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 شهخسىيىتى ئوبرازالشتۇرۇلغان پهيغهمبهر ۋە ساهابىالر
  كمىسېنارىيه فىلىملىرىنى كۆرۈشنىڭ هۆ

  
 نومۇرلۇق سوئال -     158232

 : سوئال     
بېرىش ئۈچۈن پهيغهمبهرلهرنىڭ شهخسىيىتى  ئۆسمۈرلهرگه تهلىم    

سېنارىيه فىلىملىرىنى قويۇپ بېرىش دۇرۇسمۇ؟،  ئوبرازالشتۇرۇلغان
مهريهم ئانىمىز ۋە بىالل رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ، يۇسۇپ  شۇنداقال

ەسۇلۇلالهنىڭ هاياتى تهسۋىرلهنگهن ر(ئهررىساله  ئهلهيهىسساالم ۋە
قاتارلىق سېنارىيه فىلىملىرىنى كۆرۈش توغرىمۇ؟، مهن  )فىلىم

پهرزەنتلىرىمگه پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى يهتكۈزۈش 
مۇشهققهتلهرنى چۈشهندۈرۈش ۋە پهيغهمبهرلهرنىڭ -يولىدا تارتقان جاپا

يۇقىرىقى  ېرىش ئۈچۈن،ئوخشاش بولمىغان دەۋىردىكى هاياتىنى تهلىم ب
تهپسىلى بۇ ههقته . ۋەسىلىنى قوللىنىمهن، بۇ قىلغىنىم توغرىمۇ؟

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالاله      

 . تائاالغا خاستۇر
هرنى بولۇپمۇ بارلىق دىنى ئالىمالر پهيغهمبهرل: بىرىنچى     

شهخسىيىتىنى  ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد
ئوبرازالشتۇرۇشنىڭ هاراملىقى يهنى قهتئىي چهكلهنگهنلىكىگه 

بۇ قارار سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى . بىرلىككه كهلگهن
ۋە ئىسالم پىقهى ئاكىدىمىيسىنىڭ  پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى

شههىرىدە ئۆتكۈزۈلگهن يىغىلىشىدا، مهزكۇر  مۇكهررەمه-مهككه
 .ئشىنىڭ هاراملىقىنى توغرىسىدا دىنى ئۆلىماالر بايانات ئىالن قىلغان



 

4 

شهخسىيىتى ئوبرازالشتۇرۇش  شۈبهىسىزكى، پهيغهمبهرلهرنىڭ     
كىشىلهرنىڭ قهلبىدىكى  بولسا، ئۇالرنىڭ ئابرويىنى چۈشۈرۈش،

 ىكىكىشىلهر قهلبىدبولۇپ، ت ئوبرازىنى خۇنۇكالشتۇرۇشتىن ئىبارە
مۇههببهت ۋە -پهيغهمبهرلهرگه بولغان هۆرمهت، سۆيگۈ، مېهرى

ئهپسۇسلىنارلىقى  .بۇ ئارقىلىق سۇسلىشىدۇپىداكارلىق تۇيغۇلىرى 
 . فىلىم شهكلىدە ئىشلىنىشىدۇر بۇ سىنارىيىنىڭ قونچاق

ايان پهيغهمبهرلهر ههققىدە ئالاله تائاالنىڭ بىزگه قۇرئان كىرىمدە ب     
ئالاله تائاال بۇ ههقته . قىلىپ بهرگهن قىسىسىلىرى يىتهرلىكتۇر

َدِب ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ْ
ل
َ ْ
ِِ األ و

و ُ
ا  ِأل َ ْْ َي ِ  صََصِصِمْم ِع ََ َتَٰى ، يََ ْ   ْْ ُو َي َمِ يثاد  ََ َاد 

ى َورَْحَ  ء  َوةو ا ْ ََ  ُ
ِ
ِو ِصيَل  ْْ َْ َْْ َ يََ يِْو َو  َ ِ

 
 ﴾ةا ِيَُ ْوو  يوْؤِا وويَ َويَٰ ِ ن تَْصِ يَل اي

ئۇالرنىڭ قىسسىسىدىن ئهقىل ئىگىلىرى ئهلۋەتته «: تهرجىمىسى
يالغاندىن توقۇلغان سۆز ئهمهس، لېكىن، ئۇ ) قۇرئان. (ئىبرەت ئالىدۇ

كىتابالرنى تهستىق ) ساماۋى(ئۆزىدىن ئىلگىرى نازىل بولغان 
ىمان قىلغۇچىدۇر، ههممه نهرسىنى ئىنچىكه بايان قىلغۇچىدۇر، ئ

 -١١١سۈرە يۈسۈپ . [»ئېيتىدىغان قهۋم ئۈچۈن هىدايهتتۇر ۋە رەهمهتتۇر
 ].ئايهت

 :ئىسالم پىقهى ئاكىدىمىيسىنىڭ قارارىدا مۇنداق بايان قىلىنغان     
ئارتىسالر تهقلىد قىلىپ رول ئالسا، تاماشىبىنالرغا نىسبهتهن «

ه هۆرمهتلىك كىشىلهرنىڭ سىماسى خىيال قىلىنىدۇ، بۇ سېنارىي
فىلىم شهكلىدە  كىنو شهكلىدە ياكى درامما شهكلىدە ياكى قونچاق

ياكى  ئۇالرنىڭ سىماسى ئىپادىلىنىدىغان ياكى ئىپادىلهنمهيدىغان 
بۇنداق قىلىش ئىسالم . هالهتته بولسۇن بهرىبىر ئوخشاشال هارامدۇر

 . شهرىئهت پرىنسىپىدا چهكلىنىدۇ
كى مهقسهتسىز ياكى بۇ شهكىلدىكى فىلىملهرنى مهقسهتلىك يا     

تارقىتىش توغرا ئهمهس چۈنكى  نىمهلۇم غهرەزلهر بىلهن ئىشلهش  ۋە بۇ
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بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان بۇزۇقچىلىق ناهايىتى كۆپ ۋە 
  .كېيىنكى خهتهرنى تهسهۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ

-تهربىيه ۋە تهشۋىقات-دۆلهت رەهبهرلىرى، تهلىممۇسۇلمان      
كىنىڭ مهسئۇللىرى، ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق مهدەنىيهت مىنىستىرلى

سههنه  قىسىسه، رىۋايهت، ئاخبارات ئورۇنلىرىنىڭ باشلىقلىرى،
قاتارلىق  ئهسهرلىرى، بالىالر كىتابلىرى، قونچاق فىلىم، تىلېۋىزىيه

تهشۋىقات ۋاستىلىرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى سۈرەتلىك ياكى 
بۇنداق . لىشى كېرەكسۈرەتسىز گهۋدىلهندۈرۈشنى كهسكىن چهك

قىلمىشالر كۆرۈلسه كهسكىن چارە قوللىنىش ۋە بۇ شهكىلدىكى 
 . ئهسهرى بۇيۇمالرنى يوق قىلىۋېتىش الزىم

شهخسىيىتىنى تهسۋىرلهپ فىلىمغا  ڭپهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى     
چهكلهنگهندەك، ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭمۇ `ئىلىش

بۇ قىلمىش . فىلىمغا ئىلىش چهكلىنىدۇ شهخسىيىتىنى تهسۋىرلهپ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم شهخسىيىتى ههققىدە هارام بولغاندەك، باشقا 

مانا بۇ، ئىسالم پىقهى  .»بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ههققىدىمۇ هارامدۇر
 .قارارى -٦نۆۋەتلىك يىغىندىكى  -٨ئاكىدىمىيسىنىڭ  

سېنارىيه فىلىملهر كىنو  قارارغا ئاساسالنغاندا، بۇ دىكىيۇقىرى     
شهكىلدە ياكى قونچاق فىلىم شهكلىدە بولسۇن ئۇنى كۆرۈش ئوخشاشال 

 . چهكلىنىدۇ
 دىنى ئالىمالرنىڭ توغرا كۆز قارىشىغا ئاساسهن، :ئىككىنچى      

توغرا  پ فىلىم ئىشلهششهخسىيىتىنى ئوبرازالشتۇرۇ ساهابىالرنىڭ
يۇقىرى دەرىجىلىك ئالىمالر بۇ توغرىدا سهئۇدى ئهرەبىستاندىن  .ئهمهس

ههيئىتى  پهتىۋا چىقارغان ۋە ئىسالم دۇنياسى ئىتتىپاقىغا قاراشلىق 
بۇ ) ١٦٣١٠٧(بۇ قارارالر  .ئىسالم پىقهى ئاكىدىمىيسىمۇ قارار چىقارغان

 . نومۇردىكى سۇئالالرنىڭ جاۋابىغا تهپسىلى بايان قىلىنغان
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ارىسىدا هېچ پهرق يوق، ساهابىالرنى تهقلىد قىلىشتا ئۇالرنىڭ ئ      
مهيلى مهشهۇر تۆت خهلىپىنىڭ ياكى باشقىالرنىڭ بولسۇن، ئۇالرنىڭ 

رولغا چىقىش ياكى فىلىم ئىشلهش  شهخسىيىتىنى تهسۋىرلهپ
چۈنكى بۇ ئارقىلىق ساهابىلهرنىڭ كىشىلهر  .ئوخشاشال چهكلهنگهندۇر

قهلبىدىكى  هۆرمىتى ۋە شانلىق ئوبرازىنىڭ چۈشۈشىگه سهۋەپ 
 .بولىدۇ

ههقىقهتهن ئۇالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ههمراه بولۇشتىن      
دىننى قوغداش، ئىسالمنى . ئىبارەت چوڭ شهرەپكه ئېرىشكهن

وسۇلىغا ۋە ئالالهنىڭ دىنىغا مۇهاپىزەت قىلىش، ئالالهقا، ئالالهنىڭ ر
بولغان ئىخالسى بىلهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن  بىرلىكته 

ئالالهنىڭ پهزلى، ئاندىن ئۇالرنىڭ . نۇرغۇن غازاتالرغا قاتناشقان
مهرىپهت بىزلهرگه قهدەر -تىرىشچانلىقى سهۋەپلىك دىن ۋە ئىلىم

ىرام قىلىش شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنى هۆرمهتلهش، ئېهت .يېتىپ كهلدى
 . زۆرۈر بولىدۇ

ئۇالرنىڭ شهخسىيىتىنى دوراپ رول ئىلىش ئۇالرنىڭ كىشىلهر      
قهلبىدىكى ههيۋىتىنى ئاجىزالشتۇرۇپ قويىدۇ، ههتتا بهزى 
تاماشىبىنالرنىڭ زېهنىدە  تهقلىدى رول ئىلىپ چىققان ئارتىسنى 

بۇنىڭدىن . دەيدىغان خاتا چۈشهنچه شهكىللىنىدۇ ساهابىنىڭ ئۆزى
سېرىت سېنارىيه فىلىملىرى كۆپلىگهن ئۆزگهرتىش ۋە ئۇالرنىڭ 

تهشۋىقات  .يۈزىنى چۈشۈرۈشتهك ناچار بۆلۈملهرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ
ۋاستىلىرى ياكى سىياسى غهرەز تهقهززا قىلىدىغان بهزى توقۇلما 

بۇنىڭ . (ۋاقىئهلىكلهرنى كىرىشتۈرۈپ قويۇشتىن ساقلىنالمايدۇ
هلهيهىسساالمنىڭ سېنارىيه فىلىمىدىكى، تىپىك مىسالى؛ يۇسۇپ ئ

بهزى مهزمۇنالر قۇرئان كهرىمدە بايان قىلىنغان قىسسه بىلهن پهرقلىق 
 .)ۇههررىرم. بولىشىدۇر
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ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات  سهئۇدى ئهرەبىستان     
ساهابىالرنى ياكى « :نومۇرلۇق پهتىۋاسىدا) ٧١٢\١(كومىتېتىنىڭ 

ئىشلهش  فىلىم شهخسىيىتى ئوبرازالشتۇرۇپ سىنىڭئۇالردىن بىرەر
گهرچه مهزكۇر ئىشتىن ئۆز گۇمانىدا ياخشىلىق مهقسهت  .توغرا ئهمهس

قىلىنسىمۇ ئهمهلىيهتته ئۇالرنىڭ ئوبرازىنى چۈشۈرۈش، هۆرمىتىنى 
تۆۋەنلىتىش قاتارلىق ئىشالر بولغانلىقتىن، ئۇنىڭدىن كېلىپ 

ىق ئېشىپ كېتىدۇ، چىقىدىغان ياخشى نهتىجىدىن بۇزۇقچىل
يۇقىرى . بۇزۇقچىلىقى ئارتۇق بولغان ههرقانداق ئىش چهكلىنىدۇ

دەرىجىلىك ئالىمالر ههيئىتى تهرىپىدىنمۇ بۇنىڭغا ئوخشاش 
 . »ئىشالرنىڭ ههرقاندىقىنى چهكلهش توغرىسىدا قارار چىقىرىلغان

ههممهيلهننىڭ تهڭ بههرىمان بولىشى ۋە پايدىلىنىشى ئۈچۈن       
ئهرەبىستاندىن يۇقىرى دەرىجىلىك ئالىمالر ههيئىتىنىڭ سهئۇدى 

بارلىق ئهزالىرىنىڭ بىرلىككه كېلىشى بىلهن ئوتتۇرىغا قويۇلغان 
 : قارار تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەت قارارىنى بايان قىلىمىز، مهزكۇر

لىدى، ئۇالرنىڭ ئالى ىههقىقهتهن ئالاله تائاال ساهابىالرنى مهدهىي-١    
بايان قىلدى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالرنىڭ سىماسى  مهرتىۋىلىرىنى

فىلىم قاتارلىق  تىياتىر، درامما، قونچاق -ئىپادىلهنگهن كىنو
سىنارىيىلهرنى ئىشلهش ۋە كۆرۈش ئالاله تائاالنىڭ ئۇالرنى 
مهدهىيىلىشىگه، ئۇالرغا تهييارالنغان يۇقىرى مهرتىۋىلهرگه ۋە ئۇالرغا 

 .لىدۇئىكرامالرغا زىت كې-قىلىنغان ئىززەت
ئۇالرنىڭ قايسى بىرىنى دوراپ رول ئىلىش بولسا، ئۇالرنى  -   2 

ئۇالرنىڭ  .مهسخىرە قىلىش ۋە هۆرمهتسىزلىككه ئىلىپ بارىدۇ
شهخسىيىتى تهقلىد قىلىپ رول ئالغان ئارتىس تهقۋادارلىق ۋە 

پهزىلهتتىن تولۇق يېتىشكهن -ياخشىلىق تهرەپتىن، ئىسالمى ئهخالق
فىلىم  اتايىن، شۇنىڭ بىلهن بىرگه،كىشىلهردىن بولۇشى ن

تارىخى شهخسلهرنىڭ تهرجىمىهاللىرىنى  شىركهتلىرى
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سىنارىيىلهشتۇرۇشنى پۇل تېپىشنىڭ دەسمىسى قىلىپ، ئۆزى 
 .بىلمهي ئۇالرنىڭ شهخسىيىتىنى خۇنۇكالشتۇرىدۇ-بىلىپ

-ههرقانچه ساقالنغان تهقدىردىمۇ بۇ سېنارىيىلهر يالغانچىلىق     
شۇنداقال  .شىكايهتلهردىن خالى بواللمايدۇ-ە غهيۋەتساختىپهزلىك ۋ

سېنارىيه فىلىملىرىنى  شهخسىيىتى ئوبرازالشتۇرۇپ ساهابىالرنىڭ
ئۇالرنىڭ كىشىلهر قهلبىدىكى ئوبرازىنى خۇنۇكلهشتۈرىدۇ،  ئىشلهش،

كىشىلهرنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرىغا بولغان 
رنىڭ قهلبىدە ئۇالرنىڭ ئوبرازى ئىشهنچىسى سۇسلىشىدۇ، مۇسۇلمانال

دە، ئۇالرنىڭ شانلىق هاياتى ۋە دىنى توغرىسىدا -چۈشىدۇ
ماجرا، -ئۇالر توغرىسىدا جېدەل .شۈبهىلىنىشكه يوچۇق ئېچىلىدۇ

ئۇنىڭدىن سىرت بهزى ئىشالرنى مىسالغا . مۇنازىرىلهر پهيدا بولىدۇ
-ان تاغۇتئالساق؛ ئارتىسالرنىڭ بىرى ئهبۇ جههل ۋە شۇنىڭغا ئوخشىغ
ئهنهۇ ۋە  كاپىرالرنى تهقلىد قىلىپ رول ئىلىپ، بىالل رەزىيهلالهۇ

مهسخىرە قىلىش ۋە ئىسالم -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى تىلالش
ههرىكهتلهرنى ئۆز تىلى ۋە -دىنىنى هاقارەت قىلىشتهك سۆز

شۈبهىسىزكى، بۇنىڭغا ئوخشىغان  .ئىپادىلهيدۇ ههرىكهتلىرى بىلهن
شۇنداقال ئۇالر . يوق ر قىلىنىدىغانلىقىدا هېچشهكئىشالرنىىڭ ئىنكا

بۇ خىلدىكى سېنارىيه فىلىملىرى ئارقىلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز 
 ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهقىدىسى، پهرۋەردىگارىنىڭ كىتابى ۋە پهيغهمبهر

قاراشلىرىنى -سۈننهتلىرى توغرىسىدىكى ئېتىقادى ۋە پىكىر
  .قااليمىقانالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ

بۇ شهكىلدىكى سېنارىيه فىلىملهرنى ئىشلهش مۇسۇلمانالر  -٣     
ئۈچۈن پايدىلىق دەپ قارالغاندا، يهنى بۇنىڭدا ههقىقهتنى تالالش بىلهن 
بىرگه ئېسىل ئهخالق، گۈزەل ئادەتلهرنى ئاشكارا قىلىش، ئۇالرنىڭ 

نهسىههت ئىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش بار -سىيرەتلىرىنى بېكىتىش، ۋەز
ارىغاندىمۇ بۇ پهقهت بىر پهرەز، ئهمما ئارتىسالرنىڭ نىشانى ۋە دەپ ق
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ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى بىلگهنلهر، چوقۇم ئۇالرنىڭ ئهمهلىيىتىنىڭ 
ئهخالقالرغا زىت -ئهدەپ ئىسالمى ۋە كۆزقاراش يۇقىرىدىكى ئېتىقادى

  .كېلىدىغانلىقىنى ياخشى بىلىدۇ
بۇزۇقچىلىق ": ىلهردىنئىسالم قانۇنىدا بېكىتىلگهن شهرئى قائىد-٤    

، "ياكى بۇزۇقچىلىق تهرىپى كۈچلۈك بولغان ئىشالر كهسكىن هارامدۇر
بۇنداق ئىشالرنى قىلىش  دېگهن فىقهى پرىنسىپقا ئاساسهن،

گهرچه ساهابىالرنى تهقلىد قىلىپ رول ئىلىشتا مهلۇم  .چهكلىنىدۇ
 ياخشىلىقالر بار دېيىلگهن تهقدىردىمۇ، ئۇنىڭ بۇزۇقچىلىق تهرىپى

ئېشىپ كېتىدۇ، شۇنىڭغا ئاساسهن، ياخشىلىق تهرىپىگه رىئايه 
توسۇپ،  قىلىپ، بۇزۇقچىلىققا ئىلىپ بارىدىغان يولالرنى

هۆرمىتىنى -ۋە ساهابىلهرنىڭ ئىززەت پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
ساقالش ئۈچۈن بۇنىڭغا ئوخشاش پايدىسىدىن زىيىنى كۆپ بولغان 

 .ئىشالرنى چهكلهش زۆرۈردۇر
ئۇدى ئهرەبىستان يۇقىرى دەرىجىلىك ئالىمالر ههيئىتى سه      

بۇ نومۇرلۇق سوئالنىڭ ) ١٤٤٨٨. (ئىلىندى) ٣٢٨\٣(تهتقىقاتىدىن 
 .جاۋابىغا قارالسۇن

 .ئالاله تائاال ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 


