم قىلسۇۇا ،ﷲ تائۇۇاال
ئۇنىۇۇۇۇۇۇۇڭ پۇقرالىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكى ،ھەتتۇۇۇۇۇۇۇا ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ بازارلىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكى،
رىزىقلىرىۇۇۇۇۇدىكى ،ئېكىنزارلىقلىرىۇۇۇۇۇدىكى ،چۇۇۇۇۇارۋا ماللىرىۇۇۇۇۇدىكى ،ئىۇۇۇۇۇش
قىلىۇۇۇپ ،بۇۇۇارلىق نەرسۇۇۇىلىرىدىكى بەرىكەتنۇۇۇى كېمەيتىۋېتىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇ
خەلقىۇۇۇگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇنى يۇۇۇاكى ئۇۇۇادالەت يۈرگۈزۈشۇۇۇنى نىۇۇۇيەت
قىلسا ،ﷲ ئۇنىڭ پۇقرالىرىغا بەرىكەت ياغدۇرىۋېتىدۇ.
ھىمۇۇۇ ۋالىسۇۇۇى خەلىۇۇۇپە ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىزگە« :ھىمۇۇۇ
شۇۇۇەھىرى بۇزۇلۇۇۇۇپ كەتتۇۇۇى ،ئىسۇۇۇالال قىلىشۇۇۇقا موھتۇۇۇاج» دەپ مەكتۇۇۇۇ
يۇۇازدى .خەلىۇۇپە بۇنىڭغۇۇا جۇۇاۋابەن« :ئۇۇۇ يەرنۇۇى ئۇۇادالەت بىۇۇلەن ئىسۇۇالال
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قىلغىۇۇۇۇن ،يۇۇۇۇوللىرىنى زۇلۇمۇۇۇۇدىن تۇۇۇۇازىلىغىن ...ۋەسسۇۇۇۇاالم» دەپ خەت
يازدى.
قازىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچچىغى كەلۇۇۇگەن پەيتۇۇۇتە ھۆكۇۇۇۈم چىقىرىشۇۇۇى ھارامۇۇۇدۇر.
ئەگەر قازىنىۇۇڭ ئىلمۇۇى ئۇۇاز ،ئۇۇوي  -پىكۇۇرى تۇۇار ،خۇۇۇي  -پەيلۇۇى يامۇۇان ۋە
تەقۇۇۋالىقى ئۇۇاجىز بولسۇۇا ،بۇۇۇ ئۇنىۇۇڭ ھۇۇاالكىتى دېمەكتۇۇۇر .بۇۇۇ چاغۇۇدا ئۇۇۇ بۇۇۇ
ۋەزىپىۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىنى تارتىشۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇنى ئۆتكۇۇۇۈزۈپ بېرىشۇۇۇكە ئالدىرىشۇۇۇى
الزىۇۇۇم .ﷲ تائاالغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇان قىلىشۇۇۇىنى
تىلەيمىز ،ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
*****
ۋەز ە نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! يېشۇۇۇىڭ چوڭايغانسۇۇۇېرى ئۇۇۇۆمرۈڭ
قىسۇۇقارماقتا! ئۆلۇۇۈم پەرىشتىسۇۇىدىن كىۇۇم قېچىۇۇپ قۇتۇاللىسۇۇۇن؟ ئۇۇۇ ئەلۇۇۋەتتە
ئۇنىۇۇۇڭ جېنىنۇۇۇى ئېلىشۇۇۇنى بىلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! دۇنياغۇۇۇا شۇۇۇۇنچىلىك
بېرىلىپسۇۇۇەن – يۇۇۇۇ ،توققۇۇۇۇزۇڭ تەل بولۇۇۇۇپ بۇۇۇاقتىمۇ؟ ئۇۇۇۆمرۈڭنى بىھۇۇۇۇدە
ئۆتكۇۇۇۈزدۈڭ – يۇۇۇۇ ،پۇرسۇۇۇەتنى غەنىۇۇۇمەت بىلىشۇۇۇكە ئالۇۇۇدىراپ بۇۇۇاقتىڭمۇ؟
ھىۇۇدايەت يولىغۇۇا قەدەم باسۇۇقىنىڭدا ،ھۇۇاۋايى ۇۇۇ ھەۋە يۇۇولى كۆرۈنۈۋىۇۇدى،
ھىۇۇدايەتتىن يېنىۋالۇۇدىڭ .قىيۇۇامەت كۇۇۈنى نۇۇامە ۇ ئەمۇۇال كىتابىۇۇڭ ئېچىلغانۇۇدا
قانۇۇۇداق قىالرسۇۇۇەن؟! يۇۇۇۈرەكنى لەرزىۇۇۇگە سۇۇۇالىدىغان ۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتلەرنى
ئۇۇاڭالپ تۇۇۇرۇپ ،ئۇنىڭۇۇدىن ئىبۇۇرەت ئالماسۇۇتىن ،كېچىسۇۇى خۇۇاتىرجەم ئۇۇۇخالپ،
قىيامەتنىۇۇڭ دەھشۇۇەتلىرىنى ئېسۇۇىدىن چىقارغۇۇان ئىنسۇۇانغا مىۇۇڭ ئەپسۇۇۇ !
ئىنسانالر ﷲ نىۇڭ كەرەمىۇگە ئىشۇىنىدۇ ،ئەممۇا كۇۆپ ھۇالالردا ئۇنىڭغۇا ئىتۇائەت
قىلمايۇۇدۇ .ھىۇۇدايەتنىڭ كەڭ يۇۇوللىرى كۆرسۇۇىتىپ بېرىلسۇۇە ،ئۇۇۇالر ھۇۇاۋايى ۇ
ھەۋەسۇۇۇلىرىگە ئەگىشىشۇۇۇكە رازى بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر ئاشۇۇۇۇ قۇۇۇاراڭغۇ زۇلۇۇۇمەت
پاتقاقلىرىغۇۇا پېتىۇۇپ قالغاچقۇۇا ،ۋائىزالرنىۇۇڭ ۋەز ۇ نەسۇۇىھەتلىرى ئۇالرغۇۇا كۇۇار
قىلمايۇۇدۇ .ئۇۇۇالر بۇۇۇ يامۇۇان ئۇۇاقىۋەتتىن قۇۇاتتىق ئاگاھالندۇرۇلسۇۇا ،تەۋبىنۇۇى
كۆڭلىنىۇۇڭ چوڭقۇۇۇر يېۇۇرىگە پەردىۇۇلەپ قويۇۇپ ،ھۇۇاالل بولمىغۇۇان ئىشۇۇالرنى قايتۇا
– قايتا قىلىشتىن قىلچە تەپ تارتمايدۇ.
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ئوتتۇز ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
بىراۋنىڭ پايدىسىغا ھۆكۈم چىقىرىپ بېرىش ئۈچۈن پارا ئېلىش
ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :الج نج و ْ ُئ َُاْ يجهووَالج ُِم بوي وون ُِم بِعلْب ِ
عا و ِ جنُ و ْ لَُاْ ِاجووع إِ جم ا ُْ َِّ ووعِ
جْ ج
ج
ج
ْج
لِتجو و ْ ُئ َُاْ رج ِري َِ ووع ِمه و ْون ي ْجه و جوَا ِ النَّ و ِ
وعا بِووع َِ َِْ جيجا ووتُ ْم نجو ْ ج ُ ووَ جن﴾ ﴿بىۇۇۇر  -بىرىڭالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇاللىرىنى

نۇۇاھەق يەۋالمۇۇاڭالر ،بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ كىشۇۇىلەرنىڭ بىۇۇر قىسۇۇىم مۇۇاللىرىنى زۇلۇۇۇم
بىۇۇلەن يەۋېلىۇۇش ئۈچۇۇۈن ھاكىمالرغۇۇا پۇۇارا بەرمەڭۇۇالر﴾  .بۇۇۇ ئۇۇايەت :سۇۇىلەر
ئۆزەڭالرنىۇۇڭ ھەققۇۇى ئەمەسۇۇلىكىنى بىلىۇۇپ تۇۇۇرۇپ ،باشۇۇقىالرنىڭ ھەققىنۇۇى
سۇۇىلەرگە ئېلىۇۇپ بېرىش ۇى ئۈچۇۇۈن ھاكىمالرغۇۇا ۋە باشۇۇلىقالرغا پۇۇارا بەرمەڭۇۇالر،
دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ
ھۆكۇۇۇۇۇۈم مەسىلىسۇۇۇۇۇىدە پۇۇۇۇۇارا بەرگۇۇۇۇۇۈچى ۋە پۇۇۇۇۇارا ئالغۇچىغۇۇۇۇۇا لەنەت
قىلىدۇ» .
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم پۇۇۇارا بەرگۇۇۇۈچى
ۋە پارا ئالغۇچىغا لەنەت قىلغان .
پۇۇۇارا بەرگۇۇۇۈچى پۇۇۇارا بېۇۇۇرىش ئۇۇۇارقىلىق بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمانغا زۇلۇۇۇۇم
قىلىشۇۇۇنى يۇۇۇاكى باشۇۇۇقىالرنىڭ نەرسىسۇۇۇىگە ئىۇۇۇگە بولۇۋېلىشۇۇۇنى نىۇۇۇيەت
قىلسۇۇا ،لەنەتۇۇكە ئۇچرايۇۇدۇ .ئەممۇۇا ئۇۇۆز ھەققىنۇۇى قولغۇۇا كەلتۇۇۈرۈش يۇۇاكى
نۇۇۇۇۇاھەقچىلىككە ئۇچراشۇۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇۇاقلىنىش ئۈچۇۇۇۇۇۈن بەرگەن بولسۇۇۇۇۇا
لەنەتكە ئۇچرىمايدۇ.
ئەممۇۇۇا ھاكىمغۇۇۇا كەلسۇۇۇەك ،ئۇۇۇۇ مەيلۇۇۇى ھەقنۇۇۇى نۇۇۇاھەق قىلىۋەتسۇۇۇۇن
يۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇۋالچىلىقنى قوغدىسۇۇۇۇۇن ،ئۇنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇارا ئېلىشۇۇۇۇى شەكسۇۇۇۇىز
ھارامۇۇۇدۇر .بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،پۇۇۇارا بەرگۇۇۇۈچى بىۇۇۇلەن
سۈرە بەقەرە 011 ،ۇ ئايەت.
تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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پۇۇۇارا ئۇۇۇالغۇچى ئارىسۇۇۇىدا دەلالللىۇۇۇق قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىمۇ لەنەتلەنۇۇۇگەن .
ئۇنىۇۇۇۇۇڭ مەقسۇۇۇۇۇىتى پۇۇۇۇۇارا بەرگۇۇۇۇۇۈچىگە قىيۇۇۇۇۇا قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر
ياخشۇۇۇىلىقنى نىۇۇۇيەت قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،لەنەتۇۇۇكە ئۇچرىمايۇۇۇدۇ .ئەكسۇۇۇىچە
بولسا ،لەنەتكە ئۇچرايدۇ.
*****
ئەبۇۇۇۇ داۋۇد ئەبۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇامە بۇۇۇاھىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت
قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇۇى بىراۋغۇۇۇۇا شۇۇۇۇاپائەتچى بولغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ،بۇنىۇۇۇۇڭ
بەدىلۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇۇا ھەدىۇۇۇيە بېرىلسۇۇۇە ،بۇۇۇۇ ھالۇۇۇدا ئۇۇۇۇ جۇۇۇازانە ۋە
ئۆسۇۇۇۇۈم دەرۋازىلىرىۇۇۇۇدىن ناھۇۇۇۇايىتى چۇۇۇۇوڭ بىۇۇۇۇر دەرۋازىغۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇگەن
بولىدۇ» .
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇرەر
بۇرادىرىۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن يۇۇۇاردەم سۇۇۇورايدۇ ،سۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىنى پۈتكۇۇۇۈزۈپ
بېرىسۇۇۇەن .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ سۇۇۇاڭا ھەدىۇۇۇيە بېرىۇۇۇدۇ ،سۇۇۇەن ئۇۇۇۇ
ھەدىيەنى قوبۇل قىلىسەن .مانا بۇ ھەدىيە ھارامدۇر.
مەسۇۇۇرۇقتىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،ئۇۇۇۇۇ زۇلۇمغۇۇۇا ئۇچرىغۇۇۇان بىۇۇۇۇر
كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە ئىبنۇۇۇى زىيۇۇۇاد بىۇۇۇلەن گەپلىشۇۇۇىپ ،ئۇنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى
ئېلىۇۇۇپ بەردى .بۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن ،مەزلۇۇۇۇم مەسۇۇۇرۇققا بىۇۇۇر چۇۇۇۆرە ھەدىۇۇۇيە
قىلۇۇۇدى .ئەممۇۇۇا مەسۇۇۇرۇق بۇۇۇۇنى رەت قىلىۇۇۇپ ،قوبۇۇۇۇل قىلمىۇۇۇدى ۋە :مەن
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ :كىمكۇۇۇى بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇۇلماندىن
بىۇۇرەر زۇلۇۇۇمنى توسۇۇۇپ قالسۇۇا ،بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇا مەيلۇۇى ئۇۇاز يۇۇاكى
كۇۇۇۆپ نەرسۇۇۇە بەرسۇۇۇە ،مانۇۇۇا بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇە ھارامۇۇۇدۇر - ،دېگەنلىكىنۇۇۇى ،بىۇۇۇر
كىشۇۇۇى ئۇنىڭغۇۇۇا :ئۇۇۇى ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد! بىۇۇۇز پەقەت بىراۋنىۇۇۇڭ پايدىسۇۇۇىغا
ھۆكۇۇۇۈم چىقىۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن بېۇۇۇرىلگەن پۇۇۇارىنى ھۇۇۇارام دەپ بىلەتتۇۇۇۇق- ،
دېگەنۇۇۇۇدە ،ئۇنىۇۇۇۇڭ :بۇۇۇۇۇ كۇپرىلىقتۇۇۇۇۇر - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەرگەنلىكىنۇۇۇۇى
ئاڭلىغان ئىدىم - ،دېدى .

ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :مۇنكەر ھەدىستۇر - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ھەيسەمى :بۇنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر - ،دېگەن.
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ﷲ تائاال غۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ ،ھۇۇۇۇارام نەرسۇۇۇۇىلەردىن ۋە پۇۇۇۇارىخورلۇقتىن
پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇىنى،
بارلىق بااليىلاپەتلەردىن ۋە يامانلىقالردىن ساقلىشىنى سورايمىز.
*****
ھېكەەايە :ئىمۇۇام ئەبۇۇۇ ئۇۇۆمەر ئەۋزائۇۇى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇا رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇن)
بېيرۇتتا ئىستىقامەت قىالتتى .بىر خرىستىلان ئۇنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ بەئلەبەكۇۇكە ۋالىسۇۇى ماڭۇۇا زۇلۇۇۇم قىلۇۇدى .ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر پۇۇارچە خەت
يېزىۇۇپ بەرگىۇۇن - ،دېۇۇدى .ئۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر قۇتۇۇا ھەسۇۇەل ئېلىۇۇپ كەلگەنىۇۇدى.
ئەۋزائى (ﷲ ئۇنىڭغا رەھمەت قىلسۇن) ئۇنىڭغا:
_ خالىسۇۇۇاڭ ھەسۇۇۇەلنى ئالمۇۇۇاي خەت يېزىۇۇۇپ بېۇۇۇرىمەن ،خالىسۇۇۇاڭ
ھەسۇۇىلىڭنى قوبۇۇۇل قىلىۇۇمەن ،ئەممۇۇا خەت يېزىۇۇپ بەرمەيۇۇمەن - ،دېۇۇدى.
خرىسۇۇتىلان خەت يېزىۇۇپ بېرىشۇۇنى تەلەپ قىلۇۇدى .شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن ،ئەۋزائۇۇى
ۋالىغۇۇا :بۇۇۇ خرىسۇۇتىلاندىن خەراج (يەنۇۇى بۇۇاج) نۇۇى يەڭگىللەتكىۇۇن - ،دەپ
خەت يېزىۇۇۇپ بەردى .خرىسۇۇۇتىلان ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن ھەسۇۇۇەلنى ۋە خەتنۇۇۇى
ئېلىۇۇپ ۋالىنىۇۇڭ ئالۇۇدىغا بېرىۇۇپ ،خەتنۇۇى ئۇنىڭغۇۇا بەرگەنىۇۇدى ،ۋالۇۇى ئەۋزائىنىۇۇڭ
شۇۇاپائىتى ئۈچۇۇۈن خرىسۇۇتىلاننىڭ خەراجىۇۇدىن ئوتتۇۇۇز تەڭۇۇگە چۈشۇۇۈپ بەردى.
ﷲ ئىمۇۇۇام ئەۋزائىغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن ۋە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى بىزنۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ
جامائىتىدە يىغسۇن ،ئامىن.
*****
ۋەز ە نەسەەەەىھەت :ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرى! ئۇۇۇۇاقىۋىتىڭالرنى
ئۇۇۇۇۇۇويالڭالر! جازالىغۇچىنىۇۇۇۇۇۇڭ جازاسۇۇۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇۇۇاقلىنىڭالر! جۇۇۇۇۇۇان
ئالغۇچىنىۇۇۇڭ جۇۇۇان ئېلىشۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇڭالر! ئۇۇۇۇ زات ۋاقتۇۇۇى كەلگەنۇۇۇدە
ھەممىۇۇۇدىن ھېسۇۇۇا ئالىۇۇۇدۇ ،يېڭىلمەيۇۇۇدۇ ،ھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇىدىن غالىۇۇۇب
كېلىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇارزۇ ھەۋەسۇۇۇۇلىرىگە بېرىلىۇۇۇۇپ ،بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىن كەتمەسۇۇۇۇلىك
ئۈچۇۇۇۈن تاشۇۇۇتىن قەسۇۇۇىرلەرنى سۇۇۇالغانالر ھۇۇۇازىر قەيەردە؟! ئەپسۇسۇۇۇكى،
ئۇالرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى كېتىۇۇۇپ قالۇۇۇدى .ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا بەكمۇۇۇۇ ئۇۇۇاز
ياشۇۇۇىدى .ئەممۇۇۇا ياشۇۇۇىغان چاغلىرىۇۇۇدا ۋاپۇۇۇا قىلمىۇۇۇدى .پەقەت قەبۇۇۇرىگە
كىرگەنۇۇۇدىن كېيىۇۇۇنال بۇۇۇۇرۇن ئۆتكۇۇۇۈزگەن ھايۇۇۇاتلىرى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزلىرىگە
ماالمەت قىلدى ،ئاال ئۇردى.
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بىۇۇۇر شۇۇۇائىر شۇۇۇېلىر ئوقۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ (مەزمۇۇۇۇنى) :ﷲنىۇۇۇڭ
نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئىنسۇۇۇانالر نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن يارىتىلغۇۇۇانلىقىنى
بىلسۇۇۇە ئىۇۇۇدى ،ھۇۇۇېچ ئۇخلىمىغۇۇۇان بۇۇۇوالتتى .ئۇۇۇۇالر شۇۇۇۇنداق چۇۇۇوڭ بىۇۇۇر
ئىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن يارىتىلۇۇۇدىكى ،قەلۇۇۇب كۇۇۇۆزلىرى ئۇۇۇۇنى كۆرەلىسۇۇۇە ئىۇۇۇدى،
قورققىنىۇۇۇدىن ھۇۇۇېچ خۇۇۇاتىرجەم بواللمۇۇۇايتتى .ئۇۇۇۇالر تۇۇۇۇنجى بولۇۇۇۇپ ئۆلۇۇۇۈم،
ئانۇۇۇدىن قەبۇۇۇرە ،ئانۇۇۇدىن مەھشۇۇۇەرگاال ،ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزىگە مۇۇۇاالمەت قىلىۇۇۇش،
ئانۇۇۇدىن قىيۇۇۇامەت دەھشۇۇۇەتلىرى قاتارلىقالرغۇۇۇا دۇچ كېلىۇۇۇدۇ .بىۇۇۇر گۇۇۇورۇال
كىشۇۇۇۇىلەر بۇۇۇۇۇ كۈننىۇۇۇۇڭ دەھشۇۇۇۇىتىدىن قورقۇۇۇۇۇپ ،ئەمەل قىلۇۇۇۇدى ،روزا
تۇۇۇۇتتى ،نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇدى .ھۇۇۇالبۇكى ،بىۇۇۇز ئىبۇۇۇادەتكە بۇۇۇۇيرۇلغىنىمىزدا يۇۇۇاكى
يامۇۇۇۇانلىقالردىن توسۇۇۇۇۇلغىنىمىزدا ،خۇۇۇۇۇددى ئەسۇۇۇۇھابۇلكەھفتەك ،ئۇۇۇۇۆزى
ئويغاق ،قەلبى ئۇخلىغان كىشىلەردىن بولۇپ قېلىۋاتىمىز.
خاتۇۇۇۇالىق ۋە گۇنۇۇۇۇاھالر بىۇۇۇۇلەن كىۇۇۇۇرلەنگەن ،بااليىلۇۇۇۇاپەت پاتقىقىغۇۇۇۇا
پېتىۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇەن ئۇۇۇۆزىگە مۇۇۇاالمەت قىلغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇاال
ئۇرغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۆزىنى ئۇۇۇۇاڭالپ ،سۇۇۇۇەھەر ۋاقتۇۇۇۇى تەۋبىۇۇۇۇگە
ئولتۇرىسۇۇۇۇەن  -يۇۇۇۇۇ ،كەچ كىۇۇۇۇرگىچە تەۋبەڭنۇۇۇۇى بۇزىسۇۇۇۇەن .ھەممىۇۇۇۇگە
قۇۇۇادىر ﷲ تاغۇۇۇدەك مۇسۇۇۇتەھكەم نۇرغۇۇۇۇن پادىشۇۇۇاھالرنى يۇۇۇوق قىلۇۇۇدى،
چوڭچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇپ ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇقانالرنى يەر بىۇۇۇۇلەن يەكسۇۇۇۇەن
قىلۇۇۇدى .ئۇۇۇۇالرنى قەبرىنىۇۇۇڭ قۇۇۇاراڭغۇ زۇلمىۇۇۇتىگە ئەكىرىۇۇۇپ تاشۇۇۇلىدى.
مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى ئۇۇۇۇۇالرنى بەرزەۇ ھايۇۇۇۇاتى كۈتۇۇۇۇۈپ تۇرماقتۇۇۇۇا .قەلبىنۇۇۇۇى
تىنىۇۇۇۇدىنمۇ بەك كىۇۇۇۇر باسۇۇۇۇقان ،ئەزىمەتلىۇۇۇۇك كۇۇۇۇۈچ سۇۇۇۇاھىبىغا قارشۇۇۇۇى
چىققۇۇۇان ئۇۇۇى ئەخۇۇۇمەق ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇېنى يەر يۇتۇشۇۇۇتىن يۇۇۇاكى شۇۇۇەكلىڭ
ئۆزگىرىۇۇۇۇپ كېتىشۇۇۇۇتىن قورقمامسۇۇۇۇەن؟ چاچلىرىغۇۇۇۇا ئۇۇۇۇاق كىرگەنۇۇۇۇدىن
كېيىنمۇۇۇۇ گۇنۇۇۇاال قىلىشۇۇۇتىن قۇۇۇول ئۇۇۇۈزمىگەن ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! بىلىۇۇۇپ
قۇۇۇويغىنكى ،قىلمىشۇۇۇلىرىڭ بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرلەپ يېزىلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ .جىمۇۇۇى
ھەمدۇساناالر ھەمىشە ۋە مەڭگۈ ﷲ تائاالغا خاستۇر!
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ئوتتۇز ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
كىيىنىش ،ياسىنىش ۋە باشقا جەھەتلەردە ئايالالرنىڭ ئەرلەرگە،
ئەرلەرنىڭ ئايالالرغا ئوخشىۋېلىشى
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇۇىتىۋالغان ئايالالرغۇۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئايالالرغۇۇۇۇۇا
ئوخشۇۇۇۇۇىتىۋالغان ئەرلەرگە لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ»  .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە بىۇۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن« :ﷲ
ئەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇىۋالغان ئايالالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ»  .ئۇۇۇۇۇ يەنە مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇۇاال ئايالغۇۇۇۇا ئۆزگىرىۋالغۇۇۇۇان (يەنۇۇۇۇى ئايۇۇۇۇال جىنسۇۇۇۇلىق
بولىۋالغۇۇۇۇۇان) ئەرلەرگە ۋە كىيىۇۇۇۇۇنىش ،گەپ – سۇۇۇۇۇۆز جەھەتۇۇۇۇۇۇتە ئەرگە
ئوخشىۋالغان ئايالالرغا لەنەت قىلىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ
ئەردەك كىيىنىۋالغۇۇۇۇۇان ئايالغۇۇۇۇۇا ۋە ئايالۇۇۇۇۇدەك كىيىنىۋالغۇۇۇۇۇان ئەرگە لەنەت
قىلىدۇ» .
ئايۇۇۇۇۇۇۇال كىشۇۇۇۇۇۇۇى ئەرلەرگە ئوخشۇۇۇۇۇۇۇاش كىيىنىۋالسۇۇۇۇۇۇۇا ،ئەرلەرگە
ئوخشۇۇۇىۋالغان بولىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ﷲنىۇۇۇڭ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنىۇۇۇڭ
لەنىۇۇۇۇۇتىگە اليىۇۇۇۇۇق بولىۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر ئېۇۇۇۇۇرى ئايالىنىۇۇۇۇۇڭ ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق
يۈرۈشۇۇۇۇىگە رازى بولسۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇۇنى توسمىسۇۇۇۇا ،ئۇمۇۇۇۇۇ لەنەتۇۇۇۇكە شۇۇۇۇېرىك
بولىۇۇۇدۇ .نېمىشۇۇۇقا دېگەنۇۇۇدە ،ئەر ئايۇۇۇالىنى ﷲقۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلۇۇۇدۇرۇش ۋە
گۇنۇۇۇاال بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالردىن توسۇشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇان .چۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇاال
َّ ِ
وعا
سو و و ُِ ْم جيج ْ ِ و ووي ُِ ْم اجو ووع ِا جقُ ُ
ين ج
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُ و ووع ال و ووِ ج
ََ ج و ووع النَّ و و ُ
دهنُ و ووَا قُ و ووَا يجاُ ج
جا ِْ جَ ووع جُ﴾ ﴿ئۇۇۇى مۇۇۇۇئمىنلەر! ئۇۇۇۆزەڭالرنى ۋە بۇۇۇاال  -چاقۇۇۇاڭالرنى ئىنسۇۇۇان
بۇخارى ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بۇخارى ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ۋە تاشۇۇۇۇۇالر يېقىلغۇۇۇۇۇۇ بولىۇۇۇۇۇدىغان دوزاخۇۇۇۇۇتىن سۇۇۇۇۇاقالڭالر﴾  .يەنۇۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇۇۆزەڭالرنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇۇاقلىغاندەك ،بۇۇۇۇۇاال ۇ چاقۇۇۇۇۇاڭالرنىمۇ
سۇۇاقالڭالر ،ئۇالرغۇۇا تەلىۇۇم ۇ تەربىۇۇيە بېۇۇرىڭالر ،ﷲقۇۇا ئىتۇۇائەت قىلىشۇۇقا
بۇۇۇۇۇيرۇڭالر ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىشۇۇۇۇتىن توسۇۇۇۇۇڭالر .بۇۇۇۇۇ ،سۇۇۇۇىلەرگە
ۋاجىپتۇر.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەممۇ بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇدۇ« :ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇادىچى ،ھەممىڭۇۇۇۇالر پۇۇۇۇاداڭالردىن سۇۇۇۇوراق
قىلىنىسۇۇۇىلەر (يەنۇۇۇى ھەر بىۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇىلەرگە مەسۇۇۇلۇل،
ھەر بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇۇۇۇۆزىگە تەۋە كىشۇۇۇۇىلەردىن ھېسۇۇۇۇا بېرىسۇۇۇۇىلەر) .ئەر
كىشۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ ئائىلىسۇۇۇىنىڭ پادىچىسۇۇۇىدۇر ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇالر
ھەققىدە سوراققا تارتىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭالركى ،ئەرلەر ئايالالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ھۇۇۇاالك
بولىدۇ» .
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن
قەسۇۇۇۇەمكى ،ئەر ئايالىنىۇۇۇۇڭ خاھىشۇۇۇۇىغا بويسۇۇۇۇۇنۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت
قىلغان كۈنى ﷲ تائاال ئۇ ئەرنى دوزاخقا دۈم چۈشۈرىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئىككۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈك دوزاۇ ئەھلۇۇۇى بۇۇۇار ،مەن تېخۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى كۆرمىۇۇۇدىم.
بىرىنچۇۇۇى تۇۇۇۈرى ئەرلەر بولۇۇۇۇپ ،قوللىرىۇۇۇدا كالىنىۇۇۇڭ قۇيرۇقىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش
قۇۇۇامچىالر بولىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ قۇۇۇامچىالر بىۇۇۇلەن ئىنسۇۇۇانالرنى ئۇرىۇۇۇدۇ.
ئىككىنچۇۇۇى تۇۇۇۈرى ئايۇۇۇالالر بولۇۇۇۇپ ،كىۇۇۇيىم كىۇۇۇيگەن ،ئەممۇۇۇا يالىڭۇۇۇاچ
(يەنۇۇۇى بەدىنۇۇۇى كۆرۈنۇۇۇۈپ تۇرىۇۇۇدىغان نېپىۇۇۇز ،تۇۇۇار ۋە قىسۇۇۇقا كىيىملەرنۇۇۇى
كىيىۇۇۇۇدىغان) ،باشۇۇۇۇلىرىنى خۇۇۇۇۇددى تۆگىنىۇۇۇۇڭ لوككىسۇۇۇۇىغا ئوخشۇۇۇۇاش
لىڭشۇۇۇۇۇىتىپ ،ناينۇۇۇۇۇاقالپ ماڭىۇۇۇۇۇدىغان (يەنۇۇۇۇۇى چۇۇۇۇۇاچلىرىنى تۈگۇۇۇۇۇۈپ
باشۇۇۇلىرىنى يوغانتىۇۇۇپ ،بۇۇۇاش ۋە مۇۇۇۈرىلىرىنى لىڭشۇۇۇىتىپ نۇۇۇاز قىلىۇۇۇدىغان
ۋە باشۇۇۇۇۇقىالرنى ئۇۇۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇۇۇدىغان) ئايۇۇۇۇۇالالردۇر .ئۇۇۇۇۇۇالر
سۈرە تەھرىم 1 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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جەنۇۇۇنەتكە كىرەلمەيۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇا جەننەتنىۇۇۇڭ پۇرىقىنىمۇۇۇۇ پۇرىيالمايۇۇۇدۇ.
ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇرىقى ناھۇۇۇۇايىتى ئۇۇۇۇۇزاق ۇ ئۇۇۇۇۇزاق جۇۇۇۇايالردىن
كېلىدۇ» .
نۇۇۇۇافىئ رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئەمۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ
ئىككىسۇۇۇۇى زۇبەيۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلمۇتتەلىب رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ
قېشۇۇىدا ئىۇۇدى .شۇۇۇ چاغۇۇدا مۈرىسۇۇىگە ئوقيۇۇا ئېسۇۇىۋالغان بىۇۇر ئايۇۇال قۇۇوي
ھەيدەپ چىقىپ كەلدى .ئابدۇلالال ئىبنى ئۆمەر:
_ سەن ئەرمۇ ،ئايالمۇ؟  -دەپ سورىغان ئىدى ،ئۇ:
_ مەن ئايۇۇۇۇال - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى .ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر
ئابدۇلالال ئىبنى ئەمرگە الپپىدە قاراپ قويۇپ:
_ ﷲ تائۇۇۇۇۇاال پەيغەمبىرىنىۇۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇۇى بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئەرلەرگە
ئوخشۇۇۇۇۇىتىۋالغان ئايالالرغۇۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇۇۆزىنى ئايالالرغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇىتىۋالغان
ئەرلەرگە لەنەت قىلغان - ،دېدى.
ئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ لەنەتۇۇۇۇۇكە ئۇچرىشۇۇۇۇۇىغا سۇۇۇۇۇەۋە بولىۇۇۇۇۇدىغان بەزى
ئىشۇۇۇۇالر تۆۋەنۇۇۇۇدىكىچە :زىبۇۇۇۇۇزىننەتلىرىنى ،ئۇۇۇۇالتۇن  -مەرۋايىتلىرىنۇۇۇۇى
كىيىمىنىۇۇڭ سۇۇىرتىغا چىقىرىۇۇپ كۇۇۆز ۇ كۇۇۆز قىلىشۇۇى ،كوچىغۇۇا چىققانۇۇدا
ئەتىۇۇۇر چېچىۇۇۇپ ،ئۇپۇۇۇۇا  -ئەڭلىۇۇۇك ۋە باشۇۇۇۇقا خۇشۇۇۇپۇراق نەرسۇۇۇۇىلەرنى
سۈرتۈشۇۇۇۇۇى ،كىشۇۇۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۇۇۆزى چۈشۇۇۇۇۇىدىغان رەڭلىۇۇۇۇۇك ۋە يىۇۇۇۇۇپەك
كىيىملەرنۇۇۇۇى كىيىشۇۇۇۇى ،كىبىرلىۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇزۇن كىيىملەرنىۇۇۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇۇتىگە قىسۇۇۇۇقا كىيىملەرنۇۇۇۇى ئارتىۇۇۇۇپ چىقىشۇۇۇۇى قاتارلىقالرنىۇۇۇۇڭ
ھەممىسۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىپىنۇۇۇۇى كەلتۈرىۇۇۇۇدىغان ياسۇۇۇۇىنىش تۈرلىرىۇۇۇۇدۇر.
بۇنۇۇۇداق قىلغۇۇۇانالر دۇنيۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەتتە ﷲنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ئۇچرايۇۇۇدۇ.
تولىمۇۇۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇۇۇكى ،ئايالالرنىۇۇۇۇۇڭ كۆپىنچىسۇۇۇۇۇى ئاشۇۇۇۇۇۇ ئىشۇۇۇۇۇالرنى
قىلماقتۇۇۇۇا .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئەنە شۇۇۇۇۇنداق
ئايۇۇۇۇالالر ھەققىۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :ماڭۇۇۇۇا دوزاۇ كۆرسۇۇۇۇىتىلدى ،مەن
دوزاۇ ئەھلىنىڭ كۆپىنچىسىنىڭ ئايالالر ئىكەنلىكىنى كۆردۈم» .

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
241

چوڭ گۇناھالر

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مەن ئەرلەرگە ئايۇۇۇۇۇۇۇۇالالردىنمۇ زىيۇۇۇۇۇۇۇۇانلىقراق پىتۇۇۇۇۇۇۇۇنە قويۇۇۇۇۇۇۇۇۇپ
كەتمىۇۇۇۇۇدىم»  .ﷲ تائاالغۇۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
پىتنىسۇۇۇىدىن ساقلىشۇۇۇىنى ،شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئۇۇۇۇالرنى ۋە بىزنۇۇۇى
ئىسالال قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن.
*****
ۋەز ە نەسەەىھەت :ئۇۇى ئىنسۇۇان! ئۆلۇۇۈم ئەلۇۇۋەتتە سۇۇاڭا يولۇقىۇۇدۇ،
سۇۇۇۇېنى سۇۇۇۇەندىن ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەن ئىنسۇۇۇۇانالرغا قوشۇۇۇۇۇپ قويىۇۇۇۇدۇ.
ئۇۇۇاخىرى ئاپىرىۇۇۇپ يۇۇۇالغۇز قالىۇۇۇدىغان ۋە قۇۇۇاراڭغۇ زۇلۇۇۇمەت باسۇۇۇقان ئۇۇۇۆيگە
(قەبۇۇۇرىگە) سۇۇۇوالپ قويىۇۇۇدۇ .كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ يەردىۇۇۇن ئۆلۇۇۇۈكلەر توپالنغۇۇۇان
مەيۇۇۇدانغا چىقىسۇۇۇەن .توپلىغۇۇۇان مۇۇۇال ۇ مۈلكۇۇۇۈڭ ،گۇۇۇۈزەل ئۆتكۇۇۇۈزگەن
ھاياتىۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇادا قالىۇۇۇدۇ .خىزمەتچىلىرىڭنىۇۇۇڭ ۋە مۇۇۇال ۇ مۈلكىڭنىۇۇۇڭ
كۆپلۇۇۇۈكى سۇۇۇاڭا ئەسۇۇۇقاتمايدۇ .ھايۇۇۇاتىنى دۇنيۇۇۇادا بىھۇۇۇۇدە ئۆتكۇۇۇۈزگەن
ھاياتىڭغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاتتىق پۇشۇۇۇۇمان قىلىسۇۇۇۇەن .خۇۇۇۇاتىرجەم ئۇخلىغانالرغۇۇۇۇا
ھەيرانمەنكۇۇۇۇۇۇۇى ،ئۆلۇۇۇۇۇۇۇۈم ئۇۇۇۇۇۇۇۇنى ئۇخلىماسۇۇۇۇۇۇۇتىن كۇۇۇۇۇۇۇۈتمەكتە.
ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇۇتىن ۋە قورقۇتۇلغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇازابتىن قاچۇۇۇۇانمۇ تەپ تارتىسۇۇۇۇەن؟
قەلبىۇۇۇڭ ئۇۇۇاخىرەتتىن قاچۇۇۇان قورقۇۇۇۇپ تىترەيۇۇۇدۇ؟ قاچۇۇۇانغىچە ياخشۇۇۇىلىق
ئۇۇۇۇاز ،گۇناھلىرىۇۇۇۇڭ كۆپىيىۇۇۇۇپ ماڭىۇۇۇۇدۇ؟ قاچۇۇۇۇانغىچە ۋەز  -نەسۇۇۇۇىھەت
قىلغۇچىنىۇۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇاتتىق تەسۇۇۇۇۇىرلىك ۋەز  -نەسۇۇۇۇۇىھەتلىرىمۇ سۇۇۇۇۇېنى
قورقۇتالمايۇۇۇۇۇدۇ؟ قاچۇۇۇۇۇانغىچە بوشۇۇۇۇۇاڭلىق ۋە اليىغەزەللىۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇپ
يۈرىسۇۇۇۇەن؟ ئەزالىرىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆزلەيدىغان ۋە گۇۋاھلىۇۇۇۇۇق
بېرىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇۇ دەھشۇۇۇۇەتلىك كۈنۇۇۇۇدىن قاچۇۇۇۇان ھەزەر ئەيلەيسۇۇۇۇەن؟
ھېچقاچۇۇۇۇان تۈگىمەيۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇاخىرەت ھايۇۇۇۇاتى بەدىلىۇۇۇۇگە بۇۇۇۇۇ پۇۇۇۇانىي
ھايۇۇۇاتنى قاچۇۇۇان تەرك ئېتىسۇۇۇەن؟ قورقۇۇۇۇنچ ۋە ئۈمىۇۇۇد شۇۇۇاماللىرى سۇۇۇېنى
قاچۇۇۇۇان ئۇچۇرىۇۇۇۇدۇ؟ قاچۇۇۇۇان كېچىسۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇرۇپ سۇۇۇۇەجدە قىلىسۇۇۇۇەن؟
پەرۋەردىگۇۇۇۇارىنى ئەسۇۇۇۇلەپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن خىلۇۇۇۇۋەت قىلغۇۇۇۇانالر ،تۇۇۇۇۈن
كېچىلىۇۇۇۇرى قىيامۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇرۇپ ،رۇكۇۇۇۇۇ ۋە سۇۇۇۇەجد قىلغۇۇۇۇانالر ،تۇۇۇۇاڭ
سۇۇۇەھەرلىرى ئۇنىۇۇۇڭ بۇسۇغىسۇۇۇىغا بېرىۇۇۇپ ،دۇئۇۇۇا – تەلەپۇۇۇتە بولغۇۇۇانالر،
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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كۈنۇۇۇدۈزلىرى روزا تۇتۇۇۇۇپ ،قىيىنچىلىقالرغۇۇۇا سۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇانالر ،تىرىشۇۇۇىپ
– تىرمىشۇۇۇۇىپ تۇۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇۇادەت قىلغۇۇۇۇانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇۇالر
ھەقىۇۇۇۇقەتەن مۇۇۇۇۇراد  -مەقسۇۇۇۇىتىگە يەتتۇۇۇۇى .سۇۇۇۇەن بولسۇۇۇۇاڭ ئارقىۇۇۇۇدا
قالۇۇۇدىڭ .ئۇۇۇۇالر قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرگەن نەرسۇۇۇىنى سۇۇۇەن قولۇۇۇدىن بەردىۇۇۇڭ.
ئۇالرغۇۇۇا يېتىشىۋالمىسۇۇۇاڭ ،تېخىمۇۇۇۇق يىراقتۇۇۇا قالىسۇۇۇەن .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن،
پەخە بولغىن!
بىۇۇۇۇۇر شۇۇۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇۇۇنى) :كېچىسۇۇۇۇۇى
بەخىرامۇۇۇۇان ئۇخاليۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇۇرادەر! قاچۇۇۇۇانغىچە ئۇخالۋېرىسۇۇۇۇەن؟ ئۇۇۇۇى
دوسۇۇۇۇۇتۇم! ئەمۇۇۇۇۇدى ئورنىڭۇۇۇۇۇدىن دە تۇۇۇۇۇۇرغىن .ئۆلۇۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇۇائىتى
يېقىنالشۇۇۇۇتى .بىلمەمسۇۇۇۇەنكى ،كېچىسۇۇۇۇى تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقىچە ئۇخلىغۇۇۇۇان
يولۇۇۇۇچى كۇۇۇۆزلىگەن مەنۇۇۇزىلگە ھەرگىزمۇۇۇۇ جاپۇۇۇا  -مۇشەققەتسۇۇۇىز يېتىۇۇۇپ
بارالمايۇۇۇۇدۇ .تەقۇۇۇۇۋادار ئەقىۇۇۇۇل ئىگىلىۇۇۇۇرىگە ئېيتقىنكۇۇۇۇى ،پۇلسۇۇۇۇىرات
كۇۇۇۆۋرۈكى توغرىسۇۇۇىغا قويۇلىۇۇۇدىغان ۋاقىۇۇۇ سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن ۋەدە قىلىنغۇۇۇان
كۈندۇر.
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ئوتتۇز تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
دۆيۈزلۈك (خوتۇن – قىزلىرىنىڭ يامان ئىشلىرىغا كۆز يۇمۇش) ۋە
ئىككى كىشى ئارىسىنى بۇزۇشقا ھەرىكەت قىلىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :ال و و َّولاِ جال ي و و ِ
اللااِيجو و وَُ جال
ونِ ُ َّإال جااِيجو و وَِ يج ْ ُه ْكو و و ِرجئَِ ج َّ
ج
ي ِ
نِ ُ جُ و و ووع إَِّال ج َان يج ْ ُه ْكو و و و ِر ج ُح و و و مِورج جلِو و و و ج جك ج و و ووَ الْ ُ و و و ْومِهنِ ج ﴾ ﴿زىنۇۇۇۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچى ئەر
ج

پەقەت زىنۇۇۇا قىلغۇۇۇۇچى ئايۇۇۇالنى يۇۇۇاكى مۇشۇۇۇرىك ئايۇۇۇالنىال ئالىۇۇۇدۇ .زىنۇۇۇا
قىلغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇال پەقەت زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇۇچى ئەرگە يۇۇۇۇاكى مۇشۇۇۇۇرىككىال
تېگىدۇ .ئۇ (يەنى زىنا) مۇئمىنلەرگە ھارام قىلىندى﴾ .
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇۇاتقۇچى؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى ،دۆيۇۇۇۇۈز؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ،ئەركەكۇۇۇۇزەدەك
ئايال» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئۇۇۇۇۈچ كىشۇۇۇۇىگە جەنۇۇۇۇنەت ھۇۇۇۇارام قىلىنۇۇۇۇدى :بىۇۇۇۇرى ،ھۇۇۇۇاراقكەش؛
ئىككىنچىسۇۇۇى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى قاقشۇۇۇاتقۇچى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،دۆيۇۇۇۈز،
يەنۇۇۇى خوتۇۇۇۇن – قىزلىرىنىۇۇۇڭ ھاياسۇۇۇىزلىقىغا كۇۇۇۆز يۇمغۇۇۇۇچى»  .ﷲقۇۇۇا
سېغىنىپ ،مۇنداق پەسكەشلىكتىن پاناال تىلەيمىز ،ئامىن!
كىمكۇۇۇۇى ئايالىنىۇۇۇۇڭ پاھىشۇۇۇۇە قىلغانلىقىۇۇۇۇدىن گۇمانلىنىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ،
ئۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلىكى يۇۇۇاكى خوتۇنىغۇۇۇا ئۆتەيۇۇۇدىغان قەرزى بۇۇۇارلىقى
ۋە ئۇۇۇۇنى ئۆتەشۇۇۇتىن ئۇۇۇاجىز كېلىۇۇۇدىغانلىقى يۇۇۇاكى ئايالىغۇۇۇا كېچىكتۇۇۇۈرۈپ
بېرىۇۇۇدىغان مەھۇۇۇرى ھەققۇۇۇى كۇۇۇۆپ بولغۇۇۇانلىقى يۇۇۇاكى كىچىۇۇۇك بۇۇۇالىلىرى
بولغۇۇۇۇانلىقى تۇۇۇۇۈپەيلى ئايالىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇوت مەھكىمىسۇۇۇۇىگە ئەرز قىلىۇۇۇۇپ،
ئۇنىڭۇۇۇدىن ئۇۇۇۆزى ۋە بۇۇۇالىلىرى ئۈچۇۇۇۈن كۇۇۇۆپ مىقۇۇۇداردا نەپىۇۇۇقە تەلەپ
سۈرە نۇر 2 ،ۇ ئايەت.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد ،نەسائى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
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قىلىدىغانلىقىۇۇۇدىن ئەنسۇۇۇىرەپ ،ئۇنىۇۇۇڭ پەسكەشۇۇۇلىكىگە سۇۇۇەل قارىسۇۇۇا
ۋە سۈرۈشۇۇۇتە قىلمىسۇۇۇا ،مۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇى ئايالىنىۇۇۇڭ ئۇنۇۇۇداق ئىشۇۇۇلىرىنى
بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ كۇۇۇۆز يۇمغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە قارىغانۇۇۇدا تۇۇۇۆۋەنرەك گۇناھكۇۇۇار
بولىۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا ئايۇۇۇۇالىنى كۈنلىمەيۇۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇۇداق ئەردە خەيۇۇۇۇر
يوقتۇۇۇۇۇر .ﷲقۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇۇى ھەرقانۇۇۇۇداق بااليىلۇۇۇۇاپەت ۋە
ئەزىيەتلەردىن ئامان قىلىشىنى تىلەيمىز.
*****
ۋەز  -نەسەەىھەت :ئ ۇاخىرى پ ۇانىي بولىۇۇدىغان ھۇۇاۋايى  -ھەۋەسۇۇلەرگە
بېرىلگۇۇۇۈچى ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇاڭا كېلىۋاتقۇۇۇان ئۆلۇۇۇۈمگە قاچۇۇۇان تەييۇۇۇارلىق
قىلىسۇۇەن! ئۆتۇۇۈپ كەتۇۇكەن كارۋانالرغۇۇا يېتىشۇۇىۋېلىش ئۈچۇۇۈن قاچۇۇانغىچە
ھەرىۇۇكەت قىلمايسۇۇەن؟ سۇۇەن بېشۇۇىڭنى يۇمشۇۇاق ياسۇۇتۇقالرغا قويۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ،
تەقۋادارالرغۇۇا قوشۇلۇشۇۇنى ئۇۇارزۇ قىالمسۇۇەن؟ بۇۇۇ ،قۇۇۇرۇق خىيالۇۇدىن ئىبۇۇارەتتۇر.
ھەمىشۇۇە دۇنيۇۇا لەززىتىۇۇنىال ئوياليۇۇدىغان ئۇۇى ئىنسۇۇان! لەززەتنۇۇى زەھەرگە
ئايالندۇرىۇۇۇدىغان ئۆلۇۇۇۈم كېلىشۇۇۇتىن ھەزەر ئەيلىگىۇۇۇن .ئۇنىۇۇۇڭ ھىيلىسۇۇۇىدىن
پەخە بۇۇۇولغىن .چۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇڭ ھىيلىسۇۇۇى سۇۇۇاناقلىق نەپە ۋە لەھۇۇۇزىگە
يوشۇرۇنغاندۇر.
بىۇۇۇر شۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇنى) :يوشۇۇۇۇرۇن قىلغۇۇۇان
ئىشۇۇۇالرنىڭ تەمۇۇۇى ۋە لەززىتۇۇۇى بىۇۇۇر پەسۇۇۇتە ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا
ئارقىۇۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇۇڭ دەرد  -ئەلەملىۇۇۇۇۇرى قالىۇۇۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇۇدە
جەنۇۇۇۇنەتكە كىۇۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۇۈن ھەسۇۇۇۇرەت  -نۇۇۇۇادامەت چېكىۇۇۇۇدىغان ئۇۇۇۇى
ئاسۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلەر! ئەيىبلەرنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرىدىغان زاتۇۇۇۇتىن ھايۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇش
بولمىسا ئىدى ،ئۇالر تېخىمۇ كۆپ ھەسرەت چەككەن بوالتتى.
نۇۇۇۇامە  -ئەمۇۇۇۇال دەپتىۇۇۇۇرى گۇنۇۇۇۇاال بىۇۇۇۇلەن تولغۇۇۇۇان ،گۇناھلىرىنىۇۇۇۇڭ
كۆپلۇۇۇۇۈكى تۇۇۇۇۈپەيلى تۇۇۇۇارازىلىرى يەڭگىۇۇۇۇل كەلۇۇۇۇگەن ئىنسۇۇۇۇان! سۇۇۇۇەن
دوسۇۇۇۇتلىرىڭنىڭ ئۇۇۇۇارزۇ – ئارمانلىرىغۇۇۇۇا يېتەلمىگىنىنۇۇۇۇى ،ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ
قەبرىۇۇۇۇدە توپۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن بىرلىشۇۇۇۇىپ كەتكىنىنۇۇۇۇى كۆرمىۇۇۇۇدىڭمۇ؟ راھەت -
پۇۇۇۇۇاراغەتتە ياشۇۇۇۇۇىغان كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ كەپەنۇۇۇۇۇگە ئورالغىنىغۇۇۇۇۇا گۇۇۇۇۇۇۋاال
بولمىۇۇۇدىڭمۇ؟ ئۇالرنىۇۇۇڭ بەچچىدانۇۇۇدا ئۆتكۇۇۇۈزگەن ھايۇۇۇاتىنى تەپەككۇۇۇۇر
قىلمىدىڭمۇ؟
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ئۇۇۇى مۈگۇۇۇدەپ يۈرگۇۇۇۈچى ئىنسۇۇۇان! نەپسۇۇۇىڭنى قۇتقۇۇۇۇزۇش ئۈچۇۇۇۈن
قاچۇۇۇۇۇان ئويغىنىسۇۇۇۇۇەن؟ باشۇۇۇۇۇقىالرنىڭ ھاياتىۇۇۇۇۇدىن قاچۇۇۇۇۇان ئىبۇۇۇۇۇرەت
ئالىسۇۇۇۇەن؟ بۇۇۇۇاتۇر ۋە جاسۇۇۇۇارەتلىك قەھرىمۇۇۇۇانالر ھۇۇۇۇازىر قەيەردە؟ ئۇۇۇۇاي
يۈزلۇۇۇۈك ،ئۇۇۇاھۇ كۆزلۇۇۇۈك ئايۇۇۇالالر بىۇۇۇلەن ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈرگەنلەر
قەيەردە قالۇۇۇدى؟ قاپۇۇۇاقلىرىنى سۇۇۇېلىپ يۇۇۇۈرگەن مۇتەكەببىرلەرچۇۇۇۇ؟ ئۇۇۇالى
قەسۇۇۇىرلەردە باياشۇۇۇات ياشۇۇۇىغانالر ،كۇۇۇۆرەڭلەپ مۇۇۇاختىنىش ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇالى
كىۇۇۇۇيىم كىۇۇۇۇيگەنلەر قېنۇۇۇۇى؟ مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى ئۇۇۇۇۇالر داق يەردە ،تۇۇۇۇار
قەبۇۇۇرىلەردە يالىڭۇۇۇاچ يېتىۋاتىۇۇۇدۇ .خۇۇۇام خىيۇۇۇالالر ئارقىسۇۇۇىدىن مېڭىۇۇۇپ
ئەجىلىنۇۇۇۇى ئۇنۇتقۇۇۇۇانالر قېنۇۇۇۇى؟ ئەجەل ئۇۇۇۇۇالرنى توسۇۇۇۇاتتىن ئۇۇۇۇۆزىگە
تۇۇۇارتتى .مۇۇۇال  -دۇنيۇۇۇا توپلىغۇۇۇانالرچۇ؟ مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇالرنىۇۇۇڭ مۇۇۇال -
دۇنياسىمۇ ،ئۆزىمۇ كەتتى.
دۇنيانىۇۇۇڭ ھىۇۇۇيلە ۇ نەيرىڭىنۇۇۇى بىلۇۇۇگەن كىشۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن يۇۇۇۈز
ئۆرۈشۇۇۇى ،نەپسۇۇۇىنىڭ ھىيلىسۇۇۇىدىن غەپلەتۇۇۇتە قالغۇۇۇان كىشۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن
ئاگۇۇۇۇاال بولۈشۇۇۇۇى ،بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىن ئۆتۇۇۇۇۈپ كېتىشۇۇۇۇىنى بىلۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇى
نەپسۇۇۇۇىگە بۇۇۇۇۇنى ئەسلىتىشۇۇۇۇى ،راھەت  -پۇۇۇۇاراغەتتە ياشۇۇۇۇىغان كىشۇۇۇۇى
شۈكرانىسۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇادا قىلىشۇۇۇۇى ،دارۇسسۇۇۇۇاالمغا (يەنۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەتكە)
چاقىرىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ يەردە ھۇۇۇۇازىر بولۈشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن ھۇۇۇۇاۋايى -
ھەۋەستىن ۋاز كېچىشى الزىم.
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ئوتتۇز بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
ھاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچى
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ھاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچىغا لەنەت قىلىندى» .
ئىمۇۇۇام تىرمىۇۇۇزى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى خەتتۇۇۇا  ،ئوسۇۇۇمان
ئىبنۇۇۇى ئەففۇۇۇان ۋە ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇم قاتۇۇۇارلىق
ئىلىۇۇۇۇم ئەھلۇۇۇۇى يۇقىرىۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇكە ئەمەل قىلغۇۇۇۇان .تۇۇۇۇابىلىنالردىن
چىققۇۇۇۇۇان فىقھىشۇناسۇۇۇۇۇالرنىڭ قارىشۇۇۇۇۇىمۇ شۇۇۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇۇۇدى .ئىمۇۇۇۇۇام
ئەھۇۇۇۇمەد ۋە ئىمۇۇۇۇام نەسۇۇۇۇائىمۇ ئۆزلىرىنىۇۇۇۇڭ كىتابلىرىۇۇۇۇدا بۇۇۇۇۇ قاراشۇۇۇۇنى
رىۋايەت قىلغان.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇرى
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن ھۇۇۇۇۇۇاالللىغۇچى
ھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇورىغاندا ،ئۇۇۇۇۇ« :دۇرۇ ئەمە  ،پەقەت رىغۇۇۇۇبەت (يەنۇۇۇۇى
ئۇۇۇۆي تۇتۇۇۇۇش مەقسۇۇۇىتى) بىۇۇۇلەن قىلىنغۇۇۇان نىكۇۇۇاال دۇرۇ  ،ھىۇۇۇيلە بىۇۇۇلەن
قىلىنغۇۇۇۇۇان نىكۇۇۇۇۇاال دۇرۇ ئەمە  ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ كىتۇۇۇۇۇابىنى مەسۇۇۇۇۇخىرە
قىلىشۇۇۇقا بولمايۇۇۇدۇ .نىكاھىغۇۇۇا ئۇۇۇالغۇچى ئەر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن چوقۇۇۇۇم بىۇۇۇر
تۆشەكتە بولۇشى كېرەك» دەپ جاۋا بەردى.
ئۇۇۇۇقبە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇامىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇارىيەتكە ئېلىنغۇۇۇۇان تۇۇۇۇېكە ھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇۆزلەپ بېرەيمۇۇۇۇۇ؟ -
دېگەن ئىدى ،ساھابىلەر:
_ شۇۇۇۇنداق قىلغىۇۇۇن ،ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! دېۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،دارىمى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ ئىسھاق جۇزجانى رىۋايەت قىلغان.
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_ ئۇۇۇۇۇ ،ھاالللىغۇچىۇۇۇۇدۇر ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ھۇۇۇۇاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچىغۇۇۇۇا
لەنەت قىلىدۇ  - ،دېدى.
ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،بىۇۇۇر
كىشى ئۇنىڭغا:
_ بىۇۇۇر ئايۇۇۇالنى بۇۇۇۇرۇنقى ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن
نىكاھىمغۇۇۇا ئالسۇۇۇام ،ھۇۇۇالبۇكى ،ئېۇۇۇرى مېنۇۇۇى مۇنۇۇۇداق قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇمىۇۇۇدى
ۋە نىيىتىمنىمۇۇۇۇ بىلمەيۇۇۇدۇ؟ بۇنىڭغۇۇۇا نۇۇۇېمە دەيسۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى،
ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما ئۇنىڭغا:
_ دۇرۇ بولمايۇۇۇۇۇدۇ ،پەقەت رىغۇۇۇۇۇبەت بىۇۇۇۇۇلەن قىلىنغۇۇۇۇۇان نىكۇۇۇۇۇاال
دۇرۇ  ،ئايۇۇۇۇالنى يۇۇۇۇاقتۇرۇپ قالسۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇۆي تۇتىسۇۇۇۇەن ،يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈپ
قالسۇۇۇۇۇاڭ قويىۋېتىسۇۇۇۇۇەن .بىۇۇۇۇۇز پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەمنىڭ زامانىدا بۇنى زىنا دەپ ھېساباليتتۇق  - ،دېدى.
سۇۇۇۇاھابە ۋە تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ ھەقتىكۇۇۇۇى قاراشۇۇۇۇلىرى :ئەسۇۇۇۇرەم ۋە
ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇنزىردىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،ئۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :مېنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىمغا ھۇۇۇاالللىغۇچى ۋە
ھۇۇۇااللالنغۇچى ئېلىۇۇۇپ كېلىنسۇۇۇە ،ھەر ئىككىلىسۇۇۇىنى چالمۇۇۇا  -كېسۇۇۇەك
قىلىۇۇۇمەن  .ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۇۇۇۈچ تۇۇۇاالق قىلىنغۇۇۇان ئايۇۇۇالنى
ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :ھۇۇۇاالللىغۇچى
زىنا قىلغان بولىدۇ - ،دەپ جاۋا بەرگەن.
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى شۇۇۇۈرەيك ئۇۇۇامىرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ئىبنۇۇۇى
ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
_ بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم تاغىسۇۇۇىنىڭ قىزىنۇۇۇى تۇۇۇاالق قىلىۇۇۇپ ،كېۇۇۇيىن پۇشۇۇۇمان
قىلغۇۇۇانلىقى ۋە ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن يارىشىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدىغانلىقى ،باشۇۇۇقا بىۇۇۇر
ئۇۇۇادەم ئۇۇۇۇنى نىكاھىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ ،ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇااللالپ بەرمەكچۇۇۇى بولغۇۇۇانلىقى
ھەققىدە سورىغاندا ،ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما:

ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر - ،دېگەن.
ھەيسەمى نەقىل قىلغان.
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_ ئەگەر ئىككىنچۇۇۇۇى ئەر ئۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇااللالپ بېرىۇۇۇۇدىغانلىقىنى
بىلسۇۇۇە ،گەرچە ئۇۇۇۇالر يىگىۇۇۇرمە يىۇۇۇل ئۇۇۇۆي تۇتقۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ھەر
ئىككىلىسى زىناخور بولىدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
بىر كىشى ئۇنىڭدىن:
_ تاغامنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى ئايۇۇۇالىنى ئۇۇۇۈچ تۇۇۇاالق قىلىپتۇۇۇۇ ،كېۇۇۇيىن پۇشۇۇۇمان
قىلىپتۇۇۇۇ ،ئەمۇۇۇدى قانۇۇۇداق قىلسۇۇۇۇن؟  -دەپ سۇۇۇورىغاندا ،ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما:
_ تاغاڭنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى ﷲقۇۇۇا ئاسۇۇۇىيلىق قىلىپتۇۇۇۇ ،ﷲمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پۇشۇۇۇمان
قىلۇۇدۇرۇپتۇ .ئۇۇۇ شۇۇەيتانغا ئىتۇۇائەت قىلىپتۇۇۇ ،ئەممۇۇا شۇۇەيتان ئۇنىڭغۇۇا بىۇۇر
چىقىۇۇۇۇش يۇۇۇۇولىنى كۆرسۇۇۇۇەتمەپتۇ - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى .ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى
ئىبنى ئاببا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن:
_ بىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇالنى نىكاھىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ ھۇۇۇااللالپ بەرسۇۇۇە قانۇۇۇداق
دەيسەن؟  -دەپ سورىغانىدى ،ئىبنى ئاببا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇما:
_ كىمكۇۇۇى ﷲنۇۇۇى ئالۇۇۇدىماقچى بولسۇۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇۇنى ئالۇۇۇداپ قويىۇۇۇدۇ- ،
دېدى.
ئىبۇۇۇراھىم نەخەئىۇۇۇي مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئالۇۇۇدىنقى ئەر ،كېيىنكۇۇۇى ئەر
ۋە ئايالۇۇۇدىن ئىبۇۇۇارەت ئۇۇۇۈچ كىشۇۇۇىدىن بىرىنىۇۇۇڭ نىيىتۇۇۇى ھۇۇۇااللالپ بېۇۇۇرىش
بولسۇۇۇا ،كېيىنكۇۇۇى ئەرگە قىلىنغۇۇۇان نىكۇۇۇاال باتىۇۇۇل ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .ئايۇۇۇال
بۇۇۇۇرۇنقى ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇاالل بولمايۇۇۇدۇ .ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى :ئۈچىۇۇۇدىن بىۇۇۇرى
ھۇۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇۇنى نىۇۇۇۇيەت قىلسۇۇۇۇا ،بۇۇۇۇۇ نىكۇۇۇۇاال ئىناۋەتسۇۇۇۇىزدۇر- ،
دېگەن.
تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ ئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييە  :بىرىنچۇۇۇۇى
ئېۇۇۇرىگە ھۇۇۇااللالپ بېۇۇۇرىش ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆيلەنگەن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە
سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :ھۇۇۇاالل بولمايۇۇۇدۇ - ،دەپ جۇۇۇاۋا بەرگەن .مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى
ئەنە  ،لەيۇۇۇ ئىبنۇۇۇى سۇۇۇەئد ،سۇۇۇۇفيان سۇۇۇەۋرى ۋە ئىمۇۇۇام ئەھۇۇۇمەد
قاتارلىقالرمۇ مۇشۇ قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.
ئىسۇۇۇۇۇمائىل ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەئىد مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن ئىمۇۇۇۇۇام
ئەھمەدتىن:
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_ بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن ئۆيلىنىۇۇۇدۇ ،مەقسۇۇۇىتى ،ئۇۇۇۇنى
بۇۇۇرۇنقى ئېۇۇرىگە ھۇۇااللالپ بېرىشۇۇتۇر .ئەممۇۇا بۇۇۇنى ئۇۇۇ ئايۇۇال بىلمەيۇۇدۇ،
 دەپ سورىغان ئىدىم ،ئىمام ئەھمەد:_ ئۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇااللالپ بەرگۈچىۇۇۇۇدۇر ،ھۇۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇۇنى مەقسۇۇۇۇەت
قىلغانلىقى ئۈچۈن لەنەتكە ئۇچرىغۇچىدۇر - ،دەپ جاۋا بەردى.
ئىمۇۇۇۇام شۇۇۇۇافىلىنىڭ (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) مەزھىبىۇۇۇۇدە
مۇنۇۇۇداق قارىلىۇۇۇدۇ :نىكۇۇۇاال قىلغانۇۇۇدا ھۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇنى شۇۇۇەرت قىلسۇۇۇا،
بۇۇۇ نىكۇۇاال باتىۇۇل بولىۇۇدۇ .چۇۇۈنكى بۇۇۇ شۇۇەرتلىك نىكۇۇاال بولۇۇۇپ ،نىكاھنىۇۇڭ
ئۆمۈرلۇۇۈك ئۇۇۆي تۇتۇۇۇش غايىسۇۇىگە خىالپتۇۇۇر .شۇۇۇڭا ئۇۇۇ ۋاقىتلىۇۇق نىكاھقۇۇا
ئوخشۇۇۇۇاش باتىلۇۇۇۇدۇر .ئەگەر ھۇۇۇۇااللالپ بېۇۇۇۇرىش نىكۇۇۇۇاال قىلىۇۇۇۇدىغان
ۋاقىتۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن شۇۇۇۇەرت قىلىنسۇۇۇۇا ،نىكۇۇۇۇاال دۇرۇ بولىۇۇۇۇدۇ (بۇۇۇۇۇ،
ھااللالشۇۇۇۇۇۇنى ئەمە  ،پەقەت نىكاھنىۇۇۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۇۇوغرا بولىۇۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى
كۆرسۇۇۇىتىدۇ) .شۇۇۇۇنىڭدەك ،نىكۇۇۇاال قىلغانۇۇۇدا ھۇۇۇااللالپ بېرىشۇۇۇنى شۇۇۇەرت
قىلماستىن نىكاال قىلسا ،نىكاال بۇزۇلمايدۇ.
ئەگەر ئەر ھۇۇۇۇۇااللالپ بولغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن قويۇۋېتىشۇۇۇۇۇنى شۇۇۇۇۇەرت
قىلىۇۇۇپ خوتۇۇۇۇن ئالسۇۇۇا ،بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇدا ئالىمالرنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل قارىشۇۇۇى
بۇۇۇار :توغرىسۇۇۇى ،ئۇنۇۇۇداق نىكۇۇۇاال باتىلۇۇۇدۇر .باتىۇۇۇل بولۇشۇۇۇنىڭ بىرىنچۇۇۇى
سۇۇۇەۋەبى شۇۇۇۇكى ،بۇۇۇۇ ،نىكاھنىۇۇۇڭ داۋاملىشىشۇۇۇىنى مەنلۇۇۇى قىلىۇۇۇدىغان
شۇۇۇۇەرتتۇر .شۇۇۇۇۇڭا بۇۇۇۇۇ ۋاقىتلىۇۇۇۇق نىكاھقۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇاپ قالىۇۇۇۇدۇ .باتىۇۇۇۇل
بولۇشۇۇۇۇۇنىڭ ئىككىنچۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەۋەبى شۇۇۇۇۇۇكى ،قوشۇۇۇۇۇۇلغان شۇۇۇۇۇەرت
ئىناۋەتسۇۇۇىزدۇر ،ئەممۇۇۇا نىكۇۇۇاال ئىنۇۇۇاۋەتلىكتۇر .مەسۇۇۇىلەن ،بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇۇتىگە باشۇۇۇۇقا خوتۇۇۇۇۇن ئالمۇۇۇۇايمەن ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەپەرگە
چىقمايمەن دېگەنگە ئوخشاش .بۇنداق شەرتلەر ئىناۋەتسىزدۇر.
توغرىسۇۇۇىنى ﷲ بىلگۈچىۇۇۇدۇر ،ﷲقۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئۇۇۇۆزى
رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇالرغا مۇۇۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇۇۇىنى ۋە گۈنۇۇۇۇۇاھالردىن
ساقلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇك،
ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر.
*****
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ۋەز ە نەسەەەىھەت :دۇنيۇۇۇادىن ئايرىلمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ ،دۇنيۇۇۇانى تەرك
ئەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇىلەر نۇۇۇېمە دېۇۇۇگەن ياخشۇۇۇى  -ھە؟! ئۇۇۇۇالر قەلبلىرىنۇۇۇى
ئۇنىۇۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇاراڭغۇ زۇلمىتىۇۇۇۇۇدىن قۇتقۇۇۇۇۇازدى .سۇۇۇۇۇاالمەت كۇۇۇۇۇۈنلىرىنى
غەنىۇۇۇۇيمەت بىلۇۇۇۇدى .رەببىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزلىرىدىن لەززەت ئالۇۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇۇڭ
ئەمۇۇۇرىگە تەسۇۇۇلىم بولۇۇۇۇپ ،ئامۇۇۇان قالۇۇۇدى ،رەھمىتىنۇۇۇى شۇۇۇۈكۈر بىۇۇۇلەن
قارشۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ ،سۇۇۇاالمەت قالۇۇۇدى .ئۇنىڭغۇۇۇا تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلغانۇۇۇدا،
شۇۇۇېرىن ئۇيقۇۇۇۇنى تەرك ئەتتۇۇۇى .بۇۇۇارلىق ھۇۇۇاۋايى  -ھەۋەسۇۇۇلەرنى تاشۇۇۇالپ،
ئۇنىۇۇۇڭ تەرىۇۇۇپىگە يۈگۇۇۇۈردى .ئۇنىڭغۇۇۇا تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇنىڭ
ھەممىۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇتۈن ئىكەنلىكىنۇۇۇى ھەقىقىۇۇۇي بىلىۇۇۇپ يەتتۇۇۇى .بېشۇۇۇىغا
كەلۇۇۇۇگەن ھەرقۇۇۇۇانچە ئېغىۇۇۇۇر كۇۇۇۇۈلپەتلەرگە رازى بولۇۇۇۇدى – يۇۇۇۇۇ ،ھۇۇۇۇېچ
ئېتىۇۇراز بىلدۈرمىۇۇدى .بۇۇارلىقىنى ئۇنىڭغۇۇا بېغىشۇۇلىدى .بۇۇۇ نۇۇېمە دېۇۇگەن
پايدىلىق تىجارەت  -ھە؟
ئۇۇۇۇۇالر جۇۇۇۇانلىرىنى پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇا تاپشۇۇۇۇۇرغاندا چىۇۇۇۇن دىللىرىۇۇۇۇدىن
تەسۇۇۇلىم بولۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇڭ خىزمىتىۇۇۇدە بولغانۇۇۇدا ،ئىۇۇۇچ – ئىچىۇۇۇدىن خۇشۇۇۇال
بولۇۇۇۇدى .ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرۋازىسۇۇۇۇىنى چەككەنۇۇۇۇدە ،دەرۋازا ئۇۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۇۈن
ئۇۇۇاللىبۇرۇن ئېچىلىۇۇۇپ بولغۇۇۇان ئىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇالر تۇۇۇوال يىغۇۇۇالپ ،كۇۇۇۆزلىرى يۇۇۇارا
بولۇۇدى .كېچىلىۇۇۇرى قىيامۇۇدا تۇۇۇۇرۇپ ،نۇۇالە قىلۇۇۇدى ۋە يىغلىۇۇدى .تىتىلىۇۇۇپ
كەتۇۇۇكەن يۇۇۇۇڭ ۋە پاسۇۇۇمال كىۇۇۇيىملەرگە سۇۇۇەۋر قىلۇۇۇدى .ھەمۇۇۇمە جاپۇۇۇا –
مۇشۇۇۇۇۇەققەتلەرگە رازى بولۇۇۇۇۇدى .چۇۇۇۇۇۈنكى ئەنە شۇۇۇۇۇۇنداق خورالنغۇۇۇۇۇانالر
ھامۇۇۇان بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى ماختاشۇۇۇقا سۇۇۇازاۋەر بۇۇۇوالتتى .ئۇۇۇۇالرنى سۇۇۇىمالىرىدىن
تونىۋالىسۇۇۇۇۇۇەن ،راسۇۇۇۇۇۇچىللىق ئۇۇۇۇۇۇاالمەتلىرى ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ يۈزلىرىۇۇۇۇۇۇدە
جىلۋىلىنىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالردىن چىققۇۇۇۇان خۇۇۇۇۇش ۇ پۇۇۇۇۇراقالر ھەر تەرەپنۇۇۇۇى
قاپاليۇۇدۇ .پۈتۇۇۈن ئۇۇالەم بۇۇۇ خۇۇۇش ۇ پۇۇۇراقالر بىۇۇلەن لىۇۇق تولىۇۇدۇ .ئۇۇۇنى
پەقەت ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ تەركىۋىۇۇۇۇۇدىكىلەردىن باشۇۇۇۇۇقىالر ھۇۇۇۇۇې قىاللمايۇۇۇۇۇدۇ
ياكى بەتبۇي ھې قىلىدۇ.
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ئوتتۇز ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
سۈيدۈكتىن ساقالنماسلىق (بۇ ،خرىستىئاننىڭ ئاالمىتىدۇر)
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جَِيجعبجو و ج رجاج مُِو و ْور﴾ ﴿كىيىمىڭنۇۇۇۇۇى پۇۇۇۇۇاك
تۇۇۇۇۇت﴾  .ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئىككۇۇۇى قەبرىنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن
ئۆتۇۇۇۈپ كېتىۋېتىۇۇۇپ« :بۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى ئۇۇۇازابلىنىۋېتىپتۇ .ئۇۇۇۇالر چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال
تۇۇۇۇۇۇۈپەيلى ئازابالنمۇۇۇۇۇۇايۋېتىپتۇ .ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇۇرى ،چېقىمچىلىۇۇۇۇۇۇق
قىالتتىكەن .يەنە بىرى ،سۈيدۈكىدىن ساقالنماپتىكەن» دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«سۇۇۇۇۈيدۈكتىن سۇۇۇۇاقلىنىڭالر ،چۇۇۇۇۈنكى قەبۇۇۇۇرە ئازابىنىۇۇۇۇڭ كۆپىنچىسۇۇۇۇى
ئۇنىڭدىن بولىدۇ» .
بەدىنىنۇۇۇۇۇى ،كىۇۇۇۇۇيىم  -كېچەكلىرىنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۈيدۈكتىن سۇۇۇۇۇاقلىمىغان
كىشۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇۇ نەئىۇۇۇۇم «ھىلۇۇۇۇيە
(زىبۇۇۇۇزىننەت)» نۇۇۇاملىق ئەسۇۇۇىرىدە شۇۇۇەفى ئىبنۇۇۇى مۇۇۇاتىئ ئەسۇۇۇبەھىدىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇالر دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇڭ
ئۇۇازابى ئۈسۇۇتىگە ئۇۇازا قوشۇۇىدۇ .بۇۇۇ تۇۇۆت تۈرلۇۇۈك كىشۇۇى ھەمىۇۇم (دوزاۇ
ئىسۇۇۇۇمى) بىۇۇۇۇلەن جەھىۇۇۇۇم (دوزاۇ ئىسۇۇۇۇمى) ئارىسۇۇۇۇىدا توختىمۇۇۇۇاي
يۈگۈرىدۇ ۋە:
_ ۋاي ئىسۇۇۇۇۇى ! ھالىمىزغۇۇۇۇۇا ۋاي!  -دەپ تواليۇۇۇۇۇدۇ .دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇۇى
بىر بىرىگە قاراپ:
_ بۇۇۇۇۇالر قانۇۇۇۇداق ئىنسۇۇۇۇانالر ،ئۇۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇۇدەك ،ئۇالرمۇۇۇۇۇ
ئازابىمىزغۇۇۇا ئۇۇۇازا قوشۇۇۇىۋاتىدۇ؟  -دەيۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىدىن
بىۇۇۇرى چوغۇۇۇدىن ياسۇۇۇالغان تۇۇۇاۋۇت ئىچىۇۇۇگە سۇۇۇولىنىدۇ .ئىككىنچىسۇۇۇى
سۈرە مۇددەسسىر 3 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
دارۇقۇتنى ،تەبەرانى ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان .سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار.
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ئۇۇۇۈچەي بۇۇۇاغرىنى سۇۇۇۆرەپ تۇرىۇۇۇدۇ .ئۈچىنچىسۇۇۇىنىڭ ئاغزىۇۇۇدىن قۇۇۇان -
يىرىۇۇۇڭ ئېقىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ .تۆتىنچىسۇۇۇى ئۆزىنىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى ئۇۇۇۆزى يەيۇۇۇدۇ.
دوزاۇ ئەھلى تاۋۇتتىكى كىشىگە:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاال
قىلۇۇۇدىكى ،تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك ،بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا
قوشىۋاتىدۇ - ،دەيدۇ .ئۇ:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم كىشۇۇۇىلەرنىڭ
ھەققىنۇۇۇۇى يەپ ئۇۇۇۇۆلگەن - ،دەيۇۇۇۇدۇ .دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۈچەي بۇۇۇۇاغرىنى
سۆرەپ تۇرغان كىشىگە:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاال
قىلۇۇۇدىكى ،تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك ،بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا
قوشىۋاتىدۇ - ،دەيدۇ .ئۇ:
_ ﷲنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇادەم سۇۇۇۇۈيدۈك
تەگۇۇۇكەن جايغۇۇۇا پەرۋا قىلمۇۇۇايتتى ۋە ئۇۇۇۇ يەرنۇۇۇى يۇمۇۇۇايتتى - ،دەيۇۇۇدۇ.
دوزاۇ ئەھلى ئاغزىدىن قان  -يىرىڭ ئېقىۋاتقان كىشىگە:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاال
قىلۇۇۇدىكى ،تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك ،بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا
قوشىۋاتىدۇ - ،دەيدۇ .ئۇ:
_ ﷲنىۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇادەم سۇۇۇۇەت
گەپلەرنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ ،ھۇزۇرلىنۇۇۇاتتى - ،دەيۇۇۇدۇ (يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە :ئۇۇۇۇ،
ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ گۆشۇۇۇۇىنى يەيتتۇۇۇۇى ،چېقىمچىلىۇۇۇۇق قىالتتۇۇۇۇى - ،دەيۇۇۇۇدۇ،
دېيىلگەن) .دوزاۇ ئەھلى ئۆزىنىڭ گۆشىنى يېگەن كىشىگە:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم نۇۇۇېمە گۇنۇۇۇاال
قىلۇۇۇدىكى ،تارتىۋاتقۇۇۇان ئۇۇۇازابىمىز يەتمىگەنۇۇۇدەك ،بۇمۇۇۇۇ بىۇۇۇزگە ئۇۇۇازا
قوشىۋاتىدۇ - ،دەيدۇ .ئۇ:
_ ﷲنىۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇدىن يىراقالشۇۇۇتۇرۇلغان بۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم ئىنسۇۇۇانالرنىڭ
گۆشىنى يەيتتى (يەنى چېقىمچىلىق قىالتتى) - ،دەيدۇ» .
ﷲنىۇۇڭ پەزلۇۇۇى – كەرەمىۇۇگە ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇ ۋە ئامۇۇۇان
قىلىشىنى ،تىلەيمىز .ﷲ ئەڭ مەرھەمەتلىكتۇر.
ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،راۋىيلىرى ئىشەنچلىكتۇر - ،دېگەن.
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ۋەز ە نەسەەەەىھەت :ئۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلەر! سۇۇۇۇىلەردىن بۇۇۇۇۇرۇن
ئۆتكەنلەرنىۇۇۇۇڭ يىقىلىۇۇۇۇپ چۈشۇۇۇۇكەن يەرلىرىنۇۇۇۇى ئەسۇۇۇۇلەڭالر .ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
ئاقىۋىتىنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇېمە بولغۇۇۇۇانلىقىنى ۋە قەيەرگە كەتكەنلىكىنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇويالڭالر.
بىلىڭالركۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇر ۇ بىرلىرىۇۇۇدىن ئايرىلۇۇۇدى .ياخشۇۇۇىالر بەخۇۇۇ ۇ
سۇۇۇائادەتكە ئېرىشۇۇۇتى ،يامۇۇۇانالر بەختسۇۇۇۇىز بولۇۇۇدى .ئەھۇۇۇۋال شۇۇۇۇۇنداق
ئىۇۇۇكەن ،سۇۇۇەنمۇ ئۇۇۇۇالر يولۇققۇۇۇان بۇۇۇۇ تۇۇۇاالپەتكە يولۇقۇشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن
ئۆزەڭنى كونترول قىلغىن.
بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇۇنى) :ئىنسۇۇۇۇان يېڭۇۇۇۇى
چىققۇۇۇان ئايغۇۇۇا ئوخشۇۇۇايدۇ .ئۇۇۇۇ دەسۇۇۇلەپ ئوغۇۇۇاقتەك ئىۇۇۇنچىكە كۆرۈنۇۇۇۈپ،
ئاسۇۇۇۇتا -ئاسۇۇۇۇتا تولىۇۇۇۇدۇ ،ئانۇۇۇۇدىن يەنە ئاسۇۇۇۇتا  -ئاسۇۇۇۇتا كىچىكۇۇۇۇلەپ،
يوقىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ .ياشۇۇۇلىق كىشۇۇۇىنى يىپيېڭۇۇۇى تونۇۇۇدەك بېزەيۇۇۇدۇ.
زاماننىۇۇۇڭ ئۆتۈشۇۇۇى بىۇۇۇلەن كۇۇۇونىراپ ،يىرتىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ .تەبەسسۇۇۇۇم
جىلۋىلىنىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان ياشۇۇۇلىق تۇۇۇۈگەپ ،ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇورنىنى خۇۇۇۇددى يۇۇۇورۇق
كۈنۇۇۇدۈزنى قۇۇۇاراڭغۇ كۇۇۇېچە قاپلىغانۇۇۇدەك قېرىلىۇۇۇق ئىگەللەيۇۇۇدۇ .دۇنيانىۇۇۇڭ
ھەقىقىۇۇۇۇي مۇۇۇۇاھىيىتى ئاشۇۇۇۇكارا بولغانۇۇۇۇدىن كېيىنمۇۇۇۇۇ يەنىۇۇۇۇال نۇۇۇۇادانلىق
قاراڭغۇلۇقىغۇۇۇا چۆمۈلۇۇۇۈپ يۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇى نۇۇۇادان ئىنسۇۇۇانالر! بىلىڭالركۇۇۇى،
دۇنياغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدانغانالر ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن غۇرۇرلىنىۇۇۇۇدۇ ،مېنۇۇۇۇى دۇنيانىۇۇۇۇڭ
ھۇۇۇۇۇاۋايى  -ھەۋەسۇۇۇۇۇلىرىگە قىزىقتۇرغۇۇۇۇۇان نەپسۇۇۇۇۇىمگە ئېيتىمەنكۇۇۇۇۇى،
قۇۇۇالتى سۇۇۇەلتەنەت سۇۇۇۈرگەن پادىشۇۇۇاھالر ،ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈرگەن
ھۆكۈمۇۇۇدارالر ،ئەيۇۇۇش  -ئىشۇۇۇرەتكە بېۇۇۇرىلگەنلەر قېنۇۇۇى؟ مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى
ئۇالرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇالىي قەسۇۇۇىرلىرى خارابىلىققۇۇۇا ئايالنۇۇۇدى .ھەتتۇۇۇا ھېچقانۇۇۇداق
ئىمۇۇۇۇارەت قۇرۇلمىغانۇۇۇۇدەك ،ئىزنۇۇۇۇالىرى ئۆچۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى .ئۇۇۇۇى نۇۇۇۇادان
ئىنسۇۇۇۇۇۇانالر! ئۇۇۇۇۇۇاخىرى تۈگەيۇۇۇۇۇۇدىغان ،مەڭگۇۇۇۇۇۇۈ داۋام قىلمايۇۇۇۇۇۇدىغان
نازۇنېمەتلەرگە بېرىلىش ئۇچىغا چىققان ھاماقەتلىك ئەمەسمۇ؟
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ئوتتۇز يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
رىياكارلىق قىلىش
وعا جالج
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇاپىقالر توغرىسۇۇۇۇىدا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :يُو و جورد ًُ جن النَّ و ج
اّللج إِالَّ قجِ و وويرِ﴾ ﴿(نامۇۇۇۇۇۇازنى) كىشۇۇۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۇۇۇۈن
يجو و و ِْ ُئ ُر جن م

ئوقۇيۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇۇى رىياكۇۇۇۇارلىق قىلىۇۇۇۇدۇ) .ﷲنۇۇۇۇى پەقەت ئازغىنۇۇۇۇا يۇۇۇۇاد
ِ
َّ ِ
ِِ
ِ َّ ِ
ين ُ و و و ْوم يُو و و و جورا ًُ جن
ين ُ و و و ْوم جك و و وون ج و و و جورن ْم ج و و ووع ُ َ جن ال و و ووِ ج
ئېتىۇۇۇۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿رجو جَيْو و و و لم ْ ُ ج و و و و م ج ال و و ووِ ج
وعكَ جن﴾ ﴿شۇۇۇۇنداق نامۇۇۇاز ئوقۇغۇچىالرغۇۇۇا ۋايكۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالر نامۇۇۇازنى
ج جْنجو ُ ووَ جن الْ ج و ُ
غەپۇۇۇلەت بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ .نامۇۇۇازنى رىيۇۇۇا بىۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قولقۇۇۇا
بەرمەيدۇ﴾ .
َّ ِ
دهنُو ووَاْ الج نُو ْب ِا ُو ووَاْ ج و و ج قجعنِ ُِم
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُو ووع الو ووِ ج
بِو ووعلْ ج مِن جاأل جب جئعلَّو و ِوٍِ يُ ِنُ و و ُ جهعلجو ووُِّ ِجو ووع النَّو و ِ
وعا﴾ ﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! پۇۇۇۇۇل مېلىنۇۇۇۇى
كىشۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇىتىش ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇدىغان ،ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەت
كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرمەيۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى (نىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇى بىكۇۇۇار
قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە) ئوخشۇۇۇۇاش ،بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش
ۋە ئەزىۇۇۇۇيەت يەتكۇۇۇۇۈزۈش بىۇۇۇۇلەن بىكۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇۋەتمەڭالر﴾ ؛ ﴿رج ج و وون جئو ووع جن
يور و و و ووَ لِ جَو و و ووع بِو و و و ِوِّ رجو ْيو و و و و جك و و و و ِور و و و ووع ِ ع جال ي ْك و و و و ِر ْ بِ ِبو و و و ج ِ ِ
جح و و و و ِ ا﴾ ﴿كىمكۇۇۇۇۇۇۇۇى
جم
وعَ جبِمو و و ووِّ ي ج
ج
جْ ُ
ج ِ ج ُ
جْج ْ ج
پەرۋەردىگارىغۇۇۇا مۇالقۇۇۇات بولۇشۇۇۇنى ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇدىكەن (يەنۇۇۇى سۇۇۇاۋابنى
ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇازابتىن قورقىۇۇۇۇدىكەن) ،ياخشۇۇۇۇى ئىۇۇۇۇش قىلسۇۇۇۇۇن.
پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇۇۇدىغان ئىبۇۇۇۇۇۇادەتكە ھېچكىمنۇۇۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇۇېرىك
كەلتۈرمىسۇن﴾  .يەنى ئەمەلى بىلەن رىيا قىلمىسۇن.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى دەسۇۇۇلەپ ھۆكۇۇۇۈم قىلىنىۇۇۇدىغان ئىنسۇۇۇانالردىن بىۇۇۇر
سۈرە نىسا 032 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائۇن - 3 ،ئايەتتىن  1ۇ ئايەتكىچە.
سۈرە بەقەرە 213 ،ۇ ئايەت.
سۈرە كەھف 001 ،ۇ ئايەت.
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تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى ،ﷲ يولىۇۇۇدا شۇۇۇېھىد بولغۇۇۇان بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم ئېلىۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇدۇ.
ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا (ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان) نېمىتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ ،ئۇمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ نېمەتلەرنۇۇۇى
ئەسلەپ ئۆتىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن:
_ ئۇۇۇۇۇۇ نېمەتنىۇۇۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇۇۇگە نۇۇۇۇۇېمە ئەمەل قىلۇۇۇۇۇدىڭ؟  -دەپ
سورايدۇ .ئۇ:
_ ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم! سۇۇۇۇېنىڭ يولۇڭۇۇۇۇدا شۇۇۇۇېھىد بولغانغۇۇۇۇا قەدەر
جىھاد قىلدىم - ،دەپ جاۋا بېرىدۇ .ﷲ تائاال:
_ يالغۇۇۇۇان ئېيتتىۇۇۇۇڭ ،سۇۇۇۇەن ″پۇۇۇۇاالنچى ناھۇۇۇۇايىتى بۇۇۇۇاتۇر ئىۇۇۇۇكەن″
دېسۇۇۇۇن دەپ جىھۇۇۇاد قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىڭ ،دۇنيۇۇۇا ھاياتىۇۇۇدا شۇۇۇۇنداق دېيىلىۇۇۇپ
بولۇۇۇدى - ،دەيۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇنى (دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئەمىۇۇۇر
قىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ يۇۇۇۈزىچە سۇۇۇۆرەپ ئاپىرىلىۇۇۇپ ،دوزاخقۇۇۇا
تاشۇۇۇلىنىدۇ .ئۇۇۇۇالردىن يەنە بىۇۇۇر تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى ،ﷲ رىزقىنۇۇۇى كەڭ قىلغۇۇۇان
ۋە ھەر تۈرلۇۇۇۈك مۇۇۇال ۇ دۇنيۇۇۇا ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان بۇۇۇاي بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم ئېلىۇۇۇپ
كېلىنىۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا (ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان) نېمىتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ ،ئۇمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ
نېمەتلەرنى ئەسلەپ ئۆتىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن:
_ ئۇ نېمەتنى نېمىگە ئىشلەتتىڭ؟  -دەپ سورايدۇ .ئۇ:
_ ئۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇارىم! سۇۇۇەن پۇۇۇۇل  -مۇۇۇال سۇۇۇەرپ قىلىنىشۇۇۇىنى
ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن يەرنىۇۇۇڭ بىرىنىمۇۇۇۇ قويمۇۇۇاي سۇۇۇېنىڭ رازىلىقىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن
سەرپ قىلدىم - ،دەپ جاۋا بېرىدۇ .ﷲ تائاال:
_ يالغۇۇۇان ئېيتتىۇۇۇڭ ،سۇۇۇەن ″پۇۇۇاالنچى ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي ئىۇۇۇكەن″
دېسۇۇۇۇن دەپ سۇۇۇەرپ قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىڭ ،دۇنيۇۇۇا ھاياتىۇۇۇدا شۇۇۇۇنداق دېيىلىۇۇۇپ
بولۇۇۇدى - ،دەيۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۇنى (دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئەمىۇۇۇر
قىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ يۇۇۇۈزىچە سۇۇۇۆرەپ ئاپىرىلىۇۇۇپ ،دوزاخقۇۇۇا
تاشۇۇۇلىنىدۇ .ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇۈچىنچى تۇۇۇۈرى شۇۇۇۇكى ،ئىلىۇۇۇم ئالغۇۇۇان ،ئىلىۇۇۇم
ئۇۇۇۆگەتكەن ۋە قۇرئۇۇۇان ئوقۇغۇۇۇان بىۇۇۇر ئۇۇۇادەم ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ
كېلىنىۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا (ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان) نېمىتىنۇۇۇى ئەسۇۇۇلىتىدۇ ،ئۇمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇ
نېمەتلەرنى ئەسلەپ ئۆتىدۇ .ﷲ تائاال ئۇنىڭدىن:
_ ئۇۇۇۇۇۇ نېمەتنىۇۇۇۇۇڭ بەدىلىۇۇۇۇۇگە نۇۇۇۇۇېمە ئەمەل قىلۇۇۇۇۇدىڭ؟  -دەپ
سورايدۇ .ئۇ:
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_ ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم! ئىلىۇۇۇۇم ئۆگەنۇۇۇۇدىم ،ئۇۇۇۇۆگەتتىم ۋە سۇۇۇۇېنىڭ
رازىلىقىڭ ئۈچۈن قۇرئان ئوقۇدۇم - ،دەپ جاۋا بېرىدۇ .ﷲ تائاال:
_ يالغۇۇۇان ئېيتتىۇۇۇڭ ،سۇۇۇەن ″ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى ئۇۇۇالىم ئىۇۇۇكەن ″دېسۇۇۇۇن
دەپ ئىلىۇۇۇۇم ئۆگەنۇۇۇۇدىڭ″ ،ئۇۇۇۇۇ ناھۇۇۇۇايىتى ياخشۇۇۇۇى ئوقۇيۇۇۇۇدىغان قۇۇۇۇارى
ئىۇۇۇكەن ″دېسۇۇۇۇن دەپ قۇرئۇۇۇان ئوقۇۇۇۇدۇڭ - ،دەيۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ﷲ تائۇۇۇاال
ئۇۇۇۇنى (دوزاخقۇۇۇا تاشالشۇۇۇقا) ئەمىۇۇۇر قىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ يۇۇۇۈزىچە
سۆرەپ ئاپىرىلىپ ،دوزاخقا تاشلىنىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى (قىلغۇۇۇۇان ياخشۇۇۇۇىلىقىنى باشۇۇۇۇقىالرغا) ئاڭلىتىشۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇا،
ﷲ ئۇۇۇۇۇۇنى (باشۇۇۇۇۇقىالرغا) ئاڭلىتىۇۇۇۇۇپ قويىۇۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇۇى (قىلغۇۇۇۇۇان
ياخشۇۇۇۇۇۇىلىقىنى باشۇۇۇۇۇۇقىالرغا) كۆرسىتىشۇۇۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇۇۇا ،ﷲ ئۇۇۇۇۇۇۇنى
(باشقىالرغا) كۆرسىتىپ قويىدۇ» .
خەتتۇۇۇۇابى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇۇ  :كىمكۇۇۇۇى ئىخۇۇۇۇال
قىلماسۇۇۇۇۇتىن ئەمەل قىلسۇۇۇۇۇا ۋە قىلغۇۇۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ
ئاڭلىشۇۇۇۇىنى ۋە كۆرىشۇۇۇۇىنى خالىسۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇڭ نىيىتۇۇۇۇى ھاسۇۇۇۇىل بولۇۇۇۇۇپ
مەشھۇرلىشۇۇۇۇىدۇ ۋە كۇۇۇۇۆڭلىگە يوشۇۇۇۇۇرغان مەخپىيەتلىكۇۇۇۇى ئاشۇۇۇۇكارىلىنىپ
رەسۇۇۇۇۋا بولىۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇۇدۇ .توغرىسۇۇۇۇىنى ﷲ
بىلگۈچىدۇر.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىچىككىۇۇۇنە رىيۇۇۇامۇ شۇۇۇېرىكتۇر»  .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەم يەنە:
_ سۇۇۇۇى لەردىن ئەڭ كۇۇۇۇۆپ ئەنسۇۇۇۇىرەيدىغىنىم كىچىۇۇۇۇك شۇۇۇۇېرىكتۇر- ،
دېگەن .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! كىچىۇۇۇك شۇۇۇېرىك دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟ -
دەپ سورىغاندا ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ رىيۇۇۇۇادۇر ،ﷲ تائۇۇۇۇاال بەنۇۇۇۇدىلىرىنى قىلغۇۇۇۇان ئەمەللىۇۇۇۇرىگە يارىشۇۇۇۇا
مۇكاپاتاليۇۇۇدىغان كۈنۇۇۇدە (ئىبۇۇۇادىتىنى رىيۇۇۇا قىلغانالرغۇۇۇا) :ھايۇۇۇاتى دۇنيۇۇۇادا
مۇسلىم ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى زەئىپ بىرى بار .ھاكىممۇ رىۋايەت قىلغان.
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ئەمەلىڭالرنۇۇۇى كىمۇۇۇگە رىيۇۇۇا قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭالر ،شۇۇۇۇالرنىڭ يېنىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ
قۇۇۇاراپ بۇۇۇېقىڭالر ،ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا سۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن مۇكاپۇۇۇات بۇۇۇارمىكەن؟
دەيدۇ - ،دەپ جاۋا بەرگەن .
ِ
ِ
اّلل جهو و ووع جُْ يج َُِاُو و ووَا جَْيتج ِسو و ووبَُ جن﴾ ﴿ئۇالرغۇۇۇۇۇۇۇا ﷲ
ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ :جبج و و و ج ا جَلوُ و ووم مهو و و جون َّ
تەرىپىۇۇۇۇدىن (بۇۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇۇادىكى چاغلىرىۇۇۇۇدا) ئۇۇۇۇويالپ باقمىغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇازابالر
ئاشۇۇۇۇكارا بولىۇۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇۇگەن ئايىتىنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە :بەزى كىشۇۇۇۇىلەر
دۇنيۇۇۇادا سۇۇۇاۋا دەپ قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر مۇۇۇۇنچە ئىشۇۇۇالر قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە
گۇناال بولۇپ چىقىدۇ - ،دېيىلگەن.
سۇۇۇەلەف ئۆلىمۇۇۇالىرى بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى ئوقۇغانۇۇۇدا :رىياكارالرنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا
ۋاي!  -دەيتتۇۇۇۇى .رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،رىياكۇۇۇۇار قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
مۇنۇۇداق تۇۇۆت ئىسۇۇىم بىۇۇلەن چاقىرلىۇۇدۇ« :ئۇۇى رىياكۇۇار! ئۇۇى ئەھدىسۇۇىنى
بۇزغۇۇۇۇچى! ئۇۇۇى گۇناھكۇۇۇار! ئۇۇۇى زىيانكۇۇۇار! يوقۇۇۇال ،كىۇۇۇم ئۈچۇۇۇۈن ئەمەل
قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭ ،شۇۇۇۇنىڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇارغىن .بىزنىۇۇۇڭ يېنىمىۇۇۇزدا سۇۇۇەن
ئۈچۈن ساۋا يوق» .
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :رىياكۇۇۇۇار ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆزى
ھەققىۇۇۇدىكى تەقۇۇۇدىرىنى يەڭمەكچۇۇۇى بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ ناچۇۇۇار كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ،
خەلقۇۇۇقە ئۇۇۇۆزىنى ياخشۇۇۇى ئۇۇۇادەم قىلىۇۇۇپ كۆرسىتىشۇۇۇنى خااليۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
ئۇۇۇۇنى قانۇۇۇداقمۇ ياخشۇۇۇى ئۇۇۇادەم دېسۇۇۇۇن ،چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە
پەسۇۇۇۇۇكەش ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ قاتارىغۇۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۇۈپ قالىۇۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇۇڭا
مۇئمىنلەرنىڭ قەلبى ئۇنى چوقۇم تونۇيالمايدۇ .
قەتۇۇۇادە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بەنۇۇۇدە رىياكۇۇۇارلىق قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،ﷲ
تائۇۇۇاال :بەنۇۇۇدەمگە قۇۇۇاراڭالر! مېنۇۇۇى قانۇۇۇداق مەسۇۇۇخىرە قىلىۋاتىۇۇۇدۇ- ،
دەيدۇ.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ بېشۇۇۇۇىنى
سۇۇۇاڭگىلىتىپ كېتىۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى كۇۇۇۆرۈپ :ئۇۇۇى بۇۇۇۇرادەر! بېشۇۇۇىڭنى

ئەھمەد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى ياخشى - ،دېگەن.
سۈرە زۈمەر 31 ،ۇ ئايەت.
ئىراقى بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدىنى ئىبنى ئەبۇ دۇنياغا نىسبەت بەرگەن بولۇپ ،سەنەدى زەئىپتۇر.
ئىمام غەززالى «ئىھيا» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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كۆتۇۇۇۈر! خۇشۇۇۇۇ (يەنۇۇۇى تەقۋالىۇۇۇق) باشۇۇۇتا ئەمە  ،قەلبۇۇۇتە بولىۇۇۇدۇ- ،
دېگەن ئىكەن.
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،ئەبۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇامە بۇۇۇاھىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ
مەسۇۇۇجىددە سۇۇۇەجدىگە بېشۇۇۇىنى قويغۇۇۇان ھالۇۇۇدا يىغۇۇۇالپ تۇۇۇۇرۇپ دۇئۇۇۇا
قىلىۋاتقۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىنى كۇۇۇۆرۈپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا :سۇۇۇەنمۇ؟ سەنكەنسۇۇۇەندە،
كاشكى بۇ ھالىڭ ئۆيدە بولسا ئىدى - ،دېگەن.
مۇۇۇۇھەممەد ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك سۇۇۇۇۋەرى :دۇئۇۇۇانى كېچىسۇۇۇى قىلغىۇۇۇن،
ئۇۇۇۇۇ كۈنۇۇۇۇدۈزى قىلىنغانۇۇۇۇدىن كۇۇۇۇۆپ ياخشۇۇۇۇىدۇر .چۇۇۇۇۈنكى كۈنۇۇۇۇدۈزى
قىلىنغۇۇۇان دۇئۇۇۇاالر ئىنسۇۇۇانالر ئۈچۈنۇۇۇدۇر ،كېچىسۇۇۇى قىلىنغۇۇۇان دۇئۇۇۇاالر
ئالەملەرنىڭ رەببى ﷲ ئۈچۈندۇر - ،دېگەن.
ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :رىياكارنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق
ئۇۇۇۇاالمەتلىرى بۇۇۇۇار :يۇۇۇۇالغۇز قالغانۇۇۇۇدا (ئىبۇۇۇۇادەتتە) ھورۇنلۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدۇ،
باشۇۇۇقىالرنىڭ ئالدىۇۇۇدا ئاكتىۇۇۇپ بولۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ .قىلغۇۇۇان ئىشۇۇۇىنى ماختۇۇۇاپ
قويسا ئاشۇرۇپ قىلىدۇ ،ئەيىبلەپ قويسا كەم قىلىدۇ.
فۇزەيۇۇۇل ئىبنۇۇۇى ئىيۇۇۇاز مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىنسۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۈن ئەمەلنۇۇۇى
تەرك ئېۇۇۇۇتىش رىيۇۇۇۇادۇر .ئىنسۇۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۇۈن ئەمەل قىلىۇۇۇۇش شۇۇۇۇېرىكتۇر.
ئىخۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇېنى بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇىدىن ئامۇۇۇۇان
قىلىشۇۇۇۇىدۇر .ﷲ تائاالغۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،ئەمەلىمىۇۇۇۇز ،سۇۇۇۇۆزىمىز ۋە
يۇۇۇۈرۈش ۇ تۇرۇشۇۇۇىمىزدا بىۇۇۇزگە يۇۇۇاردەم قىلىشۇۇۇىنى ۋە ئىخالسۇۇۇنى رىزىۇۇۇق
قىلىپ بېرىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن.
*****
ۋەز ە نەسەەەەىھەت :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ قۇۇۇۇۇللىرى! كۇۇۇۇۈنلىرىڭالر ئۇۇۇۇاز
قالۇۇۇۇۇۇدى ،ۋەز – نەسۇۇۇۇۇۇىھەتلەرمۇ تۇۇۇۇۇۇۈگەپ بۇۇۇۇۇۇاردى .ئالۇۇۇۇۇۇدىنقىالر
كېيىۇۇۇنكىلەرگە ئېيتىۇۇۇپ قويسۇۇۇۇنكى ،كۇۇۇارۋانالر يولغۇۇۇا چىقىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن،
غۇۇۇۇۇۇۇاپىلالر غەپۇۇۇۇۇۇۇلەت ئۇيقۇسۇۇۇۇۇۇۇىدىن ئويغانسۇۇۇۇۇۇۇۇن .سۇۇۇۇۇۇۇەپەرگە
چىقىۇۇۇدىغانلىقىنى بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ ،تۇۇۇېخىچە نە ئۇۇۇوزۇق ۇ تۈلۇۇۇۈك ،نە ئۇۇۇات
– ئۇۇۇۇالغ تەييارلىمىغۇۇۇان ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! سۇۇۇەن تۇۇۇېخىچە ھۇۇۇاۋايى – ھەۋە
دېڭىزىۇۇۇدا شۇۇۇۇڭغۇپ يۈرەمسۇۇۇەن ،سۇۇۇاھىلغا قاچۇۇۇان چىقىسۇۇۇەن! قۇۇۇاتتىق
ئۇيقۇۇۇۇدىن ئويغانۇۇۇدىڭمۇ؟ ۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتكە ئويغۇۇۇاق قەلۇۇۇب بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇالق
سۇۇۇۇالدىڭمۇ؟ ئەقىللىۇۇۇۇق كىشۇۇۇۇىلەردەك كېچىلىۇۇۇۇرى قىيامۇۇۇۇدا تۇردۇڭمۇۇۇۇۇ؟
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ئەمەل دەپتىرىڭنۇۇۇۇى بىۇۇۇۇرەر قېۇۇۇۇتىم بولسۇۇۇۇىمۇ كۇۇۇۇۆز ياشۇۇۇۇلىرىڭ بىۇۇۇۇلەن
نەمۇۇۇۇلەپ ،پۇشۇۇۇۇمان نۇۇۇۇادامەتلىرىڭنى ئەكۇۇۇۇ ئەتتۇردۇڭمۇۇۇۇۇ؟ ئەنە شۇۇۇۇۇ
دەپتىرىڭنۇۇۇى كۇۇۇۆز ياشۇۇۇالر كېمىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئەۋەتتىڭمۇۇۇۇ؟ بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۇ
سېنى قىرغاققا ئېلىپ چىقار.
مەغۇۇۇۇرۇر ،نۇۇۇۇادان ۋە غاپىۇۇۇۇل كىشۇۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇۇا ۋاي! ئۇۇۇۇۇ قېرىشۇۇۇۇقا
باشۇۇۇلىغان تۇرۇپمۇۇۇۇ ،گۇنۇۇۇاھتىن قۇۇۇول ئۈزمىۇۇۇدى .گۇنۇۇۇاھلىرى ئۇۇۇۇنى تېخىمۇۇۇۇ
مۈكچەيتىۇۇۇۇۋەتتى .كۇۇۇۇۈچ ۇ قۇۋۋىتىۇۇۇۇدىن قالغانۇۇۇۇدا ،ھۇۇۇۇاۋايى  -ھەۋە
كېمىسۇۇۇۇىگە چىقتۇۇۇۇى .خۇۇۇۇۇددى ئۆلمەيدىغانۇۇۇۇدەك ،ئىگىۇۇۇۇز بىنۇۇۇۇاالرنى ۋە
قەللەلەرنۇۇۇى سۇۇۇالدى .ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆز قەبرىسۇۇۇىنى ئەسلەشۇۇۇكە
ۋاقتۇۇۇى يۇۇۇوق .شۇۇۇۇنچە ئىشۇۇۇالردىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۆزىنى تېخۇۇۇى ئەقىللىۇۇۇق
ھېسۇۇۇۇاباليدۇ .ﷲ بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىن ئىلگىۇۇۇۇرى ئۇۇۇۇۆتكەن
ئەزىمەتۇۇۇۇلەر ئەڭ ئۇۇۇۇالىي ماقامالرغۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇتى .ئۇۇۇۇۇ تېخۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزىنى
ئەزىۇۇۇمەت سۇۇۇۇاناپ ،ھەقىقىۇۇۇۇي ئەمەل قىلغۇۇۇان ئەزىمەتلەردىۇۇۇۇن ئۈسۇۇۇۇتۈن
كېلىشۇۇۇنى ئۇۇۇارزۇ قىلىۋاتىۇۇۇدۇ .قۇۇۇۇرۇق خىيۇۇۇال بىۇۇۇلەن ئۇتۇۇۇۇق قازانغۇۇۇان نەدە
بار؟!
بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇۇنى) :ھەشۇۇۇۇەمەتلىك
قەسۇۇۇىرلىرى بىۇۇۇلەن ماختىنىۇۇۇپ ئۇۇۇۆزىنى ئۇۇۇۆزى گۇۇۇولالپ يۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇى
ئىنسۇۇان! دۇنيۇۇا پەقەت ئىبۇۇادەت ۋە دۇئۇۇا ئورنىۇۇدۇر .ھامۇۇان بىۇۇر كۇۇۈن تۇۇار
قەبۇۇرىگە كىرىسۇۇەن .شۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۈن ،دۇنيۇۇادا بىۇۇر قۇۇۇر كىۇۇيىمگە ۋە بىۇۇر
كۈنلۇۇۇۈك ئوزۇقلۇققۇۇۇا رازى بۇۇۇولغىنكى ،كەپىۇۇۇدە بولسۇۇۇىمۇ ئۇۇۇاددى ئۆيۇۇۇدە
ياشۇۇۇۇىغىن .ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆز ئۇۇۇۇۆزەڭگە :بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇېنىڭ ئۇۇۇۇۆلگەنگە قەدەر
تۇرىدىغان جايىڭ - ،دەپ خىتا قىلغىن.
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ئوتتۇز سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
ئىلىمنى ماب  -دۇنيا ئۈچۈن ئۆگىنىش ۋە ئىلىمنى يوشۇرۇش
اّلل ِهو وون ِكبو و ِ
وعَ ِ الْ ُ ج ج وووع ﴾ ﴿ﷲنىۇۇۇۇڭ
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ ََّّنوج ووع جْ ج
كو ووَ َّج ْ ج
بەنۇۇۇۇدىلىرى ئىچىۇۇۇۇدە ﷲتىۇۇۇۇن پەقەت ئۇۇۇۇالىمالرال قورقىۇۇۇۇدۇ﴾ يەنۇۇۇۇى ﷲ
تائاالنى ھەقىقىي تونىغان ئۆلىماالرال بەك قورقىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى :ﷲنىۇۇۇۇڭ
بەنۇۇۇدىلىرى ئىچىۇۇۇدە ئۇنىڭۇۇۇدىن پەقەت ئۇنىۇۇۇڭ قۇۇۇۇدرىتىنى ،كۇۇۇۈچىنى ۋە
سۇۇۇۇۇەلتەنىتىنى بىلگەنۇۇۇۇۇلەرال قورقىۇۇۇۇۇدۇ - ،دەپ تەپسۇۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇۇۇان.
مۇجاھىۇۇۇد ۋە شۇۇۇەئبى :ئۇۇۇالىم ﷲتىۇۇۇن قورققۇۇۇان كىشۇۇۇىدۇر - ،دېۇۇۇگەن.
رەبىۇۇۇۇئ ئىبنۇۇۇۇى ئەنە  :ﷲتىۇۇۇۇن قورقمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى ئۇۇۇۇالىم ئەمە - ،
دېگەن.
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن الَّو و ِوِين يِْتُ و ووَ جن هو ووع يجاللْنجو ووع ِهو وون الْبويِنجو ووع ِ
ج جم
جج ُ ج ج

وعا ِِف ال ِ
اّللُ جيجو ْ جو و و و ونُو ُُ ُم َّ
جا َْلوُو و و و ج ب ِه و و و وون بجو ْ و و و و و ِ جه و و و ووع بجويَّونَّو و و و وع ُ لِ نَّ و و و و ِ
الر ِكنُ و و و ووَ جن﴾
ِْتج و و و ووع ِ يُ لجِو و و و و ج يج جو و و و ونُو ُُ ُم م
﴿بۇۇۇۇ كىتابتۇۇۇا (يەنۇۇۇى تەۋراتتۇۇۇا) كىشۇۇۇىلەرگە تۇۇۇوغرا يۇۇۇولنى ئېنىۇۇۇق بايۇۇۇان

قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىن ،بىۇۇۇز نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان (مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ راسۇۇۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر ئىكەنلىكىنۇۇۇۇۇۇى
ئىسۇۇۇۇۇۇۇپاتاليدىغان) روشۇۇۇۇۇۇۇەن دەلىللەرنۇۇۇۇۇۇۇى ۋە تۇۇۇۇۇۇۇوغرا يۇۇۇۇۇۇۇولنى
يوشۇۇۇۇۇۇرىدىغانالرغا ﷲ لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇۇۇى رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇۇراق
قىلىۇۇۇۇدۇ) ،لەنەت قىلغۇۇۇۇۇچىالر (يەنۇۇۇۇى پەرىشۇۇۇۇتىلەر ۋە مۇۇۇۇۇئمىنلەر)مۇۇۇۇۇ
ئۇالرغا لەنەت قىلىدۇ﴾ .
بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت يەھۇۇۇۇۇدىي ئۇۇۇۇالىملىرى توغرىسۇۇۇۇىدا نازىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان
بولۇۇۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىكى﴿ :كىشۇۇۇۇىلەرگە تۇۇۇۇوغرا يۇۇۇۇولنى ئېنىۇۇۇۇق بايۇۇۇۇان
قىلغىنىمىۇۇۇزدىن كېۇۇۇيىن﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز :ئىسۇۇۇرائىل ئەۋالدىنۇۇۇى؛ ﴿تۇۇۇوغرا
يۇۇۇول﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز :مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ۋە
سۈرە فاتىر 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە بەقەرە 042 ،ۇ ئايەت.
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ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۈپەتلىرىنى﴿ :روشۇۇۇەن دەلىللەرنۇۇۇى﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆز :چالمۇۇۇا –
كېسۇۇۇۇۇەك ھۇۇۇۇۇۆكمى ،جىنۇۇۇۇۇايى ئىشۇۇۇۇۇالر جۇۇۇۇۇازالىرى ۋە ئەھكۇۇۇۇۇامالرنى
كۆرسۇۇۇىتىدۇ .دېۇۇۇمەك ،بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ مەنىسۇۇۇى :يەھۇدىيالرغۇۇۇا مۇۇۇۇھەممەد
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۈپەتلىرى ،چالمۇۇۇۇا –
كېسۇۇۇەك ھۇۇۇۆكمى ،جىنۇۇۇايى ئىشۇۇۇالر جۇۇۇازالىرى ۋە ئەھكۇۇۇامالر تەۋراتتۇۇۇا
بايۇۇۇان قىلىنغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇنى يوشۇۇۇۇرىدىغانالرغا ﷲ لەنەت قىلىۇۇۇدۇ
ۋە لەنەت قىلغۇچىالرمۇۇۇۇۇ ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە يەنە:
ئىنسۇۇۇۇانالر ۋە جىۇۇۇۇنالردىن باشۇۇۇۇقا ھەمۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇە ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت
ئوقۇيدۇ - ،دېگەن.
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قاچۇۇۇانىكى
ئىككۇۇۇى مۇسۇۇۇۇلمان بىۇۇۇر – بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن لەنەت قىلىشۇۇۇىپ قالسۇۇۇا ،بۇۇۇۇ
لەنەت پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭ
پەيغەمبەرلىكىنۇۇۇۇۇى ،شۇۇۇۇۇۇنداقال ئۇنىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبەرلىۇۇۇۇۇك سۇۇۇۇۇۈپەتلىرىنى
يوشۇرغان يەھۇدىي ۋە ناساراالرغا قايتىدۇ.
اّلل ِهي جو ووع ج الَّو و ِوِين يُ نُو ووَاْ ال ِ
ِْتجو ووع ج لجتُبجويمِنُونَّو ووُِّ
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج إِ ج يج ج و و جِ مُ
ج

لِ نَّ و و و و ِ
وعا جالج نجِْتُ ُ َاجو و و ووُِّ رجونجبجو و و و و ُِ ُ ج جا سُ ُُ و و و ووَِ ِ ْم جا ْشو و و و وتجو جرْ اْ بِ و و و و ِوِّ ججنو و و و وعِ قجِ و و و وويرِ رجبِو و و و و ْ ج جه و و و ووع يج ْكو و و و وتجو ُر جن﴾
﴿ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا ﷲ كىتۇۇۇا بېۇۇۇرىلگەنلەر (يەنۇۇۇى يەھۇۇۇۇدىيالر)دىۇۇۇن كىتۇۇۇابنى

(يەنۇۇۇى كىتۇۇۇابتىكى ﷲنىۇۇۇڭ ئەھكۇۇۇاملىرىنى) كىشۇۇۇىلەرگە چوقۇۇۇۇم بايۇۇۇان
قىلىۇۇۇۇپ بېرىشۇۇۇۇكە ۋە يوشۇرماسۇۇۇۇلىققا ئەھۇۇۇۇدە ئالۇۇۇۇدى .لۇۇۇۇېكىن بۇۇۇۇۇنى
(يەنۇۇۇۇى ئەھۇۇۇۇدىنى) ئۇۇۇۇۇالر ئارقىسۇۇۇۇىغا چۇۇۇۇۆرۈۋەتتى ۋە ئۇۇۇۇۇنى ئازغىنۇۇۇۇا
بەدەلۇۇۇۇگە (يەنۇۇۇۇى دۇنيانىۇۇۇۇڭ ئەرزىۇۇۇۇمە نەرسىسۇۇۇۇىگە) تېگىشۇۇۇۇتى.
ئۇالرنىڭ تېگىشىپ ئالغىنى نېمىدېگەن يامان!﴾
ۋاھىۇۇۇۇدى مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت مەدىۇۇۇۇنە يەھۇۇۇۇۇدىيلىرى
ھەققىۇۇۇۇدە نازىۇۇۇۇل بولغۇۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇالردىن تەۋراتتۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇھەممەد
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى ،ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۈپەتلىرىنى ۋە پەيغەمۇۇۇبەر
قىلىۇۇۇۇپ ئەۋەتىلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بايۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇش ،يوشۇرماسۇۇۇۇلىق ھەققىۇۇۇۇدە
ئەھۇۇۇدۇپەيمان ئالغۇۇۇان ئىۇۇۇدى .ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ﴿ :كىشۇۇۇىلەرگە چوقۇۇۇۇم بايۇۇۇان

سۈرە ئال ئىمران 011 ،ۇ ئايەت.
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قىلىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇكە ۋە يوشۇرماسۇۇۇلىققا ئەھۇۇۇدە ئالۇۇۇدى﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى
بۇنىڭ دەلىلىدۇر.
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرى :بۇۇۇۇۇ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ يەھۇۇۇۇۇدىي ئالىملىرىۇۇۇۇدىن
ئۇالرنىۇۇۇڭ كىتابلىرىۇۇۇدا نازىۇۇۇل قىلىنغۇۇۇان ھۆكۇۇۇۈملەرنى ۋە شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن
بىۇۇۇۇرگە پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇۈپەتلىرىنى
خەلقۇۇۇقە بايۇۇۇان قىلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىش ھەققىۇۇۇدە ئالغۇۇۇان ئەھدۇپەيمانىۇۇۇدۇر- ،
دېگەن.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ئۇۇۇۇالر بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇدۇپەيماننى
ئارقىسۇۇۇىغا چۇۇۇۆرۈۋەتتى ،ئىلىمنۇۇۇى ئازغىنۇۇۇا بەدەلۇۇۇگە تېگىشۇۇۇتى .ئۇالرنىۇۇۇڭ
تېگىشۇۇۇۇىپ ئۇۇۇۇالغىنى نېمىۇۇۇۇدېگەن يامۇۇۇۇان! ئۇۇۇۇۇالر ھەقىۇۇۇۇقەتەن زىيۇۇۇۇان
تارتتى - ،دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇۇى ﷲ
رىزاسۇۇۇۇىنى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدىغان ئىلىمنۇۇۇۇى ئەرزىۇۇۇۇمە دۇنيۇۇۇۇا مەتاسۇۇۇۇىغا
ئېرىشۇۇۇۇىش ئۈچۇۇۇۇۈن ئۆگەنسۇۇۇۇە ،جەننەتنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇرىقىنى پۇرىيالمايۇۇۇۇدۇ»
دېگەن .
يۇقىرىۇۇۇدا ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان
ھەدىسۇۇۇتە يۇۇۇۈزىچە سۇۇۇۆرەپ ئاپىرىلىۇۇۇپ ،دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇلىنىدىغان ئۇۇۇۈچ
تۈرلۇۇۈك كىشۇۇىدىن بىۇۇر تۈرىنىۇۇڭ″ :ئۇۇۇ ناھۇۇايىتى ئۇۇالىم ئىۇۇكەن ″دېسۇۇۇن
دەپ ئىلىم ئۆگەنگەنلىكى بايان قىلىنغان ئىدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇالىمالر بىۇۇۇۇلەن ئۈسۇۇۇۇتۈنلۈك تالىشۇۇۇۇىش ،جۇۇۇۇاھىلالر بىۇۇۇۇلەن
جېۇۇۇدەل قىلىۇۇۇش ۋە ئىنسۇۇۇانالرنىڭ قەلبلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇب قىلىۇۇۇش
ئۈچۇۇۇۈن ئىلىۇۇۇم ئۆگەنسۇۇۇە ،دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە:
«ﷲ ئۇنى دوزاخقا كىرگۈزىدۇ» دېيىلگەن.

ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى بىۇۇۇرەر ئىلىۇۇۇم سۇۇۇورالغاندا ئۇۇۇۇنى يوشۇرسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى
ئاغزىغا ئوتتىن يۈگەن سېلىنىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دۇئۇۇۇۇۇا
قىالتتۇۇۇى« :ئۇۇۇى ﷲ! سۇۇۇاڭا سۇۇۇېغىنىپ ،پايۇۇۇدا بەرمەيۇۇۇدىغان ئىلىمۇۇۇدىن
پاناال تىلەيمەن».
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ رازىلىقىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇىنى كۇۇۇۇۆزلەپ ئىلىۇۇۇۇم
ئۆگەنسۇۇۇە يۇۇۇاكى ئۇۇۇۆگەنگەن ئىلمۇۇۇى بىۇۇۇلەن ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا
نەرسۇۇۇۇىنى كۆزلىسۇۇۇۇە ،دوزاخۇۇۇۇتىن ئۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاي تەييارلىسۇۇۇۇۇن» ؛
« كىمكۇۇۇى ئىلىۇۇۇم ئۆگىنىۇۇۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئەمەل قىلمىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئىلىۇۇۇم پەقەت
ئۇنىڭ كىبىرلىكىنى زىيادە قىلىدۇ».
ئەبۇۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
« قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەمەلسۇۇۇۇىز ئۇۇۇۇالىم ئېلىۇۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇۇپ ،دوزاخقۇۇۇۇا
تاشۇۇۇلىنىدۇ .ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۈچەي بۇۇۇاغرى ئەتراپىۇۇۇدا ،خۇۇۇۇددى ئېشۇۇۇەك تۇۇۇۈگمەن
تېشىنى ئايالنغاندەك ئايلىنىدۇ .كىشىلەر ئۇنىڭدىن:
_ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇۇ ھالغۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ قالۇۇۇدىڭ ،بىۇۇۇز سۇۇۇېنىڭ سۇۇۇۆزۈڭ
بىلەن ھىدايەت تاپقان ئىدۇق ئەمەسمۇ؟ دەپ سوراىغاندا ،ئۇ:
_ سۇۇۇۇىلەرنى توسۇۇۇۇقان يامۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۇۆزەم قىالتۇۇۇۇتىم - ،دەپ
جاۋا بېرىدۇ» .
ھىۇۇۇالل ئىبنۇۇۇى ئەال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىلىۇۇۇم ئۇۇۇۆگىنىش قىۇۇۇيىن بىۇۇۇر
ئىۇۇۇش ،ئۇۇۇۇنى ئەسۇۇۇتە چىۇۇۇڭ سۇۇۇاقالش تېخىمۇۇۇۇ قىۇۇۇيىن .ئۇنىڭغۇۇۇا ئەمەل
قىلىۇۇۇۇش ئەسۇۇۇۇتە چىۇۇۇۇڭ ساقالشۇۇۇۇتىنمۇ قىۇۇۇۇيىن .ئۇنىڭۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇاالمەت
قۇتۇلۇش ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىشتىنمۇ قىيىن.

ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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بىز ﷲقا ئىلتىجا قىلىپ ،بارلىق بااليىلاپەتلەردىن سۇاالمەت قىلىشۇىنى ،ئۇۆزى
ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان ئىشالرغا مۇۇۋەپپەق قىلىشۇىنى تىلەيمىۇز .ﷲ
ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
*****
ۋەز ە نەسىھەت :ئى بۇۇرادەر! ئىشۇىڭنىڭ ئۇاقىۋىتىنى قاچۇان ئوياليسۇەن؟
ئىنسانالر بۇ كەمچىلىكىدىن قاچانمۇ قۇتىالر؟ تاپقان تەرگىنىڭ ئەتراپىدا قاچۇانغىچە
پەرۋانە بولۇپ يۈرىسۇەن؟ سۇىلەردىن بۇۇرۇن ئۇالىي قەسۇىرلەردە ياشۇىغانالر ھۇازىر
قەيەرگە كەتتى؟ بۇ نېمەتلەردىن ھېچ ئايرىلمايمىز دەپ ئويلىغانالرچۇ؟ ﷲنىڭ نامى
بىلەن قەسەمكى ،ئۇالرنىڭ ھەممىسى قەبرىگە بېرىۇپ يىغىلۇدى .داق يەرنۇى سۇۇر
چېلىنغانغا قەدەر ئۆزلىرىگە ماكان تۇتتى .ئۇالر ھەق بىلەن ناھەق ئايرىلىدىغان كۈندە
قەبرىلىرىدىن چىقىدۇ ،يوشۇرۇن قىلغان ئەمەللىرى ئاشكارا بولىدۇ ،پەردىلەر ئېلىۇپ
تاشلىنىدۇ ،ئاجايىپ قىلمىشالر ،ھەتتا دىلالردىكى سىرالر بىۇر  -بىۇرلەپ ئوتتۇرىغۇا
چىقىدۇ .پۇلسىرات كۆۋرۈكى تىكلىنىدۇ ،قانچىلىغۇان قەدەمۇلەر تېيىلىۇپ چۈشۇىدۇ،
مەغرۇرالرنى ئىلىپ تارتىش ئۈچۈن تۆمۈر ئىلمەكلەر قويۇلىدۇ .تەقۋادارالرنىڭ يۈزلىرى
خۇۇددى تولۇۇۇن ئايۇۇدەك نۇرلۇۇۇق بولۇۇۇپ كېتىۇدۇ .ئەنە شۇۇۇالر زىيۇۇان تارتمايۇۇدىغان
تىجارەتنى قىلغان بولىدۇ.
ئەممۇۇا گۇناھكۇۇارالر :ۋاي ئىسۇۇى ! ۋاي ھالىمىزغۇۇا!  -دەپ پەريۇۇاد قىلىۇۇدۇ.
ئۇالرنىڭ تۇمشۇقلىرىغا نوقتىالر سېلىنىپ ،دوزاخقا ئاپىرىپ تاشلىنىدۇ .دوزاۇ ئۇالرنى
ِ
يُوع
كۆرۈپ سەت ئاۋاز بىلەن گۈركىرەيدۇ .ﷲ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ﴿ :إِ جا يُلْ َُوَا ر ج
جَِس َُا جَلجع جشو ُِي َِع ج ِ و ج نجوُوَُ ﴾ ﴿ئۇالر دوزاخقا تاشالنغان چاغدا ،قاينۇاپ تۇرغۇان دوزاخنىۇڭ
(ئېشەك ھاڭرىغاندەك) سەت ئاۋازىنى ئاڭاليدۇ﴾ .
ئاخىرەت كۈنىگە ئىمان كەلتۈرگەن كىشۇىگە بۇۇ دۇنيۇادا خۇشۇاللىق يۇوق .بۇۇ
دۇنيادا پەقەت جاھىلالر ياكى كاپىرالر خۇشال ئۆتىدۇ .بىر شېلىردا مۇنداق دېيىلگەن
(مەزمۇنى) :بۇ دۇنيا مال  -ماتا بولۇپ ،ئۇنىڭ ئىچىدىكى ھەمۇمە نەرسۇە تۇزاقتۇۇر.
سەن پەقەت ئاسمان يېرىلغاندىال ،ئاندىن ھوشۇڭنى تاپىسەن.

سۈرە مۈلك 1 ،ۇ ئايەت.
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ئوتتۇز توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
خىيانەت
َّ ِ
الر ُ و ووَ ج
اّللج ج َّ
دهنُ و ووَاْ الج جََُّاُو ووَاْ م
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُ و ووع ال و ووِ ج
ج جََُّاُو ووَاْ ي ججهعاجو ووعنِ ُِ ْم جيجا و ووتُ ْم نجو ْ ج ُ و ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! ﷲقۇۇۇۇۇا ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەرگە

خىيۇۇۇانەت قىلمۇۇۇاڭالر ،سۇۇۇىلەرگە قويۇلغۇۇۇان ئامۇۇۇانەتلەرگە بىلىۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ
خىيانەت قىلماڭالر﴾ .
ۋاھىۇۇۇدى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ئەبۇۇۇۇ لۇبۇۇۇابە ھەققىۇۇۇدە نازىۇۇۇل
بولغۇۇۇۇان .ۋەقە مۇنۇۇۇۇداق :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
بەنۇۇۇى قۇۇۇۇرەيزە قەبىلىسۇۇۇىنى قورشۇۇۇىۋالغان چاغۇۇۇدا ،ئەبۇۇۇۇ لۇبۇۇۇابەنى ئۇالرغۇۇۇا
ئەلچۇۇۇى قىلىۇۇۇپ ئەۋەتىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالى ۋە بۇۇۇاال  -چۇۇۇاقىلىرى ئۇالرنىۇۇۇڭ
قولىۇۇۇۇۇدا ئىۇۇۇۇۇدى .يەھۇۇۇۇۇۇدىيالر ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن :ئەگەر بىۇۇۇۇۇز سۇۇۇۇۇەئدنىڭ
ھۇۇۇۇۆكمى گە رازى بولۇۇۇۇۇپ ،تەسۇۇۇۇلىم بولسۇۇۇۇاق ،بىۇۇۇۇزگە قانۇۇۇۇداق جۇۇۇۇازا
بېرىلىۇۇۇۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇۇۇورىغاندا ،ئەبۇۇۇۇۇۇۇۇ لۇبۇۇۇۇۇۇۇابە (ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ)
ئۆلتۈرۈلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى ئىشۇۇۇۇارەت قىلىۇۇۇۇپ ،تەسۇۇۇۇلىم بولماسۇۇۇۇلىققا شۇۇۇۇەپە
بېرىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ بۇنۇۇۇداق شۇۇۇەپە بېرىشۇۇۇى ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە
قىلىنغان خىيانەت ئىدى .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ئۇۇۇايەتتە بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان
″ئامۇۇۇۇانەت ″دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆز ﷲ تائۇۇۇۇاال بەنۇۇۇۇدىلىرىگە ئامۇۇۇۇانەت قويغۇۇۇۇان
ئەمەللەرنۇۇۇۇۇى ،يەنۇۇۇۇۇى پەرز ئىبۇۇۇۇۇادەتلەرنى كۆرسۇۇۇۇۇىتىدۇ .دېۇۇۇۇۇمەك ،پەرز
ئىبۇۇۇادەتلەرنى دەخلۇۇۇى – تەرۈزسۇۇۇىز ئۇۇۇادا قىلىڭۇۇۇالر دېگەنلىۇۇۇك بولىۇۇۇدۇ- ،
دېگەن.

سۈرە ئەنفال 21 ،ۇ ئايەت.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھۇى ۋەسۇەللەم قورشۇاۋدىكى يەھۇدىيالرغۇا قانۇداق جۇازا بېۇرىش ھەققىۇدە سۇاھابىلەر بىۇلەن
مەسلىھەتلەشكەندە ،سەئد ئىبنى مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۇالرنىڭ قۇورال تۇتااليۇدىغانلىرىنى ئۆلتۇۈرۈپ ،خوتۇۇن – بۇالىلىرىنى
ئەسىر ئېلىش ھەققىدە مەسلىھەت بەرگەن.
سۇيۇتى «ئەسبابۇننۇزۇل» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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كەلبۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇلىغا خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇش
ئۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇش دېمەكتۇۇۇۇۇر .ئەممۇۇۇۇا ئامۇۇۇۇانەتكە
خىيۇۇۇۇانەت قىلىشۇۇۇۇقا كەلسۇۇۇۇەك ،ﷲ ھەربىۇۇۇۇر ئىنسۇۇۇۇانغا پەرز قىلغۇۇۇۇان
ئىبۇۇۇادەت ئۇنىڭغۇۇۇا قويۇلغۇۇۇان ئامۇۇۇانەت بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ خالىسۇۇۇا بۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەتكە
خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ ،خالىسۇۇۇا ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇىنى ﷲ
تائاالدىن باشقا ھېچكىم بىلمەيدۇ.
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جي َّ
اّللج الج يجو ُْ و و و ِ ٍ جئْي و و و ج ا ْجو و ووع ِنِ ج ﴾ ﴿ﷲ
جن م
خائىنالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ ھىيلىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇىنى ھەرگىزمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇۋەپپەقىيەتكە
ئېرىشۇۇۇۇتۈرمەيدۇ﴾  .يەنۇۇۇۇى ﷲ ئامۇۇۇۇانىتىگە خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنى
تۇۇۇوغرا يولغۇۇۇا باشۇۇۇلىمايدۇ ،ئۇۇۇاخىرى ھىۇۇۇدايەتتىن مەھۇۇۇرۇم قېلىۇۇۇپ رەسۇۇۇۋا
بولىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇناپىقنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاالمىتى ئۈچتۇۇۇۇر :گەپ قىلسۇۇۇا ،يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ .ۋەدە
قىلسۇۇۇا ،خىالپلىۇۇۇق قىلىۇۇۇدۇ .ئامۇۇۇانەت قويۇلسۇۇۇا ،خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ» ؛
« ئامۇۇۇۇانەتكە رىلۇۇۇۇايە قىلمىغاننىۇۇۇۇڭ ئىمۇۇۇۇانى يۇۇۇۇوق ،ۋەدىسۇۇۇۇىگە ۋاپۇۇۇۇا
قىلمىغاننىڭ دىنى يوق» .
ھەرقانۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇتا خىيۇۇۇۇانەت قىلىۇۇۇۇش پەسكەشۇۇۇۇلىكتۇر .ئەممۇۇۇۇا
خىيانەتنىۇۇۇڭ بەزىسۇۇۇى بەزىسۇۇۇىدىن يامانۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇڭا سۇۇۇېنىڭ بىرقۇۇۇانچە
تەڭگەڭۇۇۇگە خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى خوتۇۇۇۇن – بالىلىرىۇۇۇڭ ۋە مۇۇۇال –
مۇۇۇۈلكىڭگە خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇپ ،چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى سۇۇۇادىر قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى
بىلەن ھەرگىزمۇ ئوخشاش بولمايدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«سۇۇاڭا ئامۇۇانەت قويغۇۇان كىشۇۇىنىڭ ئامۇۇانىتىنى تولۇۇۇق ئۇۇادا قىلغىۇۇن .سۇۇاڭا
خىيۇۇۇۇانەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە ھەرگىزمۇۇۇۇۇ خىيۇۇۇۇانەت قىلمىغىۇۇۇۇن» ؛
«مۇۇۇۇئمىن خىيۇۇۇانەت ۋە يالغۇۇۇان گەپۇۇۇتىن باشۇۇۇقا ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇپ
سۇۇۇۇالىدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇاال :ئىككۇۇۇۇى شۇۇۇۇېرىك بىۇۇۇۇر  -بىۇۇۇۇرىگە خىيۇۇۇۇانەت
سۈرە يۈسۈف 42 ،ۇ ئايەت.
بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،دارىمى ،دارۇقۇتنى ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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قىلمىسۇۇۇۇۇىال ،مەن ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۈچىنچى شۇۇۇۇۇېرىكىمەن - ،دەيۇۇۇۇۇدۇ» ؛
«ئىنسۇۇۇۇۇانالردىن ئەڭ دەسۇۇۇۇۇلەپ ئامۇۇۇۇۇانەت كۆتۈرۈلۇۇۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇۇۇدۇ ،ئەڭ
ئاخىرىۇۇۇدا نامۇۇۇاز قالىۇۇۇدۇ .قانچىلىغۇۇۇان نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇچىالر بۇۇۇاركى ،ئۇۇۇۇالردا
ھېچقانۇۇۇۇۇداق خەيۇۇۇۇۇر يۇۇۇۇۇوق» ؛ «خىيۇۇۇۇۇانەت قىلىشۇۇۇۇۇتىن قەتلىۇۇۇۇۇي
ساقلىنىڭالر ،ئۇ نېمىدېگەن يامان نەپسانىيەتچىلىكتۇر» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :دوزاۇ ئەھلۇۇۇى مانۇۇۇا
شۇۇۇنداق بولىۇۇدۇ» دېگىۇۇنىچە ،ئۇۇۇالردىن بىۇۇر ئۇۇادەمنى تىلغۇۇا ئېلىۇۇپ« :ئۇۇۇ
تەمەگەرلىكىۇۇۇۇۇدىن ۋاز كەچمەيۇۇۇۇۇدۇ ،كىچىككىۇۇۇۇۇنە نەرسۇۇۇۇۇە بولسۇۇۇۇۇىمۇ
خىيانەت قىلىدۇ» دېگەن.
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قىيۇۇۇامەت
كۈنى دۇنيادا ئامانەتكە خىيانەت قىلغان كىشى ئېلىپ كېلىنىپ:
_ ئامانەتنى ئادا قىلغىن ،دېيىلىدۇ .ئۇ:
_ ئۇۇۇى رەبۇۇۇبىم! قانۇۇۇداق ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇمەن ،مۇۇۇال  -دۇنيۇۇۇا كېتىۇۇۇپ
قالۇۇدى - ،دەيۇۇدۇ .شۇۇۇ چاغۇۇدا ،ئۇۇۇ ئامۇۇانەت دوزاخنىۇۇڭ قەرىۇۇدە خۇۇۇددى
خىيانەت قىلىنغان كۈنىدىكى پېتى كۆرسىتىلىدۇ .ئاندىن ئۇنىڭغا:
_ پەسۇۇۇكە چۈشۇۇۇۈپ ،ئۇۇۇۇنى ئېلىۇۇۇپ چىققىۇۇۇن - ،دېيىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ
بىۇۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ ئاسۇۇۇۇتىغا چۈشۇۇۇۇۈپ ،ئامۇۇۇۇانەتنى
يەلكىسۇۇۇىگە يۇۇۇۈدىگەن ھالۇۇۇدا ئېلىۇۇۇپ چىقىۇۇۇدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەت
ئۇنىڭغۇۇۇا دۇنيانىۇۇۇڭ تاغلىرىۇۇۇدىنمۇ ئېغىۇۇۇر تۇيۇلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇاخىرى ئۇۇۇۇ :ئەمۇۇۇدى
بۇنىڭۇۇۇۇدىن قۇتۇلىۇۇۇۇدىغان بولۇۇۇۇدۇم - ،دەپ ئويلىغانۇۇۇۇدا ،جەھەننەمنىۇۇۇۇڭ
قەرىۇۇۇگە ئۇۇۇۇ ئامۇۇۇانەت بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرلىكتە مەڭگۈلۇۇۇۈك چۈشۇۇۇۈپ كېتىۇۇۇدۇ.
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :نامۇۇۇاز ئامۇۇۇانەت ،تاھۇۇۇارەت ئامۇۇۇانەت ،تۇۇۇارازا ئامۇۇۇانەت ،ئۇۇۇۆلچەم
ئامۇۇۇۇانەتتۇر .بۇالرنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇىدىن ئېغىۇۇۇۇرى ئامۇۇۇۇانەت قويۇلغۇۇۇۇان
نەرسىلەردۇر .

ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
مۇنزىرى نەقىل قىلغان ۋە :ئەھمەد ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان - ،دېگەن.
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ۋەز ە نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى! ۋاقىۇۇۇ ئالتۇنۇۇۇدىنمۇ
قىمۇۇۇمەت .بىۇۇۇراق ،سۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇنى زايۇۇۇا قىلۇۇۇدىڭالر .نەپسۇۇۇىنىڭ كەيۇۇۇنىگە
كىۇۇۇرىش نېمىۇۇۇدېگەن يامۇۇۇان جۇۇۇاھىللىق ،ئەممۇۇۇا سۇۇۇىلەر ئۇنىڭغۇۇۇا بۇۇۇاش
ئەگۇۇۇدىڭالر .مۇۇۇال ۇ دۇنيۇۇۇادىن ناھۇۇۇايىتى ئىنچىكىلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن سۇۇۇوراققا
تارتىلىسۇۇۇىلەر؟ قۇۇۇاراڭالرچۇ ،بۇۇۇۇنى قانۇۇۇداق توپلىۇۇۇدىڭالر؟ نۇۇۇامە ۇ ئەمەل
دەپتەرلىۇۇۇرى ناھۇۇۇايىتى پۇختۇۇۇا سۇۇۇاقلىنىدۇ .شۇۇۇۇڭا ئۇۇۇاخىرەتكە سۇۇۇەپەر
قىلىۇۇش ۋە قەبۇۇۇرىگە كىرىۇۇۇپ ،ھەر تەرىپۇۇۇى تاقالغۇۇان قۇۇۇاراڭغۇ گۇۇۇۆردە قۇۇۇۇرت
 قوڭغۇزالرغۇۇۇۇۇۇۇا يەم بولۇشۇۇۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇۇۇرۇن ئەمەل دەپتەرلىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇانېمىلەرنىۇۇۇۇڭ يېزىلغۇۇۇۇانلىقىنى ،يىۇۇۇۇپ ۇ يىڭنىۇۇۇۇدىن تارتىۇۇۇۇپ سۇۇۇۇوراققا
تارتىلىۇۇۇۇۇدىغانلىقىڭالرنى مۇۇۇۇۇۇالھىزە قىلىڭۇۇۇۇۇالر .نۇۇۇۇۇاۋادا گۇناھكۇۇۇۇۇاردىن
گۆرىۇۇۇدە :قويۇۇۇۇپ بېرىلسۇۇۇەڭ ،نۇۇۇېمە ئىۇۇۇش قىلىسۇۇۇەن؟  -دەپ سورالسۇۇۇا،
ئەلۇۇۇۇۇۇۋەتتە« ،دۇنياغۇۇۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇۇۇپ بارسۇۇۇۇۇۇام ،ھېچقانۇۇۇۇۇۇداق گۇنۇۇۇۇۇۇاال
ئىشلىمەيتتىم» دەپ جاۋا بېرىدۇ.
بىۇۇۇر شۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇنى) :نۇۇۇۇال قەۋمۇۇۇى ،ئۇۇۇاد
قەۋمۇۇۇۇى ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن كەلۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇەمۇد قەۋمۇۇۇۇى ئاھۇۇۇۇالىلىرى
قەيەردە قالۇۇۇۇۇدى؟ مەخۇۇۇۇۇمەل دۇخۇۇۇۇۇاۋىالردا ياتقانالرنىۇۇۇۇۇڭ ،يىۇۇۇۇۇپەك
كىيىملەرنۇۇۇى كىيگەنلەرنىۇۇۇڭ تەنلىۇۇۇرى ئۇۇۇاخىرى بېرىۇۇۇپ ،داق تۇپراقالرغۇۇۇا،
قۇۇۇاتتىق لەھەدلەرگە تەگۇۇۇدى .سۇۇۇاغالم كىشۇۇۇى كېسۇۇۇەل بولىۇۇۇدۇ ،يۇۇۇوقالپ
كىرگەن كىشىگە قارىغاندا ئۆلۈمگە يېقىن بولىدۇ.
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قىرىقىنچى چوڭ گۇناھ:
مىننەت قىلىش
َّ ِ
دهنُو ووَاْ الج نُو ْب ِا ُو ووَاْ ج و و ج قجعنِ ُِم بِو ووعلْ ج مِن
ين ج
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو ووع يجيُّو جُو ووع الو ووِ ج
جاأل جب﴾ ﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! پۇۇۇۇۇل  -مېلىنۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇىتىش

ئۈچۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇۇدىغان ،ﷲقۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان
كەلتۈرمەيۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇى (نىۇۇۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇۇۇۇى بىكۇۇۇۇۇۇار
قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە) ئوخشۇۇۇۇاش ،بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش
ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر﴾ .
ۋاھىۇۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى :بەرگەن
نەرسىسۇۇۇۇىنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش - ،دەپ تەپسۇۇۇۇىر قىلغۇۇۇۇان .كەلبۇۇۇۇى:
بەرگەن سەدىقىسۇۇۇۇىنى ﷲقۇۇۇۇا مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش ،سۇۇۇۇەدىقە ئالغۇۇۇۇان
كىشىگە ئەزىيەت بېرىش ،دەپ تەپسىر قىلغان.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى گەپ قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا
(رەھۇۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى گۇنۇۇۇۇۇاھتىن
پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال بولىۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇى ،كىيىمىنۇۇۇى
ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ ،سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ ماڭىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى؛ ئىككىنچۇۇۇى ،مىنۇۇۇنەت
قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇى؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،مېلىنۇۇۇۇى يالغۇۇۇۇان قەسۇۇۇۇەم بىۇۇۇۇلەن
ساتىدىغان كىشى» .
كىيىمنۇۇى ئۇۇۇۇزۇن كىيىشۇۇتىن مەيلۇۇۇى ئىشۇۇۇتان يۇۇاكى باشۇۇۇقا كىۇۇۇيىملەر
بولسۇۇۇۇۇن ،ئوشۇۇۇۇۇقنىڭ ئاسۇۇۇۇتىغىچە ئۇۇۇۇۇزۇن كىۇۇۇۇيىش كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇ.
چۇۇۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم يەنە بىۇۇۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇىدە« :كىيىمنىۇۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۇۆۋەنگە سۇۇۇۇاڭگىلىغان قىسۇۇۇۇمى
دوزاختا بولىدۇ» دېگەن .
سۈرە بەقەرە 213 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى
قاقشۇۇۇۇاتقۇچى؛ يەنە بىۇۇۇۇرى ،چېقىمچۇۇۇۇى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ،ھۇۇۇۇاراقكەش» ؛
« ھىۇۇۇۇۇيلىگەر ،بېخىۇۇۇۇۇل ۋە مىننەتخۇۇۇۇۇور جەنۇۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇۇدۇ» .
ھىۇۇۇيلىگەر باشۇۇۇقىالرنى ئالدايۇۇۇدۇ .مىننەتخۇۇۇور ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن باشۇۇۇقىالرغا
بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە يۇۇۇاكى سۇۇۇەدىقە بېرىۇۇۇدۇ ،ئارقىۇۇۇدىن بەرگەن نەرسىسۇۇۇىنى
مىننەت قىلىدۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى« :قىلغۇۇۇان
ياخشۇۇۇىلىقىڭالرنى مىنۇۇۇنەت قىلىشۇۇۇتىن سۇۇۇاقلىنىڭالر ،چۇۇۇۈنكى مىنۇۇۇنەت
قىل ىۇۇۇش شۇۇۇۈكۈرنى بىكۇۇۇار قىلىۇۇۇپ ،سۇۇۇاۋابنى يۇۇۇوق قىلىۋېتىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇدى .
َّ ِ
دهنُ ووَاْ الج نُو ْب ِا ُ ووَاْ ج و و ج قجعنِ ُِم بِ ووعلْ ج مِن
ين ج
ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇۇۇۇۇدى﴿ :يج ووع يجيُّو جُ ووع ال ووِ ج
جاأل جب﴾ ﴿ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر! پۇۇۇۇۇل  -مېلىنۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىلەرگە كۆرسۇۇۇۇىتىش
ئۈچۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇەرپ قىلىۇۇۇۇدىغان ،ﷲقۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇۇان
كەلتۈرمەيۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇى (نىۇۇۇۇۇۇڭ قىلغۇۇۇۇۇۇان ئەمىلىنۇۇۇۇۇۇى بىكۇۇۇۇۇۇار
قىلىۇۇۇۇۋەتكىنىگە) ئوخشۇۇۇۇاش ،بەرگەن سۇۇۇۇەدىقەڭالرنى مىنۇۇۇۇنەت قىلىۇۇۇۇش
ۋە ئەزىيەت يەتكۈزۈش بىلەن بىكار قىلىۋەتمەڭالر﴾.
ئىبنۇۇۇى سۇۇۇىيرىين بىۇۇۇر كىشۇۇۇۇىنىڭ باشۇۇۇقا بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە :سۇۇۇۇاڭا
ياخشۇۇۇىلىق قىلۇۇۇدىم ،ئۇنۇۇۇداق قىلۇۇۇدىم ،مۇنۇۇۇداق قىلۇۇۇدىم دېگەنلىكىنۇۇۇى
ئۇۇۇۇاڭالپ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا :بولۇۇۇۇدى قىلغىۇۇۇۇن ،سۇۇۇۇانالغان ياخشۇۇۇۇىلىقتا خەيۇۇۇۇر
قالمايدۇ - ،دېدى.
دانۇۇۇاالردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقىنى تىلغۇۇۇا
ئېلىۇۇپ مىنۇۇۇنەت قىلغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇۆز ئەمەلىۇۇۇدىن ئەجەپلىنىۇۇۇپ قۇۇۇالتى ئىۇۇۇش
قىلىۋەتكەندەك تۇيغۇدا بولغان كىشى ساۋابتىن مەھرۇم قالىدۇ.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن!) بىۇۇۇر شۇۇۇېلىردا
مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ (مەزمۇۇۇۇۇنى) :سۇۇۇۇاڭا مىنۇۇۇۇنەت قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ
مىننىتىنۇۇۇى ئۈسۇۇۇتۈڭگە ئۇۇۇالمىغىن .ئۇۇۇۆزەڭ ئۈچۇۇۇۈن ئەزەلۇۇۇدىن تەقۇۇۇدىر
قىلىنغۇۇۇۇان نېسۇۇۇۇىۋەڭنى تۇۇۇۇاللىغىن ۋە سۇۇۇۇەۋر قىلغىۇۇۇۇن .چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەۋر
دارىمى ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى سەنەدسىز نەقىل قىلغان .رىۋايەت قىلىنغان مەنبەسى ئېنىق ئەمە .
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قالقانۇۇۇدۇر .مىنۇۇۇنەت قىلغۇچىالرنىۇۇۇڭ دىلالرغۇۇۇا يەتكۈزىۇۇۇدىغان ئەزىيىتۇۇۇى
يۈرەككە سانچىلغان نەيزىدىنمۇ ياماندۇر.
*****
ۋەز ە نەسەەەەىھەت :گۇناھقۇۇۇۇا يۈگۇۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇرادەر! سۇۇۇۇەن
نېمىۇۇۇدېگەن نۇۇۇادان – ھە! سۇۇۇاڭا بېۇۇۇرىلگەن مۇۇۇۆھلەتكە قاچۇۇۇانغىچە گۇۇۇول
بولىسۇۇۇۇەن؟ سۇۇۇۇېنىڭچە ،سۇۇۇۇاڭا مۇۇۇۇۆھلەت بەرگەن زات سۇۇۇۇېنى تاشۇۇۇۇالپ
قويغانمىۇۇۇۇۇۇدۇ؟ ئۆلۇۇۇۇۇۇۈمنى ئويلىمايۋاتامسۇۇۇۇۇۇەن؟ ھۇۇۇۇۇۇالبۇكى ،ئۆلۇۇۇۇۇۇۈم
يېقىنلىشۇۇۇىپ كېلىۋاتىۇۇۇدۇ .ئەزرائىۇۇۇل دەرۋازاڭنۇۇۇى چەككەنۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇ دۇنياغۇۇۇا
سۇۇۇەپەر قىلمۇۇۇاي ئامالىۇۇۇڭ يۇۇۇوق .ئەيۇۇۇش – ئىشۇۇۇرەتلىك تۇرمۇشۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن
بااليىلۇۇۇاپەت سۇۇۇېنى ئەسۇۇۇىرگە ئالىۇۇۇدۇ .يەلكەڭنۇۇۇى بېسۇۇۇىپ تۇرغۇۇۇان چۇۇۇوڭ
گۇناھلىرىڭغا قاتتىق پۇشايمان قىلىسەن.
پۇۇۇۇانىي دۇنيۇۇۇۇادىن ھۇۇۇۇوزۇر ئۇۇۇۇالغۇچى ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان! گۇناھلىرىۇۇۇۇڭ
نېمىۇۇۇدېگەن كۇۇۇۆپ؟! ۋەز ۇ نەسۇۇۇىھەتتىن گويۇۇۇا سۇۇۇاڭا ھېچقاچۇۇۇان ۋەز -
نەسۇۇۇۇۇىھەت قىلىنمىغانۇۇۇۇۇدەك يۇۇۇۇۇۈز ئۆرۈيسۇۇۇۇۇەن .ياخشۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۆرگەن
مەھبۇبلىرىۇۇۇۇۇڭ قېنۇۇۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇۇۇالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى؟ ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ قېرىۇۇۇۇۇپ
مۇۇۈكچەيگىنى ،ئانۇۇدىن يۇۇوق بۇۇولغىنى سۇۇاڭا ئىبۇۇرەت بولمىۇۇدىمۇ؟ مۇۇال ۇ
دۇنيۇۇۇا ئىگىلىۇۇۇرى قېنۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇزۇن خىيۇۇۇالالردا بولغۇۇۇانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇى؟
ئۇۇۇۇالر قەبرىلىرىۇۇۇدە پەقەت ئەمەللىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن يۇۇۇالغۇز قالمىۇۇۇدىمۇ؟ ئۇۇۇۇزۇن
ۋە ھەشۇۇۇەمەتلىك كىيىملەرنۇۇۇى كىيىۇۇۇپ كىبىرلىۇۇۇك قىلغۇۇۇان ،دۇنيۇۇۇا ھايۇۇۇاتى
بىۇۇۇلەن بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇاخىرەتتىن غەپلەتۇۇۇتە قالغۇۇۇانالر قېنۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇالر سۇۇۇەپەر
قىلىۇۇۇدۇ – يۇۇۇۇ ،تۇۇۇېخىچە مەنۇۇۇزىلىگە يېتەلمىۇۇۇدى .ئۇۇۇالىي قەسۇۇۇىرلەردە
ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى سۇۇۇۈرگەنلەر دۇنيۇۇۇادا ھۇۇۇېچ ياشۇۇۇىمىغاندەك قەبۇۇۇرىلەردە
يېتىۋاتىۇۇۇۇدۇ .شانۇشۇۇۇۇەۋكەت قۇرغۇۇۇۇانالر ۋە تەنۇۇۇۇتەنە قىلغۇۇۇۇانالر قېنۇۇۇۇى؟
ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئۇالرنىۇۇۇڭ پارلىغۇۇۇان يۇلتۇۇۇۇزلىرى ئۇزاققۇۇۇا
بارمۇۇۇاي ئۆچۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .دۇنياغۇۇۇۇا ھۆكۈمرانلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان پادىشۇۇۇۇاھالر،
زالىۇۇۇۇۇم ھۆكۈمۇۇۇۇۇدارالر قېنۇۇۇۇۇى؟ ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇال  -دۇنيالىرىغۇۇۇۇۇا ۋە
سۇۇۇۇەلتەنەتلىرىگە باشۇۇۇۇقىالر ئىۇۇۇۇگە بولۇۇۇۇدى .دۇنيۇۇۇۇا مانۇۇۇۇا مۇشۇۇۇۇۇنداق
ئۆتكۈنچى نەرسە ئەمەسمۇ؟!...
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قىرىق بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
تەقدىرنى يالغانغا چىقىرىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِاَّو ووع ُئو و و َّ جشو و و ْ َ ج ج َْنج و ووع ُ بِجَو و و ج َ ﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇۇز
ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇۇىنى (تەقۇۇۇۇۇدىر بىۇۇۇۇۇلەن) ئۆلچەملىۇۇۇۇۇك
يۇۇۇۇۇاراتتۇق﴾  .ئىبنۇۇۇۇۇى جەۋزى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇن)
«زادۇلمەسۇۇۇىر» نۇۇۇاملىق تەپسۇۇۇىرىدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ئۈسۇۇۇتىدە توختىلىۇۇۇپ،
ئۇنىۇۇڭ نازىۇۇل بولۇۇۇش سۇۇەۋەبى ھەققىۇۇدە مۇنۇۇداق ئىككۇۇى خىۇۇل قاراشۇۇنى
ئوتتۇرىغا قويىدۇ:
بىۇۇۇۇرى ،مەكۇۇۇۇكە مۇشۇۇۇۇرىكلىرى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇا كېلىۇۇپ ،تەقۇۇدىر ھەققىۇۇدە ئۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن تۇۇاالش ۇ
تۇۇۇارتىش قىلغانىۇۇۇدى ،بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت نازىۇۇۇل بولۇۇۇدى  .ئەبۇۇۇۇ ئۇمامەنىۇۇۇڭ
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىشۇۇۇۇىچە ،بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەت (تەقۇۇۇۇدىرنى ئىنكۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇدىغان)
قەدەرىيە تائىپىسى ھەققىدە نازىل بولغان.
يەنە بىۇۇۇۇرى ،نەجۇۇۇۇران پاپاسۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەمنىڭ ئالدىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد! گۇنۇۇۇۇۇاھالرنىمۇ تەقۇۇۇۇۇدىر دەپ ئويالمسۇۇۇۇۇەن؟
ھەرگىۇۇۇۇز ئۇنۇۇۇۇداق ئەمە  - ،دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇۇىلەر ﷲ بىۇۇۇۇۇلەن جېدەللەشكۈچىسۇۇۇۇۇىلەر - ،دېۇۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇۇ
چاغۇۇۇدا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتلەر نازىۇۇۇل بولۇۇۇدى﴿ :إِ َّن الْ ُ َْو و ِرِه ج ِِف ج و جور َ ج ُ و و ُ َر يجو و ْوَج يُ ْسو و ج بَُ جن
ِِف النَّو و ووع ِ جك جو و ووَ ُ ُ و و ووَ ِ ُِ ْم ُ قُو و ووَا جه و و و َّ ج و و و جَ جر إِاَّو و ووع ُئ و و و َّ جش و و و ْ َ ج ج َْنجو و ووع ُ بِجَ و و و ج َ ﴾ ﴿گۇناھكۇۇۇۇۇۇارالر
ھەقىۇۇۇۇقەتەن (دۇنيۇۇۇۇادا) گۇمراھلىقتىۇۇۇۇدۇر( ،ئۇۇۇۇاخىرەتتە) دوزاختىۇۇۇۇدۇر.
ئۇۇۇۇۇالر دوزاختۇۇۇۇا دۈم يۇۇۇۇاتقۇزۇلۇپ سۇۇۇۇۆرىلىدىغان كۈنۇۇۇۇدە( ،ئۇالرغۇۇۇۇا):

سۈرە قەمەر 32 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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«دوزاخنىۇۇۇڭ ئۇۇۇازابىنى تېۇۇۇتىڭالر» (دېيىلىۇۇۇدۇ) .بىۇۇۇز ھەقىۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇمە
نەرسىنى (تەقدىر بىلەن) ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ .
ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۈنى بۇۇۇۇرۇن ئۇۇۇۆتكەنلەر ۋە كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۆتكەنلەرنى بىۇۇۇر جايغۇۇۇا توپلىغۇۇۇان
چاغۇۇۇۇدا ،جاكارچىغۇۇۇۇا ئەمىۇۇۇۇر قىلىۇۇۇۇدۇ .جاكۇۇۇۇارچى بۇۇۇۇۇرۇن ئۇۇۇۇۆتكەنلەر ۋە
كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇۆتكەنلەر ئاڭاليۇۇۇۇدىغان قىلىۇۇۇۇپ نىۇۇۇۇدا قىلىۇۇۇۇدۇ″ :ﷲ بىۇۇۇۇلەن
جېدەللەشۇۇۇكۈچىلەر قېنۇۇۇى؟ ″″بۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا (تەقۇۇۇدىرنى ئىنكۇۇۇار قىلغۇۇۇان)
قەدەرىۇۇۇيە تائىپىسۇۇۇى ئوتتۇرىغۇۇۇا چىقىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇالر دوزاخقۇۇۇا
ھۆكۇۇۇۇۇۈم قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ»  .ﷲ تائۇۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇۇا﴿ :دوزاخنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇازابىنى
تېۇۇۇۇتىڭالر ،بىۇۇۇۇز ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇمە نەرسۇۇۇۇىنى (تەقۇۇۇۇدىر بىۇۇۇۇلەن)
ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ دەيدۇ.
قەدەرىۇۇۇۇۇۇيە تائىپىسۇۇۇۇۇۇى ″ﷲ بىۇۇۇۇۇۇلەن جېدەللەشۇۇۇۇۇۇكۈچىلەر ″دەپ
ئاتالۇۇۇدى .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر بەنۇۇۇدىلەرنىڭ ئىشۇۇۇلىرىنىڭ ئالۇۇۇدىنلاال تەقۇۇۇدىر
قىلىنىۇۇۇپ ،ئانۇۇۇدىن شۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالر تۇۇۇۈپەيلى ئۇۇۇازا قىلىنىشۇۇۇىنى تۇۇۇوغرا دەپ
قارىمايۇۇۇدۇ ۋە بۇۇۇۇ توغرىۇۇۇدا ﷲ بىۇۇۇلەن جېۇۇۇدەل قىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن
ئۇالرغا بۇ ئىسىم بېرىلگەن.
ھەسۇۇۇۇەن بەسۇۇۇۇرىنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ:
ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،قەدەرىۇۇۇۇيە تائىپىسۇۇۇۇىگە ئائىۇۇۇۇ
كىشۇۇۇىلەر كۇۇۇۆپ روزا تۇتۇۇۇۇپ( ،ئۇۇۇورۇقالپ) تانىۇۇۇدەك بولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇان ،كۇۇۇۆپ
نامۇۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇۇانلىقتىن ئوقيۇۇۇۇادەك مۈكچىيىۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇدىردىمۇ ،ﷲ
ئۇۇۇۇۇالرنى دوزاخقۇۇۇۇا دۇم چۈشۇۇۇۇۈرىدۇ .ئانۇۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇۇا﴿ :دوزاخنىۇۇۇۇڭ
ئۇۇازابىنى تېۇۇتىڭالر ،بىۇۇز ھەقىۇۇقەتەن ھەمۇۇمە نەرسۇۇىنى (تەقۇۇدىر بىۇۇلەن)
ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ دەيدۇ .

سۈرە قەمەر - 31 ،ئايەتتىن  32ۇ ئايەتكىچە.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە كىملىكى نامەلۇم بىرى بار.
ئىبنى جەۋزىنىڭ «زادۇلمەسىر» ناملىق تەپسىرى – 1 ،جىلد - 012 ،بەت.
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ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ھەمۇۇۇمە
نەرسە ،ھەتتا دۆتلۈك ۋە ئەقىلمۇ ،تەقدىر قىلىنىدۇ» .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇنىڭ تەقۇۇۇدىرى
ئۇۇۇۇۇ ئىۇۇۇۇش ۋۇجۇدقۇۇۇۇا چىقىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇرۇن لەۋھۇلمەھفۇزغۇۇۇۇا يېزىلىۇۇۇۇپ
بولغان - ،دەيدۇ .
اّللُ ج ج جَ ُِو و ْوم ج جهو ووع نجو ْ ج ُو ووَ جن﴾ ﴿ھۇۇۇۇۇالبۇكى،
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج َّ
سۇۇۇىلەرنى ۋە ياسۇۇۇىغان نەرسۇۇۇەڭالرنى ﷲ ياراتقانۇۇۇدۇر﴾  .ئىبنۇۇۇى جەرىۇۇۇر
بۇۇۇ ئايەتنىۇۇڭ تەپسۇۇىرى ھەققىۇۇدە توختىلىۇۇپ :بۇۇۇ ئۇۇايەت مۇنۇۇداق ئىككۇۇى
خىۇۇۇل مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى ،ﷲ سۇۇۇىلەرنى ۋە ئەمەللىرىڭالرنۇۇۇى
يۇۇۇاراتتى ،دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ﷲ سۇۇۇىلەرنى ۋە ئۇۇۇۆز قۇۇۇوللىرىڭالر
بىۇۇۇلەن ياسۇۇۇايدىغان بۇۇۇۇتالرنى يۇۇۇاراتتى دېۇۇۇگەن مەنىنۇۇۇى ئىپادىلەيۇۇۇدۇ- ،
دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۇۇۇايەت بەنۇۇۇۇۇۇۇۇدىلەرنىڭ قىلمىشۇۇۇۇۇۇۇۇلىرىنىڭمۇ
يارىتىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ .توغرىسىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :رجج َْلجج جُو ووع رُ ََُج ج و ووع جنجو َْ جَا ج و ووع﴾ ﴿ئۇنىڭغۇۇۇۇا
ياخشى -ياماننى بىلدۈردى﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«شۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ﷲ تائۇۇۇاال بەزى قەۋمۇۇۇگە مەرھەمەت قىلىۇۇۇپ،
ياخشۇۇۇىلىقنى ئاتۇۇۇا قىلۇۇۇدى .ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۇالرنى رەھمىۇۇۇتىگە داخىۇۇۇل قىلۇۇۇدى.
يەنە بەزى قەۋمۇۇۇۇگە بۇۇۇۇاال بېرىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇالرنى خۇۇۇۇار قىلۇۇۇۇدى .ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
قىلمىشۇۇۇۇۇلىرىنى ئەيىبلىۇۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇۇالر ﷲ مۇۇۇۇۇۇپتىال قىلغۇۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇاالدىن
قۇتۇاللمىۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ﷲ ئۇۇۇۇالرنى ئازابلىۇۇۇدى .ﷲ ئادىلۇۇۇدۇر».
﴿ال يُ ْس و و و ج ُ جك َّ و و ووع يجو ُْ ج و و و ُ ج ُ و و و ْوم يُ ْس و و و جلَُ جن﴾ ﴿ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ قىلغانلىرىۇۇۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇۇۇوئال -
ج
سوراق قىلىنمايدۇ ،ئۇالردىن سوئال  -سوراق قىلىنىدۇ﴾ .

مۇسلىم ،مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى جەۋزىنىڭ «زادۇلمەسىر» ناملىق تەپسىرى – 1 ،جىلد - 012 ،بەت.
سۈرە ساففات – 21 ،ئايەت.
سۈرە شەم  1 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئەنبىيا 22 ،ۇ ئايەت.
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مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇۇاال قانچىلىۇۇۇۇك پەيغەمۇۇۇۇبەر ئەۋەتۇۇۇۇكەن بولسۇۇۇۇا ،ھەر
پەيغەمبەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈممىتى ئىچىۇۇۇۇدە قەدەرىۇۇۇۇيە ۋە مۇۇۇۇۇرجىيە تۇۇۇۇائىپىلىرى
بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .ﷲ تائۇۇۇاال قەدەرىۇۇۇيە ۋە مۇۇۇۇرجىيە تۇۇۇائىپىلىرىنى يەتمىۇۇۇش
پەيغەمبەرنىڭ تىلى بىلەن لەنەت قىلدى» .
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :قەدەرىۇۇۇۇيە بۇۇۇۇۇ
ئۈممەتنىڭ مەجۈسىلىرىدۇر» .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ھەمۇۇۇۇمە ئۈممەتنىۇۇۇۇڭ
مەجۇسىسۇۇۇى بۇۇۇار ،بۇۇۇۇ ئۈممەتنىۇۇۇڭ مەجۇسىسۇۇۇى :تەقۇۇۇدىر يۇۇۇوق نەرسۇۇۇە،
ھەر ئىۇۇۇۇۇش يېڭۇۇۇۇۇى يۇۇۇۇۇۈز بېرىۇۇۇۇۇدۇ - ،دەپ بىلجىراليۇۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇۇا
يولۇقسۇۇۇۇۇاڭالر ،مېنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇۇۇادا  -جۇۇۇۇۇۇدا ئىكەنلىكىمنۇۇۇۇۇى،
ئۇالرنىڭمۇۇۇۇۇ مەنۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇادا  -جۇۇۇۇۇدا ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇۇا ئېيتىۇۇۇۇپ
قويۇۇۇۇۇڭالر» دېۇۇۇۇگەن .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ« :جېۇۇۇۇنىم ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇان زات ﷲ بىۇۇۇۇلەن
قەسۇۇەمكى ،ئۇالرنىۇۇڭ بىرىۇۇدە ئۇھۇۇۇد تېغىۇۇدەك ئۇۇالتۇن بولۇۇۇپ ،ئۇۇۇ ئۇۇۇنى
ﷲ يولىۇۇۇدا سۇۇۇەرپ قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،تەقۇۇۇدىرگە ،يەنۇۇۇى ياخشۇۇۇىلىق ۋە
يامانلىقنىۇۇۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇۇۇڭ تەقۇۇۇۇۇدىرى بىۇۇۇۇۇلەن بولىۇۇۇۇۇدىغانلىقىغا ئىمۇۇۇۇۇان
ئېيتمىغىچە قوبۇل قىلىنمايدۇ» دېگەن.
جىبرىلىۇۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالم پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ قېشۇۇۇىغا كېلىۇۇۇپ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن« :ئىمۇۇۇان دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟»
دەپ سۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئىمۇۇۇان
دېۇۇۇگەن ﷲقۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ پەرىشۇۇۇتىلىرىگە ،كىتابلىرىغۇۇۇا ،پەيغەمبەرلىۇۇۇرىگە،
ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ،تەقۇۇۇدىرگە ،يەنۇۇۇى ياخشۇۇۇىلىق ۋە يامانلىقنىۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇڭ
تەقدىرى بىلەن بولىدىغانلىقىغا ئىشىنىشتۇر» دەپ جاۋا بەرگەن.
ئىبنى ئەبۇ ئاسىم ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :بۇ ھەدىسنىڭ سەنەدى زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە ئىبنى ئەبۇ ئاسىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ﷲقۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇكە كەلسۇۇۇۇەك ،ئۇۇۇۇۇ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇار ۋە
بىرلىكلىنۇۇۇۇۇى ،كۇۇۇۇۇاتتىلىق ۋە كەمۇۇۇۇۇاللىق بىۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇۈپەتلەنگەنلىكىنى،
بۇۇۇارلىق نۇقسۇۇۇانالردىن پۇۇۇاك ئىكەنلىكىنۇۇۇى چىۇۇۇن دىلىۇۇۇدىن تەسۇۇۇتىقالش،
شۇۇۇۇنداقال ،ئۇنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېچ شۇۇۇېرىكى يۇۇۇوق ،ئۇۇۇۇ يېگانىۇۇۇدۇر ،ھەمۇۇۇمە ئۇنىڭغۇۇۇا
موھتاجۇۇۇۇدۇر ،ئۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇارلىق مەخلۇقۇۇۇۇاتالرنى يۇۇۇۇاراتتى ،مەخلۇقۇۇۇۇاتلىرىنى
خۇۇۇالىغىنىچە تەسۇۇۇەررۇف قىلىۇۇۇدۇ ،مۇلكىۇۇۇدە خالىغۇۇۇان ئىشۇۇۇنى ۋۇجۇدقۇۇۇا
چىقىرىدۇ - ،دەپ قوبۇل قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
پەرىشۇۇۇتىلەرگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇكە كەلسۇۇۇەك ،ئۇالرنىڭمۇۇۇۇ ﷲنىۇۇۇڭ
بەنۇۇۇۇدىلىرى ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى تەستىقالشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت .ﷲ تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان
ِ
ْرُه ووَ جن جال يج ْسو وبِ ََُاجُِّ
كەرىمۇۇۇدە ئۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :بجو و ْ كبج ووعَ ُّهِ ج
او و ووَ
بِو و ووعلْ جَ َْ ِ ج ُ و و ووم بِ و و و ْجه ِرِ يجو ْ ج ُو و ووَ جن يجو ْ جو و و ُوم جهو و ووع بجو و و و ْج يجيْ و و و ِ ي ُِ ْم ج جهو و ووع ج ْ جُ ُُو و و ْوم ج جال يج ْك و و و جُ َُ جن إَِّال لِ ج و و و ِن ا ْنج ج
ج ُ و و ووم ِمه و و و ْون ج ْك و و وويجتِ ِِّ ُه ْكو و و و ُِ ََُ جن﴾ ﴿(پەرىشۇۇۇۇۇۇۇۇتىلەر ﷲنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ) ھۆرمەتلىۇۇۇۇۇۇۇۇك

بەندىلىرىۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇالر ﷲقۇۇۇا ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن سۇۇۇۆز قىلىشۇۇۇقا پېتىنالمايۇۇۇدۇ،
ئۇۇۇۇالر ﷲنىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇرى بۇۇۇويىچە ئىۇۇۇش قىلىۇۇۇدۇ .ﷲ ئۇالرنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇانلىرىنى
ۋە قىلمۇۇۇاقچى بولغۇۇۇانلىرىنى بىلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالر ﷲ رازى بولغۇۇۇانالرغىال
شاپائەت قىلىدۇ ،ﷲنىڭ ھەيۋىسىدىن تىترەپ تۇرىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەرلەرگە ئىمۇۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇۇكە كەلسۇۇۇۇۇەك ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ ﷲ
تائۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇدىن ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن ۋەھيىلىرىنۇۇۇى يەتكۈزۈشۇۇۇتە راسۇۇۇتچىل
ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى ،ﷲنىڭمۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇالرنى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇتچىل ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى
كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدىغان روشۇۇۇەن مۇۇۇۆجىزىلەر بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇۋۋەتلىگەنلىكىنى،
ئۇالرنىۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇڭ ئەمۇۇۇر  -پەرمۇۇۇانلىرىنى ئىنسۇۇۇانالرغا ناھۇۇۇايىتى ئوچۇۇۇۇق
يەتكۇۇۇۈزگەنلىكىنى ،ئۇۇۇۇالرنى ھۆرمەتلەشۇۇۇنىڭ الزىملىقىنۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالرنى بىۇۇۇر
ۇ بىرىدىن ھەرگىزمۇ ئايرىۋەتمەسلىكنى تەستىقالشتىن ئىبارەت.
ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇكە كەلسۇۇۇەك ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىنى،
ئۆلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن تىرىلىشۇۇنى ،مەھشۇۇەرگاھقا ھەيۇۇدىلىش ۋە توپلىنىشۇۇنى،
ھىسۇۇا ۇۇۇ كىتابقۇۇا تارتىلىشۇۇنى ،تۇۇارازىنى ،پۇلسۇۇىرات كۇۇۆۋرۈكىنى ،جەنۇۇنەت ۋە
دوزاخنى ،ئۇنىڭۇدىن باشۇقا ئۇۇ كۈنۇدە يۇۈز بېرىۇدىغان ئىشۇالرنى تەستىقالشۇتىن

سۈرە ئەنبىيا - 21 ،ئايەتتىن  21ۇ ئايەتكىچە.
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ئىبۇۇارەت .جەنۇۇنەت ياخشۇۇى ئىۇۇش قىلغۇچىالرنىۇۇڭ تۇرالغۇۇۇ  -جايىۇۇدۇر ،دوزاۇ
بولسا گۇناھكارالرنىڭ تۇرالغۇ  -جايىدۇر.
تەقۇۇۇۇدىرگە ئىمۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇكە كەلسۇۇۇۇەك ،ھەرقانۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇنىڭ
ئالۇۇۇۇدىنلاال بەلگىلىنىۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇانلىقىنى تەستىقالشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت .بۇۇۇۇۇنى
اّللُ ج ج جَ ُِ و ْوم
ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتلىرى ئوچۇۇۇۇق ئىپۇۇۇادىلەپ بېرىۇۇۇدۇ ﴿ :ج َّ
ج جه و ووع نجو ْ ج ُ و ووَ جن﴾ ﴿ھۇۇۇۇۇۇالبۇكى ،سۇۇۇۇۇۇىلەرنى ۋە ياسۇۇۇۇۇۇىغان نەرسۇۇۇۇۇۇەڭالرنى ﷲ
ياراتقانۇۇۇۇدۇر﴾ ؛ ﴿إِاَّو ووع ُئ و و َّ جش و و ْ َ ج ج َْنجو ووع ُ بِجَ و و ج َ ﴾ ﴿بىۇۇۇۇز ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھەمۇۇۇۇۇمە
نەرسىنى (تەقدىر بىلەن) ئۆلچەملىك ياراتتۇق﴾ .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«بىلگىنكۇۇۇى ،بۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇانالر سۇۇۇاڭا بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن پايۇۇۇدا
يەتكۇۇۇۈزۈش ئۈچۇۇۇۈن توپالنغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ﷲ سۇۇۇاڭا تەقۇۇۇدىر قىلغۇۇۇان
نەرسۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇە بىۇۇۇۇلەن پايۇۇۇۇدا يەتكۈزەلمەيۇۇۇۇدۇ .قەلەمۇۇۇۇلەر
ئاللىبۇرۇن كۆتۈرۈلدى ،بەتلەر قۇرۇپ بولدى» .
ئىلگىۇۇۇرى ۋە كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۆتكەن ئۆلىمۇۇۇاالر يۇقىرىۇۇۇدا بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان
ئىشۇۇۇۇالرنى چىۇۇۇۇن دىلىۇۇۇۇدىن تەسۇۇۇۇتىقلىغان ،ھۇۇۇۇېچ شۇۇۇۇەك قىلمىغۇۇۇۇان ۋە
ئىككىلەنمىۇۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ھەقىقىۇۇۇۇۇي مۇۇۇۇۇۇئمىن بولىۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى
ئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرىدۇ .مەيلۇۇۇى ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قەتلىۇۇۇي دەلىللەرنىۇۇۇڭ يۇۇۇاردىمى
بىۇۇۇلەن مۇشۇۇۇۇ ئېتىقادقۇۇۇا كەلسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى ئۆزلىكىۇۇۇدىن مۇشۇۇۇۇنداق ئېتىقۇۇۇاد
قىلسۇن ئوخشاشتۇر.
*****
تابىلىنالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ كاتتىلىرىۇۇۇۇۇۇۇدىن يەتمىۇۇۇۇۇۇۇش نەپەر كىشۇۇۇۇۇۇۇى،
مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئىمۇۇۇۇۇاملىرى ،سۇۇۇۇۇەلەف سۇۇۇۇۇالىھالر ۋە فىقھىشۇناسۇۇۇۇۇالر
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ تەقۇۇۇۇدىر ھەققىۇۇۇۇدە
كۆرسۇۇۇۇەتكەن تەلىماتلىرىنىۇۇۇۇڭ تۆۋەنۇۇۇۇدىكىلەردىن ئىبۇۇۇۇارەت ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە
ئىجما قىلغان (بىرلىككە كەلگەن):
سۈرە ساففات 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە قەمەر 32 ،ۇ ئايەت.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان ۋە :ھەسەن ۋە سەھىى - ،دېگەن.
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ئالۇۇۇۇۇدى بىۇۇۇۇۇلەن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇۆكمىگە ۋە تەقۇۇۇۇۇدىرىگە رازى
بولۇۇۇۇش ،بۇيرۇقلىرىغۇۇۇا بۇۇۇوي سۇۇۇۇنۇش ،ھۆكۇۇۇۈملىرى ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالغۇۇۇان
ئەزىيەتلىۇۇۇۇك ھۇۇۇۇېكمەتلەرگە چىۇۇۇۇداملىق بولۇۇۇۇۇش ،بۇيرۇغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى
بېجىۇۇۇرىش ،توسۇۇۇقان ئىشۇۇۇالردىن يېۇۇۇنىش ،ئەمەلنۇۇۇى ئىخۇۇۇال بىۇۇۇلەن
قىلىۇۇۇۇش ،ياخشۇۇۇۇىلىق ۋە يامانلىقنىۇۇۇۇڭ ﷲ تائۇۇۇۇاال تەرىپىۇۇۇۇدىن تەقۇۇۇۇدىر
قىلىنغانلىقىغۇۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش ،رىيۇۇۇۇۇاخورلۇق ۋە جېۇۇۇۇۇدەلخورلۇقنى
تەرك ئېۇۇۇتىش ،دىنۇۇۇدا تۇۇۇاالش ۇ تۇۇۇارتىش قىلماسۇۇۇلىق ،مەيلۇۇۇى ياخشۇۇۇى
يۇۇۇاكى يامۇۇۇان بولسۇۇۇۇن ،ھەرقانۇۇۇداق خەلىپىنىۇۇۇڭ ئارقىسۇۇۇىدىن جىھادقۇۇۇا
چىقىۇۇۇۇۇش ،ئەھ لۇۇۇۇۇى قىبلىۇۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇۇىلەرنىڭ نۇۇۇۇۇامىزىنى
چۈشۈرۈش قاتارلىقالردىن ئىبارەت.
ئىمۇۇۇۇان _ سۇۇۇۇۆز ،ئەمەل ۋە نىيەتۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەت .ئىمۇۇۇۇان تۇۇۇۇائەت -
ئىبۇۇۇادەت بىۇۇۇلەن زىيۇۇۇادە بولىۇۇۇدۇ ،گۇنۇۇۇاال  -مەسۇۇۇىيەت بىۇۇۇلەن كېمىيىۇۇۇدۇ.
قۇرئۇۇۇۇان ﷲنىۇۇۇۇڭ كاالمىۇۇۇۇدۇر ،ھەرگىزمۇۇۇۇۇ مەخلۇۇۇۇۇق ئەمە  .جىبرىلىۇۇۇۇل
ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم ئۇۇۇۇۇنى ﷲنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدىن پەيغەمبىۇۇۇۇرى مۇۇۇۇۇھەممەد
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە ئېلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇتى .سۇۇۇۇلتان مەيلۇۇۇى
ئادىۇۇۇل يۇۇۇاكى زالىۇۇۇم بولسۇۇۇۇن ،ئۇنىۇۇۇڭ بۇۇۇايرىقى ئاسۇۇۇتىدا سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش
الزىۇۇۇم .ئەمىۇۇۇرلەر زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ئۇالرغۇۇۇا قىلىۇۇۇچ كۆتۇۇۇۈرۈپ
چىقماسۇۇۇلىقىمىز كېۇۇۇرەك .ھۇۇۇااللنى ھۇۇۇارام ،ھۇۇۇارامنى ھۇۇۇاالل دېمىگەنۇۇۇال
بولسۇۇۇا ،چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاھالرنى قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،قىۇۇۇبلە ئەھلىنۇۇۇى كاپىرغۇۇۇا
چىقارماسۇۇۇلىقىمىز الزىۇۇۇم .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
جەنۇۇۇۇۇنەت بىۇۇۇۇۇلەن بېشۇۇۇۇۇارەت بەرگەن كىشۇۇۇۇۇىلەردىن باشۇۇۇۇۇقا قىۇۇۇۇۇبلە
ئەھلىۇۇۇۇدىن ھۇۇۇۇېچكىمكە بىۇۇۇۇرەر ياخشۇۇۇۇىلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ″ئۇۇۇۇۇ دېۇۇۇۇگەن
جەننىتۇۇۇۇۇۇى ″دەپ گۇۋاھلىۇۇۇۇۇۇق بېرىشۇۇۇۇۇۇكە بولمايۇۇۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇۇۇنىڭدەك،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرى ئارىسۇۇۇىدا
يۇۇۇۇۈز بەرگەن ھادىسۇۇۇۇىلەرنى تىۇۇۇۇل ئۇزارتماسۇۇۇۇلىق كېۇۇۇۇرەك .پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن كېۇۇۇۇۇيىن ئىنسۇۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ
ئەۋزىلۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇا ئۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ،ئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇۇا ئوسۇۇۇمان رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ،
ئۇنىڭۇۇۇدىن قالسۇۇۇا ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدۇر.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ بۇۇۇۇارلىق ئاياللىرىغۇۇۇۇا،
بالىلىرىغا ۋە ساھابىلىرىگە ﷲتىن مول رەھمەت تىلەيمىز ،ئامىن.
*****
پايەەەدىلىق مەلۇمەەەاتالر :ئۆلىمۇۇۇاالر ئىنسۇۇۇانالرنىڭ بەزى سۇۇۇۆزلىرىنىڭ
كۇپرىلىۇۇۇق بولىۇۇۇدىغانلىقىنى ئوچۇۇۇۇق بايۇۇۇان قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ سۇۇۇۆزلەر
تۆۋەندىكىلەردىن ئىبارەت:
 0ۇ ﷲنىۇۇۇڭ گۇۇۇۈزەل ئىسۇۇۇىملىرىدىن بىرىنۇۇۇى ،يۇۇۇا بۇۇۇۇيرۇقىنى ،يۇۇۇا
ۋەدىسىنى ،يا ئاگاھالندۇرۇشىنى مەسخىرە قىلىش كۇپرىلىقتۇر.
 2ۇ ئەگەر بىۇۇۇراۋ″ :ﷲ مېنۇۇۇى پۇۇۇاالنى ئىشۇۇۇنى قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇغۇۇۇان
بولسا ،مەن ئۇنى قىلمايتتىم ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 2ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى″ :قىۇۇۇبلە بۇۇۇۇ تەرەپۇۇۇتە بولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ
تەرەپكە قاراپ ناماز ئوقۇمايتتىم ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 3ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى يەنە بىۇۇۇرىگە″ :نامۇۇۇازنى تاشۇۇۇلىمىغىن ،بولمىسۇۇۇا
ﷲ سۇۇۇۇېنى جازااليۇۇۇۇدۇ ″دېگەنۇۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇۇا″ :كېسۇۇۇۇەل بولۇۇۇۇۇپ
قالغۇۇۇانلىقىم ۋە ئېغىۇۇۇر كۈنۇۇۇدە قالغۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۈن ئوقۇيالمىغۇۇۇان نامىزىمغۇۇۇا
ﷲ مېنۇۇۇى جازالىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا زۇلۇۇۇۇم قىلغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ ″دېسۇۇۇە ،كۇۇۇاپىر
بولىدۇ.
 4ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى يەنە بىۇۇۇرىگە″ :تىرنۇۇۇاقلىرىڭنى ئۇۇۇالغىن ،چۇۇۇۈنكى
تىرنۇۇۇاقنى ئۇۇۇېلىش سۇۇۇۈننەتتۇر ″دېگەنۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا″ :سۇۇۇۈننەت بولغۇۇۇان
تەقدىردىمۇ ،مەن ئالمايمەن ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 1ۇ ئەگەر بىۇۇۇۇرى″ :پۇۇۇۇاالنچى مېنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆزۈمگە يەھۇدىيۇۇۇۇدەك
كۆرۈنىدۇ ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 1ۇ ئەگەر بىۇۇۇۇۇرى″ :ﷲ تائۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇادالەت يۈرگۇۇۇۇۇۈزۈش ئۈچۇۇۇۇۇۈن
ئولتۇۇۇۇۇردى ″دېسۇۇۇۇە يۇۇۇۇاكى″ :ئۇۇۇۇادالەت يۈرگۇۇۇۇۈزۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ئورنىۇۇۇۇدىن
تۇردى ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 1ۇ ئەگەر بىۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمانغا″ :ﷲ ئۇۇۇۇاقىۋىتىڭنى خەيرلىۇۇۇۇك
قىلمىسۇن ،ئىمانىڭنى ئېلىۋالسۇن ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 2ۇ بىۇۇۇراۋ يەنە بىراۋنىۇۇۇڭ قەسۇۇۇەم ئىچىشۇۇۇىنى تەلەپ قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ
ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچمەكچۇۇۇى بولغانۇۇۇدا ،ئۇنىڭغۇۇۇا″ :تۇۇۇاالقنى
تىلغا ئېلىپ قەسەم ئىچكىن ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
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 01ۇ ئۆلىمۇۇۇاالر بىرىنىۇۇۇڭ يەنە بىۇۇۇرىگە″ :سۇۇۇېنى كۆرسۇۇۇەم ئۆلۇۇۇۈكنى
كۆرگەنۇۇۇدەك بۇۇۇولىمەن ″دېسۇۇۇە ،كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدىغان يۇۇۇاكى بولمايۇۇۇدىغانلىقى
ھەققىدە ئىختىالپ قىلىشقان .بەزىلەر :كاپىر بولىدۇ - ،دېگەن.
 00ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى″ :پۇۇۇاالنچى پەيغەمۇۇۇبەر بولغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا
ئىمان كەلتۈرمەيتتىم ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 02ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى″ :پاالنچىنىۇۇۇڭ دېگىنۇۇۇى تۇۇۇوغرا چىقسۇۇۇا ئىۇۇۇدى،
نىجات تاپاتتۇق ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 02ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى دىننۇۇۇى مەسۇۇۇخىرە قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى تاھارەتسۇۇۇىز
نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇنى ھۇۇۇاالل سۇۇۇاناش يۈزىسۇۇۇىدىن تاھارەتسۇۇۇىز نامۇۇۇاز ئوقۇسۇۇۇا،
كاپىر بولىدۇ.
 03ۇ ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى جېدەللىشۇۇۇىپ قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،بىۇۇۇرى″ :ال
ھەۋلە ۋەال قۇۇۇۇۇۋۋەتە ئىلۇۇۇۇالال بىلۇۇۇۇالال ″دېگەنۇۇۇۇدە ،يەنە بىۇۇۇۇرى″ :ال ھەۋلە
ۋەال قۇۇۇۇۋۋەتە ئىلۇۇۇالال بىلۇۇۇالال دېگىنىۇۇۇڭ ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇىگە دال بولمايۇۇۇدۇ″
دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 04ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى مۇئەززىننىۇۇۇڭ ئەزىنىنۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ″ :ئۇۇۇۇ يالغۇۇۇان
سۆزلەۋاتىدۇ ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 01ۇ ئەگەر بىۇۇۇۇرى″ :قىيۇۇۇۇامەتتىن قورقمۇۇۇۇايمەن ″دېسۇۇۇۇە ،كۇۇۇۇاپىر
بولىدۇ.
 01ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى يۇۇۇۈك ۇ تۇۇۇاقلىرىنى چۈشۇۇۇۈرۈپ″ :ئۇۇۇۇنى ﷲقۇۇۇا
تاپشۇۇۇۇردۇم ″دېگەنۇۇۇدە ،باشۇۇۇقا بىۇۇۇرى″ :ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇوغرىنى تۇتمايۇۇۇدىغان
زاتقا تاپشۇردۇڭ ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 01ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى ئۇۇۇۆزىنى ئىمامغۇۇۇا ئوخشۇۇۇىتىپ ئىگىۇۇۇز بىۇۇۇر جايغۇۇۇا
چىقىۇۇپ ئولتۇرسۇۇۇا ،ئانۇۇدىن باشۇۇۇقىالر ئۇنىڭۇۇدىن مەسۇۇۇىلە سۇۇوراپ ،كۇۇۇۈلكە
قىلسۇۇۇا يۇۇۇاكى″ :بىۇۇۇر قاچۇۇۇا تامۇۇۇاق ئىلىمۇۇۇدىن ياخشۇۇۇىدۇر ″دېسۇۇۇە ،كۇۇۇاپىر
بولىدۇ.
 02ۇ ئەگەر بىۇۇرى مۇسۇۇىبەتكە يولۇققانۇۇدا″ :بۇۇاال ۇۇۇ چاقۇۇامنى ،مۇۇال ۇۇۇ
مۈلكىمنى ئالدىڭ ،ئەمدى قانداق قىلىمىز ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 21ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى بالىسۇۇۇىنى يۇۇۇاكى قۇۇۇۇلىنى ئۇرغانۇۇۇدا ،باشۇۇۇقا بىۇۇۇرى
ئۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرۈپ″ :سۇۇۇەن مۇسۇۇۇۇلمان ئەمەسۇۇۇمۇ؟ ″دېسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇ قەسۇۇۇتەن:
″ياق ″دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
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 20ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى″ :ﷲ تائۇۇۇاال زىنۇۇۇانى ،ئۇۇۇادەم ئۆلتۈرۈشۇۇۇنى ،زۇلۇۇۇۇم
قىلىشۇۇۇنى ھۇۇۇارام قىلمىغۇۇۇان بولسۇۇۇا ئىۇۇۇدى ″دەپ ئۇۇۇارزۇ قىلسۇۇۇا ،كۇۇۇاپىر
بولىدۇ.
 22ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى بۇۇۇېلىگە شۇۇۇوينا باغلىۋېلىۇۇۇپ″ ،بۇۇۇۇ نۇۇۇېمە؟ ″دەپ
سۇۇۇورالغاندا″ :زۇننۇۇۇار (قىمۇۇۇمەت باھۇۇۇالىق بەلۇۇۇۋاغ يۇۇۇاكى كەمەر) ″دېسۇۇۇە،
كۆپىنچە ئۆلىماالرنىڭ پىكرىگە ئاساسەن كاپىر بولىدۇ.
 22ۇ ئەگەر بىۇۇۇۇۇرى″ :يەھۇدىيالرنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇالىلىرىنى ئوقۇتۇۇۇۇۇۇش
مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ بۇۇۇۇۇۇالىلىرىنى ئوقۇتۇشۇۇۇۇۇۇتىن ياخشۇۇۇۇۇۇىدۇر ،چۇۇۇۇۇۇۈنكى
يەھۇۇۇۇۇدىيالر بالىلىرىنىۇۇۇۇڭ ئوقۇتقۇچىلىرىغۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇىلەر بېرىۇۇۇۇدۇ″
دېسە ،كاپىر بولىدۇ.
 23ۇ ئەگەر بىۇۇۇرى″ :ئوتپەرەسۇۇۇ ناسۇۇۇارادىن ياخشۇۇۇىدۇر ″دېسۇۇۇە،
كاپىر بولىدۇ.
 24ۇ ئەگەر بىۇۇۇرىگە″ :ئىمۇۇۇان دېۇۇۇگەن نۇۇۇېمە؟ ″دېيىلگەنۇۇۇدە ،ئۇۇۇۇ:
″بىلمەيمەن ″دەپ جاۋا بەرسە ،كاپىر بولىدۇ.
سۇۇۇېنىڭ دىنىۇۇۇڭ يۇۇۇوق ،سۇۇۇېنىڭ ئىمانىۇۇۇڭ يۇۇۇوق ،سۇۇۇېنىڭ ئىمۇۇۇانىي
ئىشۇۇۇەنچىڭ يۇۇۇوق ،سۇۇۇەن گۇناھكۇۇۇار ،سۇۇۇەن مۇنۇۇۇاپىق ،سۇۇۇەن پاسۇۇۇىق...
دېگەنۇۇۇۇدەك سۇۇۇۇۆزلەرمۇ يۇقىرىۇۇۇۇدىكىگە ئوخشاشۇۇۇۇال قەبىۇۇۇۇى ۋە يامۇۇۇۇان
سۇۇۇۆزلەردۇر .بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزلەر ۋە بۇالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش سۇۇۇۆزلەرنىڭ ھەممىسۇۇۇى
ھۇۇۇارام بولۇۇۇۇپ ،بەنۇۇۇدىنىڭ بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزلەرنى قىلغۇۇۇانلىق سۇۇۇەۋەبىدىن ئىمۇۇۇانى
چىقىپ كېتىش ۋە دوزاخقا مەڭگۈ كىرىپ كېتىش خەۋپى بار.
ئۇلۇۇۇۇۇغ ۋە مېھرىبۇۇۇۇان ﷲقۇۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇۇى قۇرئۇۇۇۇان ۋە
سۇۇۇۈننەتكە مۇۋاپىۇۇۇق ئەمەل قىلىۇۇۇدىغان مۇسۇۇۇۇلمانالردىن قىلىۇۇۇپ ۋاپۇۇۇات
تاپتۇرۇشۇۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇۇز .شۇۇۇۇۇەك ۇ شۈبھەسۇۇۇۇۇىزكى ،ﷲ ناھۇۇۇۇۇايىتى
مېھرىباندۇر.
*****
ۋەز  -نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى! ھېسابسۇۇۇىز مۇۇۇال ۇ
دۇنيۇۇۇا يىغقۇۇۇانالر ھۇۇۇازىر قېنۇۇۇى؟ ھۇۇۇاۋايى ۇ ھەۋەسۇۇۇكە بېرىلىۇۇۇپ ،پەقەت
شۇۇۇۇۇەھۋىتىنى قانۇۇۇۇۇدۇرغانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى؟ ئۇۇۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇۇۇادا ئەبەدى
قېلىشۇۇۇۇنى ئويلىۇۇۇۇدى ،ئەممۇۇۇۇا ئارزۇلىرىغۇۇۇۇا يېتەلمىۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇالر مۇۇۇۇال –
دۇنياغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىنىپ ،ئۇۇۇۇۆمرىنى خۇۇۇۇازان قىلۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇاخىرى بېرىۇۇۇۇپ،
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شۇۇۇەيتاننىڭ قاپقىنىغۇۇۇا چۈشۇۇۇتى .ئەزرائىۇۇۇل كەلگەنۇۇۇدە ،بۇۇۇوينىنى پۈكۇۇۇۈپ،
تولىمۇۇۇۇۇ خۇۇۇۇارۇزار بولۇۇۇۇدى .ئەزرائىۇۇۇۇل ئۇۇۇۇۇالرنى دۇنيۇۇۇۇادىن ھەيۇۇۇۇدەپ
چىقۇۇۇاردى .ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئۇۇۇۇالر دۇنياغۇۇۇا ھەرگىۇۇۇز
قايتىۇۇۇۇپ كەلمەيۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر قەبۇۇۇۇرىلەردە ئۇۇۇۇايرىم ۇ ئۇۇۇۇايرىم ياتماقتۇۇۇۇا.
قاچانىكى سۇر چېلىنسا ،مەھشەرگاھقا جەم بولۇشىدۇ.
بىۇۇۇۇر شۇۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇۇنى) :ئۆلۇۇۇۇۈم ئىلىۇۇۇۇم
ئەھلىۇۇۇۇگە ئوچۇۇۇۇۇق – ئاشۇۇۇۇكار تەھۇۇۇۇدى سۇۇۇۇېلىۋاتقان تۇرسۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇۇالر
قانۇۇۇداقمۇ خۇشۇۇۇال – خۇۇۇۇرام ئۆتەلىسۇۇۇۇن ،قانۇۇۇداقمۇ ھاياتنىۇۇۇڭ پەيزىنۇۇۇى
سۇۇۇۈرۈپ خۇۇۇاتىرجەم ئۇخلىيالىسۇۇۇۇن!؟ ئاۋامنىۇۇۇڭ قۇۇۇۇلىقى بولسۇۇۇا ئىۇۇۇدى،
ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،بۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇاڭاليتتى .دوزاۇ ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆتە يولىۇۇۇۇدۇر .كىۇۇۇۇم
قۇتۇلۇۇۇۇۇپ ،كىۇۇۇۇم دۈم چۈشۇۇۇۇىدۇ بۇۇۇۇۇنى ھۇۇۇۇېچكىم بىلمەيۇۇۇۇدۇ؟ قۇشۇۇۇۇالر،
ھۇۇۇايۋانالر ،ھەتتۇۇۇا دېڭىزدىكۇۇۇى بېلىقالرنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق ئەندىشىسۇۇۇى يۇۇۇوق.
لۇۇۇېكىن ئىنسۇۇۇان قىلمىشۇۇۇلىرى تۇۇۇۈپەيلى ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈنى توختىتىۇۇۇپ قويۇلىۇۇۇدۇ.
ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇىرلىرىدىن ۋاقىۇۇۇپ بولغۇۇۇان بىۇۇۇر كۈزەتچىسۇۇۇى بۇۇۇار .ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈنى
ۇ كىتۇۇۇابى بىرمۇۇۇۇبىر كۆرۈلىۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ
ئەمەللىرىنىۇۇۇڭ ھىسۇۇۇا
دەۋاگەرلىۇۇۇۇرى ئۆزىنىۇۇۇۇڭ تېرىسۇۇۇۇى ،كۇۇۇۇۆزلىرى ۋە قۇۇۇۇۇالقلىرى بولىۇۇۇۇدۇ.
ئىنسۇۇۇۇانالر قەبرىلىرىۇۇۇۇدىن تۇرغانۇۇۇۇدا ،گۇۇۇۇۇۋاھچىالر ئۇۇۇۇاللىبۇرۇن تۇۇۇۇۇرۇپ
بولغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .جىۇۇۇنالر ،ئىنسۇۇۇانالر ۋە پەرىشۇۇۇتىلەرنى قورقۇۇۇۇنچ باسۇۇۇىدۇ.
ئەمەل دەپتەرلىۇۇۇرى قولالرغۇۇۇا ئۇچۇۇۇۇپ كېلىۇۇۇدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدا بۇۇۇارلىق ئىشۇۇۇالر
ۋە سۇۇۇىرالر پۇۇۇاش قىلىنىۇۇۇدۇ .ئەڭ كىچىۇۇۇك ھەرىكەتۇۇۇتىن تارتىۇۇۇپ ،بۇۇۇارلىق
چۇۇۇوڭ ئىشۇۇۇالرنىڭ ھەممىسۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇپ تۇرغانۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇالر
نېمىمۇۇۇۇۇ دېيەلىسۇۇۇۇۇن!؟ بۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا ئىنسۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۆزىنى كۈتىۋاتقۇۇۇۇان
نەرسۇۇۇۇىنىڭ نۇۇۇۇېمە ئىكەنلىكىنىمۇۇۇۇۇ بىلەلمەيۇۇۇۇدۇ .جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇۇپ
ئەبەدى سۇۇۇائادەتكە ئېرىشۇۇۇەمدۇ يۇۇۇاكى كۆيۇۇۇدۈرۈپ چىچىۇۇۇل قىلىۇۇۇدىغان
دوزاخقۇۇۇا كىرەمۇۇۇدۇ؟ دوزاخقۇۇۇا كىۇۇۇرگەنلەر قۇۇۇاتتىق ئازابلىنىۇۇۇدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدىن
چىقىشۇۇۇنى ئۇۇۇارزۇ قىلغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ھەرگىۇۇۇز يۇۇۇول تاپالمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
ھەرقۇۇۇانچە يىغۇۇۇالپ يالۋۇرغۇۇۇان بولسۇۇۇىمۇ ،بۇنىۇۇۇڭ ھېچقانۇۇۇداق پايدىسۇۇۇى
بولمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ جايۇۇۇدا قانچىلىۇۇۇك پەريۇۇۇاد قىلغۇۇۇان ،ئىڭرىغۇۇۇان ،قاقشۇۇۇىغان
بولسۇۇۇىمۇ ،ئىۇۇۇچ ئۇۇۇاغرىتىش ،رەھىۇۇۇم قىلىۇۇۇش ۋە ھېسداشۇۇۇلىق قىلىۇۇۇش
دېگەن نەرسە ھەرگىز مەۋجۇد ئەمە .
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قىرىق ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
كىشىلەرنىڭ مەخپىي ئىشلىرىنى سۈرۈشتە قىلىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ججال جَتج َّس ُسو و ووَا﴾ ﴿(مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ
ئەيىبىنى) ئىزدىمەڭالر﴾ .
تەپسىرشۇناسۇۇۇۇۇالر :بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇايەت مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئەيىبلىرىنۇۇۇۇۇى
مۇۇۇاراش ،ئىۇۇۇزدەش ۋە سۈرۈشۇۇۇتە قىلىشۇۇۇتىن چەكلەيۇۇۇدۇ ،دەيۇۇۇدۇ .يەنۇۇۇى بۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇايەت :ئەگەر ﷲ بىرىڭالرنىۇۇۇۇڭ قېرىندىشۇۇۇۇىنىڭ ئەيىبىنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرغان
بولسۇۇۇۇۇا ،ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن خەۋەردار بولۇۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۈرۈشۇۇۇۇۇتە قىلىۇۇۇۇۇپ
يۈرمىسۇن ،دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدۇ.
ساھابىلەر ئىبنى مەسلۇد رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:
_ ۋەلىۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇى ئۇقبەنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاقىلىدىن ھۇۇۇۇاراق تېمىۋاتىۇۇۇۇدۇ- ،
دېگەنىدى ،ئۇ:
_ بىۇۇۇۇز ئىۇۇۇۇزدەپ تېپىشۇۇۇۇتىن چەكلەنۇۇۇۇدۇق ،كۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇىمىزگە
ھۆكۈم چىقىرىمىز - ،دەپ جاۋا بەردى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى بىۇۇۇرەر قەۋمنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزىنى تىڭشىسۇۇۇا ،ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇالر ئۇنىۇۇۇڭ
مۇنۇۇۇداق قىلىشۇۇۇىنى يامۇۇۇان كۆرىۇۇۇدۇ ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى
قۇلىقىنىڭ ئىچىگە ئېرىتىلگەن قوغۇشۇن قۇيۇلىدۇ» .
ﷲقۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ مۇنۇۇۇداق ئۇۇۇازابالردىن پانۇۇۇاال تىلەيمىۇۇۇز ،شۇۇۇۇنداقال
ئۇنىڭغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى
بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرغا مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى سۇۇۇورايمىز! ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى
سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
*****

سۈرە ھۇجۇرات 02 ،ۇ ئايەت.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ۋەز  -نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى! ئۆلۇۇۇۈم يېقىنالشۇۇۇتى.
مۇۇال ۇ دۇنيۇۇا تۇۇوپالش ئۈچۇۇۈن چارچىغۇۇان جۇۇانالر مانۇۇا ئەمۇۇدى گۇۇۆرىگە
قويۇلۇۇۇۇۇدى .ئۆلۇۇۇۇۇۈم سۇۇۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇۇۇۆز چاڭگىلىغۇۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇۇپ ،ھەمۇۇۇۇۇمە
نەرسۇۇۇەڭالردىن قۇۇۇۇرۇق قويۇۇۇدى .بىۇۇۇر چۇۇۇاغالر قەبۇۇۇرىگە كۇۇۇۈن نۇۇۇۇرى
چۈشۇۇۇۈۋاتقاندەك قىالتتۇۇۇى ،مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى ئۇۇۇاللىبۇرۇن پېتىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى .ھەر
تەرەپۇۇۇكە بااليىلۇۇۇاپەت قاپقۇۇۇانلىرى قۇرۇلۇۇۇدى .ئۇۇۇى ﷲنۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى!
بۇۇۇارلىق گۇنۇۇۇاھالر قاتۇۇۇار ۇ قاتۇۇۇار يېزىلۇۇۇدى .ھەمۇۇۇمە ئىنسۇۇۇان قىلمىشۇۇۇىغا
يارىشۇۇۇۇا مۇكاپاتقۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇىدۇ يۇۇۇۇاكى جازاغۇۇۇۇا تارتىلىۇۇۇۇدۇ .قىلغۇۇۇۇان
ياخشىلىقى پايدىسىغا ،يامانلىقى زىيىنىغا بولىدۇ.
ئۇۇۇۇۇارزۇ – ئارمانالرغۇۇۇۇۇا ،يالغۇۇۇۇۇان خىيالالرغۇۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇۇدىنىپ ،قەبىۇۇۇۇۇى
ئىشۇۇۇالردىن قۇۇۇول ئۈزمەسۇۇۇتىن دوئىلغۇۇۇا چۈشۇۇۇكەن ئۇۇۇى ئىنسۇۇۇان! كىۇۇۇم
بىۇۇۇلەن دوئىلغۇۇۇا چۈشۇۇۇكەنلىكىڭنى بىلەمسۇۇۇەن؟ سۇۇۇەن جىسۇۇۇمى بۇۇۇار،
ئۇۇۇۇۆزى يۇۇۇۇوق مەخلۇققۇۇۇۇا ئايلىنىۇۇۇۇپ قاپسۇۇۇۇەن ،ياخشۇۇۇۇىلىقالرنى قولۇۇۇۇدىن
بېرىشۇۇۇۇكە قانۇۇۇۇداقمۇ رازى بولۇۇۇۇدۇڭ؟ ئۇۇۇۇۆمرۈڭ ئاخىرلىشۇۇۇۇىپ ،چېچىڭغۇۇۇۇا
ئۇۇۇۇۇاق كىرسۇۇۇۇۇىمۇ ،تۇۇۇۇۇېخىچە تەۋبە قىلمامسۇۇۇۇۇەن! قاچۇۇۇۇۇان ئۇيقۇۇۇۇۇۇڭنى
ئاچىسۇۇۇەن؟ ئۆلۇۇۇۈم بوسۇۇۇۇغاڭغا كېلىۋاتسۇۇۇا ،سۇۇۇېنىڭ تۇۇۇېخىچە بەخىرامۇۇۇان
ئۇخالۋاتقىنىڭدىن تولىمۇ ھەيرانمەن!؟...
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قىرىق ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
چېقىمچىلىق قىلىش
چېقىمچۇۇۇۇى __ ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ئارىسۇۇۇۇىنى بۇۇۇۇۇزۇش ئۈچۇۇۇۇۈن گەپ
توشۇۇۇۇۇيدىغان كىشۇۇۇۇىدۇر .مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇۇردەك قارىشۇۇۇۇىغا كۇۇۇۇۆرە
چېقىمچىلىقنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۆكمى ھارامۇۇۇۇدۇر .ئۇنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇارام ئىكەنلىكىۇۇۇۇگە
قۇرئۇۇۇۇان ۋە ھەدىسۇۇۇۇتە شۇۇۇۇەرئىي دەلىلۇۇۇۇلەر بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇۇاال
مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ججال نُ ِا و و ْ ُئ و و َّ جحو و َّور َ َّه ُِ و و َ جهَّو ووع َ َّه َّكو ووع بِنج ِ و و َويم﴾﴿قەسۇۇۇۇۇەمخور،
پە  ،غەيۋەتخۇۇۇۇور ،سۇۇۇۇۇخەنچى ئۇۇۇۇادەم (ۋەلىۇۇۇۇد ئىبنۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇغىرە)گە
ئىتائەت قىلمىغىن﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«چېقىمچۇۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇۇۇدۇ»  .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قەبرىسۇۇۇىنىڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۈپ
كېتىۋېتىۇۇۇۇپ« :بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇى ئۇۇۇۇازابلىنىۋېتىپتۇ .ئۇۇۇۇۇالر چۇۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇۇاال
تۇۇۇۈپەيلى ئازابالنمۇۇۇايۋېتىپتۇ .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ ئازابقۇۇۇا كۇۇۇۆرە ھەقىۇۇۇقەتەن چۇۇۇوڭ
گۇنۇۇۇۇۇاھتۇر .ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇرى ،سۇۇۇۇۇۈيدۈكىدىن سۇۇۇۇۇاقالنماپتىكەن .يەنە
بىۇۇۇرى ،چېقىمچىلىۇۇۇق قىالتۇۇۇتىكەن» دېۇۇۇدى .كېۇۇۇيىن ھۇۇۇۆل بىۇۇۇر شۇۇۇاخنى
ئېلىۇۇۇپ ،ئىككۇۇۇى پۇۇۇارچە قىلىۇۇۇپ سۇۇۇۇندۇرۇپ ،ئىككۇۇۇى قەبرىنىۇۇۇڭ ھەر
بىۇۇرىگە بىۇۇردىن سۇۇانجىپ قويۇۇدى ۋە« :بەلكۇۇى بۇۇۇ شۇۇاۇ قۇۇۇرۇپ قۇۇالغىچە
ئۇالرنىڭ ئازابلىرى يەڭگىللەپ قاالر» دېدى .
ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :سۇۇىلەر ئىنسۇۇانالرنىڭ ئەڭ
يامىنىنىۇۇڭ ئىككۇۇى يۈزلىمىلىۇۇك كىشۇۇى ئىكەنلىكىنۇۇى بايقايسۇۇىلەر .ئۇۇۇ ئۇالرغۇۇا
بىۇۇر يۇۇۈزى بىۇۇلەن ،بۇالرغۇۇا يەنە بىۇۇر يۇۇۈزى بىۇۇلەن كېلىۇۇدۇ .كىمكۇۇى دۇنيۇۇادا

سۈرە قەلەم - 01 ،ۋە  00ۇ ئايەتلەر.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
293

چوڭ گۇناھالر

ئىككۇۇى تىللىۇۇق (ئىككۇۇى يۈزلىمىلىۇۇك) بولسۇۇا ،ﷲ تائۇۇاال قىيۇۇامەت كۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇا
ئوتتىن ئىككى تىل بېرىدۇ» .
ئىمۇۇۇام غەززالۇۇۇى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
چېقىمچىلىۇۇق ئۇۇادەتتە بىۇۇر كىشۇۇى ھەققىۇۇدە سۇۇۆزلەنگەن سۇۇۆزنى ئۇۇۇ كىشۇۇىگە
يەتكۇۇۈزۈپ :پۇۇاالنچى سۇۇەن توغرۇلۇۇۇق مۇنۇۇداق دەۋاتىۇۇدۇ ،دېيىشۇۇتىن ئىبۇۇارەت.
ئەممۇۇا ئۇۇۇ ئەمەلىيەتۇۇتە بۇنىۇۇڭ بىلەنۇۇال چەكلىنىۇۇپ قالمايۇۇدۇ .بەلكۇۇى ئاشۇۇكارا
بولۇۇۇپ قېلىشۇۇى يامۇۇان كۇۇۆرۈلگەن ھەمۇۇمە نەرسۇۇىنى ئ ۇۆز ئىچىۇۇگە ئالىۇۇدۇ .بۇۇۇ،
مەيلى بىرىنىۇڭ سۇۆزىنى باشۇقا بىۇرىگە ئېغىۇز ئۇارقىلىق يۇۆتكەش يۇاكى يېۇزىش،
كۆز قىسۇىش ،ئىشۇارەت قىلىۇش ئۇارقىلىق بىلۇدۈرۈش بولسۇۇن ،مەيلۇى بىرىنىۇڭ
ئەيىبىنۇۇى يۇۇاكى باشۇۇقا خۇسۇسۇۇىي ئىشۇۇلىرىنى سۇۇۆزلەش بولسۇۇۇن ،ھەممىسۇۇى
ئوخشاش چېقىمچىلىقتۇر.
چېقىمچىلىقنىۇۇڭ مۇۇاھىيىتى مەخپىيەتلىكنۇۇى ئاشۇۇكارىالش ،ئاشكارىالنسۇۇا
بولمايۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇالرنى يېيىۋېتىشۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇارەتتۇر .ئەسۇۇۇۇلىدە ئىنسۇۇۇۇان
باشۇۇقىالرنىڭ ئەيىۇۇب  -نۇقسۇۇانلىرىنى كۆرمەسۇۇكە سېلىشۇۇى كېۇۇرەك .پەقەت بۇۇۇ
كەمچىلىكلەرنۇۇى سۇۇۆزلەش پايۇۇدىلىق بولسۇۇا يۇۇاكى گۇناھنىۇۇڭ ئالۇۇدىنى ئۇۇېلىش
ئىمكانىيىتى ياراتسا ،سۆزلەشكە بولىدۇ.
بىۇۇرى چېقىمچىلىۇۇق قىلىۇۇپ :پۇۇاالنچى سۇۇېنى ئۇنۇۇداق دېۇۇدى ،پۇكۇۇۇنچى
مۇنداق دېدى ،دەپ گەپ كۆتۈرۈپ كەلسە ،مۇنۇ ئالتە ئىشنى قىلىش الزىم:
 0ۇ گەپ كۆتۇۇۈرۈپ كەلۇۇگەن كىشۇۇىنىڭ سۇۇۆزىنى تەستىقلىماسۇۇلىق الزىۇۇم.
چۈنكى ئۇ چېقىمچىدۇر ،پاسىقتۇر .پاسىقنىڭ سۆزى قوبۇل قىلىنمايدۇ.
 2ۇ ئۇۇۇنى چېقىمچىلىۇۇق قىلىشۇۇتىن توسۇۇۇش ،ئۇنىڭغۇۇا نەسۇۇىھەت قىلىۇۇش
ۋە بۇنىڭ يامان ئىش ئىكەنلىكىنى ئېيتىش الزىم.
 2ۇ ئۇۇۇنى ﷲنىۇۇڭ رازىلىقۇۇى ئۈچۇۇۈن يامۇۇان كۇۇۆرۈش الزىۇۇم .چۇۇۈنكى ئۇۇۇ
ﷲنىۇۇڭ دەرگاھىۇۇدا دۈشۇۇمەن ھېسۇۇابلىنىدۇ .شۇۇۇڭا ئۇۇۇنى ﷲنىۇۇڭ رازىلىقۇۇى
ئۈچۈن يامان كۆرۈش ۋاجىپتۇر.
 3ۇ گېپۇۇى قىلىنغۇۇان كىشۇۇى ھەققىۇۇدە يامۇۇان گۇمۇۇان قىلماسۇۇلىق الزىۇۇم.
ِ
وم المَّو مِون
چۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇاال بۇۇۇ ھەقۇۇتە مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ﴿ :ا ْ تجنِبُووَا جئِ و ِا مهو جون المَّو مِون إِ َّن بجو ْ و ج
إِ َْ﴾ ﴿نۇرغۇۇۇۇن گۇمۇۇۇانالردىن سۇۇۇاقلىنىڭالر (يەنۇۇۇى ئائىلىۇۇۇدىكىلىرىڭالرغا ۋە
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كىشۇۇۇۇۇىلەرگە گۇمۇۇۇۇۇانخورلۇق قىلمۇۇۇۇۇاڭالر) ،بەزى گۇمۇۇۇۇۇانالر ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن
گۇناھتۇر﴾ .
 4ۇ چېقىمچىنىۇۇڭ گېپىنۇۇى ئاڭلىغان ۇدا ،ئاڭلىغۇۇان سۇۇۆزلەرنىڭ تۇۇوغرىلىقىنى
ئېنىقالشۇۇقا ئورۇنماسۇۇلىق ۋە ئۇۇۇنى سۈرۈشۇۇتە قىلماسۇۇلىق الزىۇۇم .چۇۇۈنكى ﷲ
تائۇۇاال بۇۇۇ ھەقۇۇتە مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ ﴿ :ججال جَتج َّس ُسووَا﴾ ﴿(مۇئمىنلەرنىۇۇڭ ئەيىبىنۇۇى)
ئىزدىمەڭالر﴾ .
 6ـ چېقىمچىنۇۇى توسۇۇقان ئىشۇۇنى ئۇۇۆزىگە راۋا كۆرمەسۇۇلىك كې ۇرەك .يەنۇۇى
باشۇۇقىالرنى چېقىمچىلىۇۇق قىلىشۇۇتىن توسۇۇۇپ تۇۇۇرۇپ ،بۇۇۇ ئىشۇۇنى ئۇۇۆزى قىلسۇۇا
بولمايدۇ.
رىۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇىچە ،بىۇۇر كىشۇۇى ئۇۇۆمەر ئىبنۇۇى ئابۇۇدۇللەزىزنىڭ يېنىغۇۇا
يەنە بىر كىشىنى چېقىش ئۈچۈن كەلگەندە ،خەلىپە ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇى بۇۇۇرادەر! خالىسۇۇاڭ بۇۇۇ ئىش ۇنى تەكشۇۇۈرۈپ چىقىمىۇۇز .ئەگەر سۇۇۆزۈڭ
راسۇۇ چىقسۇۇا ،سۇۇەن مۇنۇۇۇ ئايەتنىۇۇڭ ھۇۇۆكمىگە كىرىسۇۇەن﴿ :إِن ووع ُئم رجع ِ و بِنب وَ
جج
ج ْ
رجوتجبجويَّونُووَا﴾ ﴿ئەگەر سۇۇىلەرگە بىۇۇر پاسۇۇىق ئۇۇادەم بىۇۇرەر خەۋەر ئېلىۇۇپ كەلسۇۇە( ،ئۇۇۇ
خەۋەرنۇۇى) ئېۇۇنىقالپ كۇۇۆرۈڭالر﴾  .ئەگەر سۇۇۆزۈڭ يالغۇۇان چىقسۇۇا ،ئۇۇۇ چاغۇۇدا
﴿هَّووع َ َّه َّكووع بِنج ِ و َويم﴾ ﴿غەيۋەتخۇۇور،
سۇۇەن مۇنۇۇۇ ئايەتنىۇۇڭ ھۇۇۆكمىگە كىرىسۇۇەن :ج
سۇۇۇخەنچى﴾  .ئەگەر خالىسۇۇاڭ ،سۇۇېنى ئەپۇۇۇ قىلىمىۇۇز - ،دېۇۇگەن ئىۇۇدى ،ئۇۇۇ
كىشى:
_ ئۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇڭ ئەمىۇۇرى! مېنۇۇى ئەپۇۇۇ قىلغىۇۇن ،بۇنىڭۇۇدىن كېۇۇيىن
ھەرگىزمۇ چېقىمچىلىق قىلمايمەن - ،دېدى.
بىۇۇر كىشۇۇى سۇۇاھىب ئىبنۇۇى ئىبادقۇۇا خەت يېزىلغۇۇان بىۇۇر پۇۇارچە تېرىنۇۇى
سۇۇۇندى .ئۇنىڭۇۇدا مۇۇال ۇ دۇنياسۇۇى كۇۇۆپ بىۇۇر يېتىمنىۇۇڭ مېلىنۇۇى ئېلىۋېلىش ۇقا
قىزىقتۇۇۇرۇش توغرىسۇۇىدىكى مەزمۇۇۇن يېزىلغۇۇان ئىۇۇدى .سۇۇاھىب ئىبنۇۇى ئىبۇۇاد
تېرىنىۇۇڭ ئارقۇۇا يۇۇۈزىگە مۇنۇۇداق ئەسۇۇكەرتىش يۇۇازدى :چېقىمچىلىۇۇق ،گەرچە
ئېيتىلغۇۇان سۇۇۆز تۇۇوغرا بولسۇۇىمۇ ،ناھۇۇايىتى قەبىۇۇى ئىشۇۇتۇر .ﷲ ئۇۇۆلگەن كىشۇۇىگە

سۈرە ھۇجۇرات 02 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ھۇجۇرات 02 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ھۇجرات 1 ،ۇ ئايەت.
سۈرە قەلەم 00 ،ۇ ئايەت.
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رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن ،يېتىمنۇۇۇى ئۇۇۇۆز پاناھىۇۇۇدا ساقلىسۇۇۇۇن ،ئۇنىۇۇۇڭ مېلىنۇۇۇى
كۆپەيتسۇن ،چېقىمچىنىڭ باالسىنى بەرسۇن .
ھەسۇۇەن بەسۇۇرى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :كىمكۇۇى سۇۇاڭا بىرىنىۇۇڭ گېپىنۇۇى توشۇۇۇپ
كەلسۇۇە ،بىلگىنكۇۇى ،ئۇۇۇ س ۇېنىڭ گېپىڭنىمۇۇۇ باشۇۇقىالرغا توشۇۇۇپ بارىۇۇدۇ .ماقۇۇال
تەمسۇۇىلدە مۇنۇۇداق دېۇۇيىلگەن :سۇۇاڭا گەپ توشۇۇۇپ كەلۇۇگەن كىشۇۇى سۇۇېنىڭ
گېپىڭنىمۇ توشۇيدۇ ،ئۇنىڭدىن ھەزەر ئەيلىگىن.
ئىبنۇۇۇى مۇبۇۇۇارەك مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ۋەلىۇۇۇدىزىنا سۇۇۇىر سۇۇۇاقلىمايدۇ .ئۇۇۇۇ
بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇارقىلىق سۇۇۇۇىر سۇۇۇۇاقلىمايدىغان ۋە چېقىمچىلىۇۇۇۇق بىۇۇۇۇلەن
شۇۇۇۇۇۇغۇللىنىدىغان ھەرقانۇۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ۋەلىۇۇۇۇۇدىزىنا ئىكەنلىكىۇۇۇۇۇگە
ئىشۇۇۇارەت قىلغۇۇۇان .ئۇۇۇۇ بۇۇۇۇ قارىشۇۇۇىنى ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇ ئايىتىۇۇۇدىن
﴿كتُ و و َم بجو ْ و و ج جلِ و و ج جاِو و َويم﴾ ﴿قوپۇۇۇۇال ،ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە ھارامۇۇۇۇدىن
ئالغۇۇۇۇانُ :
بولغان﴾ .
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،سۇۇۇەلەف سۇۇۇالىھالردىن بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بىۇۇۇر
قېرىندىشۇۇۇىنى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇپ بېرىۇۇۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا باشۇۇۇقا قېرىنداشۇۇۇلىرىدىن
بىرىنىۇۇڭ سۇۇاھىبخان يامۇۇان كۆرىۇۇدىغان گېپىنۇۇى قىلىۇۇپ بېۇۇرىپتىكەن ،سۇۇاھىبخان
ئۇنىڭغۇۇا :ئۇۇى بۇۇۇرادىرىم! غەي ۇۋەت قىلۇۇدىڭ .سۇۇەن ئۇۇۈچ جىنۇۇايەت بىۇۇلەن مېنۇۇى
زىيۇۇارەت قىلىۇۇپ كەپسۇۇەن :بىۇۇرى ،قېرىندىشۇۇىمنى ماڭۇۇا يامۇۇان كۆرسۇۇەتتىڭ؛
يەنە بىۇۇرى ،ئۇنىۇۇڭ سۇۇەۋەبىدىن قەلبىمنۇۇى مەشۇۇغۇل قىلۇۇدىڭ (يەنۇۇى ھۇۇوزۇر -
ھۇۇاالۋىتىمنى بۇۇۇزدۇڭ)؛ ئۈچىنچىسۇۇى ،ئۇۇۆزەڭگە ئۇۇۆزەڭ تۇۇۆھمەت قىلۇۇدىڭ- ،
دېگەن.
دانۇۇاالردىن بىۇۇرى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :بىۇۇرى سۇۇاڭا قېرىندىشۇۇىڭنى تىلۇۇالپ
بەرسە ،سېنى تىللىغان بولىدۇ.
بىر كىشۇى ئەلۇى ئىبنۇى ھۈسۇەين رەزىيەلالھۇۇ ئەنھۇمانىۇڭ يېنىغۇا كېلىۇپ،
ئۇنىڭغا:
_ پۇۇاالنچى سۇۇېنى ئەيىۇۇبلەپ ،مۇنۇۇداق ،مۇنۇۇداق سۇۇۆزلەرنى قىلۇۇدى- ،
دېگەنىدى ،ئۇ ئۇنىڭغا:
_ ئۇنۇۇداق بولسۇۇا ،بىۇۇز ئۇنىۇۇڭ قېشۇۇىغا بىلۇۇلە ب ۇارايلى - ،دېۇۇدى .شۇۇۇنداق
قىلىۇۇپ ،ئۇۇۇالر ئۇنىۇۇڭ قېشۇۇىغا بىلۇۇلە بۇۇاردى .ئۇۇۇ يولۇۇدا كېتىۋېتىۇۇپ ،كۆڭلىۇۇدە:
ئىمام غەززالى «ئىھيا» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
سۈرە قەلەم 02 ،ۇ ئايەت.
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ھۈسۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ ئۇۇۆچ ئالىۇۇدىغان بولۇۇدى - ،دەپ ئويلىۇۇدى .بىۇۇراق،
ئۇ ئۇنىڭ قېشىغا بارغاندا ،ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇى قېرىندىشۇۇىم! ئەگەر مەن توغرۇلۇۇۇق ئېيتقانلىرىۇۇڭ تۇۇوغرا بولسۇۇا ،ﷲ
مېنى ئەپۇ قىلسۇن .ئەگەر خاتا بولسا ،ﷲ سېنى ئەپۇ قىلسۇن - ،دېدى.
ئەبۇۇۇ لەھەبنىۇۇڭ ئايۇۇالى چېقىمچىلىۇۇق قىالتتۇۇى .چېقىمچىلىۇۇق ئىنسۇۇانالر
ئارىسۇۇىدا دۈشۇۇمەنلىك پەيۇۇدا قىلىۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇاال قۇرئۇۇان كەرىمۇۇدە ئۇۇۇ ئايۇۇالنى
«ئوتۇۇۇن توشۇۇىغۇچى ئايۇۇال» دەپ سۇۇۈپەتلىدى .چۇۇۈنكى ئوتۇۇۇن ئۇۇوت بولۇۇۇپ
كۆيىدۇ ۋە ئوتنىڭ ئۇلغۇيىشىغا سەۋە بولىدۇ.
ئېيتىلىشۇۇىچە ،چېقىمچىلىۇۇق قىلىۇۇش شۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇىدىن يامانۇۇدۇر.
چۇۇۈنكى شۇۇەيتاننىڭ ئىشۇۇى ۋەسۋەسۇۇە قىلىشۇۇتىن ئىبۇۇارەت .چېقىمچۇۇى بولسۇۇا،
يۈزتۇرانە دۈشمەنلىك پەيدا قىلىدۇ.
*****
قىسسەەە :رىۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇىچە ،بىۇۇر ئۇۇادەم يەنە بىۇۇر ئادەمنىۇۇڭ بىۇۇر
قۇۇۇلنى :بۇۇۇ قۇلنىۇۇڭ چېقىمچىلىۇۇق قىلىش ۇتىن باشۇۇقا ھېچقانۇۇداق ئەيىبۇۇى يۇۇوق،
دەپ تۇۇوۋالپ سۇۇېتىۋاتقانلىقىنى كۇۇۆرۈپ ،بۇۇۇ ئەيىۇۇبكە ئۇۇانچە پىسۇۇەن قىلمۇۇاي
قۇلنى سېتىۋاپتۇ .قۇل بۇ كىشۇىنىڭ يېنىۇدا بىۇر نەچۇچە كۇۈن تۇرغانۇدىن كېۇيىن،
خوجايىنىنىۇۇڭ ئايالىغۇۇا :خوجۇۇايىنىم ئۈسۇۇتىڭىزگە خوتۇۇۇن ئېلىشۇۇنى ئويالۋاتىۇۇدۇ.
ئۇۇۇ سۇۇىزنى ياخشۇۇى كۆرمەيۇۇدىكەن .ئۇنىۇۇڭ سۇۇىزگە مايىۇۇل بولۇشۇۇىنى ۋە بۇۇۇ
پىكرىۇۇدىن ۋاز كېچىشۇۇىنى خالىسۇۇىڭىز ،ئۇۇۇ ئۇۇۇخالپ قالغۇۇان چاغۇۇدا ئۇسۇۇتىرا
بىلەن ئۇنىڭ سۇاقىلىنىڭ ئاسۇتى تەرىپىۇدىن بىۇر نەچۇچە تۇال سۇاقالنى كېسۇىپ،
ئۇۇۇنى يېنىڭىۇۇزدا سۇۇاقالڭ - ،دەپتۇۇۇ .ئايۇۇال كۆڭلىۇۇدە :شۇۇۇنداق قىۇۇالي - ،دەپتۇۇۇ.
ئايۇۇال بۇۇۇ ئىشۇۇنى ئۇۇويالپ قۇۇولى ئىشۇۇقا بارمۇۇاپتۇ ،ئۇۇاخىرى ئېۇۇرى ئۇخلىغانۇۇدا بۇۇۇ
ئىشنى قىلىشقا بەل باغالپتۇ.
كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ قۇۇۇۇل خوجايىنىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا :ئۇۇۇى
خوجۇۇۇايىنىم! ئايالىۇۇۇڭ بىۇۇۇر دوسۇۇۇ تۇتۇۋاپتۇۇۇۇ .باشۇۇۇقا بىرىنۇۇۇى ياخشۇۇۇى
كۆرىۇۇۇدىكەن .سۇۇۇەندىن قۇتۇلۇۇۇۇش يۇۇۇوللىرىنى ئىزدەۋېتىپتۇۇۇۇ .بۈگۇۇۇۈن كۇۇۇېچە
سۇۇۇۇېنى بوغۇزلىۇۇۇۇۋەتمەكچى ئىۇۇۇۇكەن .ئەگەر سۇۇۇۇۆزۈمگە ئىشەنمىسۇۇۇۇەڭ،
ئاخشۇۇۇۇاملىققا ئۇخلىغۇۇۇۇان بولۇۇۇۇۇپ يېتىۋېلىۇۇۇۇپ ،قانۇۇۇۇداق قىلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى
كۇۇۇۈزەتكىن .ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنى بوغۇۇۇۇزالش ئۈچۇۇۇۈن قولىغۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە ئېلىۇۇۇپ
كېلەمۇۇۇۇۇدۇ – يۇۇۇۇۇوق؟!  -دەپتۇۇۇۇۇۇ .خوجۇۇۇۇۇايىنى ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ئىشۇۇۇۇۇىنىپتۇ.
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ئاخشۇۇىمى ئۇخلىغۇۇان بولۇۇۇپ يېتىپتۇۇۇ .بىۇۇر چاغۇۇدا ئايۇۇالى قولىۇۇدا ئۇسۇۇتىرا
تۇتقۇۇان ھالۇۇدا ئېرىنىۇۇڭ سۇۇاقىلىنىڭ ئاسۇۇتى تەرىپىۇۇدىن بىۇۇر نەچۇۇچە تۇۇال
سۇۇۇاقالنى كېسۇۇۇىش ئۈچۇۇۇۈن كېلىۋاتقىۇۇۇدەك .ئېۇۇۇرى كۆڭلىۇۇۇدە :ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى
بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،قۇۇۇۇل تۇۇۇوغرا سۇۇۇۆزلەپتىكەن  -دە - ،دەپتۇۇۇۇ .ئايۇۇۇال
ئۇسۇۇۇتىرىنى ئۇنىۇۇۇڭ گېلىغۇۇۇا ئاپىرىشۇۇۇىغا ،ئېۇۇۇرى دەرھۇۇۇال ئورنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ،
ئۇستىرىنى تارتىۋېلىپ ،ئايالىنى بوغۇزالپ تاشالپتۇ.
ئايالنىۇۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇۇانلىرى كېلىۇۇۇۇپ ،ئايالنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۆلگەنلىكىنى كۆرۈپتۇۇۇۇۇ.
شۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ ،ئىككۇۇۇى ئۇۇۇائىلە بىۇۇۇر ۇ بىرىنۇۇۇى ئۆلتۈرۈشۇۇۇكە باشۇۇۇالپتۇ.
بۇنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى ئاشۇۇۇۇ قۇلنىۇۇۇڭ شۇۇۇۇملۇقىدىن سۇۇۇادىر بولۇپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇڭا ﷲ
تائۇۇۇۇاال چېقىمچىنىۇۇۇۇڭ پاسۇۇۇۇىق ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى بايۇۇۇۇان قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
َّ ِ
دهنُو و ووَا إِن ج و و ووع ُئ ْم رجع ِ و و و بِنجبج و و وَ رجوتجبجويَّونُو و ووَا يجن نُ ِ و و وويبَُا قجو َِْهو و ووع ِ ج جُعلجو و و َوَ
ين ج
دېۇۇۇۇۇۇگەن﴿ :يجو و ووع يجيُّو جُو و ووع الو و ووِ ج
رجوتُ ْ و وبِ َا جك جو ووَ هو ووع رجو ْو ووتُم اجو و ِ
وعَ ِه ج ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! ئەگەر سۇۇۇۇۇىلەرگە بىۇۇۇۇۇر
ُ
ج ج ْ
پاسۇۇۇىق ئۇۇۇادەم بىۇۇۇرەر خەۋەر ئېلىۇۇۇپ كەلسۇۇۇە( ،ئىشۇۇۇنىڭ ھەقىقىتىنۇۇۇى)
بىلمەسۇۇۇۇتىن بىۇۇۇۇرەر قەۋمنۇۇۇۇى رەنجىتىۇۇۇۇپ قۇيۇۇۇۇۇپ ،قىلمىشۇۇۇۇىڭالرغا
پۇشۇۇۇايمان قىلىۇۇۇپ قالماسۇۇۇلىقىڭالر ئۈچۇۇۇۈن( ،ئۇۇۇۇ خەۋەرنۇۇۇى) ئېۇۇۇنىقالپ
كۆرۈڭالر﴾ .
*****
ۋەز  -نەسەەىھەت :ھۇۇاۋايى  -ھەۋەسۇۇكە ئەسۇۇىر چۈشۇۇكەن ئۇۇى ئىنسۇۇان!
تۇۇېخىچە ئەسۇۇىرلىكتىن قۇتۇاللمايۋاتىسۇۇەن .ئۆلۈمۇۇدىن غەپلەتۇۇتە ئۆتتۇۇۈڭ ،مانۇۇا
ئەمۇۇدى ئۆلۇۇۈم يېتىۇۇپ كەلۇۇدى .سۇۇاالمەتلىكىڭدىن مەغرۇرالن ۇدىڭ ،مانۇۇا ئەمۇۇدى
ئۆلۈم تورىغۇا چۈشۇتۈڭ .قېنۇى ئۇويالپ باققىنۇا ،سۇەن مۇشۇۇ ھۇالەتتە ئۇۇ دۇنياغۇا
سۇۇەپەر قىلسۇۇاڭ ،ھالىۇۇڭ قانۇۇداق بولۇۇۇپ كېۇۇتەر؟! گەرچە سۇۇەن يىغلىمىسۇۇاڭمۇ،
ھېچ بولمىغاندا سېنى يىغا تۇتار!

سۈرە ھۇجۇرات 1 ،ۇ ئايەت
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قىرىق تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
لەنەت قىلىش
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنى تىلۇۇۇۇالش پاسۇۇۇۇىقلىقتۇر ،ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش كۇپرىلىقتۇۇۇۇۇر» ؛
«مۇۇۇۇۇئمىنگە لەنەت قىلىۇۇۇۇش ئۇۇۇۇۇنى ئۆلتۇۇۇۇۈرۈش بىۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇاراۋەردۇر» ؛
«ھەمىشۇۇۇۇۇە لەنەت ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغانالر قىيۇۇۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇۇۇدە شۇۇۇۇۇاپائەتچى ۋە
گۇۇۇۇۇۇۋاھچى بواللمايۇۇۇۇۇدۇ» ؛ «راسۇۇۇۇۇتچىل كىشۇۇۇۇۇىنىڭ لەنەت ئوقۇشۇۇۇۇۇى
دۇرۇ ئەمە » ؛ «مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىن باشۇۇۇۇۇۇۇۇقىالرنى تىللىمايۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ ،لەنەت
قىلمايدۇ ،قەبىى ۋە سەت گەپلەرنى قىلمايدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ئەگەر ئىنسۇۇۇۇان بىۇۇۇۇرەر نەرسۇۇۇۇىگە لەنەت قىلسۇۇۇۇا ،بۇۇۇۇۇ لەنەت ئاسۇۇۇۇمانغا
ئۆرلەيۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا ئاسۇۇۇۇمان دەرۋازىلىۇۇۇۇرى لەنەتنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلمۇۇۇۇاي
تاقىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن لەنەت يەرگە چۈشۈشۇۇۇكە باشۇۇۇاليدۇ ،يەرنىۇۇۇڭ
دەرۋازىلىرىمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا تاقىلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،لەنەت ئۇۇۇوڭ ۋە
سۇۇۇول تەرەپۇۇۇتە مېڭىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ .كىرىۇۇۇدىغان جۇۇۇاي تاپالمۇۇۇاي ،ئۇۇۇاخىرى
لەنەت قىلىنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى لەنەتۇۇۇۇكە اليىۇۇۇۇق بولسۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇدۇ.
ئەگەر لەنەتۇۇۇۇۇۇكە اليىۇۇۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇۇۇۇا ،لەنەت قىلغۇچىنىۇۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۆزىگە
قايتىدۇ» .
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مىۇۇنگەن تۆگىسۇۇىگە لەنەت
قىلغۇۇان بىۇۇر ئايۇۇالنى تۆگىسۇۇىنى ئېلىۋېلىۇۇپ جازالىغۇۇان ئىۇۇدى .ئىمۇۇران ئىبنۇۇى
ھۈسۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ بۇۇۇ ۋەقەنۇۇى سۇۇۆزلەپ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :پەيغەمۇۇبەر
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .بۇخارىمۇ «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .بۇخارىمۇ «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مەلۇۇۇم بىۇۇر سۇۇەپەردە بولۇۇۇپ ،ئەنسۇۇارى بىۇۇر
ئايۇۇال مىۇۇنگەن تۇۇۆگە سۇۇوكۇلداپ مېڭىۇۇپ ،ئۇۇۇنى بىلۇۇارام قىلغۇۇان ئىۇۇدى ،ئايۇۇال
تۇۇۆگىگە لەنەت ئوقۇۇۇدى .پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئايالنىۇۇڭ
لەنەت قىلغۇۇۇانلىقىنى ئۇۇۇاڭالپ قېلىۇۇۇپ« :تۆگىنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدىكى نەرسۇۇۇىلەرنى
چۈشۇۇۈرۈۋېلىپ ،ئۇۇۇنى قويىۇۇۋېتىڭالر ،چۇۇۈنكى ئۇۇۇ لەنەتۇۇكە ئۇچرىۇۇدى» دېۇۇدى.
ئىمۇۇران ئىبنۇۇى ھۈسۇۇەين رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق
دەيۇۇدۇ :مەن ئۇۇۇ تۆگىنىۇۇڭ ئىنسۇۇانالر ئارىسۇۇىدا مېڭىۇۇپ يۇۇۈرگەنلىكىنى ،ئەممۇۇا
ھېچكىمنىڭ ئۇنىڭغا چېقىلمايۋاتقانلىقىنى كۆرگەن ئىدىم .
ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :ئۆسۇۇۈم ۋە جازانىنىۇۇڭ ئەڭ
يۇۇۇۇامىنى بىراۋنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان قېرىندىشۇۇۇۇىنىڭ ئابرۇيىغۇۇۇۇا تىۇۇۇۇل
تەككۈزۈشىدۇر» .
ئەمۇۇر ئىبنۇۇى قەيۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :كىشۇۇى ئۇلىغىغۇۇا مىۇۇنگەن چاغۇۇدا،
ئۇۇۇالغ :ئۇۇى رەبۇۇبىم! بۇۇۇ ئۇۇادەمنى ماڭۇۇا رەھىم ۇدىل ھەمۇۇراال قىلىۇۇپ بەرگىۇۇن- ،
دەپ ئىلتىجۇۇا قىلىۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇ كىشۇۇى ئۇۇۇ ئۇالغقۇۇا لەنەت ئوقۇسۇۇا ،ئۇۇۇالغ:
ئۈسۇۇتىمدە تۇۇۇرۇپ ماڭۇۇا لەنەت ئوقۇۇۇدۇڭ ،ﷲنىۇۇڭ لەنىتۇۇى سۇۇاڭا بولسۇۇۇن- ،
دەيدۇ.
*****
مەلۇۇۇۇم ۋە مۇۇۇۇئەييەن شەخسۇۇۇنى كۆزلىمەسۇۇۇتىن ،گۇنۇۇۇاال قىلغۇۇۇۇچىالرنى
ئومۇۇۇمەن كۇۇۆزدە تۇتۇۇۇپ لەنەت ئوقۇۇۇش جۇۇايىزدۇر .ﷲ تائۇۇاال مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ﴿ :يجالج
لج ن وَُ مِ
اّلل جك جووَ المَّووعلِ ِ ج ﴾ ﴿راسۇۇۇتىنال ﷲنىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى زالىمالرغۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇى
ْج
ِ
اّلل جك ج ووَ
زالىمالرنۇۇۇۇى رەھمىتىۇۇۇۇدىن يىۇۇۇۇراق قىلىۇۇۇۇدۇ)﴾ ؛ ﴿ ََُّ اجو ْبتج ُِو و ْ رجونج َْ ج و و لَّ ْ نجو وَُ م
الْ جِووع ِ بِ ج ﴾ ﴿ﷲنىۇۇڭ لەنىتۇۇى يالغانچىالرغۇۇا بولسۇۇۇن ،دەپ ﷲقۇۇا يۇۇالۋۇرۇپ دۇئۇۇا
قىاليلى ،دېگىن﴾ .

مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ۋە بەززار رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ھۇد 01 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئال ئىمران 10 ،ۇ ئايەت.
300

چوڭ گۇناھالر

پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇۇۇاال ئۆسۇۇۇۇۇۈم ۋە جۇۇۇۇۇازانە يېگۇۇۇۇۇۈچىگە ،يېگۈزگۇۇۇۇۇۈچىگە ،گۇۇۇۇۇۇۋاھچى
بولغۇچىغۇۇۇۇۇا ۋە كۇۇۇۇۇاتىبلىق قىلغۇچىغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇۇاال
ھۇۇۇۇاالللىغۇچى ۋە ھااللالنغۇچىغۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇاال چۇۇۇۇاچ
ئۇلىغۇۇۇۇۇچى ۋە ئۇالتقۇۇۇۇۇچى ئايالغۇۇۇۇا ،خۇۇۇۇال چەككۇۇۇۇۈچى ۋە چەكتۈرگۇۇۇۇۈچى
ئايالغا ،قېشىنى تەرگۈچى ۋە تەرگۈزگۈچى ئايالغا لەنەت قىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت بولغانۇۇۇۇدا
دات ۇ پەريۇۇۇاد سۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇچى ئايالغۇۇۇا ،چېچىنۇۇۇى چۈشۇۇۇۈرۈۋەتكۈچى
ئايالغۇۇۇا ۋە ياقۇۇۇا يىرتىۇۇۇپ يىغلىغۇۇۇۇچى ئايالغۇۇۇا لەنەت قىلغۇۇۇان ؛ پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم رەسۇۇۇۇىم ۋە سۇۇۇۇۈرەت سۇۇۇۇىزغۇچىالرغا
لەنەت قىلغۇۇۇۇان ؛ پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم يەنە
يولنىڭ بەلگىسىنى ئۆزگەرتىۋەتكەن ئادەمگە لەنەت قىلغان .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىغا لەنەت قىلغۇۇۇان ۋە ئانىسۇۇۇىنى تىللىغۇۇۇان ئۇۇۇادەمگە
لەنەت قىلىۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇىنى يولۇۇۇدىن ئۇۇۇازدۇرىۋەتكەن
ئۇۇۇادەمگە لەنەت قىلىۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال ھۇۇۇايۋان بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا قىلغۇۇۇان
ئۇۇۇۇۇادەمگە لەنەت قىلىۇۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇۇاال لۇۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇۇاالمنىڭ
قەۋمىنىۇۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇۇىنى (يەنۇۇۇۇۇى لىۇۇۇۇۇۋاتە) قىلغۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىگە لەنەت
قىلىۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال پالچىنىۇۇۇڭ قېشۇۇۇىغا بارغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،ئايالىنىۇۇۇڭ
ئارقۇۇۇۇا يولىغۇۇۇۇا جىمۇۇۇۇا قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ»؛ «ﷲ تائۇۇۇۇاال
مېيىتقۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇان ئايالغۇۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەتراپىۇۇۇۇدىكى
كىشىلەرگە لەنەت قىلىدۇ».11
مۇسلىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
نىسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .بۇخارىمۇ ئاشۇ مەزمۇندا ھەدى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
 11ئەلبانى بۇ ھەدىسنى زەئىپ ھەدىسلەر قاتارىدا بايان قىلغان.
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پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ﷲ تائۇۇۇاال جامۇۇۇائەت ياقتۇرمىسۇۇۇىمۇ ،ئۇالرغۇۇۇا ئىمۇۇۇام بولىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە
لەنەت قىلىۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال ئېرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاچچىقىنى كەلتۇۇۇۈرۈپ يېتىۇۇۇپ
قالغۇۇۇان ئايالغۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇاال ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇرۇپ
نامازغۇۇۇۇا بارمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ» ؛ «ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۆزىنىۇۇۇۇڭ
نامىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا نەرسۇۇۇۇىنى ئاتۇۇۇۇاپ مۇۇۇۇال بوغۇزلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە لەنەت
قىلىۇۇۇدۇ»؛ «ﷲ تائۇۇۇاال ئوغرىغۇۇۇا ،سۇۇۇاھابىلەرنى تىللىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە لەنەت
قىلىدۇ» .
«ئايالغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇىۋالغان ئەرلەرگە (يەنۇۇۇۇۇى ھەزىلەكۇۇۇۇۇلەرگە) ،ئەرگە
ئوخشۇۇۇۇۇىۋالغان ئايالالرغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلىنغۇۇۇۇۇان»؛ «ئايالغۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇاش
ياسۇۇۇۇۇۇىنىۋالغان ئەرلەرگە ،ئەرگە ئوخشۇۇۇۇۇۇاش ياسۇۇۇۇۇۇىنىۋالغان ئايالالرغۇۇۇۇۇۇا
لەنەت قىلىنغۇۇۇۇۇۇان»؛ «ئايالغۇۇۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇۇۇاش كىيىنىۋالغۇۇۇۇۇۇان ئەرگە ،ئەرگە
ئوخشۇۇۇۇۇاش كىيىنىۋالغۇۇۇۇۇان ئايالغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلىنغۇۇۇۇۇان»؛ «ئاۋامنىۇۇۇۇۇڭ
ماڭىۇۇۇۇۇۇدىغان يولىغۇۇۇۇۇۇا تەرەت قىلىۇۇۇۇۇۇپ قويغۇۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇۇىگە لەنەت
قىلىنغۇۇۇۇان» ؛ «قولىغۇۇۇۇا خېۇۇۇۇنە ياقمايۇۇۇۇدىغان ئايالغۇۇۇۇا ،كۇۇۇۇۆزىگە سۇۇۇۇۈرمە
تارتمايدىغان ئايالغا لەنەت قىلىنغان».
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئايۇۇۇۇالىنى ئېرىۇۇۇۇدىن ،قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇوۋۇتقان كىشۇۇۇۇىگە،
ھەيۇۇزدار ئايۇۇال بىۇۇلەن جىمۇۇا قىلغۇۇان يۇۇاكى ئايالنىۇۇڭ ئارقۇۇا يولىغۇۇا جىمۇۇا
قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،مۇسۇۇۇۇلمان قېرىندىشۇۇۇىغا تىۇۇۇئ كۆتۇۇۇۈرگەن كىشۇۇۇىگە،
زاكۇۇۇۇات بەرمىۇۇۇۇگەن كىشۇۇۇۇىگە ،ئۇۇۇۇۆزىنى ئاتىسۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇادەمگە
نىسۇۇۇۇبەت بەرگەن يۇۇۇۇاكى خوجايىنىۇۇۇۇدىن باشۇۇۇۇقا ئۇۇۇۇادەمنى خوجۇۇۇۇايىن
قىلىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،ھايۋاننىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىنى داغلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،ﷲنىۇۇۇڭ
بەلگىلىمىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇويىچە جۇۇۇۇازا كەلۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇادەم سۇۇۇۇوتچىنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا
بارغانۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇڭ كەچۈرۈلۈشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇوراپ شۇۇۇۇاپائەت تىلىگۇۇۇۇۈچى ۋە
شۇۇۇاپائەت قىلغۇۇۇۇچى كىشۇۇۇىگە ،ئېرىنىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ئۆيۇۇۇدىن سۇۇۇىرتقا
ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
ئىمام تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى زەئىپ سەنەد بىلەن نەقىل قىلغان.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
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چىققۇۇۇان ئايالغۇۇۇا ،ئېرىنىۇۇۇڭ تۆشۇۇۇىكىگە كەلۇۇۇمەي يېتىۇۇۇپ قالغۇۇۇان ئايالغۇۇۇا
(تۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۇ ئېرىنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇپ كەلگەنۇۇۇۇگە قەدەر) ،ئىمكۇۇۇۇان
تېپىلغانۇۇۇۇۇدا كىشۇۇۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇۇۇىلىققا بۇيرۇمىغۇۇۇۇۇان ۋە يامۇۇۇۇۇانلىقتىن
توسۇۇۇۇمىغان كىشۇۇۇۇىگە ،لۇۇۇۇۇت ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ قەۋمىنىۇۇۇۇڭ ئىشۇۇۇۇىنى
(يەنۇۇۇى لىۇۇۇۋاتە) قىلغۇۇۇان يۇۇۇاكى قىلۇۇۇدۇرغان كىشۇۇۇىگە ،ھاراققۇۇۇا ،ھۇۇۇاراق
ئىچكۇۇۇۇۇۇۈچىگە ،ھۇۇۇۇۇۇاراق قۇيغۇچىغۇۇۇۇۇۇا ،قۇيۇۇۇۇۇۇدۇرغۇچىغا ،سۇۇۇۇۇۇاتقۇچىغا،
سۇۇۇۇېتىۋالغۇچىغا ،ھۇۇۇۇاراق ئىشۇۇۇۇلەپ چىقارغۇچىغۇۇۇۇا ،ئىشۇۇۇۇلەتكۈزگۈچىگە،
ھۇۇۇۇاراق ئاپىرىۇۇۇۇپ بەرگۇۇۇۇۈچىگە ،ئەكەلۇۇۇۇدۈرگۈچىگە ،ھاراقنىۇۇۇۇڭ پۇۇۇۇۇلىنى
خەجلىگۈچىگە ۋە ھاراقنى كۆرسىتىپ قويغۇچىغا لەنەت قىلىنىدۇ».
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ئۇۇۇۇالتە تۈرلۇۇۇۇۈك
كىشۇۇۇۇى بولۇۇۇۇۇپ ،مەن ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلۇۇۇۇدىم ،ﷲمۇۇۇۇۇ ئۇالرغۇۇۇۇا لەنەت
قىلۇۇۇدى ،دۇئاسۇۇۇى قوبۇۇۇۇل بولىۇۇۇدىغان بۇۇۇارلىق پەيغەمبەرلەرمۇۇۇۇ ئۇالرغۇۇۇا
لەنەت قىلۇۇۇۇۇۇدى :بىرىنچىسۇۇۇۇۇۇى ،ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ تەقۇۇۇۇۇۇدىرىنى يالغانغۇۇۇۇۇۇا
چىقۇۇۇارغۇچى؛ ئىككىنچىسۇۇۇى ،ﷲنىۇۇۇڭ كىتابىغۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە قوشۇۇۇقۇچى؛
ئۈچىنچىسۇۇۇى ،ﷲ خۇۇۇار قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنى ئەزىۇۇۇز ،ﷲ ئەزىۇۇۇز قىلغۇۇۇان
كىشۇۇۇۇىلەرنى خۇۇۇۇار قىلىۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۈن كۇۇۇۇۈچ ئىشۇۇۇۇلەتكەن كىشۇۇۇۇى؛
تۆتىنچىسۇۇۇۇى ،ﷲنىۇۇۇۇڭ ھەرىمىنىۇۇۇۇڭ (يەنۇۇۇۇى مەككىنىۇۇۇۇڭ) ھۇۇۇۇۆرمىتىنى
سۇۇۇاقلىمىغان (يەنۇۇۇى ھەرەمۇۇۇدە چەكلەنۇۇۇگەن ئىشۇۇۇالنى قىلغۇۇۇان) كىشۇۇۇى؛
بەشىنچىسۇۇۇۇى ،مېنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇرۇق ۇ تۇغقانلىرىمۇۇۇۇدىن ﷲ قېنىنۇۇۇۇى ھۇۇۇۇارام
قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنىڭ قېنىنۇۇۇى ھۇۇۇاالل سۇۇۇانىغۇچى؛ ئالتىنچىسۇۇۇى ،مېنىۇۇۇڭ
سۈننىتىمنى تەرك ئەتكۈچى» .
«قوشنىسۇۇۇىنىڭ ئايۇۇۇالى بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇۇا قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،ئانۇۇۇۇانىزم
قىلغۇۇۇان (يەنۇۇۇى قۇۇۇولى بىۇۇۇلەن زەكىرىنۇۇۇى ئوينۇۇۇاپ كۆڭۇۇۇۈل ئاچىۇۇۇدىغان)
كىشۇۇۇۇىگە ،ئانۇۇۇۇا ۋە قىزنۇۇۇۇى (ھەم بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇالنى ھەم ئۇنىۇۇۇۇڭ قىزىنۇۇۇۇى)
نىكاھىغۇۇۇا ئالغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ،پۇۇۇارا ئالغۇچىغۇۇۇا ،پۇۇۇارا بەرگۇۇۇۈچىگە ۋە ئۇالرنىۇۇۇڭ
ئوتتۇرسۇۇۇۇىدا ۋاسۇۇۇۇىتىچى بولغۇچىغۇۇۇۇا ،بىلىمىنۇۇۇۇى يوشۇۇۇۇۇرغان كىشۇۇۇۇىگە،
بېسۇۇۇۇىمدارلىق قىلغۇچىغۇۇۇۇا ،مۇسۇۇۇۇۇلماننى خورلىغۇۇۇۇان ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم
بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇىگە ،رەھىمسۇۇۇىز ۋالىغۇۇۇا ،ئۇۇۇۆيلەنمەي بويتۇۇۇاق ياشاشۇۇۇنى
تىرمىزى ،مالىك ،ھاكىم ،ئىبنى ھىببان ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان.
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تاللىغۇۇۇان ئەرگە ،يۇۇۇاتلىق بولماسۇۇۇلىقنى تاللىغۇۇۇان ئايالغۇۇۇا ،چۇۇۇۆل  -باياۋانغۇۇۇا
يۇۇۇالغۇز سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ۋە ھۇۇۇايۋان بىۇۇۇلەن جىمۇۇۇا قىلغۇۇۇان
كىشۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىنغۇۇۇۇان» .ﷲقۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ
پەيغەمبىرىنىڭ لەنىتىدىن پاناال تىلەيمىز ،ئامىن!
*****
بىلگىنكۇۇۇۇى ،بۇۇۇۇارلىق مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ بىۇۇۇۇردەك قارىشۇۇۇۇىغا كۇۇۇۇۆرە،
گۇناھسۇۇۇىز بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننى لەنەت قىلىۇۇۇش ھارامۇۇۇدۇر .ئەممۇۇۇا يامۇۇۇان
سۇۇۇۇۈپەتلەرگە ئىۇۇۇۇگە كىشۇۇۇۇىلەرنى ئاممىبۇۇۇۇاپ قىلىۇۇۇۇپ لەنەت قىلىۇۇۇۇش
جۇۇۇۇايىزدۇر .مەسۇۇۇۇىلەن ،ﷲ زالىمالرغۇۇۇۇا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇن ،ﷲ كاپىرالرغۇۇۇۇا
لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇن ،ﷲ پاسۇۇۇۇۇىقالرغا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇن ،ﷲ يەھۇدىيالرغۇۇۇۇۇا
لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن ،ﷲ ناسۇۇۇۇۇۇاراالرغا لەنەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن ،ﷲ رەسۇۇۇۇۇۇىم ۋە
سۈرەت سىزغۇچىالرغا لەنەت قىلسۇن! دېگەنگە ئوخشاش.
شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،بىۇۇۇۇرەر گۇنۇۇۇۇاھنى سۇۇۇۇادىر قىلغۇۇۇۇان مۇۇۇۇۇئەييەن بىۇۇۇۇر
شەخسۇۇۇۇكە كەلسۇۇۇۇەك ،ھەدىسۇۇۇۇلەرنىڭ زاھىۇۇۇۇرى مەنىسۇۇۇۇىگە ئاساسۇۇۇۇەن،
ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا لەنەت قىلىۇۇۇۇۇش ھۇۇۇۇۇارام ئەمە  .مەسۇۇۇۇۇىلەن ،يەھۇۇۇۇۇۇدىي،
خرىسۇۇۇتىلان ،زالىۇۇۇم ،زىنۇۇۇاخور ،ئۇۇۇوغرى ،جۇۇۇازانىخور دېگەنۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش.
ئەممۇۇۇا ئىمۇۇۇام غەززالۇۇۇى بۇنىڭمۇۇۇۇ ھۇۇۇارام ئىكەنلىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ
مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئەبۇۇۇۇۇ لەھە  ،ئەبۇۇۇۇۇ جەھۇۇۇۇل ،پىۇۇۇۇرئەۋن ۋە ھامانغۇۇۇۇا
ئوخشۇۇۇاش كۇۇۇاپىر ھۇۇۇالەتتە ئۇۇۇۆلگەنلىكىنى ئېنىۇۇۇق بىلىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرگە
لەنەت قىلسۇۇۇۇۇاق بولىۇۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۇۈنكى لەنەت ﷲنىۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇدىن
يىراقالشۇۇۇتۇرۇش دېمەكتۇۇۇۇر .ئەممۇۇۇا بىۇۇۇز بىۇۇۇرەر پاسۇۇۇىق يۇۇۇاكى كاپىرنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇاخىرقى نەپەسۇۇۇۇتە نۇۇۇۇېمە بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلمەيمىۇۇۇۇز .پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئىسۇۇۇىملىرىنى تىلغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ« :ئۇۇۇى
رەبۇۇۇبىم! ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان رەئۇۇۇلە ،زەكۇۇۇۋان
ۋە ئەسۇۇۇۇۇىييە قەبىلىلىۇۇۇۇۇرىگە لەنەت قىلغىۇۇۇۇۇن!» دېۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۆزىگە
كەلسۇۇۇۇەك ،بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۈچ ئەرە قەبىلىسۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇۇش جۇۇۇۇايىزدۇر.
چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇالرنىۇۇۇڭ كۇۇۇاپىر
ھالەتتە ئۆلىدىغانلىقىنى ئېنىق بىلەتتى.
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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ئىمۇۇۇۇام غەززالۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇر
ئىنسۇۇۇانغا يامۇۇۇانلىق تىۇۇۇلەش ئۇۇۇۇنى لەنەتلىۇۇۇگەن بىۇۇۇلەن يۇۇۇېقىن بولۇۇۇۇپ
قالىۇۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇۇا زالىمغىمۇۇۇۇۇ :ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا سۇۇۇۇاالمەتلىك بەرمىسۇۇۇۇۇن،
بۇۇۇاالالردىن ساقلىمىسۇۇۇۇۇن دېگەنۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش بەتۇۇۇۇدۇئاالرنى قىلىشۇۇۇۇمۇ
لەنەتۇۇۇكە يېقىنلىشۇۇۇىپ قالىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن بۇۇۇۇالر ئەيىبلىنىۇۇۇدىغان
ئىشۇۇۇتۇر .ھايۋانالرغۇۇۇا ۋە جانسۇۇۇىز مەخلۇقاتالرغۇۇۇا لەنەت ئوقۇشۇۇۇمۇ يامۇۇۇان
كۆرۈلىۇۇۇۇدىغان ئىۇۇۇۇش .شۇۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن ،ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرى مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :لەنەتۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولمىغۇۇۇان ئۇۇۇادەمگە لەنەت ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇى
دەرھۇۇۇۇال :لەنەتۇۇۇۇكە اليىۇۇۇۇق بولمىسۇۇۇۇا ،سۇۇۇۇۆزۈمنى قۇۇۇۇايتۇرۇۋالىمەن- ،
دېسۇن.
*****
ياخشۇۇۇى ئىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇپ ،يامۇۇۇان ئىشۇۇۇتىن توسۇۇۇقۇچى يۇۇۇاكى ئەخۇۇۇالق
ئۆگەتكۇۇۇۇۈچى ئۆزىنىۇۇۇۇڭ تىڭشۇۇۇۇىغۇچىلىرىغا :ھالىڭغۇۇۇۇا ۋاي! ئۇۇۇۇى ئەقلۇۇۇۇى
كەم! ئۇۇۇۇى يىراقنۇۇۇۇى كۆرەلمەيۇۇۇۇدىغان! ئۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزىگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلغۇۇۇۇۇچى!
دېگەنۇۇۇگە ئوخشۇۇۇاش سۇۇۇۆزلەر بىۇۇۇلەن خىتۇۇۇا قىلسۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ .گەرچە ئۇۇۇۇ
سۇۇۇۇۇۆزىدە راسۇۇۇۇۇتچىل بولغۇۇۇۇۇان تەقۇۇۇۇۇدىردىمۇ ،ئۇۇۇۇۇۇالرنى يالغانچىغۇۇۇۇۇا
چىقارماسۇۇۇۇۇلىقى ،ئوپلوچۇۇۇۇۇۇق يۇۇۇۇۇاكى دارىۇۇۇۇۇتمىالپ ۋەيۇۇۇۇۇاكى پۇرۇتۇۇۇۇۇۇپ
قارىلىماسۇۇۇلىقى كېۇۇۇرەك .بىزنىۇۇۇڭ يۇقىرىۇۇۇدا دۇرۇسۇۇۇلۇقىنى تىلغۇۇۇا ئالغۇۇۇان
سۇۇۇۇۇۆزلىرىمىزدىن تىڭشۇۇۇۇۇىغۇچىالرنىڭ دىققىتىنۇۇۇۇۇى تۇۇۇۇۇارتىش ،ئۇۇۇۇۇۇالرنى
ئاگاھالنۇۇۇۇۇۇدۇرۇش ۋە قىلىنغۇۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنىڭ ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ دىللىرىغۇۇۇۇۇۇا
ئۆزلىشىشى مەقسەت قىلىنىدۇ .توغرىسىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
ئۇۇۇى ﷲ! قەلبلىرىمىزنۇۇۇۇى سۇۇۇۇەندىن باشۇۇۇقىغا باغلىنىۇۇۇۇپ قېلىشۇۇۇۇتىن
پۇۇۇاكلىغىن .بىزنۇۇۇى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىزنى ۋە بۇۇۇارلىق مۇسۇۇۇۇلمانالرنى سۇۇۇەن
ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ،ئۇالرمۇۇۇۇ سۇۇۇېنى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەردىن
قىلغىن ،ئامىن!
*****
ۋەز ە نەسەەەىھەت :يىۇۇۇراق سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇان ،ئەممۇۇۇا ئۇۇۇوزۇق –
تۈلۇۇۈكنى ئۇۇاز ئالغۇۇان ،پايۇۇدىنى تاشۇۇالپ ،زىيانغۇۇا يۇۇۈز تۇتقۇۇان ئۇۇى ئىنسۇۇان!
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تۇۇۇوغرا يۇۇۇول سۇۇۇاڭا مەخپىۇۇۇي قېلىۋاتامۇۇۇدۇ؟ ۋاقىتنۇۇۇى قاچۇۇۇانغىچە زايۇۇۇا
قىلىسەن؟ ھالبۇكى ،پەرىشتىلەر ئۇنى بىرمۇبىر خاتىرىلەپ تۇرىدۇ.
بىۇۇۇر شۇۇۇېلىردا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن (مەزمۇۇۇۇنى) :تۈنۈگۇۇۇۈنكى كۈنۇۇۇۈڭ
ئادىۇۇۇل گۇۇۇۇۋاھچى بولۇۇۇۇپ ئۆتۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .ئۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،يېڭۇۇۇى بىۇۇۇر
كۇۇۇۈن گۇۇۇۇۋاھچى بولۇۇۇۇپ كەلۇۇۇدى .ئەگەر سۇۇۇەن تۈنۈگۇۇۇۈن گۇنۇۇۇاال ئىشۇۇۇلىگەن
بولسۇۇۇۇاڭ ،تېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاغالم چاغۇۇۇۇدا ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇۇۋالغىن .ياخشۇۇۇۇى
ئەمەللەرنۇۇۇى ھەرگىۇۇۇز ئەتىۇۇۇگە قويمۇۇۇا .بەزى ئەتىۇۇۇلەر كەلگەنۇۇۇدە ،سۇۇۇەن
ئۇۇۇاللىبۇرۇن كېتىۇۇۇپ قالغۇۇۇان بولۇشۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇمكىن .نۇۇۇاۋادا ئۆلۇۇۇۈم سۇۇۇاڭا
كەلۇۇۇمەي ،يۇۇۇېقىن دوسۇۇۇتۇڭنى ئېلىۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن بولسۇۇۇا ،بىلگىنكۇۇۇى ،ئۇۇۇۇ
ئەتە ساڭا چوقۇم كېلىدۇ.
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قىرىق بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
ئەھدىگە خىالپلىق قىلىش ۋە ۋەدىگە ۋاپا قىلماسلىق
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جيج ْ رُو و ووَاْ بِعلْ ج ُْ و و و ِ إِ َّن الْ ج ُْ و و و ج جئو و ووع جن جه ْسو و و ُوم الِ﴾

﴿ئەھۇۇۇدىگە ۋاپۇۇۇا قىلىڭۇۇۇالر( ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى) ئەھۇۇۇدە ئۈسۇۇۇتىدە (يەنۇۇۇى
ئەھۇۇۇدىگە ۋاپۇۇۇا قىلغۇۇۇان  -قىلمىغۇۇۇانلىق ئۈسۇۇۇتىدە) ئەلۇۇۇۋەتتە سۇۇۇوئال -
سۇۇۇوراق قىلىنىسۇۇۇىلەر﴾  .زۇججۇۇۇاج مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ﷲ بۇيرىغۇۇۇان يۇۇۇاكى
توسقان ھەممە ئىشالر ئەھدىدىن ھېسابلىنىدۇ.
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :ي و ووع يجيُّوُ و ووع الَّو و ِوِين دهنُ و ووَاْ يج رُو ووَاْ بِو ووعلْ َُ ِ
ََ﴾
ج ج
ُ
ْ
ج ج
﴿ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! ئەھۇۇۇۇۇدىلەرگە (يەنۇۇۇۇۇى ﷲ بىۇۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ
ئۇۇۇۇاراڭالردىكى ۋە سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۆز ئۇۇۇۇاراڭالردىكى ئەھۇۇۇۇدىلەرگە) ۋاپۇۇۇۇا
قىلىڭۇۇۇالر﴾  .ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە
توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :بۇۇۇۇ ئەھۇۇۇدىلەردىن قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە ھۇۇۇاالل
ۋە ھۇۇۇۇارام دەپ كۆرسۇۇۇۇىتىلگەن ،پەرز قىلىنغۇۇۇۇان ،جازاسۇۇۇۇى بەلگىلەنۇۇۇۇگەن
ھەممە نەرسىلەر مەقسەت قىلىنىدۇ.
زەھھۇۇۇۇاك مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇدىلەردىن ﷲ تائۇۇۇۇاال ھۇۇۇۇاالل
قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى ھۇۇۇاالل ،ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى ھۇۇۇارام بىلىۇۇۇش،
پەرز نامۇۇۇازالرنى ئۇۇۇۆتەش ۋە باشۇۇۇقا پەرزلەرنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ﷲ
تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتتىن ئالغۇۇۇان ئەھۇۇۇدىلەر مەقسۇۇۇەت قىلىنىۇۇۇدۇ .ئەھۇۇۇدە ﷲ
تائۇۇۇاال بىۇۇۇزگە پەرز قىلىۇۇۇپ بېكىۇۇۇتكەن ئەھۇۇۇدىنامە بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى بۇزۇشۇۇۇقا
بولمايدۇ.
مۇقاتىۇۇۇۇل مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇدىلەردىن ﷲ تائۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇان
كەرىمۇۇۇۇدە ئەمەل قىلىشۇۇۇۇقا بۇيرۇغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرغا ،توسۇۇۇۇقان ئىشۇۇۇۇالردىن
يېنىشۇۇۇقا ،مۇۇۇۇئمىنلەر بىۇۇۇلەن مۇشۇۇۇرىكالر ئوتتۇرىسۇۇۇىدىكى ئەھۇۇۇدىلەرگە،

سۈرە بەنى ئىسرائىل 23 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 0 ،ۇ ئايەت.
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شۇۇۇۇنىڭدەك ،ئىنسۇۇۇانالر ئارىسۇۇۇىدىكى ئۇزئۇۇۇارا ئەھۇۇۇدىلەرگە ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇش
مەقسەت قىلىنىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«تۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت بولۇۇۇۇپ ،كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ تۇۇۇۆت ئۇۇۇاالمەت تېپىلسۇۇۇا ،خۇۇۇالى
مۇنۇۇۇاپىق بولىۇۇۇدۇ .كىمۇۇۇدە بۇۇۇۇ ئۇۇۇاالمەتلەردىن بىرسۇۇۇى تېپىلسۇۇۇا ،تۇۇۇاكى ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇنى تەرك ئەتمىگىۇۇۇچە ئۇنىڭۇۇۇدا مۇناپىقلىقنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ئۇۇۇاالمىتى تېپىلغۇۇۇان
بولىۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۇ گەپ قىلسۇۇۇا ،يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەيدۇ .ئىشۇۇۇەنچلىك دەپ قارالسۇۇۇا،
خىيۇۇۇانەت قىلىۇۇۇدۇ .ۋەدە قىلسۇۇۇا ،ۋەدىسۇۇۇىدە تۇرمايۇۇۇدۇ .بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن
ئۇرۇشۇۇۇۇپ قالسۇۇۇا ،ئۇۇۇاغزىنى بۇزىۇۇۇدۇ» ؛ «قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە ۋەدىسۇۇۇىنى
بۇزغۇۇۇان ھەربىۇۇۇر كىشۇۇۇىنىڭ بۇۇۇايرىقى بولىۇۇۇدۇ ۋە :بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى
پاالنچىنىڭ خىيانىتى (يەنى بۇزغان ئەھدىسى) دېيىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ﷲ تائۇۇۇاال :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى مەن ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنىڭ دەۋاگىۇۇۇرىمەن.
بىۇۇۇرى ،مېنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىمنى تىلغۇۇۇا ئېلىۇۇۇپ ۋەدە قىلغۇۇۇان ،ئانۇۇۇدىن ۋەدىسۇۇۇىنى
بۇزغۇۇان كىشۇۇى؛ يەنە بىۇۇرى ،ھۇۇۆر كىشۇۇىنى قۇۇۇل قىلىۇۇپ سۇۇېتىپ ،پۇۇۇلىنى
خەجلىۇۇۇگەن كىشۇۇۇى؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،بىرىنۇۇۇى يۇۇۇالالپ تولۇۇۇۇق ئىشۇۇۇلىتىپ،
ئاندىن ئىش ھەققىنى بەرمىگەن كىشى - ،دەيدۇ» .
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى ﷲقۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇاش تارتسۇۇۇا (يەنۇۇۇى
شۇۇۇەرئىي خەلىۇۇۇپىگە بويسۇنمىسۇۇۇا) ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا
ھېچقانۇۇۇداق دەلىۇۇۇل  -ئىسۇۇۇپاتى يۇۇۇوق ھالۇۇۇدا بارىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى خەلىۇۇۇپىگە
بەيۇۇۇلەت قىلماسۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇە ،جۇۇۇاھىلىيەت ئۆلۈمىۇۇۇدە (يەنۇۇۇى ھىۇۇۇدايەتتىن
ئازغان ھالدا) ئۆلگەن بولىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى دوزاخۇۇۇۇتىن يىراقلىشۇۇۇۇىپ ،جەنۇۇۇۇنەتكە كىرىشۇۇۇۇنى خالىسۇۇۇۇا،
بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام بۇخارى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
308

چوڭ گۇناھالر

ئۆلۇۇۇۈمنى ﷲ ۋە ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن (يەنۇۇۇى مۇۇۇۇئمىن
بولغۇۇۇان) ھالۇۇۇدا كۈتسۇۇۇۇن .قانۇۇۇداق مۇئۇۇۇامىلە كۆرۈشۇۇۇنى خالىسۇۇۇا ،ئالۇۇۇدى
بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۆزى باشۇۇۇقىالرغا شۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە قىلسۇۇۇۇن .كىمكۇۇۇى بىۇۇۇرەر
خەلىۇۇۇۇپىگە بەيۇۇۇۇلەت قىلسۇۇۇۇا ،خەلىۇۇۇۇپە ئۇنىڭغۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى ۋە قەلبىنۇۇۇۇى
بەرگەن ئەھۋالۇۇۇدا ،ئۇمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا كۇۇۇۈچى يەتكىۇۇۇنىچە ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇۇن.
ئەگەر بىۇۇۇۇۇرى ئوتتۇرىغۇۇۇۇۇا چىقىۇۇۇۇۇپ خەلىپىلىكنۇۇۇۇۇى تاالشسۇۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ
كاللىسىنى ئېلىڭالر» .

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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قىرىق ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
پالچى ۋە مۇنەججىملەرنىڭ سۆزلىرىنى تەستىقالش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالج نجو َْو و و ُ جه و ووع لجو و ْوي ج لجو و و ج بِو و ِوِّ ِك ْ و ووم إِ َّن َّ
السو و و ْ ج
جالْبج ج و و و جور جالُْو و و جوم جاَ ُئوو و و ُّ يُ لِوو و و ج جئو و ووع جن جكْنو و ووُِّ جه ْسو و و ُوم الِ﴾ ﴿بىلمەيۇۇۇۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇۇۇۇەڭگە

ئەگەشۇۇۇۇۇمە (يەنۇۇۇۇۇى بىلمىگەننۇۇۇۇۇى بىلۇۇۇۇۇدىم ،كۇۇۇۇۇۆرمىگەننى كۇۇۇۇۇۆردۈم،
ئاڭلىمىغۇۇۇاننى ئاڭلىۇۇۇدىم دېۇۇۇمە)( ،ئىنسۇۇۇان قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى) قۇۇۇۇالق،
كۇۇۇۆز ،دىۇۇۇل (يەنۇۇۇى سۇۇۇەزگۈ ئەزالىۇۇۇرى)نىۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇلىرى ئۈسۇۇۇتىدە
ھەقىقەتەن سوئال  -سوراق قىلىنىدۇ﴾ .
بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتكە ئاساسۇۇۇۇەن ،بىلمىۇۇۇۇگەن نەرسۇۇۇۇىنى سۆزلىمەسۇۇۇۇلىك
الزىۇۇۇم .ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇاال
بەندىلىرىۇۇۇۇدىن قۇۇۇۇۇالق ،كۇۇۇۇۆز ۋە دىللىرىنۇۇۇۇى نۇۇۇۇېمىگە ئىشۇۇۇۇلەتكەنلىكىنى
سۇۇۇورايدۇ .شۇۇۇۇڭا بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت كىشۇۇۇىنى ھۇۇۇاالل بولمىغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرگە
قاراشۇۇۇتىن ،ھارامغۇۇۇا قۇۇۇۇالق سېلىشۇۇۇتىن ۋە جۇۇۇايىز بولمىغۇۇۇان نەرسۇۇۇىلەرنى
ئارزۇ قىلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ.
ِ
﴿كو و ِوعُُ الْغجْيو و ِ
جح و و ِ ا
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :ج
ول رجو و جور يُمْ ُِو و ُور جك جو ووَ َجْيبِو ووِّ ي ج
او ووَ ِهو وون َّ ُ و ووََ ﴾ ﴿ﷲ غەيبنۇۇۇۇى بىلگۈچىۇۇۇۇدۇر ،ئۆزىنىۇۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇۇدىن
إَِّال جه و و ِن ا ْنج ج
ھېچبىۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۇادەمنى خەۋەردار قىلمايۇۇۇۇۇدۇ .پەقەت ﷲ ئۇۇۇۇۇۆزى مەمنۇۇۇۇۇۇن
بولغان پەيغەمبىرىگىال (بەزى غەيبنى بىلدۈرىدۇ)﴾ .
ئىبنۇۇۇۇى جەۋزى بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇۇدۇ :غەيبنۇۇۇۇۇى پەقەت ﷲ تائۇۇۇۇۇاالال بىلىۇۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇۇ يېگانىۇۇۇۇۇدۇر،
پادىشۇۇۇۇاھلىقىغا ھۇۇۇۇېچكىم شۇۇۇۇېرىك ئەمە  .ئىنسۇۇۇۇانالر ئىچىۇۇۇۇدىن پەقەت
ئۇۇۇۆزى خالىغۇۇۇان پەيغەمۇۇۇبەرگىال ئۆزىنىۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇدىن بىلدۈرىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى
پەيغەمبەرلەرنىۇۇۇۇڭ ئىنسۇۇۇۇانالرغا غەيىبۇۇۇۇتىن خەۋەر بېرىشۇۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
راسۇۇۇ پەيغەمۇۇۇبەر ئىكەنلىكىنۇۇۇى كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدۇ .دېۇۇۇمەك ،ﷲ تائۇۇۇاال

سۈرە بەنى ئىسرائىل 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە جىن 21 ،ۋە  21ۇ ئايەتلەر.
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پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە تاللىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرگە ئۆزىنىۇۇۇۇڭ غەيبىۇۇۇۇدىن خالىغۇۇۇۇان
مىقۇۇۇداردا بىلدۈرىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت :يۇلتۇزالرغۇۇۇا قۇۇۇاراپ غەيبنۇۇۇى بىلگىلۇۇۇى
بولىۇۇۇۇدۇ - ،دەپ بىلجىراليۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىلەرنىڭ كۇۇۇۇاپىر بولىۇۇۇۇدىغانلىقىنى
كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى رەمچۇۇۇى يۇۇۇاكى پالچىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بېرىۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇۆزلىرىنى
تەسۇۇۇتىق قىلسۇۇۇا ،مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە نازىۇۇۇل
قىلىنغان نەرسىگە كاپىر بولغان بولىدۇ» .
زەيۇۇۇد ئىبنۇۇۇى خالىۇۇۇد جۇۇۇۇھەنى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم (ھۇۇۇۇۇدەيبىيەدە) يۇۇۇۇامغۇر
يېغىۇۇۇپ توختىغۇۇۇان بىۇۇۇر سۇۇۇەھەر ۋاقتۇۇۇى بامۇۇۇدات نۇۇۇامىزىنى ئوقۇۇۇۇدى.
نامازدىن كېيىن جامائەتكە ئالدىنى قىلىپ:
_ رەببىڭالرنىۇۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇۇېمە دېگەنلىكىنۇۇۇۇۇۇى بىلەمسۇۇۇۇۇۇىلەر؟  -دەپ
سورىدى .ساھابىلەر:
_ ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇۇرى بىلگۈچىۇۇۇۇۇۇدۇر - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا
بەرگەنىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇ :بەندىلىرىمۇۇۇدىن بەزىسۇۇۇى ماڭۇۇۇا ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن ھالۇۇۇدا،
يەنە بەزىسۇۇۇى كۇۇۇاپىر بولغۇۇۇان ھالۇۇۇدا تۇۇۇاڭ ئۇۇۇاتقۇزدى .كىمكۇۇۇى :ﷲنىۇۇۇڭ
پەزلۇۇى  -كەرىمۇۇى بىۇۇلەن يۇۇامغۇر ياغۇۇدى دېۇۇگەن بولسۇۇا ،ئۇۇۇ ماڭۇۇا ئىمۇۇان
كەلتۇۇۈرگەن ،يۇلتۇزالرغۇۇۇا كۇۇاپىر بولغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇا كىمكۇۇۇى :پۇۇۇاالنى ۋە
پۇسۇۇۇتانى يۇلتۇزنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى بىۇۇۇلەن يۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇدى دېۇۇۇگەن بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ
ماڭۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۈرمىگەن ،يۇلتۇزالرغۇۇۇۇا ئىمۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۈرگەن بولىۇۇۇۇدۇ،
دېدى  - ،دېدى.
ئۇۇۇۇالىمالر :ئەگەر بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان :پۇۇۇۇاالنى يۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ چىقىشۇۇۇۇى
بىۇۇۇۇلەن يۇۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇۇدى ،دەپ يۇۇۇۇامغۇرنى شۇۇۇۇۇ يۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ پەيۇۇۇۇدا
قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ۋە ياغۇۇۇۇدۇرغانلىقىنى نەزەردە تۇتسۇۇۇۇا ،شۈبھىسۇۇۇۇىز كۇۇۇۇاپىر ۋە
مۇۇۇۇۇرتەد بولىۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇ :پۇۇۇۇاالنى يۇلتۇزنىۇۇۇۇڭ چىقىشۇۇۇۇى يۇۇۇۇامغۇر
ياغىۇۇۇۇدىغانلىقنىڭ ئۇۇۇۇاالمىتى ،دەپ يۇۇۇۇامغۇرنى ﷲنىۇۇۇۇڭ ياراتقۇۇۇۇانلىقىنى ۋە
ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ياغۇۇۇۇدۇرغانلىقىنى نەزەردە تۇتسۇۇۇۇا ،ئىمانۇۇۇۇدىن چىقمايۇۇۇۇدۇ ،دەپ قارايۇۇۇۇدۇ.
ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇالر :مەلۇۇۇۇم يۇلتۇۇۇۇز يۇۇۇامغۇر ياغىۇۇۇدىغانلىققا ئۇۇۇاالمەت بولىۇۇۇدۇ،
دەپ قاراشۇۇۇۇۇنىڭ مەكروھلىقىۇۇۇۇۇدا ئىخۇۇۇۇۇتىالپ قىلىشۇۇۇۇۇتى .توغرىسۇۇۇۇۇى،
مۇنۇۇۇۇداق قۇۇۇۇاراش مەكروھتۇۇۇۇۇر .چۇۇۇۇۈنكى بۇۇۇۇۇ كاپىرالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزلىرىدىن
ئىبۇۇۇارەت .مانۇۇۇا بۇۇۇۇ ،بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنىڭ زاھىۇۇۇرى مەنىسۇۇۇىدۇر .توغرىسۇۇۇىنى ﷲ
ياخشى بىلىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇۇى پالچىنىۇۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇۇدىغا بارسۇۇۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇۇۇانلىرىنى
تەستىقلىسا ،ئۇنىڭ نامىزى قىرىق كۈنگىچە قوبۇل قىلىنمايدۇ» .
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :بەزى
كىشۇۇۇىلەر پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن پالچىالرنىۇۇۇڭ
ئېيتقۇۇۇۇانلىرى ھەققىۇۇۇۇدە سۇۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇۇانلىرى ھۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇە ئەمە »
دەپ جاۋا بەردى .ئۇالر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇالرنىۇۇۇڭ ئېيتقۇۇۇانلىرى بەزىۇۇۇدە راسۇۇۇ
چىقىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ ئەمەسۇۇۇمۇ؟  -دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ راسۇۇۇۇۇ چىققىنۇۇۇۇۇى ھەق سۇۇۇۇۇۆز بولۇۇۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇۇنى جىۇۇۇۇۇنالر
(پەرىشۇۇۇۇتىلەردىن ئۇۇۇۇوغرىلىقچە) ئاڭلىۋالىۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇنى پۇۇۇۇالچى
دوسۇۇۇتىغا يەتكۈزىۇۇۇدۇ .پۇۇۇالچى بولسۇۇۇا بۇۇۇۇ ھەق سۇۇۇۆزگە يۇۇۇۈز يالغۇۇۇاننى
قوشۇپ سۆزلەيدۇ - ،دېدى .
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم:
«پەرىشۇۇۇتىلەر ″ئانۇۇۇان ″دېۇۇۇگەن بۇلۇتقۇۇۇا چۈشۇۇۇكەندە ،ئاسۇۇۇماندا ھۆكۇۇۇۈم
چىقىرىلغۇۇۇان بەزى نەرسۇۇۇىلەر ھەققىۇۇۇدە ئۆزئۇۇۇارا سۆزلىشۇۇۇىدۇ .بۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا
شۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇۆزلىرىنى ئۇۇۇۇۇوغرىلىقچە ئاڭاليۇۇۇۇۇدۇ ۇ دە،

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ھەدى بىرلىككە كەلگەن.
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ئاڭلىغۇۇۇانلىرىنى پالچىالرغۇۇۇا يەتكۈزىۇۇۇدۇ .پۇۇۇالچىالر ئۇنىڭغۇۇۇا ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇدىن
يۈز يالغاننى قوشۇپ سۆزلەيدۇ» .
قۇبەيسۇۇۇۇە ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ مەخۇۇۇۇارىق رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :مەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق
دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم« :تۇۇۇاش تىزىۇۇۇپ يۇۇۇاكى سۇۇۇىزىق سۇۇۇىزىپ پۇۇۇال
ئۇۇۇېچىش ،قۇشۇۇۇالرنى قۇۇۇوغالپ ئۇچۇرتۇۇۇۇپ ياخشۇۇۇى يۇۇۇاكى شۇۇۇۇم پۇۇۇال
ئۇۇېلىش ،قۇۇۇش يۇۇاكى باشۇۇقا نەرسۇۇىدىن شۇۇۇم پۇۇال ئۇۇېلىش سۇۇېھىرگەرلىك
ۋە پالچىلىق ھېسابلىنىدۇ» .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
ئىلمۇۇۇى نۇجۇمۇۇۇدىن بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە ئۆگەنسۇۇۇە ،سۇۇۇېھىرگەرلىكتىن مەلۇۇۇۇم
نەرسۇۇۇۇە ئۇۇۇۇۆگەنگەن بولىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇنى قانچىلىۇۇۇۇك زىيۇۇۇۇادە ئۆگەنسۇۇۇۇە،
سېھىرگەرلىكنى شۇنچىلىك زىيادە ئۆگەنگەن بولىدۇ» .
ئەلۇۇۇى ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇابۇ تالىۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
پۇۇۇۇالچى سۇۇۇۇېھىرگەردۇر ،سۇۇۇۇېھىرگەر دۇنيۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەتتە كۇۇۇۇاپىردۇر .ﷲ
تائاالغۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئۇنۇۇۇداق گۇنۇۇۇاھالردىن ساقلىشۇۇۇىنى ۋە
ئامان قىلىشىنى تىلەيمىز ،ئامىن!
*****
ۋەز ە نەسەەەىھەت :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى! ئۇۇۇاخىرەتكە سۇۇۇەپەر
قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن سۇۇۇىلەردىن بۇۇۇۇرۇن ئۆتكەنلەرنىۇۇۇڭ ئەھۇۇۇۋالىنى ئۇۇۇويالپ
بۇۇۇۇۇېقىڭالر .قەبرىلىرىڭالرغۇۇۇۇۇا كىرىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن ئىشۇۇۇۇۇىڭالرغا نەزەر
سۇۇۇۇېلىڭالر .ئىمكانىڭالرنىۇۇۇۇڭ بېرىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇەپەرگە تەييۇۇۇۇارلىق قىلىڭۇۇۇۇالر.
ئۇۇۇۇۇرۇق  -تۇغقۇۇۇۇان قېرىنداشۇۇۇۇالر ۋە دوسۇۇۇۇتالر قېنۇۇۇۇى؟ ھەشۇۇۇۇەمەتلىك
قەسۇۇۇۇۇىرلەرنى سۇۇۇۇۇالغانالر قەيەرگە كەتتۇۇۇۇۇى؟ ﷲنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇۇلەن
قەسۇۇۇۇۇەمكى ،ئۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۆز ۋەتەنلىرىۇۇۇۇۇدىن ئايرىلۇۇۇۇۇدى .قەبرىلىرىۇۇۇۇۇدە
كېپەنلىرىمۇ چۈرۈپ تىتىلدى.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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بىۇۇۇۇۇۇر ئاگاھالندۇرغۇچىۇۇۇۇۇۇدىنُ ﴿ :ئ و و و ُّ هو و وون جك جيوُو و ووع رجو و و َ
وعن﴾ ﴿زېمىننىۇۇۇۇۇۇڭ
ج ْ ْج
ئۈسۇۇۇۇتىدىكى ھەمۇۇۇۇمە يوقىلىۇۇۇۇدۇ﴾ دەپ نىۇۇۇۇدا كەلگەنىۇۇۇۇدى ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ
ئەھۇۇۇۋالى ئۇۇۇۆزگەردى .ئۇۇۇۇالرنى كۇۇۇېچە قوينىۇۇۇدىن تارتىۇۇۇپ ئالۇۇۇدى .ئۇۇۇۇالر
بۇۇۇۇالىلىرى ۋە مۇۇۇۇال  -دۇنياسۇۇۇۇىدىن خەۋەر ئااللمىۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇزاق ئۇۇۇۇۆتمەي
دوسۇۇۇتلىرى ئۇۇۇۇالرنى ئۇنۇۇۇۇتتى .ئۇۇۇۇالر تۇۇۇۇپراق بىۇۇۇلەن قۇچاقالشۇۇۇتى .مۇۇۇال –
دۇنياسۇۇۇىدىن ئايرىلۇۇۇدى .ئەگەر ئۇالرنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرىگە سۇۇۇۆز قىلىۇۇۇش پۇرسۇۇۇىتى
بېرىلسۇۇۇە ئىۇۇۇدى ،ئەلۇۇۇۋەتتە ،مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى :بىزنۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلەر
ئۇۇۇۇۆز – ئۇۇۇۇۆزىگە ئۆزلىرىنىڭمۇۇۇۇۇ زاۋاللىققۇۇۇۇا يېقىنلىشۇۇۇۇىپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى
سۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇن .زاماننىۇۇۇڭ ئۆتۈشۇۇۇى ھېچكىمنۇۇۇى مەڭگۇۇۇۈ ياشۇۇۇىغىلى
قويمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۆز ۋاقتىۇۇۇدا تۇۇۇۆگە بىۇۇۇلەن سۇۇۇەپەرگە چىققۇۇۇانالر ،ھارغۇۇۇان
يېرىۇۇۇۇدە تۇۇۇۇۆگىلىرىنى چۆكتۇۇۇۇۈرۈپ ،بەزمە قۇرغۇۇۇۇانالر ،شۇۇۇۇارابنى خۇۇۇۇۇددى
سۇۇۇۈزۈك سۇۇۇۇدەك ئىچكەنۇۇۇلەر ،نۇۇۇازۇنېمەت ئىچىۇۇۇدە ئۇۇۇۈزۈپ يۇۇۇۈرگەنلەر
مانۇۇۇۇا ئەمۇۇۇۇدى قەيەرگە كەتتۇۇۇۇى؟! زامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇالرنى بىخۇتالشۇۇۇۇتۇرۇپ،
ئاخىرى تۇيۇقسىز ھاالك قىلدى.

سۈرە رەھمان – 21 ،ئايەت.
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قىرىق يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
ئايالنىڭ ئېرىگە سەركەشلىك قىلىشى
ك و ووَج ُ َّن رج ِمُو ووَ ُ َّن جا ْ َُ و و ُور ُ َّن
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالو و ورَِّ جَّجو ووعرَُ جن اُ ُ
اّللج جئو و و ووع جن جك ِيو و و ووع جئبِ و و و و ِا﴾
ِِف الْ ج ج
او و و ووع ِ ِ جا ْ و و و و ِربَُ ُ َّن رج و و و وِه ْن يجاج ْ و و و وونج ُِ ْم رج و و و ورج نجو ْبوغُو و و ووَاْ جك جو و و و ْوي ُِ َّن ج و و و وبِيرِ إِ َّن م

﴿ سۇۇۇۇۇۇىلەر سەركەشۇۇۇۇۇۇلىك قىلىشۇۇۇۇۇۇلىرىدىن قورقىۇۇۇۇۇۇدىغان ئايالالرغۇۇۇۇۇۇا
نەسۇۇۇىھەت قىلىڭۇۇۇالر( ،بۇۇۇۇ ئۈنۇۇۇۈم بەرمىسۇۇۇە) بىۇۇۇر تۆشۇۇۇەكتە بىلۇۇۇلە
ياتمۇۇۇاڭالر( ،بۇمۇۇۇۇ ئۈنۇۇۇۈم بەرمىسۇۇۇە) ئۇۇۇۇالرنى ئەدەپۇۇۇلەش مەقسۇۇۇىتىدە
ئاسۇۇۇتىراق ئۇۇۇۇرۇڭالر .ئەگەر سۇۇۇىلەرگە ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇالرنى بۇۇۇوزەك
قىلىۇۇۇۇش خىيالىۇۇۇۇدا بولمۇۇۇۇاڭالر .ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇىلەردىن ئۈسۇۇۇۇتۈندۇر،
بۈيۈكتۇر (ﷲ ئايالالرغا زۇلۇم قىلغانالرنى جازااليدۇ)﴾ .
ۋاھىۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە
توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :سەركەشۇۇۇلىك قىلىشۇۇۇتىن ئېۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى
چىقىش ۋە بويسۇنماسلىق كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئەتۇۇۇا ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ رەبۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :سەركەشۇۇۇلىك ئېۇۇۇرى
ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۆزىگە ئەتتىۇۇۇر چېچىۇۇۇپ ياسانماسۇۇۇلىق ،ئېرىنىۇۇۇڭ تۆشۇۇۇىكىگە
كەلگىلۇۇۇۇى ئۇنىماسۇۇۇۇلىق ۋە ئۇۇۇۇادىتىنى ئۆزگەرتىۇۇۇۇۋېلىش كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇ.
مۇنۇۇۇداق ئايالغۇۇۇا ﷲنىۇۇۇڭ كىتۇۇۇابى بىۇۇۇلەن ۋەز – نەسۇۇۇىھەت قىلىۇۇۇش ،ﷲ
قۇرئاندا ئۇالرنى بۇيرىغان ئىشالرنى ئەسلىتىش الزىم.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ﴿بىۇۇۇۇر تۆشۇۇۇۇەكتە بىلۇۇۇۇلە
ياتمۇۇۇاڭالر﴾ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇپ :ئېۇۇۇرى يۇۇۇاتىقىنى
ئايرىۋالىۇۇۇدۇ ،ئايۇۇۇالى بىۇۇۇلەن بىۇۇۇر تۆشۇۇۇەكتە ياتمايۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇگەن .ئۇۇۇۇ يەنە
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن :ئەر سەركەشۇۇۇۇلىك قىلغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇالىنى ﷲ رۇخسۇۇۇۇەت
قىلغۇۇان ۋە بۇۇۇ ئۇۇايەتتە تىلغۇۇان ئالغۇۇان ئۇسۇۇۇل بىۇۇلەن ئۆزگەرتىشۇۇى الزىۇۇم.
ئەگەر ئايۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇڭ دېۇۇۇگەن يېۇۇۇرىگە كەلسۇۇۇە (يەنۇۇۇى ئوڭشالسۇۇۇا) ،باشۇۇۇقا
باھانىلەرنى تېپىپ ،ئۇنى بوزەك قىلىشىغا بولمايدۇ.
سۈرە نىسا 23 ،ۇ ئايەت.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئەگەر ئەر ئايۇۇۇۇالىنى تۆشۇۇۇۇەككە چاقىرغانۇۇۇۇدا ،ئايۇۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا
كەلگىلۇۇۇۇى ئۇنىمىسۇۇۇۇا ،پەرىشۇۇۇۇتىلەر تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقۇچە ئۇۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇۇا لەنەت
ئوقۇيۇۇۇدۇ»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە« :ئېۇۇۇرى ئايالىۇۇۇدىن نۇۇۇارازى يېتىۇۇۇپ
قالسۇۇۇۇا ،پەرىشۇۇۇۇتىلەر تۇۇۇۇاڭ ئۇۇۇۇاتقۇچە ئۇۇۇۇۇ ئايالغۇۇۇۇا لەنەت ئوقۇيۇۇۇۇدۇ»
دېۇۇۇيىلگەن .مۇسۇۇۇلىمنىڭ يەنە بىۇۇۇر رىۋايىتىۇۇۇدە« :ئايۇۇۇالى ئېرىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
كېلىشۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇاش تارتىۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ تۆشۇۇۇۇىكىنى تەرك ئەتۇۇۇۇكەن ھالۇۇۇۇدا
يېتىۇۇۇپ قالسۇۇۇا ،ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى بولغانغۇۇۇا قەدەر پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇۇۇۇ
ئايالغا غەزەپ قىلىدۇ» دېيىلگەن.
جۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك
كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇل بولمايۇۇۇدۇ ،قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقلىرى ئاسۇۇۇمانغا
كۆتۈرۈلمەيۇۇۇدۇ .بىرىنچۇۇۇى ،خوجايىنىۇۇۇدىن قاچقۇۇۇان قۇۇۇۇل ،تۇۇۇاكى قايتىۇۇۇپ
كېلىۇۇۇۇپ خوجايىنىنىۇۇۇۇڭ قولىغۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇولىنى قۇۇۇۇويمىغىچە؛ ئىككىنچۇۇۇۇۇى،
ئېرىنىۇۇۇڭ غەزىپىنۇۇۇى كەلتۇۇۇۈرگەن ئايۇۇۇال ،تۇۇۇاكى ئېۇۇۇرى ئۇنىڭۇۇۇدىن رازى
بولمىغىچە؛ ئۈچىنچى ،مەس تاكى مەستلىكى ئوڭشالمىغىچە» .
ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مۇنۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇنى پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن ئاڭلىغۇۇۇان كىشۇۇۇى ماڭۇۇۇا سۇۇۇۆزلەپ
بەردى« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئايۇۇۇالالر بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ نامۇۇۇازدىن ۋە ئېۇۇۇرىگە
ئىتائەت قىلغان  -قىلمىغانلىقىدىن سوراققا تارتىلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇۇۇاخىرەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈرگەن ئايالنىۇۇۇڭ ئېۇۇۇرى ھۇۇۇازىر
تۇۇۇۇرۇپ (يەنۇۇۇى سۇۇۇەپەردە ئەمە چاغۇۇۇدا) ئېرىنىۇۇۇڭ ئىزنىنۇۇۇى ئالمۇۇۇاي
(نەپۇۇۇلە) روزا تۇتۇشۇۇۇى ۋە ئېرىنىۇۇۇڭ ئىزنىسۇۇۇىز ئۇۇۇۆيگە نۇۇۇامەھرەم كىشۇۇۇىنى
كىرگۈزۈشۇۇۇى دۇرۇ ئەمە »  .يەنۇۇۇى ئەرنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
سۇيۇتى «ئەلجامىلۇلكەبىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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ۋە ئەرگە ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇش ۋاجىۇۇۇپ بولغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن ،ئايۇۇۇالى ئۇنىۇۇۇڭ
رۇخسىتىنى ئالماي تۇرۇپ روزا تۇتسا بولمايدۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«بىراۋنۇۇۇى يەنە بىراۋغۇۇۇا سۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇقا بۇيرىسۇۇۇام ئىۇۇۇدىم ،ئايۇۇۇالنى
ئېرىگە سەجدە قىلىشقا بۇيرىغان بوالتتىم» .
ھۇسۇۇۇەين ئىبنۇۇۇى مىھسۇۇۇەننىڭ ھاممىسۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇپ ،ئېۇۇۇۇرى ھەققىۇۇۇدە شۇۇۇۇىكايەت
قىلغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم:
«ئېرىڭىۇۇۇۇزگە قا نۇۇۇۇداق مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىۋاتقانلىقىڭىزغۇۇۇۇا قۇۇۇۇاراپ چىقىۇۇۇۇڭ.
چۈنكى ئۇ سىزنىڭ يا جەننىتىڭىز ،يا دوزىخىڭىز بولىدۇ» دېدى.
ئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :ﷲ ئېۇۇۇرىگە موھتۇۇۇاج بولۇۇۇۇپ تۇرۇقلۇۇۇۇق ،ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت
ئېيتمىغان ئايالغا رەھمەت نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئايۇۇۇال ئېرىنىۇۇۇڭ ئۆيىۇۇۇدىن (رۇخسۇۇۇەت سورىماسۇۇۇتىن) چىقسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆيگە
قايتقۇۇۇۇۇان يۇۇۇۇۇاكى تەۋبە قىلغانغۇۇۇۇۇا قەدەر پەرىشۇۇۇۇۇتىلەر ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا لەنەت
ئوقۇيۇۇۇۇۇدۇ» ؛ «ئېرىنۇۇۇۇۇى رازى قىلىۇۇۇۇۇپ ئۇۇۇۇۇۆلگەن ھەرقانۇۇۇۇۇداق ئايۇۇۇۇۇال
جەننەتكە كىرىدۇ» .
ئايۇۇۇۇالالر ئېرىنىۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇى قولغۇۇۇۇا كەلتۈرۈشۇۇۇۇى ،ئۇۇۇۇاچچىقىنى
كەلتۇۇۇۈرۈپ قويۇشۇۇۇتىن ساقلىنىشۇۇۇى ،ئېۇۇۇرى قاچۇۇۇان يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىشۇۇۇنى
خالىغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا ئۇنىڭغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى چىقماسۇۇۇۇلىقى الزىۇۇۇۇم .چۇۇۇۇۈنكى
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :ئەر

تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى :بۇ ھەدىسنى تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە ھەدىسى مەترۇك بىۇرى بۇار - ،دېۇگەن.
ئالبانى :ئىنتايىن زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
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ئايۇۇۇالىنى تۆشۇۇۇەككە چاقىرسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ تونۇۇۇۇر بېشۇۇۇىدا بولسۇۇۇىمۇ ئېرىنىۇۇۇڭ
قېشىغا دەرھال كەلسۇن» .
ئۇۇالىمالر مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :ئەممۇۇا ئايۇۇال ھەيۇۇز يۇۇاكى نىفۇۇا كۈنىۇۇدە
(يەنۇۇۇى ئۇۇۇادەت كۈنىۇۇۇدە) بولسۇۇۇا ،ئېرىنىۇۇۇڭ تەلىۇۇۇۋىگە مۇۇۇاقۇل بولۇۇۇۇش
دۇرۇ ئەمە  .ئەرمۇۇۇۇ ئايۇۇۇالىنى مۇنۇۇۇداق ھۇۇۇالەتتە تەلەپ قىلسۇۇۇا ،تۇۇۇوغرا
بولمايۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا ئايۇۇۇال مۇنۇۇۇداق ھۇۇۇالەتتىن پاكلىنىۇۇۇپ يۇيۇنغانغۇۇۇا قەدەر
ئېرىنىۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن جىنسۇۇۇىي مۇناسۇۇۇىۋەتتە بولۇشۇۇۇى جۇۇۇايىز ئەمە .
ِ
س ووع ِِف الْ ج ِ و ِ
ويم
چۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :رجووع ْكتج ِللَُاْ النم ج
جالج نجو َْ جربُو ووَ ُ َّن جحو و و َّج يجا ُُْ و و ْور جن﴾ ﴿ھەيۇۇۇۇۇۇز مەزگىلىۇۇۇۇۇۇدە ئايۇۇۇۇۇۇالىڭالردىن نېۇۇۇۇۇۇرى
تۇۇۇۇۇۇرۇڭالر( ،ھەيۇۇۇۇۇزدىن) پۇۇۇۇۇاك بولغۇۇۇۇۇۇچە ئۇالرغۇۇۇۇۇا يېقىنچىلىۇۇۇۇۇق
قىلماڭالر﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى ئايالىغۇۇۇا ھەيۇۇۇز ھالىتىۇۇۇدە يېقىنالشسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئارقۇۇۇا يولىغۇۇۇا
يېقىنچىلىۇۇۇۇق قىلسۇۇۇۇا ،مۇۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمگە
نازىۇۇۇۇل قىلىنغۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇىگە كۇۇۇۇاپىر بولىۇۇۇۇدۇ» .يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە:
«ھەيۇۇۇۇزدار ئايالغۇۇۇۇا يېقىنچىلىۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇان يۇۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئارقۇۇۇۇا يولىغۇۇۇۇا
يېقىنچىلىق قىلغان كىشى لەنەتكە ئۇچرايدۇ» دېيىلگەن.
نىفاسۇۇۇلىق ئايالغۇۇۇا قىرىۇۇۇق كۇۇۇۈنگىچە ھەيزنىۇۇۇڭ ھۇۇۇۆكمى بېرىلىۇۇۇدۇ.
شۇۇۇۇڭا ھەيۇۇۇزدار ۋە نىفاسۇۇۇلىق ئايۇۇۇالنى ئېۇۇۇرى يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن
چاقىرسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇى جۇۇۇايىز بولمايۇۇۇدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا
ئىشۇۇۇالردا چوقۇۇۇۇم ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇى كېۇۇۇرەك .ئايۇۇۇالالر ئۇۇۇۆزلىرىنى ئېرىنىۇۇۇڭ
قۇلىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش بىلىشۇۇۇى الزىۇۇۇم .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆزلىرىگە
تەئەللۇۇۇۇۇۇق ئىشۇۇۇۇۇالرنى ۋە ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ مۇۇۇۇۇال ۇ مۇۇۇۇۇۈلكىنى ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ
رۇخسىتىسۇۇۇىز تەسۇۇۇەررۇپ قىاللمايۇۇۇدۇ .ئېرىنىۇۇۇڭ ھەققىنۇۇۇى ئۆزلىرىنىۇۇۇڭ
ھەققىۇۇۇۇۇدىن ئەال بىلىشۇۇۇۇۇى ،ئېرىنىۇۇۇۇۇڭ تۇغقانلىرىنىۇۇۇۇۇڭ ھەقلىرىنۇۇۇۇۇى
ئۆزلىرىنىۇۇۇۇڭ تۇغقانلىرىنىۇۇۇۇڭ ھەقلىرىۇۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇۇتۈن بىلىشۇۇۇۇى كېۇۇۇۇرەك.
ھەرقانۇۇۇۇداق چاغۇۇۇۇدا پاكىزلىققۇۇۇۇا دىقۇۇۇۇقەت قىلىۇۇۇۇپ ،ئېرىنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇوزۇر
ئېلىشۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تەييۇۇۇار تۇرۇشۇۇۇى ،گۇۇۇۈزەللىكىنى كۇۇۇۆز – كۇۇۇۆز قىلىۇۇۇپ،
تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە بەقەرە 222 ،ۇ ئايەت.
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ئۇۇۇۆزىنى ئېرىۇۇۇدىن ئۈسۇۇۇتۈن تۇتماسۇۇۇلىقى ،نۇۇۇاۋادا ئېۇۇۇرى يېقىمسۇۇۇىز بولسۇۇۇا،
ئۇنى ئەيىبلىمەسلىكى الزىم.
ئەسۇۇۇمەئى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن چۆلۇۇۇدە بىۇۇۇر ئەر  -ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن
ئۇچراشۇۇۇۇتىم .ئايۇۇۇۇالى ناھۇۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇۇق ،ئەممۇۇۇۇا ئېۇۇۇۇرى ناھۇۇۇۇايىتى
يېقىمسىز ئىكەن .مەن ئۇ ئايالدىن:
_ مۇشۇۇۇۇنداق سۇۇۇەت ئۇۇۇادەم بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە بولۇشۇۇۇقا قانۇۇۇداقمۇ رازى
بولدىڭىز؟  -دەپ سورىسام ،ئايال:
_ ئۇۇۇى بۇۇۇۇرادەر! قۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ ئۇۇۇاڭلىغىن ،بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۇ ،يۇۇۇاراتقۇچى
ﷲنىۇۇۇۇڭ ھەق – ھوقۇۇۇۇۇقلىرىنى ئەڭ ياخشۇۇۇۇى شۇۇۇۇەكىلدە ئۇۇۇۇادا قىلغۇۇۇۇان،
شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ﷲ مېنۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ مۇكاپۇۇۇۇاتى قىلىۇۇۇۇپ بەرگەن ،مەن
بولسۇۇۇۇۇام يۇۇۇۇۇاراتقۇچى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ھەق – ھوقۇۇۇۇۇۇقلىرىنى ياخشۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇادا
قىلمىغۇۇۇان ،شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ﷲ مېنۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن جازالىغۇۇۇان بولۇشۇۇۇى
مۇمكىن - ،دەپ جاۋا بەردى.
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۇى ئايۇۇۇۇالالر
جامائەسۇۇۇۇۇى! ئېرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇتۈڭالردىكى ھەققىنۇۇۇۇۇى بىلسۇۇۇۇۇەڭالر
ئىۇۇۇدى ،ئۇالرنىۇۇۇڭ ئاياغلىرىۇۇۇدىن چىققۇۇۇان توپۇۇۇا ۇ چۇۇۇاڭالرنى يۇۇۇۈزۈڭالر
بىلەن سۈرتكەن بوالتتىڭالر.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئايۇۇۇۇاللىرىڭالردىن كۆيۈمچۇۇۇۇان ،تۇغۇمچۇۇۇۇان ۋە كۇۇۇۇۆپ نەپ بېرىۇۇۇۇدىغان،
(ئېرىۇۇۇدىن) ئۇۇۇازار يېگەنۇۇۇدە يۇۇۇاكى ئۇۇۇازار كۆرگەنۇۇۇدە ئېرىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
كېلىۇۇۇۇپ ،قۇۇۇۇولىنى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئالقىنىغۇۇۇۇا قويۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ″ :سۇۇۇۇەن رازى
بۇۇۇۇۇولمىغىچە كىرپىۇۇۇۇۇك قاقمۇۇۇۇۇايمەن ″دەيۇۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇۇالالر جەنۇۇۇۇۇنەت
ئەھلىدۇر» .
ئايۇۇۇال ئېۇۇۇرىگە قارىتۇۇۇا ھەمىشۇۇۇە ھايۇۇۇالىق بولۇشۇۇۇى ،ئېرىنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا
يەرگە قۇۇۇاراپ تۇرۇشۇۇۇى ،بۇيرۇقىغۇۇۇا بويسۇنۇشۇۇۇى ،ئېۇۇۇرى گەپ قىلىۋاتقانۇۇۇدا
شۇۇۇۈك تۇرۇشۇۇۇى ،ئېۇۇۇرى سۇۇۇىرتتىن كىرگەنۇۇۇدە ئورنىۇۇۇدىن تۇرۇشۇۇۇى ،ئۇنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇاچچىغىنى كەلتۈرىۇۇۇۇدىغان ھەرقانۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇتىن يىۇۇۇۇراق تۇرۇشۇۇۇۇى،
سۇۇۇىرتقا ماڭغانۇۇۇدا ئورنىۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ ئۇزۇتۇۇۇۇپ قويۇشۇۇۇى ،ئۇخاليۇۇۇدىغان
چاغۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۆزىنى ئېۇۇۇۇرىگە تاپشۇرۇشۇۇۇۇى ،ئېۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق ۋاقتىۇۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇۇڭ
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى بىرقانچە سەنەد بىلەن نەقىل قىلغان بولۇپ ،ھەممىسىنىڭ سەنەدى زەئىپتۇر.
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ئامۇۇۇانىتىگە ،ئۇۇۇۆيىگە ۋە مېلىغۇۇۇا خىيۇۇۇانەت قىلماسۇۇۇلىقى ،ئېۇۇۇرى يېنىۇۇۇدىكى
چاغۇۇۇدا ھەمىشۇۇۇە چىرايلىۇۇۇق ياسۇۇۇىنىپ ،خۇۇۇۇش ۇ پۇراقلىۇۇۇق بويۇۇۇۇمالرنى
ئىشلىتىشۇۇۇۇۇى ،ئېغىزىنۇۇۇۇۇى ھەمىشۇۇۇۇۇە مىسۇۇۇۇۇۋاك قىلىشۇۇۇۇۇى ۋە خۇۇۇۇۇۇش
پۇرايۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇىلەرنى ئىسۇۇۇۇتېمال قىلىشۇۇۇۇى ،ئېۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق ۋاقتىۇۇۇۇدا
ياسىنىشۇۇۇۇۇۇۇنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇۇۇۇى ،ئېرىنىۇۇۇۇۇۇۇڭ ئائىلىسۇۇۇۇۇۇۇىدىكىلەرگە ۋە
تۇغقانلىرىغۇۇۇا ھۇۇۇۆرمەت بىلدۈرۈشۇۇۇى ،ئېۇۇۇرى بەرگەن ئۇۇۇاز نەرسۇۇۇىنىمۇ كۇۇۇۆپ
دەپ بىلىشى ۋاجىپتۇر.
*****
ئېرىگە ئىتائەت قىلغان ئايالنىڭ پەزىلىتى ۋە قارشى چىققان ئايالنىڭ
تارتىدىغان ئازابى ھەققىدە:
ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن قورقىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇۇقا ۋە
ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇۇقا تىرىشىشۇۇۇۇى ،شۇۇۇۇۇنداقال ،پۈتۇۇۇۇۈن غېمۇۇۇۇى
ئېرىنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى ئۇۇۇېلىش بولۇشۇۇۇى الزىۇۇۇم .چۇۇۇۈنكى ئېۇۇۇرى ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇا
جەننىتۇۇۇۇى ،يۇۇۇۇا دوزىخۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدۇ .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئېرىنۇۇۇى رازى قىلىۇۇۇپ ئۇۇۇۆلگەن
ھەرقانۇۇۇداق ئايۇۇۇال جەنۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇدۇ» ؛ «قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئايۇۇۇال بەش ۋاۇ
نۇۇۇامىزىنى ئوقۇسۇۇۇا ،رامىۇۇۇزان ئېيىنىۇۇۇڭ روزىسۇۇۇىنى تۇتسۇۇۇا ،ئېۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت
قىلسۇۇۇۇا ،جەنۇۇۇۇنەتكە ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرۋازىلىرىنىۇۇۇۇڭ قايسىسۇۇۇۇىدىن كىرىشۇۇۇۇنى
خالىسا شۇنىڭدىن كىرىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلغۇۇۇۇان ھەرقانۇۇۇۇداق ئايۇۇۇۇال ئېرىنۇۇۇۇى رازى قىلغۇۇۇۇان
مۇۇۇۇۇددەتكىچە ھۇۇۇۇاۋادىكى قۇشۇۇۇۇالر ،سۇۇۇۇۇدىكى بۇۇۇۇېلىقالر ،ئاسۇۇۇۇماندىكى
پەرىشۇۇۇۇتىلەر ،ھەتتۇۇۇۇا قۇيۇۇۇۇاش ۋە ئۇۇۇۇاي ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇناھىغۇۇۇۇا مەغپىۇۇۇۇرەت
تىلەيۇۇۇۇدۇ .قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال ئېۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلسۇۇۇۇا ،ﷲنىۇۇۇۇڭ،
پەرىشۇۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە
بولىۇۇۇدۇ .قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئېۇۇۇرىگە چىرايىنۇۇۇى تۇۇۇۈرگەن بولسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان.
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
322

چوڭ گۇناھالر

تەبەسسۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇنى رازى قىلغانغۇۇۇۇا قەدەر ﷲنىۇۇۇۇڭ غەزىپىۇۇۇۇدە
بولىۇۇۇدۇ .قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئايۇۇۇال ئېرىنىۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇىز ئۆيىۇۇۇدىن چىقسۇۇۇا،
ئۆيگە قايتىپ كەلگىچە پەرىشتىلەر ئۇنىڭغا لەنەت ئوقۇيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۇۈك ئايۇۇۇال جەننىتۇۇۇۇى ،تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۇۈك ئايۇۇۇال دوزىخىۇۇۇۇدۇر.
جەننىتۇۇۇى بولىۇۇۇدىغان تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك ئايالغۇۇۇا كەلسۇۇۇەك ،بىرىنچىسۇۇۇى ،ﷲقۇۇۇا
ۋە ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت قىلىۇۇۇۇدىغان ئىپپەتلىۇۇۇۇك ئايۇۇۇۇال؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى،
تۇغۇمچۇۇۇۇان ،چىۇۇۇۇداملىق ،ئېرىنىۇۇۇۇڭ تېپىۇۇۇۇپ بەرگىۇۇۇۇنىگە ئۇۇۇۇاز بولسۇۇۇۇىمۇ
قانۇۇۇائەت قىلىۇۇۇدىغان ئايۇۇۇال؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،ھايۇۇۇالىق ،ئېۇۇۇرى يۇۇۇوق ۋاقتىۇۇۇدا
ئىپپىتىنۇۇۇى ۋە ئېرىنىۇۇۇڭ مۇۇۇال ۇ مۇۇۇۈلكىنى چىۇۇۇڭ سۇۇۇاقاليدىغان ،ئېۇۇۇرى
يېنىۇۇۇۇدىكى چاغۇۇۇۇدا ئۇنىڭغۇۇۇۇا گەپ ياندۇرمايۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال؛ تۆتىنچىسۇۇۇۇى،
ئېۇۇۇرى ۋاپۇۇۇات بولۇۇۇۇپ كەتۇۇۇكەن ،ئۇنىڭۇۇۇدىن كىچىۇۇۇك بۇۇۇالىلىرى قالغۇۇۇان،
بۇۇۇۇارلىقىنى بالىلىرىغۇۇۇۇا ئاتۇۇۇۇاپ ،ئۇۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇۇى تەربىۇۇۇۇيىلەپ قاتارغۇۇۇۇا
قوشۇۇۇقان ،ئۇالرنىۇۇۇڭ ئىۇۇۇگە – چاقىسۇۇۇىز قېلىشۇۇۇىدىن ئەنسۇۇۇىرەپ يۇۇۇاتلىق
بولمىغۇۇۇان ئايۇۇۇال .دوزىخۇۇۇى بولىۇۇۇدىغان تۇۇۇۆت تۈرلۇۇۇۈك ئايالغۇۇۇا كەلسۇۇۇەك،
بىرىنچىسۇۇۇۇۇى ،ئېرىنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇاغزىنى بۇۇۇۇۇۇزۇپ تىلاليۇۇۇۇۇدىغان ،ھاقۇۇۇۇۇارەت
قىلىۇۇۇۇدىغان ،ئېۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق ۋاقتىۇۇۇۇدا (سۇۇۇۇەپەردىكى چاغۇۇۇۇدا) ئىپپىتىنۇۇۇۇى
سۇۇۇۇاقلىمايدىغان ،ئېۇۇۇۇرى بۇۇۇۇار ۋاقتىۇۇۇۇدا (سۇۇۇۇەپەردىن كەلۇۇۇۇگەن چاغۇۇۇۇدا)
ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئۇۇۇۇازار بېرىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى ،ئېرىۇۇۇۇدىن كۇۇۇۇۈچى
يەتمەيۇۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇۇىلەرنى تەلەپ قىلىۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇال؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى،
يېۇۇۇيىش ،ئىچىۇۇۇش ۋە ئۇيقۇۇۇۇدىن باشۇۇۇقا غېمۇۇۇى بولمىغۇۇۇان ،نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا
قىزىقمايۇۇۇدىغان ،ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت قىلمايۇۇۇدىغان،
شۇۇۇۇۇۇنداقال ئېۇۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇۇائەت قىلمايۇۇۇۇۇدىغان ئايۇۇۇۇۇال؛ تۆتىنچىسۇۇۇۇۇى،
ئەرلەردىۇۇۇۇن ئۇۇۇۇۆزىنى تارتمايۇۇۇۇدىغان ،سۇۇۇۇىرتقا چىققانۇۇۇۇدا ،ئەۋرەتلىرىنۇۇۇۇى
كۆرسۇۇۇۇۇىتىپ ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ دىققىتىنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆزىگە جەلۇۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇۇۇدىغان
كىيىملەرنى كىيىدىغان ئايال» .
ئەگەر خوتۇۇۇۇن كىشۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۈپەتلىرى مۇشۇۇۇۇنداق بولۇۇۇۇپ ،ئۆيۇۇۇدىن
ئېرىنىۇۇۇۇڭ رۇخسىتىسۇۇۇۇىز چىقسۇۇۇۇا ،لەنەتۇۇۇۇكە ئۇچرايۇۇۇۇدۇ ۋە ﷲقۇۇۇۇا تەۋبە
بۇ ھەدى زەئىپتۇر.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىنىڭ  – 321بېتىدە نەقىل قىلغان.
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قىلمىغىۇۇۇۇچە ،دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن ھېسۇۇۇۇابلىنىدۇ .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :مەن دوزاخقۇۇۇۇۇا قۇۇۇۇۇاراپ ،دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇۇڭ
كۆپىنچىسۇۇۇۇىنىڭ ئايۇۇۇۇالالر ئىكەنلىكىنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆردۈم» دېۇۇۇۇگەن  .بۇنىۇۇۇۇڭ
سۇۇۇەۋەبى ئۇالرنىۇۇۇڭ ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ،شۇۇۇۇنداقال ئەرلىۇۇۇرىگە
ئۇۇۇاز ئىتۇۇۇائەت قىلغۇۇۇانلىقى ،كۇۇۇۆپ ياسۇۇۇانغانلىقى ئۈچۈنۇۇۇدۇر .چۇۇۇۈنكى ئايۇۇۇال
ئۆيۇۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇۇدىغان چاغۇۇۇۇۇدا ،ئەڭ ئۇۇۇۇۇالىي كىيىملىرىنۇۇۇۇۇى كىيىۇۇۇۇۇپ
ياسۇۇۇىنىدۇ .پەداز قىلىۇۇۇپ ئانۇۇۇدىن چىقىۇۇۇدۇ .ھۆسۇۇۇن  -جامۇۇۇالى ئۇۇۇارقىلىق
ئىنسۇۇۇۇانالرغا پىتۇۇۇۇنە سۇۇۇۇالىدۇ .بۇۇۇۇۇ پىتنىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆزى سۇۇۇۇاقالنغان
تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ئىنسۇۇۇانالرنى بۇنىڭغۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال قىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :خوتۇۇۇۇن
كىشۇۇۇى ئەۋرەتتۇۇۇۇر .ئۇۇۇۇ ئۆيىۇۇۇدىن چىقسۇۇۇا ،شۇۇۇەيتان ئۇۇۇۇنى (باشۇۇۇقىالرغا)
چىرايلىق كۆرسىتىدۇ» .
ئۆيىۇۇۇۇدىن سۇۇۇۇىرتقا چىقمۇۇۇۇاي ئولتۇرغۇۇۇۇان ئايالنىۇۇۇۇڭ مەرتىۋىسۇۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇدا ئەڭ چوڭۇۇۇدۇر .بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن:
«ئايۇۇۇۇال كىشۇۇۇۇى ئەۋرەتتۇۇۇۇۇر .ئۇۇۇۇۇنى ئۆيۇۇۇۇدە تۇتۇۇۇۇۇڭالر .ئايۇۇۇۇال سۇۇۇۇىرتقا
چىققانۇۇۇدا ،ئائىلىسۇۇۇۇىدىكىلەر ئۇنىڭغۇۇۇۇا :نەگە بارىسۇۇۇەن؟  -دېسۇۇۇۇە ،ئۇۇۇۇۇ:
كېسۇۇۇۇەل يۇۇۇۇوقاليمەن ،جىنازىغۇۇۇۇا قاتنىشۇۇۇۇىمەن - ،دەيۇۇۇۇدۇ .ھۇۇۇۇالبۇكى،
شۇۇۇۇەيتان ئۇنىڭغۇۇۇۇا توختىماسۇۇۇۇتىن ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇاخىرى ئۇۇۇۇۇنى
ئۆيۇۇۇدىن چىقىرىۇۇۇدۇ .ئايۇۇۇال ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى قولغۇۇۇا كەلتۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۈن
ئۆيىۇۇۇۇدە ئولتۇۇۇۇۇرۇپ ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇادەت قىلغۇۇۇۇان ۋە ئېۇۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇۇائەت
قىلغاندىن ئارتۇق ئىش قىاللمايدۇ» .
ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئايالى فاتىمە رىزىيەلالھۇ ئەنھادىن:
_ ئۇۇۇۇى فۇۇۇۇاتىمە! ئايالغۇۇۇۇا ئەڭ خەيرلىۇۇۇۇك نەرسۇۇۇۇە نۇۇۇۇېمە؟  -دەپ
سورىغان ئىدى ،ئۇ:
_ ئايالنىۇۇۇۇڭ ئەرلەرنۇۇۇۇى ،ئەرلەرنىڭمۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالالرنى كۆرمەسۇۇۇۇلىكى- ،
دەپ جاۋا بەردى.

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى نەقىل قىلغان ۋە :بۇ ھەدىسۇنى تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ ،راۋىيلىۇرى ئىشۇەنچلىكتۇر- ،
دېگەن.
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ئەلۇۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ :ئۇۇۇۇۇى ئەرلەر! سۇۇۇۇۇىلەر خىجىۇۇۇۇۇل
بولمامسۇۇۇۇۇۇىلەر؟ كۈندەشۇۇۇۇۇۇلىك قىلمامسۇۇۇۇۇۇىلەر؟ ئايۇۇۇۇۇۇاللىرىڭالرنى ئەرلەر
ئارىسۇۇۇۇىدا ئايلىنىۇۇۇۇپ يۈرۈشۇۇۇۇكە قويۇۇۇۇۇپ بېرىسۇۇۇۇىلەر ،ئۇۇۇۇۇالر ئەرلەرگە،
ئەرلەرمۇ ئۇالرغا قارايدۇ - ،دېگەن ئىدى.
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا بىۇۇۇلەن ھەفسۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا بىۇۇۇر
كۇۇۇۇۇۈنى پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇۇدا
ئولتۇرغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى ،سۇۇۇۇاھابىلەردىن ئىبنۇۇۇۇى ئۇممۇۇۇۇۇ مەكتۇۇۇۇۇم كىرىۇۇۇۇپ
كەلۇۇۇدى .بۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئەمۇۇۇا ئىۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئاياللىرىغۇۇۇا« :ئۇۇۇۆزەڭالرنى دالۇۇۇدىغا ئۇۇۇېلىڭالر» دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى،
ئۇۇۇۇالر :ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى قۇۇۇارىغۇ تۇرسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ بىزنۇۇۇى
كۆرەلمەيۇۇۇدۇ ۋە تونۇمايۇۇۇدۇ ئەمەسۇۇۇمۇ؟ دېۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇالرنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۆزىگە جۇۇۇۇاۋابەن« :سۇۇۇۇىلەر ئۇۇۇۇۇنى
كۆرمەيۋاتامسىلەر؟» دېدى.
ئەرلەرنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامەھرەم ئايالالرغۇۇۇۇا قارىشۇۇۇۇى دۇرۇ بولمىغىنىۇۇۇۇدەك،
ئايۇۇۇۇۇالالرنىڭمۇ نۇۇۇۇۇامەھرەم ئەرلەرگە قارىشۇۇۇۇۇى دۇرۇ ئەمە  .فۇۇۇۇۇاتىمە
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا :ئايالغۇۇۇا ئەڭ خەيرلىۇۇۇك نەرسۇۇۇە ئۇنىۇۇۇڭ ئەرلەرنۇۇۇى،
ئەرلەرنىڭمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى كۆرمەسۇۇۇلىكى - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى .ئاتۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇىنى،
ئۇۇۇۇرۇق  -تۇغقۇۇۇانلىرىنى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش يۇۇۇاكى ھاممامغۇۇۇا بېۇۇۇرىش ۋە
شۇۇۇۇنىڭدەك ،قىلمىسۇۇۇا بولمايۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۈن سۇۇۇىرتقا چىقىشۇۇۇقا
تۇۇۇوغرا كەلسۇۇۇە ،ئالۇۇۇدى بىۇۇۇلەن ئېرىۇۇۇدىن رۇخسۇۇۇەت ئېلىۇۇۇپ ،ياسانماسۇۇۇتىن
ۋە چىرايلىۇۇۇۇق كىيىملىرىنۇۇۇۇى كىيمەسۇۇۇۇتىن ،تولۇۇۇۇۇق ئورۇنۇۇۇۇۇپ چىقىشۇۇۇۇى،
يولۇۇۇدا نۇۇۇامەھرەملەرگە قارىماسۇۇۇلىقى ۋە يەرگە قۇۇۇاراپ مېڭىشۇۇۇى ،ئۇيۇۇۇاق ۇ
بۇياققۇۇۇۇا قارىماسۇۇۇۇلىقى كېۇۇۇۇرەك .ئەگەر ئۇنۇۇۇۇداق قىلمىسۇۇۇۇا ،گۇناھكۇۇۇۇار
بولىدۇ.
بىۇۇۇۇر ھېكايىۇۇۇۇدە ئېيتىلىشۇۇۇۇىچە ،بىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال دۇنيۇۇۇۇادىكى چاغۇۇۇۇدا
زىبۇۇۇۇۇزىننەتلىرىنى ۋە چىرايلىۇۇۇۇق جۇۇۇۇايلىرىنى ئوچۇۇۇۇۇق قويۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇىرتقا
چىقىۇۇدىكەن .ئۇۇۇۇ ئۆلۇۇۇۈپ كەتكەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تۇغقانلىرىۇۇۇدىن بىۇۇۇرى ئۇۇۇۇنى
چۈشۇۇۇىدە كۆرۈپتۇۇۇۇ .قارىغىۇۇۇدەك بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ﷲنىۇۇۇڭ ھۇزۇرىغۇۇۇا چىقىۋاتقۇۇۇان
ئىۇۇۇكەن .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا تۇيۇقسۇۇۇىز شۇۇۇامال چىقىۇۇۇپ ،ئايالنىۇۇۇڭ كىيىمىنۇۇۇى
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .تىرمىزى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئېچىۋېتىپتۇۇۇۇۇ .ﷲ ئۇنىڭۇۇۇۇدىن دەرھۇۇۇۇال يۇۇۇۇۈز ئۆرۈپتۇۇۇۇۇ ۋە :بۇۇۇۇۇنى چەپ
تەرەپۇۇۇكە ،دوزاخقۇۇۇا تاشۇۇۇالڭالر ،چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ياسۇۇۇىنىپ ئوچۇۇۇۇق
يۈرەتتى - ،دەپتۇ .
ئەلۇۇى ئىبنۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تالىۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر
كۇۇۇۈنى مەن ئايۇۇۇالىم فۇۇۇاتىمە بىۇۇۇلەن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم قاتتىق يىغالۋاتقان ئىكەن .مەن:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئاتۇۇۇا ۇ ئانۇۇۇام سۇۇۇاڭا پىۇۇۇدا بولسۇۇۇۇن،
سۇۇۇۇېنى نۇۇۇۇېمە يىغالتتۇۇۇۇى؟  -دەپ سۇۇۇۇورىدىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇى ئەلۇۇۇۇى! مىۇۇۇۇراج كېچىسۇۇۇۇى مەن ئۈممىتىمنىۇۇۇۇڭ ئاياللىرىنىۇۇۇۇڭ
تۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇازا بىۇۇۇلەن ئازابلىنىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .ئۇالرغۇۇۇا بولىۋاتقۇۇۇان
ئازابنىۇۇۇڭ قۇۇۇاتتىقلىقىنى ئەسۇۇۇلەپ يىغلىۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇ كېچىسۇۇۇى چېچىۇۇۇدىن
ئېسۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇان بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ مېڭىسۇۇۇىنىڭ قايناۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم.
يەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ تىلىۇۇۇدىن ئېسۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇانلىقىنى ۋە كانىيىغۇۇۇا قاينۇۇۇاق
سۇۇۇۇ قۇيۇلىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .يەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ كۆكسۇۇۇىدىن ئېسۇۇۇىپ
قويۇلغۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .يەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى پۇتىنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى
كۆكسۇۇۇۇىگە ،ئىككۇۇۇۇى قولىنىۇۇۇۇڭ پىشانىسۇۇۇۇىگە باغالنغۇۇۇۇانلىقىنى ،يىۇۇۇۇالن ۋە
چايانالرنىۇۇۇۇڭ ئۇنىڭغۇۇۇۇا مۇسۇۇۇۇەللەت قىلىنغۇۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۇۆردۈم .يەنە بىۇۇۇۇر
ئايالنىۇۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇۇى چوچقىنىۇۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇۇىدەك ،بەدىنۇۇۇۇۇى ئېشۇۇۇۇۇەكنىڭ
بەدىنىۇۇۇدەك بولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇانلىقىنى ،ئۇنىڭغۇۇۇا نەچۇۇۇچە ئۇۇۇون مىۇۇۇڭ خىۇۇۇل
ئازابنىۇۇۇڭ بولىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .يەنە بىۇۇۇر ئايالنىۇۇۇڭ ئىۇۇۇ سۇۇۇۈرىتىدە
بولۇۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇانلىقىنى ،ئۇۇۇۇوت ئۇنىۇۇۇۇڭ ئاغزىۇۇۇۇدىن كىرىۇۇۇۇپ ،ئارقىسۇۇۇۇىدىن
چىقىۋاتقۇۇۇانلىقىنى ،پەرىشۇۇۇتىلەر بولسۇۇۇا ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇوتتىن بولغۇۇۇان بازغۇۇۇانالر
بىۇۇۇۇۇلەن ئۇرىۋاتقۇۇۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۇۇۆردۈم - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەردى .فۇۇۇۇۇاتىمە
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا دادىسۇۇۇۇۇىنىڭ سۇۇۇۇۇۆزىنى ئاڭلىغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن،
ئورنىدىن تۇرۇپ:

ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان.
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_ كۆزۈمنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇرى بولغۇۇۇۇان سۇۇۇۇۆيۈملۈك دادا! ئۇۇۇۇۇالر مۇشۇۇۇۇۇنچىۋاال
ئېغىۇۇۇۇر ئازابقۇۇۇۇا قالغىۇۇۇۇدەك نۇۇۇۇېمە ئىشۇۇۇۇالرنى قىپتۇۇۇۇۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان
ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇى قىۇۇۇۇزىم! چېچىۇۇۇۇدىن ئېسۇۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا،
چېچىنۇۇۇى ئەرلەردىۇۇۇن ياپمۇۇۇاپتىكەن .تىلىۇۇۇدىن ئېسۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇان ئايۇۇۇال
بولسۇۇۇا ،تىلۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇازار بېۇۇۇرىپتىكەن .كۆكسۇۇۇىدىن ئېسۇۇۇىپ
قويۇلغۇۇۇان ئايۇۇۇال بولسۇۇۇا ،ئېۇۇۇرىگە خىيۇۇۇانەت قىلىپۇۇۇتىكەن .ئىككۇۇۇى پۇۇۇۇتى
ئىككۇۇۇى كۆكسۇۇۇىگە ،ئىككۇۇۇى قۇۇۇولى پىشانىسۇۇۇىگە باغالنغۇۇۇان ،يىۇۇۇالن ۋە
چايۇۇۇانالر مۇسۇۇۇەللەت قىلىنغۇۇۇان ئايۇۇۇال بولسۇۇۇا ،جۇنۇۇۇۇ بولغانۇۇۇدا ۋە ھەيۇۇۇز
كۆرگەنۇۇۇۇدە پاكالنمۇۇۇۇۇاپتىكەن ،نامۇۇۇۇۇازنى كۇۇۇۇۆزگە ئىلمۇۇۇۇۇاي ،مەسۇۇۇۇۇخىرە
قىلىپۇۇۇۇتىكەن .بېشۇۇۇۇى چوچقىنىۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇىدەك ،بەدىنۇۇۇۇى ئېشۇۇۇۇەكنىڭ
بەدىنىۇۇۇۇدەك بولۇۇۇۇۇپ قالغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا ،چېقىمچۇۇۇۇى ۋە يالغۇۇۇۇانچى
ئىۇۇۇكەن .ئىۇۇۇ سۇۇۇۈرىتىدە بولۇۇۇۇپ قالغۇۇۇان ،ئۇۇۇوت ئاغزىۇۇۇدىن كىرىۇۇۇپ،
ئارقىسۇۇۇۇىدىن چىقىۋاتقۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال بولسۇۇۇۇا ،مىننەتخۇۇۇۇور ۋە ھەسۇۇۇۇەتخور
ئىۇۇۇكەن .ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم! ئېۇۇۇرىگە قارشۇۇۇى چىققۇۇۇان ئايالالرنىۇۇۇڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي!
 دەپ جاۋا بەردى.مۇئۇۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :خوتۇۇۇۇن كىشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا ئېۇۇۇرىگە ئۇۇۇازار بەرمىسۇۇۇۇن( .ئەگەر
ئۇۇۇازار بەرسۇۇۇە) ئۇنىۇۇۇڭ جەننەتتىكۇۇۇى ھۇۇۇۆر  -پەرىلەردىۇۇۇن بولغۇۇۇان ئايۇۇۇالى:
ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇازار بەرمە ،سۇۇۇۇۇاڭا ﷲنىۇۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇۇۇن!  -دەپ
قاغايدۇ» .
*****
مۇۇۇادامىكى ئايۇۇۇال ئېۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن،
ئەرمۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇقا ،كۆيۈنۈشۇۇۇكە ،ئۇنىۇۇۇڭ بەزى يامۇۇۇان
خۇيلىرىغۇۇۇۇا ۋە باشۇۇۇۇقا كەمچىلىكلىۇۇۇۇرىگە سۇۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇۇقا ،نەپىقىسۇۇۇۇىنى
بېۇۇۇۇۇرىش ،كىۇۇۇۇۇيىم – كېچەكلىرىنۇۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇۇرىش ۋە چىرايلىۇۇۇۇۇق
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان .ئەمما بۇ سەھىى ھەدىسلەردىن ئەمە .
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئۆتۈشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلىشۇۇۇقا بۇيرۇلغۇۇۇان .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ
ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جك ِعش و و ُور ُ َّن بِ و ووعلْ ج ْ ُر ِ ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇۇۇلەن
چىرايلىقچە تىرىكچىلىك قىلىڭالر﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ئايالالرغۇۇۇا چىرايلىۇۇۇق مۇئۇۇۇامىلە قىلىڭۇۇۇالر .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر سۇۇۇىلەرنىڭ
ئەسۇۇۇىرىڭالردۇر .ئاگۇۇۇاال بولۇۇۇۇڭالركى ،سۇۇۇىلەرنىڭ ئايۇۇۇاللىرىڭالر ئۈسۇۇۇتىدە
ھەققىڭۇۇۇۇالر بۇۇۇۇار ،ئايۇۇۇۇاللىرىڭالرنىڭمۇ سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۈسۇۇۇۇتىڭالردا ھەققۇۇۇۇى
بۇۇۇار .ئۇالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇىلەرنىڭ ئۈسۇۇۇتىڭالردىكى ھەققۇۇۇى بولسۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ
كىۇۇۇۇيىم ۇ كۇۇۇۇېچەك ۋە يۇۇۇۇېمەك ۇ ئىچمەكلىرىۇۇۇۇدىن خەۋەر ئۇۇۇۇېلىش.
سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۇۇالر ئۈسۇۇۇۇۇتىدىكى ھەققىڭۇۇۇۇۇالر ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىلەر
ياقتۇرمايۇۇۇۇۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇۇۇۇۇىلەرنى ئۆيىڭالرغۇۇۇۇۇۇۇۇا ۋە كۆرپەڭالرغۇۇۇۇۇۇۇۇا
دەسسەتمەسلىكىدۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ
ياخشۇۇۇۇۇۇۇىلىرىڭالر خوتۇۇۇۇۇۇۇۇن  -بالىلىرىغۇۇۇۇۇۇۇا ياخشۇۇۇۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇۇۇۇامىلە
قىلغۇۇۇۇانلىرىڭالردۇر» دېۇۇۇۇگەن .يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە« :سۇۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ
ياخشۇۇۇۇۇۇۇۇۇىلىرىڭالر خوتۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇن – بالىلىرىغۇۇۇۇۇۇۇۇۇا ئەڭ كۆيۈمچۇۇۇۇۇۇۇۇۇان
بولغۇۇۇۇۇانلىرىڭالردۇر» دېۇۇۇۇۇگەن .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم ئايالالرغا ناھايىتى بەك كۆيۈنەتتى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قانۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەر ئايالىنىۇۇۇڭ يامۇۇۇان خۇيلىرىغۇۇۇا سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاال
ئۇنىڭغۇۇۇۇا باالغۇۇۇۇا سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇان ئەييۇۇۇۇۇ ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمغا بەرگەن
سۇۇاۋابتەك سۇۇاۋا بېرىۇۇۇدۇ .قانۇۇداق بىۇۇر ئايۇۇۇال ئېرىنىۇۇڭ يامۇۇان خۇيلىرىغۇۇۇا
سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا مۇزاھىمنىۇۇۇڭ قىۇۇۇزى ،پىرئەۋننىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالى
ئاسىيەگە بەرگەن ساۋابتەك ساۋا بېرىدۇ».
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ
يېنىغۇۇا ئايالىنىۇۇۇڭ ناچۇۇۇار خۇيىۇۇۇدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ ،ئۇۇۇۆمەر
سۈرە نىسا 02 ،ۇ ئايەت.
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ چىقىشۇۇۇۇىنى كۈتۇۇۇۇۈپ دەرۋازا ئالدىۇۇۇۇدا سۇۇۇۇاقالپ
تۇرغانۇۇۇۇدا ،ئىچكىرىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ ئايالىنىۇۇۇۇڭ
ئۇنىڭغۇۇۇۇا گەپ يانۇۇۇۇدۇرۇپ ،ئۇرۇشۇۇۇۇىۋاتقانلىقىنى ئۇۇۇۇاڭالپتۇ .ئەممۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ جىۇۇۇم تۇرۇپتۇۇۇۇ ،گەپ قايتۇرمۇۇۇاپتۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇ
كىشۇۇۇى قايتىۇۇۇپ مېڭىپتۇۇۇۇ ۋە ئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆزىگە :ئۇۇۇاچچىقى يامۇۇۇان ،مىۇۇۇجەزى
چۇۇۇۇۇ  ،ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇتىگە مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى بولغۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇڭ ھۇۇالى بۇۇۇ بولسۇۇا ،مېنىۇۇڭ ھۇۇالىم نۇۇېمە بۇۇوالتتى- ،
دەپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇ ئارىۇۇۇدا ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ تاشۇۇۇقىرىغا چىقىۇۇۇپ،
دەرۋازىسۇۇۇۇى ئالدىۇۇۇۇدىن قايتىۇۇۇۇپ كېتىۋاتقۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنى كۇۇۇۇۆرۈپ ،ئۇۇۇۇۇنى
چاقىرىپتۇ ۋە:
_ نېمە ئىشىڭ بار ئىدى؟  -دەپ سوراپتۇ .ئۇ كىشى:
_ ئۇۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇۇرى! ئايالىمنىۇۇۇۇڭ ناچۇۇۇۇار خۇيىۇۇۇۇدىن
شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇ مەن بىۇۇۇلەن تاكاللىشۇۇۇىدۇ .ئەممۇۇۇا
سۇۇۇېنىڭ ئايۇۇۇالىڭنىڭمۇ سۇۇۇاڭا شۇۇۇۇنداق قىلغۇۇۇانلىقىنى ئۇۇۇاڭالپ ،قايتىۇۇۇپ
ماڭۇۇۇدىم ۋە ئۇۇۇۆز ۇ ئۇۇۇۆزەمگە :مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىرىنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالى بىۇۇۇلەن
ھۇۇۇالى بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا ،مېنىۇۇۇڭ ھۇۇۇالىم نۇۇۇېمە بۇۇۇوالتتى ،دەپ سۇۇۇاڭا شۇۇۇىكايەت
قىلىشتىن ۋاز كەچتىم - ،دەپتۇ .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇۇۇىم! ئۇنىۇۇۇۇۇڭ مېنىۇۇۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇۇۇتۈمدە ھەقلىۇۇۇۇۇرى
بولغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن كۆتۇۇۇۇۈردۈم .ئۇۇۇۇۇ مېنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇامىقىمنى پىشۇۇۇۇۇرىدۇ،
نېنىمنۇۇۇى ياقىۇۇۇدۇ ،كىيىمىمنۇۇۇى يۇيىۇۇۇدۇ ،بۇۇۇاالمنى ئېمىتىۇۇۇدۇ ،بۇالرنىۇۇۇڭ
ھەممىسۇۇۇۇى ئەسۇۇۇۇلىدە ئۇنىۇۇۇۇڭ مەجبۇۇۇۇۇرىيىتى ئەمە  .قەلۇۇۇۇبىم ئۇنىۇۇۇۇڭ
بىۇۇۇلەن ھارامۇۇۇدىن سۇۇۇاقلىنىدۇ .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن ئۇنىۇۇۇڭ قىلغۇۇۇانلىرىنى
كۆتۈرىمەن - ،دەپتۇ .ئۇ كىشى:
_ ئۇۇۇى مۇئمىنلەرنىۇۇۇڭ ئەمىۇۇۇرى! مېنىۇۇۇڭ ئايۇۇۇالىممۇ شۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالرنى
قىلىدۇ - ،دەپتىكەن .ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇۇىم! ئۇنۇۇۇۇداق بولسۇۇۇۇا سۇۇۇۇەنمۇ ئۇنىۇۇۇۇڭ ئېغىرىنۇۇۇۇى
كۆتۈرگىن .بۇ ھايات بەكمۇ ئاز مۇددەتتۇر ،ئۆتۈپ كېتىدۇ - ،دەپتۇ.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،سۇۇۇۇالىھالردىن بىرىنىۇۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇۇى
ئۈچۇۇۇۇۈن تۇتقۇۇۇۇان بىۇۇۇۇر دوسۇۇۇۇتى بۇۇۇۇار ئىۇۇۇۇكەن .ئۇنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇ دوسۇۇۇۇتىمۇ
سۇۇۇالىھالردىن بولۇۇۇۇپ ،ھەر يىلۇۇۇى ئۇۇۇۇ دوسۇۇۇتىنى بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم زىيۇۇۇارەت
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قىلىۇۇۇۇدىكەن .بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم ئۇۇۇۇۇنى زىيۇۇۇۇارەت قىلىۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۈن كېلىۇۇۇۇپ
ئىشىكنى قېقىپتۇ .ئايالى:
_ كىم؟  -دەپتىكەن ،ئۇ:
_ پېقىۇۇۇر ئېرىڭىزنىۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تۇتقۇۇۇان دوسۇۇۇتى
پۇۇۇاالنچى بۇۇۇولىمەن ،ئۇۇۇۇنى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كەلۇۇۇدىم - ،دەپتۇۇۇۇ.
ئايالى:
_ ئېۇۇۇۇرىم ئوتۇۇۇۇۇن ئېلىۇۇۇۇپ كەلگىلۇۇۇۇى كەتتۇۇۇۇى .ﷲ ئۇۇۇۇۇنى سۇۇۇۇاالمەت
قايتۇرمىسۇۇۇۇن!  -دەپ قارغۇۇۇاپ ،بىرمۇۇۇۇنچە يامۇۇۇان گېپىنۇۇۇى قىلىپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇ
ئەسۇۇنادا دوسۇۇتى تۇۇاغ تەرەپۇۇتىن بىۇۇر بۇۇاغالم ئوتۇۇۇن ئارتىلغۇۇان بىۇۇر شۇۇىرنى
ئالۇۇۇدىغا سۇۇۇېلىپ ھەيۇۇۇدەپ يېتىۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇ .دەرۋازا ئالدىۇۇۇدا سۇۇۇاقالۋاتقان
دوسۇۇۇتىنى كۇۇۇۆرۈپ ،ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاالم بېرىپتۇۇۇۇ ۋە ئۇۇۇۇنى قىۇۇۇزغىن قارشۇۇۇى
ئېلىپتۇۇۇۇ .ئوتۇۇۇۇننى چۈشۇۇۇۈرۈپ ئۇۇۇۆيگە ئەكىرىۋېتىۇۇۇپ ،شۇۇۇىرغا :ئەمۇۇۇدى
كەتكىۇۇۇن ،ﷲ سۇۇۇاڭا بەرىۇۇۇكەت بەرسۇۇۇۇن - ،دەپتۇۇۇۇ .كېۇۇۇيىن مىھمۇۇۇاننى
ئۇۇۇۇۆيگە باشۇۇۇۇالپتۇ .ئەممۇۇۇۇا ئايۇۇۇۇالى تۇۇۇۇېخىچە ئېرىنۇۇۇۇى يامانشۇۇۇۇىتىپ
تىلالۋاتقىۇۇۇدەك .ئېۇۇۇرى ئۇنىڭغۇۇۇا جۇۇۇاۋا قايتۇرمۇۇۇاپتۇ ۋە دوسۇۇۇتى بىۇۇۇلەن
بىۇۇۇۇرلىكتە بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە يەپتۇۇۇۇۇ .كېۇۇۇۇيىن دوسۇۇۇۇتى سۇۇۇۇاھىبخان بىۇۇۇۇلەن
خوشلىشۇۇۇۇۇىپ ،قايتىۇۇۇۇۇپ كېتىپتۇۇۇۇۇۇ ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭ ئايالىغۇۇۇۇۇا كۆرسۇۇۇۇۇەتكەن
سۇۇۇەۋرچانلىقىدىن ھەيۇۇۇران قۇۇۇاپتۇ .بىۇۇۇر يىلۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادىتى
بۇۇۇويىچە يەنە دوسۇۇۇتىنى زىيۇۇۇارەت قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن كېلىۇۇۇپ ،ئىشۇۇۇىكنى
قېقىپتۇ .بىر ئايال:
_ كىم؟  -دەپ سوراپتىكەن ،ئۇ:
_ پېقىۇۇۇر ئېرىڭىزنىۇۇۇڭ ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن تۇتقۇۇۇان دوسۇۇۇتى
پاالنچى بولىمەن - ،دەپتۇ .ئايالى:
_ خۇۇۇۇۇۇۇش كەپسۇۇۇۇۇۇەن ،ھارمىغايسۇۇۇۇۇۇەن ،مەرھەمەت ،ئولتۇۇۇۇۇۇۇرۇپ
تۇۇۇۇرغىن .ئېۇۇۇرىم ﷲ خالىسۇۇۇا بىرئۇۇۇازدىن كېۇۇۇيىن تىۇۇۇنچ  -ئامۇۇۇان قايتىۇۇۇپ
كېلىۇۇدۇ - ،دەپۇۇتىكەن ،ئۇۇۇ بۇۇۇ قېۇۇۇتىم ئۇۇۇ ئايالنىۇۇڭ يۇمشۇۇاق سۇۇۇۆزلىرىدىن
ۋە ئەدەپ  -ئەخالقىۇۇۇدىن ھەيۇۇۇران قۇۇۇاپتۇ .بىرپەسۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن دوسۇۇۇۇتى
دۈمبىسۇۇۇىگە ئوتۇۇۇۇن يۇۇۇۈدۈگەن ھالۇۇۇدا يېتىۇۇۇپ كەپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ بۇنىڭۇۇۇدىن
تېخىمۇۇۇ ھەيۇۇران بولۇپتۇۇۇ .دوسۇۇتى كېلىۇۇپ سۇۇاالم بېرىپتۇۇۇ ۋە ئۇۇۇنى ئۇۇۆيگە
باشۇۇالپتۇ .ئايۇۇالى ئۇالرغۇۇا تامۇۇاق تەييۇۇارالپ بېرىۇۇپ ،ئۇۇۇالر ئۈچۇۇۈن ياخشۇۇى
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تىلەكۇۇۇۇلەر بىۇۇۇۇلەن دۇئۇۇۇۇا قىلىپتۇۇۇۇۇ .مېھمۇۇۇۇان خوشالشۇۇۇۇماقچى بولغانۇۇۇۇدا،
دوستىغا:
_ ئۇۇۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇۇۇىم! قېنۇۇۇۇۇى ئېيتقىنچۇۇۇۇۇۇ ،مەن سۇۇۇۇۇەندىن بەزى
نەرسىلەرنى سورىسام دەيمەن - ،دەپتىكەن ،دوستى:
_ قېنى سورىغىن؟  -دەپتۇ .دوستى:
_ ئۇۇۇۆتكەن يىلۇۇۇى كەلۇۇۇگەن چېغىمۇۇۇدا ،تىلۇۇۇى بۇۇۇۇزۇق ،ئەخالقسۇۇۇىز،
سۇۇېنى ياماناليۇۇدىغان بىۇۇر ئايۇۇالنى كۇۇۆرگەن ئىۇۇدىم .سۇۇەنمۇ تۇۇاغ تەرەپۇۇتىن
ئوتۇۇۇۇننى شۇۇۇىرنىڭ ئۈسۇۇۇتىگە ئارتقۇۇۇان ھالۇۇۇدا كەلۇۇۇگەن ئىۇۇۇدىڭ .ﷲ ئۇۇۇۇنى
سۇۇۇاڭا بويسۇۇۇۇندۇرۇپ بېۇۇۇرىپتىكەن .ئەممۇۇۇا بۇۇۇۇ يىۇۇۇل ناھۇۇۇايىتى يۇمشۇۇۇاق
سۇۇۇۇۆز ،سۇۇۇۇېنى يامانشۇۇۇۇىتمايدىغان ئايۇۇۇۇالنى كۇۇۇۇۆردۈم .سۇۇۇۇەنمۇ ئوتۇۇۇۇۇننى
ئۇۇۇۇۇۆزەڭ كۆتۇۇۇۇۇۈرۈپ كەلۇۇۇۇۇدىڭ .بۇنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇەۋەبى نۇۇۇۇۇېمە؟  -دەپ
سوراپتىكەن ،ساھىبخان:
_ ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! ئۇۇۇۇ ناچۇۇۇار ئايۇۇۇال ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .مەن ئۇنىۇۇۇڭ
ناچۇۇۇار ئەخالقىنۇۇۇى ۋە بۇۇۇارلىق ئەزىيەتلىرىنۇۇۇى كۆتۇۇۇۈرگەن ئىۇۇۇدىم .ئۇنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇۇلەن ناھۇۇۇۇايىتى كۆڭۈلسۇۇۇۇىز ياشۇۇۇۇىغانتىم .مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ قىلمىشۇۇۇۇلىرىغا
چىۇۇۇۇداپ ،سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن ﷲ مېنۇۇۇۇى مۇكاپۇۇۇۇاتالپ ،ئوتۇۇۇۇۇن
توشۇۇۇۇىغان ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇىرنى ماڭۇۇۇۇا بويسۇۇۇۇۇندۇرۇپ بەرگەن ئىۇۇۇۇدى .بۇۇۇۇۇرۇنقى
ئايۇۇالىم ئۆلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن ،مەن بۇۇۇ ياخشۇۇى ئايۇۇال بىۇۇلەن ئۆيلەنۇۇدىم .بۇۇۇ
ئايۇۇۇالىم بىۇۇۇلەن ياخشۇۇۇى ئۆتىۇۇۇۋاتىمەن .شۇۇۇۇنىڭدىن باشۇۇۇالپ شۇۇۇىرمۇ ماڭۇۇۇا
كۇۇۇۇۆرۈنمەي قويۇۇۇۇدى .ئىتائەتچۇۇۇۇان ،بەرىكەتلىۇۇۇۇك بۇۇۇۇۇ ئايۇۇۇۇالىم بىۇۇۇۇلەن
راھەتۇۇۇۇكە چىققۇۇۇۇانلىقىم ئۈچۇۇۇۇۈن ئوتۇۇۇۇۇننى ئۇۇۇۇۆزەم توشۇشۇۇۇۇقا مەجبۇۇۇۇۇر
بولدۇم - ،دەپتۇ .
ﷲقۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىۇۇۇزگە ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى
بولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇۇۇتا چىۇۇۇۇۇداملىق بولۇشۇۇۇۇۇىمىزغا مەدەت
بېرىشىنى تىلەيمىز .ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

سەييىد ئىبراھىم :بۇ ھېكايىنى ۋە ئالدىنقى رىۋايەتنى ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا نەقىل قىلغان
بولۇپ ،زاھىرىي جەھەتتىن ئېلىپ ئېيتقاندا ھەر ئىككىسى رىلاللىققا ئۇيغۇن ئەمە  - ،دېگەن.
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قىرىق سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
رەسىم ۋە سۈرەت سىزىش
(كىۇۇۇيىم – كۇۇۇېچەك ،تۇۇۇام ،قۇۇۇورام تۇۇۇاش ،مېتۇۇۇال پۇۇۇۇل ۋە باشۇۇۇقا
نەرسۇۇىلەرگە مەيلۇۇى مۇۇاي بويۇۇاق يۇۇاكى سۇۇۇ بويۇۇاق بىۇۇلەن بولسۇۇۇن ،مەيلۇۇى
تۆمۇۇۇۈر يۇۇۇاكى مىۇۇۇ بىۇۇۇلەن بولسۇۇۇۇن ،مەيلۇۇۇى يۇۇۇۇڭ يۇۇۇاكى باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە
بىۇۇۇۇلەن بولسۇۇۇۇۇن ،رەسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇىزىلغان يۇۇۇۇاكى سۇۇۇۇۈرەت چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەن
بويۇمنى بۇزىۋېتىش كېرەك)
َّ ِ
اّللُ ِِف
اّللج ج ج ُ و ووَلجُِّ لج ج و و ونجو ُُ ُم َّ
ين يُو و و ْوم ُ جن َّ
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن ال و ووِ ج
الو و و ُّ اْويجع ج ْاِ ِ و و جورِ جي ججكو و و َّ جَلوُو و ْوم جكو و و جِابِع ُّه ُِينِ و ووع﴾ ﴿ﷲنۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنۇۇۇۇۇۇى
رەنجىتىۇۇۇۇۇۇدىغانالر (يەنۇۇۇۇۇۇى ﷲ ۋە رەسۇۇۇۇۇۇۇلۇلالال يامۇۇۇۇۇۇان كۆرىۇۇۇۇۇۇدىغان
ئىشۇۇۇۇالرنى قىلىۇۇۇۇدىغانالر)نۇۇۇۇى ﷲ دۇنيۇۇۇۇا ۋە ئۇۇۇۇاخىرەتتە رەھمىتىۇۇۇۇدىن
يىۇۇۇۇراق قىلىۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇار قىلغۇۇۇۇۇچى ئۇۇۇۇازابنى تەيياراليۇۇۇۇدۇ﴾ .
ئىكۇۇۇۇرەمە :ﷲنۇۇۇۇى ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنۇۇۇۇى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانالر رەسۇۇۇۇىم
سىزىدىغان كىشىلەردۇر - ،دېگەن.
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :رەسۇۇۇىم
ۋە سۇۇۇۇۈرەت سۇۇۇۇىزىدىغان كىشۇۇۇۇىلەر قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ ۋە
ئۇالرغا :سىزغان رەسىمىڭالرغا جان كىرگۈزۈڭالر - ،دېيىلىدۇ» .
ئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم بىۇۇۇۇر سۇۇۇۇەپەردىن قايتىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن
ئىۇۇۇۇدى .ئۆينىۇۇۇۇڭ تەكچىسۇۇۇۇىگە رەسۇۇۇۇىم چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەن نېپىۇۇۇۇز پەردە
ئېسۇۇۇىپ قويغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
بۇۇۇۇنى كۆرۈشۇۇۇى بىۇۇۇلەن رەڭگىرويۇۇۇى ئۆزگىرىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى ۋە« :ئۇۇۇى ئائىشۇۇۇە!
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ئەڭ قۇۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇۇا دۇچۇۇۇۇار بولىۇۇۇۇدىغانالر ﷲنىۇۇۇۇڭ

سۈرە ئەھزا  41 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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مەخلۇقاتىغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش شۇۇۇەكىل پەيۇۇۇدا قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەردۇر» دېۇۇۇدى.
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
شۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن پەردىنۇۇۇى كېسۇۇۇىپ ،ئىككۇۇۇى تۇۇۇال ياسۇۇۇتۇق قېپۇۇۇى
تىكتىم.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئېيتىۇۇۇدۇكى ،مەن پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم:
«رەسۇۇۇىم سۇۇۇىزغان ھەرقانۇۇۇداق كىشۇۇۇى دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ .ئۇنىڭۇۇۇدىن ئۇۇۇۇ
سۇۇۇۇىزغان ھەربىۇۇۇۇر رەسۇۇۇۇىمگە جۇۇۇۇان كىرگۇۇۇۇۈزۈش تەلەپ قىلىنىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ
دوزاختا مۇشۇنداق ئازابلىنىدۇ» .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئېيتىۇۇۇدۇكى ،مەن پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇدىم:
«كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا رەسۇۇۇىم سىزسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ رەسۇۇۇىمگە جۇۇۇان
كىرگۈزۈشۇۇۇكە مەجبۇۇۇۇر قىلىنىۇۇۇدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ھەرگىزمۇۇۇۇ جۇۇۇان
كىرگۈزەلمەيدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن ياراتقۇۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇۇىلەرگە ئوخشۇۇۇۇۇاش
نەرسۇۇۇۇىلەرنى يارىتىشۇۇۇۇقا ئۇرۇنغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردىنمۇ زالىمۇۇۇۇراق كىشۇۇۇۇى
بۇۇۇارمۇ؟ ئۇنۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇالر دان ياراتسۇۇۇۇن ،ئارپۇۇۇا دېنۇۇۇى ياراتسۇۇۇۇن ،چۈمۇۇۇۈلە
ياراتسۇن» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى دوزاخۇۇۇتىن بىۇۇۇر گەۋدە چىقىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن
ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىنى ئازابالشۇۇۇقا بۇيرۇلۇۇۇدۇم .بىرىنچىسۇۇۇى ،ﷲقۇۇۇا باشۇۇۇقا
نەرسۇۇۇىنى شۇۇۇېرىك قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى؛ ئىككىنچىسۇۇۇى ،ھەددىۇۇۇدىن ئاشۇۇۇقان
زالىۇۇۇۇم؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ،رەسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇىزغۇچىالر»  .ئۇۇۇۇۇ يەنە مۇنۇۇۇۇداق
دەيدۇ« :رەسىم ۋە ئى بار ئۆيگە پەرىشتە كىرمەيدۇ» .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ئەلۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ تالىۇۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :جۇنۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى ،رەسۇۇۇۇىم ۋە ئىۇۇۇۇ بۇۇۇۇار ئۇۇۇۇۆيگە پەرىشۇۇۇۇتە
كىرمەيدۇ» .
خەتتۇۇۇۇۇۇابى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇۇن) پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :جۇنۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ،رەسۇۇۇىم ۋە ئىۇۇۇ
بۇۇۇار ئۇۇۇۆيگە پەرىشۇۇۇتە كىرمەيۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى شۇۇۇەرھىلەپ :ئۇنۇۇۇداق
ئۇۇۇۇۇۆيگە رەھۇۇۇۇۇمەت ۋە بەرىۇۇۇۇۇكەت پەرىشتىسۇۇۇۇۇى كىرمەيۇۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇۇا
ئىنسۇۇۇۇاننىڭ نۇۇۇۇامە ۇ ئەمۇۇۇۇالىنى يازىۇۇۇۇدىغان ۋە ئۇۇۇۇۇالرنى قوغدايۇۇۇۇدىغان
پەرىشتىلەر ئۇنىڭدىن ھېچقاچان ئايرىلمايدۇ - ،دەيدۇ.
ئېيتىلىشۇۇۇۇىچە ،بۇۇۇۇۇ يەردە جۇنۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىدىن جۇنۇۇۇۇۇ بولۇۇۇۇۇپ
قېلىۇۇۇپ ،يۇيۇنۇشۇۇۇنى نامۇۇۇاز ۋاقۇۇۇتىغىچە كېچىكتۈرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى نەزەردە
تۇتۇلماسۇۇۇۇتىن ،بەلكۇۇۇۇى جۇنۇۇۇۇۇ بولۇۇۇۇۇپ يۈرۈۋېرىۇۇۇۇدىغان ،يۇيۇنمايۇۇۇۇدىغان،
يۇيۇنۇشۇۇۇقا سۇۇۇەل قارايۇۇۇدىغان ۋە بۇۇۇۇنى ئۇۇۇۆزىگە ئۇۇۇادەت قىلىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇى
نەزەردە تۇتۇلىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
ھەمۇۇۇمە ئايۇۇۇاللىرىنى ئايلىنىۇۇۇپ چىقىۇۇۇپ ،ئانۇۇۇدىن بىۇۇۇرال قېۇۇۇتىم يۇيۇنۇۇۇاتتى.
مانۇۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇۇ ،يۇيۇنۇشۇۇۇۇۇنى ۋاجىۇۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇۇان دەسۇۇۇۇۇلەپكى ۋاقىتۇۇۇۇۇتىن
كېچىكتۈرۈشنىڭ جايىزلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ئائىشۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇا :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم بەزىۇۇۇدە جۇنۇۇۇۇ بولسۇۇۇىمۇ يۇيۇنماسۇۇۇتىن ئۇۇۇۇخالپ قۇۇۇاالتتى- ،
دېگەن .
ئىۇۇۇ مەسىلىسۇۇۇىگە كەلسۇۇۇەك ،بۇۇۇۇ يەردە زىۇۇۇرائەت ۋە مۇۇۇال – چۇۇۇارۋا
بۇۇۇېقىش يۇۇۇاكى ئۇۇۇوۋ ئوشۇۇۇالش ئۈچۇۇۇۈن بېقىلغۇۇۇان ئىۇۇۇ ئەمە  ،بەلكۇۇۇى
ھەۋە ئۈچۇۇۇۇۇۈن بېقىلغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇ نەزەردە تۇتۇلىۇۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇۇا بەزى
ئىشۇۇۇالردا ئىۇۇۇ بۇۇۇېقىش زۆرۈر بولۇۇۇۇپ قالسۇۇۇا يۇۇۇاكى ئۇۇۇۆي باقتۇرۇشۇۇۇقا
موھتاج بولۇپ قالسا ،ھېچ گۇناال بولمايدۇ.
ئەممۇۇۇۇا رەسۇۇۇۇىم ۋە سۇۇۇۇۈرەت مەسىلىسۇۇۇۇىگە كەلسۇۇۇۇەك ،ھەرقانۇۇۇۇداق
جۇۇۇۇۇانلىق نەرسۇۇۇۇۇىلەرنى ،مەيلۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۇ شەخسۇۇۇۇۇلەرنىڭ تىكلەنۇۇۇۇۇگەن
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ھاكىم ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ھەيكەللىۇۇۇرى بولسۇۇۇۇن يۇۇۇاكى تۇۇۇورۇ  ،تامالرغۇۇۇا سۇۇۇىزىلغان رەسۇۇۇىم ۋە
سۇۇۇۇۈرەتلەر بولسۇۇۇۇۇن ،مەيلۇۇۇۇى گىۇۇۇۇلەم ،پاالسۇۇۇۇالرغا چۈشۇۇۇۇۈرۈلگەن يۇۇۇۇاكى
رەخۇۇۇ  ،كىۇۇۇيىملەرگە توقۇلغۇۇۇان ۋەيۇۇۇاكى جايالرغۇۇۇا سۇۇۇىزىلغان رەسۇۇۇىم ۋە
سۇۇۇۈرەتلەر بولسۇۇۇۇن ،ھەممىسۇۇۇىنى ئومۇميۈزلۇۇۇۈك ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالىۇۇۇدۇ.
شۇۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۇۈن بۇۇۇۇۇ نەرسۇۇۇۇىلەردىن سۇۇۇۇاقلىنىش الزىۇۇۇۇم .رەسۇۇۇۇىم ۋە
سۇۇۇۈرەتلەرنى يۇۇۇوق قىلىشۇۇۇقا كۇۇۇۈچى يېتىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇنى يۇۇۇوق
قىلىشۇۇۇۇى ۋاجىۇۇۇۇپ بولىۇۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇۇۇۇۇۋەپپەقىيەت ئاتۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇن،
ئامىن!
ھەييۇۇان ئىبنۇۇى ھۇسۇۇەين مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :ئەلۇۇى ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ تالىۇۇب
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا« :قۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ تىڭشۇۇۇىغىنكى ،مەن سۇۇۇېنى
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مېنۇۇۇى ئەۋەتۇۇۇكەن ۋەزىۇۇۇپە
بىۇۇۇلەن ئەۋەتىۇۇۇمەن :بارغۇۇۇان يېرىڭۇۇۇدە ھېچقانۇۇۇداق رەسۇۇۇىم ۋە سۇۇۇۈرەت
قويمۇۇۇۇاي يۇۇۇۇوق قىلغىۇۇۇۇن! ئىگىۇۇۇۇز ياسۇۇۇۇالغان بىرمۇۇۇۇۇ قەبرىنۇۇۇۇى قويمۇۇۇۇاي
تۈزلىۋەتكىن» دېگەن .
ﷲقۇۇۇا ئىلتىجۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ،بىزنۇۇۇى ئۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان ۋە رازى
بولىۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇىمىزغا مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ
ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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قىرىق توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
ئۆلگەن كىشى ئۈچۈن يۈزنى كاچاتالش ،قوشاق قېتىپ يىغالش ،ياقا
يىرتىش ،چاچنى چۈشۈرۈۋېتىش ،چاچ يۇلۇش ،ئۆزىگە ئۆلۈم ۋە
ھاالكەت تىلەش
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن(« :ئۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇىلەر ئۈچۇۇۇۈن) يۇۇۇۈزلىرىنى ئۇۇۇۇرۇپ ،يۇۇۇاقىلىرىنى
يىرتىۇۇۇپ ،جۇۇۇاھىلىيەت ئۇۇۇادەتلىرى بۇۇۇويىچە دات  -پەريۇۇۇات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى
بىزدىن ئەمە » .
ئەبۇۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇۇا ئەشۇۇۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت
يەتكەنۇۇۇۇدە (يەنۇۇۇۇى ئۆلۈملۇۇۇۇۈك بولغانۇۇۇۇدا) دات ۇ پەريۇۇۇۇاد سۇۇۇۇېلىپ
يىغاليۇۇۇۇدىغان ،چېچىنۇۇۇۇى چۈشۇۇۇۇۈرۈۋېتىدىغان ۋە يۇلىۇۇۇۇدىغان ،كىيىمىنۇۇۇۇى
يىرتىدىغان ئايالالردىن بىزار ئىدى .
بۇۇۇۇۇ قىلىقالرنىۇۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇۇى ئالىمالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇردەك ئىتتىپۇۇۇۇاقى
بىۇۇۇلەن ھارامۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇنىڭدەك ،مۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە چۇۇۇاچنى چۇۇۇۇۋۇش،
يۇۇۇۇۈزنى كاچۇۇۇۇاتالش ۋە تۇۇۇۇاتىالش ،ئۇۇۇۇۆزىگە ئۆلۇۇۇۇۈم ۋە ھۇۇۇۇاالكەت تىۇۇۇۇلەش
قاتارلىقالرمۇ ھارامدۇر.
ئۇممۇۇۇۇۇ ئەتىيۇۇۇۇيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھانىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
بىۇۇۇۇزدىن بەيۇۇۇۇلەت ئالغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا ،ئۆلگەنلەرنىۇۇۇۇڭ كەينىۇۇۇۇدىن دات -
پەريات سېلىپ يىغلىماسلىقىمىز ھەققىدە ۋەدە ئالغان ئىدى .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە مەسلىم رىۋايەت قىلغان.
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«ئىنسۇۇۇۇانالردا ئىككۇۇۇۇى تۈرلۇۇۇۇۈك يامۇۇۇۇان ئۇۇۇۇادەت بولۇۇۇۇۇپ ،بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇادەت
كۇپرىلىقتۇۇۇۇۇر .بىۇۇۇۇرى ،نەسۇۇۇۇەبلەرگە تىۇۇۇۇل تەككۇۇۇۇۈزۈش؛ يەنە بىۇۇۇۇرى،
ئۆلگەنلەرنىڭ كەينىدىن دات  -پەريات سېلىپ يىغالش» .
ئەبۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەئىد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دات  -پەريۇۇۇۇات سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇان
ئايالغا ۋە ئۇنى ئاڭالپ تۇرغان ئايالغا لەنەت قىلغان .
ئەبۇۇۇۇ بۇردەنىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇى رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :ئەبۇۇۇۇ
مۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ كېسۇۇۇەل بولۇۇۇۇپ قالغانۇۇۇدا ھوشۇۇۇىدىن
كەتتۇۇۇى .ئۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇى ئائىلىسۇۇۇىدىكى ئايۇۇۇالالردىن بىرىنىۇۇۇڭ
قۇچىقىۇۇدا ئىۇۇدى .ئايۇۇال ئۇۇۈن سۇۇېلىپ يىغالشۇۇقا باشۇۇلىدى .ئەممۇۇا ئەبۇۇۇ
مۇسۇۇۇا ئەشۇۇۇلەرى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا بىۇۇۇر نەرسۇۇۇە دېيىشۇۇۇكە
قۇۇۇۇادىر بواللمىۇۇۇۇدى .ھوشۇۇۇۇىغا كەلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن :مەن پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇزار بولغۇۇۇان نەرسۇۇۇىدىن بىۇۇۇزارمەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇۇدە
(يەنۇۇۇۇى ئۆلۈملۇۇۇۇۈك بولغانۇۇۇۇدا) دات ۇ پەريۇۇۇۇاد سۇۇۇۇېلىپ يىغاليۇۇۇۇدىغان،
چېچىنۇۇۇۇى چۈشۇۇۇۇۇۈرۈۋېتىدىغان ۋە يۇلىۇۇۇۇۇدىغان ،كىيىمىنۇۇۇۇۇى يىرتىۇۇۇۇۇدىغان
ئايالالردىن بىزار ئىدى - ،دېدى.
نوئمۇۇۇۇان ئىبنۇۇۇۇى بەشۇۇۇۇىر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
ئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى راۋاھە ھوشۇۇۇۇۇىدىن كەتتۇۇۇۇۇى .شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن،
ھەمشىرىسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ياخشۇۇۇىلىقلىرىنى سۇۇۇاناپ يىغالشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدى .ئۇۇۇۇ
ھوشۇۇۇىغا كەلگەنۇۇۇدە ،ھەمشىرىسۇۇۇىگە :سۇۇۇەن مېنىۇۇۇڭ ھەققىمۇۇۇدە نۇۇۇېمە
دېۇۇۇۇگەن بولسۇۇۇۇاڭ ،ماڭۇۇۇۇا :سۇۇۇۇەن راسۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداقمۇ ،سۇۇۇۇەن راسۇۇۇۇ
شۇنداقمۇ؟ دېيىلدى - ،دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مېيىۇۇۇ ئۈچۇۇۇۈن نۇۇۇېمە دەپ يىغالنغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،قەبرىسۇۇۇىدە سۇۇۇەن راسۇۇۇ
شۇنداقمۇ؟ دەپ ئازابلىنىدۇ» .

مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ،ئەلبانى :بۇنى زەئىپ - ،دېگەن.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ھەرقانۇۇۇداق كىشۇۇۇى
ئۆلگەنۇۇۇدە ،ئۇنىۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇانلىرى :ۋاي بىگىۇۇۇم! ۋاي مۇۇۇۇرەببىم! دېگەنۇۇۇگە
ئوخشۇۇۇۇاش سۇۇۇۇۆزلەرنى قوشۇۇۇۇاق قېتىۇۇۇۇپ يىغلىسۇۇۇۇا ،مېيىۇۇۇۇتكە ئىككۇۇۇۇى
پەرىشۇۇۇۇۇتە مۇۇۇۇۇۇئەككەل قىلىنىۇۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۇنى :سۇۇۇۇۇەن راسۇۇۇۇۇ
شۇنداقمىدىڭ؟  -دەپ دۇمبااليدۇ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« ئۇۇۇۇۆلگەنلەر ئۈچۇۇۇۇۈن يىغلىغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇالالر تەۋبە قىلماسۇۇۇۇتىن ئۆلسۇۇۇۇە،
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى مومۇۇۇۇدىن تىكىلۇۇۇۇگەن كۇۇۇۇۆڭلەك بىۇۇۇۇلەن قىچىشۇۇۇۇقاق
قىلىدىغان ساۋۇت كىيدۈرۈلىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«مەن ئىككۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈك ئەخمىقۇۇۇانە يامۇۇۇان ئۇۇۇاۋازدىن مەنلۇۇۇى قىلىنۇۇۇدىم.
بىۇۇۇرى ،نۇۇۇېمەتكە ئېرىشۇۇۇكەندە ئويۇۇۇۇن – تاماشۇۇۇا قىلىۇۇۇپ ۋە شۇۇۇەيتاننىڭ
نەغۇۇۇۇۇمە – نۇۇۇۇۇاۋالىرىنى ئارىالشۇۇۇۇۇتۇرۇپ ۋاراڭ – چۇۇۇۇۇۇرۇڭ قىلىۇۇۇۇۇش؛ يەنە
بىۇۇۇرى ،مۇسۇۇۇىبەت بولغانۇۇۇدا يۇۇۇۈزنى تۇۇۇاتىالپ ،ياقۇۇۇا يىرتىۇۇۇپ ۋە شۇۇۇەيتاننىڭ
قوشاقلىرىنى قېتىپ يىغالش» .
ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىككۇۇۇى تۈرلۇۇۇۈك ئۇۇۇاۋاز لەنەتۇۇۇكە
ئۇچرايۇۇۇدۇ .بىۇۇۇرى ،نۇۇۇېمەتكە ئېرىشۇۇۇكەندە نەغۇۇۇمە – نۇۇۇاۋا قىلىۇۇۇش؛ يەنە
بىرى ،مۇسىبەت بولغاندا قوشاق قېتىپ يىغالش .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مۇسۇۇۇىبەت بولغانۇۇۇدا قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ يىغلىغۇۇۇان ئايۇۇۇالالر دوزاختۇۇۇا ئىككۇۇۇى
سۇۇۇۇەپ بولۇۇۇۇۇپ تىزىلىۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇالر دوزاختۇۇۇۇا خۇۇۇۇوددى ئىۇۇۇۇ
ھۇۋلىغاندەك ھۇۋلىشىدۇ» .
ئەۋزائۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ يىغۇۇۇا ئۇۇۇاۋازىنى
ئۇۇاڭالپ ،ئۇۇۇ ئۇۇۆيگە كىۇۇردى .ئۇنىۇۇڭ قولىۇۇدا دەررە بۇۇار ئىۇۇدى .ئۇۇۇ ئۇۇۇۇنى
ئايالالرغۇۇۇا شۇۇۇىلتىپ ،قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ يىغالۋاتقۇۇۇان ئايالنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇاردى
ۋە ئۇۇۇۇنى بىۇۇۇر دەررە ئۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدى ،ئۇنىۇۇۇڭ لېچىكۇۇۇى چۈشۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى.
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
مۇسلىم ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بەززار رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،سەنەدىدە سۇلەيمان ئىبنى داۋۇد يەمامى ئىسىملىك ھەدىسى زەئىپ بىرى بار.
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ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ :بۇۇۇۇ ئايۇۇۇال قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ يىغلىغۇۇۇانلىقى
ئۈچۇۇۈن ئۇۇۇنى ئۇۇۇرىمەن ،چۇۇۈنكى ئۇنىۇۇڭ ھۇۇۆرمىتى يۇۇوق (يەنۇۇى نۇۇامەھرەم
بواللمايۇۇۇدۇ) .ئۇۇۇۇ سۇۇۇىلەرگە ئىۇۇۇچ ئاغرىتىۇۇۇپ ئەمە  ،بەلكۇۇۇى پۇلۇۇۇۇڭالرنى
ئۇۇېلىش ئۈچۇۇۈن كۇۇۆز يېشۇۇىنى تۆكىۇۇدۇ .ئۇۇۇ بۇۇۇ يىغىسۇۇى بىۇۇلەن قەبرىۇۇدىكى
ئۆلۇۇۇۈكلەرگە ئۇۇۇازار بېرىۋاتىۇۇۇدۇ ،ئۆيۇۇۇدىكى تىرىكلەرنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىنى تېخىمۇۇۇۇ
يېۇۇۇرىم قىلىۋاتىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇ ،ﷲنىۇۇۇڭ مۇسۇۇۇىبەتكە سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش بۇۇۇۇيرۇقىنى
توسۇۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇاال ئۇرماسۇۇۇۇلىق ھەققىۇۇۇۇدىكى چەكلىمىسۇۇۇۇىنى تەشۇۇۇۇۋىق
قىلىۋاتىدۇ - ،دېدى .
ئۇۇۇالىمالر مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :يۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇاۋاز بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۈن سۇۇۇېلىپ
يىغۇۇۇالش ھارامۇۇۇدۇر .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇاال ئۇرماسۇۇۇتىن ۋە قوشۇۇۇاق قاتماسۇۇۇتىن ئىۇۇۇچ
ئاغرىتىپ ئىچىدە يىغالش ھارام ئەمە .
ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئابۇۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف ،سۇۇۇۇەئد ئىبنۇۇۇۇى
ئەبۇۇۇۇۇ ۋەققۇۇۇۇا  ،ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇمالر بىۇۇۇۇلەن
بىۇۇۇرلىكتە سۇۇۇەئد ئىبنۇۇۇى ئۇبۇۇۇادەنى يۇۇۇوقالپ كەلۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ كېسۇۇۇىلىنىڭ ئېغىۇۇۇر ئىكەنلىكىنۇۇۇى كۇۇۇۆرۈپ يىغلىۇۇۇدى.
يېنىۇۇۇۇۇدىكى سۇۇۇۇۇاھابىلەرمۇ پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ
يىغلىغىنىنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈپ يىغلىۇۇۇۇدى .كېۇۇۇۇيىن پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم« :قۇۇۇۇالق سۇۇۇېلىپ ئۇۇۇاڭالڭالركى ،ﷲ تائۇۇۇاال مېيىتنۇۇۇى كۇۇۇۆز يېشۇۇۇى ۋە
دىلنىۇۇۇڭ قايغۇسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئازابلىمايۇۇۇدۇ .لۇۇۇېكىن ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى بۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى بىۇۇۇلەن
ئازاباليۇۇۇدۇ يۇۇۇاكى ئۇنىڭغۇۇۇا بۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەۋەبى بىۇۇۇلەن رەھىۇۇۇم قىلىۇۇۇدۇ» دەپ تىلىغۇۇۇا
ئىشارەت قىلدى.
ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەمگە سۇۇۇەكراتتا ياتقۇۇۇان نەۋرىسۇۇۇى (قىزىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوغلى) بېۇۇۇرىلگەن ئىۇۇۇدى،
ئۇنىۇۇۇڭ كۆزلىرىۇۇۇدىن تۇۇۇارامالپ يۇۇۇاش ئۇۇۇاقتى .بۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرگەن سۇۇۇەئد رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! بۇۇۇۇۇ نۇۇۇۇېمە ئىۇۇۇۇش؟  -دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا ئەۋزائىدىن نەقىل قىلغان .ئەمما مەنبەنى بايان قىلمىغان.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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_ بۇۇۇۇۇ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىنىڭ قەلبىۇۇۇۇدە قىلغۇۇۇۇان رەھمىتىۇۇۇۇدۇر .ﷲ
تائاال ھەقىقەتەن رەھىمدىل بەندىلىرىگە رەھىم قىلىدۇ - ،دېدى .
ئەنە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇوغلى ئىبراھىمنىۇۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇۇا كىۇۇۇۇردى .ئىبۇۇۇۇراھىم جۇۇۇۇان
تالىشۇۇۇۇىۋاتاتتى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ كۆزلىرىۇۇۇۇدىن
تۇۇۇارامالپ يۇۇۇاش ئېقىشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدى .بۇۇۇۇنى كۇۇۇۆرگەن ئابۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇى ئەۋف
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! سۇۇۇەنمۇ يىغالۋاتامسۇۇۇەن؟  -دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇۇى ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف! بۇۇۇۇۇ ،رەھىۇۇۇۇم ۇ شۇۇۇۇەپقەت يىغىسۇۇۇۇىدۇر - ،دېۇۇۇۇدى.
ئانۇۇۇدىن يەنە يۇۇۇاش تۆكۇۇۇۈپ« :كۇۇۇۆز يىغاليۇۇۇدۇ ،قەلۇۇۇب يېۇۇۇرىم بولىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا بىۇۇۇز
رەببىمىۇۇۇز رازى بولىۇۇۇدىغان سۇۇۇۆزدىن باشۇۇۇقا سۇۇۇۆزنى قىلمۇۇۇايمىز .ئۇۇۇى ئىبۇۇۇراھىم!
سېنىڭ پىراقىڭدا كۆڭلىمىز بەكمۇ يېرىم بولدى» دېدى.
«مېيىۇۇۇۇ تۇغقانلىرىنىۇۇۇۇڭ يىغىسۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋەبىدىن ئازابلىنىۇۇۇۇدۇ» دېۇۇۇۇگەن
سۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇلەرگە كەلسۇۇۇەك ،بۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇلەرنىڭ زاھىرىۇۇۇي مەنىسۇۇۇىگە قۇۇۇاراپ
ھۆكۇۇۇۇۇۈم چىقىرىلمايۇۇۇۇۇدۇ .بەلكۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇۇ خىلۇۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇۇلەر شۇۇۇۇۇەرھىلەپ
چۈشۇۇۇۇۇەندۈرۈلىدۇ .ئۇۇۇۇۇالىمالر بۇۇۇۇۇۇ خىلۇۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇۇلەرنى شۇۇۇۇۇەرھىلەپ
چۈشەندۈرۈشۇۇۇتە بىۇۇۇر – بىۇۇۇرىگە ئوخشۇۇۇىمىغان قاراشۇۇۇالرنى ئوتتۇرىغۇۇۇا قويغۇۇۇان .بۇۇۇۇ
قاراشۇۇۇۇالردىن توغرىغۇۇۇۇا ئەڭ يۇۇۇۇېقىن بۇۇۇۇولغىنى :يىغالشۇۇۇۇنىڭ سۇۇۇۇەۋەبى بولۇشۇۇۇۇى
كېۇۇۇرەك .مەسۇۇۇىلەن ،مېيىۇۇۇ تۇغقانلىرىغۇۇۇا يىغالشۇۇۇنى ۋەسۇۇۇىيەت قىلغۇۇۇان بولۇشۇۇۇى
يۇۇۇاكى شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇاش بىۇۇۇرەر سۇۇۇەۋە بولۇشۇۇۇى كېۇۇۇرەك ،دېگەنۇۇۇدىن ئىبۇۇۇارەت.
توغرىسىنى ﷲ بىلگۈچىدۇر.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلىنىڭ شۇۇۇاگىرتلىرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۆلۈمۇۇۇدىن ئىلگىۇۇۇۇرى ۋە
ئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن يىغۇۇۇالش جۇۇۇايىز .ئەممۇۇۇا« :جۇۇۇان چىقىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن
ھېچبىۇۇۇۇر ئايۇۇۇۇال يىغلىمىسۇۇۇۇۇن» دېۇۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇۇنىڭ روھىغۇۇۇۇا ئاساسۇۇۇۇەن،
ئۆلۈمۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن يىغۇۇۇالش ئەۋزەلۇۇۇدۇر .ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى ۋە ئۇنىۇۇۇڭ شۇۇۇاگىرتلىرى:

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئۆلگەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن يىغۇۇۇۇالش مەكۇۇۇۇروال تەنزىھىۇۇۇۇدۇر ،ھۇۇۇۇارام ئەمە  - ،دەپ
كۆرسۇۇۇەتكەن ۋە« :ھېچبىۇۇۇر ئايۇۇۇال يىغلىمىسۇۇۇۇن» دېۇۇۇگەن ھەدىسۇۇۇنى :يىغلىسۇۇۇا
مەكروال بولىدۇ - ،دەپ چۈشەندۈگەن.
*****
دات  -پەريۇۇۇۇات سۇۇۇۇېلىپ يىغلىغۇۇۇۇۇچى ئايالغۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق ئازابنىۇۇۇۇڭ بولۇشۇۇۇۇى ۋە
ئۇنىۇۇۇڭ لەنەتۇۇۇكە ئۇچرىشىشۇۇۇىغا كەلسۇۇۇەك ،ئۇۇۇۇ مېيىتنىۇۇۇڭ تۇغقۇۇۇانلىرىنى ئۇۇۇاال ئۇرۇشۇۇۇقا
بۇۇۇۇيرۇپ ،سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇتىن توسۇۇۇىدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،ﷲ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى ئۇۇۇۇالرنى
سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇقا ،سۇۇۇاۋا ئۈمىۇۇۇد قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇپ ،دات  -پەريۇۇۇات قىلىشۇۇۇتىن ۋە ئۇۇۇاال
ئۇرۇپ قاقشاشتىن توسىدۇ.
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يو ووع يجيُّوُو ووع الَّو و ِوِين دهنو ووَاْ ا و ووت ِينَاْ بِعل َّ و و ِ ال َّ و ورج ِ
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مۇۇۇۇئمىنلەر! سۇۇۇەۋر ئۇۇۇارقىلىق ۋە نامۇۇۇاز ئۇۇۇارقىلىق يۇۇۇاردەم تىلەڭۇۇۇالر .ﷲ
ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇۇچىالر بىۇۇۇۇلەن بىللىۇۇۇۇدۇر .ﷲنىۇۇۇۇڭ يولىۇۇۇۇدا
ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەنلەرنى (يەنۇۇۇى شۇۇۇېھىتلەرنى) ئۆلۇۇۇۈك دېمەڭۇۇۇالر ،بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۇالر
تىرىكتۇۇۇۇر .لۇۇۇېكىن سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇنى سەزمەيسۇۇۇىلەر .بىۇۇۇز سۇۇۇىلەرنى بىرئۇۇۇاز
قورقۇۇۇۇۇۇ نچ بىۇۇۇۇۇلەن ،بىرئۇۇۇۇۇاز قەھەتچىلىۇۇۇۇۇك بىۇۇۇۇۇلەن ۋە ماللىرىڭالرغۇۇۇۇۇا،
جانلىرىڭالرغۇۇۇۇا ،بالىلىرىڭالرغۇۇۇۇا ،زىرائەتلىرىڭالرغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان زىيۇۇۇۇان
بىۇۇۇۇلەن چوقۇۇۇۇۇم سۇۇۇۇىنايمىز( .بېشۇۇۇۇىغا كەلۇۇۇۇگەن مۇسۇۇۇۇىبەت زىيۇۇۇۇان -
زەخمەتۇۇۇلەرگە) سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا (جەنۇۇۇنەت بىۇۇۇلەن) خۇۇۇۇش خەۋەر
بەرگىۇۇۇن .ئۇالرغۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇالر« :بىۇۇۇز
ئەلۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇدىمىز (يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىز)،
چوقۇم ﷲنىڭ دەرگاھىغا قايتىمىز» دەيدۇ﴾ .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا﴿ :ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇەۋر
قىلغۇۇۇۇچىالر بىۇۇۇلەن بىللىۇۇۇدۇر﴾ دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇىر قىلىۇۇۇپ :ﷲ
ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە بولىۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا يۇۇۇاردەم قىلىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالرنى زىيۇۇۇان
تارتقۇزمايۇۇۇدۇ - ،دەيۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال﴿ :بىۇۇۇز سۇۇۇىلەرنى چوقۇۇۇۇم سۇۇۇىنايمىز﴾
سۈرە بەقەرە – 042 ،ئايەتتىن  – 041ئايەتكىچە.
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دېۇۇۇۇدى .يەنۇۇۇۇى ﷲ تائۇۇۇۇاال ئىنسۇۇۇۇانالرغا سۇۇۇۇىنىغۇچىنىڭ مۇئامىلىسۇۇۇۇىنى
قىلىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالرنىڭ ئۇۇۇاقىۋىتىنى بىلىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا ھېچكىمنۇۇۇى
سىناشۇۇۇۇۇۇقا موھتۇۇۇۇۇۇاج بولمايۇۇۇۇۇۇدۇ .ئۇالرغۇۇۇۇۇۇا پەقەت سۇۇۇۇۇۇىنىغۇچىنىڭ
مۇئامىلىسۇۇۇۇىنى قىلغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ،كىمكۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇۇڭ
سەۋرىسۇۇۇىگە سۇۇۇاۋا بېرىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى سۇۇۇەۋر قىلمىسۇۇۇا ،سۇۇۇاۋابقا اليىۇۇۇق
بواللمايدۇ.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا﴿ :بىرئۇۇۇاز قورقۇۇۇۇنچ بىۇۇۇلەن،
بىرئۇۇۇۇۇۇاز قەھەتچىلىۇۇۇۇۇۇك بىۇۇۇۇۇۇلەن ۋە ماللىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇا ،جانلىرىڭالرغۇۇۇۇۇۇا،
بالىلىرىڭالرغۇۇۇۇا ،زىرائەتلىرىڭالرغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان زىيۇۇۇۇان بىۇۇۇۇلەن﴾ دېۇۇۇۇگەن
ئۇۇۇۇايەتنى تەپسۇۇۇۇىر قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇۇاال ئىنسۇۇۇۇانالرنى
دۈشۇۇۇمەن قورقۇنچىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن ،ئاچۇۇۇارچىلىق ۋە قەھەتچىلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن،
پۇۇۇۇل  -مالغۇۇۇا يېتىۇۇۇدىغان زىيۇۇۇان  -زەخۇۇۇمەت بىۇۇۇلەن ،مۇۇۇال – چۇۇۇارۋىالرنى
ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن ،جانغۇۇۇۇا يېتىۇۇۇۇدىغان ئۆلۇۇۇۇۈم ،ئۆلتۈرۈلۇۇۇۇۈش،
كېسۇۇۇۇۇۇەللىك ۋە قېرىلىۇۇۇۇۇۇق بىۇۇۇۇۇۇلەن ،زىۇۇۇۇۇۇرائەت مەھسۇۇۇۇۇۇۇالتلىرىنىڭ
ئادەتتىكىۇۇۇۇۇۇدەك چىقمۇۇۇۇۇۇاي كېمىيىۇۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇۇۇپ ،ئېھيتىيۇۇۇۇۇۇاجنى
قامدىيالماسلىقى بىلەن سىنايدۇ.
ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەتلەرگە سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا سۇۇۇاۋا بېرىشۇۇۇكە
ۋەدە قىلغۇۇۇۇانلىقىنى بىلۇۇۇۇدۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن ،بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇۇش
خەۋەر بېۇۇۇرىش بىۇۇۇلەن ئاخىرالشۇۇۇتۇرۇپ﴿ :سۇۇۇەۋر قىلغۇچىالرغۇۇۇا خۇۇۇۇۇش
خەۋەر بەرگىۇۇۇن﴾ دەيۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ئۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۈپەتلەپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
﴿ئۇالرغۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا﴾ يەنۇۇۇى ئۇالرنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىغا
يۇقىرىۇۇۇۇدا تىلغۇۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇۇان مۇسۇۇۇۇىبەتلەردىن بىۇۇۇۇرى كەلۇۇۇۇگەن چاغۇۇۇۇدا،
﴿ئۇۇۇۇالر« :بىۇۇۇز ئەلۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇدىمىز﴾ يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ
بەنۇۇۇدىلىرىمىز ،بىۇۇۇزگە نېمىنۇۇۇى خالىسۇۇۇا شۇۇۇۇنى قىلىۇۇۇدۇ﴿ ،چوقۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇڭ
دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز» دەيۇۇۇدۇ﴾ يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇالر ئۆلگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن يېگۇۇۇانە
ﷲنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۆكمىگە قايتىۇۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا بەزى كىشۇۇۇۇىلەرنى
ھۆكۈمۇۇۇدار قىلىۇۇۇدۇ .بەنۇۇۇدىلەرنىڭ ھۆكۈمۇۇۇدارلىقى تۈگىگەنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن،
ئەلۋەتتە ،ﷲ تائاالنىڭ ئەمرىگە قايتىدۇ.
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :مۇۇۇۇئمىنگە بىۇۇۇرەر
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مۇسۇۇىبەت يەتسۇۇە ،ھەتتۇۇا ئۇنىۇۇڭ پۇتىغۇۇا كىرىۇۇپ كەتۇۇكەن بىۇۇرەر تىۇۇكەن
چۇۇۇۇاغلىق نەرسۇۇۇۇە بولسۇۇۇۇىمۇ ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھىنى شۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇىبەت
سەۋەبىدىن مەغپىرەت قىلىدۇ» .
ئەلۇۇۇقەمە ئىبنۇۇۇى مۇرسۇۇۇىد ئىبنۇۇۇى سۇۇۇابى ئاتىسۇۇۇىدىن پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىۇۇۇدۇ« :كىمنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇىغا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلسۇۇۇە ،مېنۇۇۇى يوقىتىۇۇۇپ
قويغۇۇۇانلىق مۇسۇۇۇىبىتىنى ئەسلىسۇۇۇۇن (يەنۇۇۇى بۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن تەسۇۇۇەللى
تاپسۇۇۇۇۇن) .چۇۇۇۇۈنكى ئۇنىۇۇۇۇڭ مېنۇۇۇۇى يوقىتىۇۇۇۇپ قويۇشۇۇۇۇى ئەڭ چۇۇۇۇوڭ
مۇسىبەتتۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«بىراۋنىڭ بالىسى ئۆلسە ،ﷲ تائاال پەرىشتىلەرگە:
_ بەنۇۇۇۇۇدەمنىڭ بالىسۇۇۇۇۇىنىڭ جېنىنۇۇۇۇۇى ئالۇۇۇۇۇدىڭالرمۇ؟  -دەيۇۇۇۇۇدۇ.
پەرىشتىلەر:
_ ھەئە - ،دەيدۇ.
_ ئۇنىڭ يۈرەك پارىسىنى قەبزىروال قىلدىڭالرمۇ؟
_ ھەئە،
_ بەندەم نېمە دېدى؟
_ ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاڭا ھەمدۇسۇۇۇۇانا ئېيتتۇۇۇۇى ۋە﴿ :بىۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇۇڭ
ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز (يەنۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىز) ،چوقۇۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇۇڭ
دەرگاھىغا قايتىمىز﴾ دېدى.
_ ئۇۇۇۇ بەنۇۇۇدەم ئۈچۇۇۇۈن جەننەتۇۇۇتە بىۇۇۇر قەسۇۇۇىر سۇۇۇېلىڭالر ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
ئىسمىنى ھەمدۇسانا قەسىرى دەپ ئاتاڭالر» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مۇۇۇۇئمىن بەنۇۇۇدەمنىڭ دۇنيۇۇۇا ئەھلىۇۇۇدىن ئەڭ
يېقىنىنىۇۇۇڭ جېنىنۇۇۇى ئالغىنىمۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،ئۇۇۇۇ مەنۇۇۇدىن سۇۇۇاۋا ئۈمىۇۇۇد
قىلىۇۇۇپ سۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇا ،مېنىۇۇۇڭ ئۇنىڭغۇۇۇا بېرىۇۇۇدىغان مۇكاپۇۇۇاتىم مۇۇۇۇھەققەق
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
دارىمى رىۋايەت قىلغان.
سۈرە بەقەرە – 041 ،ئايەت.
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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جەننەتتۇۇۇۇۇۇر» ؛ «ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۇۆكمىگە رازى بولۇۇۇۇۇۇش ئىنسۇۇۇۇۇاننىڭ
سۇۇۇۇائادىتىدۇر .ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇۆكمىگە نۇۇۇۇارازى بولۇۇۇۇۇش ئىنسۇۇۇۇاننىڭ
بەختسىزلىكىدۇر» .
ئۇۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇۇى خەتتۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
ئەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم مۇئمىننىۇۇۇۇڭ جېنىنۇۇۇۇى ئالغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن،
مېيىتنىۇۇۇڭ ئۆيىنىۇۇۇڭ ئىشۇۇۇىكى ئالدىۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدۇ .مېيىۇۇۇ ئەھلۇۇۇى دات ۇ
پەريۇۇۇات قىلىشۇۇۇقا باشۇۇۇاليدۇ .ئۇالرنىۇۇۇڭ بەزىسۇۇۇى يۇۇۇۈزىنى كاچاتاليۇۇۇدۇ،
بەزىسۇۇۇۇۇى چېچىنۇۇۇۇۇى چۇۋۇيۇۇۇۇۇدۇ ،يەنە بەزىسۇۇۇۇۇى ئۆلۇۇۇۇۇۈمنى تىلەيۇۇۇۇۇدۇ.
ئەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم :بۇۇۇۇۇ دات  -پەريۇۇۇۇات نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن؟ بۇۇۇۇۇ
يىغۇۇۇۇالش كىۇۇۇۇم ئۈچۇۇۇۇۈن؟ ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،مەن
ھېچكىمنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇۇۆمرىنى قىسۇۇۇۇۇۇقارتىۋەتمىدىم ،رىزقىنىمۇۇۇۇۇۇۇ ئېلىۇۇۇۇۇۇپ
كەتمىۇۇۇدىم ،ھۇۇۇېچكىمگە زەررىچىلىۇۇۇك زۇلۇۇۇۇم قىلمىۇۇۇدىم .نۇۇۇاۋادا ماڭۇۇۇا
نۇۇۇارازى ۋە ئۇۇۇاچچىغىڭالر بولسۇۇۇا ،ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مەن
جۇۇۇۇان ئېلىشۇۇۇۇقا مۇۇۇۇۇئەككەلمەن .ئەگەر مېيىۇۇۇۇتكە نۇۇۇۇارازى بولسۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇۇ
جېنىنۇۇۇى بېرىشۇۇۇكە مەجبۇۇۇۇردۇر .ئەگەر رەببىڭالرغۇۇۇا نۇۇۇارازى بولسۇۇۇاڭالر،
ئۇۇۇ چاغۇۇدا سۇۇىلەر كۇۇاپىر بولۇۇۇپ كېتىسۇۇىلەر ،مەن پۇۇات ۇ پۇۇات سۇۇىلەرنى
يۇۇۇوقالپ تۇۇۇۇرىمەن .ئۇۇۇاخىرى سۇۇۇىلەردىن ھېچكىمنۇۇۇى ھايۇۇۇات قويمۇۇۇايمەن،
 دەيۇۇۇدۇ .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:«جېۇۇۇنىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئەگەر ئۇۇۇۇالر
ئەزرائىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالمنىڭ ماقۇۇۇۇامىنى بىلسۇۇۇۇە ،سۇۇۇۇۆزلىرىنى ئاڭلىسۇۇۇۇا
ئىۇۇۇۇدى ،مېيىتلىرىنۇۇۇۇى قويۇۇۇۇۇپ ،ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،ئۇۇۇۇۆزلىرى ئۈچۇۇۇۇۈن يىغلىغۇۇۇۇان
بوالتتى».
*****
پەتە قىلىەەەش ھەققىەەەدە :ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم

بۇخارى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى پەتە قىلسۇۇۇا،
ئۇنىڭغىمۇ مۇسىبەتكە سەۋر قىلغان كىشىگە ئوخشاش ساۋا بېرىلىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ بۇۇۇۇۇردە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم فۇۇۇۇاتىمە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ
ئەنھاغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى (بالىسۇۇۇى ئۇۇۇۆلگەن) ھازىۇۇۇدار ئايۇۇۇالنى
پەتە قىلىپ تەسەللى بەرسە ،جەننەتتە تون كىيگۈزۈلىدۇ» .
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن:
_ ئۆيۇۇۇۇدىن نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن چىقتىڭىۇۇۇۇز؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇدى،
فاتىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھا:
_ بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۆيگە پەتە قىلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدىم .ئۇۇۇۇۆلگەن كىشۇۇۇۇىگە
رەھۇۇۇمەت تىلىۇۇۇدىم .تۇغقانلىرىغۇۇۇا سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇنى تەۋسۇۇۇىيە قىلۇۇۇدىم- ،
دەپ جاۋا بەردى .
ئەمۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ھەزم رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ھەرقانۇۇۇۇداق مۇۇۇۇۇئمىن مۇسۇۇۇۇىبەتكە يولۇققۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇرادىرىنى يوقلىسۇۇۇۇا،
قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ھەشۇۇۇۇۇەمەتلىك تۇۇۇۇۇونالردىن
كىيگۈزىدۇ» .
بىلىشۇۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇۇى ،پەتە قىلىۇۇۇۇش _ مېيىۇۇۇۇ ئىگىلىرىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇەۋر
قىلىشۇۇۇقا ئۈنۇۇۇدەش ۋە ئۇالرغۇۇۇا تەسۇۇۇەللى بولىۇۇۇدىغان ،غەم ۇ قۇۇۇايغۇلىرىنى
يەڭگىللىتىۇۇۇۇدىغان ،ھەسۇۇۇۇرىتىنى پەسۇۇۇۇەيتىدىغان سۇۇۇۇۆزلەرنى قىلىشۇۇۇۇتىن
ئىبۇۇۇۇارەت .پەتە قىلىۇۇۇۇۇش مۇسۇۇۇۇتەھەبتۇر .چۇۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ ياخشۇۇۇۇۇىلىققا
بۇۇۇۇۇيرۇپ ،يامۇۇۇۇانلىقتىن توسۇشۇۇۇۇنىڭ ئىچىۇۇۇۇگە كىرىۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇنداقال ،ﷲ
تائاالنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىنىڭ ئىچىۇۇۇۇگە كىرىۇۇۇۇدۇ ﴿ :جنجو ج ووع جاَُاْ جك ج ووَ الْو و ِم جالتَّو َْو و جوَب﴾
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .نەسائى :سەنەدىدىكى رەبىلە ئىبنى سەيپۇلمەئافىرى ئىسۇىملىك كىشۇىنىڭ
ھەدىسى زەئىپتۇر - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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﴿ياخشۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇقا ۋە تەقۋادارلىققۇۇۇۇا ياردەملىشۇۇۇۇىڭالر﴾  .مانۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇ ،پەتە
قىلىشنى كۆرسىتىدىغان ئەڭ ياخشى دەلىلدۇر.
پەتە قىلىۇۇۇش _ مېيىۇۇۇ ئەھلىنۇۇۇى سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇش بولۇۇۇۇپ،
ئۇۇۇۇالرنى مېيىتنۇۇۇى دەپۇۇۇنە قىلىشۇۇۇتىن كېۇۇۇيىن ئەمە  ،بەلكۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇدىن
بۇۇۇۇۇرۇن پەتە قىلىۇۇۇۇش مۇسۇۇۇۇتەھەبتۇر .ئىمۇۇۇۇام شۇۇۇۇافىلىنىڭ شۇۇۇۇاگىرتلىرى
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مېيىۇۇۇتكە پەتە قىلىۇۇۇش ئۇۇۇۇ ئۆلگەنۇۇۇدىن باشۇۇۇالپ ،دەپۇۇۇنە
قىلىنغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۈچ كۇۇۇۈنگىچە داۋاملىشۇۇۇىدۇ .ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن
پەتە قىلىۇۇۇش مەكروھتۇۇۇۇر .چۇۇۇۈنكى پەتە قىلىۇۇۇش مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان
كىشۇۇۇىنىڭ كۇۇۇۆڭلىنى تەسۇۇۇكىن تاپقۇزىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇادەتتە ئۇنىۇۇۇڭ قەلبۇۇۇى ئۇۇۇۈچ
كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن تەسۇۇۇكىن تاپىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ئۇنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىنى
قايتىدىن يېرىم قىلماسلىق الزىم.
ئەبۇللاببۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :ئۇۇۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇۇۇدىن كېيىنمۇۇۇۇۇۇ پەتە
قىلىشۇۇۇنىڭ ھېچقانۇۇۇداق زىيىنۇۇۇى يۇۇۇوق .بەلكۇۇۇى ۋاقىۇۇۇ ئۆتۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇىمۇ،
پەتە قىلىش داۋام قىلسا بولىدۇ.
ئىمۇۇۇام نەۋەۋى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
ياخشىسۇۇۇۇى ،ئۇۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن پەتە قىلماسۇۇۇۇلىق الزىۇۇۇۇم .ئەممۇۇۇۇا
ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل ئەھۇۇۇۋال بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا .بىۇۇۇرى ،پەتە قىلىنىۇۇۇدىغان
كىشۇۇى يۇۇاكى مۇسۇۇىبەت ئىگىسۇۇى مېيىتنۇۇى دەپۇۇنە قىلغانۇۇدا يۇۇوق بولۇۇۇپ،
ئۇنىۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇى ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېيىۇۇۇنگە تۇۇۇوغرا كەلسۇۇۇە ،ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن
كېيىنمۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنى پەتە قىلسۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ .يەنە بىۇۇۇرى ،پەتە قىلىۇۇۇش مېيىتنۇۇۇى
دەپۇۇۇنە قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ئەمە  ،دەپۇۇۇنە قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن
ئەۋزەلۇۇۇدۇر .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى دەپۇۇۇنە قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ،مېيىۇۇۇ ئەھلۇۇۇى
ئۇۇۇنى دەپۇۇنە قىلىشۇۇقا ھۇۇازىرالش بىۇۇلەن مەشۇۇغۇل بولۇۇۇپ قالىۇۇدۇ .ئۇنىۇۇڭ
ئۈسۇۇۇتىگە ئۇۇۇۇنى دەپۇۇۇنە قىلىۇۇۇپ بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،مېيىۇۇۇ ئەھلۇۇۇى
ئۇنىڭۇۇدىن ئايرىلىۇۇۇپ قالغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن تېخىمۇۇۇ چۇۇۇوڭ قايغۇغۇۇا چۆمىۇۇۇدۇ.
بۇۇۇۇۇۇ ،مېيىۇۇۇۇۇ ئەھلۇۇۇۇۇى دەسۇۇۇۇۇلەپكى كۇۇۇۇۇۈنلەردە بەك ئۇۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۇۇرۇپ
كەتمەيۇۇۇدىغان ئەھۋالغۇۇۇا قارىتىلىۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇالر دەسۇۇۇلەپكى كۇۇۇۈنلەردە
بەك ئۇۇۇاال ئۇۇۇۇرۇپ كېتىۇۇۇدىغان ئەھۇۇۇۋال بولسۇۇۇا ،ئۇالرغۇۇۇا تەسۇۇۇەللى بېۇۇۇرىش
ئۈچۈن ئۇالرنى بالدۇر پەتە قىلىش الزىم.
سۈرە مائىدە 2 ،ۇ ئايەت.
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مېيىتنىۇۇۇۇڭ تۇغقانلىرىنىۇۇۇۇڭ پەتە قىلىۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىلەرنى كۈتۇۇۇۇۈپ
بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇۆيگە توپلىشىۋېلىشۇۇۇۇى مەكروھتۇۇۇۇۇر .پەتە قىلغانۇۇۇۇدا تەسۇۇۇۇەللى
بېرىلىۇۇۇۇدىغان ئەڭ ياخشۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆز تۆۋەنۇۇۇۇدىكى ھەدىسۇۇۇۇتە ئىپادىلىنىۇۇۇۇدۇ.
ئۇسۇۇۇامە ئىبنۇۇۇى زەيۇۇۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ قىزلىرىۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇرى پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمگە ئوغلىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەكراتقا چۈشۇۇۇۇۈپ
قالغۇۇۇۇانلىقىنى ئېيتىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇنى چاقىرىۇۇۇۇپ كېلىشۇۇۇۇكە ئۇۇۇۇادەم ئەۋەتتۇۇۇۇى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم خەۋەر ئېلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن
ئۇۇۇۇادەمگە« :سۇۇۇۇەن قايتىۇۇۇۇپ بېرىۇۇۇۇپ ئۇنىڭغۇۇۇۇا ئېيتقىنكۇۇۇۇى ،ﷲ ئالغۇۇۇۇان
نەرسۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇدۇر ،بەرگەن نەرسۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇدۇر .ھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇىنىڭ
ئۇۇۇۇۆمرى ئۇنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا تەقۇۇۇۇدىر قىلىنىۇۇۇۇپ بولغۇۇۇۇان .ئۇنىڭغۇۇۇۇا
ئېيتقىنكۇۇۇۇۇى ،سۇۇۇۇۇەۋر قىلسۇۇۇۇۇۇن ۋە سۇۇۇۇۇەۋرنىڭ ئەجرىنۇۇۇۇۇى ﷲتىۇۇۇۇۇن
تىلىسۇن »...دېدى.
ئىمۇۇۇام نەۋەۋى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
بۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇ ئىسۇۇۇالم دىنىنىۇۇۇڭ ئەڭ چۇۇۇوڭ ئاساسۇۇۇلىرىدىن بىۇۇۇرى بولۇۇۇۇپ،
دىننىۇۇۇڭ نۇرغۇۇۇۇن مۇۇۇۇھىم قىسۇۇۇمىنى ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالغانۇۇۇدىن سۇۇۇىرت،
ئۇنىۇۇۇۇڭ ئەدەپ – ئەخۇۇۇۇالق قىسۇۇۇۇمىنى ،شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،بااليىلۇۇۇۇاپەتلەرگە،
غەم ۇ قايغۇالرغۇۇۇۇا ،دەرت ۇ ئەلەمۇۇۇۇلەرگە ،كېسۇۇۇۇەللىكلەرگە ۋە شۇۇۇۇۇنىڭغا
ئوخشۇۇۇاش ئوڭۇشسۇۇۇىزلىقالرغا سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش قىسۇۇۇمىنى ئۇۇۇۆز ۇ ئىچىۇۇۇگە
ئالىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ« :ﷲ ئالغۇۇۇۇۇان
نەرسۇۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇۇدۇر» دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزىنىڭ مەنىسۇۇۇۇى :بۇۇۇۇۇ ئالەمنىۇۇۇۇڭ
ھەممىسۇۇۇۇى ئۇنىۇۇۇۇڭ مۈلكىۇۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇىلەرنىڭ ھۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇەڭالرنى
ئېلىۋالمىۇۇۇۇدى ،بەلكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇارىيەتكە بەرگەن نەرسىسۇۇۇۇىنى
ئالۇۇۇۇدى ،دېۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇۇڭ« :ﷲ بەرگەن نەرسۇۇۇۇىمۇ ئۇنىڭۇۇۇۇدۇر»
دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنىڭ مەنىسۇۇۇى :سۇۇۇىلەرگە ئاتۇۇۇا قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇە ئۇنىۇۇۇڭ
مۈلكىنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇىرتىدىكى شۇۇۇۇەيلى ئەمە  .بەلكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۆز مۈلكىۇۇۇۇدە
خالىغۇۇۇان ئىشۇۇۇنى قىلىۇۇۇدۇ ،دېۇۇۇگەن بولىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ« :ھەمۇۇۇمە نەرسۇۇۇىنىڭ
ئۇۇۇۆمرى ئۇنىۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇدا تەقۇۇۇدىر قىلىنىۇۇۇپ بولغۇۇۇان» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنىڭ
مەنىسۇۇۇۇى :سۇۇۇۇىلەر بىكارغۇۇۇۇا دات  -پەريۇۇۇۇات قىلمۇۇۇۇاڭالر .ﷲ كىمنۇۇۇۇى
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قەبزىۇۇۇروال قىلغۇۇۇان بولسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ ئەجىلۇۇۇى تۈگىۇۇۇدى دېمەكتۇۇۇۇر .ئەھۇۇۇۋال
شۇۇۇۇنداق ئىۇۇۇكەن ،ئەجەلنۇۇۇى كېچىكتۇۇۇۈرۈش يۇۇۇاكى ئىلگىۇۇۇرى سۇۇۇۈرۈش
مۇۇۇۇمكىن ئەمە  .ئەگەر سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇالرنى بىلسۇۇۇەڭالر ،سۇۇۇەۋر قىلىڭۇۇۇالر
ۋە ﷲتىۇۇۇۇن سۇۇۇۇىلەرگە يەتۇۇۇۇكەن مۇسۇۇۇۇىبەتلەرنىڭ مۇكاپۇۇۇۇاتىنى تىلەڭۇۇۇۇالر،
دېگەن بولىدۇ .ﷲ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
ئىيۇۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم سۇۇۇۇاھابىلىرىدىن بىرىنۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرەلمەي،
ئۇنى سۈرۈشتە قىلغان ئىدى ،ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەن كۇۇۇۆرگەن ئۇۇۇوغلى ۋاپۇۇۇات
بولۇۇۇدى - ،دېۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇلەن كۆرۈشۇۇۇكەندە ئۇۇۇوغلى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورىدى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئوغلىنىۇۇۇڭ
ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتكەنلىكىنۇۇۇۇى ئېيتتۇۇۇۇى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم ئۇنىڭغا تەسەللى بەرگەندىن كېيىن:
_ ئۇۇۇۇى پۇۇۇۇاالنچى! سۇۇۇۇېنىڭ ئۇۇۇۇۆمرۈڭ بۇۇۇۇويى باالڭۇۇۇۇدىن بەھۇۇۇۇرىمەن
بولۇشۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇىمۇ يۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن بۇۇۇۇرۇن جەنۇۇۇنەتكە بېرىۇۇۇپ،
سۇۇۇەن تۇۇۇاڭال جەنۇۇۇنەتكە بارغانۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇڭ جەنۇۇۇنەت دەرۋازىسۇۇۇىنى سۇۇۇاڭا
ئېچىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇى ياخشۇۇۇىمۇ؟ سۇۇۇەن قايسىسۇۇۇىنى ياخشۇۇۇى كۆرىسۇۇۇەن؟ -
دېگەن ئىدى ،ئۇ كىشى:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ئۇنىۇۇۇڭ مەنۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن جەنۇۇۇنەتكە
بېرىۇۇۇپ ،ماڭۇۇۇا جەننەتنىۇۇۇڭ دەرۋازىسۇۇۇىنى ئېچىۇۇۇپ بېرىشۇۇۇىنى ياخشۇۇۇى
كۆرىمەن - ،دېدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇنۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇ سۇۇۇاڭا شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدى  .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان
ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇۇۇۇ ئۇۇۇۇنىڭغىال خاسۇۇۇمۇ يۇۇۇاكى بۇۇۇارلىق
مۇسۇۇۇۇۇۇلمانالرغا ئاممىبۇۇۇۇۇاپمۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ بارلىق مۇسۇلمانالرغا ئاممىباپ - ،دېدى.

نەسائى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ھاكىم :سەنەدى سەھىى - ،دېگەن .زەھەبى ئۇنىڭغا قوشۇلغان .ھەيسەمى:
ئەھمەدنىڭ راۋىيلىرى سەھىى ھەدىسنىڭ راۋىيلىرىدۇر - ،دېگەن.
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ئەبۇۇۇۇ مۇسۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مەدىنىۇۇۇۇدىكى بەقىۇۇۇۇئ
قەبرىسۇۇۇتانلىقىغا چىققۇۇۇان ئىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ بىۇۇۇر قەبۇۇۇرە بېشۇۇۇىدا تىزلىنىۇۇۇپ
ئولتۇرۇپ يىغالۋاتقان بىر ئايالنىڭ يېنىغا كېلىپ ،ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ دېۇۇۇدىكى! ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭ ،سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇڭ - ،دېۇۇۇدى.
ئايال:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ بەندىسۇۇۇۇى! مەن يىغالشۇۇۇۇقا اليىقۇۇۇۇمەن - ،دېۇۇۇۇدى.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم يەنە:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ دېۇۇۇدىكى! ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭ ،سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇڭ - ،دېۇۇۇگەن
ئىدى ،ئايال:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەندىسۇۇۇى! سۇۇۇۆزۈڭنى ئاڭلىۇۇۇدىم ،ئەمۇۇۇدى قايتىۇۇۇپ
كەتسۇۇۇۇۇەڭ بولىۇۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن كەتتۇۇۇى .مۇسۇۇۇۇلمانالردىن بىۇۇۇرى ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇالنى
كۆرۈپ ،ئۇنىڭ يېنىغا كەلدى ۋە ئۇنىڭدىن:
_ ئۇۇۇ كىشۇۇۇى سۇۇىزگە نۇۇۇېمە دېۇۇۇدى؟  -دەپ سۇۇورىدى .ئايۇۇۇال ئۇنىۇۇۇڭ
نۇۇۇۇۇېمە دېگەنلىكىنۇۇۇۇۇى ۋە ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا نۇۇۇۇۇېمە دەپ جۇۇۇۇۇاۋا
قايتۇرغانلىقىنى ئېيتىپ بەرگەن ئىدى ،ئۇ:
_ ئۇ كىشىنى تونۇمسىز؟  -دېدى .ئايال:
_ ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،ئۇۇۇۇنى تونۇمۇۇۇايمەن - ،دېۇۇۇگەن
ئىدى ،ئۇ:
_ سۇۇۇىزنىڭ ھالىڭىزغۇۇۇا ۋاي! ئۇۇۇۇ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئىۇۇۇدى - ،دېۇۇۇدى .ئايۇۇۇال بۇۇۇۇ سۇۇۇۆزنى ئۇۇۇاڭالپ ،يۈگۇۇۇۈرگىنىچە
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە يېتىشىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇمەن - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇەۋر مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن دەسۇۇۇۇلەپكى ۋاقىتتۇۇۇۇا بولىۇۇۇۇدۇ- ،
دېۇۇۇدى  .يەنۇۇۇى سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇش مۇسۇۇۇىبەت يەتۇۇۇكەن چاغنىۇۇۇڭ ئۆزىۇۇۇدە
بولىدۇ ،كېيىن سەۋر قىلىش تەبىلى ئەھۋالدۇر.

بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا مۇنۇۇۇداق بىۇۇۇر ئەھۇۇۇۋال رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :ئەبۇۇۇۇ
تەلۇۇۇھە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇۇلەيم رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن
تۇغۇلغۇۇان بىۇۇۇر ئۇۇوغلى ۋاپۇۇۇات بولىۇۇدۇ .ئۇممۇۇۇۇ سۇۇۇلەيم رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا
ئائىلىسىدىكىلەرگە:
_ باالمنىۇۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتكەنلىكىنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ تەلۇۇۇۇھەگە ئېيتمۇۇۇۇاڭالر،
مەن ئۇۇۇۇۆزەم ئېيۇۇۇۇتىمەن - ،دەيۇۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇۇ تەلۇۇۇۇھە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ
كەلگەنۇۇدە ،ئايۇۇالى كەچلىۇۇك تامۇۇۇاقنى ئېلىۇۇپ كېلىۇۇدۇ .ئۇۇۇ تۇۇۇامىقىنى يەپ،
چېيىنۇۇۇى ئىچىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ئايۇۇۇالى ئېۇۇۇرى ئۈچۇۇۇۈن بۇرۇنقىۇۇۇدىنمۇ چىرايلىۇۇۇق
ياسۇۇۇۇىنىدۇ .ئېۇۇۇۇرى ئۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇۇر تۆشۇۇۇۇەكتە بولىۇۇۇۇدۇ .ئېرىنىۇۇۇۇڭ
قورسىقى تويغان ،نەپسى قانغاندىن كېيىن ،ئايالى ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ تەلۇۇۇھە! قېنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بۇۇۇاققىنچۇ؟ بىۇۇۇرى مەلۇۇۇۇم بىۇۇۇر
ئۇۇۇائىلىگە بىۇۇۇرەر نەرسۇۇۇە ئۇۇۇارىيەت بېرىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇالردىن ئۇۇۇارىيەت بېرىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇان نەرسىسۇۇۇىنى قۇۇۇايتۇرۇپ بېرىشۇۇۇنى
تەلەپ قىلسۇۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بەرمەسۇۇۇۇلىكى مۇمكىنمۇۇۇۇۇ؟  -دەيۇۇۇۇدۇ .ئەبۇۇۇۇۇ
تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئۇالرنىۇۇۇڭ قۇۇۇايتۇرۇپ بەرمەسۇۇۇلىك ھەققۇۇۇى يۇۇۇوق - ،دەپ جۇۇۇاۋا
بېرىدۇ .ئۇممۇ سۇلەيم رەزىيەلالھۇ ئەنھا:
_ ئۇنۇۇۇداق بولسۇۇۇا ،سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇپ ،ئوغلۇڭنىۇۇۇڭ سۇۇۇاۋابىنى ﷲتىۇۇۇن
تىلىگىن - ،دەيدۇ .ئەبۇ تەلھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاچچىقلىنىپ:
_ ماڭۇۇۇا بۇۇۇۇنى بۇۇۇۇرۇن ئېيتمۇۇۇاي ،مېنۇۇۇى جۇنۇۇۇۇ قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇپ،
ئانۇۇۇدىن ئېيتامسۇۇۇەن؟ ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مەن بۇنىڭغۇۇۇا
قانۇۇۇداق سۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇمەن؟  -دەيۇۇۇدۇ ۋە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا بېرىۇۇۇۇپ ،بولغۇۇۇۇان ئەھۇۇۇۇۋالنى سۇۇۇۇۆزلەپ بېرىۇۇۇۇدۇ.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ﷲ تائۇۇۇۇۇاال سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ كېچەڭالرنۇۇۇۇۇى مۇبۇۇۇۇۇارەك قىلسۇۇۇۇۇۇن- ،
دەيدۇ .
يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە« :ھۇۇۇۇېچكىمگە سۇۇۇۇەۋردىن ياخشۇۇۇۇى ۋە كاتتۇۇۇۇا
نېمەت بېرىلمىگەن» دېيىلگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ،تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئەشۇۇۇلە ئىبنۇۇۇى قەيۇۇۇ رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۇۇۇى ئەشۇۇۇلە ! ئىمۇۇۇان ئېيتقۇۇۇان ۋە ﷲتىۇۇۇن
سۇۇۇاۋا ئۈمىۇۇۇد قىلغۇۇۇان ھالۇۇۇدا سۇۇۇەۋر قىلىسۇۇۇەن ،ئۇنۇۇۇداق بولمىغانۇۇۇدا
ھايۋاندەك ئاستا ۇ ئاستا تەسەللى تېپىپ ئۇنۇتىسەن.
دانۇۇۇا بىۇۇۇر كىشۇۇۇى مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇان بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە مۇنۇۇۇداق دەپ
خەت يېزىپتۇۇۇۇۇ :سۇۇۇۇاڭا رىزىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇپ بېۇۇۇۇرىلگەن نەرسۇۇۇۇە قولۇڭۇۇۇۇدىن
چىقىۇۇۇپ كەتتۇۇۇى .ئەممۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ ئورنىغۇۇۇا بېرىلىۇۇۇدىغان سۇۇۇاۋا قولۇڭۇۇۇدىن
چىقىپ كەتمىسۇن.
يەنە بىۇۇۇر دانۇۇۇا كىشۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇكەن :ئەقىللىۇۇۇق كىشۇۇۇى
مۇسۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغانۇۇۇدا نۇۇۇادان كىشۇۇۇى بەش كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن قىلىۇۇۇدىغان
ئىشنى بىرىنچى كۈنى قىلىدۇ.
ۋاقىتنىۇۇۇۇڭ ئۆتۈشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن مۇسۇۇۇۇىبەتكە ئۇچرىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ
كۆڭلىنىۇۇۇڭ تەسۇۇۇكىن تاپىۇۇۇدىغانلىقى ھەممىۇۇۇگە مەلۇۇۇۇم .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن
ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە سەۋر قىلىشقا بۇيرۇغان.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ئابۇۇۇدۇرراھمان ئىبنۇۇۇى مەھۇۇۇدى
(ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن)نىۇۇۇڭ ئوغلىنىۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۈپ كەتكەنلىكىنۇۇۇى
ۋە ئۇنىۇۇڭ ئۇۇوغلى ئۈچۇۇۈن كۇۇۆپ يىغلىغۇۇانلىقىنى ئۇۇاڭالپ ،ئۇنىڭغۇۇا مۇنۇۇۇداق
خەت يازىۇۇۇدۇ :ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! باشۇۇۇقىالرنى سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇقا تەۋسۇۇۇىيە
قىلغىنىڭۇۇۇۇۇدەك ،ئۆزەڭگىمۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇۇۇنى تەۋسۇۇۇۇۇىيە قىلغىۇۇۇۇۇن.
باشۇۇۇقىالردا كۇۇۇۆرگەن يامۇۇۇان ئىشۇۇۇنى ئۇۇۇۆزەڭ ئۈچۈنمۇۇۇۇ يامۇۇۇان بىلگىۇۇۇن.
شۇۇۇۇۇۇۇنى بىلىشۇۇۇۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇۇۇۇى ،مۇسۇۇۇۇۇۇىبەتنىڭ ئەڭ يۇۇۇۇۇۇامىنى ھەم
خۇرسۇۇۇۇۇۇەنلىكتىن ھەم سۇۇۇۇۇۇاۋابتىن مەھۇۇۇۇۇۇرۇم قېلىشۇۇۇۇۇۇتۇر .ئەگەر بۇۇۇۇۇۇۇ
ئىككىسۇۇۇى گۇنۇۇۇاال بىۇۇۇلەن جەم بولسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ئەھۋالىۇۇۇڭ قانۇۇۇداق
بولىۇۇۇدۇ؟ ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! سۇۇۇەن تەلەپ قىلىشۇۇۇتىن بۇۇۇۇرۇن ئالۇۇۇدىڭغا
كەلۇۇۇگەن نېسۇۇۇىۋەڭنى قولۇۇۇدىن بېرىۇۇۇپ قۇۇۇويمىغىن .ﷲ سۇۇۇاڭا مۇسۇۇۇىبەت
پەيتىۇۇۇۇدە ئېھسۇۇۇۇان ئاتۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇن ،بىزنۇۇۇۇى ۋە سۇۇۇۇېنى سۇۇۇۇەۋر بىۇۇۇۇلەن
مۇكاپاتلىسۇن!
ئۇۇۇۇ ،خېتىنىۇۇۇڭ ئاخىرىغۇۇۇا مۇنۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى مىسۇۇۇرا شۇۇۇېلىرنى يېزىۇۇۇپ
قويىۇۇۇدۇ (مەزمۇۇۇۇنى) :ئەبەدى ياشاشۇۇۇقا ئىشۇۇۇەنچىم بولغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن
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ئەمە  ،دىنۇۇۇۇۇدىكى سۇۇۇۇۇۈننەت بولغۇۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۇۈن سۇۇۇۇۇاڭا تەزىۇۇۇۇۇيە
بىلۇۇۇۇۇۇۇۇدۈرىۋاتىمەن .گەرچە تەزىۇۇۇۇۇۇۇۇيە بىلۇۇۇۇۇۇۇۇدۈرگۈچى ۋە تەزىۇۇۇۇۇۇۇۇيە
بىلۇۇۇۇدۈرۈلگۈچى (يەنۇۇۇۇى مېيىۇۇۇۇ ئىگىسۇۇۇۇى) بىۇۇۇۇر مەزگىۇۇۇۇل ياشۇۇۇۇىغان
تەقدىردىمۇ ،يەنىال مەڭگۈ ھايات قالمايدۇ.
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى ئۇۇۇوغلى ئۆلۇۇۇۈپ كەتۇۇۇكەن بۇۇۇۇرادىرىگە تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپ
مۇنۇۇۇداق خەت يازغۇۇۇان :بىلگىنكۇۇۇى ،بۇۇۇاال ھايۇۇۇات مابەينىۇۇۇدە دادا ئۈچۇۇۇۈن
غەم ۋە پىتنىۇۇۇدۇر .ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۆلگەن بۇۇۇاال مۇكاپۇۇۇات ۋە رەھمەتتۇۇۇۇر .غەم ۋە
پىتنىنىۇۇۇۇۇڭ كەتكەنلىكىۇۇۇۇۇگە قۇۇۇۇۇايغۇرۇپ ،ﷲ بېرىۇۇۇۇۇدىغان مۇكاپۇۇۇۇۇات ۋە
رەھمەتتىن قۇرۇق قالمىغىن.
مۇسۇۇۇا ئىبنۇۇۇى مەھۇۇۇدى ئۇۇۇوغلى ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان ئىبۇۇۇراھىم ئىبنۇۇۇى
سۇۇۇەلەمەگە تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن :ئوغلۇۇۇۇڭ قۇۇۇايغۇ ۋە پىتۇۇۇنە
چېغىۇۇۇدا سۇۇۇېنى خۇشۇۇۇال قىلىۇۇۇپ ،مۇكاپۇۇۇات ۋە رەھۇۇۇمەت بولغانۇۇۇدا سۇۇۇېنى
قايغۇغا سېلىۋاتامدۇ؟
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى يەنە بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە تەزىۇۇۇيە بىلۇۇۇدۈرۈپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
ئۇۇۇاخىرەتتە سۇۇۇاڭا سۇۇۇاۋا كەلتۈرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا خۇرسۇۇۇەنلىك ۋە
شادلىق ئېلىپ كېلىدىغان كىشىدىن ياخشى.
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا ئۇۇۇوغلىنى دەفۇۇۇنە
قىلىۇۇۇۇپ بولغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ،قەبۇۇۇۇرە بېشۇۇۇۇىدا كۈلۇۇۇۇۈپ تاشۇۇۇۇلىغان.
ئەتراپىدىكىلەر:
_ قەبرە بېشىدا كۈلەمسەن؟  -دېگەندە ،ئۇ:
_ مەن شۇۇۇۇەيتاننىڭ بۇرنىغۇۇۇۇا توپۇۇۇۇا كىرىشۇۇۇۇىنى خالىۇۇۇۇدىم - ،دەپ
جاۋا بەرگەن.
ئىبنۇۇۇى جۇۇۇۇرەيج (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
مۇسۇۇۇۇىبەتكە مۇكاپۇۇۇۇات ۋە سۇۇۇۇاۋابنى ئۈمىۇۇۇۇد قىلىۇۇۇۇپ تاقابىۇۇۇۇل تۇرمىغۇۇۇۇان
كىشى ھايۋانالردەك زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن تەسەللى تاپىدۇ.
ھەمىۇۇۇد ئەئۇۇۇرەج مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :سۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى جۇۇۇۇبەير ئوغلىغۇۇۇا
قاراپ تۇرۇپ:
_ بىلىمەنكۇۇۇۇى ،سۇۇۇۇەندە ئەڭ ياخشۇۇۇۇى خىسۇۇۇۇلەت بۇۇۇۇار - ،دېۇۇۇۇدى.
ئەتراپىدىكىلەر:
_ ئۇ قانداق خىسلەت؟  -دەپ سورىغان ئىدى ،ئۇ:
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_ ئۇنىۇۇۇۇڭ ۋاپۇۇۇۇات بولۇشۇۇۇۇى ،مېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇەۋر قىلىۇۇۇۇپ ،مۇكاپۇۇۇۇاتىنى
كۈتۈشۈمدۇر - ،دەپ جاۋا بەردى.
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى بالىسۇۇۇىدىن ئايرىلىۇۇۇپ قالغىنىغۇۇۇا قۇۇۇايغۇرۇپ ھەسۇۇۇەن
بەسرىگە دەرت ئېيتقان ئىدى ،ھەسەن بەسرى:
_ ئوغلۇۇۇۇڭ سۇۇۇەندىن ئايرىلىۇۇۇپ بىۇۇۇر يەرلەرگە كېتىۇۇۇپ قۇۇۇاالمتى؟ -
دەپ سورىدى .ئۇ كىشى:
_ ھەئە ...يېنىمۇۇۇۇدا بولغۇۇۇۇان ۋاقتىۇۇۇۇدىن بولمىغۇۇۇۇان ۋاقتۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆپ
ئىدى - ،دەپ جاۋا بەردى .ھەسەن بەسرى:
_ ئۇنۇۇۇداقتا سۇۇۇەن ئۇۇۇۇنى غايىۇۇۇب بولۇۇۇدى دەپ بىلگىۇۇۇن .چۇۇۇۈنكى
ئۇنىۇۇۇڭ يېنىڭۇۇۇدا بولمىغۇۇۇان چاغۇۇۇدا سۇۇۇاڭا كەلتۈرىۇۇۇدىغان سۇۇۇاۋابى يېنىڭۇۇۇدا
بولغۇۇۇان چاغۇۇۇدا كەلتۈرىۇۇۇدىغان سۇۇۇاۋابتىن كۆپتۇۇۇۇر - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇ
كىشى:
_ ئۇۇۇۇۇى ھەسۇۇۇۇۇەن! ئوغلۇمنىۇۇۇۇۇڭ ھەسۇۇۇۇۇرىتىنى يەڭگىللەتتىۇۇۇۇۇڭ- ،
دېدى.
ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇللەزىز كېسۇۇۇەل بولۇۇۇۇپ ياتقۇۇۇان ئوغلىنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
كىرىپ:
_ ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم! ئۇۇۇۆزەڭنى قانۇۇۇداقراق ھۇۇۇې قىلىۋاتىسۇۇۇەن؟  -دەپ
سورىغان ئىدى ،ئوغلى:
_ ئۇۇۇۆزەمنى ھەقۇۇۇقە تەسۇۇۇلىم بولىدىغانۇۇۇدەك ھۇۇۇې قىلىۇۇۇۋاتىمەن- ،
دەپ جاۋا بەردى .دادىسى:
_ ئۇۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇۇم! مېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇېنىڭ تارازاڭۇۇۇۇدا بولۇشۇۇۇۇۇمدىن كۇۇۇۇۆرە
سۇۇۇېنىڭ مېنىۇۇۇڭ تارازامۇۇۇدا بولۇشۇۇۇۇڭ مەن ئۈچۇۇۇۈن ياخشۇۇۇىدۇر - ،دېۇۇۇگەن
ئىدى ،ئوغلى:
_ ئۇۇۇۇى دادا! مەن ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇىدىن كۇۇۇۇۆرە سۇۇۇۇەن
ياخشۇۇۇۇۇى كۇۇۇۇۇۆرگەن نەرسۇۇۇۇۇىنىڭ ۋۇجۇدقۇۇۇۇۇا چىقىشۇۇۇۇۇى مەن ئۈچۇۇۇۇۇۈن
ياخشىدۇر - ،دېدى.
ئىمۇۇۇام شۇۇۇافىلى ئۇۇۇوغلى ئۆلۇۇۇۈپ كەتكەنۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق شۇۇۇېلىر ئوقۇغۇۇۇان
(مەزمۇۇۇنى) :زامۇۇان مانۇۇا شۇۇۇنداق نەرسۇۇىكى ،ئۇۇۇ سۇۇېنى مۇۇال ۇ دۇنيۇۇا ۋە
سۆيۈملۈك دوستالردىن ئايرىۋېتىدۇ .بۇنىڭغا سەۋر قىلغىن.
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ئۇۇۇۇۇرۋە ئىبنۇۇۇۇى زۇبەيۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر پۇۇۇۇاچىقى
كۆيۇۇۇدۈرگە چىقىۇۇۇپ قالغۇۇۇانلىقى تۇۇۇۈپەيلى كېسۇۇۇىۋېتىلدى .ئۇۇۇۇ قېرىغۇۇۇان
بولسۇۇۇىمۇ ھۇۇۇېچكىم ئۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇپ تۇرمىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ ،پۇۇۇاچىقى كېسۇۇۇىلگەن
كۇۇۇۇۈنى ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ﴿ :لججَ و و ْ ل ِجَينجو ووع ِهو وون ج و و جُ ِراجع ج و و جِا اج ج و ووبِع﴾ ﴿بۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەپىرىمىزدە
ھەقىۇۇۇقەتەن چارچۇۇۇاپ كەتتۇۇۇۇق﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى كۇۇۇېچىچە ئوقۇۇۇۇپ
چىقتۇۇۇۇۇى ۋە مۇنۇۇۇۇۇۇ بېيۇۇۇۇۇتلەر بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇۆزىگە تەسۇۇۇۇۇەللى بەردى
(مەزمۇۇۇۇۇنى) :مەن ھايۇۇۇۇاتىم بۇۇۇۇويى ھۇۇۇۇاۋايى – ھەۋەسۇۇۇۇكە بېرىلمىۇۇۇۇدىم،
قەبىۇۇۇۇى ئىشۇۇۇۇالرغا ئايۇۇۇۇاق باسۇۇۇۇمىدىم ،قۇۇۇۇۇالق سۇۇۇۇالمىدىم ۋە كۇۇۇۇۆز
تاشۇۇۇۇلىمىدىم ،ھەتتۇۇۇۇا ئۇنۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇالرنى ئويالپمۇۇۇۇۇ باقمىۇۇۇۇدىم .ماڭۇۇۇۇا
يەتۇۇۇۇكەن بۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇىبەتنىڭ مەنۇۇۇۇدىن بۇۇۇۇۇرۇن ئۇۇۇۇۆتكەن يىگىتلەرگىمۇۇۇۇۇ
يەتكەنلىكىنى بىلىمەن.
ئۇۇۇۇۇ يەنە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇدى :ئۇۇۇۇى ﷲ! مېنۇۇۇۇى كېسۇۇۇۇەلگە گىرىپتۇۇۇۇار
قىلسۇۇۇاڭ ،شىپاسۇۇۇىنى بەردىۇۇۇڭ .بىۇۇۇر نەرسۇۇۇەمنى ئالسۇۇۇاڭ ،قالغۇۇۇانلىرىنى
قويۇۇۇۇپ قويۇۇۇدۇڭ .بىۇۇۇر ئەزايىمنۇۇۇى ئالسۇۇۇاڭ ،قالغۇۇۇان ئەزالىرىمنۇۇۇى قويۇۇۇۇپ
قويدۇڭ .بىر باالمنى ئالساڭ ،قالغان بالىلىرىمنى قويۇپ قويدۇڭ.
شۇۇۇۇ كېچىسۇۇۇى ۋەلىۇۇۇدنىڭ يېنىغۇۇۇا ئەبە قەبىلىسۇۇۇىدىن بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ
كىشى كەلدى .ۋەلىد ئۇنىڭدىن:
_ كۆزۈڭگە نېمە بولدى؟  -دەپ سورىغان ئىدى ،ئۇ:
_ مەلۇۇۇۇۇم بىۇۇۇۇر كېچىسۇۇۇۇى بىۇۇۇۇر ۋادىۇۇۇۇدا قونۇۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدىم .ئەبە
قەبىلىسۇۇۇى ئىچىۇۇۇدە مەنۇۇۇدىن بۇۇۇايراق كىشۇۇۇىنىڭ بۇۇۇارلىقىنى بىلمەيتۇۇۇتىم.
بىزنۇۇى سۇۇەل باسۇۇتى .بىۇۇر تۇۇۆگەم ،بىۇۇر باالمۇۇدىن باشۇۇقا بۇۇارلىق مۇۇال ۇ
مۈلكۇۇۈم ۋە خوتۇۇۇن – بۇۇالىلىرىمنى كەلكۇۇۈن يۇتۇۇۇپ كەتتۇۇى .تۇۇۆگەم تېخۇۇۇى
كۆنۇۇۇۇدۈرۈلمىگەن ئىۇۇۇۇدى .مەن ئۇۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۈن ئارقىسۇۇۇۇىدىن
قوغلىۇۇۇدىم .ئۇۇۇازراق ماڭمۇۇۇايال باالمنىۇۇۇڭ چىقىرىغۇۇۇان ئۇۇۇاۋازىنى ئاڭلىۇۇۇدىم.
قارىسۇۇۇام ئۇنىۇۇۇڭ بېشۇۇۇى تۆگىنىۇۇۇڭ قورسۇۇۇىقى ئاسۇۇۇتىدا قۇۇۇاپتۇ .شۇۇۇۇنداق
قىلىۇۇۇپ تۇۇۇۆگە بۇۇۇاالمنى ئۆلتۇۇۇۈرۈپ قويۇۇۇدى .كېۇۇۇيىن مەن ئۇۇۇۇنى تۇتۇۇۇۇش
ئۈچۇۇۇۈن يەنە ئارقىسۇۇۇىدىن قوغلىۇۇۇدىم .تۇۇۇۆگە يۇۇۇۈزۈمگە تېپىۇۇۇپ ،ئىككۇۇۇى
سۈرە كەھف 12 ،ۇ ئايەت.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى «تەھزىيبۇتتەھزىيب» ناملىق كىتابى – 1 ،جىلد – 014 ،بەتتە بۇ قىسسىنىڭ بىر قىسمىنى بايان
قىلغان.
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كۇۇۇۆزۈمنى قۇۇۇارىغۇ قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇدى .مانۇۇۇا ئەمۇۇۇدى خوتۇۇۇۇن  -بۇۇۇالىلىرىممۇ،
مۇۇۇۇال ۇ مۈلكىممۇۇۇۇۇ ،تۆگەممۇۇۇۇۇ يۇۇۇۇوق - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى .ۋەلىۇۇۇۇد
يېنىدىكىلەرگە:
_ بۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى ئۇۇۇۇرۋە ئىبنۇۇۇى زۇبەيرنىۇۇۇڭ قېشۇۇۇىغا ئېلىۇۇۇپ بېۇۇۇرىڭالر،
بىلىۇۇۇۇپ قويسۇۇۇۇۇنكى ،يەر يۈزىۇۇۇۇدە ئۇنىڭۇۇۇۇدىنمۇ قۇۇۇۇاتتىق باالغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۇپتىال
بولغان كىشى بار - ،دېدى.
رىۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇىچە ،ئوسۇۇۇمان رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ سۈيىقەسۇۇۇتكە
ئۇچرىغانۇۇۇدا ،قۇۇۇان سۇۇۇاقىلىدىن ئېقىۋاتقۇۇۇان ھالۇۇۇدا تۇۇۇۇرۇپ مۇنۇۇۇداق دۇئۇۇۇا
قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدى :سۇۇۇەندىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇېچ ئىۇۇۇالال يوقتۇۇۇۇر .سۇۇۇەن بۇۇۇارلىق
ئەيىۇۇۇۇب  -نۇقسۇۇۇۇانالردىن پاكسۇۇۇۇەن .مەن ھەقىۇۇۇۇقەتەن ئۇۇۇۇۆزىگە زۇلۇۇۇۇۇم
قىلغۇۇۇۇۇچىالردىن بولۇۇۇۇدۇم .ئۇۇۇۇى ﷲ! ئۇالرغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى سۇۇۇۇەندىن يۇۇۇۇاردەم
تىلەيۇۇۇمەن .بۇۇۇارلىق ئىشۇۇۇلىرىمدا سۇۇۇەندىن يۇۇۇاردەم تىلەيۇۇۇمەن .مېنۇۇۇى
مۇپتىال قىلغان باالغا سەندىن سەۋر تىلەيمەن.
مەدائىنۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن چۆلۇۇۇدە چىرايلىۇۇۇق بىۇۇۇر ئايۇۇۇالنى
كۇۇۇۇۆردۈم .ئۇنىڭۇۇۇۇدەك نۇرلۇۇۇۇۇق ۋە چىرايلىۇۇۇۇق ئايۇۇۇۇالنى ھۇۇۇۇېچ كۇۇۇۇۆرمىگەن
ئىدىم .مەن ئۇنىڭدىن:
_ ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،سۇۇۇىزنى مۇشۇۇۇۇنداق چىرايلىۇۇۇق
قىلغۇۇۇان مۆتىۇۇۇدىل ھايۇۇۇات ۋە خۇشۇۇۇال  -خۇراملىقمۇۇۇۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىدىم.
ئۇ:
_ يۇۇۇاق ،ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مەن ئىنتۇۇۇايىن ئېغىۇۇۇر
غەم – قۇۇۇۇۇۇۇايغۇالرنى ۋە ھەسۇۇۇۇۇۇۇرەت – نۇۇۇۇۇۇۇادامەتلەرنى بېشۇۇۇۇۇۇۇىمدىن
ئۆتكۇۇۈزدۈم .مەن ئۇۇۇنى سۇۇاڭا سۇۇۆزلەپ بېۇۇرەي :مېنىۇۇڭ ئېۇۇرىم بۇۇار ئىۇۇدى،
ئۇنىڭۇۇدىن ئىككۇۇى ئوغلۇۇۇم بولۇۇۇپ ،ئېۇۇرىم مەلۇۇۇم بىۇۇر قۇربۇۇان ھېيتتۇۇا بىۇۇر
قۇۇۇوينى قۇربۇۇۇانلىق قىلۇۇۇدى .بۇۇۇالىلىرىم ئويناۋاتۇۇۇاتتى .چۇۇۇوڭى كىچىكىۇۇۇگە:
دادامنىۇۇۇڭ قۇۇۇوينى قانۇۇۇداق بوغۇزلىغۇۇۇانلىقىنى سۇۇۇاڭا كۆرسۇۇۇىتىپ قويۇۇۇايمۇ؟
 دەپتۇۇۇۇ .كىچىكۇۇۇى مۇۇۇاقۇل بوپتۇۇۇۇ .چۇۇۇوڭى ئۇۇۇۇنى يۇۇۇاتقۇزۇپ بوغۇزالپتۇۇۇۇ.قۇۇاننى كۇۇۆرۈپ قورقۇۇۇپ كەتكىنىۇۇدىن تۇۇاغ تەرەپۇۇكە قېچىپتۇۇۇ .تاغۇۇدا ئۇۇۇنى
بۇۇۇۆرە يەپ كېتىپتۇۇۇۇ .دادىسۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئىۇۇۇزدەپ چىقىۇۇۇپ ،يولۇۇۇدا ئېزىۇۇۇپ
كېتىپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئۇسسۇۇۇۇزلۇقتىن ئۆلۇۇۇۈپ كېتىپتۇۇۇۇ .شۇۇۇۇۇنداق
قىلىپ ،مەن يالغۇز قالدىم - ،دەپ جاۋا بەردى .مەن ئۇنىڭدىن:
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_ سۇۇۇۇىز ئۇنىڭغۇۇۇۇا قانۇۇۇۇداق سۇۇۇۇەۋر قىلۇۇۇۇدىڭىز؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان
ئىدىم ،ئايال:
_ ئەگەر ئۇۇۇۇۇ دەرت داۋام قىلسۇۇۇۇا ئىۇۇۇۇدى ،قۇۇۇۇان يىغلىغۇۇۇۇان بۇۇۇۇوالتتىم.
لېكىن ئۇ بىر يارا بولۇپ ئۆتۈپ كەتتى - ،دېدى.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«ئۈممىتىمۇۇۇۇدىن كىمنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن ئىككۇۇۇۇى بالىسۇۇۇۇى
ئۇنىڭۇۇۇدىن بۇۇۇۇرۇن ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە ،جەنۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇدۇ» .بۇۇۇۇنى ئاڭلىغۇۇۇان
ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا:
_ ئاتۇۇا ۇ ئانۇۇام سۇۇاڭا پىۇۇدا بولسۇۇۇن ،بىۇۇر بالىسۇۇى ئۆلۇۇۈپ كەتۇۇكەن
كىشۇۇۇۇىچۇ؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن بىۇۇۇۇر بالىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇرۇن ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇكەن
كىشۇۇۇۇۇۇىمۇ جەنۇۇۇۇۇۇنەتكە كىرىۇۇۇۇۇۇدۇ - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا بەردى .ئائىشۇۇۇۇۇۇە
رەزىيەلالھۇ ئەنھا:
_ ئۈممىتىڭۇۇۇۇدىن بالىسۇۇۇۇى بۇۇۇۇاالغەتكە يەتۇۇۇۇمەي تۇۇۇۇۇرۇپ ئۆلۇۇۇۇۈپ
كەتۇۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇۇى بولمىسۇۇۇۇۇىچۇ؟  -دېۇۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ مەن ئۈممىتىمنىۇۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇۇۇرۇن كەتۇۇۇۇۇكەن كىشىسۇۇۇۇۇىمەن ،ئۇالرغۇۇۇۇۇا
نىسبەتەن مېنىڭ ۋاپاتىمدىن چوڭ مۇسىبەت يوق - ،دېدى .
ئەبۇۇۇۇۇ ئۇبەيۇۇۇۇۇدە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇ دادىسۇۇۇۇىدىن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىۇۇۇۇدۇ« :كىمنىۇۇۇۇڭ بۇۇۇۇاالغەتكە يەتمىۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۈچ بالىسۇۇۇۇى ئۇنىڭۇۇۇۇدىن
بۇۇۇۇرۇن ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇنى جەھەننەمۇۇۇدىن سۇۇۇاقلىغۇچى قەلۇۇۇلە
بولىدۇ» .بۇنى ئاڭلىغان ئەبۇ دەردا رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ مېنىۇۇۇۇڭ ئىككۇۇۇۇى بۇۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى - ،دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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_ ئىككۇۇۇى بالىسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇىمۇ شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدى.
بۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا قارىالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇەردارى ئۇۇۇۇبەي ئىبنۇۇۇى كەئۇۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇ:
_ مېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر بۇۇۇاالم ئۆلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ بىۇۇۇر بالىسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇىمۇ شۇۇۇۇنداق بولىۇۇۇدۇ ،ئەممۇۇۇا ۋاپۇۇۇات
بولغان چاغنىڭ ئۆزىدە سەۋر قىلىش كېرەك  - ،دېدى.
ۋەكىۇۇۇئ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئىبۇۇۇراھىم ھەربىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇون بىۇۇۇر ياشۇۇۇقا
كىۇۇۇرگەن بىۇۇۇر ئۇۇۇوغلى ۋاپۇۇۇات بولۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ ،قۇرئۇۇۇاننى يۇۇۇاد ئالغۇۇۇان ،فىقھۇۇۇى
ئىلمىۇۇۇدىن ۋە ھەدىسۇۇۇتىن خېلۇۇۇى كۇۇۇۆپ نەرسۇۇۇىلەرنى ئۇۇۇۆگەنگەن بۇۇۇاال
ئىدى .مەن پەتە قىلىش ئۈچۈن بارغىنىمدا ،ئىبراھىم ماڭا:
_ بۇۇۇۇ ئوغلۇمنىۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۈپ كېتىشۇۇۇىنى ئۇۇۇارزۇ قىالتۇۇۇتىم - ،دېۇۇۇدى.
مەن ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇى ئىبۇۇۇراھىم! سۇۇۇەن چۇۇۇوڭ ئۇۇۇالىم تۇۇۇۇرۇپ مۇشۇۇۇۇنداق گەپنۇۇۇى
قىالمسۇۇۇەن؟ ئۇنىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىگە ئوغلۇۇۇۇڭ قۇرئۇۇۇاننى يۇۇۇاد ئالغۇۇۇان ،فىقھۇۇۇى
ئىلمىۇۇۇدىن ۋە ھەدىسۇۇۇتىن نۇرغۇۇۇۇن ئىلىۇۇۇم ئۇۇۇۆگەنگەن تۇرسۇۇۇا؟  -دېۇۇۇگەن
ئىدىم ،ئۇ:
_ دېگىنىۇۇۇۇڭ راسۇۇۇۇ  ،لۇۇۇۇېكىن مەن چۇۇۇۇۈش كۇۇۇۇۆردۈم .چۈشۇۇۇۇىمدە
قىيۇۇۇامەت قۇۇۇايىم بولغىۇۇۇدەك .بۇۇۇالىالر قوللىرىۇۇۇدا سۇۇۇۇ تۇلۇۇۇۇملىرىنى كۆتۇۇۇۈرۈپ،
كىشۇۇۇىلەرگە سۇۇۇۇ بېرىۋاتقىۇۇۇدەك .ئۇۇۇۇ كۇۇۇۈن ناھۇۇۇايىتى ئىسسۇۇۇىق ئىۇۇۇدى.
مەن بۇۇۇالىالردىن بىۇۇۇرىگە :بۇۇۇۇ سۇۇۇۇنى ماڭۇۇۇا بەرگىۇۇۇن - ،دېۇۇۇدىم .بۇۇۇاال ماڭۇۇۇا
الپپىۇۇۇۇدە قۇۇۇۇاراپ :سۇۇۇۇەن مېنىۇۇۇۇڭ دادام ئەمەسسۇۇۇۇەن - ،دېۇۇۇۇدى .مەن:
سۇۇۇۇۇۇىلەر كىۇۇۇۇۇۇم بولىسۇۇۇۇۇۇىلەر؟  -دەپ سۇۇۇۇۇۇورىدىم .بۇۇۇۇۇۇالىالر :بىۇۇۇۇۇۇز
مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ بۇۇۇالىلىرىمىز ،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىز ئۇۇۇارقىمىزدىن كەلۇۇۇدى .بىۇۇۇز
ئۇۇۇۇۇالرنى قارشۇۇۇۇى ئېلىۇۇۇۇپ ،سۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇلەن كۈتىۇۇۇۇۋالىمىز ،دېۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇ
سۇۇۇۇەۋەبتىن ،مەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ۋاپۇۇۇۇات بولۇشۇۇۇۇىنى ئۇۇۇۇارزۇ قىلغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم- ،
دېدى.
ئىمۇۇۇۇام مۇسۇۇۇۇلىم رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇكى ،ئەبۇۇۇۇۇ ھەسسۇۇۇۇان مۇنۇۇۇۇداق
دەيدۇ :مەن ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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_ مېيىتلىرىمىۇۇۇۇز ھەققىۇۇۇۇدە كۇۇۇۇۆڭلىمىز تەسۇۇۇۇكىن تاپىۇۇۇۇدىغان بىۇۇۇۇر
ھەدىۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزلەپ بەرسۇۇۇۇەڭ؟  -دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدىم ،ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ بولىۇۇۇۇۇدۇ ،ئۆلۇۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇۇكەن كىچىۇۇۇۇۇك بۇۇۇۇۇالىالر جەننەتنىۇۇۇۇۇڭ
سۇۇەيياھلىرى بولۇۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ بىۇۇرى دادىسۇۇىغا (يۇۇاكى ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇىغا)
ئۇچراشۇۇۇقاندا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ كىيىمىۇۇۇدىن (يۇۇۇاكى قولىۇۇۇدىن) تۇتۇۇۇۇپ تۇۇۇاكى
جەننەتكە ئېلىپ كىرمىگىچە قويىۋەتمەيدۇ - ،دېدى .
مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى دىنۇۇۇار (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن) مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇدۇ :مەن بۇۇۇۇۇرۇن ئويۇۇۇۇۇن  -تاماشۇۇۇۇا ۋە ھاراققۇۇۇۇا بېۇۇۇۇرىلگەن ئۇۇۇۇادەم
ئىۇۇدىم .بىۇۇر چۇۇۆرە سۇۇېتىۋېلىپ ،ئۇنىۇۇڭ بىۇۇلەن بىۇۇر تۆشۇۇەكتە بولۇۇدۇم .ئۇۇۇ
ماڭۇۇۇا بىۇۇۇر قىۇۇۇز تۇغۇۇۇۇپ بەردى .مەن قىزىمنۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى بەك ياخشۇۇۇى
كۇۇۇۆرەتتىم .ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدىن – كۇۇۇۈنگە چۇۇۇوڭ بولۇۇۇۇپ ئۆمىلەشۇۇۇكە ،ئانۇۇۇدىن
مېڭىشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدى .مەن ھۇۇۇاراق ئىچىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ئولتۇرغۇۇۇان چېغىمۇۇۇدا،
ئۇۇۇۇ يېنىمغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ مېنۇۇۇى تارتۇۇۇاتتى ،ھۇۇۇاراقنى ئالۇۇۇدىمغا تۆكۇۇۇۈۋېتەتتى.
قىۇۇۇۇزىم ئىككۇۇۇۇى ياشۇۇۇۇقا كىرگەنۇۇۇۇدە ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇۇى .ئۇنىۇۇۇۇڭ پىراقۇۇۇۇى
يۇۇۇۇۈرىكىمنى ئەزدى .شۇۇۇۇۇ يىلۇۇۇۇى شۇۇۇۇەئبان ئېيىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇون بەشۇۇۇۇىنچى
كېچىسۇۇۇۇى غەرق مەسۇۇۇۇ ھالۇۇۇۇدا ئۇۇۇۇۇخالپ قالغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم .چۈشۇۇۇۇۈمدە
قىيۇۇامەت قۇۇائىم بوپتۇۇۇ .قەبرەمۇۇدىن چىقۇۇتىم .ناھۇۇايىتى يوغۇۇان بىۇۇر يىۇۇالن
مېنۇۇۇى يېۇۇۇيىش ئۈچۇۇۇۈن ئارقامۇۇۇدىن كەلۇۇۇدى .مەن ئۇنىڭۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇپ
قۇۇۇاچتىم .ئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى قوغلىۇۇۇدى .مەن قۇۇۇانچە تېۇۇۇز يۈگۈرسۇۇۇەم ،ئۇۇۇۇ مېنۇۇۇى
شۇۇۇۇۇنچە تېۇۇۇۇز قۇۇۇۇوغاليتتى .مەن ئۇنىڭۇۇۇۇدىن ناھۇۇۇۇايىتى بەك قورقۇۇۇۇۇپ
كەتۇۇۇكەن ئىۇۇۇدىم .مەن قېچىۇۇۇپ كېتىۋېتىۇۇۇپ ،پۇۇۇاكىز كىيىنىۋالغۇۇۇان ،ئەممۇۇۇا
ياشىنىپ قالغان ۋە كۈچسىز بىر ئادەمنى ئۇچراتتىم .مەن ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇۇى تاغۇۇۇۇا! ﷲنىۇۇۇۇڭ رىزاسۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن مېنۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇ يىالنۇۇۇۇدىن
قۇتقۇزىۋالغىن ،ئۇ مېنى يېمەكچى بولىۋاتىدۇ - ،دېدىم .ئۇ كىشى:
_ ئۇۇۇى ئوغلۇۇۇۇم! مەن قېرىۇۇۇپ قالغۇۇۇان ئۇۇۇادەم ،بۇۇۇۇ يىۇۇۇالن مەنۇۇۇدىن
كۈچلۇۇۇۈك ،ئۇنىڭغۇۇۇا كۈچۇۇۇۈم يەتمەيۇۇۇدۇ ،سۇۇۇەن يولۇۇۇۇڭنى داۋام قىلىۇۇۇپ تېۇۇۇز
قۇۇاچقىن ،بەلكۇۇى ﷲ سۇۇاڭا بىۇۇر قۇتۇلۇۇۇش يۇۇولى ئېچىۇۇپ بېۇۇرەر - ،دېۇۇدى.
مەن تېخىمۇۇۇۇ تېۇۇۇز قېچىشۇۇۇقا باشۇۇۇلىدىم ،يىۇۇۇالن ئارقامۇۇۇدىن توختىمۇۇۇاي
مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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قۇۇۇوغاليتتى .بىۇۇۇر چاغۇۇۇدا دوزاخنىۇۇۇڭ بويىغۇۇۇا بېرىۇۇۇپ قالۇۇۇدىم .دوزاۇ ئۇۇۇوتى
يالقۇنجۇۇۇۇاپ كۆيۈۋېتىپتۇۇۇۇۇ .دوزاخقۇۇۇۇا چۈشۇۇۇۇۈپ كېتىشۇۇۇۇكە ئۇۇۇۇاز قالغانۇۇۇۇدا،
بىرىنىڭ:
_ سۇۇۇۇەن دوزاۇ ئەھلىۇۇۇۇدىن ئەمە !  -دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازى كەلۇۇۇۇدى.
مەن ئارقامغۇۇۇۇۇا قايتىۇۇۇۇۇپ ،يەنە قېچىشۇۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇۇلىدىم .يىۇۇۇۇۇالن بولسۇۇۇۇۇا
يېتىشۇۇۇۇىۋاالي دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى .مەن قېچىۇۇۇۇپ نۇرلۇۇۇۇۇق بىۇۇۇۇر تاغنىۇۇۇۇڭ
ئۈسۇۇۇتىگە چىقىۇۇۇپ قالۇۇۇدىم .تاغۇۇۇدا بىرمۇۇۇۇنچە ئۇۇۇۆيلەر بولۇۇۇۇپ ،ئىشۇۇۇىكلىرى
ۋە پەردىلىرى بار ئىكەن .شۇ چاغدا بىرىنىڭ:
_ بۇۇۇۇۇۇ بەختسۇۇۇۇۇىزنى دۈشۇۇۇۇۇمىنى تۇتىۋېلىشۇۇۇۇۇتىن بۇۇۇۇۇۇرۇن تېۇۇۇۇۇز
قۇتقۇۇۇۇۇزۇڭالر!  -دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازى كەلۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇ ئەسۇۇۇۇنادا ئىشۇۇۇۇىكلەر
ئېچىلىۇۇۇپ ،پەردىۇۇۇلەر كۆتۈرۈلۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ يەردە يۇۇۇۈزلىرى تولۇۇۇۇن ئايۇۇۇدەك
چىرايلىۇۇۇق بۇۇۇالىالر بۇۇۇار ئىۇۇۇكەن .قىزىممۇۇۇۇ ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇىدا ئىۇۇۇدى.
قىۇۇۇزىم مېنۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇى بىۇۇۇلەن تەڭ بىۇۇۇر ئالقۇۇۇان نۇۇۇۇر ئېلىۇۇۇپ يېنىمغۇۇۇا
چۈشۇۇتى ۋە ئۇۇوڭ قۇۇولى بىۇۇلەن يىالننۇۇى ئۇۇۇردى .يىۇۇالن ئارقىسۇۇىغا قۇۇاراپ
قاچتى .قىزىم مېنىڭ قۇچىغىمدا ئولتۇرۇپ تۇرۇپ:
كو و و قُو ُ و ووَبوُم لِ و و ِوِ ْئ ِر َِّ
ِِ ِ
اّلل
ين ج
دهنُ و ووَا يجن جَّْ ج ج
ُُ ْ
_ ئۇۇۇۇۇۇى دادا!  -دېۇۇۇۇۇۇدى ۋە﴿ :يججُْ يجو و و ْن ل َّ و ووِ ج
ج جه ووع اجو و جول ج ِه و جون ا ْ وج و ِم ﴾ ﴿مۇۇۇۇئمىنلەرگە ئۇالرنىۇۇۇڭ دىللىۇۇۇرى ﷲنىۇۇۇڭ زىكۇۇۇرىگە ۋە
نازىۇۇۇل بولغۇۇۇان ھەقىقەتۇۇۇكە (يەنۇۇۇى قۇرئۇۇۇان ئۇۇۇايەتلىرىگە) ئېرىيۇۇۇدىغان
ۋاقى يەتمىدىمۇ؟﴾ دېگەن ئايەتنى ئوقۇدى .مەن ئەجەپلىنىپ:
_ ئۇۇۇۇى قىۇۇۇۇزىم! سۇۇۇۇىلەر قۇرئۇۇۇۇاننى بىلەمسۇۇۇۇىلەر؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغان
ئىدىم ،قىزىم:
_ بىۇۇۇۇز قۇرئۇۇۇۇاننى سۇۇۇۇىلەردىن ياخشۇۇۇۇىراق بىلىمىۇۇۇۇز - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا
بەردى .مەن:
_ ئۇۇى قىۇۇزىم! سۇۇىلەر بۇۇۇ يەردە نۇۇېمە ئىۇۇش قىلىسۇۇىلەر؟  -دېۇۇۇگەن
ئىدىم ،قىزىم:
_ بىۇۇۇۇز مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ كىچىۇۇۇۇك ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇكەن بۇۇۇۇالىلىرىمىز.
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنىگىچە مۇشۇۇۇۇۇ يەردە ئولتۇرۇشۇۇۇۇقا بۇيرۇلۇۇۇۇدۇق .سۇۇۇۇىلەرنىڭ
يېنىمىزغا كېلىشىڭالرنى كۈتۈۋاتىمىز - ،دېدى .مەن:
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_ ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم! مېنۇۇۇى قوغلىغۇۇۇان ۋە يېمەكچۇۇۇى بولغۇۇۇان بۇۇۇۇ يىۇۇۇالن
نېمە ئىدى؟  -دەپ سورىغان ئىدىم ،قىزىم:
_ ئۇۇۇۇى دادا! ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇېنىڭ يامۇۇۇۇان ئەمەلىڭۇۇۇۇدۇر .سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى
كۈچەيتىۋەتتىۇۇۇڭ ،شۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنى ھۇۇۇاالك قىلمۇۇۇاقچى بولۇۇۇدى - ،دەپ
جاۋا بەردى .مەن:
_ ئۇۇۇى قىۇۇۇزىم! مەن يولۇۇۇدا ئۇچراتقۇۇۇان قېۇۇۇرى ،كۈچسۇۇۇىز ئۇۇۇادەم كىۇۇۇم
ئىدى؟  -دېگەن ئىدىم ،قىزىم:
_ ئۇۇۇۇ سۇۇۇېنىڭ سۇۇۇالىى ئەمەلىڭۇۇۇدۇر .سۇۇۇەن ئۇۇۇۇنى ئاجىزلىتىۋەتتىۇۇۇڭ،
شۇۇۇڭا ئۇنىۇۇڭ سۇۇېنىڭ يامۇۇان ئەمىلىڭنۇۇى يېڭىشۇۇقا كۇۇۈچى يەتمەيۇۇدۇ .ئۇۇى
دادا! تەۋبە قىلغىۇۇۇۇۇن ،ھۇۇۇۇۇاالك بولغۇۇۇۇۇۇچىالردىن بۇۇۇۇۇولمىغىن - ،دېۇۇۇۇۇدى.
ئانۇۇۇدىن يۇقىرىغۇۇۇا كۆتۈرۈلۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا مەن ئويغىنىۇۇۇپ كەتۇۇۇتىم
ۋە شۇ سائەتتىن باشالپ ﷲقا تەۋبە قىلدىم .
سۇۇۇىلەر بۇۇۇۇ قىسسۇۇۇىگە ياخشۇۇۇى نەزەر سۇۇۇېلىڭالركى (ﷲ سۇۇۇىلەرگە
رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇن) ،مەيلۇۇى ئۇغۇۇۇل يۇۇاكى قىۇۇز بولسۇۇۇن ،كىچىۇۇك چېغىۇۇدا
ئۆلۇۇۈپ كەتۇۇكەن بۇۇالىالر ئاتۇۇا ۇ ئانىسۇۇى ئۈچۇۇۈن نېمىۇۇدېگەن خەيرلىۇۇك ۋە
بەرىكەتلىۇۇۇۇۇك  -ھە؟! شۇۇۇۇۇۇنى ئۇنۇتماسۇۇۇۇۇلىقىمىز الزىمكۇۇۇۇۇى ،كىچىۇۇۇۇۇك
ئۆلۇۇۇۇۈپ كەتۇۇۇۇكەن بالىنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇاخىرەتتە ئاتۇۇۇۇا ۇ ئانىسۇۇۇۇىغا پايۇۇۇۇدا
يەتكۈزۈشۇۇۇىنىڭ بىردىنبىۇۇۇر شۇۇۇەرتى ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەت ئۈچۇۇۇۈن
ﷲتىۇۇۇن سۇۇۇاۋا ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ ،سۇۇۇەۋر قىلىشۇۇۇىغا ۋە :ئەلھەمۇۇۇدۇلىلالال
(ﷲقۇۇۇا ھەمدۇسۇۇۇانا بولسۇۇۇۇن) ،بىۇۇۇز ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىز ،چوقۇۇۇۇم ئۇنىۇۇۇڭ
ھۇزۇرىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز ،دېيشۇۇۇىگە بۇۇۇاغلىق .ئۇۇۇۇالر مۇشۇۇۇۇنداق قىاللىسۇۇۇا ،ﷲ
ۋەدە قىلغان مۇكاپاتقا ئېرىشەلەيدۇ.
سۇۇۇۇۇۇەۋبان رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قانۇۇۇداق
بىۇۇۇر قۇلغۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت يەتسۇۇۇە ،بۇۇۇۇ ،مۇنۇۇۇداق ئىككۇۇۇى خىسۇۇۇلەت
تۇۇۇۈپەيلى بولىۇۇۇدۇ .بىۇۇۇرى ،ئىنسۇۇۇان بىۇۇۇرەر گۇنۇۇۇاال ئىشۇۇۇلىگەن بولۇۇۇۇپ ،ﷲ
تائۇۇۇاال مۇشۇۇۇۇ مۇسۇۇۇىبەت ئۇۇۇارقىلىق ئۇنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇرەت قىلىۇۇۇدۇ.
بۇۇ قىسسۇۇىنى ئىبنۇۇى قۇۇۇدامە مەقدىسۇۇى «تۇاۋۋابىين (تەۋبە قىلغۇۇۇچىالر)» نۇۇاملىق كىتابىنىۇۇڭ  – 212بېتىۇۇدىن – 214
بېتىگىچە ئارىلىقتا بايان قىلغان .لېكىن رىۋايەت شەرتى سەھىى رىۋايەتلەرنىڭ شەرتلىرىگە توشمايدۇ .شۇڭا بۇ قىسسىنى تۇوغرا
دېگىلى بولمايدۇ.
361

چوڭ گۇناھالر

يەنە بىۇۇۇرى ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ مەرتىۋىسۇۇۇىنى كۆتۇۇۇۈرمەكچى بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ
مۇشۇ مۇسىبەت ئارقىلىق ئۇنىڭ مەرتىۋىسىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ» .
سۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى جۇۇۇۇبەير مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مۇسۇۇۇىبەت يەتكەنۇۇۇدە:
﴿إِاَّو ووع ِمِّلل ج إِاَّو ووع إِلْجيو و ِوِّ جا ِ و ووَ جن﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇۇدىمىز
(يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىز) ،چوقۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز﴾
دېيىشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت بۇۇۇۇ ئۇۇۇۈممەتكە بېۇۇۇرىلگەن بۇۇۇۇ گۇۇۇۇزەل خىسۇۇۇلەت
بۇۇۇۇرۇنقى پەيغەمۇۇۇبەرلەرگە بېۇۇۇرىلمىگەن .ئەگەر بۇۇۇۇ خىسۇۇۇلەت بۇۇۇۇرۇنقى
پەيغەمۇۇۇبەرلەرگە بېرىلسۇۇۇە ئىۇۇۇدى ،ئەلۇۇۇۋەتتە ،يەئقۇۇۇۇ ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا
بېۇۇۇۇرىلگەن بۇۇۇۇوالتتى .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇ﴿ :يجو ووع يج ج و و جَُ جك جو ووَ يَُ ُ و و ج ﴾ ﴿ئىسۇۇۇۇى
يۈسۈف!﴾ دېگەن ئىدى.
ئۇممۇۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۇەلەمە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :كىمكۇۇۇى مۇسۇۇۇىبەت
يەتكەنۇۇۇۇۇۇۇدە ﴿:إِاَّو و ووع ِمِّلل ج إِاَّو و ووع إِلْجيو و و ِوِّ جا ِ و و ووَ جن﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇۇۇۇۇڭ
ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇدىمىز (يەنۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىمىز) ،چوقۇۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇۇڭ
دەرگاھىغۇۇۇۇا قۇۇۇۇايتىمىز﴾ ئۇۇۇۇى ﷲ! ماڭۇۇۇۇا يەتۇۇۇۇكەن مۇسۇۇۇۇىبەتكە سۇۇۇۇاۋا
بەرگىۇۇن ،ماڭۇۇا ئۇنىڭۇۇدىن ياخشىسۇۇىنى ئاتۇۇا قىلغىۇۇن - ،دېسۇۇە ،شۇۇەك ۇ
شۈبھىسۇۇۇىزكى ،ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇاۋا بېرىۇۇۇدۇ ۋە ئۇنىڭۇۇۇدىن ياخشىسۇۇۇىنى
ئاتۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇدۇ» دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدىم .ئۇممۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەلەمە
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇا سۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئېۇۇۇرىم ئەبۇۇۇۇ
سۇۇۇەلەمە ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،مەن مۇشۇۇۇۇ دۇئۇۇۇانى قىلغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم.
كېۇۇۇيىن ﷲ تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى
مۇيەسسەر قىلدى .
شۇۇۇەئبىدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،شۇۇۇۈرەيى قۇۇۇازى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
ماڭۇۇۇا بىۇۇۇرەر مۇسۇۇۇىبەت كەلسۇۇۇە ،بۇنىۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۈن مەن ﷲقۇۇۇا تۇۇۇۆت قېۇۇۇتىم
ھەمۇۇۇدى ئېيۇۇۇتىمەن :بىرىنچۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،ﷲقۇۇۇا مېنۇۇۇى بۇنىڭۇۇۇدىنمۇ چۇۇۇوڭ
مۇسۇۇۇۇىبەتكە مۇۇۇۇۇپتىال قىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ھەمۇۇۇۇدى ئېيۇۇۇۇتىمەن؛
بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى «تەرغىب ۋە تەرھىب» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
سۈرە بەقەرە 041 ،ۇ ئايەت.
سۈرە يۈسۈف – 13 ،ئايەت.
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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ئىككىنچۇۇى بولۇۇۇپ ،ﷲقۇۇا مېنۇۇى بۇۇۇ مۇسۇۇىبەتكە سۇۇەۋر قىلىشۇۇنى رىزىۇۇق
قىلىۇۇۇپ بەرگەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ھەمۇۇۇدى ئېيۇۇۇتىمەن؛ ئۇۇۇۈچىنچى بولۇۇۇۇپ،
ﷲقۇۇا مېنۇۇى سۇۇاۋا ئۈمىۇۇد قىلىۇۇپ ،ئىسۇۇتىرجا ئوقۇشۇۇقا ،يەنۇۇى ﴿إِاَّووع ِمِ
ّلل ج إِاَّووع
إِلْجيو و ِوِّ جا ِ و ووَ جن﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇز ئەلۇۇۇۇۇۋەتتە ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئىگىدارچىلىقىۇۇۇۇۇدىمىز (يەنۇۇۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرىمىز) ،چوقۇۇۇۇم ﷲنىۇۇۇڭ دەرگاھىغۇۇۇا قۇۇۇايتىمىز﴾ دېيىشۇۇۇكە
مۇۇۇۇۋەپپەق قىلغۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن ھەمۇۇۇدى ئېيۇۇۇتىمەن؛ تۇۇۇۆتىنچى بولۇۇۇۇپ،
ﷲقۇۇۇۇا بۇۇۇۇۇ مۇسۇۇۇۇىبەتنى دىنىمۇۇۇۇدا قىلمىغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ھەمۇۇۇۇدى
ئېيتىمەن.
ﷲ تائۇۇۇاال مۇسۇۇۇىبەتكە سۇۇۇەۋر قىلغانالرغۇۇۇا مۇنۇۇۇۇ خۇۇۇۇش ۇ خەۋەر
بىۇۇۇۇۇلەن بېشۇۇۇۇۇارەت بېرىۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يُ لجِ و و ج جك جو و ْوي ُِ ْم ج و و ج جَا ِمهو وون َّماِِو و ْوم ج ج ْمحجو ووَ جيُ لجِ و و ج ُ و و ُوم
الْ ُ ُْتج و و ُ جن﴾ ﴿ئەنە شۇۇۇۇۇۇالر پەرۋەردىگارىنىۇۇۇۇۇڭ مەغپىرىتۇۇۇۇۇى ۋە رەھمىۇۇۇۇۇتىگە
ئېرىشۇۇۇۇكۈچىلەردۇر ،ئەنە شۇۇۇۇۇالر ھىۇۇۇۇدايەت تۇۇۇۇاپقۇچىالردۇر﴾  .يەنۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇالر ئىسۇۇۇتىرجا ئوقۇشۇۇۇقا مۇۇۇۇۋەپپەق بولىۇۇۇدۇ ،سۇۇۇاۋا ئۈمىۇۇۇد قىلىۇۇۇپ،
جەننەتكە ئېرىشىدۇ.
سۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇى مۇسۇۇۇەييەبتىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،ئۇۇۇۆمەر ئىبنۇۇۇى
خەتتۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن :بۇۇۇۇ ،نېمىۇۇۇدېگەن گۇۇۇۈزەل مەغپىۇۇۇرەت ۋە رەھۇۇۇمەت! نېمىۇۇۇدېگەن
گۈزەل ھىدايەت!
مۇسۇۇۇىبەتكە يولۇققۇۇۇان كىشۇۇۇى مەيلۇۇۇى ئەر يۇۇۇاكى ئايۇۇۇال بولسۇۇۇۇن،
ئاچچىغلىسۇۇۇۇا يۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۆزىگە بۇۇۇۇاال ۋە ئۆلۇۇۇۇۈم تىلىسۇۇۇۇە يۇۇۇۇاكى يۇۇۇۇۈزىنى
كاچاتلىسۇۇا يۇۇاكى ياقۇۇا يىرتسۇۇا يۇۇاكى چېچىنۇۇى چۇۋۇسۇۇا ،يۇۇا چۈشۈرسۇۇە ،يۇۇا
كەسسۇۇۇە ،يۇۇۇا يۇلسۇۇۇا ،بۇنۇۇۇداق كىشۇۇۇىلەر ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ غەزىۇۇۇپىگە ۋە ئۇنىۇۇۇڭ
لەنىتىگە ئۇچرايدۇ.
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،مۇسۇۇۇۇىبەت يەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىنىڭ يوتىسۇۇۇۇىغا
ئۇۇۇۇۇرۇپ دات  -پەريۇۇۇۇات قىلىشۇۇۇۇىمۇ ئۇۇۇۇۇنى سۇۇۇۇاۋابتىن مەھۇۇۇۇرۇم قىلىۇۇۇۇپ
قويىدۇ.

سۈرە بەقەرە 041 ،ۇ ئايەت.
ئىمام بۇخارى مۇئەللەق رىۋايەت قىلغان .ھاكىممۇ رىۋايەت قىلغان.
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يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇۇداق رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان :مۇسۇۇۇۇىبەت
يەتۇۇۇكەن كىشۇۇۇى كىيىمىنۇۇۇى يىرتسۇۇۇا يۇۇۇاكى يۇۇۇۈزىنى كاچاتلىسۇۇۇا يۇۇۇاكى ياقۇۇۇا
يىرتسۇۇا يۇۇاكى چېچىنۇۇى يۇلسۇۇا ،گويۇۇا ئۇۇۇ پەرۋەردىگارىغۇۇا ئۇۇۇرۇش ئۇۇېچىش
ئۈچۇۇۇۇۈن قولىغۇۇۇۇا نەيۇۇۇۇزە ئالغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە ئوخشۇۇۇۇايدۇ .يۇقىرىۇۇۇۇدا ،ﷲ
تائاالنىۇۇۇڭ مېيىتنۇۇۇى ئىنسۇۇۇانالرنىڭ كۇۇۇۆز يۇۇۇاش تۇۇۇۆككەنلىكى يۇۇۇاكى ئۇنىڭغۇۇۇا
ئىۇۇۇۇچ ئاغرىتىۇۇۇۇپ قايغۇرغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ئازابلىمايۇۇۇۇدىغانلىقى ،بەلكۇۇۇۇى
ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا مەرسۇۇۇۇۇىيە ئوقۇۇۇۇۇۇپ ،دات  -پەريۇۇۇۇۇات قىلغۇۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۇۈن
ئازاباليۇۇۇدىغانلىقى بايۇۇۇان قىلىنۇۇۇدى .يۇقىرىۇۇۇدا يەنە ،مېيىۇۇۇ ئۈچۇۇۇۈن نۇۇۇېمە
دەپ يىغالنغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا ،قەبرىۇۇۇۇدە ئۇنىڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇازا
قىلىنىۇۇۇدىغانلىقى بايۇۇۇان قىلىنغۇۇۇان ئىۇۇۇدى .مەسۇۇۇىلەن ،بىۇۇۇر ئايۇۇۇال :ۋاي
مېنىۇۇۇڭ تۈۋرۈكۇۇۇۈم! ۋاي مېنىۇۇۇڭ يۇۇۇاردەمچىم! ۋاي مېنۇۇۇى ئۇۇۇاچ – يالىڭۇۇۇاچ
قويمايۇۇۇۇدىغان بۇۇۇۇېگىم!  -دەپ پەريۇۇۇۇات قىلسۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇازا پەرىشۇۇۇۇتىلىرى
مېيىتنىۇۇۇڭ ياقىسۇۇۇىدىن بوغۇۇۇۇپ تۇۇۇۇرۇپ :سۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇڭ تۈۋرۈكىمىۇۇۇدىڭ؟
سۇۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇۇڭ ياردەمچىسۇۇۇۇىمىدىڭ؟ سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇاچ – يالىڭۇۇۇۇاچ
قويمايۇۇۇۇدىغان كىشۇۇۇۇىمىدىڭ؟  -دەيۇۇۇۇدىغانلىقى بايۇۇۇۇان قىلىنغۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى.
دات  -پەريۇۇۇۇۇات قىلىۇۇۇۇۇش ھارامۇۇۇۇۇدۇر .چۇۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇۇ غەم  -قۇۇۇۇۇايغۇنى
كۈچەيتىۇۇۇۇدۇ ۋە سەۋرسۇۇۇۇىزلىككە ئېلىۇۇۇۇپ بارىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ يەنە ﷲنىۇۇۇۇڭ
تەقۇۇۇۇۇدىرىگە تەن بەرمەسۇۇۇۇۇلىك ۋە ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بۇيرۇقىغۇۇۇۇۇا بويسۇنماسۇۇۇۇۇلىق
بولىدۇ.
*****
ھېكەەايە :سۇۇالىى مەرى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :بىۇۇر جۇۇۈمە كۇۇۈنى كىۇۇرگەن
كېچىسۇۇۇۇى قەبرىسۇۇۇۇتانلىقتا ئۇۇۇۇۇخالپ قالۇۇۇۇدىم .چۈشۇۇۇۇۈمدە قەبرىلەرنىۇۇۇۇڭ
يېرىلغۇۇۇۇۇانلىقىنى ،ئۆلۈكلەرنىۇۇۇۇۇڭ قەبرىۇۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇۇپ چەمبەرسۇۇۇۇۇىمان
بولۇۇۇۇۇۇپ ئولتۇرغۇۇۇۇۇانلىقىنى ،ئۇالرغۇۇۇۇۇا ئۇۇۇۇۇاغزى يېپىلغۇۇۇۇۇان قۇۇۇۇۇاچىالر
سۇۇۇۇۇنۇلغانلىقىنى ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىدىن بىۇۇۇۇر يىگىۇۇۇۇتكە ھەر تۈرلۇۇۇۇۈك
ئازابنىڭ بولىۋاتقانلىقىنى كۆردۈم .مەن ئۇ يىگىتنىڭ ئالدىغا بېرىپ:
_ ئۇۇۇى يىگىۇۇۇ ! نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇىدىن پەقەت سۇۇۇەنال
ئازابلىنىۋاتىسەن؟  -دېگەن ئىدىم ،ئۇ:
_ ئۇۇۇى سۇۇۇالىى! سۇۇۇاڭا بىۇۇۇر ئىشۇۇۇنى تاپشۇۇۇۇرىمەن ،ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى
ئۈچۇۇۈن بۇۇۇ ئىشۇۇنى بېجىۇۇرگىن ،ئامۇۇانەتنى يەتكۇۇۈزگىن ،مېنىۇۇڭ بۇۇۇ بىچۇۇارە
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ھالىمغۇۇۇا ئىچىۇۇۇڭ ئاغرىسۇۇۇۇن .ﷲ تائۇۇۇاال سۇۇۇېنىڭ قولۇۇۇۇڭ ئۇۇۇارقىلىق ماڭۇۇۇا
نىجۇۇۇۇۇاتلىق ئاتۇۇۇۇۇا قىلسۇۇۇۇۇا ئەجەپ ئەمە  ...مەن ئۆلۇۇۇۇۇۈپ كەتكەنۇۇۇۇۇدىن
كېۇۇۇيىن ،ئانۇۇۇام قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ ۋە ئۇۇۇۈن سۇۇۇېلىپ يىغاليۇۇۇدىغان ئايۇۇۇالالرنى
توپلىۇۇۇدى .ئۇۇۇۇالر ھەر كۇۇۇۈنى دات  -پەريۇۇۇات سۇۇۇېلىپ ۋە قوشۇۇۇاق قېتىۇۇۇپ
يىغالۋاتىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن مەن بۇۇۇۇ يەردە ئۇۇۇازابلىنىۋاتىمەن .ئانامنىۇۇۇڭ
ئاشۇۇۇۇ يامۇۇۇان سۇۇۇۆزلىرى تۇۇۇۈپەيلى دوزاۇ ئۇۇۇوتى مېنۇۇۇى ھەر تەرىپىمۇۇۇدىن
ئورىۋالۇۇۇدى .ﷲ ئانامغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق بەرمىسۇۇۇۇن - ،دېۇۇۇدى .كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ
يىغالشقا باشلىدى ،مەنمۇ ئۇنىڭغا قوشۇلۇپ يىغلىدىم .ئاندىن ئۇ:
_ ئۇۇۇى سۇۇۇالىى! ﷲ رىزاسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئانامنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا بۇۇۇارغىن .ئۇۇۇۇ
پۇۇۇۇاالنى جايۇۇۇۇدا ئولتۇرىۇۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇۇدى ۋە ئۆيىنىۇۇۇۇڭ ئادرېسۇۇۇۇىنى ماڭۇۇۇۇا
ئېيتىۇۇۇپ بەردى .ئۇۇۇۇ يىغۇۇۇالپ تۇۇۇۇرۇپ :ئۇۇۇى ئانۇۇۇا! نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن بۇۇۇاالڭنى
ئازاباليسۇۇۇۇەن...؟ سۇۇۇۇەن مېنۇۇۇۇى كىچىكىمۇۇۇۇدىن تەربىۇۇۇۇيىلەپ چۇۇۇۇوڭ
قىلۇۇۇدىڭ ،يامۇۇۇانلىقالردىن قوغدىۇۇۇدىڭ .لۇۇۇېكىن ئۇۇۇۆلگەن چېغىمۇۇۇدا مېنۇۇۇى
ئازابقۇۇۇا تاشۇۇۇلىدىڭ .ئۇۇۇى ئانۇۇۇا! سۇۇۇەن مېنۇۇۇى بوينۇمغۇۇۇا تاقۇۇۇاق ،ئايىغىمغۇۇۇا
ئىشۇۇۇۇۇكەل سۇۇۇۇۇېلىنغان ھالۇۇۇۇۇدا ،ئۇۇۇۇۇازا پەرىشۇۇۇۇۇتىلىرىنىڭ ئۇۇۇۇۇۇرۇپ
قىيناۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۆرسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ ،ئەلۇۇۇۋەتتە ،ماڭۇۇۇا ئىچىۇۇۇڭ ئاغرىغۇۇۇان
بۇۇۇۇوالتتى .سۇۇۇۇەن قىلىۋاتقۇۇۇۇان بۇۇۇۇۇ دات  -پەريۇۇۇۇاتلىرىڭنى توختاتمىسۇۇۇۇاڭ،
ئاسۇۇۇۇمان يېرىلىۇۇۇۇدىغان ،خۇۇۇۇااليىقالر ھۆكۇۇۇۇۈم چىقىرىلىشۇۇۇۇىنى كۈتۇۇۇۇۈپ
توپالشۇۇقان ئاشۇۇۇ قىيۇۇامەت كۈنىۇۇدە سۇۇەن بىۇۇلەن مېنىۇۇڭ ئارامۇۇدا ھۆكۇۇۈم
قىلغۇچى يالغۇز ﷲتۇر - ،دېدى.
سۇۇالىى مەرى سۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇپ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :قورقۇۇۇپ ئويغىنىۇۇپ
كەتۇۇتىم .تېخۇۇى تۇۇاڭ ئاتمىغۇۇان ئىۇۇكەن ،تۇۇاڭ ئۇۇاتقىچە ئۇخلىغۇۇان يېرىمۇۇدە
ئولتۇۇۇردۇم .تۇۇاڭ ئاتقانۇۇدىن كېۇۇيىن شۇۇەھەرگە كىۇۇردىم .مېنىۇۇڭ پۈتۇۇۈن ئۇۇوي -
پىكرىم پەقەت بۇۇ يىگىتنىۇڭ ئانىسۇىنىڭ ئۇۆيىنى تېۇپىش ئىۇدى .سۇوراپ يۇۈرۈپ
ئۇۇۆينى تۇۇاپتىم .قارىسۇۇام دەرۋازىغۇۇا ھۇۇازا التىسۇۇى (قۇۇارا التۇۇا) ئېسۇۇىپ قويۇپتۇۇۇ.
ئىچكىرىۇۇۇدىن ئايالالرنىۇۇۇڭ دات  -پەريۇۇۇات سۇۇۇالغان ئۇۇۇاۋازلىرى ئاڭلىنۇۇۇاتتى.
دەرۋازىنى قاقتىم ،ئىچكىرىدىن قېرى بىر ئايال چىقىپ:
_ نېمە ئىشىڭ بار ئىدى؟  -دېدى .مەن:
_ ۋاپۇۇۇات بولغۇۇۇان بالىنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇى بىۇۇۇلەن كۆرۈشۈشۇۇۇنى خۇۇۇااليمەن- ،
دېدىم .ئايال:
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_ ئۇۇۇ ئۆزىنىۇۇڭ غېمۇۇى بىۇۇلەن ئۇۇاۋارە ،سۇۇېنىڭ نۇۇېمە ئىشۇۇىڭ بۇۇار؟  -دەپ
سورىدى .مەن:
_ ئۇۇۇنى چاقىرىۇۇپ قويۇۇۇڭ ،بالىسۇۇىدىن خەت ئېلىۇۇپ كەلۇۇدىم - ،دېۇۇدىم.
ئايال كىرىپ كېتىپ ،بىرئۇازدىن كېۇيىن ئۇۇ بالىنىۇڭ ئانىسۇى چىقتۇى .قۇارا كىۇيىم
كىيىۋالغۇۇان ئىۇۇدى .كۇۇۆپ يىغلىغۇۇانلىقى ۋە ئۇۇۆزىنى كاچاتلىغۇۇانلىقى تۇۇۈپەيلى
يۈزلىرى قارىداپ كېتىپتۇ .ئانىسى ماڭا:
_ سەن كىم بولىسەن؟  -دېدى .مەن:
_ مېنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىم سۇۇۇالىى مەرى .ئاخشۇۇۇام قەبرىسۇۇۇتانلىقتا كۇۇۇۆرگەن
چۈشۇۇۇۈمدە ئۇۇۇوغلىڭىز بىۇۇۇلەن ئۇۇۇارىمىزدا بىۇۇۇر ۋەقە بولۇۇۇۇپ ئۇۇۇۆتتى .ئۇنىۇۇۇڭ
ئازابلىنىۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم .ئۇۇۇۇ :ئۇۇۇى ئانۇۇۇا! سۇۇۇەن مېنۇۇۇى كىچىكىمۇۇۇدىن
تەربىۇۇۇيىلەپ چۇۇۇوڭ قىلۇۇۇدىڭ ،يامۇۇۇانلىقالردىن قوغدىۇۇۇدىڭ .لۇۇۇېكىن ئۇۇۇۆلگەن
چېغىمۇۇدا مېنۇۇى ئازابقۇۇا تاشۇۇلىدىڭ .سۇۇەن قىلىۋاتقۇۇان بۇۇۇ دات  -پەريۇۇاتلىرىڭنى
توختاتمىسۇۇاڭ ،ئاسۇۇمان يېرىلىۇۇدىغان ئاشۇۇۇ قىيۇۇامەت كۈنىۇۇدە سۇۇەن بىۇۇلەن
مېنىڭ ئارامۇدا ھۆكۇۈم قىلغۇۇچى يۇالغۇز ﷲتۇۇر ،دەۋاتىۇدۇ - ،دېۇدىم .ئانىسۇى بۇۇ
سۇۇۆزنى ئاڭلىغانۇۇدىن كېۇۇيىن ،ھوشۇۇىدىن كېتىۇۇپ يەرگە يىقىلۇۇدى .ھوشۇۇىغا
كەلگەنۇۇدىن كېۇۇيىن قۇۇاتتىق يىغلىۇۇدى ۋە :ئۇۇى ئەزىۇۇز ئوغلۇۇۇم! شۇۇۇ ھۇۇالىڭنى
بىلسۇۇەم ئىۇۇدىم ،ھەرگىۇۇز مۇنۇۇداق قىلمۇۇايتتىم .مەن بۇۇۇ ئىشۇۇىمدىن ﷲقۇۇا تەۋبە
قىلىۇۇمەن - ،دېۇۇدى .كېۇۇيىن ئۇۇۆيگە كىرىۇۇپ ،يىغلىشۇۇىپ بېرىۇۇدىغان ئايۇۇالالرنى
ھەيۇۇدىۋەتتى .كىيىمىنۇۇى ئالماشۇۇتۇرۇپ ،بىۇۇر ھەميۇۇان تەڭۇۇگە ئىلىۇۇپ چىقتۇۇى ۋە
ئۇنى ماڭا بېرىپ:
_ ئۇى سۇالىى! بۇۇۇالرنى ئوغلۇمنىۇڭ نامىغۇا سۇۇەدىقە قىلغىۇن - ،دېۇۇدى .مەن
ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن خوشالشۇۇۇتىم .ھەققىۇۇۇگە دۇئۇۇۇا قىلۇۇۇدىم .ماڭۇۇۇا بەرگەن
تەڭگىلەرنۇۇى بالىسۇۇىنىڭ نامىغۇۇا ئاتۇۇاپ سۇۇەدىقە قىلۇۇدىم .يەنە بىۇۇر جۇۇۈمە
ئاخشۇۇۇىمى بولغانۇۇۇدا ،ئۇۇۇادىتىم بۇۇۇويىچە قەبرىسۇۇۇتانلىققا بېرىۇۇۇپ ئۇخلىۇۇۇدىم.
چۈشۇۇۇۇۈمدە قەبرىۇۇۇۇدىكىلەر قەبرىۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇپ ،چەمبەرسۇۇۇۇىمان بولۇۇۇۇۇپ
ئولتۇرۇشۇۇتى .ئۇالرغۇۇا قۇۇاچىالر كەلتۈرۈل ۇۈپ تارقىتىل ۇدى .ھېلىقۇۇى يىگى ۇ بولسۇۇا
كۈلۇۇۈپ تۇۇۇراتتى .ئۇۇۇ بەكمۇۇۇ خۇشۇۇال ۋە خۇرسۇۇەن ئىۇۇدى .ئۇنىۇۇڭ ئالۇۇدىغىمۇ بىۇۇر
قاچا كەلگەن ئىدى ،ئۇ ئۇۇنى ئالۇدى .كېۇيىن ئۇۇ مېنۇى كۇۆرۈپ ،يېنىمغۇا كەلۇدى
ۋە:
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_ ئۇۇۇى سۇۇۇالىى! ﷲ سۇۇۇاڭا كاتتۇۇۇا ئەجىۇۇۇر بەرسۇۇۇۇن .ئانۇۇۇام قىلىۋاتقۇۇۇان
ئىشۇۇۇۇىنى توختاتقۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ﷲ مەنۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇازابنى يەڭگىللەتتۇۇۇۇى.
مېنىڭ نامىمغا قىلغان سەدىقىسىمۇ يېتىپ كەلدى - ،دېدى .مەن:
_ بۇ قاچىالردىكى نېمە؟  -دەپ سورىدىم .ئۇ:
_ ئۇۇۇۇۇالر تىرىكلەرنىۇۇۇۇڭ ئۆلۇۇۇۇۈكلەرگە ئەۋەتۇۇۇۇكەن سۇۇۇۇەدىقە ،قۇرئۇۇۇۇان
تىالۋىتۇۇۇى ۋە دۇئۇۇۇادىن ئىبۇۇۇارەت ھەدىيەلىرىۇۇۇدۇر .ئۇالرنىۇۇۇڭ ھەدىيەلىۇۇۇرى
ھەر جۇۇۇۈمە كېچىسۇۇۇى ئۆلۇۇۇۈكلەرگە چۈشۇۇۇۈرۈلىدۇ ۋە :مانۇۇۇا بۇۇۇۇ پاالنچىنىۇۇۇڭ
سۇۇۇۇاڭا ئەۋەتۇۇۇۇكەن ھەدىيەسۇۇۇۇى ،دېيىلىۇۇۇۇدۇ - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى .ئۇۇۇۇۇ
يەنە:
_ ئۇۇۇى سۇۇۇالىى! سۇۇۇەن بېرىۇۇۇپ مەنۇۇۇدىن ئانامغۇۇۇا سۇۇۇاالم ئېيۇۇۇتقىن ،ﷲ
ئۇنىڭغۇۇۇا كاتتۇۇۇا ئەجىۇۇۇر بەرسۇۇۇۇن ،قىلغۇۇۇان سەدىقىسۇۇۇى ماڭۇۇۇا يېتىۇۇۇپ
كەلۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ پۇۇۇات  -يېقىنۇۇۇدا مېنىۇۇۇڭ قىشۇۇۇىمغا كېلىۇۇۇدۇ ،تەييۇۇۇار بولۇۇۇۇپ
تۇرسۇۇۇۇن - ،دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭدىن كېۇۇۇيىن مەن ئويغىنىۇۇۇپ كەتۇۇۇتىم .بىۇۇۇر
نەچۇۇۇچە كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ،مەن يىگىتنىۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۆيىگە كەلۇۇۇدىم.
دەرۋازىنىڭ ئالدىدا تاۋۇت بار ئىدى .مەن:
_ بۇ كىمنىڭ تاۋۇتى؟  -دەپ سورىدىم .ئەتراپتىكىلەر:
_ يىگىتنىۇۇۇۇڭ ئانىسۇۇۇۇىنىڭ - ،دېۇۇۇۇدى .مەن ئۇۇۇۇۇ ئايالنىۇۇۇۇڭ جىنۇۇۇۇازا
نامىزىغۇۇۇا قاتناشۇۇۇتىم .ئۇۇۇۇ ،بالىسۇۇۇىنىڭ يېنىغۇۇۇا دەپۇۇۇنە قىلىنۇۇۇدى .مەن ئۇۇۇۇ
ئىككىسىنىڭ ھەققىگە دۇئا قىلىپ ،قايتىپ كەتتىم .
ﷲ تائۇۇۇۇاال ئىلتىجۇۇۇۇا قىلىۇۇۇۇپ ،ھەممىمىزنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇلمان ھۇۇۇۇالەتتە
ۋاپۇۇۇۇۇات تاپقۇزۇشۇۇۇۇۇىنى ،سۇۇۇۇۇالىھالردىن قىلىشۇۇۇۇۇىنى ۋە دوزاۇ ئازابىۇۇۇۇۇدىن
ساقلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخىي ،ناھۇۇۇايىتى كەرەملىۇۇۇك،
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر.

بۇ قىسسىنىڭ ئاساسى يوق بولۇپ ،ئىسالم ئەقىدىسىگە توغرا كەلمەيدۇ.
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ئەللىكىنچى چوڭ گۇناھ:
ھەددىدىن ئېشىپ ،يوغانچىلىق قىلىش ۋە پىتنە – پاسات تېرىش
ِ
َّ ِ
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ ََّّنوج ووع َّ ِ
وعا جيجو ْبوغُو ووَ جن
الس و وبي ُ جك جو ووَ الو ووِ ج
ين يجمْ ُ و ووَ جن النَّو و ج
ِِف ْاألج ْ ِ
ض بِغجو و و و و ِْ ا ْجو و و و و ِم يُ ْ لجِو و و و و ج جَلوُو و و ووم جك و و و و و جِا يجلِو و و و وويم﴾ ﴿ئەيىبلىنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدىغانالر پەقەت

كىشۇۇۇۇىلەرگە زۇلۇۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇدىغان ،زېمىنۇۇۇۇدا نۇۇۇۇاھەق رەۋىشۇۇۇۇتە پىتۇۇۇۇنە -
پاسۇۇۇات تېرىيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەملەردۇر .ئەنە شۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار
بولىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال ماڭۇۇۇا :ئۆزئۇۇۇارا كەمۇۇۇتەر بولۇۇۇۇڭالر! ھۇۇۇېچكىم ھېچكىمنۇۇۇى بۇۇۇوزەك
قىلمىسۇۇۇۇۇن ،ھۇۇۇۇېچكىم ھۇۇۇۇېچكىمگە چوڭچىلىۇۇۇۇق قىلمىسۇۇۇۇۇن - ،دەپ
ۋەھيى قىلدى» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«گۇناھكۇۇۇارنى دۇنيۇۇۇادىمۇ ،ئۇۇۇاخىرەتتىمۇ ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىغا مۇۇۇۇپتىال
قىلىۇۇۇدىغان ئەڭ ئېغىۇۇۇر گۇنۇۇۇاال يوغۇۇۇانچىلىق قىلىۇۇۇش ۋە سۇۇۇىلە ۇ رەھىمنۇۇۇى
ئۈزۈشتۇر» .
ﷲ تائۇۇۇۇاال قۇۇۇۇارۇننى قەۋمىۇۇۇۇگە يوغۇۇۇۇانچىلىق قىلغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن
يەرگە يۇتقۇزىۇۇۇۇۇۇۋەتتى .ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال قۇرئۇۇۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇۇۇدە قارۇننىۇۇۇۇۇۇڭ
قىلمىشۇۇۇۇۇلىرىنى خەۋەر قىلىۇۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن قجو ووع ن جئو ووعن ِهو وون قج و ووَِ
ُ ج ج
ْ
ُهَ ج و و ووَ رجوبجوغج و و ووَ جك ج و و و ْوي ُِ ْم ج دنجو ْيونج و و ووع ُ ِه و و و جون الْ ُِنُ و و ووَِ جه و و ووع إِ َّن جه جُ ِعَتج و و ووُِّ لجتجونُ و و ووَ ُ بِعلْ ُ ْ و و ووبج َِ يُ ِ الْ َُ و و و َّوَ ِ إِ ْ قجو و و وع ج
ِ
ول الْ جُ و و و و ِرِح ج جابْوتج و و و و ِش رِي ج و و و ووع دنجو و و ووع ج َّ
لجو و و ووُِّ قجو َُْهو و و ووُِّ جال نجو ُْو و و و جور ْا إِ َّن َّ
اّللج جال َُِيو و و و ُّ
اّللُ ال و و و و َّا ج ْاِ و و و و جورج ج جال نجو و و وون ج
اج ِ و و و و وويب ج ِهو و و و وون ال و و و و و ُّ اْويع ي ِ
جحسو و و و و جون َّ ِ
وعَ ِِف ْاألج ْ ِ
اّللج جال
ض إِ َّن َّ
سو و و و و ج
ج ج ْ
ج
ج
اّللُ إل ْجي و و و و و ج ج جال نجو ْب و و و و و ِش الْ جُ ج
جحسو و و و وون جئ ج و و و و ووع ي ْ ج
ِ
ِ
اّلل قجو و و و ْ يج ْ جو و و و ج ِه و و وون قجوب ِ و و ووِِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
َ
َُِي و و و ُّ
ْ
ين قج و و ووع ج إَّنجو و ووع يُ نيتُ و و ووُِّ جك ج و و ووَ ك ْ و و ووم كنو و و و ٍ يج ج جُْ يجو ْ ج و و و ْوم يجن َّج
ول الْ ُ ُْسو و و و ج
ِ
ِ
ِ
ِِ
ه و و و جون ال َُ و و و ُور ن جه و و و ْون ُ و و و جوَ يج جشو و و و ُّ ه ْن و و ووُِّ قُو و و و َّوَ ِ جيج ْئ جو و و و ُور اجْ ِ و و ووع ج جال يُ ْسو و و و ج ُ جك و و وون ُاُو و ووَا ُم الْ ُ َْ ِرُه و و ووَ جن رج جخ و و و جور ج
سۈرە شۇرا 32 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ماجە ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ِ
ج لجنجو و ووع ه ْ و و و ج جهو و ووع يُ ِ ج قجو و ووع ُ ُن إِاَّو و ووُِّ
ِ
دهو و و جون ج جك ِ و و و ج ج و و ووع ِِع
ج ْي و و وور لم ج و و و ْون ج

َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين يُ ِري و و و ُ جن ا ْجيجو و ووع ج ال و و و ُّايجع يجو و ووع ل ْجي و و و
جك جو و ووَ قجو َْهو و ووِّ ِِف ِينجتو و ووِّ قجو و ووع ج الو و ووِ ج
ويم قجو و ووع ج الَّو و و ِوِين يُ نُو و ووَا الْ ِ ْو و ووم يو ج ُِو و ووم َجو و ووَا َِّ
َ ِ
اّلل
ج جْ ْ ج ُ
ج
لج و و و ُِ جح و و و م جكمو و و َ ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ض﴾ ﴿قۇۇۇۇۇۇۇۇارۇن ھەقىۇۇۇۇۇۇۇۇقەتەن
س و و و و ُْنجع بِو و و ووِّ جبِو و و و ج ا ِ ْاألج ْ ج
ج جال يُو ج ََّع ج و و و ووع إَّال ال َّ و و و ووعب ُر جن رج جخ ج

مۇسۇۇۇانىڭ قەۋمىۇۇۇدىن ئىۇۇۇدى .قۇۇۇارۇن ئۇالرغۇۇۇا يوغۇۇۇانلىق قىلۇۇۇدى .قارۇنغۇۇۇا
خەزىۇۇۇۇۇۇنىلەردىن شۇۇۇۇۇۇۇ قەدەر كۇۇۇۇۇۇۆپ بەرگەن ئىۇۇۇۇۇۇدۇقكى ،ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇاچقۇچلىرىنى (كۆتۇۇۇۇۈرۈش) كۈچلۇۇۇۇۈك بىۇۇۇۇر جامۇۇۇۇائەگىمۇ ھەقىۇۇۇۇقەتەن
ئېغىرلىۇۇۇق قىالتتۇۇۇى .ئەينۇۇۇى ۋاقىتتۇۇۇا قارۇنغۇۇۇا قەۋمۇۇۇى ئېيتتۇۇۇى« :كۇۇۇۆرەڭلەپ
كەتۇۇۇمە! ﷲ ھەقىۇۇۇقەتەن كۇۇۇۆرەڭلەپ كەتكۇۇۇۈچىلەرنى دوسۇۇۇ تۇتمايۇۇۇدۇ.
ﷲ سۇۇۇۇۇاڭا بەرگەن بۇۇۇۇۇايلىق بىۇۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇاخىرەت يۇۇۇۇۇۇرتىنى تىلىگىۇۇۇۇۇن،
دۇنيۇۇۇۇۇۇادىكى نېسۇۇۇۇۇۇىۋەڭنىمۇ ئۇنتۇۇۇۇۇۇۇمىغىن .ﷲ سۇۇۇۇۇۇاڭا ياخشۇۇۇۇۇۇىلىق
قىلغانۇۇۇۇدەك ،سۇۇۇۇەن (ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىگىمۇ) ياخشۇۇۇۇىلىق قىلغىۇۇۇۇن .يەر
يۈزىۇۇۇۇدە بۇزغۇۇۇۇۇنچىلىقنى تىلىمىگىۇۇۇۇن ،ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن بۇزغۇنچىلىۇۇۇۇق
قىلغۇۇۇۇچىالرنى دوسۇۇۇ تۇتمايۇۇۇدۇ» .قۇۇۇارۇن« :مېنىۇۇۇڭ ئاالھىۇۇۇدە بىلىمىۇۇۇم
بولغۇۇۇۇانلىقتىن بۇۇۇۇۇ بايلىققۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇتىم» دېۇۇۇۇدى .قارۇنۇۇۇۇدىن ئىلگىۇۇۇۇرى
ئۇۇۇۆتكەن ئۇۇۇۈممەتلەردىن ئۇنىڭغۇۇۇا قارىغانۇۇۇدا تېخىمۇۇۇۇ كۈچلۇۇۇۈك ،توپلىغۇۇۇان
(مېلۇۇۇى) تېخىمۇۇۇۇ كۇۇۇۆپ بولغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنى ﷲنىۇۇۇڭ ھۇۇۇاالك قىلغۇۇۇانلىقىنى
ئۇۇۇۇۇ بىلمىۇۇۇۇدىمۇ؟ گۇناھكارالرنىۇۇۇۇڭ گۇناھلىرىنىۇۇۇۇڭ سورىلىشۇۇۇۇى (ﷲ بۇۇۇۇۇنى
بىلگەنلىكۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن) ھاجەتسۇۇۇىزدۇر .قۇۇۇارۇن ئۇۇۇۆز قەۋمىنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا
بۇۇۇۇارلىق زىننىتۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ھەشۇۇۇۇەمەتلىك ھالۇۇۇۇدا چىقتۇۇۇۇى .دۇنيۇۇۇۇا
تىرىكچىلىكىنۇۇۇۇى كۆزلەيۇۇۇۇدىغانالر« :كاشۇۇۇۇكى ،بىۇۇۇۇزگە قارۇنغۇۇۇۇا بېۇۇۇۇرىلگەن
بۇۇۇايلىق بېرىلسۇۇۇىچۇ؟ ئۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەتەن (دۇنيۇۇۇالىقتىن) چۇۇۇوڭ نېسۇۇۇىۋىگە
ئىۇۇۇگە ئىۇۇۇكەن» دېۇۇۇدى .ئىلىملىۇۇۇك كىشۇۇۇىلەر« :ۋاي سۇۇۇىلەرگە! ئىمۇۇۇان
ئېيتقۇۇۇۇان ۋە ياخشۇۇۇۇى ئەمەلنۇۇۇۇى قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىگە ﷲنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇاۋابى
ياخشۇۇۇۇىدۇر .ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇاۋا پەقەت سۇۇۇۇەۋر قىلغۇۇۇۇۇچىالرغىال بېرىلىۇۇۇۇدۇ»
دېدى .قارۇننى ئۇنىڭ ئۆيى بىلەن قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزدۇق﴾ .
ئىبنۇۇۇۇۇى جەۋزى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇن) قارۇننىۇۇۇۇۇڭ
يوغانچىلىقى ھەققىدە تۆۋەندىكى بىرقانچە قاراشنى نەقىل قىلغان:
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 0ۇ ئىبنۇۇى ئاببۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇا مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :قۇۇارۇن مۇسۇۇا
ئەلەيھىسسۇۇاالمغا بوھتۇۇان چۇۇاپالش ئۈچۇۇۈن بىۇۇر پاھىشۇۇە ئايۇۇال بىۇۇلەن مەلۇۇۇم
مىقداردا پۇلغا كېلىشۇتى .ئايۇال :مۇسۇا مەن بىۇلەن زىنۇا قىلۇدى - ،دەپ بوھتۇان
قىلۇۇدى .مۇسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇاالم ئايالۇۇدىن ئېيتقانلىرىنىۇۇڭ تۇۇوغرا ئىكەنلىكىۇۇگە
قەسۇۇەم ئىچىشۇۇنى تەلەپ قىلۇدى .شۇۇۇ چاغۇۇدا ،ئۇۇۇ پاھىشۇۇە ئايۇۇال قۇۇارۇن بىۇۇلەن
كېلىشۇۇىم تۇۇۈزگەنلىكىنى ئېتىۇۇراپ قىلۇۇدى .مانۇۇا بۇۇۇ ،قارۇننىۇۇڭ ھەددىۇۇدىن
ئېشىشى ئىدى.
 2ۇۇۇ زەھھۇۇاك مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :قۇۇارۇن ﷲ تائاالغۇۇا كۇپرىلىۇۇق قىلىۇۇپ،
ھەددىدىن ئاشتى.
 2ۇ قەتادە مۇنداق دەيدۇ :كاپىر بولۇش بىلەن چوڭچىلىق قىلدى.
 3ۇ ئەتۇۇا خۇراسۇۇانى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :قۇۇارۇن كىيىمىنۇۇى ئۇۇۇزۇن كىيىۇۇپ،
يەردە سۆرەپ يۈرۈش بىلەن يوغانچىلىق قىلدى.
 4ۇ مۇۇاۋەردى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :قۇۇارۇن پىۇۇرئەۋنگە خىۇۇزمەت قىالتتۇۇى .ئۇۇۇ
مۇشۇ ئارقىلىق ئىسرائىل ئوغۇللىرىغا زۇلۇم ۋە ئۇۋال قىلدى.
ِ
ِ
ض﴾ ﴿قۇۇارۇننى ئۇنىۇۇڭ
س و ُْنجع بِووِّ جبِو ج ا ِ ْاألج ْ ج
تەپسىرشۇناسۇۇالر ﷲ تائاالنىۇۇڭ﴿ :رج جخ ج
ئۇۇۆيى بىۇۇلەن قوشۇۇۇپ يەرگە يۇتقۇۇۇزدۇق﴾ دېۇۇگەن سۇۇۆزى ھەققىۇۇدە توختىلىۇۇپ
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :يۇقىرىۇۇۇدا ئېيتىلغىنىۇۇۇدەك ،قۇۇۇارۇن مۇسۇۇۇا ئەلەيھىسسۇۇۇاالمغا
بوھتۇۇان قىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن بىۇۇر پاھىشۇۇە ئايۇۇال بىۇۇلەن كېلىشۇۇىم تۇۇۈزگەن ئىۇۇدى.
مۇسۇۇا ئەلەيھىسسۇۇاالم بۇنىڭغۇۇا ناھۇۇايىتى ئۇۇاچچىغالپ ،قارۇنغۇۇا بەت ۇدۇئا قىل ۇدى.
ﷲ تائاال مۇسا ئەلەيھىسساالمغا:
_ مەن زېمىننۇۇى سۇۇاڭا ئىتۇۇائەت قىلىش ۇقا بۇۇۇيرۇدۇم .سۇۇەن ئۇنىڭغۇۇا ئەمىۇۇر
قىلغىن!  -دەپ ۋەھيى قىلدى .شۇنىڭ بىلەن ،مۇسا ئەلەيھىسساالم:
_ ئۇۇى زېمىۇۇن! قۇۇارۇننى يۇۇۇتقىن!  -دېۇۇدى .زېمىۇۇن ئۇۇۇنى تەختۇۇى بىۇۇلەن
قوشۇۇۇۇۇپ يۇتۇشۇۇۇۇقا باشۇۇۇۇلىدى .قۇۇۇۇارۇن بۇۇۇۇۇ ئەھۇۇۇۇۋالنى كۇۇۇۇۆرۈپ ،مۇسۇۇۇۇا
ئەلەيھىسساالمغا:
_ رەھىم قىلغىن!  -دەپ يالۋۇردى .مۇسا ئەلەيھىسساالم:
_ ئى زېمىن! ئۇۇنى يۇۇت!  -دېۇدى .زېمىۇن ئۇۇنى پۇۇتىغىچە يۇۇتتى .مۇسۇا
ئەلەيھىسسۇۇاالم :ئۇۇى زېمىۇۇن! ئۇۇۇنى يۇۇۇت!  -دەۋەرگەن ئىۇۇدى ،زېمىۇۇن ئۇۇۇنى
پۈتۈنلەي يۇتۇپ كەتتى .شۇنىڭ بىلەن ،ﷲ تائاال:
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_ ئۇۇۇى مۇسۇۇۇا! ئىۇۇۇززىتىم ۋە بۈيۈكلۇۇۇۈكىم بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،ئەگەر
ئۇۇۇۇ (قۇۇۇارۇن) ماڭۇۇۇا ئەنە شۇۇۇۇنداق يالۋۇرسۇۇۇا ئىۇۇۇدى ،مەن ئۇنىڭغۇۇۇا ئەلۇۇۇۋەتتە
ياردەم قىلغان بوالتتىم - ،دەپ ۋەھيى قىلدى.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :زېمىۇۇۇن قۇۇۇارۇننى ئەڭ ئاسۇۇۇتى
قاتلىمىغىچە يۇتىدۇ - ،دېگەن.
سۇۇۇەمۇرە ئىبنۇۇۇۇى جۇنۇۇۇۇدە  :قۇۇۇارۇن يەرنىۇۇۇۇڭ ئاسۇۇۇۇتىغا ھەر كۇۇۇۇۈنى
ئۆزىنىڭ بويى ئۇزۇنلۇقىدا توختىماي چۆكۈپ تۇرىدۇ - ،دېگەن.
مۇقاتىۇۇۇل :قۇۇۇارۇن ھۇۇۇاالك بولغانۇۇۇدا ،ئىسۇۇۇرائىل ئەۋالدلىۇۇۇرى :مۇسۇۇۇا
قۇۇۇارۇننى ئۇنىۇۇۇڭ بايلىقىغۇۇۇا ۋە قەسۇۇۇىرلىرىگە ئىۇۇۇگە بولۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن ھۇۇۇاالك
قىلۇۇۇدى ،دېۇۇۇدى .بىۇۇۇراق ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇۇۇۈچ كۈنۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئۇنىۇۇۇڭ مۇۇۇال ۇ
مۈلكىنى ۋە قەسىرلىرىنى يەرگە يۇتقۇزدى - ،دېگەن.
ِ
ِ
ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ﴿ :رج ج ووع جئ ووع جن لج ووُِّ ه وون رِج و َوَ يجن ُ و ُور اجُِّ ه وون
ِ
َُ ِن َِّ
ِ
ين﴾ ﴿ئۇنىڭۇۇۇۇۇدىن ﷲنىۇۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇازابىنى دەپلۇۇۇۇۇى
اّلل ج جه و ووع جئ و ووع جن ه و و جون ا ُنتج و و و ِر ج
قىلىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر جامۇۇۇائە بولمىۇۇۇدى .قۇۇۇارۇن ئۇۇۇۆزىنى قوغدىيالمىۇۇۇدى﴾ .
يەنۇۇۇى ھۇۇۇېچكىم ئۇۇۇۇنى ﷲ چۈشۇۇۇۈرگەن ئۇۇۇازابتىن قۇتقۇزالمىۇۇۇدى .ﷲ ئەڭ
ياخشى بىلگۈچىدۇر.
ئۇۇۇى ﷲ! مەن سۇۇۇاڭا يۈزلەنسۇۇۇەم ،سۇۇۇەن مېنۇۇۇى سۇۇۇاالمەت قىلىسۇۇۇەن.
سۇۇۇەندىن يۇۇۇۈز ئۆرىسۇۇۇەم ،سۇۇۇەن مېنۇۇۇى بويسۇندۇرىسۇۇۇەن .بىۇۇۇرەر ئىشۇۇۇقا
مۇۇۇۇۋەپپەق بولسۇۇۇام ،سۇۇۇەن ماڭۇۇۇا تېخىمۇۇۇۇ ئىلھۇۇۇام بېرىسۇۇۇەن .ئەگەر مەن
ئۈمىدسىزلەنسەم ،سەن مېنى رىغبەتلەندۈرىسەن.
ئۇۇۇۇى ﷲ! ھىۇۇۇۇدايىتىڭ ۋە مەرىپىتىڭنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن بىزنىۇۇۇۇڭ
گۇنۇۇاھلىرىمىزنى مەغپىۇۇرەت قىلغىۇۇن .بىزنۇۇى سۇۇەن نەزەر سۇۇالغان بەنۇۇدىلەر
قاتارىۇۇدىن قىلغىۇۇن .سۇۇەندىن باشۇۇقىغا يۈزلەنگەنلەرنىۇۇڭ قاتارىۇۇدىن قىلمىغىۇۇن.
بىزنىۇۇڭ ،ئاتۇۇا ۇ ئانىمىزنىۇۇڭ ۋە بۇۇارلىق مۇسۇۇۇلمانالرنىڭ گۇنۇۇاھلىرىنى مەغپىۇۇرەت
قىلغىن ،ئامىن!
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ئەللىك بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
ئاجىزالرغا ،قۇب ە چۆرىلەرگە ،ئۆزىنىڭ ئاياللىرىغا ۋە ھايۋانالرغا
ئەزىيەت يەتكۈزۈش
ﷲ تائۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇا ياخشۇۇۇىلىق قىلىشۇۇۇقا بۇۇۇۇيرۇپ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:

ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
وعهَ جالْ ج س و و و ووعئِ ِ
﴿ جا ْكبُ و و و و ُ اْ م
سو و و ووعاِع جبِو و و ووٍِ الْ َُو و و و ْورج جالْيجتجو و و و ج
ج
اّللج جالج نُ ْكو و و و و ِرُئَاْ بو و و ووِّ جش و و و و ْويِع جبعل جَْالو و و و و ج يْ ِن إ ْح ج
ول ال َّ و و و و ِ
ِ
ل بِعةجنو و و و ِ
وعح ِ
الس و و و وبِي ِ ج جهو و و ووع جه ج جِ و و و و ْ يجْجو و و ووعاُ ُِ ْم إِ َّن
ول جابْو و و و ِن َّ
جا ْةوجو و ووع ِ ٍ الْ َُو و و و ْورج جا ْةوج و و ووع ِ ا ْةُنُو و و و ِ ج
ول جه وون جئ ووع جن ُلْتج ووعالِ رج ُخ ووَِا﴾ ﴿ﷲقۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇادەت قىلىڭۇۇۇۇالر ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا ھۇۇۇۇېچ
اّللج الج َُِي و ُّ
م

نەرسۇۇۇۇۇىنى شۇۇۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۇۇۈرمەڭالر ،ئاتۇۇۇۇۇا  -ئاناڭالرغۇۇۇۇۇا ،خىۇۇۇۇۇش -
ئەقرىبالىرىڭالرغۇۇۇا ،يېۇۇۇتىملەرگە ،مىسۇۇۇكىنلەرگە ،يۇۇۇېقىن قوشۇۇۇنىغا ،يىۇۇۇراق
قوشۇۇۇنىغا ،يانۇۇۇدىكى ھەمراھقۇۇۇا (سەپەرداشۇۇۇقا ساۋاقداشۇۇۇقا) ،مۇسۇۇۇاپىرغا،
قۇۇۇۇۇول ئاسۇۇۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇۇۇل  -چۇۇۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇۇۇالر،
شۈبھىسىزكى ،ﷲ مۇتەكەببىر ماختانچاقنى ياقتۇرمايدۇ﴾ .
ۋاھىۇۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن) ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ﴿ :جا ْكبُو و ُ اْ
اّللج جالج نُ ْكوو ِرُئَاْ بِو ِوِّ جشو ْويِع﴾ ﴿ﷲقۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىڭۇۇۇالر ،ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇىنى
م
شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرمەڭالر﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ ،مۇئۇۇۇاز
ئىبنۇۇۇۇى جەبەل رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى نەقىۇۇۇۇل
قىلىۇۇۇۇۇدۇ :مەن پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ
ئارقىسۇۇۇۇىغا ئېشۇۇۇۇەككە مىنگىشۇۇۇۇىۋالغان ئىۇۇۇۇدىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئى مۇئاز!  -دېدى .مەن:
_ مانۇۇۇا مەن ،ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇيرۇقىڭغۇۇۇا تەييۇۇۇارمەن- ،
دېدىم.
_ ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرى ئۈسۇۇۇۇتىدىكى ھەققىنۇۇۇۇى ۋە بەنۇۇۇۇدىلەرنىڭ
ﷲتىكى ھەققىنى بىلەمسەن؟
_ ﷲ ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى بىلگۈچىدۇر.
سۈرە نىسا 21 ،ۇ ئايەت.
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_ ﷲنىۇۇۇڭ بەنۇۇۇدىلىرى ئۈسۇۇۇتىدىكى ھەققۇۇۇى بولسۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇڭ ﷲقۇۇۇا
ئىبۇۇۇۇادەت قىلىشۇۇۇۇى ۋە ھۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇىنى شۇۇۇۇېرىك كەلتۈرمەسۇۇۇۇلىكىدىن
ئىبۇۇۇۇارەت .بەنۇۇۇۇدىلەرنىڭ ﷲتىكۇۇۇۇى ھەققۇۇۇۇى بولسۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك
كەلتۈرمىگەن كىشىلەرنى ئازابلىماسلىقىدىن ئىبارەت .
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا بىر ئەئرابى كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! ماڭۇۇۇا نەسۇۇۇىھەت قىلغىۇۇۇن؟  -دېۇۇۇگەن
ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۆلتۈرۈلسۇۇۇەڭمۇ ،ئوتتۇۇۇا كۆيدۈرۈلسۇۇۇەڭمۇ ،ﷲقۇۇۇا ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇىنى
شۇۇۇېرىك كەلتۇۇۇۈرمىگىن .نامۇۇۇازنى تەرك ئەتمىگىۇۇۇن ،چۇۇۇۈنكى نامۇۇۇاز ﷲنىۇۇۇڭ
سۇۇۇېنىڭ ئۈسۇۇۇتۈڭدىكى ھەققىۇۇۇدۇر .ھۇۇۇاراق ئىچمىگىۇۇۇن ،چۇۇۇۈنكى ھۇۇۇاراق
بارلىق يامانلىقنىڭ ئاچقۇچىدۇر  - ،دېدى.
﴿ئاتۇۇۇا ۇ ئاناڭالرغۇۇۇا﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت :ئۇالرغۇۇۇا
يۇمشۇۇۇۇاق ۋە مۇۇۇۇۇاليىم مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىشۇۇۇۇنى ،قوپۇۇۇۇاللىق قىلماسۇۇۇۇلىقنى،
تىكىلىۇۇۇۇپ قارىماسۇۇۇۇلىقنى ،يۇۇۇۇۇقىرى ئۇۇۇۇاۋازدا گەپ قىلماسۇۇۇۇلىقنى ،بەلكۇۇۇۇى
ئۇالرنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا ،خۇۇۇۇددى قۇۇۇۇل خوجايىنىنىۇۇۇڭ ئالدىۇۇۇدا تۇرغانۇۇۇدەك قۇۇۇول
بۇۇۇاغالپ تۇرۇشۇۇۇنى؛ ﴿خىۇۇۇش ۇ ئەقرىبالىرىڭالرغۇۇۇا﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر
دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت :ئۇالرغۇۇۇۇا سۇۇۇۇىلە  -رەھىۇۇۇۇم قىلىۇۇۇۇش ۋە كۆيۈنۈشۇۇۇۇنى؛
﴿يېۇۇۇتىملەرگە﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت :ئۇالرغۇۇۇا مۇۇۇۇاليىم
بولۇۇۇۇپ ،يېقىنچىلىۇۇۇق قىلىۇۇۇش ۋە بېشۇۇۇىنى سىالشۇۇۇنى؛ ﴿مىسۇۇۇكىنلەرگە﴾
ياخشۇۇىلىق قىلىڭۇۇالر دېۇۇگەن ئۇۇايەت :ئۇۇاز بولسۇۇىمۇ ،ئۇالرغۇۇا بىۇۇر نەرسۇۇە
بېرىپ ،چىرايلىق يولغا سېلىشنى كۆرسىتىدۇ.
﴿يۇۇۇېقىن قوشۇۇۇنىغا﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەت :سۇۇۇەن
بىۇۇۇلەن ھەم قوشۇۇۇنا ھەم تۇغقۇۇۇان كىشۇۇۇىنى كۆرسۇۇۇىتىدۇ .شۇۇۇۇڭا ئۇنىۇۇۇڭ
تۇغقانۇۇۇۇۇدارچىلىق ،قوشۇۇۇۇۇنىدارچىلىق ۋە مۇسۇۇۇۇۇۇلماندارچىلىقتىن ئىبۇۇۇۇۇارەت
ئۇۇۇۈچ ھەققۇۇۇى بۇۇۇار﴿ .يىۇۇۇراق قوشۇۇۇنىغا﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئۇۇۇۇۇايەت :سۇۇۇۇۇەن بىۇۇۇۇۇلەن تۇغقانۇۇۇۇۇدارچىلىقى بولمىغۇۇۇۇۇان ،ئەممۇۇۇۇۇا
قوشنىدارچىلىقى بولغان كىشىنى كۆرسىتىدۇ.
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن« :جىبرىلىۇۇۇۇۇل
ئەلەيھىسسۇۇۇاالم ماڭۇۇۇا ھەر دائىۇۇۇم قوشۇۇۇنا ھەققىۇۇۇدە نەسۇۇۇىھەت قىالتتۇۇۇى.
ھەتتۇۇۇۇا مەن جىبرىلىۇۇۇۇل ئەلەيھىسسۇۇۇۇاالم قوشۇۇۇۇنىنى قوشۇۇۇۇنىغا مىراسۇۇۇۇخور
قىلىپ قويىدىغان ئوخشايدۇ - ،دەپ ئويالپ قالغان ئىدىم» .
ئەنە ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى (كەمۇۇۇۇبەغەل) قوشۇۇۇۇنا (بۇۇۇۇاي) قوشۇۇۇۇنىنىڭ
پېشۇۇۇۇىگە ئېسۇۇۇۇىلىۋېلىپ :ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم! بۇۇۇۇۇ قېرىندىشۇۇۇۇىمنىڭ
رىزقىنۇۇۇۇى كەڭ قىلۇۇۇۇدىڭ ،مېنىۇۇۇۇڭ رىزقىمنۇۇۇۇى تۇۇۇۇار قىلۇۇۇۇدىڭ .مەن ئۇۇۇۇاچ
ياتۇۇاتتىم ،بۇۇۇ تۇۇوق ياتۇۇاتتى .سۇۇەن ئۇنىڭۇۇدىن سۇۇوراپ بۇۇاققىنكى ،ئۇۇۇ نۇۇېمە
ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇىكىنى ماڭۇۇۇا تاقۇۇۇاپ ،سۇۇۇەن ئۇنىڭغۇۇۇا بەرگەن مۇۇۇول رىۇۇۇزىقتىن
مېنى مەھرۇم قىلدى؟  -دەيدۇ» .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا ۋە مۇجاھىۇۇۇۇد﴿ :يانۇۇۇۇدىكى
ھەمراھقۇۇۇا (سەپەرداشۇۇۇقا ،ساۋاقداشۇۇۇقا)﴾ ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر دېۇۇۇگەن
ئۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ :يانۇۇۇدىكى ھەمۇۇۇراال بىۇۇۇرلىكتە سۇۇۇەپەرگە
چىققۇۇۇان مۇسۇۇۇاپىر بولۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ قوشۇۇۇنىلىق ۋە سۆھبەتداشۇۇۇلىق ھەققۇۇۇى
بار - ،دېگەن.
﴿مۇسۇۇۇۇاپىرغا﴾ ياخشۇۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇۇالر دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەتتىن سۇۇۇۇەپەردە
چارىسۇۇۇىز قالغۇۇۇان كىشۇۇۇى كۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇنى بارىۇۇۇدىغان يېۇۇۇرىگە
بېرىۇۇۇۋالغىچە مېھمۇۇۇان قىلىۇۇۇش ۋاجىپتۇۇۇۇر .ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە توختىلىۇۇۇپ :ئۇۇۇۇ يېۇۇۇرىم يولۇۇۇدا قالغۇۇۇان مۇسۇۇۇاپىردۇر.
ئۇنىڭغۇۇۇا جۇۇۇاي بېرىشۇۇۇىڭ ۋە ئۆيىڭۇۇۇدىن كەتكىۇۇۇچە مېھمۇۇۇان قىلىشۇۇۇىڭ
كېرەك - ،دېگەن.

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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﴿قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇل  -چۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىڭۇۇۇالر﴾

دېۇۇۇگەن ئۇۇۇايەتتىن ئۇالرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇوزۇق  -تۈلۇۇۇۈكىنى ياخشۇۇۇىالپ بېۇۇۇرىش،
خاتالىقلىرىنى ئەپۇ قىلىش كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇۇا﴿ :شۈبھىسۇۇۇۇۇىزكى ،ﷲ
مۇۇۇۇۇتەكەببىر ماختانچۇۇۇۇاقنى ياقتۇرمايۇۇۇۇدۇ﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەت ھەققىۇۇۇۇدە
توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن :مۇۇۇۇۇتەكەببىر دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇۆزىنى قۇۇۇۇالتى
چۇۇۇاغالپ ،ﷲنىۇۇۇڭ ھەقلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇادا قىلمايۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىدۇر .ماختانچۇۇۇاق
دېۇۇۇۇۇگەن ﷲ بەرگەن نۇۇۇۇۇېمەت ،كۇۇۇۇۇۈچ ۋە ئىمكۇۇۇۇۇانىيەتتىن پايۇۇۇۇۇدىلىنىپ،
ﷲنىڭ بەندىلىرىگە ماختانغان كىشىدۇر.
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«سۇۇۇىلەردىن ئىلگىۇۇۇرى ئۇۇۇۆتكەنلەردىن بىۇۇۇر يۇۇۇاش چىرايلىۇۇۇق تۇۇۇون كىۇۇۇيگەن
ھالۇۇۇدا مۇتەكەببىرلىۇۇۇك ۋە ماختانچۇۇۇاقلىق بىۇۇۇلەن ماڭغۇۇۇان ئىۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇنى
يەر يۇتۇۇۇپ كەتتۇۇى .ئۇۇۇ قىيۇۇامەت قۇۇايىم بۇۇولغىچە يەرنىۇۇڭ ئاسۇۇتىغا قۇۇاراپ
توختىماي چۆكۈپ تۇرىدۇ» .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
مۇتەكەببىرلىۇۇۇك قىلىۇۇۇپ كىيىمىنۇۇۇى سۇۇۇۆرەپ ماڭسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ
تائاال ئۇنىڭغا (رەھمەت) نەزىرى بىلەن قارىمايدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دۇنيۇۇۇۇادىن كېۇۇۇۇتىش
ئالدىۇۇۇدىكى ئۇۇۇاخىرقى كېسۇۇۇىلىدە ئۇۇۇۈممىتىگە نامۇۇۇازنى ئۇۇۇادا قىلىۇۇۇش ۋە
قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى چۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدە نەسۇۇۇىھەت
قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى« :ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالر ،نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ۋە
قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇل  -چۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدە
ﷲتىن قورقۇڭالر» .

ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
376

چوڭ گۇناھالر

بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەرگە
ياخشۇۇۇۇى مۇئۇۇۇۇامىلە قىلىۇۇۇۇش ئامۇۇۇۇان – ئېسۇۇۇۇەنلىكتۇر ،يامۇۇۇۇان مۇئۇۇۇۇامىلە
قىلىش شۇملۇقتۇر» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
« قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەرگە يامۇۇۇان مۇئۇۇۇامىلە قىلغۇۇۇۇچى جەنۇۇۇنەتكە
كىرمەيدۇ» .
ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن ماڭۇۇۇا
ئائى بىر قۇلنى قامچا بىلەن ئۇرىۋاتاتتىم .ئارقامدىن:
_ ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ مەسۇۇۇلۇد! بىلگىنكۇۇۇى ،ﷲ تائۇۇۇاال سۇۇۇېنىڭ بۇۇۇۇ قۇلغۇۇۇا
ئىشۇۇۇۇلەتكەن كۈچىڭۇۇۇۇدىن بەكۇۇۇۇراق كۈچلۈكتۇۇۇۇۇر - ،دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇاۋازنى
ئاڭلىدىم .شۇ چاغدا مەن:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن قۇلۇۇۇۇمنى ھەرگىۇۇۇز
ئۇرمۇۇۇۇايمەن - ،دېۇۇۇۇدىم .يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنى كۇۇۇۇۇۆرۈپ سۇۇۇۇۇۈر بېسۇۇۇۇۇىپ كەتكەنلىكۇۇۇۇۇتىن
قولۇمۇۇۇدىكى قامچۇۇۇا چۈشۇۇۇۈپ كەتتۇۇۇى ،دېۇۇۇيىلگەن .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :ئۇۇۇۇ ،ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇازاتتۇر - ،دېۇۇۇدىم.
شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ئەگەر
بۇنۇۇۇۇۇداق قىلمىغىنىڭۇۇۇۇۇدا ،قىيۇۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۇۈنى دوزاۇ ئۇۇۇۇۇوتى سۇۇۇۇۇېنى
ئورىۋاالتتى» دېگەن .
ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
قۇۇۇلىنى نۇۇاھەق ئۇرسۇۇا يۇۇاكى دۇمبالىسۇۇا ،ئۇنىۇۇڭ كەففۇۇارىتى قۇۇۇلنى ئۇۇازات
قىلىشتۇر» .
ھەكىۇۇۇۇۇم ئىبنۇۇۇۇۇى ھىۇۇۇۇۇزام رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق

ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
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دېۇۇۇۇگەن« :شۇۇۇۇەك ۇ شۈبھىسۇۇۇۇىزكى ،ﷲ تائۇۇۇۇاال دۇنيۇۇۇۇادا ئىنسۇۇۇۇانالرنى
ئازابلىغان كىشىلەرنى ئاخىرەتتە ئازاباليدۇ» .
يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە« :كىمكۇۇۇى بىراۋنۇۇۇى نۇۇۇاھەق بىۇۇۇر قامچۇۇۇا ئۇرسۇۇۇا،
قىيامەت كۈنىدە ئۇنىڭدىن قىسا ئېلىنىدۇ» دېيىلگەن.
پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمدىن:
خىزمەتكارلىرىمىزنىۇۇۇۇڭ خاتۇۇۇۇالىقلىرىنى قۇۇۇۇانچە قېۇۇۇۇتىم كەچۇۇۇۇۈرىمىز؟ -
دەپ سۇۇۇۇورالغانىدى ،ئۇۇۇۇۇ« :كۈنۇۇۇۇدە يەتمىۇۇۇۇش قېۇۇۇۇتىم» دەپ جۇۇۇۇاۋا
بەردى.
بىۇۇۇر كۇۇۇۈنى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ قولىۇۇۇدا
مىسۇۇۇۋاك بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .خىزمەتچىسۇۇۇىنى چۇۇۇاقىردى ،ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇ كېچىكىۇۇۇپ
كەلۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئەگەر قىسۇۇۇا
بولمىسا ئىدى ،بۇ مىسۋاك بىلەن سېنى ئۇرغان بوالتتىم» دېدى.
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر نېگىۇۇۇر دېۇۇۇدىكى بۇۇۇار
ئىۇۇدى .بىۇۇر كۇۇۈنى ئۇۇۇ ئۇۇۇنى قامچۇۇا بىۇۇلەن ئۇرمۇۇاقچى بولۇۇدى – يۇۇۇ ،لۇۇېكىن
ئۇنىڭغۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى :ئەگەر قىسۇۇۇا بولمىسۇۇۇا ئىۇۇۇدى ،سۇۇۇېنى قامچۇۇۇا
بىۇۇۇلەن ھوشۇۇۇۇڭدىن كەتكىۇۇۇچە ئۇرغۇۇۇان بۇۇۇوالتتىم .مەن سۇۇۇېنى پۇۇۇۇلنى
تولۇۇۇۇۇق بېرىۇۇۇۇدىغان زاتقۇۇۇۇا سۇۇۇۇېتىۋىتىمەن .مۇۇۇۇاڭ ،كەت! سۇۇۇۇەن ﷲنىۇۇۇۇڭ
رىزاسى ئۈچۈن ئازاتسەن - ،دېدى.
بىۇۇۇر ئايۇۇۇال پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇدىغا
كېلىپ:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مەن چۇۇۇۆرەمنى :ئۇۇۇى زىنۇۇۇاخور! دەپ
تىللىۇۇۇۇۇدىم - ،دېۇۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ ئۇنىڭ زىنا قىلغىنىنى كۆردىڭىزمۇ؟  -دەپ سورىدى .ئايال:

مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغۇان .بەززار ۋە تەبەرانىمۇۇ رىۇۋايەت قىلغۇان .ئەلبۇانى :سۇەھىى- ،
دېگەن.
تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ۋە ئەبۇ يەئال رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى ھەجەر «مەجمەئۇززەۋائىد» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان ۋە :ئەبۇۇ يەئۇال ۋە تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان - ،دېۇگەن.
ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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_ كۆرمىۇۇۇۇۇدىم - ،دەپ جۇۇۇۇۇاۋا بەردى .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ بىلىۇۇۇپ قويۇۇۇۇڭكى ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ سۇۇۇىزدىن ھەققىنۇۇۇى تەلەپ
قىلىۇۇدۇ - ،دېۇۇدى .شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن ،ئۇۇۇ ئايۇۇال چۆرىسۇۇىنىڭ يېنىغۇۇا قۇۇايتتى
ۋە ئۇنىڭغا بىر قامچا بېرىپ:
_ مېنۇۇۇى ئۇۇۇۇرغىن!  -دېۇۇۇدى .چۆرىسۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇرغىلى ئۇنىمىۇۇۇدى.
ئايۇۇۇال ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىلۇۇۇدى .ئانۇۇۇدىن پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇازات قىلغۇۇۇۇانلىقىنى ئېيتتۇۇۇۇى.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئۇمىۇۇۇدكى ،ئۇۇۇۇ كەففۇۇۇارەت
بۇۇۇوالر (يەنۇۇۇى ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇانلىقىڭىز ئۇنىڭغۇۇۇا قىلغۇۇۇان تۇۇۇۆھمىتىڭىزگە
كەففارەت بولۇشى مۇمكىن)» دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى قۇۇۇۇۇلى يۇۇۇۇاكى چۆرىسۇۇۇۇىگە تۇۇۇۇۆھمەت قىلسۇۇۇۇا ،قۇۇۇۇۇلى يۇۇۇۇاكى
چۆرىسۇۇۇى ئۇنۇۇۇداق بولمىغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردە ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇنىڭغۇۇۇا ھەد
ئۇرۇلىدۇ» .
يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە« :قۇۇۇۇۇل  -چۆرىنىۇۇۇۇڭ يەپ  -ئىچىۇۇۇۇدىغىنى ۋە
كىيىۇۇۇۇۇدىغىنى خوجايىنىنىۇۇۇۇۇڭ بوينىدىۇۇۇۇۇدۇر .قۇۇۇۇۇۇل  -چۇۇۇۇۇۆرە كۇۇۇۇۇۈچى
يەتمەيدىغان ئىشقا بۇيرۇلمايدۇ» دېيىلگەن.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دۇنيۇۇۇۇادىن كېۇۇۇۇتىش
ئالدىۇۇۇۇدىكى كېسۇۇۇۇىلىدە سۇۇۇۇاھابىلىرىگە مۇنۇۇۇۇداق ۋەسۇۇۇۇىيەت قىلغۇۇۇۇان
ئىۇۇۇدى« :ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالر ،نامۇۇۇاز ئوقۇۇۇۇش ۋە قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىڭالردىكى قۇۇۇۇل
 چۇۇۇۆرىلەرگە ياخشۇۇۇىلىق قىلىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدە ﷲتىۇۇۇن قورقۇۇۇۇڭالر! ئۇالرغۇۇۇائۇۇۇۇۆزەڭالر يۇۇۇۇېگەن نەرسۇۇۇۇىلەردىن يېۇۇۇۇدۈرۈڭالر ،ئۇۇۇۇۆزەڭالر كىۇۇۇۇيگەن
نەرسۇۇۇۇۇۇىلەردىن كىيۇۇۇۇۇۇدۈرۈڭالر .ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى قىاللمايۇۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇۇقا
بۇيرۇمۇۇۇۇاڭالر .ئەگەر ئۇۇۇۇۇالرنى (ئېغىۇۇۇۇر ئىشۇۇۇۇقا) بۇيرۇسۇۇۇۇاڭالر ،سۇۇۇۇىلەرمۇ
ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇاردەم بېۇۇۇۇرىڭالر .ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىگە ئۇۇۇۇازا قىلمۇۇۇۇاڭالر.

ھاكىم رىۋايەت قىلغان ۋە :بۇ ھەدىسنىڭ سەنىدى سەھىھتۇر - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم ،مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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چۇۇۇۈنكى ،ﷲ سۇۇۇىلەرنى ئۇالرغۇۇۇا خوجۇۇۇايىن قىلۇۇۇدى .ئەگەر ئۇۇۇۇ خالىسۇۇۇا
ئىدى ،ئۇالرنى سىلەرگە خوجايىن قىلىپ قوياتتى» .
سۇۇۇۇەلمان فارىسۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مەدائىۇۇۇۇن شۇۇۇۇەھىرىنىڭ
ئەمىۇۇۇرى بولغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ئۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا بىۇۇۇر جامۇۇۇائەت كىرىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر
ئۇنى خېمىر يۇغۇرىۋاتقان ھالدا كۆرۈپ:
_ خېمىرنۇۇۇۇى چۇۇۇۇۆرەڭگە قويۇۇۇۇۇپ بەرسۇۇۇۇەڭ بولمامۇۇۇۇدۇ؟  -دەيۇۇۇۇدۇ.
سەلمان فارىسى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ بىۇۇۇز ئۇۇۇۇنى بىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا ئەۋەتتۇۇۇۇق .ئۇنىڭغۇۇۇا يەنە بىۇۇۇر ئىشۇۇۇنى
يۈكلەشنى مۇناسىپ كۆرمىدۇق - ،دەپ جاۋا بېرىدۇ.
بەزى سۇۇۇۇەلەفلەر مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :قۇۇۇۇۇۇل  -چۇۇۇۇۆرىنى ھەربىۇۇۇۇۇر
خاتۇۇۇالىقى ئۈچۇۇۇۈن ئۇرماسۇۇۇتىن ،ئېسۇۇۇىڭدە سۇۇۇاقالپ قۇۇۇويغىن .ئەگەر ئۇۇۇۇ
ﷲقۇۇۇا ئاسۇۇۇىيلىق قىلسۇۇۇا ،شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ئۇۇۇۇنى ئۇۇۇۇرغىن ۋە سۇۇۇېنىڭ ئالدىڭۇۇۇدا
ئۆتكۈزگەن بۇرۇنقى خاتالىقلىرىنى ئەسلىتىپ قويغىن.
*****
قۇۇۇۇل ۋە چۇۇۇۆرىگە قىلىنغۇۇۇان ئەڭ چۇۇۇوڭ يامۇۇۇانلىقتىن بىۇۇۇرى ،ئۇنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇلەن بالىسۇۇۇىنى يۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن قېرىندىشۇۇۇىنى بىۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇدىن
ئايرىۋېتىشۇۇۇتۇر .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە
مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ« :كىمكۇۇۇۇى ئانۇۇۇۇا بىۇۇۇۇلەن بۇۇۇۇالىنى بىۇۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇۇدىن
ئايرىۋەتسۇۇۇە ،ﷲ تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇنى ئەڭ ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان
كىشىلىرىدىن ئايرىۋېتىدۇ» .
ئەلۇۇۇى رەزىيەالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ماڭۇۇۇا ئاكۇۇۇا ۇ ئۇكۇۇۇا ئىككۇۇۇى قۇۇۇۇلنى بەرگەن ئىۇۇۇدى.
مەن ئۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇىنىڭ بىرىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇاتتىم .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم بۇنى ئاڭالپ« :ئۇنى قايتۇرىۋالغىن!» دېدى.
قۇۇۇۇل  -چۇۇۇۆرىلەرنى ۋە ھۇۇۇايۋانالرنى ئۇۇۇاچ قويۇۇۇۇش ئۇالرغۇۇۇا بېۇۇۇرىلگەن
ئەڭ چۇۇۇۇۇوڭ ئەزىيەتلەردىنۇۇۇۇۇدۇر .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى ،دارىمى ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئىبنى مەئىن :زەئىپ - ،دېگەن.
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ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :قۇۇۇول ئاسۇۇۇتىدىكى كىشۇۇۇىلەرنىڭ
ئۇۇۇوزۇق  -تۈلۇۇۇۈكىنى ئۇۇۇۈزۈپ ئۇۇۇاچ قويۇۇۇۇش ،ئىنسۇۇۇاننىڭ گۇناھكۇۇۇار بولۇشۇۇۇىغا
يېتەرلىكتۇر».
ھۇۇۇۇايۋانالرنى قۇۇۇۇاتتىق ئۇۇۇۇۇرۇش ،سۇۇۇۇوالپ قويۇۇۇۇۇش ،يېتەرلىۇۇۇۇك يەم -
خەشۇۇۇۇەك بەرمەسۇۇۇۇلىك ۋە كۆتۈرەلمەيۇۇۇۇدىغان ئېغىۇۇۇۇر يۇۇۇۇۈكلەرنى ئۇۇۇۇارتىش
قاتۇۇۇارلىقالرمۇ ئۇالرغۇۇۇا بېۇۇۇرىلگەن ئەزىيەتتۇۇۇۇر .ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ ﴿ :ج جه ووع ِه وون جَدبَّو َوَ
ِ ِ ِ
ِِف األج ْ ِ
عحْيو و و و ِوِّ إِالَّ ي جُهو و و ووم ي ْجه جو و و ووعلُ ُِم﴾ ﴿مەيلۇۇۇۇۇۇۇۇى يەر يۈزىۇۇۇۇۇۇۇۇدە
ض جالج اجو و و ووع َر يجا و و و و ُ جنج ج
ماڭىۇۇۇدىغان ھۇۇۇايۋان بولسۇۇۇۇن ،مەيلۇۇۇى ئىككۇۇۇى قۇۇۇانىتى بىۇۇۇلەن ئۇچىۇۇۇدىغان
ئۇچۇۇۇار قۇۇۇۇش بولسۇۇۇۇن ،ھەممىسۇۇۇى سۇۇۇىلەرگە ئوخشۇۇۇاش ئۇۇۇۈممەتلەردۇر
(يەنۇۇۇى ﷲ تەرىپىۇۇۇدىن يارىتىلغۇۇۇان مەخلۇۇۇۇقالردۇر)﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنىڭ
تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئىنسۇۇۇانالر مەھشۇۇۇەرگاال
مەيۇۇۇۇدانىغا توپالنغانۇۇۇۇدا ھۇۇۇۇايۋانالر ئېلىۇۇۇۇپ كېلىنىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا
ھۆكۇۇۇۈم چىقىرىلىۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇا مۈڭگۈزلۇۇۇۈك قويۇۇۇدىن مۈڭگۈزسۇۇۇىز قوينىۇۇۇڭ
ھەققۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ .چۈمۈلىۇۇۇدىنمۇ چۈمۈلىنىۇۇۇڭ قىساسۇۇۇى ئېلىۇۇۇپ
بېرىلىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا :تۇۇۇۇپراق بولۇۇۇۇپ كېۇۇۇتىڭالر - ،دېيىلىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇنى
كۇۇۇۆرگەن ھەربىۇۇۇر كۇۇۇاپىر﴿ :يجووع لْجيتجو ِوا ُئنوو ُ نُو جرابِووع﴾ ﴿كاشۇۇۇكى مەن تۇۇۇۇپراق بولۇۇۇۇپ
كەتكەن بولسامچۇ!﴾ دەيدۇ .
مانۇۇۇا بۇۇۇۇ شۇۇۇۇنى ئوچۇۇۇۇق كۆرسۇۇۇىتىپ بېرىۇۇۇدۇكى ،ھۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇلەن
ھۇۇۇۇايۋانالر ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدا ۋە ھۇۇۇۇايۋانالر بىۇۇۇۇلەن ئىنسۇۇۇۇانالر ئوتتۇرىسۇۇۇۇىدا
ھۆكۇۇۈم چىقىرىلىۇۇدۇ .ھەتتۇۇا بىۇۇر ئىنسۇۇان بىۇۇرەر ھۇۇايۋاننى نۇۇاھەق ئۇرسۇۇا،
يۇۇا ئۇۇاچ قويسۇۇا ،يۇۇا سۇسۇۇىز قويسۇۇا ،يۇۇا كۆتۈرەلمەيۇۇدىغان يۇۇۈكنى ئارتسۇۇا،
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ھۇۇۇايۋان ئۇۇۇۇ ئىنسۇۇۇاندىن ئۇنىۇۇۇڭ زۇلمىغۇۇۇا چۇشۇۇۇلۇق
قىسۇۇۇا ئالىۇۇۇدۇ .بۇنىڭغۇۇۇا سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە سۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇلىمدا ئەبۇۇۇۇ
ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇۇان مۇنۇۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇۇ
دەلىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇدۇ« :بىۇۇر ئايۇۇال بىۇۇر مۈشۇۇۈكنى بۇۇاغالپ قويۇۇۇپ ،ئۇۇاچلىقتىن ئۆلتۇۇۈرۈپ

سۈرە ئەنلام 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە نەبە  31 ،ۇ ئايەت.
بۇ ھەدىسنىڭ ئالدىنقى قىسمىنى ئىمام مۇسلىم قىسقىچە قىلىپ رىۋايەت قىلغان .قالغان قىسمىنى ئىمام تەبەرى مەزكۇر
ئايەتنىڭ تەپسىرىدە نەقىل قىلغان.
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قويغۇۇۇانلىقى ،ئۇنىڭغۇۇۇا نە يەيۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇە ،نە سۇۇۇۇ بەرمىگەنلىكۇۇۇى يۇۇۇاكى
ئۇۇۇۇنى زېمىنۇۇۇدىن ھاشۇۇۇارەت تۇتۇۇۇۇپ يېيىشۇۇۇكە قويۇۇۇۇپ بەرمىگەنلىكۇۇۇى
ئۈچۈن ئازابقا دۇچار بولدى» .
سۇۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇۇارى ۋە سۇۇۇۇەھىى مۇسۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم دوزاختۇۇۇۇا بىۇۇۇۇر ئايالنىۇۇۇۇڭ
ئېسۇۇۇىپ قويۇلغۇۇۇانلىقىنى ،بىۇۇۇر مۈشۇۇۇۈكنىڭ ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈزىنى ۋە كۇۇۇۆكرىكىنى
تاتىالۋاتقۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆرگەن .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال دۇنيۇۇۇادىكى چېغىۇۇۇدا ئۇۇۇۇ
مۈشۇۇۇۈكنى سۇۇۇوالپ ۋە ئۇۇۇاچ قويۇۇۇۇپ قىينىغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن .شۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇ مۈشۇۇۇۈك
ئۇنىڭدىن ئۆچىنى ئېلىۋاتاتتى .
بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈم باشۇۇۇقا بۇۇۇارلىق ھۇۇۇايۋانالر ھەققىۇۇۇدىمۇ كۇۇۇۈچكە ئىۇۇۇگە.
شۇۇۇۇنىڭدەك ،كىمكۇۇۇى ھايۋانغۇۇۇا تاقىتىۇۇۇدىن كۇۇۇۆپ يۇۇۇۈك يۈكلىسۇۇۇە ،قىيۇۇۇامەت
كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ئۇنىڭۇۇۇدىن قىسۇۇۇا ئالىۇۇۇدۇ .سۇۇۇەھىى بۇخۇۇۇارى ۋە سۇۇۇەھىى
مۇسۇۇۇۇلىمدا رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن(« :ئىسۇۇۇرائىل ئەۋالدلىۇۇۇرى زامانىسۇۇۇىدا) بىۇۇۇر
كىشۇۇۇى كالىسۇۇۇىنى ھەيۇۇۇدەپ كېتىۋېتىۇۇۇپ ئۇنىڭغۇۇۇا مىنىۋالغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇۇنى
ئۇرغۇۇان ئىۇۇكەن ،كۇۇاال زۇۋانغۇۇا كېلىۇۇپ :بىۇۇز بۇنىۇۇڭ ئۈچۇۇۈن يارىتىلمىۇۇدۇق،
يەر ھەيدەش ئۈچۈن يارىتىلدۇق» دەپتىكەن .
ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ كۇۇۇالىنى دۇنيۇۇۇادا سۇۇۇۆزلەتكەن بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆزىگە
ئەزىۇۇۇۇيەت بېرىلمەسۇۇۇۇلىكى ۋە نۇۇۇۇېمىگە يارىتىلغۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇا شۇۇۇۇۇنىڭغا
ئىشلىتىلىشۇۇۇۇىنىڭ الزىملىقىنۇۇۇۇى ئېيتىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۆزىنى ھېمۇۇۇۇايە قىلغۇۇۇۇان.
كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇنى تاقىتىۇۇۇدىن تاشۇۇۇقىرى ئىشۇۇۇالرغا سالسۇۇۇا يۇۇۇاكى نۇۇۇاھەق
ئۇرسا ،قىيامەت كۈنى ئۇنىڭدىن زۇلمىغا چۇشلۇق قىسا ئالىدۇ.
ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇاليمان دارانۇۇۇى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :مەن بىۇۇۇر قېۇۇۇتىم ئېشۇۇۇەككە
مىنىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى ئىككۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم ئۇرغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم .ئېشۇۇۇەك
بېشىنى كۆتۈرۈپ ماڭا قاراپ تۇرۇپ:
_ ئۇۇى ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇاليمان! قىيۇۇۇامەت كۇۇۈنى بۇنىۇۇۇڭ قىساسۇۇۇى ئېلىنىۇۇۇدۇ.
خالىساڭ ئاز ئۇر ،خالىساڭ كۆپ ئۇر - ،دېدى .مەن:
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام بۇخارى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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_ بۇنىڭدىن كېيىن ھېچ نەرسىنى ئۇرمايمەن - ،دېدىم.
ئىبنۇۇى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇا قۇۇۇرەيش قەبىلىسۇۇىدىن بىۇۇر تۇۇوپ
بالىالرنىۇۇڭ يېنىۇۇدىن ئۆت ۇۈپ كېتىۋېتىۇۇپ ،ئۇالرنىۇۇڭ بىۇۇر قۇشۇۇنى نىشۇۇان قىلىۇۇپ
ئۇۇوق ئېتىۋاتقۇۇانلىقىنى كۇۇۆرۈپ قالۇۇدى .قۇشۇۇنى سۇۇوقالمىغان ھەربىۇۇر بۇۇاال ئۇۇوقىنى
قۇشنىڭ ئىگىسۇىگە بېۇرىش ئۈچۇۈن كېلىشۇكەن ئىۇدى .بۇالىالر ئىبنۇى ئۇۆمەرنى
كۇۇۆرۈش بىۇۇلەن تەڭ قېچىۇۇپ كەتتۇۇى .ئىبنۇۇى ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇمۇۇا :بۇۇۇنى
كىۇۇم قىلۇۇدى؟ بۇۇۇنى كىۇۇم قىلغۇۇان بولسۇۇا ،ﷲنىۇۇڭ لەنىتۇۇى ئۇنىڭغۇۇا بولسۇۇۇن!
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم جۇۇانلىق نەرسۇۇىنى نىشۇۇان قىلغۇۇان
كىشىگە لەنەت قىلغان ئىدى  - ،دېدى.
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ھۇۇايۋانالرنى سۇۇوالپ قويۇۇۇپ
ئۆلتۈرۈشۇۇتىن توسۇۇقان ئىۇۇدى  .گەرچە ئۇۇۇ ،يىۇۇالن ،چايۇۇان ،چاچقۇۇان ،غۇۇالجىر
ئى ۇ قاتارلىقالرغۇۇا ئوخشۇۇاش ،شۇۇەرىلەتتە تۇۇۈنجى قېۇۇتىم كۆرگەنۇۇدە ئۆلتۇۇۈرۈش
رۇخسۇۇۇەت قىلىنغۇۇۇان ھۇۇۇايۋانالردىن بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ئۇۇۇۇنى قىينۇۇۇاپ
ئۆلتۈرۈشۇۇكە بولمايۇۇدۇ .پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بۇۇۇ ھەقۇۇتە
مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ« :ئۆلۇۇۈمگە اليىۇۇق بىرىنۇۇى ئۆلتۇۇۈرگەن چ ۇېغىڭالردا ،ئەڭ ياخشۇۇى
شۇۇۇەكىلدە (يەنۇۇۇى جېنۇۇۇى ئەڭ ئاسۇۇۇان چىقىۇۇۇدىغان شۇۇۇەكىلدە) ئۆلتۇۇۇۈرۈڭالر.
ھۇۇۇايۋاننى بوغۇزلىغۇۇۇان چۇۇۇېغىڭالردا ،ئەڭ ياخشۇۇۇى شۇۇۇەكىلدە بوغۇۇۇۇزالڭالر.
پىچىغىڭالرنى بىلەڭالر ،بوغۇزاليدىغان ھايۋاننى قىينىۋەتمەڭالر» .
شۇۇۇۇنىڭدەك ،جۇۇۇانلىق مەخلۇقۇۇۇاتالرنى كۆيۇۇۇدۈرۈپ ئۆلتۇۇۇۈرۈش مەنلۇۇۇى
قىلىنىۇۇدۇ .سۇۇەھىى بۇخارىۇۇدا رىۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇىچە ،پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :مەن سۇۇىلەرگە پۇۇاالنچى ۋە پوكۇۇۇنچىنى
ئوتتۇۇا كۆيدۈرۈۋېتىش ۇكە بۇيرىغۇۇان ئىۇۇدىم .ئۇۇوت بىۇۇلەن ئۇۇازابالش پەقەت ﷲنىۇۇڭ
ھەققىدۇر .شۇڭا ئۇ ئىككىسىنى تاپساڭالر ئۆلتۈرۈۋېتىڭالر» .

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۆلتۈرۈشكە بۇيرىغۇان
بۇ ئىككى كىشى ھۇبەر ئىبنى ئەسۋەد بىلەن ئۇنىڭ دوستى بولۇپ ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ قىزى زەيۇنە
بەدىر ئۇرۇشىدىن كىيىن مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلىپ كېتىۋاتقانۇدا ،بۇۇالر ئۇنىۇڭ تۆگىسۇىنى ئۈركۈتىۇۋەتكەن ئىۇدى.
زەينە تۆگىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ ،كېسەل بولغان .ئاخىرى شۇ كېسىلىدە ۋاپات بولۇپ كەتكەن .بۇ ۋەقە مەشھۇر بولۇپ ،ئىبنۇى
ئىسھاق تارىخىدا تەپسىلى بايان قىلىنغان.
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ئىبنۇۇى مەسۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :بىۇۇز بىۇۇر سۇۇەپەردە
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم بىۇۇلەن بىۇۇرگە ئىۇۇدۇق .پەيغەمۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ھۇۇاجەت قىلىۇۇش ئۈچۇۇۈن كېتىۇۇپ قالۇۇدى .شۇۇۇ
ئەسنادا بىۇز بىۇر قۇشۇنى كۇۆرۈپ قالۇدۇق ،ئۇنىۇڭ ئىككۇى چۈجىسۇى بۇار ئىۇدى.
بىۇۇز چۇۇۈجىلەرنى تۇتىۋالۇۇدۇق .قۇۇۇش يېنىمىزغۇۇا كېلىۇۇپ ،ئەتراپىمىۇۇزدا سۇۇاراپ
يۇۇۈرەتتى .پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم كېلىۇۇپ« :بۇۇۇ قۇشۇۇنى
چۈجىلىرىۇۇۇدىن كىۇۇۇم ئۇۇۇايرىۋەتتى؟ ئۇنىۇۇۇڭ چۇۇۇۈجىلىرىنى قويۇۇۇۇپ بېۇۇۇرىڭالر؟»
دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم چۈمۈلىلەرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇز
كۆيدۈرۈۋەتكەن ئۇۋىلىرىنى كۆرۈپ:
_ بۇنى كىم كۆيدۈردى؟  -دېدى .بىز:
_ بىۇۇۇز كۆيۇۇۇدۈرۈۋەتتۇق - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدۇق ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ھېچكىمنىۇۇڭ جۇۇانلىقالرنى ئۇۇوت بىۇۇلەن ئازابلىشۇۇى تۇۇوغرا ئەمە  .ئۇۇوت
بىۇۇلەن پەقەت ئوتنىۇۇڭ پەرۋەردىگۇۇارى ئازاباليۇۇدۇ - ،دېۇۇدى  .بۇۇۇ ھەدىۇۇ
ھەرقانۇۇداق جۇۇانلىقنى ،ھەتتۇۇا پى ۇ ۋە بۇۇۈرگە چۇۇاغلىق نەرسۇۇىنىمۇ ئۇۇوت بىۇۇلەن
كۆيدۈرۈپ ئۆلتۈرۈشتىن چەكلەيدۇ.
*****
بىۇۇرەر جۇۇانلىقنى بىكۇۇاردىن  -بىكارغۇۇا ئۆلتۇۇۈرۈش مەكروھتۇۇۇر .چۇۇۈنكى
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن :كىمكۇۇى بىۇۇرەر
قۇچقۇۇاچنى بىكۇۇاردىن  -بىكارغۇۇا ئۆلتۈرسۇۇە ،قىيۇۇامەت كۇۇۈنى ئۇۇۇ قۇشۇۇقاچ ﷲقۇۇا
ئەرز قىلىپ :ئۇى پەرۋەردىگۇارىم! بۇۇ ئادەمۇدىن سۇوراپ بۇاققىنكى ،نۇېمە ئۈچۇۈن
مېنى پايدىلىنىش ئۈچۈن ئەمە  ،بىكاردىن  -بىكارغا ئۆلتۈردى؟ دەيدۇ .
قۇشۇۇۇنى چۇۇۇۈجىلىرى ۋە باشۇۇۇكىلىرىنىڭ ئالدىۇۇۇدا ئۇۇۇوۋالش مەكروھتۇۇۇۇر.
شۇۇۇۇنىڭدەك ،بىۇۇۇرەر ھۇۇۇايۋاننى ئانىسۇۇۇىنىڭ ئالدىۇۇۇدا بوغۇۇۇۇزالش مەكروھتۇۇۇۇر.
ئىبۇۇراھىم ئىبنۇۇى ئەدھەم (ﷲ ئۇنىڭغۇۇا رەھۇۇمەت قىلسۇۇۇن!) مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :بىۇۇر

ئەبۇ داۋۇد ،ئەھمەد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئىمام بۇخارىمۇ «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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كىشۇۇى بىۇۇر مۇۇوزاينى ئانىسۇۇىنىڭ ئالدىۇۇدا بوغۇزلىغۇۇان ئىۇۇدى .كېۇۇيىن ﷲ تائۇۇاال
ئۇنىڭ قولىنى پالەج قىلىپ قويدى.
*****
قەەۇب ئەەازات قىلىشەەنىڭ پەزىلىتەەى :ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :كىمكۇۇى بىۇۇر مۇۇۇئمىن قۇۇۇلنى ئۇۇازات قىلسۇۇا،
ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇازات قىلغۇچىنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر
ئەزاسۇۇۇۇىنى دوزاخۇۇۇۇتىن خۇۇۇۇاال قىلىۇۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇۇاكى ئەۋرىتۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن
ئەۋرىتىنى ئازات قىلىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قانۇۇۇداق
بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان قۇۇۇۇلنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇازات قىلىنغۇۇۇان
كىشۇۇۇى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن خۇۇۇاال قىلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇازات
قىلىنغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۇۇۇازات قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ھەربىۇۇۇر
ئەزاسۇۇۇۇىنى قۇتقۇزىۇۇۇۇدۇ .قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلمان ئىككۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇۇلمان
ئايۇۇۇالنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئىككۇۇۇى ئايۇۇۇال ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇىنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن
خۇۇاال قىلىۇۇدۇ .شۇۇۇنداقال ،ئۇۇۇ ئىككۇۇى ئايالنىۇۇڭ ھەربىۇۇر ئەزاسۇۇى ئۇۇازات
قىلغۇچىنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇىنى قۇتقۇزىۇۇۇدۇ .قانۇۇۇداق بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان ئايۇۇۇال
بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلمان ئايۇۇۇالنى ئۇۇۇازات قىلسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئايۇۇۇال ئۇۇۇۇنى دوزاۇ ئوتىۇۇۇدىن
خۇۇۇاال قىلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇازات قىلىنغۇۇۇۇچى ئايالنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇر ئەزاسۇۇۇى ئۇۇۇازات
قىلغۇچى ئايالنىڭ ھەربىر ئەزاسىنى قۇتقۇزىدۇ» .
ئۇۇۇى ﷲ! بىزنۇۇۇى نىجۇۇۇات تۇۇۇاپقۇچى سۇۇۇالىى بەندىلىرىڭۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇن،
ئامىن!

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئەللىك ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
قوشنىغا ئازار بېرىش
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى
بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مۇۇۇۇئمىن بولمايۇۇۇدۇ .ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى،
مۇۇۇئمىن بولمايۇۇۇدۇ .ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،مۇۇۇۇئمىن بولمايۇۇۇدۇ»
دېگەن ئىدى ،ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! كىۇۇۇۇم مۇۇۇۇۇئمىن بولمايۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ
سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ يامۇۇۇانلىقلىرى بىۇۇۇلەن قوشنىسۇۇۇىنى ئەمىۇۇۇن قىلمىغۇۇۇان كىشۇۇۇى ،
 دەپ جاۋا بەردى.يەنە بىۇۇۇۇر رىۇۇۇۇۋايەتتە« :يامۇۇۇۇانلىقى بىۇۇۇۇلەن قوشنىسۇۇۇۇىنى ئەمىۇۇۇۇن
قىلمىغان كىشى جەننەتكە كىرمەيدۇ» دېيىلگەن.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمدىن :ﷲنىۇۇۇۇۇڭ
نەزىرىۇۇۇدە ئەڭ چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال قايسۇۇۇى؟  -دەپ سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇۈچ
گۇنۇۇۇۇاھنى سۇۇۇۇۆزلەپ بەردى« :بىۇۇۇۇرى ،سۇۇۇۇېنى ياراتقۇۇۇۇان ﷲقۇۇۇۇا شۇۇۇۇېرىك
كەلتۈرۈشۇۇۇۇۈڭ؛ ئىككىنچۇۇۇۇى ،بۇۇۇۇاالڭنى بېقىشۇۇۇۇتىن قورقۇۇۇۇۇپ ئۆلتۈرۈشۇۇۇۇۈڭ؛
ئۈچىنچى ،قوشناڭنىڭ ئايالى بىلەن زىنا قىلىشىڭدۇر» .
يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە« :كىمكۇۇۇى ﷲقۇۇۇا ۋە قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنىگە ئىمۇۇۇان
كەلتۈرگەن بولسا ،قوشنىسىغا ئازار بەرمىسۇن!» دېيىلگەن.
قوشۇۇۇۇنىدارچىلىق مۇنۇۇۇۇداق ئۇۇۇۇۈچ تۇۇۇۇۈرگە بۆلۈنىۇۇۇۇدۇ :بىۇۇۇۇرى ،ھەم
مۇسۇۇۇۇۇلمان ھەم تۇغقۇۇۇۇان قوشۇۇۇۇنا بولۇۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇڭ قوشۇۇۇۇنىدارچىلىق،
مۇسۇۇۇۇلماندارچىلىق ۋە تۇغقانۇۇۇدارچىلىقتىن ئىبۇۇۇارەت ئۇۇۇۈچ خىۇۇۇل ھەققۇۇۇى
بۇۇۇار .يەنە بىۇۇۇرى ،مۇسۇۇۇۇلمان قوشۇۇۇنا بولۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ قوشۇۇۇنىدارچىلىق ۋە
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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مۇسۇۇۇۇلماندارچىلىقتىن ئىبۇۇۇارەت ئىككۇۇۇى خىۇۇۇل ھەققۇۇۇى بۇۇۇار .ئۇۇۇۈچىنچى،
كاپىر قوشنا بولۇپ ،ئۇنىڭ پەقەت قوشنىدارچىلىق ھەققى بار .
ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇڭ بىۇۇۇر يەھۇۇۇۇدىي قوشنىسۇۇۇى
بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .قاچۇۇۇانىكى قۇۇۇوي سويسۇۇۇا :قوينىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىدىن يەھۇۇۇۇدىي
قوشنىمىزغا ئەچىقىپ بېرىڭالر - ،دەيتتى .
ئەنە ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى كەمۇۇۇبەغەل قوشۇۇۇنا بۇۇۇاي قوشۇۇۇنىنىڭ پېشۇۇۇىگە
ئېسۇۇۇۇىلىۋېلىپ :ئۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىم! سۇۇۇۇەن بۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇىدىن سۇۇۇۇوراپ
بۇۇۇاققىنكى ،ئۇۇۇۇ نۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۈن ئىشۇۇۇىكىنى ماڭۇۇۇا تاقۇۇۇاپ ،ماڭۇۇۇا بېرىشۇۇۇكە
تېگىشلىك ھەقنى بەرمىدى؟  -دەيدۇ» .
قوشۇۇۇنا قوشۇۇۇنىنىڭ ئەزىيەتلىۇۇۇرىگە چىۇۇۇداش كېۇۇۇرەك .بۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا
قىلىنغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقتۇر .بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مېنۇۇۇۇى ئەمەل قىلسۇۇۇۇام جەنۇۇۇۇنەتكە
كىرىۇۇۇدىغان بىۇۇۇر ئىشۇۇۇقا باشۇۇۇالپ قۇۇۇويغىن - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ياخشىلىق قىلغۇچى بولغىن - ،دېدى .ئۇ كىشى:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! مەن ياخشۇۇۇىلىق قىلغىنىمنۇۇۇى قانۇۇۇداق
بىلىۇۇۇمەن؟  -دەپ سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسەللەم:
_ قوشۇۇۇۇۇنىلىرىڭدىن سۇۇۇۇۇورىغىن ،ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇۇېنى :سۇۇۇۇۇەن
ياخشۇۇۇۇىلىق قىلغۇۇۇۇۇچى دېسۇۇۇۇە ،سۇۇۇۇەن ياخشۇۇۇۇىلىق قىلغۇچىسۇۇۇۇەن .ئەگەر
ئۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇېنى :سۇۇۇۇەن يامۇۇۇۇانلىق قىلغۇۇۇۇۇچى دېسۇۇۇۇە ،سۇۇۇۇەن يامۇۇۇۇانلىق
قىلغۇچىسەن  - ،دەپ جاۋا بەردى.
ئىبنى ھەجەر «مەجمەئۇززەۋائىد» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان ۋە :بەززار رىۋايەت قىلغان - ،دېگەن .ئەلبۇانى ،ئەبۇۇ شۇەي
ۋە ئەبۇ نەئىم قاتارلىقالر :بۇ ھەدى زەئىپتۇر - ،دېگەن.
ئىمام بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزىمۇ رىۋايەت قىلغان .بۇ ھەدى
ھەسەندۇر.
بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان ۋە :سەھىى - ،دېگەن.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
»كىمكۇۇۇى ئائىلىسۇۇۇىدىكىلەرگە ۋە مۇۇۇال ۇ مۇۇۇۈلكىگە قوشنىسۇۇۇىنىڭ زىيۇۇۇان
سېلىشۇۇۇۇىدىن قورقۇۇۇۇۇپ ئىشۇۇۇۇىكىنى تاقىۋالسۇۇۇۇا ،ئۇۇۇۇۇ قوشۇۇۇۇنا مۇۇۇۇۇئمىن
ئەمە  .يامۇۇۇۇانلىقلىرى بىۇۇۇۇلەن قوشنىسۇۇۇۇىنى ئەمىۇۇۇۇن قىلمىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
مۇئمىن ئەمە » .
رىۇۇۇۋايەتتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :ئۇۇۇون ئايۇۇۇال بىۇۇۇلەن زىنۇۇۇا قىلىشۇۇۇنىڭ
گۇنۇۇۇۇاھى قوشۇۇۇۇنىنىڭ ئايۇۇۇۇالى بىۇۇۇۇلەن زىنۇۇۇۇا قىلىشۇۇۇۇنىڭ گۇناھىۇۇۇۇدىن
يېنىكراقتۇۇۇۇۇر .ئۇۇۇۇون ئۇۇۇۇۆيگە كىرىۇۇۇۇپ ئوغرىلىۇۇۇۇق قىلغاننىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھى
قوشۇۇۇۇۇنىنىڭ ئۇۇۇۇۇۆيىگە كىرىۇۇۇۇۇپ ئوغرىلىۇۇۇۇۇق قىلغاننىۇۇۇۇۇڭ گۇناھىۇۇۇۇۇدىن
يېنىكراقتۇر» .
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ:
بىۇۇۇر كىشۇۇۇى قوشنىسۇۇۇىدىن شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇۇا كەلۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا« :كەتكىۇۇۇن ،سۇۇۇەۋر قىلغىۇۇۇن» دېۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ
كىشۇۇۇى يەنە ئىككۇۇۇى يۇۇۇاكى ئۇۇۇۈچ قېۇۇۇتىم شۇۇۇىكايەت قىلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن
ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا« :سۇۇۇەن
بېرىۇۇۇپ ،نەرسۇۇۇە  -كېرەكلىرىڭنۇۇۇى يولغۇۇۇا ئەچىقىۇۇۇپ تاشۇۇۇلىغىن» دېۇۇۇدى.
ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇنداق قىلۇۇۇۇدى .كىشۇۇۇۇىلەر ئۇنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن ئۆتۇۇۇۇۈپ
كېتىۋېتىۇۇۇپ ،نۇۇۇېمە ئىۇۇۇش بولغۇۇۇانلىقىنى سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇ ئۇالرغۇۇۇا
قوشنىسۇۇۇۇۇىنىڭ ئەسۇۇۇۇۇكىلىكلىرىنى ئېيتىۇۇۇۇۇپ بەردى .شۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇلەن،
يولۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۆتكەن – كەچكەنۇۇۇۇلەر ئۇنىۇۇۇۇڭ قوشنىسۇۇۇۇىنى لەنەتلەشۇۇۇۇكە
باشۇۇۇلىدى ۋە :ﷲ ئۇۇۇۇنى ئۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇۇن ،ﷲ ئۇۇۇۇنى مۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇۇن! -
دەپ بەتۇۇۇدۇئا قىلۇۇۇدى .ئۇۇۇاخىرى قوشنىسۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ ئالۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇپ :ئۇۇۇى
قېرىندىشۇۇۇىم! ئۇۇۇۆيىڭگە قۇۇۇايتقىن ،بۇنىڭۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن مەنۇۇۇدىن ھەرگىۇۇۇز
يامانلىق كۆرمەيسەن - ،دېدى .
قوشۇۇۇنا زىممىۇۇۇي بولغۇۇۇان تەقۇۇۇدىردىمۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ يامانلىقىغۇۇۇا سۇۇۇەۋر
قىلىۇۇۇۇش الزىۇۇۇۇم .رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،سۇۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇۇى ئابۇۇۇۇدۇلالال
ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى ئىككى ھەدىستىن جەملەپ بايان قىلغان بولۇپ ،زەئىپ ھەدىستۇر.
بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .تەبەرانىمۇ رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئىمام بۇخارىمۇ «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان.
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تەسۇۇۇۇەتتۇرىنىڭ (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇن!) بىۇۇۇۇر زىممىۇۇۇۇي
قوشنىسۇۇۇى بۇۇۇار ئىۇۇۇكەن .سۇۇۇەھلنىڭ بىۇۇۇر ئېغىزلىۇۇۇق ئۇۇۇۆيىگە قوشنىسۇۇۇىنىڭ
ھاجەتخانىسۇۇۇۇىدىن پۇۇۇۇوق – سۇۇۇۇۈيدۈك تۇۇۇۇامچىالپ ئاقىۇۇۇۇدىكەن .سۇۇۇۇەھل
ھەر كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆيگە بىۇۇۇر قۇۇۇازاننى قويۇۇۇۇپ قويىۇۇۇدىكەن .قوشنىسۇۇۇىنىڭ
ھاجەتخانىسۇۇۇۇىدىن ئېقىۇۇۇۇپ ،قازانغۇۇۇۇا يىغىلغۇۇۇۇان پۇۇۇۇوق  -سۇۇۇۇۈيدۈكنى
كېچىسۇۇۇۇۇى ھۇۇۇۇۇېچكىمگە كۆرسۇۇۇۇۇەتمەي سۇۇۇۇۇىرتقا ئېلىۇۇۇۇۇپ چىقىۇۇۇۇۇپ
تۆكىۇۇۇدىكەن .سۇۇۇەھل بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇنى ئۇۇۇۇزۇن مۇۇۇۇددەتكىچە داۋام قىلىپتۇۇۇۇ .ئۇۇۇۇ
ئاخىرى سەكراتقا چۈشۈپتۇ ۋە قوشنىسىنى چاقىرىپ ،ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇاۋۇ ئۇۇۇۆيگە كىرىۇۇۇپ قۇۇۇاراپ بۇۇۇاققىن - ،دەپتۇۇۇۇ .قوشنىسۇۇۇى ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۆيگە كىرىۇۇۇپ قارىغىۇۇۇدەك بولسۇۇۇا ،ئۆزىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيى تەرەپۇۇۇتىن قازانغۇۇۇا
تۇۇۇامچىالپ چۈشۇۇۇىۋاتقان پۇۇۇوق – سۇۇۇۈيدۈك ۋە مەينەتچىلىكنۇۇۇى كۆرۈپتۇۇۇۇ
ۋە:
_ بۇ نېمە ئىش؟  -دەپ سوراپتۇ .سەھل:
_ ئۇزۇنۇۇۇۇۇدىن بېۇۇۇۇۇرى سۇۇۇۇۇېنىڭ ئۆيۈڭۇۇۇۇۇدىن ئاشۇۇۇۇۇۇنداق ئېقىۇۇۇۇۇپ
چۈشۇۇۇۇىۋاتىدۇ ،كۈنۇۇۇۇدۈزى يىغىلغۇۇۇۇان پۇۇۇۇوق  -سۇۇۇۇۈيدۈكنى كېچىسۇۇۇۇى
تۇۇۇۆكىمەن .ئەجىلىۇۇۇم يېقىنلىشۇۇۇىپ قالمىغانۇۇۇدا ئىۇۇۇدى ،سۇۇۇاڭا ئېيتمۇۇۇا
ئىۇۇۇدىم .باشۇۇۇقىالر بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇقا چىدىيالماسۇۇۇلىقى مۇۇۇۇمكىن .ئەمۇۇۇدى بۇنىۇۇۇڭ
چارىسىنى قىلغىن - ،دەپتۇ .قوشنىسى:
_ ئۇۇۇى شۇۇۇەي ! سۇۇۇەن ئۇزۇنۇۇۇدىن بېۇۇۇرى ماڭۇۇۇا مۇشۇۇۇۇنداق مۇئۇۇۇامىلە
قىلغۇۇۇان تۇرسۇۇۇاڭ ،مەن ھۇۇۇېلىغىچە كۇپرىۇۇۇدا ياشۇۇۇايمەنمۇ؟ ماڭۇۇۇا قولۇۇۇۇڭنى
بەر ،گۇۋاھلىۇۇۇۇق بېرىمەنكۇۇۇۇى ،ﷲتىۇۇۇۇن باشۇۇۇۇقا ھۇۇۇۇېچ ئىۇۇۇۇالال يوقتۇۇۇۇۇر،
مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىرىۇۇۇدۇر- ،
دەپ ئىمۇۇۇان كەلتۈرۈپتۇۇۇۇ .كېۇۇۇيىن ،سۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇى ئابۇۇۇدۇلالال تەسۇۇۇەتتۇرى
ۋاپات بولۇپتۇ .
ﷲ تائۇۇۇاالدىن بىزنۇۇۇى ۋە سۇۇۇىلەرنى ئەڭ ياخشۇۇۇى ئەخالققۇۇۇا سۇۇۇاھىب
بولۇشۇۇۇۇۇقا ،شۇۇۇۇۇۇنداقال ،ئەڭ ياخشۇۇۇۇۇى ئەمەل ۋە ئەڭ ياخشۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۆز
قىلىشۇۇۇقا يېتەكلىشۇۇۇىنى ،ئۇۇۇاقىۋىتىمىزنى خەيرلىۇۇۇك قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز.
ئۇ ناھايىتى سېخى ،ناھايىتى كۆيۈمچان ۋە ناھايىتى مېھرىباندۇر.

بۇ قىسسىنىڭ سەنىدى يوق.
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ئەللىك ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
مۇسۇلمانالرغا ئازار بېرىش ۋە ئۇالرنى ھاقارەتلەش
َّ ِ
ين يُو و و ْوم ُ جن الْ ُ و و ْومِهنِ ج جالْ ُ ْمِهنج و ووع ِ بِغجو و و ِْ جه و ووع
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جال و ووِ ج
ِ
احتج ج ُو و و ووَا بُو ُْتجعاِو و و ووع ج إِ ْ وِو و ووع ُّهبِينِو و و ووع﴾ ﴿مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىن ئەرلەر ۋە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىن
سو و و ووبَُا رجو جَ و و و و ْ
ا ْئتج ج

ئايالالرغۇۇۇۇا قىلمىغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى (چۇۇۇۇاپالپ) ئۇۇۇۇۇالرنى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانالر
(شۇۇۇۇ) بوھتۇۇۇاننى ۋە روشۇۇۇەن گۇنۇۇۇاھنى ئۈسۇۇۇتىگە ئارتىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ﴾ ؛
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ِ
َّ ِ
ِ
سو و ووع ِمهو و وون
ين ج
﴿يجو و ووع يجيُّو جُو و ووع الو و ووِ ج
سو و ووَ يجن يج َُِاُو و ووَا ج ْي و و و ِورا مه و و و ْنو ُُ ْم ج جال ا ج
دهنُو و ووَا جال يج ْس و و و جخ ْر قجو و ووَ مهو و وون قج و و و ْوَ جك ج
امِسو و و ووع جكسو و و ووَ يجن ي ُِو و و و َّون ج ْي و و و وورا ِمه و و و و ْنو ُُ َّن جال نجو ْ ِ و و و و ُول ا يجاُس و و و و ُِم جال نجونجو و و ووعبو ُل ا بِ ْعألجلْ جَو و و ووع ِ بِو و و و ْ ِ
اال ْ و و و و ُوم
ج
ج
ج ْج
ج
ِ
ج
ج
ج
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ول رجُ ْ لج و و ج ُ و و ُوم المو ووعل ُ َ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇئمىنلەر! بىۇۇۇۇۇر
سو ووَ ُ بجو ْ و و ج ْاَ جو ووعن ج جهو وون ُْ يجوتُو و ْ
الُْ ُ

قەۋم يەنە بىۇۇۇر قەۋمنۇۇۇى (يەنۇۇۇى بىۇۇۇر جامۇۇۇائە يەنە بىۇۇۇر جامۇۇۇائەنى ،بىۇۇۇر
ئۇۇۇادەم يەنە بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى) مەسۇۇۇخىرە قىلمىسۇۇۇۇن ،مەسۇۇۇخىرە قىلىنغۇۇۇان
قەۋم (ﷲنىۇۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇۇدە) مەسۇۇۇۇخىرە قىلغۇۇۇۇۇچى قەۋمۇۇۇۇدىن ياخشۇۇۇۇىراق
بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن .سۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇاراڭالردىكى ئايۇۇۇالالرمۇ ئۆزئۇۇۇارا مەسۇۇۇخىرە
قىلىشمىسۇۇۇۇۇن ،مەسۇۇۇۇخىرە قىلىنغۇۇۇۇۇچى ئايۇۇۇۇالالر (ﷲنىۇۇۇۇڭ دەرگاھىۇۇۇۇدا)
مەسۇۇۇخىرە قىلغۇۇۇۇچى ئايۇۇۇالالردىن ياخشۇۇۇىراق بولۇشۇۇۇى مۇۇۇۇمكىن .بىۇۇۇر -
بىرىڭالرنۇۇۇۇى ئەيىۇۇۇۇبلىمەڭالر ،بىۇۇۇۇر  -بىرىڭالرنۇۇۇۇى يامۇۇۇۇان لەقەم بىۇۇۇۇلەن
چاقىرىشۇۇۇۇماڭالر ،ئىمانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن پىسۇۇۇۇقى بىۇۇۇۇلەن ئاتۇۇۇۇاش (يەنۇۇۇۇى
مۇۇۇۇئمىننى پاسۇۇۇىق) دەپ ئاتۇۇۇاش نېمىۇۇۇدېگەن يامۇۇۇان! (بۇنۇۇۇداق نەھيۇۇۇى
قىلىنغان ئىشالردىن) تەۋبە قىلمىغانالر زالىمالردۇر﴾ .
ا و ووع﴾
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال جَتج َّ
او و و ُِم بجو ْ ِ
س و ووَا ج جال يجوغْتجو وول بَّو ْ ُ
سُ
﴿(مۇئمىنلەرنىۇۇۇۇۇڭ ئەيىبىنۇۇۇۇۇى) ئىۇۇۇۇۇزدىمەڭالر ،بىۇۇۇۇۇر  -بىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ
غەيۋىتىنى قىلماڭالر﴾ .

سۇرە ئەھزا  41 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ھۇجۇرات 00 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ھۇجۇرات 02 ،ۇ ئايەت.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲنىۇۇۇڭ نەزىرىۇۇۇدە كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئەڭ يۇۇۇامىنى كىشۇۇۇىلەر
ئۇنىۇۇۇۇڭ يامانلىقىۇۇۇۇدىن قورقۇۇۇۇۇپ ،تەرك ئەتۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇىدۇر» ؛ «ئۇۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرى ...ﷲ تائۇۇۇۇاال گۇنۇۇۇۇاھالرنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلىۇۇۇۇدۇ ،پەقەت
بۇرادىرىنىۇۇۇڭ ئۇۇۇابرۇيىنى تۇۇۇۆككەن كىشۇۇۇىنىڭ گۇنۇۇۇاھىنى ئەپۇۇۇۇ قىلمايۇۇۇدۇ.
(ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھىنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلمىغۇۇۇۇانلىقى) ئۇنىۇۇۇۇڭ ھۇۇۇۇاالك
بولغانلىقىدۇر» .
بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :ھەرقانۇۇۇداق مۇسۇۇۇۇلمانغا يەنە
بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ قېنىنۇۇۇى تۆكۇۇۇۈش ،مېلىنۇۇۇى ئېلىۇۇۇۋېلىش ۋە ئۇۇۇابرۇيىنى
تۆكۈش ھارامدۇر» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇر
مۇسۇۇۇۇلمان يەنە بىۇۇۇر مۇسۇۇۇۇلماننىڭ قېرىندىشۇۇۇىدۇر .شۇۇۇۇڭا ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا
زۇلۇۇۇۇم قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇنى قىۇۇۇيىن ئەھۋالۇۇۇدا تاشۇۇۇالپ قويمايۇۇۇدۇ ،مەسۇۇۇخىرە
قىلمايۇۇۇۇدۇ .بىراۋنىۇۇۇۇڭ مۇسۇۇۇۇۇلمان قېرىندىشۇۇۇۇىنى مەسۇۇۇۇخىرە قىلىشۇۇۇۇى
ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۇۈن يېتەرلىۇۇۇۇك يامۇۇۇۇانلىقتۇر» ؛ «مۇسۇۇۇۇۇلماننى تىلۇۇۇۇالش
پاسىقلىقتۇر .ئۇنى ئۆلتۈرۈش كۇپرىلىقتۇر» .
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ:
بىر كىشى:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! پۇۇۇۇاالنچى ئايۇۇۇۇال كېچىسۇۇۇۇى نامۇۇۇۇاز
ئوقۇيۇۇۇدۇ ،كۈنۇۇۇدۈزى روزا تۇتىۇۇۇدۇ .بىۇۇۇراق ،تىلۇۇۇى بىۇۇۇلەن قوشنىسۇۇۇىغا ئۇۇۇازار
بېرىدۇ - ،دېگەن ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇنىڭۇۇۇدا ياخشۇۇۇىلىق يۇۇۇوق ،ئۇۇۇۇ دوزاخقۇۇۇا كىرىۇۇۇدۇ  - ،دېۇۇۇدى.
يەنە بىۇۇۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇۇيىلگەن« :ئۆلگەنلەرنىۇۇۇۇۇۇڭ
ياخشىلىقلىرىنى ئەسلەڭالر ،يامانلىقلىرىنى يېپىڭالر» .

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر كىشۇۇۇىگە كۇۇۇۇپرىنى نىسۇۇۇبەت بېرىۇۇۇپ چاقىرسۇۇۇا يۇۇۇاكى :ئۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇۇڭ دۈشۇۇۇۇمىنى دېسۇۇۇۇە ،ئەگەر ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى شۇۇۇۇۇنداق بولمىغۇۇۇۇان
تەقدىردە ،بۇ سۆز ئۇنى قىلغۇچىنىڭ ئۆزىگە قايتىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«مىۇۇۇراج كېچىسۇۇۇى بىۇۇۇر قەۋمنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدىن ئۆتتۇۇۇۈم .ئۇالرنىۇۇۇڭ مىسۇۇۇتىن
تىرنۇۇۇۇۇاقلىرى بولۇۇۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇۇلەن يۇۇۇۇۇۈزلىرىنى ۋە مەيۇۇۇۇۇدىلىرىنى
تاتىاليتتى .مەن:
_ ئۇۇۇۇى جىبرىلىۇۇۇۇل! بۇۇۇۇۇالر كىمۇۇۇۇلەر؟  -دەپ سورىسۇۇۇۇام ،جىبرىلىۇۇۇۇل
ئەلەيھىسساالم:
_ بۇۇۇۇۇالر ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ گوشۇۇۇۇلىرىنى يۇۇۇۇېگەن (يەنۇۇۇۇى غەيۇۇۇۇۋەت
قىلغۇۇۇان) ۋە ئىنسۇۇۇانالرنىڭ ئابرۇيىغۇۇۇا تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزگەن كىشۇۇۇىلەردۇر- ،
دەپ جاۋا بەردى» .
*****
مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى بۇزۇشتىن ۋە ھايۋانالرنى بىر ە
بىر بىلەن سوقۇشتۇرۇشتىن ئاگاھالندۇرۇش توغرىسىدا:

پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم مۇنداق دەيدۇ« :شەيتان ئەرە
يېرىم ئارىلىدا ناماز ئوقۇيدىغان مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزىگە چوقۇنۇشىدىن ئۈمىدىنى
ئۈزدى .ئەمما ئۇالرنىڭ ئارىسىنى بۇزۇشتىن ئۈمىدىنى ئۈزمىدى».
ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇىنى بۇۇۇۇزۇپ ،بىرىنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىنى يېۇۇۇرىم
قىلىۇۇۇدىغان گەپنۇۇۇى توشۇۇۇىغان ھەرقانۇۇۇداق كىشۇۇۇى چېقىمچىۇۇۇدۇر .ئۇنۇۇۇداق
كىشۇۇۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇۇۇانالرنىڭ ئەڭ ئەسكىسۇۇۇۇۇۇى بولۇۇۇۇۇۇۇپ ،شۇۇۇۇۇۇەيتاننىڭ
ئەسۇۇۇۇۇۇكىرىدۇر .پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم
ساھابىلىرىگە:
_ سۇۇۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۇۇاراڭالردىكى ئەڭ يامۇۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىلەرنى ئېيتىۇۇۇۇۇپ
بېرەيمۇ؟  -دېگەن ئىدى ،ئۇالر:

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
393

چوڭ گۇناھالر

_ شۇۇۇۇۇۇنداق قىلغىۇۇۇۇۇن ،ئۇۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرى!  -دېۇۇۇۇۇدى.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سۇۇۇۇىلەرنىڭ يۇۇۇۇامىنىڭالر گەپ توشۇۇۇۇۇپ چېقىمچىلىۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇدىغان،
دوسۇۇۇۇتالرنىڭ ئارىسۇۇۇۇىنى بۇزىۇۇۇۇدىغان ،ياخشۇۇۇۇىالرنىڭ كەمچىلىكلىرىنۇۇۇۇى
ئىزدەپ يۈرىدىغان كىشىلەردۇر  - ،دېدى.
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«چېقىمچۇۇۇى جەنۇۇۇنەتكە كىرمەيۇۇۇدۇ»  .چېقىمچۇۇۇى _ ئىنسۇۇۇانالر يۇۇۇاكى
دوسۇۇۇتالر ۋەيۇۇۇاكى ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا :پۇۇۇاالنچى سۇۇۇېنى ئۇنۇۇۇداق
دېۇۇۇدى ،پوكۇۇۇۇنچى مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى - ،دەپ قارشۇۇۇى تەرەپنىۇۇۇڭ كۇۇۇۆڭلىگە
ئۇۇۇازار بېرىۇۇۇدىغان ،ئوتتۇرىۇۇۇدا دۈشۇۇۇمەنلىك پەيۇۇۇدا قىلىۇۇۇدىغان سۇۇۇۆزلەرنى
توشۇۇۇۇۇيدىغان كىشۇۇۇۇىدۇر .ئەممۇۇۇۇا بىۇۇۇۇرەر پايۇۇۇۇدا – مەنۇۇۇۇپەئەت كۇۇۇۇۆزدە
تۇتۇلغانۇۇۇدا ،مەسۇۇۇىلەن ،بىۇۇۇرەر يامانلىقنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈز بېرىشۇۇۇىنىڭ ئالۇۇۇدىنى
ئېلىش ئۈچۈن گەپ يۆتكىسە ،گۇناال بولمايدۇ.
توخۇۇۇۇ سوقۇشۇۇۇتۇرۇش ،قوچقۇۇۇار سوقۇشۇۇۇتۇرۇش ،ئىۇۇۇ تاالشۇۇۇتۇرۇش
قاتارلىقالرغۇۇۇا ئوخشۇۇۇاش ھۇۇۇايۋانالرنى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن سوقۇشۇۇۇتۇرۇش
ھارامۇۇۇۇۇدۇر .پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق
ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇنى توسۇۇۇقان .شۇۇۇۇڭا ،كىمكۇۇۇى بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالرنى قىلسۇۇۇا،
ﷲقۇۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇىيلىق قىلغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ .ئايۇۇۇۇالنى
ئېۇۇۇۇرىگە قارشۇۇۇۇى ،قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى بۇزۇشۇۇۇۇمۇ ھارامۇۇۇۇدۇر.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
«ئايۇۇۇۇالنى ئېۇۇۇۇرىگە ،قۇۇۇۇۇلنى خوجايىنىغۇۇۇۇا قارشۇۇۇۇى بۇزغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى
لەنەتلەنگۈچىۇۇۇۇدۇر»  .بۇنۇۇۇۇداق ئىشۇۇۇۇالردىن ﷲقۇۇۇۇا سۇۇۇۇېغىنىپ پانۇۇۇۇاال
تىلەيمىز.
*****

بۇخارى «ئەللەدەبۇلمۇفرەد» ناملىق كىتابىدا رىۋايەت قىلغان .ئىمام ئەھمەدمۇ رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىۇپ - ،دېۇگەن.
كېيىن ئۇ بۇ ھەدىسنى تېخمۇ تەتقىق قىلىپ :مۇشۇ مەزمۇندا باشقا ھەدى بار ،شۇڭا بۇۇ ھەدىسۇنىڭ دەرىجىسۇى ھەسۇەنگە
كۆتۈرۈلۈشى مۇمكىن - ،دېگەن.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان ،لېكىن« :لەنەتلەنگۈچىدۇر» دېگەن جۈملە« :بىزدىن ئەمە » دېگەن جۈملە بىۇلەن
رىۋايەت قىلىنغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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كىشەەىلەر ئارىسەەىدىكى مۇناسەەىۋەتنى ياخشىالشەەقا رىغبەتلەنەەدۈرۈش
توغرىسىدا:
َ
ِ ِ َّ
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :الَّ ج ْيو و جور ِِف جئ و و َ مه وون َْن و جوَا ُ ْم إِالَّ جه و ْون ي ججه و جور بِ ج و و ج قجَ يج ْ

وعا هو وون يو ُْ و و جلِ و و ج ابوتوغجو ووع هر ج و ووع ِ مِ
َ ِ
سو و ْوَ ج اُو ْمنِيو و ِوِّ يج ْ و و ِورا جك ِمي ِ و ووع﴾
ْج ج ْ
جه ْ و و ُور يج ْ إ ْ و ورج َا بجو و و ْج النَّو و ِ ج ج ج ج ْ
اّلل رج ج
﴿ ئۇالرنىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتىنىڭ تولىسۇۇۇىدا خەيۇۇۇرىيەت يوقتۇۇۇۇر .پەقەت

سۇۇەدىقىگە يۇۇاكى ياخشۇۇىلىققا يۇۇاكى كىشۇۇىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇكە ئەمۇۇر قىلغۇۇان
كىشۇۇىلەر (نىۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۆھبىتى) بۇنىڭۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا .كىمكۇۇى ئۇۇۇۇ
(ئىۇۇش)الرنۇۇى ﷲنىۇۇڭ رازىلىقىنۇۇى تىۇۇلەش يۈزىسۇۇىدىن قىلىۇۇدىكەن ،ئۇنىڭغۇۇا
بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىمىز﴾ .
مۇجاھىۇۇۇد بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ
ھۇۇۇۇۆكمى بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرغا ئومۇميۈزلۇۇۇۇۈك قارىتىلىۇۇۇۇدۇ .ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ
ئۆزئۇۇۇارا ،بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن پىچىرالشۇۇۇقان سۇۇۇۆزلىرى ۋە يوشۇۇۇۇرۇن
قىلىشۇۇۇۇقان گەپلىرىۇۇۇۇدە ھېچقانۇۇۇۇداق ياخشۇۇۇۇىلىق يۇۇۇۇوق .پەقەت ياخشۇۇۇۇى
ئىشۇۇۇۇالر ئۈچۇۇۇۇۈن پىچىرالشۇۇۇۇقان ۋە يوشۇۇۇۇۇرۇن قىلىشۇۇۇۇقان سۇۇۇۇۆزلىرى
بۇنىڭۇۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇۇنا .بۇنىۇۇۇۇڭ دەلىلۇۇۇۇى﴿ :پەقەت سۇۇۇۇەدىقىگە ...ئەمۇۇۇۇر
قىلغان﴾ دېگەن ئايەتتۇر.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا﴿ :يۇۇۇاكى ياخشۇۇۇىلىققا ...ئەمۇۇۇر
قىلغۇۇۇان﴾ دېۇۇۇگەن ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇپ :سۇۇۇىلە ۇ رەھىۇۇۇم
قىلىۇۇۇش ۋە ﷲقۇۇۇا تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇش ھەققىۇۇۇدە پىچىرلىشۇۇۇىش
ياخشۇۇۇىلىققا ئەمۇۇۇر قىلغۇۇۇانلىق بولىۇۇۇدۇ .ياخشۇۇۇى ئەمەللەرنىۇۇۇڭ ھەممىسۇۇۇى
″ياخشۇۇۇىلىق ″ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇنى ئەقىۇۇۇل قوبۇۇۇۇل قىلىۇۇۇدۇ- ،
دېگەن.
ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ﴿ :يۇۇۇاكى كىشۇۇۇىلەرنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇكە ئەمۇۇۇر قىلغۇۇۇان
كىشۇۇۇىلەر (نىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتى) بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا﴾ دېۇۇۇگەن
سۇۇۇۆزىگە كەلسۇۇۇەك ،بۇۇۇۇ ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
تەرغىۇۇۇۇب قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالردىن بولۇۇۇۇۇپ ،ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ ئەنسۇۇۇۇارى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغا:

سۈرە نىسا 003 ،ۇ ئايەت.
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_ سۇۇۇاڭا سۇۇۇەن ئۈچۇۇۇۈن قىزىۇۇۇل تۆگىۇۇۇدىنمۇ ياخشۇۇۇى سۇۇۇەدىقە يۇۇۇولىنى
كۆرسۇۇۇۇىتىپ قويۇۇۇۇايمۇ؟  -دېۇۇۇۇگەن ئىۇۇۇۇدى ،ئەبۇۇۇۇۇ ئەييۇۇۇۇۇ ئەنسۇۇۇۇارى
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ ئەلۇۇۇۇۋەتتە ،ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى!  -دېۇۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ئارىسۇۇۇۇى بۇزۇلسۇۇۇۇا ،سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇالرنى ئىسۇۇۇۇالال
قىلغىۇۇۇۇن .ئۇۇۇۇۇالر بىۇۇۇۇر ۇ بىرىۇۇۇۇدىن يىراقالشسۇۇۇۇا ،سۇۇۇۇەن ئۇۇۇۇۇالرنى
يېقىنالشتۇرغىن!  -دېدى.
ئۇممۇۇۇۇۇ ھەبىۇۇۇۇبە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ئۇۇۇادەم
بالىسۇۇۇىنىڭ بۇۇۇارلىق سۇۇۇۆزلىرى ئۇنىۇۇۇڭ زىيىنىغۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ ،ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ
پايۇۇۇدا كەلتۈرمەيۇۇۇدۇ .پەقەت ياخشۇۇۇىلىققا بۇۇۇۇيرۇپ ،يامۇۇۇانلىقتىن توسۇۇۇۇش
ۋە ﷲنى زىكىر قىلىش بۇنىڭدىن مۇستەسنادۇر» .
رىۋايەت قىلىنىشىچە ،بىر كىشى سۇفيان سەۋرىگە:
_ بۇۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇۇنىڭ ھۇۇۇۇۇۆكمى ئەجەپ ئېغىۇۇۇۇۇركىنە؟!  -دېۇۇۇۇۇگەن
ئىكەن ،سۇفيان سەۋرى:
ِ ِ
َ
_ سۇۇۇۇۇەن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇڭ﴿ :الَّ ج ْي و و و جر ِِف جئ و و و َ مهو و ون ََّْنو و و جَا ُ ْم إِالَّ جهو و و ْن يج جهو و و جر بِ ج و و و ج قجَ يج ْ
جه ْ و و ُر َ ﴾ ﴿ ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۇۇۆھبىتىنىڭ تولىسۇۇۇۇۇىدا خەيۇۇۇۇۇرىيەت
يوقتۇۇۇۇۇر .پەقەت سۇۇۇۇەدىقىگە يۇۇۇۇاكى ياخشۇۇۇۇىلىققا يۇۇۇۇاكى كىشۇۇۇۇىلەرنى
ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇكە ئەمۇۇۇر قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەر (نىۇۇۇڭ يوشۇۇۇۇرۇن سۇۇۇۆھبىتى)
بۇنىڭۇۇۇدىن مۇستەسۇۇۇنا﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىنى ئاڭلىمىۇۇۇدىڭمۇ؟ ئۇۇۇۇ ھەدىۇۇۇ
بۇ ئايەتنىڭ ئۆز ئەينىدۇر - ،دەپتۇ.
ﷲ تائۇۇۇاال مەزكۇۇۇۇر ئۇۇۇايەتتە ئىنسۇۇۇانالرغا ئۇنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى تىۇۇۇلەپ
قىلغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنىڭ مەنۇۇۇۇپەئەت قىلىۇۇۇۇدىغانلىقىنى بىلۇۇۇۇدۈرۈپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :هو و و و ون يو ُْ و و و و و جلِو و و و و ج ابوتوغجو و و و وع هر ج و و و و وع ِ مِ
سو و و و و َْ ج اُو ْمنِيو و و و و ِِّ يج ْ و و و و و ِرا جك ِمي ِ و و و و وع﴾
ْج
جْ
جج ج ج ْ
اّلل رج ج
﴿كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇ (ئىۇۇۇش)الرنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇى تىۇۇۇلەش يۈزىسۇۇۇىدىن
قىلىۇۇۇدىكەن ،ئۇنىڭغۇۇۇا بۈيۇۇۇۈك ئەجىۇۇۇر ئاتۇۇۇا قىلىمىۇۇۇز﴾ .بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە
ھەيسەمى «مەجمەئۇززەۋائىد» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان ۋە :بۇۇ ھەدىسۇنى بەززار رىۇۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ ،سۇەنەدىدە
ئابدۇرراھمان ئىبنى ئابدۇلالال ئۆمەرى ئىسىملىك ھەدىسى مەترۇك بىرى بار - ،دېگەن.
تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ« :ياخشۇۇۇى گەپ يۇۇۇۆتكەپ يۇۇۇاكى ياخشۇۇۇى سۇۇۇۆز قىلىۇۇۇپ،
ئىنسانالرنىڭ ئارىسىنى ئەپلەشتۈرگەن كىشى يالغانچى ئەمە » .
ئۇممۇۇۇۇۇۇ كۇلسۇۇۇۇۇۇم رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەن
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئىنسۇۇۇانالرغا مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇۈچ
ئىشۇۇۇۇتىن باشۇۇۇۇقا ئىشۇۇۇۇتا يالغۇۇۇۇان سۆزلىشۇۇۇۇىگە رۇخسۇۇۇۇەت بەرگىنىنۇۇۇۇى
ئۇۇۇۇۇاڭالپ باقمىۇۇۇۇۇدىم :بىۇۇۇۇۇرى ،ئۇرۇشۇۇۇۇۇتا؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇۇى ،ئىنسۇۇۇۇۇانالر
ئارىسۇۇۇىنى ئەپلەشتۈرۈشۇۇۇتە؛ ئۈچىنچىسۇۇۇى ،ئەرنىۇۇۇڭ ئايالىغۇۇۇا ،ئايالىنىۇۇۇڭ
ئېۇۇۇرىگە (ئائىلىسۇۇۇى بۇزۇلۇۇۇۇپ كەتمەسۇۇۇلىكى ئۈچۇۇۇۈن) يالغۇۇۇان سۆزلىشۇۇۇى
جايىزدۇر.
سۇۇۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇەئد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىشۇۇۇۇىچە ،بىۇۇۇۇر قېۇۇۇۇتىم ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئەۋف قەبىلىسۇۇۇۇى ئىچىۇۇۇۇدە
جېۇۇۇۇدەل چىققۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇدى .بۇۇۇۇۇ ئەھۋالۇۇۇۇدىن خەۋەر تاپقۇۇۇۇان پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئارىسۇۇۇۇىنى ئەپلەشۇۇۇۇتۈرۈپ
قويۇۇۇۇ ش ئۈچۇۇۇۈن بىرقۇۇۇانچە سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئۇالرنىۇۇۇڭ يېنىغۇۇۇا
بارغان .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :نامۇۇۇاز
ئۈچۇۇۇۈن يۇۇۇول مۇۇۇېڭىش ،ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇىنى ئەپلەشۇۇۇتۈرۈش ۋە
مۇسۇۇۇۇۇۇۇلمانالر ئارىسۇۇۇۇۇۇىدىكى ياخشۇۇۇۇۇۇى ئەخالقۇۇۇۇۇۇتىن ئەۋزەل ئەمەل
يوق» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى ئىككۇۇۇۇى كىشۇۇۇۇىنىڭ ئارىسۇۇۇۇىنى ئىسۇۇۇۇالال قىلسۇۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇۇڭ
ئىشۇۇۇىنى ئوڭۇشۇۇۇلۇق قىلىۇۇۇدۇ( .ياراشۇۇۇتۇرۇش ئۈچۇۇۇۈن) سۇۇۇۆزلىگەن ھەربىۇۇۇر
سۇۇۇۆزنىڭ بەدىلىۇۇۇگە بىۇۇۇر قۇۇۇۇل ئۇۇۇازات قىلغاننىۇۇۇڭ سۇۇۇاۋابىنى بېرىۇۇۇدۇ ۋە
مەنۇۇۇزىلىگە بۇۇۇۇرۇنقى گۇنۇۇۇاھلىرى ئەپۇۇۇۇ قىلىنغۇۇۇان ھالۇۇۇدا قايتىۇۇۇدۇ»  .ﷲ
ھەممىگە مۇۋەپپەقىيەت قازاندۇرغۇچىدۇر.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان.
بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى «تەرغىب ۋە تەرھىب» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بۇ ھەدىسنى مۇنزىرى «تەرغىب ۋە تەرھىب» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
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ئۇۇۇۇى ﷲ! بىۇۇۇۇزگە مەرھەمىتىۇۇۇۇڭ ۋە كەرىمىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن مۇئۇۇۇۇامىلە
قىلغىۇۇۇن ،بىزنۇۇۇى ئەپۇۇۇۇ قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن ئىسۇۇۇالال قىلغىۇۇۇن .چۇۇۇۈنكى سۇۇۇەن
ئەڭ رەھىم قىلغۇچىسەن.
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ئەللىك تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲنىڭ مۇئمىن بەندىلىرىگە ئازار بېرىش
َّ ِ
ين يُو و و ْوم ُ جن الْ ُ و و ْومِهنِ ج جالْ ُ ْمِهنج و ووع ِ بِغجو و و ِْ جه و ووع
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جال و ووِ ج
ِ
احتج ج ُو و و ووَا بُو ُْتجعاِو و و ووع ج إِ ْ وِو و ووع ُّهبِينِو و و ووع﴾ ﴿مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىن ئەرلەر ۋە مۇۇۇۇۇۇۇۇۇئمىن
سو و و ووبَُا رجو جَ و و و و ْ
ا ْئتج ج

ئايالالرغۇۇۇۇا قىلمىغۇۇۇۇان ئىشۇۇۇۇالرنى (چۇۇۇۇاپالپ) ئۇۇۇۇۇالرنى رەنجىتىۇۇۇۇدىغانالر
(شۇۇۇۇ) بوھتۇۇۇاننى ۋە روشۇۇۇەن گۇنۇۇۇاھنى ئۈسۇۇۇتىگە ئارتىۋالغۇۇۇان بولىۇۇۇدۇ﴾ ؛
عحو و و و و ج لِ ج و و و و و ِن انَّوبجو جو و و و و ج ِه و و و و جون الْ ُ و و و و ْومِهنِ ج ﴾ ﴿سۇۇۇۇۇۇۇۇۇاڭا ئەگەشۇۇۇۇۇۇۇۇۇكەن
﴿ جا ْ ُِ و و و و ْ
وم ج نج ج
مۇئمىنلەرگە مۇاليىم بولغىن﴾ .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ
تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇتۇمغا دۈشۇۇۇمەنلىك قىلسۇۇۇا،
مەن ئۇنىڭغۇۇۇا قارشۇۇۇى ئۇۇۇۇرۇش ئۇۇۇېالن قىلىۇۇۇمەن»  .يەنە بىۇۇۇر رىۇۇۇۋايەتتە:
«(كىمكۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇتۇمغا دۈشۇۇۇمەنلىك قىلسۇۇۇا) ھەقىۇۇۇقەتەن ئۇۇۇۇ ماڭۇۇۇا
قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلغان بولىدۇ» دېيىلگەن.
بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ :ئەبۇۇۇۇ سۇۇۇۇفيان (تېخۇۇۇى ئىسۇۇۇالمغا
كىۇۇۇۇۇرمىگەن ۋاقىتتۇۇۇۇۇا) بىرقۇۇۇۇۇانچە ئۇۇۇۇۇادىمى بىۇۇۇۇۇلەن كەمۇۇۇۇۇبەغەل
سۇۇۇۇاھابىلەردىن سۇۇۇۇەلمان ،سۇۇۇۇۇھەيب ۋە بىۇۇۇۇالل قاتارلىقنىۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇدىن
ئۆتۈپ كېتىۋاتقاندا ،ئۇالر (يەنى ساھابىلەر):
_ ﷲنىۇۇۇڭ قىلىچلىۇۇۇرى ﷲنىۇۇۇڭ دۈشۇۇۇمىنىدىن ھەققىنۇۇۇى (تېخۇۇۇى)
ئااللمىدى - ،دېدى .ئەبۇ بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ ساھابىلەرگە:
_ قۇرەيشۇۇۇۇۇنىڭ كاتتىسۇۇۇۇۇى ۋە ئاقسۇۇۇۇۇاقىلىغا مۇشۇۇۇۇۇۇنداق سۇۇۇۇۇۆزنى
قىالمسۇۇۇۇىلەر؟  -دېۇۇۇۇدى .كېۇۇۇۇيىن ،ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ يېنىغۇۇۇا كېلىۇۇۇپ ،بولغۇۇۇان

سۈرە ئەھزا  41 ،ۇ ئايەت.
سۈرە شۇئەرا 204 ،ۇ ئايەت.
بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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گەپ – سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنى ئۇنىڭغۇۇۇۇۇۇا ئېيتىۇۇۇۇۇۇپ بەرگەنىۇۇۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر! سۇۇۇەن ئۇۇۇۇالرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولۇشۇۇۇۇڭ
مۇۇۇۇمكىن ،ئەگەر ئۇۇۇۇالرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭ ،ھەقىۇۇۇقەتەن،
ﷲنۇۇۇى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويغۇۇۇان بولىسۇۇۇەن - ،دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ئەبۇۇۇۇ
بەكر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ دەرھال ئۇالرنىڭ يېنىغا بېرىپ:
_ ئۇۇۇى قېرىنداشۇۇۇلىرىم! سۇۇۇىلەرنى خاپۇۇۇا قىلىۇۇۇپ قويۇۇۇدۇممۇ؟  -دەپ
سورىدى .ئۇالر:
_ ياق ،ﷲ سېنى ئەپۇ قىلسۇن - ،دېدى .
*****
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ا و وِ اجو ُْس و و ج ه و و الَّو و ِوِين ي و و ْ كَ جن بَّوُو ووم بِعلْغج و و ج ا ِ
جج ُ جُ
ج ْ ْ ج ج ج
جالْ ج ِك و و مِ يُ ِري و و ُ جن ج ْ جُو ووُِّ﴾ ﴿سۇۇۇۇۇەن پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ،

ئەتىۇۇۇگەن  -ئاخشۇۇۇامدا ئۇنىڭغۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇدىغانالر (يەنۇۇۇى ئۇۇۇاجىز
كەمۇۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇۇلمانالر) بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەۋرچان بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بىلۇۇۇۇلە
بۇۇۇولغىن﴾  .بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ئۇۇۇاجىز ،كەمۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇلمانالرنىڭ پەزىلىتىنۇۇۇى
بايان قىلماقتا.
بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ نازىۇۇۇۇل بولۇۇۇۇۇش سۇۇۇۇەۋەبىگە كەلسۇۇۇۇەك ،ئىلگىۇۇۇۇرى
ئەۋەتىلۇۇۇۇگەن ھەرقانۇۇۇۇداق پەيغەمۇۇۇۇبەرگە دەسۇۇۇۇلەپتە ئىمۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۈرگەن
كىشۇۇۇىلەر كەمۇۇۇبەغەللەر بولغىنىۇۇۇدەك ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇۇەللەمگ ىمۇ دەسۇۇۇۇۇلەپتە ئىمۇۇۇۇۇان كەلتۇۇۇۇۇۈرگەنلەر كەمۇۇۇۇۇبەغەللەردىن
ئىبۇۇۇارەت ئىۇۇۇدى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم سۇۇۇەلمان،
سۇۇۇۇھەيب ،بىۇۇۇالل ۋە ئەممۇۇۇار ئىبنۇۇۇى ياسۇۇۇىرغا ئوخشۇۇۇاش كەمۇۇۇبەغەل
سۇۇۇاھابىلەر بىۇۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئولتۇۇۇۇۇرۇپ سۆھبەتلىشۇۇۇەتتى .مۇشۇۇۇۇرىكالرنىڭ
كۇۇۇاتتىلىرى :پەيغەمبەرلەرنىۇۇۇڭ ئۇۇۇاالمىتى شۇۇۇۇكى ،ئۇالرغۇۇۇا ئەڭ دەسۇۇۇلەپ
كەمۇۇۇۇبەغەللەر ئەگىشۇۇۇۇىدۇ - ،دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزنى ئاڭلىغانۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمگە ھىۇۇۇۇيلە ۇ مىكىۇۇۇۇر
ئىشۇۇۇۇۇۇلىتىپ ،ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ يېنىۇۇۇۇۇۇدىن كەمۇۇۇۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇۇۇۇۇلمانالرنى
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
سۈرە كەھف 21 ،ۇ ئايەت.
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قوغلىتىۇۇۇۇۋېتىش ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدىغا كېلىۇۇۇۇپ :ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد!
كەمبەغەللەرنۇۇۇۇى يېنىڭۇۇۇۇدىن ھەيۇۇۇۇدىۋەتكىن ،چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇېنىڭ ئۇۇۇۇۇالر
بىۇۇۇلەن بىلۇۇۇلە ئولتۇرۇشۇۇۇۇڭغا كۇۇۇۆڭلىمىز ئۇنىمايۇۇۇدۇ .ئەگەر سۇۇۇەن ئۇۇۇۇالرنى
يېنىڭۇۇۇدىن ھەيدىۋەتسۇۇۇەڭ ،كاتتۇۇۇا ئىنسۇۇۇانالر ۋە باشۇۇۇلىقالر سۇۇۇاڭا ئىمۇۇۇان
ِ َّ ِ
ين يجو و ْ ُكَ جن
كەلتۈرىۇۇۇۇدۇ - ،دېيىشۇۇۇۇتى .شۇۇۇۇۇ چاغۇۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇۇاال ﴿ :جالج نجاْ و ُورَ الو ووِ ج
جبَّو ُُو ووم بِعلْغج و و ج ا ِ جالْ ج ِك و و مِ يُ ِري و و ُ جن ج ْ جُو ووُِّ﴾ ﴿ﷲنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇۇى دەپ ئەتىگەنۇۇۇۇۇدە،
ئاخشۇۇۇۇۇامدا پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىۇۇۇۇۇدىغانالرنى (يېنىڭۇۇۇۇۇدىن)
قوغلىۋەتمىگىن﴾ دېگەن ئايەتنى نازىل قىلدى.
مۇشۇۇۇۇرىكالر بۇۇۇۇۇ ھىيلىسۇۇۇۇىنى ئەمەلۇۇۇۇگە ئاشۇۇۇۇۇرالمىغاندىن كېۇۇۇۇيىن:
ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇھەممەد! ئەگەر ئۇۇۇۇۇالرنى ھەيدىۋەتمەيۇۇۇۇدىغان بولسۇۇۇۇاڭ ،بىۇۇۇۇزگە
بىۇۇۇر كۇۇۇۈننى تەيىۇۇۇن قىلغىۇۇۇن ،ئۇالرغۇۇۇا باشۇۇۇقا كۇۇۇۈننى تەيىۇۇۇن قىلغىۇۇۇن- ،
دېۇۇۇدى .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ﷲ تائۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلۇۇۇدى ﴿ :جا ْ وِ ْ

َّ ِ
ين يجو و و و ْ كَُ جن جبَّو ُُو و و ووم بِعلْغج و و و و ج ا ِ جالْ ج ِك و و و و مِ يُ ِري و و و و ُ جن ج ْ جُو و و ووُِّ ج جال نجو ْ و و و و ُ جك ْيونجو و و ووع ج جك و و و و ْنو ُُ ْم
س و و و و ج جه و و و و ج الو و و ووِ ج
اجو ُْ ج
نُ ِري و و ُ ِينج و وَج ا ْجيجو ووع ِ ال و و ُّ اْويجع﴾ ﴿سۇۇۇۇۇەن پەرۋەردىگارىڭنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقىنۇۇۇۇۇى تىۇۇۇۇۇلەپ،

ئەتىۇۇۇگەن  -ئاخشۇۇۇامدا ئۇنىڭغۇۇۇا ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇدىغانالر (يەنۇۇۇى ئۇۇۇاجىز
كەمۇۇۇۇبەغەل مۇسۇۇۇۇۇلمانالر) بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇەۋرچان بولغۇۇۇۇان ھالۇۇۇۇدا بىلۇۇۇۇلە
بۇۇۇۇولغىن ،ھايۇۇۇۇاتىي دۇنيانىۇۇۇۇڭ زىبۇۇۇۇۇزىننىتىنى (يەنۇۇۇۇى مۇشۇۇۇۇرىكالرنىڭ
چوڭلىرىنىۇۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇۇۆھبىتىنى) دەپ ،ئۇۇۇۇۇۇۇالرنى كۇۇۇۇۇۇۆزگە ئىلمۇۇۇۇۇۇاي
قۇۇۇۇۇالمىغىن﴾  .يەنۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇاددىي دۇنياغۇۇۇۇۇا بېرىلىۇۇۇۇۇپ كەتكەنلەرنىۇۇۇۇۇڭ
سۇۇۇۇۇۆھبىتىنى دەپ ،كەمۇۇۇۇۇبەغەللەردىن يۇۇۇۇۇۈز ئۆرۈيۇۇۇۇۇدىغان ۋە ئۇۇۇۇۇۇالرنى
تاشالپ قويىدىغان ئىشالرنى قىلمىغىن.
ﷲ تائۇۇۇاال پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ ئۇالرغۇۇۇا
نېمىۇۇۇۇدەپ جۇۇۇۇاۋا بېرىشۇۇۇۇىنىڭ الزىملىقىنۇۇۇۇى تەلىۇۇۇۇم بېرىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جقُو و و ِ ا ْجو و و ُّ ِهو و و ْون جبِم ُِوو و ْوم رج ج و و و ْون جشو و ووع ج رجو ْيُ وو و ْومِه ْن ج جهو و و ْون جشو و ووع ج رجو ْيج ُِْو و و ْور﴾ ﴿(ئۇۇۇۇۇۇى
مۇۇۇۇۇۇھەممەد!) «(بۇۇۇۇۇۇ) ھەق (قۇرئۇۇۇۇۇان) پەرۋەردىگۇۇۇۇۇارىڭالر تەرىپىۇۇۇۇۇدىن
نازىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ ،خالىغۇۇۇان ئۇۇۇادەم ئىمۇۇۇان ئېيتسۇۇۇۇن ،خالىغۇۇۇان ئۇۇۇادەم كۇۇۇاپىر
بولسۇن» دېگىن﴾ .
سۈرە ئەنلام 42 ،ۇ ئايەت.
سۈرە كەھف 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە كەھف – 22 ،ئايەت.
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ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇالرغۇۇۇۇا بۇۇۇۇاي بىۇۇۇۇلەن كەمبەغەلنىۇۇۇۇڭ مىسۇۇۇۇالىنى بايۇۇۇۇان
ِ
جحو و و ِ ِهجع ج نَّتج و و و ْ ِ ِه و و ْون
قىلىۇۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جا ْ و و و ِر ْ جَل وُ و ْوم جهو و و ج ِر ج ُ جو و و ْ ِ ج ج ْنجو ووع أل ج
يج ْكنجو ووع َ ج جح جُ ُْنج ُعهجو ووع بِنج ْخ و و َ ج ج ج ْنجو ووع بجوْيونجو ُُ ج و ووع ج ْ ِكو ووع﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇالر (يەنۇۇۇۇۇى كەمبەغەللەرنۇۇۇۇۇى
يېنىڭۇۇۇدىن قوغلىۋېتىشۇۇۇنى تەلەپ قىلغۇۇۇان كۇۇۇاپىرالر)غۇۇۇا مۇنۇۇۇداق (بىۇۇۇرى
مۇۇۇۇۇئمىن ،بىۇۇۇۇرى كۇۇۇۇاپىر بولغۇۇۇۇان) ئىككۇۇۇۇى ئۇۇۇۇادەمنى مىسۇۇۇۇال قىلىۇۇۇۇپ
كەلتۇۇۇۇۈرگىن :ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇرىگە (يەنۇۇۇۇى كاپىرغۇۇۇۇا) بىۇۇۇۇز ئەتراپۇۇۇۇى
خورمىزارلىۇۇۇۇق( ،ئىككۇۇۇۇى باغنىۇۇۇۇڭ) ئوتتۇرىسۇۇۇۇى ئېكىنزارلىۇۇۇۇق بولغۇۇۇۇان
تۇۇۇۇاللىق ئىككۇۇۇۇى بۇۇۇۇاغ ئاتۇۇۇۇا قىلۇۇۇۇدۇق﴾ ؛ ﴿ ا ْ و و ِر جَل ووم ه و و ا ْ ي ووع ِ الو و ُّ اْويع جئ و ووع َ
ْ ُ ْ ج ج ج جج
ج ج
ج

ض رجج ْ و و ووبج ج ج ِك و و ووي ِ ع نجو و و و ِْ ُ ُ مِ
أ بِو و و ِوِّ اجوبج و و ووع ُ ْاألج ْ ِ
اّللُ جك جو و و وَ
وعا ج جئ و و ووع جن َّ
السو و و و ج ع ِ رجو و ووع ْ تجو ج ج
يجاْو جللْنجو و ووع ُ ِه و و و جون َّ
الريجو و و ُ
ُئوو ِم جشوو ْ َ ُه َْتجو و ِ ِا﴾ ﴿(ئۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد!) ئۇالرغۇۇۇا (يەنۇۇۇى كىشۇۇۇىلەرگە) دۇنيۇۇۇا

تىرىكچىلىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق مىسۇۇۇالنى كەلتۇۇۇۈرگىن( :ئۇۇۇۇ شۇۇۇۇنىڭغا)
ئوخشۇۇۇايدۇكى ،بىۇۇۇز ئاسۇۇۇماندىن يۇۇۇامغۇر ياغۇۇۇدۇردۇق ،شۇۇۇۇ سۇۇۇۇ بىۇۇۇلەن
زېمىننىۇۇۇڭ ئۆسۇۇۇۈملۈكلىرى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە چىرمىشۇۇۇىپ بولۇۇۇۇق ئۆسۇۇۇتى،
كېۇۇۇيىن ئۇۇۇۇ قۇۇۇۇرۇپ تۆكۈلۇۇۇدى ،شۇۇۇامالالر ئۇۇۇۇنى (تەرەپ ۇ تەرەپۇۇۇكە)
ئۇچۇرۇپ كەتتى ،ﷲ ھەر نەرسىگە قادىردۇر﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم كەمبەغەللەرنۇۇۇۇۇى
ناھۇۇۇايىتى ئىززەتلەيتتۇۇۇى ۋە ھۇۇۇۆرمەت قىالتتۇۇۇى .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مەدىۇۇۇنىگە ھىجۇۇۇرەت قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،ئۇالرمۇۇۇۇ بىۇۇۇرگە
ھىجۇۇۇۇرەت قىلۇۇۇۇدى .ئۇۇۇۇۇالر مەدىنىۇۇۇۇدىكى مەسۇۇۇۇجىدنىڭ سۇپىسۇۇۇۇىدا
ئىسۇۇۇۇتىقامەت قىلغۇۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۇۈن ،سۇۇۇۇۇپا ئەھلۇۇۇۇى دەپ ئاتالغانىۇۇۇۇدى.
ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆمرىنى تۇۇۇائەت  -ئىبۇۇۇادەت بىۇۇۇلەن ئۆتكۇۇۇۈزەتتى .مەدىۇۇۇنىگە يېڭۇۇۇى
ھىجۇۇۇۇرەت قىلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن كەمۇۇۇۇبەغەل مۇھاجىرالرنىۇۇۇۇڭ قوشۇلۇشۇۇۇۇى
بىۇۇۇلەن ،ئۇالرنىۇۇۇڭ سۇۇۇانى كۈنۇۇۇدىن  -كۇۇۇۈنگە كۆپەيۇۇۇدى .ﷲ ئۇالرنىۇۇۇڭ
ھەممىسىدىن رازى بولسۇن!
ئۇۇۇۇۇۇالر ﷲ تائۇۇۇۇۇاال ئۆزىنىۇۇۇۇۇڭ دوسۇۇۇۇۇتلىرى ئۈچۇۇۇۇۇۈن تەييارلىغۇۇۇۇۇان
نۇۇۇازۇنېمەتلەرگە شۇۇۇاھى بولغۇۇۇان ۋە ئۇۇۇۇ نېمەتلەرنۇۇۇى ئىمۇۇۇان نۇۇۇۇرى بىۇۇۇلەن
كۇۇۇۇۆرگەن ئىۇۇۇۇدى .شۇۇۇۇۇڭا ئۇالرنىۇۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇۇرى مۇۇۇۇاددىي نەرسۇۇۇۇىلەرنىڭ
ھېچبىۇۇۇرىگە قىزىقمۇۇۇايتى .ئۇۇۇۇالر ھەر دائىۇۇۇم مۇنۇۇۇداق ئىلتىجۇۇۇا قىالتتۇۇۇى:
سۈرە كەھف – 22 ،ئايەت.
سۈرە كەھف – 34 ،ئايەت.
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ئۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇارىمىز! بىۇۇۇز يۇۇۇالغۇز سۇۇۇاڭىال ئىبۇۇۇادەت قىلىمىۇۇۇز ،سۇۇۇاڭىال
بويۇۇۇۇن ئىگىمىۇۇۇز ،سۇۇۇاڭىال سۇۇۇەجدە قىلىمىۇۇۇز ،سۇۇۇېنىڭ ھىۇۇۇدايىتىڭ بىلەنۇۇۇال
ھىۇۇۇۇدايەت تۇۇۇۇاپىمىز ۋە تۇۇۇۇوغرا يولغۇۇۇۇا ئېرىشۇۇۇۇىمىز ،سۇۇۇۇاڭىال تەۋەككۇۇۇۇۈل
قىلىمىۇۇۇز ،سۇۇۇاڭىال تۇۇۇايىنىمىز ،سۇۇۇېنىڭ زىكرىۇۇۇڭ بىلەنۇۇۇال ھۇۇۇوزۇرلىنىمىز،
سۇۇۇېنى زىكىۇۇۇر قىلىۇۇۇش بىلەنۇۇۇال خۇشۇۇۇال بۇۇۇولىمىز ،پەقەت سۇۇۇېنى ياخشۇۇۇى
كۇۇۇۆرۈش مەيدانىۇۇۇدىال يۈكسۇۇۇىلىمىز ۋە كېزىۇۇۇپ يۇۇۇۈرىمىز ،يۇۇۇالغۇز سۇۇۇېنىڭ
رازىلىقىڭنۇۇۇۇۇى قولغۇۇۇۇۇا كەلتۇۇۇۇۇۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۇۈنال ئەمەل قىلىمىۇۇۇۇۇز ۋە تەر
تۆكۇۇۇۇۈمىز .سۇۇۇۇەن بىزنۇۇۇۇى ھۇزۇرىڭۇۇۇۇدىن ھەيدىسۇۇۇۇەڭمۇ ،بىۇۇۇۇز ھەرگىۇۇۇۇز
ئايرىلمايمىز.
مانۇۇۇا شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇالرنىۇۇۇڭ يۇۇۇوللىرىنى راۋان قىلۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇالر
ِ َّ ِ
ين يجو و ْ كَُ جن
ھەققىۇۇۇدە پەيغەمبىۇۇۇرىگە مۇنۇۇۇداق خىتۇۇۇا قىلۇۇۇدى ﴿ :جالج نجاْ و ُورَ ال ووِ ج
جبَّو ُُو ووم بِعلْغجو و و ج ا ِ جالْ ج ِكو و و مِ يُ ِريو و و ُ جن ج ْ جُ و ووُِّ﴾ ﴿ﷲنىۇۇۇۇۇڭ رازىلىقنۇۇۇۇۇى دەپ ئەتىگەنۇۇۇۇۇدە،
ئاخشۇۇۇۇۇامدا پەرۋەردىگارىغۇۇۇۇۇا ئىبۇۇۇۇۇادەت قىلىۇۇۇۇۇدىغانالرنى (يېنىڭۇۇۇۇۇدىن)
قوغلىۇۇۇۇۋەتمىگىن﴾  .يەنۇۇۇۇى پەرۋەردىگۇۇۇۇارىنى زىكىۇۇۇۇر قىلىۇۇۇۇش بىۇۇۇۇلەن
كۇۇۇۈننى كەچ قىلىۇۇۇدىغان ،پەرۋەردىگارىنىۇۇۇڭ بوسۇغىسۇۇۇىغا تەلمۇۇۇۈرۈپ تۇۇۇاڭ
ئاتقۇزىۇۇۇدىغان قەۋمنۇۇۇى يېنىڭۇۇۇدىن ھەرگىۇۇۇز ھەيۇۇۇدىمىگىن .تۇۇۇۇرار جۇۇۇايى
مەسۇۇۇۇجىد ،يەتمەكچۇۇۇۇى بۇۇۇۇولغىنى ۋە خوجۇۇۇۇايىنى ﷲ ،ئۇۇۇۇاچلىق بولسۇۇۇۇا
ئوزۇقلۇۇۇۇقى بولغۇۇۇان ،ئىنسۇۇۇانالر ئۇخالۋاتقۇۇۇان چاغۇۇۇدا كېچىنۇۇۇى ئۇيقۇسۇۇۇىز
ئۆتكۇۇۇۈزگەن ،كەمبەغەللىۇۇۇك ۋە نۇۇۇامراتلىق ئۇۇۇاالمىتى بولغۇۇۇان ،مىسۇۇۇكىنلىك
ۋە ھايۇۇۇا يېپىنچىسۇۇۇى بولغۇۇۇان ،ھىمۇۇۇمەت ۋە ئىۇۇۇرادە چۇلۇۇۇۋۇرىنى رەببىنىۇۇۇڭ
بوسۇغىسۇۇۇۇۇۇىغا باغلىغۇۇۇۇۇۇان ،يۇۇۇۇۇۇۈزلىرىنى مۇناجۇۇۇۇۇۇات مېھرابلىرىغۇۇۇۇۇۇا
يۈزلەندۈرگەن ئەنە شۇ قەۋمنى يېنىڭدىن ھەرگىز قوغلىمىغىن.
موھتۇۇۇۇاجلىق ئومۇۇۇۇۇمىي ۋە خۇۇۇۇا دەپ ئىككۇۇۇۇى خىلغۇۇۇۇا ئايرىلىۇۇۇۇدۇ.
ئومۇۇۇۇمىي موھتۇۇۇاجلىق ھەرقانۇۇۇداق مۇۇۇۇئمىن ۋە كاپىرنىۇۇۇڭ ﷲقۇۇۇا موھتۇۇۇاج
بولۇشۇۇۇۇىدىن ئىبۇۇۇۇارەت سۇۇۇۇۈپەت بولۇۇۇۇۇپ ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇۆزىدە
ئىپادىلىنىۇۇۇۇدۇ﴿ :يو ووع يجيُّوُو ووع النَّو ووعا يجاو ووتم الُْ جَو وورا إِ جم َِّ
اّلل﴾ ﴿ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇانالر! سۇۇۇۇىلەر
ج ج
ج
ُ ُُ
ﷲقا موھتاجسىلەر﴾ .

سۈرە ئەنلام 42 ،ۇ ئايەت.
سۈرە فاتىر 04 ،ۇ ئايەت.
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خۇۇۇا موھتۇۇۇاجلىق بولسۇۇۇا ،ﷲنىۇۇۇڭ ۋەلىلىۇۇۇرى ۋە ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن
بەنۇۇۇدىلىرىنىڭ سۇۇۇۈپىتى بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇالر دۇنيۇۇۇالىقتىن قۇۇۇول ئۇۇۇۈزگەن ،قەلبۇۇۇى
مۇۇۇاددىي ھايۇۇۇاتتىن خۇۇۇالىي بولغۇۇۇان ،ﷲ بىلەنۇۇۇال مەشۇۇۇغۇل بولىۇۇۇدىغان،
ﷲقىۇۇۇال ئىشۇۇۇتىياق باغلىغۇۇۇان ،ﷲ بىۇۇۇلەن خۇۇۇالىي قېلىشۇۇۇتىن ھۇۇۇاالۋەت
ئالىدىغان مۇئمىن كىشىلەردۇر.
ئۇۇۇى ﷲ! سۇۇۇاڭا مۇناجۇۇۇات قىلىشۇۇۇنىڭ ھۇۇۇاالۋىتىنى بىۇۇۇزگە تېتىۇۇۇتقىن،
بىزنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆزەڭ رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان يولغۇۇۇۇۇا باشۇۇۇۇۇلىغىن ،سۇۇۇۇۇەندىن
يىراقالشۇۇۇۇۇتۇرىدىغان بۇۇۇۇۇارلىق نەرسۇۇۇۇۇىلەردىن يىراقالشۇۇۇۇۇتۇرغىن ،سۇۇۇۇۇەن
ياخشۇۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇۇدىغان بەنۇۇۇۇۇۇدىلىرىڭگە ئاسانالشۇۇۇۇۇۇتۇرۇپ بەرگەن ھەق
يۇۇۇولنى بىزگىمۇۇۇۇ ئاسانالشۇۇۇتۇرۇپ بەرگىۇۇۇن ،بىزنۇۇۇى ،ئاتۇۇۇا ۇ ئۇۇۇانىمىزنى ۋە
بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئەپۇ قىلغىن ،ئامىن!
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ئەللىك بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
ئىشتان ،پەلتو ۋە باشقا كىيىملىرىنى ماختىنىش ،كۆز – كۆز قىلىش،
پەخىرلىنىش ۋە چوڭچىلىق قىلىش مەقسىتىدە سۆرىلىپ قالغىدەك
دەرىجىدە ئۇزۇن كىيىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال جْو و و ِ ِِف ْاألج ْ ِ
ض جه جر ِح و ووع إِ َّن َّ
اّللج جال َُِي و و ُّ
ول ُئو و و َّ
ُلْتج ووع َ رج ُخ ووََ ﴾ ﴿زېمىنۇۇۇۇدا غادىيىۇۇۇۇپ مۇۇۇۇاڭمىغىن ،ﷲ ھەقىۇۇۇۇقەتەن ھاكۇۇۇۇاۋۇر،
ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوس تۇتمايدۇ﴾ .

پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىۇۇۇيىم  -كېچەكنىۇۇۇڭ ئوشۇۇۇۇقتىن تۇۇۇۆۋەنگە ئېشۇۇۇىپ كەتۇۇۇكەن قىسۇۇۇمى
دوزاختىۇۇۇدۇر»؛ «ﷲ تائۇۇۇاال قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ئۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىگە گەپ
قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىلەنمۇۇۇۇ) قارىمايۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالرنى
گۇنۇۇۇاھتىن پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا مۇۇۇۇپتىال بولىۇۇۇدۇ .ئۇالرنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇرى ،كىۇۇۇيىم  -كېچىكىنۇۇۇى سۇۇۇۆرىلىپ قالغىۇۇۇدەك دەرىجىۇۇۇدە ئۇۇۇۇزۇن
كىۇۇۇۇيگەن كىشۇۇۇۇى؛ ئىككىنچىسۇۇۇۇى ،مىننەتخۇۇۇۇور؛ ئۈچىنچىسۇۇۇۇى ،مېلىنۇۇۇۇى
يالغان قەسەم بىلەن ساتىدىغان كىشى» .
بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېيىلىۇۇۇدۇ« :بۇۇۇۇرۇنقى زامانۇۇۇدا بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
ئېسۇۇۇۇىل ۋە ئۇۇۇۇۇزۇن تۇۇۇۇون كىيىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۆز – ئۆزىۇۇۇۇدىن مەغرۇرلىنىۇۇۇۇپ،
چېچىنۇۇۇى تۇۇۇاراپ ،كىبىرلىۇۇۇك بىۇۇۇلەن ماڭغۇۇۇان ئىۇۇۇدى ،ئۇۇۇۇنى يەر يۇتۇۇۇۇپ
كەتتى .ئۇ ،يەر ئاستىغا قىيامەتكىچە توختىماي چۆكۈپ تۇرىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇۇى مۇتەكەببىرلىۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇپ كىۇۇۇۇيىم  -كېچىكىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆرىلىپ
قالغىۇۇۇدەك دەرىجىۇۇۇدە ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇە ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا
(رەھۇۇۇۇمەت نەزىۇۇۇۇرى بىۇۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇۇدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇۇى مۇتەكەببىرلىۇۇۇۇك
سۈرە لوقمان 01 ،ۇ ئايەت.
ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،تىرمىزى ،ئەھمەد ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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قىلىۇۇۇپ كىۇۇۇيىم – كېچىكىنۇۇۇى ۋە سەللىسۇۇۇىنى (سۇۇۇەللىنىڭ پىلتىسۇۇۇىنى)
ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇە ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن)
قارىمايدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«مۇئمىننىۇۇۇۇڭ كىۇۇۇۇيىم  -كېچىكۇۇۇۇى ئىككۇۇۇۇى پاچاقنىۇۇۇۇڭ يېۇۇۇۇرىمىغىچە
ئۇزۇنلۇقتۇۇۇا بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇنى ئوشۇۇۇۇققىچە ئۇۇۇۇزۇن كىيسۇۇۇىمۇ گۇنۇۇۇاال بولمايۇۇۇدۇ.
ئەمما ئوشۇقتىن ئېشىپ كەتكەن قىسمى دوزاختىدۇر» .
بۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۈم ئاممىبۇۇۇا بولۇۇۇۇپ ،يەكۇۇۇتەك ،چەكۇۇۇمەن ،جۇۇۇۇۋا ،پەلتۇۇۇو،
ئىشۇۇۇۇتان قاتۇۇۇۇارلىق كىۇۇۇۇيىم – كېچەكلەرنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇۇگە ئالىۇۇۇۇدۇ .ﷲ
بىزنى دوزاختىن ئامان قىلسۇن ،ئامىن!
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇزۇن ئىشۇۇۇتان كىۇۇۇيگەن ھالۇۇۇدا نامۇۇۇاز
ئوقۇۋاتقۇۇان بىۇۇر كىشۇۇىگە« :بېرىۇۇپ تاھۇۇارەت ئۇۇالغىن» دېۇۇدى .ئۇۇۇ كىشۇۇى
(تاھۇۇۇارەت ئېلىۇۇۇپ) كەلۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا يەنە« :بېرىۇۇۇپ تاھۇۇۇارەت ئۇۇۇالغىن» دېۇۇۇدى .باشۇۇۇقا بىۇۇۇر
كىشى:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! نۇۇۇۇېمە ئۈچۇۇۇۇۈن ئۇنىڭغۇۇۇۇا تاھۇۇۇۇارەت
ئېلىشۇۇۇنى ئەمۇۇۇر قىلۇۇۇدىڭ؟ كېۇۇۇيىن ئۇنىڭغۇۇۇا ھۇۇۇېچ نەرسۇۇۇە دېمىۇۇۇدىڭ؟ -
دېگەن ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئىشۇۇۇتىنىنى سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ قويۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇۋاتۇۇۇاتتى.
ﷲ تائۇۇۇاال ئىشۇۇۇتىنىنى سۇۇۇۆرەلدۈرۈپ قويۇۇۇۇپ نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ
نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ - ،دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇۇۇى
مۇتەكەببىرلىۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇپ كىۇۇۇۇيىم  -كېچىكىنۇۇۇۇى سۇۇۇۇۆرىلىپ قالغىۇۇۇۇدەك
ئۇۇۇۇزۇن كىيىۇۇۇپ ماڭسۇۇۇا ،قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت
نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا ،ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇ:
ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان .سەنىدى سەھىھتۇر.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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_ ئۇۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇۇرى! مەن دىقۇۇۇۇۇقەت قىلمىسۇۇۇۇۇامال،
ئىشۇۇۇتىنىم پەسۇۇۇلەپ كېتىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم ئۇنىڭغا:
_ سۇۇۇۇۇەن كىۇۇۇۇۇيىم  -كېچىكىنۇۇۇۇۇى كىبىرلىۇۇۇۇۇك قىلىۇۇۇۇۇپ سۇۇۇۇۇۆرەپ
ماڭىدىغان كىشىلەردىن ئەمەسسەن - ،دېدى .

بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئەللىك ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
ئەرلەرنىڭ يىپەك كىيىم كىيىشى ۋە ئالتۇن تاقىشى
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى دۇنيۇۇۇادا يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىيسۇۇۇە ،ئۇۇۇاخىرەتتە كىيەلمەيۇۇۇدۇ» .
بۇۇۇۇۇ ھۆكۇۇۇۇۈم ئەسۇۇۇۇكەرلەرگە ۋە باشۇۇۇۇقا بۇۇۇۇارلىق ئەرلەرگە ئاممىبۇۇۇۇابتۇر.
چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
« يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىۇۇۇيىش ۋە ئۇۇۇالتۇن تاقۇۇۇاش ئۈممىتىمنىۇۇۇڭ ئەرلىۇۇۇرىگە
ھارام قىلىنغاندۇر» .
ھۇۇۇۇۇزەيفە ئىبنۇۇۇۇى يەمۇۇۇۇانى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىزنۇۇۇى ئۇۇۇالتۇن ۋە كۈمۇۇۇۈش
قاچىۇۇدا سۇۇۇۇ ئىچىشۇۇۇتىن ،تامۇۇۇاق يېيىشۇۇتىن ،يىۇۇۇپەك كىۇۇۇيىم كىيىشۇۇۇتىن ۋە
ئۇنىڭ ئۈستىدە ئولتۇرۇشتىن چەكلىگەن .
كىمكۇۇۇى يىۇۇۇپەك كىيىمنۇۇۇى ئەرلەرگە ھۇۇۇاالل سانىسۇۇۇا ،كۇۇۇاپىر بولىۇۇۇدۇ.
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم پەقەت قىچىشۇۇۇقاق ،قوتۇۇۇو
ۋە باشۇۇۇقا كېسۇۇۇەللەرگە ئوخشۇۇۇاش ئۆزرىسۇۇۇى بۇۇۇار كىشۇۇۇىلەرگە ،شۇۇۇۇنداقال،
جەڭچىۇۇۇۇلەرگە دۈشۇۇۇۇمەن بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۇرۇش قىلىۇۇۇۇدىغان چاغۇۇۇۇدا يىۇۇۇۇپەك
كىيىم كىيىشكە ئېھتىياج يۈزىسىدىن رۇخسەت بەرگەن.
بۇۇۇۇارلىق مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئىجماسۇۇۇۇىغا (پىكىۇۇۇۇر بىۇۇۇۇرلىكىگە) كۇۇۇۇۆرە،
ئەرلەرنىۇۇڭ يىۇۇپەك كىيىمنۇۇى ياسۇۇىنىش ئۈچۇۇۈن كىيىشۇۇى قەتلىۇۇي ھۇۇارام.
كىيىمنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆپ قىسۇۇۇۇمى يىپەكۇۇۇۇتىن تەركىۇۇۇۇب تاپقۇۇۇۇان بولسۇۇۇۇىمۇ
ھارامۇۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،ئەرلەرنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۈزۈك ۋە زەنجىۇۇۇۇرگە ئوخشۇۇۇۇاش
ئۇۇۇۇالتۇن بۇيۇۇۇۇۇمالرنى تاقىشۇۇۇۇى ،ئىۇۇۇۇگەرگە ۋە قىلىچنىۇۇۇۇڭ دەستىسۇۇۇۇىگە
ئۇۇۇالتۇن ئىشلىتىشۇۇۇى ۋە بۇۇۇۇ نەرسۇۇۇىلەرنى ئەرلەر ئۈچۇۇۇۈن ياسۇۇۇاپ بېۇۇۇرىش
ھارامۇۇۇدۇر .چۇۇۇۈنكى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم بىۇۇۇر
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
تىرمىزى ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،تىرمىزى ۋە باشقىالر رىۋايەت قىلغان.
409

چوڭ گۇناھالر

كىشۇۇۇىنىڭ قولىۇۇۇدا ئۇۇۇالتۇن ئۇۇۇۈزۈك كۇۇۇۆرۈپ ،ئۇۇۇۇنى چىقىرىۇۇۇپ تاشۇۇۇلىغان ۋە
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :سۇۇۇۇىلەرنىڭ بىۇۇۇۇرىڭالر ئوتنىۇۇۇۇڭ چۇۇۇۇوغىنى ئېلىۇۇۇۇپ،
قولىغا قويۇشقا ئىنتىلىدۇ» .
ئەرلەرنىۇۇۇڭ كىۇۇۇيىم – كېچەكلىرىنۇۇۇى ئۇۇۇالتۇن ۋە يىۇۇۇپەك يىۇۇۇپ بىۇۇۇلەن
كەشتىلەشۇۇۇۇمۇ ھارامۇۇۇۇدۇر .ئۇۇۇۇالىمالر كىچىۇۇۇۇك ئوغۇۇۇۇۇل بالىنىۇۇۇۇڭ يىۇۇۇۇپەك
كىۇۇۇۇۇۇيىم كىيىشۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۇۇالتۇن تاقىشۇۇۇۇۇۇىنىڭ دۇرۇ يۇۇۇۇۇۇاكى دۇرۇ
ئەمەسۇۇۇۇۇلىكىدە ئىخۇۇۇۇۇتىالپ قىلىشۇۇۇۇۇتى .بەزىۇۇۇۇۇلەر دۇرۇ بولىۇۇۇۇۇدۇ دەپ
قارىسۇۇۇا ،يەنە بەزىۇۇۇلەر پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
يىۇۇۇۇپەك ۋە ئۇۇۇۇالتۇن ھەققىۇۇۇۇدىكى« :بۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇى (يەنۇۇۇۇى يىۇۇۇۇپەك ۋە
ئۇۇۇۇالتۇن) ئۈممىتىمنىۇۇۇۇڭ ئەرلىۇۇۇۇرىگە ھۇۇۇۇارام ،ئاياللىرىغۇۇۇۇا ھااللۇۇۇۇدۇر»
دېۇۇگەن ھەدىسۇۇىنى دەلىۇۇل قىلىۇۇپ :بۇۇۇ ھەدىۇۇ ئاممىبۇۇابتۇر ،شۇۇۇڭا ئۇۇۇ
كىچىۇۇۇك ئوغۇۇۇۇل بۇۇۇالىنىمۇ ئۇۇۇۆز ئىچىۇۇۇگە ئالىۇۇۇدۇ ،دېۇۇۇگەن يەكۇۇۇۈن بىۇۇۇلەن
دۇرۇ بولمايۇۇۇۇۇۇدۇ - ،دەپ قارىغۇۇۇۇۇۇان .بۇۇۇۇۇۇۇ ،ئىمۇۇۇۇۇۇام ئەھۇۇۇۇۇۇمەد ۋە
باشقىالرنىڭ قارىشىدۇر.
ﷲ تىۇۇۇۇن بىزنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇدىغان ۋە رازى بولىۇۇۇۇدىغان
ئىشۇۇۇقا مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى سۇۇۇېخى ،ناھۇۇۇايىتى
كەرەملىكتۇر.

مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئەللىك يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
قۇلنىڭ خوجايىنىدىن قېچىشى
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :قۇۇۇۇل
(خوجايىنىۇۇدىن) قاچقۇۇان چاغۇۇدا ،نۇۇامىزى قوبۇۇۇل بولمايۇۇدۇ» ؛ «قايسۇۇىبىر قۇۇۇل
قاچسۇۇا ،ئىگىۇۇدارچىلىقىمىزدىن (يەنۇۇى ئىسۇۇالم دىنىنىۇۇڭ كاپالىتىۇۇدىن) ئۇۇادا –
جۇدا بولغان بولىدۇ (يەنى ئۇنىڭ قىلمىشى ئۆزىگە بولىدۇ)» .
جۇۇابىر ئىبنۇۇى ئابۇۇدۇلالال رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :ئۇۇۈچ تۈرلۇۇۈك
كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇل بولمايۇۇۇدۇ ،قىلغۇۇۇان ياخشۇۇۇىلىقلىرى ئاسۇۇۇمانغا
كۆتۈرۈلمەيۇۇدۇ .بىرىنچۇۇى ،خوجايىنىۇۇدىن قاچقۇۇان قۇۇۇل ،تۇۇاكى قايتىۇۇپ كېلىۇۇپ
خوجايىنىنىۇۇڭ قولىغۇۇا قۇۇولىنى قۇۇويمىغىچە؛ ئىككىنچۇۇى ،ئېرىنىۇۇڭ غەزىپىنۇۇى
كەلتۇۇۈرگەن ئايۇۇال ،تۇۇاكى ئېۇۇرى ئۇنىڭۇۇدىن رازى بۇۇولمىغىچە؛ ئۇۇۈچىنچى ،مەس ۇ
تاكى مەستلىكى ئوڭشالمىغىچە» .
فۇۇۇۇزالە ئىبنۇۇۇى ئەبىۇۇۇدتىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق
دېۇۇيىلگەن« :ئۇۇۈچ تۈرل ۇۈك كىشۇۇىنىڭ ئۇۇاقىۋىتى سۇۇورالمايدۇ :بىۇۇرى ،جامۇۇائەتتىن
ئايرىلىۇۇپ( ،ئىسۇۇالمىي) دۆلەت رەئىسۇۇىگە قارشۇۇى چىققۇۇان ۋە گۇناھكۇۇار ھالۇۇدا
ئۇۇۆلگەن كىشۇۇى؛ ئىككىنچىسۇۇى ،قېچىۇۇپ كەتۇۇكەن قۇۇۇل؛ ئۈچىنچىسۇۇى ،ئېۇۇرى
ھەمۇۇمە نەرسىسۇۇىنى تەق قىلىۇۇپ بەرگەن ،ئەممۇۇا ئېۇۇرى يېنىۇۇدا يۇۇوق پەيۇۇتلەردە
(جۇۇاھىلىيەت دەۋرىۇۇدىكى ئايۇۇالالردەك) ياسۇۇىنىپ ،سۇۇىرتقا چىققۇۇان ئايۇۇال» .
مۇنۇۇداق ئايۇۇالالر مۇۇۇھەممەد سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەمدىن كېۇۇيىن ئىسۇۇا
ئەلەيھىسساالم چۈشكىچە ئارىلىقتا ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.

مۇسلىم ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئىبنى خۇزەيمە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ھىببان ،ھاكىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنىدى سەھىى - ،دېگەن.
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ئەللىك سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲتىن باشقىسىنىڭ نامىنى ئاتاپ ماب بوغۇزالش
مەسۇۇۇىلەن ،مۇۇۇال بوغۇزلىغانۇۇۇدا :بىسۇۇۇمىلالال (يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى
بىۇۇۇلەن بوغۇۇۇۇزاليمەن) دېيىشۇۇۇنىڭ ئورنىغۇۇۇا :شۇۇۇەيتاننىڭ ئىسۇۇۇمى بىۇۇۇلەن
بوغۇۇۇۇۇزاليمەن دېۇۇۇۇيىش يۇۇۇۇاكى :پۇۇۇۇاالنچى بۇتنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى بىۇۇۇۇلەن
بوغۇۇۇۇۇزاليمەن دېۇۇۇۇيىش ۋەيۇۇۇۇاكى :پۇسۇۇۇۇتانى ئەۋلىيانىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن
بوغۇزاليمەن دېيىش چوڭ گۇناھتۇر.
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :الج نجو و و ْ ُئ َُاْ ِمَّو ووع جُ يو و و ِْ جئ ِر ا و ووم مِ
ِ
اّلل جك جْي و ووِّ ج إِاَّ و ووُِّ
ُْ
ج
ْ ُ
ل ِجُ ْس و و ﴾ ﴿(ئۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇئمىنلەر!) ﷲنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمىغۇۇۇۇان (يەنۇۇۇۇى
بىسۇۇۇۇمىلالال دەپ زەبھۇۇۇۇى قىلىنمىغۇۇۇۇان) ھۇۇۇۇايۋانالرنى يۇۇۇۇېمەڭالر ،ئۇۇۇۇۇنى
يېيىش ئەلۋەتتە گۇناھتۇر﴾ .
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :يۇقىرىۇۇۇدىكى
ئۇۇۇۇايەتتىن ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايىتى كۇۇۇۇۆزدە تۇتۇلىۇۇۇۇدۇُ ﴿ :ح مِرجهو و ْ جك ج و ْوي ُِ ُم
الْ يت و و و و وَُ الْ و و و و و َّ ج و و و و ووم ا ِْْن ِلي و و و و و ِر هو و و و ووع يُ ِ و و و و و َّ لِغج و و و و و ِ مِ
اّلل بِو و و و و ِوِّ جالْ ُ ْن جخنِ جَ و و و و وَُ جالْ ج َْقُو و و و ووَ ج ُ جالْ ُ تجو جرِمَيج و و و و وَُ
ْ
جج
ج ْج ج
ُج ْ ُ
الن ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
السو ووبُ ُ إالَّ جه و ووع جئْيو ووتُ ْم ج جه و ووع ُبوو و ج جك جو ووَ النُّ ُ و وول﴾ ﴿سۇۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۇۆزى
َّاي ج و و وَُ ج جه و ووع يج جئو و و ج َّ
ج

ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ،قۇۇۇان ،چوشۇۇۇقا گۆشۇۇۇى ،ﷲتىۇۇۇن غەيرىنىۇۇۇڭ (يەنۇۇۇى
بۇتالرنىۇۇۇۇڭ) نۇۇۇۇامى تىلغۇۇۇۇا ئېلىنىۇۇۇۇپ بوغۇزالنغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇايۋان ،بۇغۇۇۇۇۇپ
ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان ،ئۇۇۇۇۇۇرۇپ ئۆلتۇۇۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇۇۇايۋان( ،ھۇۇۇۇۇايۋانالر
تەرىپىۇۇۇدىن) ئۈسۇۇۇۈپ ئۆلتۇۇۇۈرۈلگەن ھۇۇۇايۋان ،يىرتقۇۇۇۇچ ھۇۇۇايۋانالر يېرىۇۇۇپ
ئۆلتۇۇۇۈرۈپ يۇۇۇېگەن ھۇۇۇايۋان (نىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى يېۇۇۇيىش) ھۇۇۇارام قىلىنۇۇۇدى.
لۇۇۇۇېكىن (يۇقىرىۇۇۇۇدىكى بەش تۈرلۇۇۇۇۈك ھايۋانۇۇۇۇدىن جېنۇۇۇۇى چىقمىغۇۇۇۇان
چاغۇۇۇۇدا) بۇغۇۇۇۇۇزلىغىنىڭالر ھۇۇۇۇاالل بۇلىۇۇۇۇدۇ .ھەمۇۇۇۇدە بۇتالرغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ
بېرىلىپ ئۇنىڭ يېنىدا بۇغۇزالنغان ھايۋانالر ھارام قىلىندى﴾ .

سۈرە ئەنلام 020 ،ۇ ئايەت.
سۈرە مائىدە 2 ،ۇ ئايەت.
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كەلبۇۇۇۇى ئالۇۇۇۇدىنقى ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇۇدۇ :مەزكۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەت ﷲنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمۇۇۇۇاي بوغۇزالنغۇۇۇۇان
ھۇۇۇايۋانالرنى ،شۇۇۇۇنداقال ،ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇىنىڭ ئىسۇۇۇمى ئېيتىلىۇۇۇپ
بوغۇزالنغان ھايۋانالرنى يېيىشنىڭ ھاراملىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ئەتۇۇۇۇا ئىبنۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ رەبۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :مەزكۇۇۇۇۇر ئۇۇۇۇايەتتە
قۇرەيشۇۇۇلەر ۋە باشۇۇۇقا ئەرەبۇۇۇلەر بۇتالرغۇۇۇا ئاتۇۇۇاپ بوغۇزلىغۇۇۇان ھايۋانالرنىۇۇۇڭ
گۆشۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش مەنلۇۇۇۇى قىلىنىۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ﴿ ج إِاَّو ووُِّ ل ِجُ ْس و و ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇنى
يېۇۇۇيىش ئەلۇۇۇۋەتتە گۇنۇۇۇاھتۇر﴾ .يەنۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى تىلغۇۇۇا ئېلىنمىغۇۇۇان
ھايۋاننىۇۇۇۇڭ گۆشۇۇۇۇىنى يېۇۇۇۇيىش گۇنۇۇۇۇاھتۇر .شۇۇۇۇۇنداقال ئۇۇۇۇۇ ،ھەقۇۇۇۇتىن
يىراقالشقانلىق ۋە دىندىن چىققانلىق بولىدۇ.
ﷲ تائۇۇۇاال مەزكۇۇۇۇر ئايەتنىۇۇۇڭ داۋامىۇۇۇدا مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :إِ َّن َّ ِ
الك وويجعا ج
ج
لجيَحو و و ووَ جن إِ جم يج لِيو و و ووت ِ ُِم لِيَو و و و ِ
وعَلَُُئ ْم﴾ ﴿شۈبھسۇۇۇۇۇۇۇۇىزكى ،شۇۇۇۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇۇۇۇۇۇۇۇۆز
ْ ُج
ْج
ُ ُ
دوسۇۇۇتلىرىنى (يەنۇۇۇى مۇشۇۇۇرىكالرنى) سۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇقا
ۋەسۋەسۇۇۇە قىلىۇۇۇدۇ﴾  .يەنۇۇۇى شۇۇۇەيتان ئۆزىنىۇۇۇڭ دوسۇۇۇتىغا ئىلھۇۇۇام قىلىۇۇۇپ،
ئۇنىۇۇۇڭ قەلۇۇۇبىگە نۇۇۇاھەق دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇنى تاشۇۇۇاليدۇ .ئەمەلىيەتتىمۇۇۇۇ
مۇشۇۇۇرىكالر ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ھەققىۇۇۇدە مۇۇۇۇئمىنلەر بىۇۇۇلەن
دەتاالش قىلغان ئىدى.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :شۇۇۇەيتانالر ئىنسۇۇۇانالردىن ئۇيۇشۇۇۇقان دوسۇۇۇتلىرىغا :ئۇۇۇۆز
قولۇۇۇۇڭالر بىۇۇۇلەن ئۆلتۇۇۇۈرگەن ھۇۇۇايۋاننى يەيسۇۇۇىلەر  -يۇۇۇۇ ،ﷲ ئۆلتۇۇۇۈرۈپ
بەرگەن ھۇۇۇۇايۋاننى نېمىشۇۇۇۇقا يېمەيسۇۇۇۇىلەر؟  -دەپ ۋەسۋەسۇۇۇۇە قىلۇۇۇۇدى.
شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى نازىۇۇۇل قىلۇۇۇدى ﴿ :ج إِ ْن يجاج ْ تُ ُ ووَ ُ ْم﴾
﴿ئەگەر ئۇالرغۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلىسۇۇۇۇاڭالر﴾ يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۇۈپ قالغۇۇۇۇان
ھايۋاننىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى ھۇۇۇاالل ساناشۇۇۇتا ئۇالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلسۇۇۇاڭالر﴿ ،إِاَّ ُِ و ْوم
لج ُ ْك ِرُئَ جن﴾ ﴿سىلەر چوقۇم مۇشرىك بولۇپ قالىسىلەر﴾ .

سۈرە ئەنلام 020 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئەنلام 020 ،ۇ ئايەت.
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زۇججۇۇۇاج مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەت ﷲ ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىنى
ھۇۇۇاالل ،ھۇۇۇاالل قىلغۇۇۇان نەرسۇۇۇىنى ھۇۇۇارام قىلغۇۇۇان ھەرقانۇۇۇداق كىشۇۇۇىنىڭ
مۇشرىك بولۇپ قالىدىغانلىقىغا دەلىلدۇر.
ئەگەر بىۇۇۇۇرى :بىۇۇۇۇرەر مۇسۇۇۇۇۇلمان بىسۇۇۇۇمىلالال دېمەسۇۇۇۇتىن مۇۇۇۇال
بوغۇزلىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى قانۇۇۇداق يەيسۇۇۇىلەر؟ چۇۇۇۈنكى مەزكۇۇۇۇر ئۇۇۇايەت بۇنىڭمۇۇۇۇ
ھاراملىقىغۇۇۇۇا دەلىۇۇۇۇل ئەمەسۇۇۇۇمۇ؟  -دەپ سورىسۇۇۇۇا ،بۇنىڭغۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇداق
جۇۇۇۇاۋا بېرىمىۇۇۇۇز :تەپسىرشۇناسۇۇۇۇالرِ﴿ :مَّو ووع جُْ يُو و ِْ جئ ِر ا ْ و و ُوم ا مِّلل جك جْيو و ِوِّ﴾ ﴿ﷲنىۇۇۇۇڭ
ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمىغۇۇۇۇان ھۇۇۇۇايۋانالرنى﴾ دېۇۇۇۇگەن ئۇۇۇۇايەتنى ئۇۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۇۈپ
قالغۇۇۇان ھايۋانغۇۇۇا قارىتىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالردىن ھۇۇۇېچكىم بۇۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنى بىۇۇۇۇرەر
مۇسۇۇۇۇۇلمان بىسۇۇۇۇمىلالال دېمەسۇۇۇۇتىن بوغۇزلىغۇۇۇۇان ھايۋانغۇۇۇۇا قاراتمايۇۇۇۇدۇ.
ئۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا يەنە بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتتە ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان
ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدىغان مۇنداق بىرقانچە دەلىل بار:
بىرىنچىسۇۇۇۇى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ ﴿ :ج إِاَّو وُِّ لجُِ ْسو و ﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇنى يېۇۇۇۇيىش ئەلۇۇۇۇۋەتتە
گۇنۇۇۇۇاھتۇر﴾ دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇۇپ ،بىۇۇۇۇرەر مۇسۇۇۇۇۇلمان بىسۇۇۇۇمىلالال
دېمەسۇۇۇتىن بوغۇزلىغۇۇۇان ھايۋاننىۇۇۇڭ گۆشۇۇۇىنى يۇۇۇېگەن كىشۇۇۇى گۇناھكۇۇۇار
بولمايدۇ.
ئىككىنچىسۇۇۇۇۇۇۇۇى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ :إِ َّن َّ ِ
َحو و و ووَ جن إِ جم يج ْ لِيجو و و ووت ِ ُِ ْم
الكو و و وويجعا ج لجيُ ُ
ج
لِيَ و و ِ
وعَلَُُئ ْم﴾ ﴿شۈبھسۇۇۇۇۇىزكى ،شۇۇۇۇۇەيتانالر ئۇۇۇۇۇۆز دوسۇۇۇۇۇتلىرىنى (يەنۇۇۇۇۇى
ُج
مۇشۇۇۇرىكالرنى) سۇۇۇىلەر بىۇۇۇلەن دەتۇۇۇاالش قىلىشۇۇۇقا ۋەسۋەسۇۇۇە قىلىۇۇۇدۇ﴾
دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ ،بۇۇۇۇ يەردىكۇۇۇى دەتۇۇۇاالش بىسۇۇۇمىلالھنى تاشۇۇۇالپ
قويغۇۇۇان مۇسۇۇۇۇلمان بوغۇزلىغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ھەققىۇۇۇدە ئەمە  ،بەلكۇۇۇى ئۇۇۇۆزى
ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھۇۇۇايۋان ھەققىۇۇۇدە ئىكەنلىكىۇۇۇگە بۇۇۇارلىق تەپسىرشۇناسۇۇۇالر
ئىجما قىلغان (يەنى بىردەك قاراشقا كەلگەن).
ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇۇۇۇۇى ،ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ :ج إِ ْن يجاج ْ تُ ُ و و و ووَ ُ ْم إِاَّ ُِ و و و و ْوم لج ُ ْكو و و و و ِرُئَ جن﴾
﴿ئەگەر ئۇالرغۇۇۇا ئىتۇۇۇائەت قىلىسۇۇۇاڭالر ،سۇۇۇىلەر چوقۇۇۇۇم مۇشۇۇۇرىك بولۇۇۇۇپ
قالىسۇۇۇىلەر﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۆزى ئۆلۇۇۇۈپ قالغۇۇۇان ھايۋاننىۇۇۇڭ
گۆشۇۇۇۇىنى ھۇۇۇۇاالل دەپ يۇۇۇۇېگەن كىشۇۇۇۇى مۇشۇۇۇۇرىك بولىۇۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇۇا
بوغۇزالنغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا ﷲنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ئېيتىلمۇۇۇۇاي قالغۇۇۇۇان ھايۋاننىۇۇۇۇڭ
گۆشىنى يېگەن كىشى مۇشرىك بولمايدۇ.
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ئەبۇۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇۇر ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلغۇۇۇان بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :بىۇۇۇر كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:
_ (ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى!) ئېيتىۇۇۇپ بەرگىنچۇۇۇۇ؟ ئىچىمىۇۇۇزدىن
بىۇۇۇرى ھۇۇۇايۋان بوغۇزلىغانۇۇۇدا ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىنى تىلغۇۇۇا ئېلىشۇۇۇنى ئۇنتۇۇۇۇپ
قالسۇۇۇا ،ئۇنىۇۇۇڭ ھۇۇۇۆكمى قانۇۇۇداق بولىۇۇۇدۇ؟  -دەپ سۇۇۇورىغاندا ،پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ﷲنىۇۇۇۇڭ ئىسۇۇۇۇمى ھەربىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ ئاغزىدىۇۇۇۇدۇر  - ،دەپ
جاۋا بەردى.
ئەبۇۇۇۇ مەنسۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت
قىلغۇۇۇان يەنە بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ مۇسۇۇۇۇۇلمانلىق ئىسۇۇۇۇمى كۇپايىۇۇۇۇدۇر.
ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇۇۇال بوغۇزلىغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ﷲنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمىنى (يەنۇۇۇى بىسۇۇۇمىلالال
دەپ بوغۇزالشۇۇۇۇۇنى) ئۇنتۇۇۇۇۇۇپ قالسۇۇۇۇۇا ،گۆشۇۇۇۇۇىنى يېگەنۇۇۇۇۇدە ﷲنىۇۇۇۇۇڭ
ئىسمىنى تىلغا ئېلىپ (يەنى بىسمىلالال دەپ) يېسۇن» .
ئائىشۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن مۇنۇۇۇداق رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر
گۇرۇال كىشىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! بەزى ئىنسۇۇۇانالر بىۇۇۇزگە گۇۇۇوش ئېلىۇۇۇپ
كېلىۇۇۇدۇ .ئەممۇۇۇا بىۇۇۇز (ئۇۇۇۇ ھۇۇۇايۋان سۇۇۇويۇلغان چاغۇۇۇدا) ﷲنىۇۇۇڭ ئىسۇۇۇمى
ئېيتىلۇۇۇدىمۇ يۇۇۇاكى ئېيتىلمىۇۇۇدىمۇ بىلمەيمىۇۇۇز؟  -دەپ سۇۇۇورىغان ئىۇۇۇدى،
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ سىلەر بىسمىلالال دەپ يەۋېرىڭالر - ،دەپ جاۋا بەردى .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ« :ﷲتىۇۇۇن باشۇۇۇقا
نەرسۇۇۇىنىڭ نامىغۇۇۇا ئاتۇۇۇاپ مۇۇۇال بوغۇزلىغۇۇۇان كىشۇۇۇىگە ﷲنىۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇى
بولسۇن!» دېگەن ھەدىسى يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىدى.

تەبەرانى «ئەللەۋسەت» نۇاملىق كىتابىۇدا رىۇۋايەت قىلغۇان بولۇۇپ ،سۇەنىدىدە مەرۋان ئىبنۇى سۇالىم غىفۇارى ئىسۇىملىك
ھەدىسى مەترۇك بىرى بار.
دارۇقۇتنى ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،دارىمى ،نەسائى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە مالىك رىۋايەت قىلغان.
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ئەللىك توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
بىراۋنى دادىسى ئەمەسلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ،دادام دەپ دەۋا قىلىش
سۇۇۇەئد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قانۇۇۇداق بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
بىراۋنۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇى ئەمەسۇۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ ،مېنىۇۇۇۇڭ دادام دەپ
دەۋا قىلسا ،جەننەت ئۇنىڭغا ھارام بولىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«داداڭالردىۇۇۇۇۇن ۋاز كەچمەڭۇۇۇۇۇالر ،كىمكۇۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇۇىدىن ۋاز كەچسۇۇۇۇۇە،
كاپىر بولىدۇ» .
يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :كىمكۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇىدىن
باشۇۇۇۇۇقا بىرىنۇۇۇۇۇى دادام دەپ دەۋا قىلسۇۇۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا ﷲنىۇۇۇۇۇڭ لەنىتۇۇۇۇۇى
بولسۇن» .
زەيۇۇد ئىبنۇۇۇى شۇۇەرىك مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئەلۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ
مۇۇۇۇنبەر ئۈسۇۇۇتىدە خۇۇۇۇتبە ئوقۇغۇۇۇانلىقىنى كۇۇۇۆردۈم ۋە ئۇنىۇۇۇڭ خۇتبىۇۇۇدە:
ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،بىۇۇۇزدە ﷲنىۇۇۇڭ كىتابىۇۇۇدىن ۋە مانۇۇۇا بۇۇۇۇ
سۇۇۇەھىپىدىن (پۈتۇۇۇۈكتىن) باشۇۇۇقا ئوقۇشۇۇۇقا تېگىشۇۇۇلىك كىتۇۇۇا يۇۇۇوق- ،
دېگەنلىكىنۇۇۇۇى ئاڭلىۇۇۇۇدىم .ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇ سۇۇۇۇەھىپىنى
ئاچقۇۇۇان ئىۇۇۇدى ،ئۇنىڭۇۇۇدا (تۇۇۇۆلەمگە بېرىلىۇۇۇدىغان) تۆگىلەرنىۇۇۇڭ يېشۇۇۇى،
قىساسۇۇۇنىڭ بىۇۇۇر قىسۇۇۇىم ھۆكۇۇۇۈملىرى يېزىلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن .ئۇنىڭۇۇۇدا يەنە
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكۇۇۇۇى
يېزىلغۇۇۇان ئىۇۇۇكەن« :مەدىنىنىۇۇۇڭ ″ئىيۇۇۇر ″تېغىۇۇۇدىن ″سۇۇۇەۋر ″تۇۇۇېغىغىچە
بولغۇۇۇۇۇان ئۇۇۇۇۇارىلىق ھەرەمۇۇۇۇۇدۇر .كىمكۇۇۇۇۇى مەدىنىنىۇۇۇۇۇڭ ھەرەم بولغۇۇۇۇۇان
قىسۇۇمىدا كىتۇۇا ۋە سۇۇۈننەتكە خىۇۇالپ بىۇۇر ئىشۇۇنى پەيۇۇدا قىلسۇۇا يۇۇاكى
بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان.
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ئەھلۇۇۇى بىۇۇۇدئەتكە پانۇۇۇاھلىق بەرسۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇا ﷲنىۇۇۇڭ ،پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ
ۋە بۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇى بولىۇۇۇدۇ .قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى ،ﷲ تائۇۇۇاال
ئۇنىۇۇۇۇڭ نە پەرز ،نە نەپۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇادەتلىرىنى قوبۇۇۇۇۇل قىلمايۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇى
ئۆزىنىۇۇۇڭ ئىگىسۇۇۇىدىن يۇۇۇۈز ئۇۇۇۆرۈپ ،باشۇۇۇقا ئىۇۇۇگە تېپىۋالسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا ئەنە
شۇۇۇۇۇنداق لەنەت بولىۇۇۇۇدۇ .مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ كاپۇۇۇۇالىتى ۋە ئىگىۇۇۇۇدارچىلىقى
بىردۇر» .
ئەبۇۇۇۇۇ زەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،ئۇۇۇۇۇ
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇى
ئاڭلىغۇۇۇۇان« :بىراۋنۇۇۇۇى دادىسۇۇۇۇى ئەمەسۇۇۇۇلىكىنى بىلىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ ،دادام
دەپ دەۋا قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇزدىن ئەمە ۋە كۇۇۇۇاپىر بولىۇۇۇۇدۇ .ئۆزىنىۇۇۇۇڭ
بولمىغۇۇۇۇان نەرسۇۇۇۇۇىنى مېنىۇۇۇۇۇڭ دەپ دەۋا قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇۇىمۇ بىۇۇۇۇۇزدىن
ئەمە  ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆزىگە دوزاخۇۇۇتىن جۇۇۇاي تەييۇۇۇارالپ قويسۇۇۇۇن .كىمكۇۇۇى بىۇۇۇر
ئىنسۇۇۇۇاننى :كۇۇۇۇاپىر - ،دېسۇۇۇۇە يۇۇۇۇاكى :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ دۈشۇۇۇۇمىنى!  -دەپ
چاقىرسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇ ئۇۇۇادەم شۇۇۇۇنداق بولمىغۇۇۇان تەقدىسۇۇۇدە ،بۇۇۇۇ سۇۇۇۆز ئۇنىۇۇۇڭ
ئۆزىگە قايتىدۇ» .
ﷲ تائۇۇۇۇاالدىن بىزنۇۇۇۇى ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇىنى ،ئامۇۇۇۇانلىق بېرىشۇۇۇۇىنى ۋە
ئۇۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ،رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان ئىشۇۇۇۇۇقا مۇۇۇۇۇۇۋەپپەق
قىلىشىنى تىلەيمىز .ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،مالىك ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئاتمىشىنچى چوڭ گۇناھ:
تەنە قىلىش ،گېپىدە چىڭ تۇرۇپ جېدەب قىلىش ۋە قاتتىق مۇنازىرە
قىلىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج ِهو و جون النَّو و ِ
وعا جهو وون يُو ْ َِبُ و و ج قجو َْلُو ووُِّ ِِف ا ْجيجو ووع ِ ال و و ُّ اْويجع
اّللج جك جو و و ووَ جه و و و ووع ِِف قجو ْبِو و و و ِوِّ ج ُ و و و و جوَ يجلجو و و و و ُّ ا ِْ ج و و و ووعِ ج إِ جا نجو و و و و جوََّم ج و و و و و جَ ِِف األج ْ ِ
ض لِيُو ُْ ِسو و و و و ج رِيِ جُ و و و ووع
جيُ ْكو و و و و ُِ ُ م
وعَ﴾ ﴿(ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد!) كىشۇۇۇۇۇىلەر
اّللُ الج َُِي و و ُّ
جيُو ُْ ِو و و ج ا ْجو و ْور ج
َّسو و و ج ج م
سو و ج
ف جالن ْ
ول ال جُ ج

ئارىسۇۇۇۇىدا شۇۇۇۇۇنداق ئۇۇۇۇادەم بۇۇۇۇاركى ،ئۇنىۇۇۇۇڭ دۇنيۇۇۇۇا تىرىكچىلىكۇۇۇۇى
توغرىسۇۇۇۇىدىكى سۇۇۇۇۆزى سۇۇۇۇېنى قىزىقتۇرىۇۇۇۇدۇ (لۇۇۇۇېكىن ئۇۇۇۇۇ يالغۇۇۇۇانچى
مۇنۇۇۇاپىقتۇر) ،ئۇۇۇۇ دىلىۇۇۇدىكى نەرسۇۇۇىگە (يەنۇۇۇى دىلۇۇۇى باشۇۇۇقا تىلۇۇۇى باشۇۇۇقا
ئەمەسۇۇۇلىكىگە) ﷲنۇۇۇى گۇۇۇۇۋاال قىلىۇۇۇدۇ .ھۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇ (سۇۇۇاڭا ۋە سۇۇۇاڭا
ئەگەشۇۇۇۇكۈچىلەرگە) ئەشۇۇۇۇەددىي دۈشۇۇۇۇمەندۇر (كۆرۈنۈشۇۇۇۇتە ئۇۇۇۇۇ شۇۇۇۇېرىن
سۇۇۇۆزى ئۇۇۇارقىلىق دىنۇۇۇدار قىيۇۇۇاپەتكە كىرىۋالىۇۇۇدۇ) .ئۇۇۇۇ (ھوزۇرۇڭۇۇۇدىن)
قايتقانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن ،زېمىنۇۇۇۇۇدا بۇزۇقچىلىۇۇۇۇۇق قىلىۇۇۇۇۇش ئۈچۇۇۇۇۇۈن ۋە
زىرائەتلەرنۇۇۇى ،ھايۋانۇۇۇاتالرنى ھۇۇۇاالك قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن تىرىشۇۇۇىدۇ (ئۇنىۇۇۇڭ
بۇزغۇۇۇۇۇنچىلىقى ئەمەلۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالرنى ھۇۇۇۇاالك قىلىۇۇۇۇش ئۈچۈنۇۇۇۇدۇر،
چۇۇۇۇۈنكى زىرائەتلەرسۇۇۇۇىز ۋە ھايۋاناتالرسۇۇۇۇىز ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ ياشىيالىشۇۇۇۇى
مۇمكىن ئەمە ) .ﷲ بۇزۇقچىلىقنى ياقتۇرمايدۇ﴾ .
ئىمۇۇۇام نەۋەۋى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن!) مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
بىلىشۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇى ،گېپىۇۇۇدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇپ جېۇۇۇدەل قىلىۇۇۇش بەزىۇۇۇدە
ھەقۇۇۇقە تايانغۇۇۇان ئاساسۇۇۇتا بولسۇۇۇا ،يەنە بەزىۇۇۇدە ھەقسۇۇۇىزلىككە تايانغۇۇۇان
ِ
ھالۇۇۇدا بولىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال َُتج ووعَلَُا يج ْ و و ج
ال ِ
ِْتجو و ووع ِ إَِّال بِو و ووعلَِّ ِ و و و و ج ي ْجح جس و و و ُون﴾ ﴿ئەھلۇۇۇۇۇۇۇى كىتۇۇۇۇۇۇۇا بىۇۇۇۇۇۇۇلەن پەقەت ئەڭ
ِ
ِ
س و و ُون﴾
چىرايلىۇۇۇۇۇۇق رەۋىشۇۇۇۇۇۇتە مۇنازىرىلىشۇۇۇۇۇۇىڭالر﴾ ؛ ﴿ ج ج و ووعَ َْلُم بِ و ووعلَِّ و و و ج ي ْ
جح ج
﴿ئۇۇۇۇۇالر (يەنۇۇۇۇى مۇخالىپەتچىلىۇۇۇۇك قىلغۇۇۇۇۇچىالر) بىۇۇۇۇلەن چىرايلىۇۇۇۇق
سۈرە بەقەرە - 213 ،ۋە  214ۇ ئايەتلەر.
سۈرە ئەنكەبۇت 31 ،ۇ ئايەت.
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وعَ ُ ِِف دي و و ووع ِ َِّ ِ َّ ِ
رەۋىشۇۇۇۇۇۇۇتە مۇنازىرىلەشۇۇۇۇۇۇۇكىن﴾ ؛ ﴿ه و و ووع ُُ و و و ِ
ين جئ جُ و و و ُور ا﴾
ج ج
ج
اّلل إَّال ال و و ووِ ج
﴿ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇايەتلىرى (يەنۇۇۇۇى قۇرئۇۇۇۇان) توغرىسۇۇۇۇىدا پەقەت كۇۇۇۇاپىرالر

مۇجادىلە قىلىشىدۇ﴾ .
ئىمۇۇۇۇام نەۋەۋى سۇۇۇۇۆزىنى داۋام قىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئەگەر ھەق
ئۈسۇۇۇتىدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇش ،ئۇۇۇۇنى ئىسۇۇۇپاتالش ۋە مۇۇۇۇداپىلە قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۇۈن
مۇنۇۇۇۇازىرە قىلىنسۇۇۇۇا ،ماختاشۇۇۇۇقا اليىۇۇۇۇق بولىۇۇۇۇدۇ .ئەگەر ھەقنۇۇۇۇى يوققۇۇۇۇا
چىقىۇۇۇۇرىش ۋە ھېچنېمىۇۇۇۇدىن خەۋىۇۇۇۇرى يۇۇۇۇوق قۇۇۇۇارىغۇالرچە مۇنۇۇۇۇازىرە
قىلىنسۇۇۇا ،ئەيىبلەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولىۇۇۇدۇ .دېۇۇۇمەك ،مۇنۇۇۇازىرە قىلىشۇۇۇنىڭ
ماختاشۇۇۇقا يۇۇۇاكى ئەيىبلەشۇۇۇكە اليىۇۇۇق بولۇشۇۇۇى مانۇۇۇا بۇۇۇۇ تەپسۇۇۇىالتقا
بىنائەن بولىدۇ.
دانۇۇۇۇاالردىن بىۇۇۇۇرى :مۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەتتىن باشۇۇۇۇقا دىنغۇۇۇۇا ئەڭ
زىيۇۇۇانلىق ،ئۇۇۇابرۇينى ئەڭ تۆكىۇۇۇدىغان ،دىلنۇۇۇى ئەڭ مەشۇۇۇغۇل قىلىۇۇۇدىغان
نەرسىنى كۆرمىدىم - ،دېگەن ئىكەن.
ئەگەر بىۇۇۇرى :ئىنسۇۇۇان ھەققىنۇۇۇى تولۇۇۇۇق ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن جېۇۇۇدەل
قىلمۇۇۇاي چۇۇۇارە يۇۇۇوق دېسۇۇۇە ،بۇنىڭغۇۇۇا ئىمۇۇۇام غەززالىنىۇۇۇڭ (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇا
رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن!) مۇنۇۇۇۇ جۇۇۇاۋابى بىۇۇۇلەن جۇۇۇاۋا بېرىمىۇۇۇز :شۇۇۇۇنى
بىلىشۇۇۇىڭ كېرەككۇۇۇى ،نۇۇۇاھەق ۋە ئىشۇۇۇنىڭ تېگۇۇۇى – تەكتىنۇۇۇى بىلەسۇۇۇتىن
مۇنازىرىلەشۇۇۇۇكەن كىشۇۇۇۇى چوقۇۇۇۇۇم ئەيىبلىنىۇۇۇۇدۇ .مەسۇۇۇۇىلەن ،قازىنىۇۇۇۇڭ
ۋەكىلىۇۇۇۇگە ئوخشۇۇۇۇاش .قازىنىۇۇۇۇڭ ۋەكىلۇۇۇۇى ھەقنىۇۇۇۇڭ قايسۇۇۇۇى تەرەپۇۇۇۇتە
ئىكەنلىكىنۇۇۇى بىلىشۇۇۇتىن ئىلگىۇۇۇرى مۇنۇۇۇازىرە ئىشۇۇۇىغا ۋەكىۇۇۇل بولىۇۇۇدۇ.
ئاندىن ھەقىقىي ئەھۋالىنى بىلمەستىن مۇنازىرە قىلىدۇ.
كىشۇۇۇۇۇىنىڭ ئۇۇۇۇۇۆز ھەققىنۇۇۇۇۇى تەلەپ قىلىۇۇۇۇۇپ مۇنازىرىلىشىشۇۇۇۇۇىمۇ
ئەيىبلىنىۇۇۇدىغان تۇۇۇۈرگە كىرىۇۇۇدۇ .چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۆز ئېھتىيۇۇۇاجى بىلەنۇۇۇال
چەكلىنىۇۇۇپ قالمايۇۇۇدۇ .ئەكسۇۇۇىچە ،دەۋاگىۇۇۇرىگە تىۇۇۇل ئۇۇۇۇزارتىش ،ئۇۇۇازار
بىۇۇۇرىش ،يالغۇۇۇان سۇۇۇۆزلەش ۋە ئۇۇۇۆز پىكرىۇۇۇدە چىۇۇۇڭ تۇۇۇۇرۇش قاتارلىقالرغۇۇۇا
ئوخشۇۇۇۇاش قىلمىشۇۇۇۇالرنى سۇۇۇۇادىر قىلىۇۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،مۇنۇۇۇۇازىرىگە
ھاقارەتلىۇۇۇۇك سۇۇۇۇۆزلەرنى ئارىالشۇۇۇۇتۇرۇپ قويىۇۇۇۇدۇ .ئەسۇۇۇۇلىدە بىراۋنىۇۇۇۇڭ
ھەققىنۇۇۇى ئۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۈن مۇنۇۇۇداق قىلىشۇۇۇى ھاجەتسۇۇۇىز .دەۋاگىرىنۇۇۇى
سۈرە نەھل 024 ،ۇ ئايەت.
سۈرە غافىر 3 ،ۇ ئايەت.
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يۇۇۇۇېڭىش ۋە ئۇنىڭۇۇۇۇدىن غالىۇۇۇۇب كۇۇۇۇېلىش ئۈچۇۇۇۇۈن تەرسۇۇۇۇالىق قىلىشۇۇۇۇمۇ
كىشىنى مۇنازىرىلىشىشكە ئېلىپ بارىدۇ.
ئەممۇۇۇا ئۇۇۇۇۋال قىلىنغۇچىنىۇۇۇڭ ھەددىۇۇۇدىن ئاشماسۇۇۇتىن ،تەرسۇۇۇالىق
قىلماسۇۇۇۇتىن ،ئېھتىياجۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۆز قىلماسۇۇۇۇتىن ،شۇۇۇۇەرئى يۇۇۇۇول
بىۇۇۇۇۇلەن ھەققىنۇۇۇۇۇى تەلەپ قىلىشۇۇۇۇۇى ھۇۇۇۇۇارام ئەمە  .شۇۇۇۇۇۇنداقتىمۇ،
مۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەتكە ئېلىۇۇۇۇپ بارىۇۇۇۇدىغان يۇۇۇۇولنى تەرك ئېۇۇۇۇتىش
ئەۋزەلۇۇۇدۇر .چۇۇۇۇنكى خۇسۇۇۇۇمەت قىلىشۇۇۇقاندا تىلنۇۇۇى مۆتىۇۇۇدىل ھالۇۇۇدا
تىۇۇۇۇۇزگىنلەش قىۇۇۇۇۇيىن .نېمىشۇۇۇۇۇقا دېگەنۇۇۇۇۇدە ،خۇسۇۇۇۇۇۇمەت كىشۇۇۇۇۇىنى
كۆپتۈرىۇۇۇۇۇۇدۇ ،غەزەپ ئۇۇۇۇۇۇوتىنى قوزغايۇۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر غەزەپ قوزغالسۇۇۇۇۇۇا،
ئىككۇۇۇۇى تەرەپ ئارىسۇۇۇۇىدا ئۇۇۇۇاداۋەت پەيۇۇۇۇدا بولىۇۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇۇا ئىككۇۇۇۇى
تەرەپنىۇۇۇڭ ھەربىۇۇۇرى قارشۇۇۇى تەرەپنىۇۇۇڭ يامۇۇۇان ئەھۋالغۇۇۇا قېلىشۇۇۇى بىۇۇۇلەن
خۇشۇۇۇال بولىۇۇۇدۇ ،خۇشۇۇۇال بولۇشۇۇۇى بىۇۇۇلەن قايغۇرىۇۇۇدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ يۇۇۇۈز –
ئابرۇيىغۇۇۇۇا تىۇۇۇۇل تەككۈزىۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇى مۇنازىرىلەشسۇۇۇۇە ،ئەنە شۇۇۇۇۇنداق
يامۇۇۇان ئۇۇۇاقىۋەتلەرگە دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇ .ئەڭ بولمىغانۇۇۇدىمۇ ،ئۇنىۇۇۇڭ قەلبىنۇۇۇى
بىلۇۇۇارام قىلىۇۇۇدۇ ،ھەتتۇۇۇا نامىزىۇۇۇدا ۋە بۇۇۇوش قالغۇۇۇان ۋاقىتلىرىۇۇۇدا دەۋاگىۇۇۇرى
ئېسۇۇۇىگە كېلىۋالىۇۇۇدۇ .نەتىجىۇۇۇدە ،تۇۇۇوغرا ئىۇۇۇش ئۈسۇۇۇتىدە ئىسۇۇۇتىقامەت
قىاللمايۇۇۇۇدۇ .دېۇۇۇۇمەك ،مۇنۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇمەت يامانلىقنىۇۇۇۇڭ بېشۇۇۇۇىدۇر.
كىشۇۇۇىگە تەنە قىلىشۇۇۇمۇ شۇۇۇۇنداق .شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ،كىشۇۇۇى زۆرۈر بولۇۇۇۇپ
قالمىسۇۇۇۇۇا ،مۇنۇۇۇۇۇازىرە ۋە خۇسۇۇۇۇۇۇمەتنىڭ دەرۋازىسۇۇۇۇۇىنى ئاچماسۇۇۇۇۇلىقى
كېرەك.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ھەر
دائىم ئاداۋەت قىلىشىڭ گۇناھكار بولۇشۇڭغا يېتەرلىك» .
ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :خۇسۇۇۇۇمەتنىڭ ھۇۇۇاالكىتى
(خەتىرى) بار.
*****

تىرمىزى ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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ئەبۇۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :كىمكۇۇۇى
بىۇۇۇۇرەر دەۋادا ئىشۇۇۇۇنىڭ تېگۇۇۇۇى  -تەكتىنۇۇۇۇى بىلۇۇۇۇمەي تۇۇۇۇۇرۇپ جېۇۇۇۇدەل
قىلسۇۇۇا ،تۇۇۇاكى ئۇنىڭۇۇۇدىن ۋاز كەچمىگىۇۇۇچە ﷲنىۇۇۇڭ غەزىپۇۇۇى ئىچىۇۇۇدە
بولىدۇ» .
ئەبۇۇۇۇۇ ئۇمۇۇۇۇامە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ﷲ بىۇۇۇۇرەر قەۋمۇۇۇۇگە
ھىۇۇۇدايەت بەرسۇۇۇە ،ئۇۇۇۇالر ھىۇۇۇدايەت ئۈسۇۇۇتىدىال بولىۇۇۇدىكەن ئازمايۇۇۇدۇ.
ئەممۇۇۇا خۇسۇۇۇۇمەت قىلىشۇۇۇتىن خۇۇۇالىي بواللمايۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن ،ئانۇۇۇدىن
﴿ه ووع ج و جوربَُ ُ لجو و ج إَِّال ج و و ج ِال﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇالر بۇۇۇۇۇ مىسۇۇۇۇالنى
مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇغۇۇۇۇان :ج
پەقەت خۇسۇمەت قىلىش ئۈچۈنال كەلتۈردى﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«مېنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىلەردىن ئەڭ ئەنسۇۇۇۇۇىرەيدىغىنىم ئالىمنىۇۇۇۇۇڭ ئېزىۇۇۇۇۇۇپ
كېتىشۇۇۇى ،مۇناپىقنىۇۇۇڭ قۇرئۇۇۇان ھەققىۇۇۇدە جېۇۇۇدەل قىلىشۇۇۇى ۋە مۇۇۇال ۇ
دۇنيانىڭ سىلەرنى ۋەيران قىلىشىدۇر» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«قۇرئان ھەققىدە جېدەل قىلىش كۇپرىلىقتۇر» .
*****
كىشۇۇۇىلەرگە سۇۇۇۆزلىگەندە گەپۇۇۇدانلىق قىلىۇۇۇپ سۇۇۇۆز ياسۇۇۇاش ،گەپ
ئۇۇۇۇۆزگەرتىش ۋە قاپىيىلەشۇۇۇۇتۈرۈپ سۇۇۇۇۆزلەش مەكۇۇۇۇروال بولۇۇۇۇۇپ ،مۇنۇۇۇۇداق
تەكەللۇۇۇۇپ قىلىۇۇۇش ئەيىۇۇۇب ھېسۇۇۇابلىنىدۇ .شۇۇۇۇڭا سۇۇۇۆز قىلغانۇۇۇدا سۇۇۇۆز
ئۇسۇۇۇۇلۇبىغا دىقۇۇۇۇقەت قىلىۇۇۇۇپ ،ئاساسۇۇۇۇىي مەقسۇۇۇۇەتنى چۈشىنىشۇۇۇۇلىك
قىلىپ سۆزلەش الزىم.

ئىمام غەزالى «ئەللىھيا» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان .سەنەدىدە رەجا ئەبۇ يەھيۇا ئىسۇىملىك بىۇرى بولۇۇپ ،كۆپچىلىۇك
ھەدىسشۇناسالر ئۇنىڭ ھەدىسى زەئىپ كىشى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
ئىمام تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە زۇخرۇف 41 ،ۇ ئايەت.
ئىبنى ھەجەر ھەيسەمى بايان قىلغان ۋە :بۇ ھەدىسنى ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،زەئىپتۇر - ،دېگەن .ئىمام
ئەھمەد ۋە باشقا بىر قىسىم ھەدىسشۇناسالرمۇ بۇ ھەدىسنىڭ زەئىپ ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە تەبەرانى رىۋايەت قىلغان بولۇپ ،ئىنتايىن زەئىپتۇر.
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ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى ئەمۇۇۇۇر ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :ﷲ تائۇۇۇاال ئەرلەردىۇۇۇن خۇۇۇۇددى كۇۇۇاال كۆشۇۇۇىگەندەك
تىلىنى چايناپ گەپ قىلىدىغان ئەرلەرنى يامان كۆرىدۇ» .
جۇۇۇابىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە
ماڭۇۇۇۇا ئەڭ سۇۇۇۇۈيۈملۈك بولىۇۇۇۇدىغىنىڭالر ۋە ئەڭ يۇۇۇۇېقىن ئولتۇرىۇۇۇۇدىغىنىڭالر
ئەڭ ياخشۇۇۇۇى ئەخالققۇۇۇۇا سۇۇۇۇاھىب بۇۇۇۇولغىنىڭالردۇر .ماڭۇۇۇۇا ئەڭ يامۇۇۇۇان
كۆرۈلىۇۇۇۇۇدىغىنىڭالر ۋە مەنۇۇۇۇۇدىن ئەڭ يىۇۇۇۇۇراق بولىۇۇۇۇۇدىغىنىڭالر كۇۇۇۇۇوت –
كۇۇۇوت ،تۇۇۇوال ۋاتىلۇۇۇداپ كىشۇۇۇىلەرنى زېرىكتۈرىۋېتىۇۇۇدىغان ۋە يوغۇۇۇانچىلىق
قىلىدىغان كىشىلەردۇر» .
بۇۇۇۇ يەردە شۇۇۇۇنى ئەسۇۇۇكەرتىش كېرەككۇۇۇى ،نۇتۇۇۇۇق سۇۇۇۆزلىگەندە ۋە
ۋەز ۇ نەسۇۇۇۇىھەت قىلغانۇۇۇۇدا ،ھەددىۇۇۇۇدىن ئاشماسۇۇۇۇتىن ،كىشۇۇۇۇىلەرنى
ھەيۇۇۇۇۇۇران قالدۇرىۇۇۇۇۇۇدىغان سۇۇۇۇۇۇۆزلەرنى ئىشلەتمەسۇۇۇۇۇۇتىن ،چىرايلىۇۇۇۇۇۇق
سۇۇۇۆزلەرنى ئىشۇۇۇلىتىش ئەيىۇۇۇب ھېسۇۇۇابالنمايدۇ .چۇۇۇۈنكى نۇتۇۇۇۇق ۋە ۋەز ۇ
نەسۇۇۇۇىھەتنىڭ مەقسۇۇۇۇىتى ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ قەلبىنۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇائەت -
ئىبۇۇۇادىتىگە مايىۇۇۇل قىلىشۇۇۇتىن ئىبۇۇۇارەت .چىرايلىۇۇۇق سۇۇۇۆزنىڭ تەسۇۇۇىرى
ھەقىۇۇۇۇقەتەن ناھۇۇۇۇايىتى چۇۇۇۇوڭ بولىۇۇۇۇدۇ .توغرىسۇۇۇۇىنى ﷲ ھەممىۇۇۇۇدىن
ياخشى بىلگۈچىدۇر.

ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
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ئاتمىش بىرىنچى چوڭ گۇناھ:
ئارتۇق سۇنى بەرمەسلىك
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :قُ و و ْ يج جيجيْ و ووتُ ْم إِ ْن يج ْ و ووبج ج جهو ووع ًُُئ ْم َجو و ْوَِا رج ج و وون يج و و ْنِي ُِم
ِّللجووع َّه ِو و َ ﴾ ﴿(ئۇالرغۇۇۇۇا) «ئېيتىۇۇۇۇپ بېقىڭالرچۇۇۇۇۇ؟ (سۇۇۇۇۈيىڭالر يەر ئاسۇۇۇۇتىغا)

سۇۇۇىڭىپ كەتسۇۇۇە ،سۇۇۇىلەرگە كىۇۇۇم ئۇۇۇېقىن سۇۇۇۇ كەلتۇۇۇۈرۈپ بېرىۇۇۇدۇ»
دېگىن﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«(ھۇۇۇۇۇاجىتىڭالردىن) ئۇۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۇۇنى (ھۇۇۇۇۇاجەتمەنلەردىن) توسۇۇۇۇۇۇپ
قويمۇۇۇاڭالر .ئۇنۇۇۇداق قىلسۇۇۇاڭالر ،ئۇۇۇوت ۇ چۆپلەرنىۇۇۇڭ ئۆسۈشۇۇۇىنى توسۇۇۇۇپ
قويغۇۇۇۇان بولىسۇۇۇۇىلەر» ؛ «كىمكۇۇۇۇى ھاجىتىۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇارتۇق سۇۇۇۇۇنى يۇۇۇۇاكى
ئۇۇارتۇق ئۇۇوت  -چۇۇۆپنى توسۇۇۇپ قويسۇۇا ،ﷲ تائۇۇاال قىيۇۇامەت كۇۇۈنى پەزلۇۇى
 كەرەمىنى ئۇنىڭدىن توسۇپ قويىدۇ» .پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ﷲ تائۇۇۇۇاال قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى مۇنۇۇۇۇداق ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك كىشۇۇۇۇىگە گەپ
قىلمايۇۇۇدۇ ،ئۇالرغۇۇۇا (رەھۇۇۇمەت نەزىۇۇۇرى بىۇۇۇلەن) قارىمايۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇالرنى
(گۇنۇۇۇاھتىن) پاكلىمايۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر قۇۇۇاتتىق ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار بولىۇۇۇدۇ :بىۇۇۇرى،
چۆلۇۇدە ياشۇۇايدىغان ۋە ھاجىتىۇۇدىن ئۇۇارتۇق سۇۇۈيى بۇۇار كىشۇۇى بولۇۇۇپ ،ئۇۇۇ
سۇۇۇۇنى يولۇچىالرغۇۇۇا بەرمەيۇۇۇدۇ؛ يەنە بىۇۇۇرى ،باشۇۇۇلىقىغا مۇۇۇال  -دۇنيۇۇۇا
ئۈچۇۇۇۈن بەيۇۇۇلەت قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،ئەگەر ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا پۇۇۇۇل  -مۇۇۇال
بېرىۇۇۇپ تۇرسۇۇۇا ،بەيلىۇۇۇتىگە ۋاپۇۇۇا قىلىۇۇۇدۇ .بەرمىسۇۇۇە ،ۋاپاسۇۇۇىزلىق قىلىۇۇۇدۇ؛
ئۈچىنچىسۇۇۇى ،بىراۋغۇۇۇا ئەسۇۇۇىر نامىزىۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن مۇۇۇال سۇۇۇاتىدىغان ،ئۇۇۇۇنى
ئىشۇۇۇۇەندۈرۈش ئۈچۇۇۇۇۈن :مەن بۇۇۇۇۇ مۇۇۇۇالنى مۇۇۇۇانچە پۇلغۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىم ،دەپ

سۈرە مۇلك 21 ،ۇ ئايەت.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەم ئىچىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇى بولۇۇۇۇپ ،خېرىۇۇۇدار
ئۇنىڭغا ئىشىنىدۇ .ھالبۇكى ،ئەمەلىيەت ئۇنداق ئەمە » .
يەنە بىۇۇۇۇر ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :ﷲ تائۇۇۇۇاال سۇۇۇۇۇنىڭ
ئۇۇۇارتۇقىنى بەرمىۇۇۇگەن كىشۇۇۇىگە :خۇۇۇۇددى سۇۇۇەن ئۇۇۇۆز كۇۇۇۈچىڭگە تايىنىۇۇۇپ
ئىۇۇۇۇۇگە بولمىغۇۇۇۇۇان سۇۇۇۇۇۇنى توسۇۇۇۇۇقىنىڭدەك ،بۈگۇۇۇۇۇۈن مەن پەزلۇۇۇۇۇى -
كەرىمىمنى سەندىن توسۇپ قويىمەن - ،دەيدۇ» .

بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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ئاتمىش ئىككىنچى چوڭ گۇناھ:
ئۆلچەمدە ،تارازىدا ،مېتىر ۋە شۇنىڭدەك ئۆلچەش ئەسۋاپلىرىدا كەم
بېرىش
ِ ِ ِ َّ ِ
ين إِ جا ا ْئتجو ووعلَُاْ جك جو ووَ النَّو و ِ
وعا
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جيْو و و لم ْ ُ اجمُُو و و ج ال و ووِ ج
يج ْسو و و و وتجو َْرَُ جن ج إِ جا جئ و و و ووعلَُ ُ ْم يج َّ جاُو و و ووَ ُ ْم ُْ ِس و و و و ُور جن ي ججال يجمُ و و و و ُّون يُ لجِو و و و و ج يجاَّو ُُ و و و ووم َّه ْبو ََُُو و و ووَ جن لِيجو و و و و ْوََ جك ِم و و و و َ
ويم
وعا لِو و و و و جور ِم الْ جوو و و ووعلج ِ ج ﴾ ﴿(ئۆلچەمۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدە ۋە تارازىۇۇۇۇۇۇۇۇۇۇدا) كەم
يجو و و و و ْوَج يجو َُو و و و ووَُ النَّو و و و و ُ

بەرگۇۇۇۈچىلەرگە ۋاي! ئۇۇۇۇالر كىشۇۇۇىلەردىن ئۇۇۇۆلچەپ ئالغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،تولۇۇۇۇق
ئالىۇۇۇۇدۇ .كىشۇۇۇۇىلەرگە ئۇۇۇۇۆلچەپ يۇۇۇۇاكى تارتىۇۇۇۇپ بەرگەن چاغۇۇۇۇدا ،كەم
بېرىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر بۈيۇۇۇۈك بىۇۇۇر كۈنۇۇۇدە تىرىلىۇۇۇدىغانلىقىغا ئىشۇۇۇەنمەمدۇ؟ ئۇۇۇۇ
كۈنۇۇۇۇدە ئىنسۇۇۇۇانالر ئالەملەرنىۇۇۇۇڭ پەرۋەردىگارىنىۇۇۇۇڭ ھۇزۇرىۇۇۇۇدا تىۇۇۇۇك
تۇرىدۇ﴾ .
سۇۇۇۇددى بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ نازىۇۇۇل بولۇۇۇۇش سۇۇۇەۋەبى ھەققىۇۇۇدە توختىلىۇۇۇپ
مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مەدىۇۇۇنىگە
كەلۇۇۇگەن چاغۇۇۇدا ،مەدىنىۇۇۇدە ئەبۇۇۇۇ جۇۇۇۇھەينە ئىسۇۇۇىملىك بىۇۇۇر كىشۇۇۇى
بولۇۇۇۇپ ،ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى يېنىۇۇۇك ،يەنە بىۇۇۇرى ئېغىۇۇۇر ئىككۇۇۇى دانە تارازىسۇۇۇى
بۇۇۇار ئىۇۇۇدى .يېنىۇۇۇك تۇۇۇارازا بىۇۇۇلەن كىشۇۇۇىلەرگە تارتىۇۇۇپ بېرەتتۇۇۇى ،ئېغىۇۇۇر
تۇۇۇارازا بىۇۇۇلەن كىشۇۇۇىلەردىن تارتىۇۇۇپ ئۇۇۇاالتتى .ﷲ تائۇۇۇاال ئەنە شۇۇۇۇ ئەھۋالغۇۇۇا
قارىتا بۇ ئايەتنى نازىل قىلدى .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :بەشۇۇۇكە بەشۇۇۇتۇر (يەنۇۇۇى
بەش گۇناھقا بەش جازا بېرىلىدۇ)» دېدى .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ رەسۇۇۇۇۇلى! بەشۇۇۇۇكە بەش دېۇۇۇۇگەن نۇۇۇۇېمە؟  -دەپ
سورىغان ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

سۈرە مۇتەففىفىن - 0 ،ئايەتتىن  1ۇ ئايەتكىچە.
ئىبنى جەۋزى «زادۇلمەسىر» ناملىق تەپسىرىنىڭ  – 2جىلد – 42 ،بېتىدە بايان قىلغان.
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_ بىرىنچۇۇۇۇى ،قانۇۇۇۇداق بىۇۇۇۇر قەۋم ئەھۇۇۇۇدىنى بۇزغۇۇۇۇان چاغۇۇۇۇدا ،ﷲ
ئۇالرغۇۇۇا دۈشۇۇۇمىنىنى مۇسۇۇۇەللەت قىلىۇۇۇپ قويىۇۇۇدۇ؛ ئىككىنچۇۇۇى ،ئۇۇۇۇالر ﷲ
نازىۇۇل قىلغۇۇۇان ھۆكۈمۇۇۇدىن باشۇۇقا نەرسۇۇۇە بىۇۇۇلەن ھۆكۇۇۈم قىلغۇۇۇان چاغۇۇۇدا،
ئارىلىرىۇۇۇۇدا نۇۇۇۇامراتلىق تارقۇۇۇۇاپ كېتىۇۇۇۇدۇ؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى ،ئۇۇۇۇۇالر ئارىسۇۇۇۇىدا
پاھىشۇۇۇىۋازلىق يۇۇۇامراپ كەتسۇۇۇە ،ﷲ ئۇالرغۇۇۇا ۋابۇۇۇا كېسۇۇۇىلى بېرىۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇى
ئۆلۇۇۇۈم  -يېۇۇۇتىم كۆپىيىۇۇۇپ كېتىۇۇۇدۇ)؛ تۇۇۇۆتىنچى ،ئەگەر ئۇۇۇۇالر ئۇۇۇۆلچەم ۋە
تۇۇۇۇۇارازىنى كەم تۇتسۇۇۇۇۇا ،زىۇۇۇۇۇرائەتتىن مەھۇۇۇۇۇرۇم قىلىنىۇۇۇۇۇپ ،يىلۇۇۇۇۇالرچە
قۇرغاقچىلىققۇۇۇۇۇا دۇچ كېلىۇۇۇۇۇدۇ؛ بەشۇۇۇۇۇىنچى ،ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇالر زاكۇۇۇۇۇاتنى
بەرمىسۇۇۇۇە ،يۇۇۇۇامغۇردىن مەھۇۇۇۇرۇم قالىۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇۇى ﷲ ئۇالرغۇۇۇۇا يۇۇۇۇامغۇر
ياغدۇرۇپ بەرمەيدۇ)  - ،دەپ جاۋا بەردى.
مالىۇۇۇك ئىبنۇۇۇى دىنۇۇۇار مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :قوشۇۇۇنامنى يۇۇۇوقالش ئۈچۇۇۇۈن
ئۇۇۆيىگە كىۇۇردىم .ئۇۇۇ سۇۇەكراتتا ياتقۇۇان بولۇۇۇپ ،مۇنۇۇداق دەۋاتۇۇاتتى :ئۇۇوتتىن
ئىككى تاغ! ئوتتىن ئىككى تاغ! مەن:
_ نېمە دەۋاتىسەن؟  -دەپ سورىدىم .ئۇ:
_ ئۇۇۇى مالىۇۇۇك! مېنىۇۇۇڭ بىۇۇۇرى يېنىۇۇۇك ،يەنە بىۇۇۇرى ئېغىۇۇۇر ئىككۇۇۇى
تۇۇارازام بۇۇار ئىۇۇدى ،يېنىۇۇك تۇۇارزا بىۇۇلەن تارتىۇۇپ بېۇۇرەتتىم ،ئېغىۇۇر تۇۇارازا
بىۇۇۇلەن تارتىۇۇۇپ ئۇۇۇاالتتىم - ،دېۇۇۇدى .مەن ئورنىمۇۇۇدىن تۇۇۇۇرۇپ ،ئىككۇۇۇى
تارازىنى بىر ۇ بىرىگە تەگكۈزۈپ سېلىشتۇرۇپ كۆردۈم .ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇى مالىۇۇۇك! سۇۇۇەن تۇۇۇارازىالرنى بىۇۇۇر ۇ بىۇۇۇرىگە تەككۈزسۇۇۇەڭ،
ئۇۇۇازا تېخىمۇۇۇۇ چوڭىيىۇۇۇپ ۋە كۈچىيىۇۇۇپ كېتىۋاتىۇۇۇدۇ - ،دېۇۇۇدى .ئۇۇۇۇ شۇۇۇۇ
كېسىلىدە ۋاپات بولدى .
ئۇۇۇۆلچەم ،تۇۇۇارازا ۋە مېتىۇۇۇردا كەم بەرگۇۇۇۈچىلەر ئازغىنۇۇۇا نەرسۇۇۇىلەرنى
كەم بېرىۇۇۇدۇ ۋە بۇۇۇۇ ئۇۇۇارقىلىق ئوغرىلىۇۇۇق قىلغۇۇۇان ،خىيۇۇۇانەت قىلغۇۇۇان ۋە
ھۇۇۇارام يۇۇۇېگەن بولىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال بۇۇۇۇ ئىشۇۇۇالرنى قىلغانالرغۇۇۇا ۋەيلۇۇۇۇن
دېۇۇۇگەن دوزاختىكۇۇۇى قۇۇۇاتتىق ئۇۇۇازابنى ۋەدە قىلۇۇۇدى .ۋەيلۇۇۇۇن شۇۇۇۇنداق
يامۇۇۇان جۇۇۇايكى ،ئەگەر دۇنيانىۇۇۇڭ پۈتۇۇۇۈن تۇۇۇاغلىرى ئۇنىڭغۇۇۇا تاشالنسۇۇۇا،
ھارارىتىنىڭ قاتتىقلىقىدىن تاغالرنى ئېرىتىپ تاشلىغان بوالتتى.
ھەيسەمى بۇ ھەدىسنى «مەجمەئۇززەۋائىۇد» نۇاملىق كىتابىۇدا نەقىۇل قىلغۇان ۋە :تەبەرانۇى رىۇۋايەت قىلغۇان - ،دېۇگەن.
ئەلبانى :ھەسەن - ،دېگەن.
ئىبنى ھەجەر «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
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سۇۇۇەلەفلەردىن بىۇۇۇرى :ئۇۇۇۆلچەم ،تۇۇۇارازا ۋە مېتىۇۇۇردا ئىۇۇۇش قىلىۇۇۇدىغان
ئىنسۇۇۇۇانالر ئۈچۇۇۇۇۈن دوزاۇ مۇۇۇۇۇقەررەردۇر .چۇۇۇۇۈنكى ﷲ ئۇۇۇۇۆز رەھمىۇۇۇۇتىگە
ئالغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردىن باشۇۇۇۇقىالر ئۇۇۇۇۆلچەم ۋە تۇۇۇۇارازىنى كەم تۇتۇشۇۇۇۇتىن
ساقلىنالمايدۇ - ،دېگەن ئىكەن .
سۇۇۇەلەفلەردىن يەنە بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر كېسۇۇۇەلنى يۇۇۇوقالش
ئۈچۇۇۇۈن بارغۇۇۇان ئىۇۇۇدىم .كېسۇۇۇەل ئۆلۇۇۇۈش ئالدىۇۇۇدا ئىۇۇۇكەن .مەن ئۇنىڭغۇۇۇا
شۇۇۇۇاھادەت كەلىمىسۇۇۇۇىنى تەلقىۇۇۇۇن قىلۇۇۇۇدىم .ئەممۇۇۇۇا ئۇنىۇۇۇۇڭ تىلۇۇۇۇى
كەلمىدى .ئۇ ھوشىغا كەلگەندە ،مەن ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇۇىم! مەن سۇۇۇۇاڭا شۇۇۇۇاھادەتنى تەلقىۇۇۇۇن قىلۇۇۇۇدىم.
ئەمما تىلىڭ كەلمەيۋاتىدۇ - ،دېسەم ،ئۇ ماڭا:
_ ئۇۇۇى قېرىندىشۇۇۇىم! تارازىنىۇۇۇڭ تىلۇۇۇى مېنىۇۇۇڭ تىلىمنۇۇۇى شۇۇۇاھادەت
ئېيتىشتىن توسىۋېلىۋاتىدۇ - ،دېدى .مەن ئۇنىڭغا:
_ ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇامى بىۇۇۇلەن قەسۇۇۇەمكى ،تۇۇۇوغرا سۇۇۇۆزلىگىن ،تارازىۇۇۇدا
كەم بېرەمتىڭ؟  -دەپ سورىسام ،ئۇ ماڭا:
_ يۇۇۇۇاق ،ﷲنىۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇامى بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،كەم بەرمەيتۇۇۇۇتىم.
لۇۇۇۇېكىن تارازىنىۇۇۇۇڭ تۇۇۇۇۈز تارتىشۇۇۇۇىنى سۇۇۇۇاقالپ ئولتۇرمۇۇۇۇايتتىم - ،دەپ
جۇۇۇاۋا بەردى .تۇۇۇارازىنى تۇۇۇوغرا تۇتمىغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ ھۇۇۇالى بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا،
كەم بەرگەن كىشىنىڭ ھالى نېمە بولۇپ كېتەر؟!
نۇۇۇۇافىئ رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ئىبنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر
رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇا سۇۇۇۇودىگەرلەرنىڭ يېنىۇۇۇۇدىن ئۆتكەنۇۇۇۇدە :ﷲتىۇۇۇۇن
قورقۇۇۇۇۇڭالر ،تۇۇۇۇارازا ۋە ئۇۇۇۇۆلچەمنى تۇۇۇۇوغرا تۇتۇۇۇۇۇڭالر ،كەم تارتمۇۇۇۇاڭالر،
چۇۇۇۇۇۈنكى تۇۇۇۇۇارازا ۋە ئۆلچەمۇۇۇۇۇدە كەم بەرگەن كىشۇۇۇۇۇىلەر (قىيۇۇۇۇۇامەت
مەيدانىۇۇۇۇدا) توختىتىۇۇۇۇپ قويۇلىۇۇۇۇدۇ ،ھەتتۇۇۇۇا ئۇالرنىۇۇۇۇڭ بەدەنلىرىۇۇۇۇدىن
چىققان تەر قۇالقلىرىنىڭ يېرىمىغىچە كېلىدۇ - ،دەيتتى .
كىشۇۇۇۇىلەرگە مۇۇۇۇال سۇۇۇۇاتقاندا مېتىرنۇۇۇۇى چىۇۇۇۇڭ تارتىۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇرۇپ
ئۆلچەيۇۇۇدىغان ،ئۇۇۇۇالردىن مۇۇۇال سۇۇۇېتىۋالغاندا مېتىرنۇۇۇى قويۇۇۇۇپ بېرىۇۇۇپ
ئۆلچەيدىغان سودىگەرلەرمۇ مۇشۇ ھۆكۈمنىڭ ئىچىگە كىرىدۇ.
ئىبنى ھەجەر «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
ئىبنى ھەجەر «ئەززەۋاجىر» ناملىق كىتابىدا بايان قىلغان.
ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
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دانۇۇۇاالردىن بىۇۇۇرى مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر تۇۇۇال داننۇۇۇى كەم بېرىۇۇۇپ،
كەڭلىكۇۇۇۇۇۇى ئاسۇۇۇۇۇۇمان  -زېمىنچىلىۇۇۇۇۇۇك كېلىۇۇۇۇۇۇدىغان جەننەتنۇۇۇۇۇۇى
سۇۇۇېتىۋەتكەن كىشۇۇۇىنىڭ ھالىغۇۇۇا ۋاي بولسۇۇۇۇن! شۇۇۇۇنىڭدەك ،بىۇۇۇر تۇۇۇال
داننۇۇۇى ئوشۇۇۇۇق ئېلىۇۇۇپ ،جەھەنۇۇۇنەم ۋادىسۇۇۇىنى سۇۇۇېتىۋالغان كىشۇۇۇىنىڭ
ھالىغا ۋاي بولسۇن!
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇۇاالدىن بىزنۇۇۇۇۇۇۇى ئەپۇۇۇۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇۇۇۇىنى ،ھەر خىۇۇۇۇۇۇۇل
بااليىلۇۇۇۇاپەتلەردىن ۋە جاپۇۇۇۇا  -مۇشۇۇۇۇەققەتلەردىن ساقلىشۇۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇۇز.
ئۇ ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
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ئاتمىش ئۈچىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲنىڭ تۇيۇقسىز جازالىشىدىن خاتىرجەم بولۇپ كېتىش
﴿حو و و َّ إِ جا رج ِر ُح و ووَاْ ِّللجو ووع يُ نُ و ووَاْ يج ج و و و ِْاجع ُ م بجو ْغتجو و وَِ﴾
ﷲ تائۇۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇۇدۇ :ج

﴿ئۇۇۇۇۇالر تۇۇۇۇاكى ئۇۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇۇرىلگەن نۇۇۇۇېمەتلەردىن خۇشۇۇۇۇال  -خۇۇۇۇۇرام
تۇرغانۇۇۇۇدا ،بىۇۇۇۇز ئۇۇۇۇۇالرنى ئۇشۇۇۇۇتۇمتۇت جازالىۇۇۇۇدۇق﴾ يەنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالرنى
تۇيدۇرماي تۇرۇپ ئازابلىدۇق.
ھەسۇۇۇەن بەسۇۇۇرى :ﷲ تائۇۇۇاال رىزقىنۇۇۇى كەڭ قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى بۇنىۇۇۇڭ
بىۇۇۇر قاپقۇۇۇان ئىكەنلىكىنۇۇۇى ھۇۇۇې قىاللمىسۇۇۇا ،ئۇنۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇ ئەقىلسۇۇۇىزدۇر.
ﷲ تائۇۇۇۇاال رىزقىنۇۇۇۇى تۇۇۇۇار قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى بۇنىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇر رەھۇۇۇۇمەت
ئىكەنلىكىنۇۇۇى ھۇۇۇې قىاللمىسۇۇۇا ،ئۇنۇۇۇداقتا ئۇۇۇۇ ئەقىلسۇۇۇىزدۇر - ،دېۇۇۇگەن.
﴿ح و و َّ إِ جا رج ِر ُحو ووَاْ ِّللجو ووع يُ نُو ووَاْ يج ج و و ِْاجع ُ م بجوغْتجو وَِ رجو وِه جا
ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى ئوقۇغۇۇۇۇان :ج
ُ و ْوم ُهْب ِ ُس ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇالر تۇۇۇاكى ئۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇرىلگەن نۇۇۇېمەتلەردىن خۇشۇۇۇال -
خۇۇۇۇرام تۇرغانۇۇۇدا ،بىۇۇۇز ئۇۇۇۇالرنى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت جازالىۇۇۇدۇق ،ئۇۇۇۇالر ھەسۇۇۇرەتتە
قالۇۇۇدى﴾  .دېۇۇۇمەك ،ﷲ تائۇۇۇاال بىۇۇۇرەر قەۋمنۇۇۇى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت جازالىمۇۇۇاقچى
بولسۇۇۇۇا ،ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پۈتۇۇۇۇۈن ئېھتىيۇۇۇۇاجلىرىنى بېرىۇۇۇۇدۇ ،ئانۇۇۇۇدىن ئۇۇۇۇۇنى
تۇيۇقسىز ئېلىۋالىدۇ.
ئۇۇۇۇقبە ئىبنۇۇۇى ئۇۇۇامىر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :ﷲ تائاالنىۇۇۇۇڭ دائىۇۇۇۇم
گۇنۇۇۇاال قىلىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىگە ئۇۇۇۇ ياخشۇۇۇى كۆرىۇۇۇدىغان نەرسۇۇۇىلىرىنى
بەرگەنلىكىنۇۇۇۇى كۆرسۇۇۇۇەڭ ،بىلگىنكۇۇۇۇى ،بۇۇۇۇۇ ،ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇۇنى تۇيۇقسۇۇۇۇىز
جازااليۇۇۇۇدىغانلىقىنىڭ ئاالمىتىۇۇۇۇدۇر» دېۇۇۇۇگەن .ئانۇۇۇۇدىن مۇنۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇايەتنى
س و ووَاْ جه و ووع ُمئِ و و ُور اْ بِو و ِوِّ رجوتج ْ نج و ووع جك ج و و ْوي ُِ ْم يجبْو و و جوَا ج ُئو و و ِم جشو و و ْ َ جحو و و َّ إِ جا رج ِر ُح و ووَاْ ِّللجو ووع
ئوقۇغۇۇۇۇۇان﴿ :رجو ج َّ و ووع اج ُ
يُ نُو و ووَاْ يج ج وو و و ِْاجع ُ م بجو ْغتجوو و وَِ رجوو و وِه جا ُ و و ووم ُّهْب ِ ُسو و ووَ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇۇالر ئۇۇۇۇۇۇۇۆزلىرىگە قىلىنغۇۇۇۇۇۇۇان
نەسۇۇۇىھەتنى ئۇنتۇغۇۇۇان چاغۇۇۇدا ،ئۇالرغۇۇۇا (سۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۈن) پاراۋانلىقنىۇۇۇڭ
سۈرە ئەنلام 33 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ئەنلام 33 ،ۇ ئايەت.
ئىمام ئەھمەد ،تەبەرانى ۋە بەيھەقى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ھەمۇۇۇمە ئىشۇۇۇىكلىرىنى ئېچىۋەتتۇۇۇۇق .ئۇۇۇۇالر تۇۇۇاكى ئۇۇۇۆزلىرىگە بېۇۇۇرىلگەن
نۇۇۇېمەتلەردىن خۇشۇۇۇال  -خۇۇۇۇرام تۇرغانۇۇۇدا ،بىۇۇۇز ئۇۇۇۇالرنى ئۇشۇۇۇتۇمتۇت
جازالىدۇق ،ئۇالر ھەسرەتتە قالدى﴾ .
ئەسۇۇۇۇەر (سۇۇۇۇەلەف سۇۇۇۇالىھالرنىڭ يېزىۇۇۇۇپ قالۇۇۇۇدۇرغان سۇۇۇۇۆزلىرى)دە
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن :ئىۇۇۇبلى ﷲنىۇۇۇڭ جازاسۇۇۇىغا ئۇچرىغانۇۇۇدا ،جىبرىلىۇۇۇل
بىلەن مىيكائىل يىغالشقا باشلىدى .ﷲ تائاال ئۇ ئىككىسىدىن:
_ نېمىشقا يىغالۋاتىسىلەر؟  -دەپ سورىغان ئىدى ،ئۇالر:
_ ئۇۇۇۇۇۇى رەببىمىۇۇۇۇۇۇز! ئۇشۇۇۇۇۇۇتۇمتۇت جازالىشۇۇۇۇۇۇىڭدىن ئەمىۇۇۇۇۇۇن
بواللمايۋاتىمىز - ،دېدى .ﷲ تائاال:
_ مانۇۇۇۇا مۇشۇۇۇۇۇنداق بولۇۇۇۇۇڭالر ،مېنىۇۇۇۇڭ تۇيۇقسۇۇۇۇىز جازالىشۇۇۇۇىمدىن
بىخۇدلىشىپ قالماڭالر - ،دېدى .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ھەمىشۇۇۇۇە« :ئۇۇۇۇى
قەلبلەرنۇۇۇۇۇى ئۆزگەرتىۇۇۇۇۇپ تۇرغۇۇۇۇۇۇچى ﷲ! قەلبلىرىمىزنۇۇۇۇۇى دىنىڭۇۇۇۇۇدا
مۇستەھكەم قىلغىن!» دەپ دۇئا قىالتتى .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! بىۇۇۇۇزدىن ئەنسىرەۋاتامسۇۇۇۇەن؟  -دەپ
سورىغان ئىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ قەلۇۇۇبلەر رەھمۇۇۇان تائاالنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى بۇۇۇارمىقى ئارىسۇۇۇىدا بولۇۇۇۇپ،
ئۇۇۇۇ ئۇۇۇۇالرنى قانۇۇۇداق خالىسۇۇۇا شۇۇۇۇنداق ئۆزگەرتىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدۇ  - ،دەپ
جاۋا بەردى.
سۇۇۇەھىى بىۇۇۇر ھەدىسۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇيىلگەن« :بىۇۇۇر كىشۇۇۇى (ھايۇۇۇاتى
بۇۇۇويىچە) جەنۇۇۇنەت ئەھلىنىۇۇۇڭ ئەمىلىنۇۇۇى قىلىۇۇۇدۇ ،ھەتتۇۇۇا ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن
جەنۇۇۇۇۇنەت ئارىسۇۇۇۇۇىدىكى مۇسۇۇۇۇۇاپە بىۇۇۇۇۇر گەز قالغانۇۇۇۇۇدا ،تەقۇۇۇۇۇدىرىگە
پۈتۇۇۇۈلگىنى ئۈسۇۇۇتۈن كېلىۇۇۇدۇ – دە ،دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇڭ ئەمىلىنۇۇۇى قىلىۇۇۇدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،دوزاخقا كىرىدۇ» .
سۇۇۇەھل ئىبنۇۇۇى سۇۇۇەئد سۇۇۇائىدى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق

سۈرە ئەنلام 33 ،ۇ ئايەت.
بۇ ئەسەرنىڭ ئەسلى بولغان تەقدىردىمۇ زەئىپتۇر.
ئىبنى ماجە ،ھاكىم ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
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دېۇۇۇۇگەن« :بىۇۇۇۇراۋ دوزاۇ ئەھلىنىۇۇۇۇڭ ئەمىلىنۇۇۇۇى قىلىۇۇۇۇدۇ .ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇۇ
جەنۇۇۇۇنەت ئەھلىدىنۇۇۇۇدۇر .يەنە بىۇۇۇۇراۋ جەنۇۇۇۇنەت ئەھلىنىۇۇۇۇڭ ئەمىلىنۇۇۇۇى
قىلىۇۇۇۇدۇ .ھۇۇۇۇالبۇكى ،ئۇۇۇۇۇ دوزاۇ ئەھلىدىنۇۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇەك  -شۈبھىسۇۇۇۇىزكى،
ئەمەللەر خاتىمىسى بىلەن ئۆلچىلىدۇ» .
رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىشۇۇۇۇىچە :داۋاملىۇۇۇۇق مەسۇۇۇۇجىدتىن ئايرىلمايۇۇۇۇدىغان،
كۇۇۇۆپ نامۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇدىغان ،تۇۇۇائەت – ئىبادەتنىۇۇۇڭ نۇۇۇۇرى ۋە سەركەردىسۇۇۇى
دەپ نۇۇۇام ئالغۇۇۇان مىسۇۇۇىرلىق بىۇۇۇر مۇۇۇۇئەززىن ئۇۇۇۆتكەن بولۇۇۇۇپ ،كۈنلەرنىۇۇۇڭ
بىرىۇۇدە ئۇۇۇ ئۇۇۆز ئۇۇادىتى بۇۇويىچە ئەزان ئېيۇۇتىش ئۈچۇۇۈن مۇنارغۇۇا چىقىپتۇۇۇ.
مۇنارنىۇۇۇڭ يېنىۇۇۇدا بىۇۇۇر خرىسۇۇۇتىلان زىممىينىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆيى بۇۇۇار ئىۇۇۇكەن .شۇۇۇۇ
ئەسۇۇۇنادا ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۆي ئىگىسۇۇۇىنىڭ ھويلىۇۇۇدا تۇرغۇۇۇان قىزىغۇۇۇا كۇۇۇۆزى
چۈشۇۇۇۈپ قۇۇۇاپتۇ .قىۇۇۇز ناھۇۇۇايىتى چىرايلىۇۇۇق ئىۇۇۇكەن .ئۇۇۇۇ ئۇنىڭغۇۇۇا ئاشۇۇۇىق
بولۇپ ،ئەزانمۇ ئېيتماي ،ئۇنىڭ يېنىغا چۈشۈپتۇ .قىز ئۇنىڭغا:
_ نېمە ئىشىڭ بار ،نېمە قىلماقچىسەن؟  -دەپتىكەن ،ئۇ:
_ سېنى خااليمەن.
_ بولمايدۇ ،مۇنداق ئورۇنسىز تەلىپىڭنى قوبۇل قىلمايمەن.
_ سېنى ئەمرىمگە ئالىمەن.
_ سەن دېگەن مۇسۇلمان ،شۇڭا دادام مېنى ساڭا بەرمەيدۇ.
_ خرىستىلان بولىمەن.
_ ئەگەر شۇۇۇۇۇۇۇۇنداق قىلسۇۇۇۇۇۇۇۇاڭ ،مەن سۇۇۇۇۇۇۇېنىڭ تەلىۇۇۇۇۇۇۇۇپىڭگە
قوشۇلىمەن.
شۇۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇۇ ئاشۇۇۇۇۇ قىۇۇۇۇز بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇۆيلىنىش ئۈچۇۇۇۇۈن
خرىسۇۇتىلان بوپتۇۇۇ ۋە ھويلىۇۇدا ئۇۇۇالر بىۇۇلەن بىلۇۇلە تۇرۇپتۇۇۇ .ئۇۇۇ شۇۇۇ كۇۇۈنى
مەلۇۇۇۇم بىۇۇۇر ۋاقىتتۇۇۇا ئۆينىۇۇۇڭ ئۆگزىسۇۇۇىگە چىققۇۇۇان ئىۇۇۇكەن ،ئۆگزىۇۇۇدىن
يىقىلىۇۇۇپ چۈشۇۇۇۈپ ئۆلۇۇۇۈپ قۇۇۇاپتۇ .شۇۇۇۇنداق قىلىۇۇۇپ ،نە دىنىۇۇۇدا چىۇۇۇڭ
تۇرالمۇۇۇاپتۇ ،نە قىۇۇۇز بىۇۇۇلەن بەھۇۇۇرىمەن بواللمۇۇۇاپتۇ .ﷲ تائاالغۇۇۇا سۇۇۇېغىنىپ،
ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ تۇيۇقسۇۇۇۇۇۇىز جازالىشۇۇۇۇۇۇىدىن ،ئاقىۋىتىمىزنىۇۇۇۇۇۇڭ ۋە ئۇۇۇۇۇۇاخىرقى
ئەمىلىمىزنىڭ يامان بولۇپ قېلىشىدىن پاناال تىلەيمىز.
ئابۇۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇمانىۇۇۇۇۇڭ مۇنۇۇۇۇۇداق
دېگەنلىكۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
بۇخارى ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
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ۋەسۇۇۇەللەم كۇۇۇۆپىنچە ۋاقىۇۇۇتالردا« :قەلبلەرنۇۇۇى ئۆزگەرتىۇۇۇپ تۇرغۇۇۇۇچى ﷲ
بىۇۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇۇەمكى ،ئۇنۇۇۇۇۇداق ئەمە  »...دەپ قەسۇۇۇۇۇەم قىالتتۇۇۇۇۇى.
چۇۇۇۈنكى ﷲ تائۇۇۇاال قەلبلەرنىۇۇۇڭ قوبۇۇۇۇل قىلىۇۇۇش ،رەت قىلىۇۇۇش ،ئىۇۇۇرادە
قىلىۇۇۇۇش ،يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش قاتۇۇۇۇارلىق سۇۇۇۇۈپەتلىرىنى شۇۇۇۇامالدىن تېۇۇۇۇز
ئۆزگەرتىپ تۇرىدۇ.
جن اّلل جَي ووَ ُ ب و و الْ وورِ
ﷲ تائۇۇۇۇاال بۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :جا ْك ج ُ ووَاْ ي َّ مج ُ ج ْج ج ْ
جقجو ْبِو و ِوِّ﴾ ﴿بىلىڭالركۇۇۇۇى ،ﷲ كىشۇۇۇۇى بىۇۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇۇڭ قەلبۇۇۇۇى ئارىسۇۇۇۇىدا
توسۇۇۇالغۇ بوالاليۇۇۇۇدۇ (يەنۇۇۇى كىشۇۇۇۇىنىڭ دىلىنۇۇۇى ئىگىسۇۇۇۇنىڭ خاھىشۇۇۇۇى
بۇۇۇۇۇويىچە ئەمە  ،بەلكۇۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇۆز خاھىشۇۇۇۇۇى بۇۇۇۇۇويىچە تەسۇۇۇۇۇەررۇپ
قىلىۇۇۇدۇ)﴾  .مۇجاھىۇۇۇد بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :ﷲ بەنۇۇۇدە بىۇۇۇلەن ئۇنىۇۇۇڭ ئەقلۇۇۇى ئارىسۇۇۇىدا توسۇۇۇالغۇ بولىۇۇۇدۇ.
شۇنىڭ بىلەن ،بەندە نېمە قىلغىنىنى بىلەلمەي قالىدۇ.
ِ ِ
ِ
ﷲ تائۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن ِِف جل و و ج لجو ووِ ْئ جرب ل ج و وون جئو ووع جن لجو ووُِّ قجو ْو وول يج ْ
الس و و و ْ ج ج ُ و و و جوَ جش و و و ُِي ﴾ ﴿بۇنىڭۇۇۇۇۇۇدا (ھەقىۇۇۇۇۇۇقەت ئۈسۇۇۇۇۇۇتىدە پىكىۇۇۇۇۇۇر
يجلْ جَو و ووَ َّ
يۈرگۈزىۇۇۇۇدىغان) قەلۇۇۇۇبكە ئىۇۇۇۇگە ئۇۇۇۇادەم يۇۇۇۇاكى (ۋەز  -نەسۇۇۇۇىھەتكە)
ھۇۇۇۇزۇرىي قەلۇۇۇب بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇالق سۇۇۇالىدىغان ئۇۇۇادەم ئۈچۇۇۇۈن ،ئەلۇۇۇۋەتتە ۋەز
 نەسۇۇۇىھەت بۇۇۇار﴾  .تەبەرى بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ تەپسۇۇۇىرىدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:ﷲ تائۇۇۇاال بەنۇۇۇدىلىرى بىۇۇۇلەن ئۇالرنىۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇرى ئارىسۇۇۇىدا توسۇۇۇالغۇ
بولىۇۇۇۇدۇ .ھەتتۇۇۇۇا ﷲ خالىمىسۇۇۇۇا ،ئىنسۇۇۇۇان ھۇۇۇۇېچ نەرسۇۇۇۇىنى ئىۇۇۇۇدراك
قىاللمايدۇ.
ئائىشۇۇۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇا مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :پەيغەمۇۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇۇۇى قەلبلەرنۇۇۇۇۇى ئۆزگەرتىۇۇۇۇۇپ
تۇرغۇۇۇۇچى ﷲ! قەلبىمنۇۇۇى تۇۇۇائەت  -ئىبادىتىۇۇۇڭ ئۈسۇۇۇتىدە مۇسۇۇۇتەھكەم
قىلغىۇۇۇۇن!» دېۇۇۇۇگەن دۇئۇۇۇۇانى كۇۇۇۇۆپ قىالتتۇۇۇۇى .مەن :ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
پەيغەمبىۇۇۇرى! بۇۇۇۇ دۇئۇۇۇانى كۇۇۇۆپ قىلىدىكەنسۇۇۇەن ،قورقۇۋاتامسۇۇۇەن؟ دەپ
سورىسۇۇۇام ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم« :ئۇۇۇى ئائىشۇۇۇە!
مېنۇۇۇى نېمىمۇۇۇۇ خۇۇۇاتىرجەم قىلسۇۇۇۇن؟ بەنۇۇۇدىلەرنىڭ قەلبلىۇۇۇرى رەھمۇۇۇان
بۇخارى ،ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،نەسائى ،مالىك ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ئەنفال 23 ،ۇ ئايەت.
سۈرە قاف 21 ،ۇ ئايەت.
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تائاالنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى بۇۇۇارمىقى ئارىسۇۇۇىدا بولۇۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇنى قانۇۇۇداق خالىسۇۇۇا
شۇۇۇۇۇۇنداق ئۆزگەرتىۇۇۇۇۇدۇ .ئەگەر ئۇۇۇۇۇۇ بىۇۇۇۇۇرەر بەنۇۇۇۇۇدىنىڭ قەلبىنۇۇۇۇۇى
ئۆزگەرتىشنى خالىسا ،ئۇنى ئۆزگەرتىۋېتىدۇ» دەپ جاۋا بەردى.
ھىۇۇۇدايەت ھەممىۇۇۇگە ئايۇۇۇان ،ئىسۇۇۇتىقامەت (تۇۇۇوغرا يولۇۇۇدا مۇۇۇېڭىش)
ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ خالىشۇۇۇۇۇۇىغا بۇۇۇۇۇۇاغلىق ،ئۇۇۇۇۇۇاقىۋەت نۇۇۇۇۇۇامەلۇم ،خۇۇۇۇۇۇاھىش
چەكلىمىسۇۇۇۇۇۇىزدۇر .شۇۇۇۇۇۇۇڭا سۇۇۇۇۇۇەن ئىمانىڭۇۇۇۇۇۇدىن ،ئەمىلىڭۇۇۇۇۇۇدىن،
نامىزىڭۇۇۇۇۇدىن ،روزاڭۇۇۇۇۇدىن ۋە بۇۇۇۇۇارلىق ياخشۇۇۇۇۇىلىقلىرىڭدىن ھەرگىۇۇۇۇۇز
مەغۇۇۇۇۇرۇرالنمىغىن .گەرچە ياخشۇۇۇۇۇى ئەمەلنۇۇۇۇۇى ئەمەلىۇۇۇۇۇيەتكە سۇۇۇۇۇەن
چىقارغۇۇۇان بولسۇۇۇاڭمۇ ،ئۇۇۇۇ يەنىۇۇۇال رەببىڭنىۇۇۇڭ سۇۇۇاڭا بۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا ئاتۇۇۇا
قىلغۇۇۇان پەزلۇۇۇى ۋە مەرھەمىتىۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن ،سۇۇۇەن ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇلەن
قانچىلىۇۇۇك مەغرۇرالنسۇۇۇاڭ مەغۇۇۇرۇرالنغىن ،يەنىۇۇۇال باشۇۇۇقىالرنىڭ مۇۇۇال -
مۇۇۇۈلكى بىۇۇۇلەن مەغرۇرالنغۇۇۇان بولىسۇۇۇەن .ئەممۇۇۇا ،تولىمۇۇۇۇ ئەپسۇسۇۇۇكى،
ﷲ بۇۇۇۇ نېمەتلىرىنۇۇۇى سۇۇۇەندىن ئېلىۋالسۇۇۇا ،سۇۇۇېنىڭ قەلبىۇۇۇڭ خۇۇۇۇددى ئۇۇۇاچ
قالغان تۆگىنىڭ قورسىقىدىنمۇ بەكراق بوشاپ قالىدۇ.
كەچقۇرۇنلۇۇۇۇقى ئەتراپقۇۇۇا خۇشۇۇۇپۇراق چاچقۇۇۇان قانچىلىغۇۇۇان گۇۇۇۈل –
چېچەكلىۇۇۇۇك ئېسۇۇۇۇىل بۇۇۇۇاغالر ئەتىگەنلىسۇۇۇۇى قارىسۇۇۇۇاڭ ،شۇۇۇۇامالالر تەرەپ
– تەرەپۇۇۇكە ئۇچۇۇۇۇرۇپ كېتىۇۇۇدىغان ئۇۇۇوت  -سۇۇۇامانغا ئايلىنىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ.
بەنۇۇۇدىمۇ خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇۇايدۇ .ئۇنىۇۇۇڭ قەلبۇۇۇى كەچقۇرۇنلۇۇۇۇقى
ﷲقۇۇۇا تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇش بىۇۇۇلەن مەشۇۇۇغۇل ،يۇۇۇورۇق ۋە سۇۇۇاغالم
بولسۇۇۇىمۇ ،تۇۇۇاڭ ئاتقانۇۇۇدا قارىسۇۇۇاڭ ،گۇنۇۇۇاال مەسۇۇۇىيەتكە پاتقۇۇۇان ،زالىۇۇۇم ۋە
كېسۇۇۇەل ھۇۇۇالەتكە كېلىۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ ،ھەممىۇۇۇگە غالىۇۇۇب ،ھەمۇۇۇمە
نەرسىنى بىلىپ تۇرغۇچى ﷲنىڭ ئالدىنلاال بەلگىلىگەن ئىشىدۇر.
ئۇۇۇۇى ئىنسۇۇۇۇان! قەلەم قىلمىشۇۇۇۇلىرىڭنى يېزىۇۇۇۇپ تۇرىۇۇۇۇدۇ ،سۇۇۇۇەن
بولسۇۇۇاڭ بۇۇۇۇنى بىلمەسۇۇۇتىن غەپۇۇۇلەت ئىچىۇۇۇدە يۈرىۋاتىسۇۇۇەن .ئۇۇۇى ئۇۇۇادەم
بالىسۇۇۇى! بۇۇۇۇ دۇنيانىۇۇۇڭ ئويۇۇۇۇن ۇ تاماشۇۇۇالىرىنى ،نەغۇۇۇمە ۇ نەۋالىرىنۇۇۇى،
ھەشۇۇۇۇەمەتلىك تۇرالغۇۇۇۇۇ ۇ جۇۇۇۇايلىرىنى ۋە مۇۇۇۇال – مۇۇۇۇۈلككە بېرىلىشۇۇۇۇنى
تەرك ئەتكىنكۇۇۇى ،شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا سۇۇۇەن تەقۇۇۇدىرنىڭ سۇۇۇاڭا قىلغۇۇۇانلىرىنى
كۆرىسەن.
قىيۇۇامەت كۇۇۈنى ئەرشۇۇىلەال تەرەپۇۇۇتىن بىۇۇر نىۇۇدا قىلغۇۇۇچى :پۇۇۇاالنچى
قەيەردە؟ پۇۇۇۇۇاالنچى قەيەردە؟  -دەپ نىۇۇۇۇۇدا قىلىۇۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇاۋازنى
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ئاڭلىغۇۇۇانال كىشۇۇۇىنىڭ ۋۇجۇۇۇۇدى تىتۇۇۇرەپ كېتىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇ چاغۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇاال
ھېلىقۇۇۇى كىشۇۇۇىگە :چاقىرىلغۇۇۇان كىشۇۇۇى سەنسۇۇۇەن ،ئاسۇۇۇمان  -زېمىننىۇۇۇڭ
پەرۋەردىگۇۇۇارى ھۇزۇرىغۇۇۇا كەلگىۇۇۇن - ،دەيۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇلەن ،پۈتۇۇۇۈن
خااليىقنىۇۇۇۇڭ كۇۇۇۇۆزى ئەرش تەرەپۇۇۇۇكە تىكىلىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ كىشۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ
ھۇزۇرىۇۇۇدا تۇرغۇزىلىۇۇۇدۇ .ﷲ تائۇۇۇاال ئۇنىڭغۇۇۇا بىۇۇۇر نۇۇۇۇر چۈشۇۇۇۈرىدۇ ،بۇۇۇۇ نۇۇۇۇر
بىلەن ئۇنى مەخلۇقاتالردىن يوشۇرىدۇ .كېيىن ئۇنىڭغا:
_ ئۇۇۇى بەنۇۇۇدەم! ئۇۇۇۇ دۇنيۇۇۇادا مېنىۇۇۇڭ سۇۇۇېنىڭ ئىشۇۇۇلىرىڭنى كۆزىتىۇۇۇپ
تۇرىدىغانلىقىمنى بىلمەمتىڭ؟  -دەيدۇ .ئۇ:
_ ئەلۋەتتە بىلەتتىم ،ئى رەببىم!  -دەيدۇ.
_ ماڭۇۇۇۇا ئىتۇۇۇۇائەت قىلمىغانالرغۇۇۇۇا جۇۇۇۇازا ،ئىتۇۇۇۇائەت قىلغانالرغۇۇۇۇا
مۇكاپات بېرىدىغانلىقىمنى ئاڭلىمىغانمىدىڭ؟
_ ئى رەببىم! ئاڭلىغان ئىدىم.
_ ئى بەندەم! ئۇنداقتا ماڭا ئىتائەت قىلمىدىڭغۇ؟
_ ھەئە ،شۇنداق بولۇپ قالدى.
_ ئى بەندەم! نېمە ئويالۋاتىسەن؟
_ ئى رەببىم! مېنى ئەپۇ قىلىشىڭنى ئويالۋاتىمەن.
_ ئۇۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇۇدەم! ھەقىۇۇۇۇۇقەتەن سۇۇۇۇۇېنى ئەپۇۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇۇىمنى
ئويالۋاتامسەن؟
_ ھەئە ،ئۇۇۇۇى رەبۇۇۇۇبىم! چۇۇۇۇۈنكى سۇۇۇۇەن مېنىۇۇۇۇڭ گۇنۇۇۇۇاھلىرىمنى
كۆردۈڭ ۋە ئۇنى باشقىالردىن يوشۇردۇڭ.
_ ئۇنۇۇۇۇداقتا ،مەن سۇۇۇۇېنى ئەپۇۇۇۇۇ قىلۇۇۇۇدىم ،گۇنۇۇۇۇاھىڭنى مەغپىۇۇۇۇرەت
قىلۇۇۇدىم ،ئويلىغۇۇۇانلىرىڭنى ھەقىقەتۇۇۇكە ئايالنۇۇۇدۇردۇم( ،نۇۇۇامە – ئەمۇۇۇال)
دەپتىرىڭنۇۇۇۇى ئۇۇۇۇوڭ قولۇۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن ئۇۇۇۇالغىن ،ئۇنىڭۇۇۇۇدىكى ياخشۇۇۇۇى
ئەمى لىڭنۇۇۇۇى قوبۇۇۇۇۇل قىلۇۇۇۇدىم ،يامۇۇۇۇان ئەمىلىڭنۇۇۇۇى ئەپۇۇۇۇۇ قىلۇۇۇۇدىم .مەن
ھەقىقەتەن ناھايىتى سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىك زاتمەن.
ئۇۇۇى ﷲ! ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرمىسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ ،ئەلۇۇۇۋەتتە،
گۇنۇۇۇۇاال  -مەسۇۇۇۇىيەت بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇى چىققانالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۆھلەت
بەرمىۇۇۇۇگەن بوالتتىۇۇۇۇڭ .سۇۇۇۇېنىڭ مەغپىرىتىۇۇۇۇڭ ۋە كەرەمىۇۇۇۇڭ بولمىسۇۇۇۇا
ئىۇۇۇدى ،ئىنسۇۇۇانالرنىڭ كۆڭۇۇۇۈللىرى خۇۇۇاتىرجەم بولمىغۇۇۇان بۇۇۇوالتتى .ئۇۇۇى
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ﷲ! سۇۇۇۇەن تولىمۇۇۇۇۇ ئەپۇۇۇۇۇ قىلغۇچىسۇۇۇۇەن ،ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى
كۆرىسەن ،بىزنى ئەپۇ قىلغىن.
ئۇۇۇۇى ﷲ! بىۇۇۇۇزگە رەھۇۇۇۇمەت نەزىرىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن قۇۇۇۇارىغىن ،بىزنۇۇۇۇى
مۇۇۇۇتتەقىلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇن ،بەدبەخۇۇۇتلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلمىغىۇۇۇن .ئۇۇۇى
ﷲ! ئۇۇۇۇۇۇۇۇارزۇ  -ئۈمىۇۇۇۇۇۇۇۇدلىرىمىزنى ھەقىقەتۇۇۇۇۇۇۇۇكە ئايالنۇۇۇۇۇۇۇۇدۇرغىن.
ئەمەللىرىمىزنۇۇۇۇى ھەر ۋاقىۇۇۇۇ ياخشۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن .سۇۇۇۇېنىڭ رازىلىقىڭغۇۇۇۇا
يەتكۈزىۇۇۇدىغان يۇۇۇولالرنى بىۇۇۇزگە ئاسانالشۇۇۇتۇرغىن .بىزنۇۇۇى كوكۇۇۇۇلىمىزدىن
تۇتۇۇۇۇۇپ ،ياخشۇۇۇۇىلىققا يېۇۇۇۇتەكلىگىن .بىۇۇۇۇزگە دۇنيۇۇۇۇادا ياخشۇۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇۇا
قىلغىۇۇۇن ،ئۇۇۇاخىرەتتىمۇ ياخشۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇا قىلغىۇۇۇن ،بىزنۇۇۇى دوزاۇ ئازابىۇۇۇدىن
ساقلىغىن.
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ئاتمىش تۆتىنچى چوڭ گۇناھ:
ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلىنىش
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِاَّو ووِّ الج يوي و و جا ِهو وون َّ ِا مِ
اّلل إِالَّ الْ جَو و ْوَُ الْ جِو ووعرِ ُر جن﴾
ْ
ُ جْ ُ

﴿شۈبھسۇۇۇۇۇۇىزكى ،پەقەت كۇۇۇۇۇۇاپىر قەۋمۇۇۇۇۇۇال ﷲنىۇۇۇۇۇۇڭ رەھمىتىۇۇۇۇۇۇدىن
وه ِهو و وون بجو ْ و و و ِ جهو و ووع قجونجاُو و ووَا﴾ ﴿ئۇۇۇۇۇۇۇالر
ئۈمىدسۇۇۇۇۇۇىزلىندۇ﴾ ؛ ﴿ ج ُ و و و جوَ الَّو و و ِوٍِ يُونج و و و مِول ُ الْغجْيو و و ج
(يامغۇرنىۇۇۇۇۇڭ يېغىشۇۇۇۇۇىدىن ئۈمىدسۇۇۇۇۇىزلەنگەندىن كېۇۇۇۇۇيىن) ﷲ يۇۇۇۇۇامغۇر
وعَ َّ ِ
ِ ِ
ين يج ْ و و جوررَُا جك ج و ووَ يجاُ ِسو و و ُِ ْم جال نجو َْنجاُو ووَا ِه و وون
ٍ ال و ووِ ج
ياغۇۇۇۇۇدۇرۇپ بېرىۇۇۇۇۇدۇ﴾ ؛ ﴿قُو و و ْ يجو ووع كبج و و ج
َّ ْمح و و ِوَ َِّ
اّلل﴾ ﴿(ئۇۇۇۇۇى مۇۇۇۇۇۇھەممەد! مېنىۇۇۇۇۇڭ تىلىمۇۇۇۇۇدىن) ئېيتقىنكۇۇۇۇۇى،
ج
(گۇنۇۇۇۇاھالرنى قىلىۋېرىۇۇۇۇپ) ئۇۇۇۇۆزلىرىگە جىنۇۇۇۇايەت قىلغۇۇۇۇان بەنۇۇۇۇدىلىرىم!
ﷲنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«سۇۇۇىلەردىن ھۇۇۇېچكىم ﷲ ھەققىۇۇۇدە ياخشۇۇۇى گۇمۇۇۇان قىلمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ
ئۆلمىسۇن» .
ئۇۇۇى ﷲ! ئەپۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرمىسۇۇۇەڭ ئىۇۇۇدىڭ ،ئەلۇۇۇۋەتتە،
گۇنۇۇۇۇاال  -مەسۇۇۇۇىيەت بىۇۇۇۇلەن سۇۇۇۇاڭا قارشۇۇۇۇى چىققانالرغۇۇۇۇا مۇۇۇۇۆھلەت
بەرمىۇۇۇۇگەن بوالتتىۇۇۇۇڭ .سۇۇۇۇېنىڭ مەغپىرىتىۇۇۇۇڭ ۋە كەرەمىۇۇۇۇڭ بولمىسۇۇۇۇا
ئىۇۇۇدى ،ئىنسۇۇۇانالرنىڭ كۆڭۇۇۇۈللىرى خۇۇۇاتىرجەم بولمىغۇۇۇان بۇۇۇوالتتى .ئۇۇۇى
ﷲ! سۇۇۇۇەن تولىمۇۇۇۇۇ ئەپۇۇۇۇۇ قىلغۇچىسۇۇۇۇەن ،ئەپۇۇۇۇۇ قىلىشۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى
كۆرىسەن ،بىزنى ئەپۇ قىلغىن.
ئۇۇۇۇى ﷲ! بىۇۇۇۇزگە رەھۇۇۇۇمەت نەزىرىۇۇۇۇڭ بىۇۇۇۇلەن قۇۇۇۇارىغىن ،بىزنۇۇۇۇى
مۇۇۇۇتتەقىلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلغىۇۇۇن ،بەدبەخۇۇۇتلەر قاتارىۇۇۇدىن قىلمىغىۇۇۇن .ئۇۇۇى
ﷲ! ئۇۇۇۇۇۇۇۇارزۇ  -ئۈمىۇۇۇۇۇۇۇۇدلىرىمىزنى ھەقىقەتۇۇۇۇۇۇۇۇكە ئايالنۇۇۇۇۇۇۇۇدۇرغىن.
ئەمەللىرىمىزنۇۇۇۇى ھەر ۋاقىۇۇۇۇ ياخشۇۇۇۇى قىلغىۇۇۇۇن .سۇۇۇۇېنىڭ رازىلىقىڭغۇۇۇۇا
سۈرە يۈسۈف 11 ،ۇ ئايەت.
سۈرە شۇرا 21 ،ۇ ئايەت.
سۈرە زۇمەر 42 ،ۇ ئايەت.
مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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يەتكۈزىۇۇۇدىغان يۇۇۇولالرنى بىۇۇۇزگە ئاسانالشۇۇۇتۇرغىن .بىزنۇۇۇى كوكۇۇۇۇلىمىزدىن
تۇتۇۇۇۇۇپ ،ياخشۇۇۇۇىلىققا يېۇۇۇۇتەكلىگىن .بىۇۇۇۇزگە دۇنيۇۇۇۇادا ياخشۇۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇۇا
قىلغىۇۇۇن ،ئۇۇۇاخىرەتتىمۇ ياخشۇۇۇىلىق ئاتۇۇۇا قىلغىۇۇۇن ،بىزنۇۇۇى دوزاۇ ئازابىۇۇۇدىن
ساقلىغىن.
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ئاتمىش بەشىنچى چوڭ گۇناھ:
ئۆزرىسىز تۇرۇپ جامائەتكە چىقماي ،نامازنى يالغۇز ئوقۇش
ئابۇۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم جامۇۇۇۇائەت
نامىزىغۇۇۇا چىقمايۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرگە خىتۇۇۇا قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن:
«بىۇۇۇر ئۇۇۇادەمنى جامۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇام بولۇۇۇۇپ بېرىشۇۇۇكە بۇۇۇۇيرۇپ قويۇۇۇۇپ،
ئانۇۇۇدىن جامۇۇۇائەتكە چىقمايۇۇۇدىغان كىشۇۇۇىلەرنىڭ ئۇۇۇۆيىگە ئۇۇۇوت قويۇۇۇۇپ
بەرسەم دەپ ئويالپ كېتىمەن» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :بىۇۇۇر
قىسۇۇۇىم كىشۇۇۇۇىلەر يۇۇۇۇا جامۇۇۇائەتنى تەرك ئېتىشۇۇۇۇتىن توختايۇۇۇۇدۇ ،يۇۇۇۇا ﷲ
ئۇالرنىۇۇۇۇڭ قەلبلىۇۇۇۇرىگە پۇۇۇۇېچەت بېسۇۇۇۇىۋېتىدۇ .شۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇلەن ،ئۇۇۇۇۇالر
غاپىلالردىن بولۇپ قالىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«كىمكۇۇۇى ھورۇنلۇۇۇۇق قىلىۇۇۇپ ئۇۇۇۈچ جۇۇۇۈمە نۇۇۇامىزىنى تەرك ئەتسۇۇۇە ،ﷲ
ئۇنىۇۇۇۇڭ قەلبىنۇۇۇۇى پېچەتلىۋېتىۇۇۇۇدۇ» ؛ «كىمكۇۇۇۇى ھېچقانۇۇۇۇداق ئۆزرىسۇۇۇۇى
ۋە زىيۇۇۇان  -زەخۇۇۇمەت بولمۇۇۇاي تۇۇۇۇرۇپ جۇۇۇۈمە نۇۇۇامىزىنى تەرك ئەتسۇۇۇە،
ئەمەل دەپتىۇۇۇۇۇۇۇۇرىگە ″مۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاپىق ″دەپ يېزىلىۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇۇۇۇۇۇدىن نە
ئۆچۈرۈلمەيدۇ ،نە ئۆزگەرتىلمەيدۇ» .
ھەفسۇۇۇە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇادىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :جۇۇۇۈمە نامىزىغۇۇۇا
بېرىش باالغەتكە يەتكەن ھەربىر كىشىگە ۋاجىپتۇر» .

ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ،دارىمى ،تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئىمام تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
441

چوڭ گۇناھالر

ﷲ تائۇۇۇۇۇاالدىن ئۇۇۇۇۇۆزى ياخشۇۇۇۇۇى كۆرىۇۇۇۇۇدىغان ۋە رازى بولىۇۇۇۇۇدىغان
ئىشۇۇۇالرنى قىلىشۇۇۇىمىزغا مۇۇۇۇۋەپپەق قىلىشۇۇۇىنى تىلەيمىۇۇۇز .ئۇۇۇۇ ناھۇۇۇايىتى
سېخىي ،ناھايىتى كەرەملىكتۇر.
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ئاتمىش ئالتىنچى چوڭ گۇناھ:
جۈمە نامىزىنى ئۆزرىسىز تەرك ئېتىشنى داۋامالشتۇرۇش
الس و ووَ ِ
َ
ََ
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :يجو و و ْوَج يُ ِْ ج
كو و و ُ جك و وون ج و ووع جيُو و و ْ جك َْ جن إِ جم ُّ ُ
ِ
ِ
السو و و و ووَ ِ
ِ
ََ ج ُ و و و و و ْوم
رجو و و و و جور يج ْسو و و و ووتجاي َُ جن ج عش و و و و و جَِ يجبْ ج و و و و ووع ُ ُ ْم نج و و و و و ْورج َُ ُُ ْم لَّو و و و ووَ جقجو و و و و ْ جئو و و و ووعاَُا يُو و و و و ْ جك َْ جن إِ جم ُّ ُ
ج ووعلِ ُ َ جن﴾ ﴿ئۇۇۇۇ كۈنۇۇۇدە (يەنۇۇۇى قىيۇۇۇامەت كۈنىۇۇۇدە) ئىۇۇۇش قىيىنلىشۇۇۇىدۇ،

ئۇۇۇۇالر (ئىمۇۇۇانىنى سۇۇۇىناش ئۈچۇۇۇۈن) سۇۇۇەجدە قىلىشۇۇۇقا چاقىرىلىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇالر
سۇۇۇۇەجدە قىاللمايۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇالر (قورقۇۇۇۇۇنچتىن) تىكىلىۇۇۇۇپ قارىيالمايۇۇۇۇدۇ،
ئۇالرغۇۇۇۇا خۇۇۇۇارلىق يۈزلىنىۇۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇۇالر (دۇنيۇۇۇۇادا) سۇۇۇۇاغالم چاغلىرىۇۇۇۇدا
سۇۇۇۇۇەجدىگە دەۋەت قىلىنغۇۇۇۇۇان ئىۇۇۇۇۇدى( ،ئۇۇۇۇۇۇالر سۇۇۇۇۇەجدىدىن بۇۇۇۇۇاش
تارتتى)﴾ .
كەئبۇللەھبۇۇۇۇۇۇار :بۇۇۇۇۇۇۇ ئۇۇۇۇۇۇايەت پەقەت جامۇۇۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇۇۇا
چىقمايدىغان كىشىلەر ھەققىدە نازىل بولغان ئىدى - ،دەيدۇ.
تابىلىنالرنىۇۇۇۇڭ ئىمۇۇۇۇامى سۇۇۇۇەئىد ئىبنۇۇۇۇى مۇسۇۇۇۇەييە (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇا
رەھۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇن!) :ئۇۇۇايەتتە تىلغۇۇۇا ئېلىنغۇۇۇانالر″ :نامازغۇۇۇا ئالۇۇۇدىراڭالر،
نىجاتلىققۇۇۇا ئالۇۇۇدىراڭالر ″دېۇۇۇگەن نىۇۇۇدانى ئۇۇۇاڭالپ تۇرۇپمۇۇۇۇ كەلمەيتتۇۇۇى.
ھالبۇكى ،ئۇالر ساپ ۇ ساغالم ئىدى - ،دەيدۇ.
ئىمۇۇۇۇام بۇخۇۇۇۇارى ۋە مۇسۇۇۇۇلىم پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ مۇنۇۇۇۇداق دېگەنلىكىنۇۇۇۇى رىۇۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇۇدۇ« :جېۇۇۇۇنىم
ئىلكىۇۇۇۇدە بولغۇۇۇۇان زات ﷲ بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،كىشۇۇۇۇىلەرنى ئوتۇۇۇۇۇن
تىرىشۇۇۇكە بۇيرۇسۇۇۇام ،ئوتۇۇۇۇن توپالنسۇۇۇا ،ئانۇۇۇدىن نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇقا بۇيرۇسۇۇۇام،
نامازغۇۇۇۇا ئەزان ئىيتىلسۇۇۇۇا ،ئانۇۇۇۇدىن بىۇۇۇۇر ئۇۇۇۇادەمنى جامۇۇۇۇائەتكە ئىمۇۇۇۇام
بولۇشۇۇۇۇقا بۇيرۇسۇۇۇۇام ،ئانۇۇۇۇدىن جامۇۇۇۇائەت نامىزىغۇۇۇۇا كەلمىگەنلەرنىۇۇۇۇڭ
ئۇۇۇۆيلىرىگە بېرىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپ كۆيدۈرۈۋەتسۇۇۇەم
دەپ ئويالپ كېتىمەن» .

سۈرە قەلەم - 32 ،ۋە  32ۇ ئايەتلەر.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۋايەت قىلىنغۇۇۇان يەنە بىۇۇۇر
ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :يىگىتلىرىمنۇۇۇۇى ئوتۇۇۇۇۇن يىغىشۇۇۇۇقا
بۇيرۇسۇۇۇام ،ئۇۇۇۇالر ماڭۇۇۇا بىۇۇۇر بۇۇۇاغالم ئوتۇۇۇۇن تىرىۇۇۇپ بەرسۇۇۇە ،ئانۇۇۇدىن
ھېچقانۇۇۇۇداق ئۆزرىسۇۇۇۇى بولماسۇۇۇۇتىن ئۆيلىرىۇۇۇۇدە نامۇۇۇۇاز ئوقۇيۇۇۇۇدىغانالرنىڭ
ئۇۇۇۆيلىرىگە بېرىۇۇۇپ ،ئۇۇۇۇالرنى ئۇۇۇۆيلىرى بىۇۇۇلەن قوشۇۇۇۇپ كۆيدۈرۈۋەتسۇۇۇەم
دەپ ئويالپ كېتىمەن» .
مانۇۇۇا بۇۇۇۇ سۇۇۇەھىى ھەدىۇۇۇ ۋە ئالۇۇۇدىنقى ئۇۇۇايەتتە جامۇۇۇائەت نۇۇۇامىزىنى
ئۆزرىسىز تەرك ئەتكەن كىشىلەرگە قاتتىق تەنبىى بېرىلىدۇ.
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇۇى نامازغۇۇۇۇۇا
چاقىرغۇۇۇان ئەزاننۇۇۇى ئاڭلىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە نامازغۇۇۇا
كېلىشتىن توسۇپ قااللمايدۇ» دېدى .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! قانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە ئۇۇۇۆزرە بولىۇۇۇدۇ؟ -
دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ بىۇۇۇۇرەر خىۇۇۇۇيىم – خەتەردىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇش يۇۇۇۇاكى كېسۇۇۇۇەللىك.
بۇنىڭۇۇۇدىن باشۇۇۇقا ھۇۇۇالەتتە (ئۆيۇۇۇدە) نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان كىشۇۇۇىنىڭ نۇۇۇامىزى
قوبۇل قىلىنمايدۇ - ،دەپ جاۋا بەردى .
ئىمۇۇۇام تىرمىۇۇۇزى رىۇۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى ،ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ
ئەنھۇمۇۇۇا :كۈنۇۇۇدۈزى روزا تۇتۇۇۇۇپ ،كېچىسۇۇۇى قىيامۇۇۇدا تۇرىۇۇۇدىغان ،ئەممۇۇۇا
جامۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇلەن نامۇۇۇۇاز ئوقۇمايۇۇۇۇدىغان ۋە جامۇۇۇۇائەتكە ئارىالشۇۇۇۇمايدىغان
كىشۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە سۇۇۇورالغاندا ،ئۇۇۇۇ :ئەگەر ئۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق ئۆلۇۇۇۈپ كەتسۇۇۇە،
دوزاخقا كىرىدۇ - ،دەپ جاۋا بەرگەن.
بىۇۇۇر قۇۇۇارىغۇ كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ
يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! قولۇمۇۇۇۇدىن تۇتۇۇۇۇۇپ مەسۇۇۇۇجىدكە
يېۇۇۇتىلەپ بارىۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەم يۇۇۇوق ،شۇۇۇۇڭا نامۇۇۇازنى ئۆيۈمۇۇۇدە ئوقۇسۇۇۇام ماڭۇۇۇا
رۇخسۇۇۇەت بۇۇۇامۇ؟  -دېۇۇۇگەن ئىۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم ئۇنىڭغۇۇۇا رۇخسۇۇۇەت بەردى .ئۇۇۇۇ كىشۇۇۇى ئارقىسۇۇۇىغا بۇرۇلۇۇۇۇپ
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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كې تىۋاتقانۇۇۇۇدا ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم ئۇۇۇۇۇنى
چاقىرىپ:
_ نامازغۇۇۇۇا ئېيتىلغۇۇۇۇان ئەزاننۇۇۇۇى ئاڭالمسۇۇۇۇەن؟  -دەپ سۇۇۇۇورىغانىدى،
ئۇ:
_ ھەئە - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇۇۇاۋا بەردى .پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇنۇۇۇۇداقتا ئىجۇۇۇۇابەت قىلغىۇۇۇۇن (يەنۇۇۇۇى جامۇۇۇۇائەتكە كەلگىۇۇۇۇن)- ،
دېدى .
ئىمۇۇام ئەبۇۇۇۇ داۋۇد رىۇۇۋايەت قىلىۇۇۇدۇكى ،ئەمۇۇر ئىبنۇۇۇى ئۇممۇۇۇ مەكتۇۇۇۇم
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنىڭ يېنىغا كېلىپ:
_ ئۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇۇرى! مەدىنىۇۇۇۇدە زەھەرلىۇۇۇۇك ۋە يىرتقۇۇۇۇۇچ
جۇۇۇۇانلىقالر كۇۇۇۇۆپ .مەن بولسۇۇۇۇام كۇۇۇۇۆزى ئۇۇۇۇاجىز ئۇۇۇۇادەممەن ،ئۆيۇۇۇۇۈم
مەسۇۇۇجىدتىن ناھۇۇۇايىتى يىۇۇۇراق .مېنۇۇۇى يېتىلەيۇۇۇدىغان ئۇۇۇادەم بەزىۇۇۇدە يۇۇۇوق
بولۇۇۇۇپ قالىۇۇۇدۇ .شۇۇۇۇڭا نامۇۇۇازنى ئۆيىمۇۇۇدە ئوقۇسۇۇۇام رۇخسۇۇۇەت بۇۇۇارمۇ؟ -
دەپ سورىدى .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئەزاننى ئاڭالمسەن؟  -دەپ سورىغانىدى ،ئۇ:
_ ھەئە - ،دەپ جۇۇۇۇۇۇاۋا بەردى .شۇۇۇۇۇۇۇنىڭ بىۇۇۇۇۇۇلەن ،پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ ئۇنداقتا ئىجابەت قىلغىن ،مەسجىدكە كەلگىن - ،دېدى .
ئىبنۇۇۇۇى ئاببۇۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇۇادىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇى ئەزاننۇۇۇۇى
ئاڭلىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇنى ئۆزرىۇۇۇدىن باشۇۇۇقا نەرسۇۇۇە نامازغۇۇۇا كېلىشۇۇۇتىن توسۇۇۇۇپ
قااللمايۇۇۇدۇ( .ئەگەر ئۇۇۇۇ ئۆزرىسۇۇۇىز تۇۇۇۇرۇپ مەسۇۇۇجىدكە كەلمىسۇۇۇە) ئۇنىۇۇۇڭ
(يالغۇز ئوقۇغان) نامىزى قوبۇل بولمايدۇ» دېدى .ساھابىلەر:
_ ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى! قانۇۇۇداق نەرسۇۇۇە ئۇۇۇۆزرە بولىۇۇۇدۇ؟ -
دەپ سورىغانىدى ،پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:

ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ۋە نەسائى رىۋايەت قىلغان.
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_ بىۇۇۇرەر خىۇۇۇيىم – خەتەردىۇۇۇن قورقۇۇۇۇش يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەللىك - ،دەپ
جاۋا بەردى .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇۇاال ئۇۇۇۇۈچ تۈرلۇۇۇۇۈك كىشۇۇۇۇىگە لەنەت قىلىۇۇۇۇدۇ .بىۇۇۇۇرى ،جامۇۇۇۇائەت
ياقتۇرمىسۇۇۇىمۇ ئۇالرغۇۇۇا ئىمۇۇۇام بولىۋالغۇۇۇان كىشۇۇۇى؛ يەنە بىۇۇۇرى ،ئېرىنىۇۇۇڭ
ئۇۇۇۇاچچىقىنى كەلتۇۇۇۇۈرۈپ تۇۇۇۇاڭ ئاتقۇزغۇۇۇۇان ئايۇۇۇۇال؛ ئۇۇۇۇۈچىنچى″ ،نامازغۇۇۇۇا
ئالۇۇۇۇدىراڭالر! نىجاتلىققۇۇۇۇا ئالۇۇۇۇدىراڭالر! ″دېۇۇۇۇگەن ئەزاننۇۇۇۇى ئۇۇۇۇاڭالپ
تۇرۇپ ،ئىجابەت قىلمىغان كىشى» .
ئەبۇۇۇۇ ھۇۇۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇ :ئۇۇۇادەم بالىسۇۇۇۇىنىڭ ئەزاننۇۇۇۇى
ئۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇرۇپ ئىجۇۇۇابەت قىلمىغىنىۇۇۇدىن كۇۇۇۆرە ،قۇلىقىغۇۇۇا ئېۇۇۇرىتىلگەن
قوغۇشۇن قويۇلىشى ياخشىراقتۇر - ،دېگەن .
ئەلى ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ:
_ مەسۇۇۇۇجىدكە قوشۇۇۇۇنا ئولتۇغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىنىڭ مەسۇۇۇۇجىدتىن باشۇۇۇۇقا
يەردە ئوقۇغۇۇۇۇۇان (پەرز) نۇۇۇۇۇامىزى قوبۇۇۇۇۇۇل قىلىنمايۇۇۇۇۇدۇ - ،دېگەنىۇۇۇۇۇدى،
ھەمراھلىرى:
_ قانۇۇۇۇداق كىشۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇجىدكە قوشۇۇۇۇنا ئولتۇغۇۇۇۇان بولىۇۇۇۇدۇ؟  -دەپ
سورىدى .ئۇ:
_ ئەزاننۇۇۇۇى ئاڭلىغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇى - ،دەپ جۇۇۇۇاۋا بەردى  .ئۇۇۇۇۇ يەنە
مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇدى :كىمكۇۇۇى ئەزاننۇۇۇى ئۇۇۇاڭالپ تۇۇۇۇرۇپ ھېچقانۇۇۇداق شۇۇۇەرئىي
ئۆزرىسۇۇۇۇۇى بولماسۇۇۇۇۇتىن (جامۇۇۇۇۇائەتكە) كەلمىسۇۇۇۇۇە ،ئۇنىۇۇۇۇۇڭ نۇۇۇۇۇامىزى
بېشىدىن يۇقىرىغا ئۆرلىمەيدۇ.
ئابۇۇۇدۇلالال ئىبنۇۇۇى مەسۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
قىيۇۇۇامەت كۇۇۇۈنى كىمنۇۇۇى ﷲقۇۇۇا مۇسۇۇۇۇلمان ھۇۇۇالەتتە يولۇقۇۇۇۇش خۇرسۇۇۇەن
قىلسۇۇۇا ،ئاشۇۇۇۇ بەش ۋاۇ نامۇۇۇازنى ئەزان چىققانۇۇۇدا ئۇۇۇادا قىلىشۇۇۇقا رىلۇۇۇايە
قىلسۇۇۇۇن .ﷲ تائۇۇۇاال پەيغەمبىرىڭالرغۇۇۇا ھىۇۇۇدايەت يۇۇۇوللىرىنى كۆرسۇۇۇىتىپ
بەردى .بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇازنى ۋاقتىۇۇۇۇدا ئوقۇشۇۇۇۇمۇ ھىۇۇۇۇدايەت يوللىرىدىنۇۇۇۇدۇر.
ئەبۇ داۋۇد ۋە ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان.
ئىراقى نەقىل قىلغان.
دارۇقۇتنى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەنەدى زەئىپ - ،دېگەن.
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ئەگەر سۇۇۇىلەر جامۇۇۇائەتتىن قېلىۇۇۇپ ،ئۆيىۇۇۇدە نامۇۇۇاز ئوقۇغۇۇۇان مانۇۇۇا بۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇۇۇۇادەمگە ئوخشۇۇۇۇۇۇۇاش نامۇۇۇۇۇۇۇازنى ئۇۇۇۇۇۇۇۆيىڭالردا ئوقۇسۇۇۇۇۇۇۇاڭالر،
پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇۇۇولىنى تەرك ئەتۇۇۇۇۇۇۇكەن بولىسۇۇۇۇۇۇۇىلەر .ئەگەر
پەيغەمبىرىڭالرنىۇۇۇۇۇڭ يۇۇۇۇۇولىنى تەرك ئەتسۇۇۇۇۇەڭالر ،ئەلۇۇۇۇۇۋەتتە ئېزىۇۇۇۇۇپ
كېتىسۇۇۇىلەر .مەن بىزنىۇۇۇڭ دەۋرىمىۇۇۇزدە ئاشۇۇۇكارا مۇنۇۇۇاپىق يۇۇۇاكى كېسۇۇۇەل
كىشۇۇۇۇىدىن باشۇۇۇۇۇقىالرنىڭ جامۇۇۇۇائەتتىن قالمايۇۇۇۇۇدىغانلىقىنى كۇۇۇۇۇۆرەتتىم.
ھەتتۇۇۇۇا كېسۇۇۇۇەل كىشۇۇۇۇىمۇ جامۇۇۇۇائەت نامىزىنىۇۇۇۇڭ پەزىلىۇۇۇۇتىگە ھېۇۇۇۇرى
بولغۇۇۇانلىقى ۋە ئۇۇۇۇنى تەرك ئېتىشۇۇۇنىڭ گۇناھىۇۇۇدىن قورققۇۇۇانلىقى ئۈچۇۇۇۈن،
ئىككۇۇۇى ئادەمنىۇۇۇڭ قولتۇقلىشۇۇۇىدا مەسۇۇۇجىدكە ئېلىۇۇۇپ كېلىۇۇۇپ سۇۇۇەپكە
تۇرغۇزۇپ قويۇالتتى .
*****
جامۇۇۇائەت بىۇۇۇلەن نامۇۇۇاز ئوقۇشۇۇۇنىڭ پەزىلىتۇۇۇى ناھۇۇۇايىتى چوڭۇۇۇدۇر.
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ال َّ و ووع َُِ جن﴾ ﴿بىۇۇۇۇۇز لەۋھۇلمەھفۇۇۇۇۇۇزدا (ئەزەلۇۇۇۇۇدە) يازغانۇۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇۇيىن
(داۋۇدقۇۇۇا نازىۇۇۇل قىلىنغۇۇۇان) زەبۇۇۇۇردا زېمىنغۇۇۇا (يەنۇۇۇى جەنۇۇۇنەت زېمىنىغۇۇۇا)
ھەقىۇۇۇۇقەتەن مېنىۇۇۇۇڭ ياخشۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرىم ۋارىسۇۇۇۇلىق قىلىۇۇۇۇدۇ ،دەپ
يۇۇۇۇازدۇق﴾ دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزىنىڭ تەپسۇۇۇۇىرىدىمۇ″ :ياخشۇۇۇۇى بەنۇۇۇۇدىلىرىم″
دېۇۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۇۆز بەش ۋاۇ نامۇۇۇۇۇازنى جامۇۇۇۇۇائەت بىۇۇۇۇۇلەن ئوقۇيۇۇۇۇۇدىغان
كىشىلەرنى كۆرسىتىدۇ - ،دېيىلگەن.
ول جه و ووع قجو و و َُّهَا ج دَج و ووع ج ُ ْم﴾ ﴿ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ (دۇنيۇۇۇۇۇۇادا)
ﷲ تائاالنىۇۇۇۇۇۇڭ ﴿ :جاجِْتُ و و ُ
قىلغۇۇۇۇان (ياخشۇۇۇۇى – يامۇۇۇۇان) ئەمەللىرىنۇۇۇۇى ۋە ئىشۇۇۇۇلىرىنى خۇۇۇۇاتىرىلەپ
قۇۇۇويىمىز﴾ دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزىمۇ :ئۇالرنىۇۇۇڭ نامازغۇۇۇا ماڭغۇۇۇان ئايۇۇۇاغ ئىزلىرىنۇۇۇى
خاتىرىلەپ قويىمىز - ،دەپ تەپسىر قىلىنغان.
پەيغەمۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇەللەم سۇۇۇۇۇۇەھىى
ھەدىسۇۇۇلەردىن بىرىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :كىمكۇۇۇى ئۆيىۇۇۇدە تاھۇۇۇارەتنى
كامىۇۇۇۇل ئالسۇۇۇۇا ،ئانۇۇۇۇدىن ﷲنىۇۇۇۇڭ ئۆيلىرىۇۇۇۇدىن (مەسۇۇۇۇجىدلەردىن) بىۇۇۇۇر
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،ئەبۇ داۋۇد ،نەسائى ،ئىبنى ماجە ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
سۈرە ئەنبىيا 014 ،ۇ ئايەت.
سۈرە ياسىن – 00 ،ئايەت.
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ئۇۇۆيگە ﷲ پەرز قىلغۇۇۇان نامۇۇازالردىن بىرىنۇۇۇى ئۇۇادا قىلىۇۇۇش ئۈچۇۇۈن ماڭسۇۇۇا،
ئۇنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى پۇتىۇۇۇدىن بىرىنىۇۇۇڭ باسۇۇۇقان ھەربىۇۇۇر قەدىمۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ بىۇۇۇر
گۇنۇۇۇاھىنى ئۆچۈرىۇۇۇدۇ ،يەنە بىرىنىۇۇۇڭ باسۇۇۇقان ھەربىۇۇۇر قەدىمۇۇۇى ئۇنىۇۇۇڭ
مەرتىۋىسۇۇۇىنى بىۇۇۇر دەرىۇۇۇجە يۇۇۇۇقىرى كۆتۈرىۇۇۇدۇ .قاچۇۇۇانىكى نامۇۇۇاز ئوقۇسۇۇۇا،
نامازگاھىۇۇۇدە تۇرغۇۇۇان مۇۇۇۇددەتچە بىۇۇۇرەر كىشۇۇۇىگە ئۇۇۇازار بەرمىۇۇۇگەن يۇۇۇاكى
تاھۇۇۇارىتىنى بۇزىۇۇۇۋەتمىگەنال بولسۇۇۇا ،پەرىشۇۇۇتىلەر ئۇنىڭغۇۇۇا دۇئۇۇۇا قىلىۇۇۇپ:
ئۇۇۇى ﷲ! ئۇنىۇۇۇڭ گۇنۇۇۇاھىنى مەغپىۇۇۇرەت قىلغىۇۇۇن ،ئۇنىڭغۇۇۇا رەھىۇۇۇم قىلغىۇۇۇن،
 دەيدۇ» .پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ (ئۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇاھابىلىرىم!) سۇۇۇۇۇىلەرگە ﷲ تائۇۇۇۇۇاال گۇنۇۇۇۇۇاھىڭالرنى
ئۆچۇۇۇۇۈرۈپ ،دەرىجەڭالرنۇۇۇۇى يۇۇۇۇۇقىرى كۆتۈرۈشۇۇۇۇكە سۇۇۇۇەۋە بولىۇۇۇۇدىغان
ئەمەلنى ئېيتىپ بېرەيمۇ؟  -دېگەن ئىدى ،ساھابىلەر:
_ قېنۇۇۇى ئېيتىۇۇۇپ بەرگىۇۇۇن ،ئۇۇۇى ﷲنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرى!  -دېۇۇۇدى.
پەيغەمبەر سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم:
_ قىۇۇۇۇيىن ئەھۋالۇۇۇۇدىمۇ (يەنۇۇۇۇى سۇۇۇۇوغۇق يۇۇۇۇاكى باشۇۇۇۇقا ئىلۇۇۇۇلەت
ئاسۇۇۇتىدىمۇ) تاھۇۇۇارەتنى مۇۇۇۇكەممەل ئۇۇۇېلىش ،مەسۇۇۇجىدكە كۇۇۇۆپ قەدەم
بېسۇۇۇۇىش ،بىۇۇۇۇر نامۇۇۇۇازدىن كېۇۇۇۇيىن يەنە بىۇۇۇۇر نامازنىۇۇۇۇڭ كېلىشۇۇۇۇىنى
ئىنتىزارلىۇۇۇۇۇق بىۇۇۇۇۇلەن كۆتۈشۇۇۇۇۇتىن ئىبۇۇۇۇۇارەت .ئەنە شۇۇۇۇۇۇ ھەقىقىۇۇۇۇۇي
ئىنتىلىشتۇر ،ئەنە شۇ ھەقىقىي ئىنتىلىشتۇر - ،دېدى .

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،نەسائى ،دارىمى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئاتمىش يەتتىنچى چوڭ گۇناھ:
ۋارىسالرغا زىيانلىق ۋەسىيەت قالدۇرۇش
ﷲ تائۇۇۇاال مىۇۇۇرا ھەققىۇۇۇدە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇِ ﴿ :ه وون بجو ْ و و ِ ج ِ و ويَّ ََ يَُ ج ووَ ِاجووت
او و و ووت َ ِ و و و ويََِّ ِه و و وون مِ
اّللُ جك ِوو و وويم جح ِوو و وويم﴾ ﴿(بۇۇۇۇۇۇۇۇۇ تەقسۇۇۇۇۇۇۇۇىمات)
اّلل ج م
م ج
يج ْ جَيْو و و و َن َجْي و و و و جور ُه ج م ج

مېيى تنىۇۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇۇىيىتى ئورۇنالنغۇۇۇۇان يۇۇۇۇاكى قەرزى تۆلىنىۇۇۇۇپ بولغانۇۇۇۇدىن
كېۇۇۇيىن ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ( .مىۇۇۇرا قالۇۇۇدۇرغۇچى ئادەمنىۇۇۇڭ) ۋەسۇۇۇىيىتى
ۋارىسۇۇۇالرغا زىيۇۇۇان يەتكۈزمەيۇۇۇدىغان بولۇشۇۇۇى كېۇۇۇرەك .ئۇۇۇۇ ﷲ تەرىپىۇۇۇدىن
قىلىنغۇۇۇان تەۋسۇۇۇىيىدۇر .ﷲ ھەممىنۇۇۇى بىلگۈچىۇۇۇدۇر ،ھەلىمۇۇۇدۇر (يەنۇۇۇى
ئەمۇۇۇۇۇۇۇرىگە خىالپلىۇۇۇۇۇۇۇق قىلغۇۇۇۇۇۇۇۇچىالرنى جازاالشۇۇۇۇۇۇۇقا ئالۇۇۇۇۇۇۇدىراپ
كەتمەيۇۇۇۇدۇ)﴾  .ئەگەر مىۇۇۇۇرا قالۇۇۇۇدۇرغۇچى ئۇۇۇۇادەم مىراسۇۇۇۇخورلىرىغا
زىيۇۇۇان يەتكۈزىۇۇۇدىغان شۇۇۇەكىلدە ۋەسۇۇۇىيەت قالدۇرسۇۇۇا ،بۇۇۇۇ ۋەسۇۇۇىيەت
ئىناۋەتسىزدۇر .چۈنكى ﷲ مۇنداق قىلىشنى مەنلى قىلغان.
ﷲ تائۇۇۇۇاال مىۇۇۇۇرا ھەققىۇۇۇۇدە يەنە مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ﴿ :نِْ و و ج ح و و ُ َُ مِ
اّلل
ُ

ِ
اّلل و و ووَلجُِّ ي ْ ِ ْ و و ووُِّ نَّ و و ووع َ جَتْو و و و ِرٍ ِه و و وون جَتْتُِ و و ووع األجاْوُ و و ووع ج علِو و و و ِ ِ
يُ و و ووع ج جلِو و و و ج الْ جُ و و و ْوَُ
ين ر ج
ج
ج
ُ
ج جه و و وون يُاو و و و ِ مج ج ج ُ
ج
ج ُ
ِ
ِ
ِ ِ
يُو و ووع جلجو و ووُِّ جك و و و جِا ُّه ُِ و و و ﴾
ويم ج جهو و وون يجو ْ و و و ِ م
اّللج ج ج ُ و و ووَلجُِّ جيجوتجو ج و و و َّ ُح و و و ُ جَ ُ يُ ْ ْو و ووُِّ اجو و ووع ِا ج عل و و و ِ ا ر ج
الْ جمو و و ُ
﴿ئەنە شۇۇۇۇۇالر (يەنۇۇۇۇى ﷲنىۇۇۇۇڭ بەنۇۇۇۇدىلىرىنىڭ ئەمەل قىلىشۇۇۇۇى ئۈچۇۇۇۇۈن

بەلگىۇۇۇۇۇلەپ بەرگەن يۇقىرىۇۇۇۇۇدىكى ئەھكۇۇۇۇۇامالر) ﷲنىۇۇۇۇۇڭ قانۇنلىرىۇۇۇۇۇدۇر.
كىمكۇۇۇى ﷲقۇۇۇا ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىۇۇۇرىگە ئىتۇۇۇائەت قىلىۇۇۇدىكەن ،ﷲ ئۇۇۇۇنى
ئاسۇۇۇتىدىن ئۆسۇۇۇتەڭلەر ئېقىۇۇۇپ تۇرىۇۇۇدىغان جەنۇۇۇنەتلەرگە كىرگۈزىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ
ئۇۇۇۇۇ يەرلەردە مەڭگۇۇۇۇۈ قالىۇۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇۇ چۇۇۇۇوڭ مۇۇۇۇۇۋەپپىقىيەت قازىنىشۇۇۇۇتۇر.
كىمكۇۇۇۇۇى ﷲقۇۇۇۇۇا ۋە پەيغەمبىۇۇۇۇۇرىگە ئاسۇۇۇۇۇىيلىق قىلىۇۇۇۇۇپ ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ
قانۇنلىرىنىۇۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۇىرتىغا چىقىۇۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇۇدىكەن ،ﷲ ئۇۇۇۇۇۇنى دوزاخقۇۇۇۇۇا
كىرگۈزىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇا مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ .خورلىغۇۇۇۇچى ئازابقۇۇۇا دۇچۇۇۇار
بولىدۇ﴾ .
سۈرە نىسا 02 ،ۇ ئايەت.
سۈرە نىسا - 02 ،ۋە  03ۇ ئايەتلەر.
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مۇجاھىۇۇد مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :كىمكۇۇى ﷲ ۋە ئۇنىۇۇڭ پەيغەمبىۇۇرىگە ئاسۇۇىيلىق
قىلىۇۇۇپ ،ﷲنىۇۇۇڭ مىۇۇۇرا ھەققىۇۇۇدىكى بەلگىلىمىلىۇۇۇرىگە ئۇنىمايۇۇۇدىكەن ،ﷲ
ئۇنى دوزاخقا تاشاليدۇ.
ئىبنۇۇۇى ئاببۇۇۇا رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇمۇۇۇا :كىمكۇۇۇى ﷲ تەقسۇۇۇىم قىلغۇۇۇان
نەرسۇۇىگە رازى بولمۇۇاي ،ﷲنىۇۇڭ دېگەنلىۇۇرىگە خىالپلىۇۇق قىلسۇۇا﴿ ،ﷲ ئۇۇۇنى
دوزاخقا كىرگۈزىدۇ﴾ دەيدۇ.
كەلبۇۇى مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ :كىمكۇۇى مىۇۇرا ھەققىۇۇدە ﷲ بەلگىۇۇلەپ بەرگەن
نەرسۇۇىگە رازى بولمۇۇاي ،ھەددىۇۇدىن ئېشۇۇىپ ﷲ چەكلىۇۇگەن ئىشۇۇالرنى ھۇۇاالل
سانىسۇۇۇا﴿ ،ﷲ ئۇۇۇۇنى دوزاخقۇۇۇا كىرگۈزىۇۇۇدۇ ،ئۇۇۇۇ دوزاختۇۇۇا مەڭگۇۇۇۈ قالىۇۇۇدۇ.
خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ﴾.
ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇدىن رىۇۇۋايەت قىلىنىۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇبەر
سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دېۇۇگەن« :بىۇۇرەر ئەر يۇۇاكى بىۇۇرەر ئايۇۇال
ﷲقۇۇۇا ئۇۇۇاتمىش يىۇۇۇل تۇۇۇائەت – ئىبۇۇۇادەت قىلىۇۇۇدۇ .ئانۇۇۇدىن ئۇالرغۇۇۇا ئۆلۇۇۇۈم
يېقىنالشۇۇقاندا ،ئۇۇۇالر ۋارىسۇۇلىرىغا زىيۇۇان يەتكۈزىۇۇدىغان ۋەسۇۇىيەت قالدۇرىۇۇدۇ.
شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن ،ئۇالرغۇۇا دوزاۇ ۋاجىۇۇپ بولىۇۇدۇ»  .ئەبۇۇۇ ھۇۇۇرەيرە رەزىيەلالھۇۇۇ
ئەنھۇ بۇ ھەدىسنى رىۇۋايەت قىلىۇپ سۇۆزلەپ بەرگەنۇدىن كېۇيىن ،مۇنۇۇ ئۇايەتنى
ِ
اووت َ ِ ويََِّ ِهوون مِ
ِ ِ َ
ِ
اّللُ جك ِوويم جح ِوويم﴾ ﴿(بۇۇۇ
اّلل ج م
مج
ئوقۇۇۇدى﴿ :هوون بجو ْ و ج ويََّ يَُ ج ووَ اجووت يج ْ جَيْ و َن َجْي و جور ُه ج م ج
تەقسۇۇۇىمات) مېيى تنىۇۇۇڭ ۋەسۇۇۇىيىتى ئورۇنالنغۇۇۇان يۇۇۇاكى قەرزى تۆلىنىۇۇۇپ
بولغانۇۇۇدىن كېۇۇۇيىن ئېلىۇۇۇپ بېرىلىۇۇۇدۇ( .مىۇۇۇرا قالۇۇۇدۇرغۇچى ئادەمنىۇۇۇڭ)
ۋەسىيىتى ۋارىسالرغا زىيان يەتكۈزمەيدىغان بولۇشى كېرەك﴾.
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ« :كىمكۇۇى بىۇۇر
ۋارىسۇۇۇنىڭ مىراسۇۇۇىنى ئېلىۇۇۇپ قاچسۇۇۇا ،ﷲ ئۇنىۇۇۇڭ جەننەتتىكۇۇۇى مىراسۇۇۇىنى
بەرمەيدۇ» .
پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇداق دەيۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇاال ھەرقانۇۇۇداق ھەق ئىگىسۇۇۇىنىڭ ھەققىنۇۇۇى بەلگىۇۇۇلەپ بەردى .شۇۇۇۇڭا
مىراسخورغا ۋەسىيەت قالدۇرۇش يوق» .

ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئىبنى ماجە ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئاتمىش سەككىزىنچى چوڭ گۇناھ:
ھىيلە ە مىكىر ۋە ئالدامچىلىق قىلىش
السو وويمِ ُه إَِّال بِج ْ ِو و ِوِّ﴾ ﴿ھىۇۇۇۇيلە
ﷲ تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال جَِيي و و ُ الْ ج ِْو و ُور َّ
 مىكىرنىۇۇۇۇڭ ۋابۇۇۇۇالى پەقەت ھىۇۇۇۇيلە  -مىكىۇۇۇۇر ئىشۇۇۇۇلەتكەن ئادەمنىۇۇۇۇڭئۆزىگە بولىدۇ﴾ .
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ:
«ھىۇۇۇۇيلە ۇ مىكىۇۇۇۇر ئىشۇۇۇۇلىتىش ۋە ئالۇۇۇۇدامچىلىق قىلىۇۇۇۇش كىشۇۇۇۇىنى
دوزاخقا ئېلىپ بارىدۇ» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«ھىيلىگەر ،بېخىل ۋە مىننەتخور جەننەتكە كىرمەيدۇ» .
ِِ
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇاپىقالر ھەققىۇۇۇۇۇدە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ﴿ :إِ َّن الْ ُ نجو ووعرَ ج
اّلل ُ و و و ووَ ج و و و و ِ
ِ
وعَكُ ُُ ْم﴾ ﴿شۈبھىسۇۇۇۇۇۇۇۇىزكى ،مۇنۇۇۇۇۇۇۇۇاپىقالر ﷲنۇۇۇۇۇۇۇۇى
ُجو و و ووعَكَُ جن مج ج ج
ئالۇۇۇۇدىماقچى بولۇشۇۇۇۇىدۇ ،ﷲ ئۇالرنىۇۇۇۇڭ ئالۇۇۇۇدامچىلىقىغا يارىشۇۇۇۇا جۇۇۇۇازا
بېرىدۇ﴾ .
ۋاھىۇۇۇۇۇدى (ﷲ ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا رەھۇۇۇۇۇمەت قىلسۇۇۇۇۇۇن!) بۇۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇۇڭ
تەپسۇۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :ﷲ تائۇۇۇۇاال ئالۇۇۇۇدامچىالرغا
قىلمىشۇۇۇۇىنىڭ جازاسۇۇۇۇىنى بېرىۇۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇۇ بولسۇۇۇۇىمۇ ،قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى
مۇۇۇۇۇئمىنلەرگە نۇۇۇۇۇر بېرىلگەنۇۇۇۇدەك ،مۇنۇۇۇۇاپىقالرغىمۇ نۇۇۇۇۇر بېرىلىۇۇۇۇدۇ.
مۇنۇۇۇاپىقالر پۇلسۇۇۇىرات كۇۇۇۆۋرۈكىگە قۇۇۇاراپ ماڭغانۇۇۇدا ،ﷲ تائۇۇۇاال ئۇالرنىۇۇۇڭ
نۇرىنى ئۆچۈرۈپ قويىدۇ ،شۇنىڭ بىلەن ،ئۇالر قاراڭغۇلۇقتا قالىدۇ.
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم« :دوزاۇ ئەھلۇۇۇۇۇى
بەش تۈرلۇۇۇۈك كىشۇۇۇىدىن تەشۇۇۇكىل تاپىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن ۋە ئۇۇۇۇالردىن بىۇۇۇر
تۇۇۇۈرىنى بايۇۇۇان قىلىۇۇۇپ مۇنۇۇۇداق دېۇۇۇگەن« :شۇۇۇۇنداق كىشۇۇۇى بۇۇۇاركى ،ئۇۇۇۇ
سۈرە فاتىر 32 ،ۇ ئايەت.
ھاكىم رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
تىرمىزى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
سۈرە نىسا 032 ،ۇ ئايەت.
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كۇۇۇۇېچە  -كۈنۇۇۇۇدۈز سۇۇۇۇېنىڭ خوتۇۇۇۇۇن  -بالىلىرىۇۇۇۇڭ ۋە پۇۇۇۇۇل  -مېلىۇۇۇۇڭ
ھەققىدە سېنى ئالداپ تۇرىدۇ» .

مۇسلىم ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
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ئاتمىش توققۇزىنچى چوڭ گۇناھ:
مۇسۇلمانالرغا قارشى جاسۇسلۇق قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ئاجىز
نۇقتىلىرىنى دۈشمەنگە كۆرسىتىپ قويۇش
بۇۇۇ ھەقۇۇتە ھۇۇاتە ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ بەلتەئنىۇۇڭ ۋەقەلىكۇۇى بايۇۇان قىلىنغۇۇان
ھەدىسۇۇكە مۇۇۇراجىلەت قىلىشۇۇقا تۇۇوغرا كېلىۇۇدۇ :ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ
ھۇۇاتە ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ بەلتەئنۇۇى جاسۇسۇۇلۇق قىلغۇۇانلىقى ئۈچۇۇۈن ئۆلتۇۇۈرمەكچى
بولىۇۇدۇ .ئەممۇۇا ھۇۇاتە ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ بەلۇۇتە بەدىۇۇر ئۇرۇشۇۇىغا قاتناشۇۇقانلىقى
ئۈچۇۇۈن پەيغەمۇۇبەر سۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇى ۋەسۇۇەللەم ئۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇنى
ئۇنى ئۆلتۈرۈشتىن توسىدۇ.
ئەگەر جاسۇسۇۇۇۇنىڭ قىلمىشۇۇۇۇى ئېغىۇۇۇۇر بولۇۇۇۇۇپ ،ئىسۇۇۇۇالم دىنىنۇۇۇۇى ۋە
مۇسۇۇۇلمانالرنى ئۇۇاجىزلىتىش ،ئۇۇۇالرنى ئۆلتۇۇۈرۈش ،ئەسۇۇىر ئۇۇېلىش ،بۇۇۇالش ۋە
شۇۇۇنىڭغا ئوخشۇۇىغان ئىشۇۇالرنى كەلتۇۇۈرۈپ چىقىۇۇرىش بولسۇۇا ،بۇۇۇ ،يەر يۈزىۇۇدە
بۇزغۇنچىلىۇۇق قىلىۇۇش ،زىۇۇرائەت ۋە ئۆسۇۇۈملۈكلەرگە ،جانلىقالرغۇۇا زىيۇۇان سۇۇېلىش
ھەرىكەتلىۇۇرى ھېسۇۇابلىنىپ ،ئۇۇۇنى ئۆلتۇۇۈرۈش مۇئەييەنلىشۇۇىدۇ .شۇۇۇنىڭ بىۇۇلەن
بىۇۇرگە ئۇۇۇ قۇۇاتتىق ئازابقۇۇا دۇچۇۇار بولىۇۇدۇ .ﷲتىۇۇن ئەپۇۇۇ ۋە ئامۇۇانلىق تىلەيمىۇۇز،
ئامىن!
شۇۇۇنىمۇ ئەسۇۇكەرتىپ ئۆتۇۇۈش كېرەككۇۇى ،ھەرقانۇۇداق ئەقىۇۇل ئىگىسۇۇى
چېقىمچىلىۇۇۇق قىلىشۇۇۇنىڭ ناھۇۇۇايىتى چۇۇۇوڭ گۇنۇۇۇاال ۋە ھۇۇۇارام ئىشۇۇۇالردىن
ئىكەنلىكىنۇۇۇى بىلگىنىۇۇۇدەك ،مۇسۇۇۇۇلمانالرغا قارشۇۇۇى جاسۇسۇۇۇلۇق قىلىشۇۇۇنىڭ
ئۇنىڭدىنمۇ چوڭ گۇناال ئىكەنلىكىنى ياخشى بىلىدۇ.
ﷲ قۇۇا سۇۇېغىنىپ ،ئەنە شۇۇۇنداق قىلمىشۇۇالردىن پانۇۇاال تىلەيمىۇۇز .شۇۇۇنداقال
ئۇنىڭۇۇدىن ئەپۇۇۇ ۋە ئامۇۇانلىق تىلەيمىۇۇز .ئۇۇۇ ناھۇۇايىتى كۆيۈمچۇۇان ،ھەممىۇۇدىن
خەۋەردار ،ناھايىتى سېخى ۋە ناھايىتى كەرەملىكتۇر.

ئىمام بۇخارى بۇ ۋەقەلىكنى ئەلى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن تەپسىلى رىۋايەت قىلغان.
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يەتمىشىنچى چوڭ گۇناھ:
ساھابىلەرگە تىل تەككۈزۈش
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ« :ﷲ
تائۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇۇى مېنىۇۇۇۇڭ دوسۇۇۇۇتۇمغا دۈشۇۇۇۇمەنلىك
قىلىدىكەن ،مەن ئۇنىڭغا قارشى ئۇرۇش ئېالن قىلىمەن» .
پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم يەنە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ:
«سۇۇۇاھابىلىرىمغا تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزمەڭالر ،جېۇۇۇنىم ئىلكىۇۇۇدە بولغۇۇۇان زات ﷲ
بىۇۇۇۇلەن قەسۇۇۇۇەمكى ،سۇۇۇۇىلەردىن بىۇۇۇۇرىڭالر ئۇھۇۇۇۇۇد تېغىۇۇۇۇدەك ئۇۇۇۇالتۇننى
سۇۇۇەدىقە بەرسۇۇۇىمۇ ،ئۇالرنىۇۇۇڭ بىرىنىۇۇۇڭ ئىككۇۇۇى چاڭگۇۇۇال يۇۇۇاكى ئۇنىۇۇۇڭ
يې رىمىچىلىۇۇۇۇۇۇك قىلغۇۇۇۇۇۇان سەدىقىسۇۇۇۇۇۇىگە تۇۇۇۇۇۇوغرا كەلمەيۇۇۇۇۇۇدۇ» ؛
«سۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇدە ﷲتىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇڭالر ،سۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇدە
ﷲتىۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇڭالر! مەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن ئۇۇۇۇۇالرنى تىلالشۇۇۇۇنى نىشۇۇۇۇان
قىلىۋالمۇۇۇۇاڭالر .كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇۇى كۆرسۇۇۇۇە ،مېنۇۇۇۇى ياخشۇۇۇۇى
كۇۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى
يامۇۇان كۆرسۇۇە ،مېنۇۇى يامۇۇان كۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۈن ئۇۇۇالرنى يامۇۇان كۇۇۆرگەن
بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرسۇۇۇە ،ماڭۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرگەن بولىۇۇۇدۇ.
كىمكۇۇۇى ماڭۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرسۇۇۇە ،ﷲقۇۇۇا ئۇۇۇازار بەرگەن بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ﷲقۇۇۇا
ئازار بەرسە ،ﷲنىڭ ئۇنى ھاالك قىلىشى بەك يېقىن دېمەكتۇر» .
بۇۇۇۇۇ ھەدىسۇۇۇۇتە ۋە بۇنىڭغۇۇۇۇا ئوخشۇۇۇۇىغان ھەدىسۇۇۇۇلەردە پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمدىن كېۇۇۇيىن سۇۇۇاھابە كىرامالرنۇۇۇى نىشۇۇۇان
قىلىۇۇۇۇپ تەنە قىلىۇۇۇۇش ،تىلۇۇۇۇالش ،تۇۇۇۇۆھمەت چۇۇۇۇاپالش ،ھاقۇۇۇۇارەتلەش،
ئەيىۇۇۇبلەش ،ھەتتۇۇۇا ئۇۇۇۇالرنى كاپىرغۇۇۇا چىقىرىشۇۇۇقا جۇۇۇۈرئەت قىلىشۇۇۇنىڭ
ناھايىتى چوڭ گۇناال ئىكەنلىكى بايان قىلىنىدۇ.

ئىمام بۇخارى رىۋايەت قىلغان.
ئىمام بۇخارى ،مۇسلىم ،تىرمىزى ،ئەبۇ داۋۇد ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان.
تىرمىزى ۋە ئەھمەد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
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پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ« :سۇۇۇۇاھابىلىرىم
ھەققىۇۇۇۇۇدە ﷲتىۇۇۇۇۇن قورقۇۇۇۇۇۇڭالر ،سۇۇۇۇۇاھابىلىرىم ھەققىۇۇۇۇۇدە ﷲتىۇۇۇۇۇن
قورقۇۇۇۇۇڭالر!» دېۇۇۇۇگەن سۇۇۇۇۆزى ئوچۇۇۇۇۇق – ئاشۇۇۇۇكارا ئاگاھالندۇرۇشۇۇۇۇتۇر.
ئۇنىۇۇۇڭ« :كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە ،مېنۇۇۇى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەنلىكى
ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان
كۆرسۇۇۇە ،مېنۇۇۇى يامۇۇۇان كۇۇۇۆرگەنلىكى ئۈچۇۇۇۈن ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان كۇۇۇۆرگەن
بولىۇۇۇدۇ» دېۇۇۇگەن سۇۇۇۆزى ئۇالرنىۇۇۇڭ پەزىلىتۇۇۇى ۋە ئارتۇقچىلىقىغۇۇۇا دااللەت
قىلىدۇ.
سۇۇۇۇاھابىلەرنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش سۇۇۇۇۈننەت ئەھلىنىۇۇۇۇڭ شۇۇۇۇۇئارىدۇر.
چۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇالر پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە ھەمۇۇۇراال
بولۇۇۇدى ،ئۇنىڭغۇۇۇا يۇۇۇاردەم بەردى ،ئىمۇۇۇان كەلتۇۇۇۈردى ،ئۇۇۇۇنى قۇۇۇولالپ -
قۇۋۋەتلىۇۇۇۇدى ،جۇۇۇۇانلىرى ۋە مۇۇۇۇاللىرىنى ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۈچۇۇۇۇۈن پىۇۇۇۇدا قىلۇۇۇۇدى.
شۇۇۇۇنىڭ ئۈچۇۇۇۈن ،سۇۇۇاھابىلەرنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن كىشۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرگەن بولىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالرنى
ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنى
ياخشۇۇۇى كۆرگەنلىكنىۇۇۇڭ نىشۇۇۇانىدۇر .ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان كۇۇۇۆرۈش پەيغەمۇۇۇبەر
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمنى يامان كۆرگەنلىكنىڭ نىشانىدۇر.
بىۇۇۇۇر سۇۇۇۇەھىى ھەدىسۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇيىلگەن« :ئەنسۇۇۇۇارىالرنى
ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ئىماننىۇۇۇۇڭ جۈملىسۇۇۇۇىدىن ،ئۇۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش
مۇناپىقلىقنىۇۇۇڭ ئاالمىتىدىنۇۇۇدۇر»  .بۇنۇۇۇداق بولۇشۇۇۇنىڭ سۇۇۇەۋەبى شۇۇۇۇكى،
ئۇۇۇۇۇالر دەسۇۇۇۇلەپ مۇسۇۇۇۇۇلمان بولۇۇۇۇدى ۋە قىۇۇۇۇيىن چۇۇۇۇاغالردا پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ يېنىۇۇۇۇۇدا تۇۇۇۇۇۇرۇپ ،ﷲنىۇۇۇۇۇڭ
دۈشمەنلىرىگە قارشى جىھاد قىلدى.
شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،ئەلۇۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى كۆرۈشۇۇۇۇمۇ
ئىماننىۇۇۇۇڭ جۈملىسۇۇۇۇىدىن ،ئۇۇۇۇۇنى يامۇۇۇۇان كۆرۈشۇۇۇۇمۇ مۇناپىقلىقنىۇۇۇۇڭ
ئاالمىتىدىندۇر .
سۇۇۇۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ پەقەت پەيغەمۇۇۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەم ھايۇۇۇۇات چاغۇۇۇۇدىكى ۋە ئۇۇۇۇۇ ۋاپۇۇۇۇات بولغانۇۇۇۇدىن كېيىنكۇۇۇۇى
بىرلىككە كەلگەن ھەدى .
مۇسلىم رىۋايەت قىلغان.
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ئەھۇۇۇۋالىنى ،تۇۇۇارىخىي ئىۇۇۇش – ئىزلىرىنۇۇۇى ياخشۇۇۇى مۇۇۇۇالھىزە قىلغۇۇۇان
كىشۇۇۇۇىال ئۇالرنىۇۇۇۇڭ پەزىلىتىنۇۇۇۇى تونۇۇۇۇۇپ يېتەلەيۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ئۇۇۇۇۇالر
پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمگە ئىمۇۇۇۇان كەلتۈرۈشۇۇۇۇتە،
كاپىرالرغۇۇۇا قارشۇۇۇى جىھۇۇۇاد قىلىشۇۇۇتا ،ﷲنىۇۇۇڭ ۋە ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمبىرىنىۇۇۇڭ
سۇۇۇۆزىنى ئۈسۇۇۇتۈنلۈككە ئېرىشتۈرۈشۇۇۇتە ،ئىسۇۇۇالم دىنىنۇۇۇى تۇۇۇارقىتىش ۋە
ئىسۇۇۇۇۇالم ئۇۇۇۇۇاالمەتلىرىنى ئىزھۇۇۇۇۇار قىلىشۇۇۇۇۇتا ،پەرز ۋە سۇۇۇۇۇۈننەتلەرنى
ئۆگىتىشۇۇۇتە ئالۇۇۇدىنقى سۇۇۇەپتە تۇۇۇۇردى .ئۇۇۇۇالر بولمىغانۇۇۇدا ئىۇۇۇدى ،بۇۇۇۇ
دىننىۇۇۇڭ ھېچقانۇۇۇداق ئاساسۇۇۇى بىۇۇۇزگە يېتىۇۇۇپ كەلمىۇۇۇگەن بۇۇۇوالتتى .بىزمۇۇۇۇ
نە پەرز ئىبۇۇۇۇادەتلەرنى ،نە سۇۇۇۇۈننەت ئىبۇۇۇۇادەتلەرنى بىلمىۇۇۇۇگەن بوالتتۇۇۇۇۇق.
ھەدىسلەردىنمۇ خەۋەرسىز قاالتتۇق.
كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا تەنە قىلسۇۇۇا يۇۇۇاكى تىۇۇۇل تەككۈزسۇۇۇە ،دىنۇۇۇدىن ۋە
مۇسۇۇۇۇۇلمان جامائىتىۇۇۇۇدىن چىقىۇۇۇۇپ كېتىۇۇۇۇدۇ .چۇۇۇۇۈنكى ئۇالرغۇۇۇۇا تەنە
قىلىۇۇۇش ۋە تىۇۇۇل تەككۇۇۇۈزۈش ئېتىقۇۇۇادىي جەھەتۇۇۇتىن ئېلىۇۇۇپ ئېيتقانۇۇۇدا،
ئۇنىۇۇۇڭ ئۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇان كۆرىۇۇۇدىغانلىقىنى ،ئۇالرغۇۇۇا بولغۇۇۇان دۈشۇۇۇمەنلىكنى
كۆڭلىۇۇۇدە يوشۇۇۇۇرغانلىقىنى ئىپۇۇۇادىلەپ بېرىۇۇۇدۇ .بۇۇۇۇ بولسۇۇۇا ،ﷲ تائاالنىۇۇۇڭ
قۇرئۇۇۇۇان كەرىمۇۇۇۇدە ئۇۇۇۇۇالرنى ماختىغۇۇۇۇانلىقىنى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇۇۇۇەللەمنىڭمۇ ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇۇۇڭ پەزىلەتلىرىنۇۇۇۇۇۇۇۇى ۋە
ئۇۇۇۇارتۇقچىلىقلىرىنى تىلغۇۇۇۇا ئېلىۇۇۇۇپ ماختىغۇۇۇۇانلىقىنى ،شۇۇۇۇۇنداقال ئۇۇۇۇۇالرنى
ياخشى كۆرىدىغانلىقىنى ئىنكار قىلىشتۇر.
سۇۇۇۇۇاھابىلەر پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەمنىڭ
ياردەمچىلىرىۇۇۇدۇر .شۇۇۇەرىلەتنىڭ بىۇۇۇزگىچە يېتىۇۇۇپ كېلىشۇۇۇىگە سۇۇۇۇەۋە
بولغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەردۇر .شۇۇۇۇەرىلەتنى سۇۇۇۇىز ۋە بىۇۇۇۇزگە ئېلىۇۇۇۇپ كەلۇۇۇۇگەن
كىشۇۇۇىنى خۇۇۇورالش شۇۇۇەرىلەتنى خۇۇۇورالش دېمەكتۇۇۇۇر .بۇۇۇۇ ھەقىۇۇۇقەت
مۇنۇۇۇاپىقلىق ،زىنۇۇۇدىقلىق ۋە دىنسۇۇۇىزلىقتىن ئامۇۇۇان بولغۇۇۇان ئەقلۇۇۇى سۇۇۇاغالم
كىشۇۇى ئۈچۇۇۈن ناھۇۇايىتى روشۇۇەن .بۇۇۇ ھەقۇۇتە كەلۇۇگەن ھەدىسۇۇلەر سۇۇاڭا
يېتەرلىۇۇۇۇك دەلىلۇۇۇۇدۇر .مەسۇۇۇۇىلەن ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى
ۋەسۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ مېنۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە تاللىۇۇۇۇدى ۋە
ماڭۇۇۇۇۇا سۇۇۇۇۇاھابىلەرنى ھەمۇۇۇۇۇراال قىلىۇۇۇۇۇپ تۇۇۇۇۇالالپ بەردى .ئۇالرنىۇۇۇۇۇڭ
ئارىسۇۇۇۇىدىن بەزىسۇۇۇۇىنى ۋەزىۇۇۇۇر ،بەزىسۇۇۇۇىنى يۇۇۇۇاردەمچى ۋە بەزىسۇۇۇۇىنى
كۈيلوغۇۇۇۇل قىلىۇۇۇپ بەردى .كىمكۇۇۇى ئۇالرغۇۇۇا تىۇۇۇل تەككۈزسۇۇۇە ،ئۇنىڭغۇۇۇا
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ﷲ نىۇۇۇۇڭ ،پەرىشۇۇۇۇتەلەرنىڭ ۋە بۇۇۇۇارلىق ئىنسۇۇۇۇانالرنىڭ لەنىتۇۇۇۇى بولىۇۇۇۇدۇ.
قىيۇۇۇۇامەت كۇۇۇۇۈنى ﷲ تائۇۇۇۇاال ئۇنىۇۇۇۇڭ نە پەرز ،نە نەپۇۇۇۇلە ئىبۇۇۇۇادەتلىرىنى
قوبۇل قىلمايدۇ» .
ئەنە ئىبنۇۇۇى مالىۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :بىۇۇۇر
قىسۇۇۇۇىم سۇۇۇۇاھابىلەر پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ
يېنىغۇۇۇۇا كېلىۇۇۇۇپ″ :بىۇۇۇۇز ھاقۇۇۇۇارەتكە ئۇۇۇۇۇچراۋاتىمىز ″دەپ شۇۇۇۇىكايەت
قىلغانىۇۇۇۇدى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم« :كىمكۇۇۇۇى
سۇۇۇاھابىلىرىمنى ھاقۇۇۇارەت قىلسۇۇۇا ،ئۇنىڭغۇۇۇا ﷲنىۇۇۇڭ ،پەرىشۇۇۇتىلەرنىڭ ۋە
بارلىق ئىنسانالرنىڭ لەنىتى بولىدۇ» دېدى.
ئەنە ئىبنۇۇۇۇۇۇى مالىۇۇۇۇۇۇك رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :ﷲ مېنۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەرلىككە تاللىۇۇۇۇدى ۋە ماڭۇۇۇۇا سۇۇۇۇاھابىلەرنى
ھەمۇۇۇراال قىلىۇۇۇپ تۇۇۇالالپ بەردى .ئۇۇۇۇالردىن بەزىسۇۇۇىنى يۇۇۇېقىن ھەمۇۇۇراال،
بەزىسۇۇۇۇۇىنى قېرىنۇۇۇۇۇداش ۋە بەزىسۇۇۇۇۇىنى كۈيلوغۇۇۇۇۇۇل قىلىۇۇۇۇۇپ بەردى.
ئۇۇۇۇالردىن كېۇۇۇيىن بىۇۇۇر قەۋم كېلىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر سۇۇۇاھابىلەرنى ئەيىبلەيۇۇۇدۇ،
ئۇۇۇۇالردىن كەمچىلىۇۇۇك تاپىۇۇۇدۇ .ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن بىۇۇۇرگە ئولتۇۇۇۇرۇپ يەپ -
ئىچمەڭۇۇۇالر .ئۇۇۇۇالر بىۇۇۇلەن قۇۇۇۇدا  -باجۇۇۇا بولمۇۇۇاڭالر ،ئۇالرنىۇۇۇڭ نۇۇۇامىزىنى
چۈشۈرمەڭالر ۋە ئۇالرغا سىلە ۇ رەھىم قىلماڭالر» .
ئىبنۇۇۇۇى مەسۇۇۇۇلۇد رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۋايەت قىلىنىۇۇۇۇدۇكى،
پەيغەمۇۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇۇداق دېۇۇۇۇۇگەن:
«سۇۇۇاھابىلىرىم تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا تىلىڭالرنۇۇۇى يىغىڭۇۇۇالر ،يۇلتۇۇۇۇزالر تىلغۇۇۇا
ئېلىنغانۇۇۇدا تىلىڭالرنۇۇۇى يىغىڭۇۇۇالر ،تەقۇۇۇدىر تىلغۇۇۇا ئېلىنغانۇۇۇدا تىلىڭالرنۇۇۇى
يىغىڭالر» .
ئۆلىمۇۇۇۇۇاالر بۇۇۇۇۇۇ ھەقۇۇۇۇۇتە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ :مەخلۇقاتالرنىۇۇۇۇۇڭ
تەقدىرىۇۇۇۇۇۇۇدىكى (ئالۇۇۇۇۇۇۇدىنلاال ئورۇنالشتۇرۇلۇشۇۇۇۇۇۇۇىدىكى) سۇۇۇۇۇۇۇىر –
ھېكمەتلەرنۇۇۇى تەتقىۇۇۇق قىلغانۇۇۇدا تىلنۇۇۇى يىغىۇۇۇش ئىماننىۇۇۇڭ ۋە ﷲنىۇۇۇڭ

تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
تەبەرانى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
ئەلبانى :زەئىپ - ،دېگەن.
ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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ئەمۇۇۇرىگە بويسۇۇۇۇنغانلىقنىڭ ئاالمىتىۇۇۇدۇر .خۇۇۇۇددى شۇۇۇۇنىڭدەك ،كىمكۇۇۇى
ﷲنىۇۇۇۇڭ ئىرادىسۇۇۇۇىگە ئەمە  ،بەلكۇۇۇۇى يۇلتۇزالرنىۇۇۇۇڭ تەسۇۇۇۇىر قىلىۇۇۇۇش
كۇۇۇۇۈچىگە ئېتىقۇۇۇۇاد قىلسۇۇۇۇا ،مۇشۇۇۇۇرىك بولىۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇى پەيغەمۇۇۇۇبەر
سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇاھابىلىرىنى تىللىسۇۇۇا ،ئۇۇۇۇالردىن
كەمچىلىۇۇۇۇك ئىزدىسۇۇۇۇە ۋە بىۇۇۇۇرەر ئەيىۇۇۇۇب تېپىۇۇۇۇپ ،ئۇالرغۇۇۇۇا چاپلىسۇۇۇۇا،
مۇناپىق بولىدۇ.
ئەكسۇۇۇۇىچە ،ﷲنۇۇۇۇى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەم ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن نەرسۇۇۇىنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈش ،ئۇنىۇۇۇڭ
بۇۇۇۇيرۇقىنى ئۇۇۇادا قىلغۇۇۇان كىشۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇى كۇۇۇۆرۈش ،ئۇنىۇۇۇڭ يولىۇۇۇدا
ماڭغۇۇۇۇان ۋە سۇۇۇۇۈننىتىگە ئەمەل قىلغۇۇۇۇان كىشۇۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش،
ئۇنىۇۇۇۇڭ ئۇۇۇۇائىلە  -تاۋابىلۇۇۇۇاتىنى ،ئايۇۇۇۇاللىرىنى ،بۇۇۇۇالىلىرىنى ،سۇۇۇۇاھابىلىرىنى
ۋە خىزمەتكۇۇۇۇارلىرىنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ،شۇۇۇۇۇنىڭدەك ،ئۇۇۇۇۇالرنى ياخشۇۇۇۇى
كۇۇۇۇۆرگەن كىشۇۇۇۇىلەرنى ياخشۇۇۇۇى كۇۇۇۇۆرۈش ،ئۇۇۇۇۇالرنى يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرگەن
كىشۇۇۇۇىلەرنى يامۇۇۇۇان كۇۇۇۇۆرۈش ھەربىۇۇۇۇر مۇسۇۇۇۇۇلماننىڭ بۇۇۇۇاش تارتىۇۇۇۇپ
بولمايۇۇۇدىغان بۇرچىۇۇۇدۇر .چۇۇۇۈنكى ئىماننىۇۇۇڭ ئەڭ مەھۇۇۇكەم تۇتقۇۇۇۇچى ﷲ
ئۈچۈن ياخشى كۆرۈش ۋە ﷲ ئۈچۈن يامان كۆرۈشتىن ئىبارەت .
ئەييۇۇۇۇ سۇۇۇەختىيانى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :كىمكۇۇۇى
ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە ،دىننىۇۇۇڭ مۇنۇۇۇارىنى
تىكلىۇۇۇۇگەن بولىۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇى ئۇۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇۇى
كۆرسۇۇۇۇۇە ،يۇۇۇۇۇولىنى ئايدىڭالشۇۇۇۇۇتۇرغان بولىۇۇۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇۇۇى ئوسۇۇۇۇۇمان
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە ،ﷲنىۇۇۇڭ نۇۇۇۇرى بىۇۇۇلەن نۇرالنغۇۇۇان
بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى ئەلۇۇۇى رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇنى ياخشۇۇۇى كۆرسۇۇۇە ،مەھۇۇۇكەم
تۇتقىغۇۇۇا ئېسۇۇۇىلغان بولىۇۇۇدۇ .كىمكۇۇۇى :پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى
ۋەسۇۇۇۇەللەمنىڭ سۇۇۇۇاھابىلىرىدە خەيۇۇۇۇر بۇۇۇۇار - ،دېسۇۇۇۇە ،مۇنۇۇۇۇاپىقلىقتىن
خالىي بولغان بولىدۇ.
*****

ئەھمەد ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
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سۇۇۇۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ پەزىلىتۇۇۇۇۇۇۇى ۋە ئۇۇۇۇۇۇۇارتۇقچىلىقلىرىنى سۇۇۇۇۇۇۇاناپ
تۇۇۇۇۇۈگەتكىلى بولمايۇۇۇۇۇدۇ .ئەھلۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇۈننەت ئۇۇۇۇۇالىملىرى (سۇۇۇۇۇۈننى
مۇسۇۇۇۇۇلمانالرنىڭ ئۆلىمۇۇۇۇالىرى) سۇۇۇۇاھابىلەرنىڭ ئەڭ ئەۋزىلۇۇۇۇى جەنۇۇۇۇنەت
بىۇۇۇلەن بېشۇۇۇارەت بېۇۇۇرىلگەن ئۇۇۇون سۇۇۇاھابە ئىكەنلىكۇۇۇى ،بۇۇۇۇ ئۇۇۇون سۇۇۇاھابە
ئىچىۇۇۇدىنمۇ ئەڭ ئەۋزىلۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ،ئانۇۇۇدىن قالسۇۇۇا
ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ،ئانۇۇۇدىن قالسۇۇۇا ئوسۇۇۇمان ئىبنۇۇۇى ئەففۇۇۇان
رەزىيەلالھۇۇۇ ئەنھۇۇۇ ،ئانۇۇدىن قالسۇۇا ئەلۇۇى ئىبنۇۇى ئەبۇۇۇ تالىۇۇب رەزىيەلالھۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇ ئىكەنلىكۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە بىۇۇۇردەكلىككە ئىۇۇۇگە .بۇنىڭغۇۇۇا بىۇۇۇدئەتچى،
مۇناپىقتىن باشقا ھېچكىم شەك  -شۈبھە قىلمايدۇ.
ئىربۇۇۇۇۇاز ئىبنۇۇۇۇۇى سۇۇۇۇۇارىيە رەزىيەلالھۇۇۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇۇۇدىن رىۇۇۇۇۇۋايەت
قىلىنىۇۇۇۇدۇكى ،پەيغەمۇۇۇۇبەر سۇۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەم مۇنۇۇۇۇداق
دېۇۇۇۇگەن« :مېنىۇۇۇۇڭ سۇۇۇۇۈننىتىمگە ۋە مەنۇۇۇۇدىن كېۇۇۇۇيىن تۇۇۇۇوغرا يولۇۇۇۇدا
مۇۇۇاڭغۇچى ۋە تۇۇۇوغرا يولغۇۇۇا باشۇۇۇلىغۇچى خەلىپىلەرنىۇۇۇڭ يولىغۇۇۇا مەھۇۇۇكەم
ئەگىشۇۇۇۇىڭالر ،بۇۇۇۇۇ يولۇۇۇۇدا ئۇچرىغۇۇۇۇان جاپۇۇۇۇا – مۇشۇۇۇۇەققەتلەرگە سۇۇۇۇەۋر
قىلىڭالر ،بىدئەت ئىشالردىن قەتلىي ساقلىنىڭالر. »...
تۇۇۇۇوغرا يولغۇۇۇۇا باشۇۇۇۇلىغۇچى خەلىۇۇۇۇپىلەر :ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇۇ
ئەنھۇۇۇۇ ،ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ،ئوسۇۇۇمان رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ۋە ئەلۇۇۇى
ئىبنى ئەبۇ تالىب رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ قاتارلىقالردۇر.
ﷲ تائۇۇۇاال ئە بۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇنىۇۇۇڭ پەزىلەتۇۇۇى ھەققىۇۇۇدە
قۇرئۇۇۇان كەرىمۇۇۇدە بىرقۇۇۇانچە ئۇۇۇايەت نازىۇۇۇل قىلغۇۇۇان بولۇۇۇۇپ ،مۇنۇۇۇداق
ا و و و و ِ ِهو و و وون ُِم َّ ِ
سو و و ووعئِ ج ﴾
دەيۇۇۇۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :ج جال يجْنجو و و و ِ يُ ْ لُو و و ووَا الْ جُ ْ
ْج
الس و و و و جَ يجن يُو ْمنُو و و ووَا يُ ْ ِ الْ َُو و و و ْورج جالْ ج ج
﴿ئۇۇۇۇۇۇاراڭالردا ئەھلۇۇۇۇۇۇى كەرەم ۋە دۆلەتۇۇۇۇۇۇمەن بولغۇۇۇۇۇۇانالر خىۇۇۇۇۇۇش -
ئەقرىباالرغۇۇۇۇا ،مىسۇۇۇۇكىنلەرگە (بىۇۇۇۇر نەرسۇۇۇۇە) بەرمەسۇۇۇۇلىككە قەسۇۇۇۇەم
قىلمىسۇۇۇۇن﴾  .بۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇڭ ھەزرىتۇۇۇى ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ
ھەققىۇۇۇۇدە نازىۇۇۇۇل بولغانلىقىۇۇۇۇدا ھېچقانۇۇۇۇداق ئىخۇۇۇۇتىالپ يۇۇۇۇوق .ئۇۇۇۇايەت
ئۇنىڭ ئېسىل پەزىلىتىنى بايان قىلماقتا.
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇَ﴿ :جو ووعِ ج اَْونج و و و ْ ِ إِ ْ ُهجو ووع ِِف الْغجو ووع ِ ﴾ ﴿ئۇنىڭغۇۇۇۇۇا
پەقەت بىۇۇر كىشۇۇى (يەنۇۇى ئەبۇۇۇ بەكۇۇرى سۇۇىددىق) ھەمۇۇرا ئىۇۇدى .ئەينۇۇى
ئەبۇ داۋۇد ،تىرمىزى ،ئىبنى ماجە ،ئەھمەد ،ھاكىم ۋە دارىمى رىۋايەت قىلغان .ئەلبانى :سەھىى - ،دېگەن.
سۈرە نۇر 22 ،ۇ ئايەت.
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زامانۇۇۇدا ئۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇى غۇۇۇاردا ئىۇۇۇدى﴾  .بۇۇۇۇ ئۇۇۇايەتنىڭمۇ ئەبۇۇۇۇ بەكۇۇۇر
رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ ھەققىۇۇۇدە نازىۇۇۇل بولغانلىقىغۇۇۇا ھېچقانۇۇۇداق ئىخۇۇۇتىالپ
يۇۇۇوق .ئۇۇۇايەت ئۇنىۇۇۇڭ پەيغەمۇۇۇبەر سۇۇۇەلاللالھۇ ئەلەيھۇۇۇى ۋەسۇۇۇەللەمگە
ھەمۇۇۇراال بولغانلىقىغۇۇۇا گۇۋاھلىۇۇۇق بېرىۇۇۇدۇ ،ئۇنىڭغۇۇۇا خاتىرجەملىۇۇۇك بىۇۇۇلەن
خۇۇۇۇۇۇۇش خەۋەر قىلىۇۇۇۇۇۇدۇ ۋە ئۇۇۇۇۇۇۇ ئىككىسۇۇۇۇۇۇىنىڭ ئۈچىنچىسۇۇۇۇۇۇى ﷲ
ئىكەنلىكۇۇۇى بىۇۇۇلەن ئۇۇۇۇنى شۇۇۇەرەپلەندۈرىدۇ .ئۇۇۇۆمەر رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇ
بۇۇۇۇ ھەقۇۇۇتە مۇنۇۇۇداق دەيۇۇۇدۇ :ئۈچىنچىسۇۇۇى ﷲ بولغۇۇۇان ئىككۇۇۇى كىشۇۇۇىدىن
كىممۇ ئەۋزەل بوالاليدۇ؟
ِ
ِ
ﷲ تائۇۇۇۇۇاال يەنە مۇنۇۇۇۇۇداق دەيۇۇۇۇۇدۇ ﴿ :جالَّو ووٍِ ج و ووع بِعل ِم و و ْ ِ ج ج و و َّ ج بِو ووِّ يُ ْ لجِ و و ج
ُ و ُوم الْ ُ تَّو َُووَ جن﴾ ﴿راسۇۇ سۇۇۆز (يەنۇۇى قۇرئۇۇان)نۇۇى ئېلىۇۇپ كەلۇۇگەن كىشۇۇى ۋە
ئۇنى ئېتىراپ قىلغان كىشىلەر – ئەنە شۇالر تەقۋادارالردۇر﴾ .
جەفەر سۇۇۇۇادىق بۇۇۇۇۇ ئايەتنىۇۇۇۇڭ تەپسۇۇۇۇىرىدە توختىلىۇۇۇۇپ مۇنۇۇۇۇداق
دەيۇۇۇدۇ :راسۇۇۇ سۇۇۇۆزنى ئېلىۇۇۇپ كەلۇۇۇگەن كىشۇۇۇى مۇۇۇۇھەممەد سۇۇۇەلاللالھۇ
ئەلەيھۇۇۇۇى ۋەسۇۇۇۇەللەمدۇر .ئۇۇۇۇۇنى تەسۇۇۇۇتىقلىغان كىشۇۇۇۇى ئەبۇۇۇۇۇ بەكۇۇۇۇر
سۇۇۇىددىق رەزىيەلالھۇۇۇۇ ئەنھۇۇۇۇدۇر .شۇۇۇۇ سۇۇۇەۋەبتىن سۇۇۇاھابىلەر ئىچىۇۇۇدە
ئۇنىۇۇۇۇۇۇڭ مەرتىۋىسۇۇۇۇۇۇى ھەممىۇۇۇۇۇۇدىن يۈكسۇۇۇۇۇۇەكتۇر .ﷲ ئۇالرنىۇۇۇۇۇۇڭ
بارچىسىدىن رازى بولسۇن.

سۈرە تەۋبە 31 ،ۇ ئايەت.
سۈرە زۇمەر 22 ،ۇ ئايەت.
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