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 مەدىنە مۇنەۋۋەرە شەھرىنى زىيارەت قىلغۇچىالرغا ئىسالمى كۆرسەتمە

 

 نومۇرلۇق سوئال –36863    

 :وئالس    

   ،ھەج پائالىيىتىنى ئادا قىلىپ بولۇپ بۇ يىل دىن بىر نەچچە كىشىقېرىنداشلىرىم    

ئۇالر سىلەرنىڭ بۇ توغرىدا نەسىھەت  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىنى زىيارەت قىلماقچى،

 قىلىپ، كۆرسەتمە بېرىشىڭالرنى ئۆتۈنىدۇ؟.   

 : اۋاپج    

غەمبىرىمىز پەي بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.

ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ىرىغا ساھابىل ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 

 ساالملىرى بولسۇن.

! خوش كەلدىڭالر، كۆپ ياخشىلىققا مېھمانالرپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ شەھىرىگە كەلگەن     

چۆمدى، ئالالھ تائاال  كەەدىنە خۇرسەنلىكىشىڭالر بىلەن ملمۇيەسسەر بولدۇڭالر، سىلەرنىڭ كې

ھىجرەت،  .سىلەرنىڭ ياخشى ئەمەللىرىڭالرنى قوبۇل قىلسۇن، گۈزەل ئارزۇيۇڭالرغا يەتكۈزسۈن

ئەنسارىالرنىڭ شەھىرىگە ۋە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ، مۇھاجىر  بولغان، نۇسرەت دىيارى-غەلبە

 خوش كەلدىڭالر. 

 قىلغۇچىالرغا قىسقىچە كۆرسەتمە: زىيارەتڭ مەسچىتىنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى    

! سىلەر مەككە شەھرىدىن كىيىنكى ئەڭ ياخشى، مېھمانالرمەدىنە شەھىرىگە كەلگەن -1    

شەرىپىنى بىلىڭالر، -قىممىتى، شان-بۇ زېمىننىڭ قەدىر پاك، گۈزەل زېمىنغا كەلدىڭالر، شەرەپلىك،

 .ئەخالقلىق بولۇڭالر-ئايە قىلىڭالر، بۇ يەردە گۈزەل ئەدەپھۆرمىتىگە رى-مۇقەددەسلىكى ۋە ئىززەت

شۇنى بىلىڭالركى، ئالالھ تائاال بۇ يەردە بىدئەت پەيدا قىلغانالرنى ئەڭ قاتتىق ئازابتا 

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان  ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ .ئازاباليدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە قىلدى

ھەرەمدۇر، )چەكلەنگەن  شەھرى مەدىنە» االم مۇنداق دېگەن:ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسس

شەھەردۇر( كىمكى مەدىنىدە بىدئەت پەيدا قىلىدىكەن ياكى بىدئەتچىگە ئورۇن بېرىدىكەن، ئۇ 

كىشىگە ئالالھ تائاال، پەرىشتىلەر ۋە بارلىق ئىنسانالر لەنەت ئېيتىدۇ، قىيامەت كۈنى ئالالھ تائاال ئۇ 

مۇسلىم  ھەدىس.-1861بۇخارى رىۋايىتى] «.مەللىرىنى قوبۇل قىلمايدۇكىشىنىڭ ھېچقانداق ئە

 . ھەدىس[-1311رىۋايىتى

ئۇالرنى مەدىنىگە چەكلەنگەن ئىشالرنى ئىلىپ كەلگەن ياكى شۇنداق كىشىلەرگە ئورۇن بەرگەن،     

االنىڭ ھىمايە قىلغان كىشىلەر ئۆزىنى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائ ۋە قوغدىغان

 . ئۇچراتقان بولىدۇغەزىپى ۋە دەرتلىك ئازابىغا 

كىتاپ ۋە بىدئەت  كە ئىلىپ بارىدىغانكېسىھرىلەرنى، شىر-خۇراپات، توقۇلما-مەدىنىدە بىدئەت    

ماقالىالرنى، ئىسالم شەرىئىتىگە زىت بولغان چەكلەنگەن مۇنكەر ئىشالرنى پەيدا قىلىپ مەدىنىنىڭ 

. تۇرئەڭ چوڭ جىنايەت لىقىغا داغ تەككۈزۈپ، پاك تۇپراقلىرىنى كىرالشتۇرۇشساپلىقى ۋە پاكىزمەنىۋىي 

 بىدئەت پەيدا قىلغۇچى بىلەن بىدئەتچىگە ئورۇن بەرگۈچى جىنايەتتە ئوخشاش بولىدۇ.
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پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىنى زىيارەت قىلىش كەسكىن بېكىتىلگەن ۋاجىپ -2    

بۇ يەرنى زىيارەت قىلىشنىڭ ھەج  .قۇيۇلغان سۈننەتلەرنىڭ بىرىدۇر ئەمەللەردىن ئەمەس بەلكى يولغا

پائالىيىتى بىلەن ھېچ ئاالقىسى يوق شۇنداقال ھەجنى تولۇقاليدىغان ئەمەللەردىنمۇ ئەمەس، 

مەدىنىنى زىيارەت قىلىشنىڭ ياكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ قەبرىسىنى زىيارەت قىلىشنىڭ ھەج 

يالغان -نى ئىسپاتالپ رىۋايەت قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسى توقۇلمابىلەن ئاالقىسى بارلىقى

مەدىنىگە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتىنى زىيارەت قىلىپ، ئۇ يەردە ناماز  .ھەدىسلەردۇر

ئەمما  .ئەمەللىرىگە ساۋاپ بېرىلىدۇئۇنىڭ ، بولۇپ ئوقۇش ئۈچۈن كەلگەن كىشىنىڭ مەقسىتى توغرا

ارەت قىلىش ياكى قەبىرىدىكىلەردىن ياردەم سوراش مەقسىتىدە كەلگەنلەرنىڭ مەدىنىگە قەبرە زىي

ئەنھۇدىن بايان  ئەبۇھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ .قىلمىشلىرى ئىنكار قىلىنىدۇئۇنىڭ ، بولۇپ مەقسىتى خاتا

بۇ ھەرەم مەسچىتى، مېنىڭ » قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

 «.قسا مەسچىتىدىن باشقا جايالرغا زىيارەت قىلىش ئۈچۈن سەپەر قىلىنمايدۇمەسچىتىم ۋە ئە

 . ھەدىس[-1311مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-1181 بۇخارى رىۋايىتى]

 ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: جابىر رەزىيەلالھۇ    

ئىمام ] «.ھەرەم مەسچىتىگە قىلىنغان سەپەردۇر مەسچىتىم ۋەبۇ ئەڭ ياخشى سەپەر مېنىڭ »

 ھبۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى بەتتە كەلتۈرگەن.-351توم -3ئەھمەد رىۋايىتى 

 كەلتۈرگەن.  نومۇرلۇق ھەدىستە -1668 ھەدىسلەر توپلىمى ھدەپ سەھى

نەپلە نامازالرنىڭ ساۋابى -رزقارىشىدا مەدىنىدە مەسچىتىدە ئوقۇلغان پە ھئۆلىماالرنىڭ سەھى-3    

مېنىڭ » بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: .ھەسسىلەپ يۇقىرى بولىدۇ

ۋاخ باشقا مەسچىتلەردە ئوقۇلغان مىڭ قالسا مەسچىتىمدە ئوقۇلغان ناماز ھەرەم مەسچىتىدىن 

   ھەدىس[.-1316مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-1111بۇخارى رىۋايىتى] «ئەۋزەل.نامازدىن 

بۇ  .نەپلە نامازنى ئۆيدە ئوقۇغاننىڭ ساۋابى مەسچىتتە ئوقۇغاندىن نەچچە ھەسسە يۇقىرى بولىدۇ

ئىنساننىڭ پەرز نامازدىن باشقا نامازلىرىنىڭ ئەڭ » توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

-181 لىم رىۋايىتىمۇس ھەدىس.-131بۇخارى رىۋايىتى]« .ياخشىسى ئۆيدە ئوقۇغان نامىزىدۇر

 . ھەدىس[

شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى،  مۇشۇ ئۇلۇغ مەسچىتنى زىيارەت قىلىۋاتقان ئەزىز قېرىندىشىم! -6    

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتىدىكى بىرەر نەرسىنى يەنى تۈۋرۈك، تام، ئېشىك مېھراب، مۇنبەر 

شۇنىڭدەك  .بولمايدۇ قاتارلىق ئورۇنالرنى تەبەررۈك قىلىپ سىالش، سۆيۈش، توغرا

لىرىنى سىالش، سۆيۈش، كىيىملىرىنى تەككۈزۈپ سۈرتۈش، ھۇجپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ 

ئىشالرنى قىلغان كىشىلەر  يۇقىرىقىدەك .ئەتراپنى كەبىنى تاۋاپ قىلغاندەك ئايلىنىش توغرا بولمايدۇ

 اسلىقى كېرەك.بولسا ئالالھ تائاالغا تەۋبە قىلىپ، ئىككىنچى بۇنداق ئىشالرنى قىلم

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتىنى زىيارەت قىلغان كىشى ئۈچۈن رەۋزە شەرىپتە ئىككى -5    

رەۋزىدە ناماز  سۈننەتتۇر. شۇنداقال رەكەت ياكى خالىغانچە نەپلە ناماز ئوقۇش يولغا قويۇلغان

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان  بۇ توغرىدا ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ .ئوقۇشنىڭ پەزىلىتى يۇقىرى بولىدۇ

ىڭ ئارىلىقى ھۇجرامنمېنىڭ مۇنبىرىم بىلەن » ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:
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 ىنىڭكۆل ماڭا بېرىلگەن ھەۋزى كەۋسەرجەننەتنىڭ باغچىلىرىدىن بىر باغچىدۇر، مېنىڭ مۇنبىرىم 

 ھەدىس[.-1311مۇسلىم رىۋايىتىھەدىس. – 1116 بۇخارى رىۋايىتى] «ىدۇر.ئۈستىد

 ئەكۋە رەزىيەلالھۇ ىبنئىمەن سەلەمە » ئەبى ئۇبەيد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىبنئىيەزىد     

رەۋزىدىكى تۈۋرۈكنىڭ يېنىدا  ،، ئۇگىنىمىزدەئەنھۇ بىلەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتىگە كىر

 ناماز ىالىدە مۇشۇ تۈۋرۈكنىڭ يېنىدناماز ئوقۇيتتى، مەن ئۇنىڭغا: ئى ئابا مۇسلىم! قارىسام سىلە رەۋز

مەن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ تۈۋرۈكنىڭ يېنىدا ناماز  ،دېسەم، ئۇ: شۇنداق ئوقۇيدىكەنال؟

-511 مۇسلىم رىۋايىتى ھەدىس.-512بۇخارى رىۋايىتى ] «.دېگەنئىدىم،  ئوقۇغىنىنى كۆرگەن

 .ھەدىس[

ئاجىزالرنى ئېتتىرىش ۋە باشقىالرنىڭ  زار يەتكۈزۈش،رەۋزىدە ناماز ئوقۇيمەن دەپ باشقىالرغا ئا    

 گەدەنلىرىدىن ئاتالپ ئۆتۈش توغرا بولمايدۇ. 

مەدىنىگە زىيارەتكە كەلگەنلەر ۋە مەنىدە تۇرىۋاتقانالرنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا -6    

ئوقۇشى يولغا  ۋە ئۆمرە قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىش ئۈچۈن قۇبا مەسچىتىگە كېلىپ ناماز ىئەگىشىش

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان  ھەنىيپ رەزىيەلالھۇ ىبنئى لەبۇ توغرىدا سەھ سۈننەتتۇر. قويۇلغان

ئۆيىدىن چېقىپ قۇبا مەسچىتىگە كېلىپ ناماز » ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:

ئىمام ئەھمەد  بۇ ھەدىسنى] «.ساۋابى بولىدۇ-ئوقۇغان كىشى ئۈچۈن ئۆمرە قىلغاننىڭ ئەجىر

، شەيخ ئەلبانى ھەدىس-611رىۋايىتى  سائىەبەتتە كەلتۈرگەن. ن-681توم -3رەھىمەھۇلالھ 

-1181 -1181 ھەدىسلىرى توپلىمى ھدەپ تەرغىبنىڭ سەھى ھرەھىمەھۇلالھ بۇ ھەدىسنى سەھى

 .[كەلتۈرگەن نومۇرلۇق ھەدىسلەردە

كىمكى ئۆيىدە تاھارەت ئىلىپ » :يان قىلىنغانمۇنداق با ئىبنى ماجە رەھىمەھۇلالھنىڭ رىۋايىتىدە    

« .ئاندىن قۇبا مەسچىتىگە كېلىپ ناماز ئوقۇسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن ئۆمرە قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ

 . ھەدىس[-1612ئىبنى ماجە رىۋايىتى]

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەر شەنبە كۈنى قۇبا مەسچىتىگە » مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە: ۋە بۇخارى    

 ھەدىس.-1111 بۇخارى رىۋايىتى] «.الغلىق ياكى پىيادە كېلىپ ئىككى رەكەت ناماز ئوقۇيتتىئۇ

 . ھەدىس[-1311مۇسلىم رىۋايىتى

ھۆرمەتلىك زىيارەتچى قېرىندىشىم! مەدىنە شەھىرىدە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مەسچىتى -1    

زىيارەت قىلغۇچىالر  يۇلمىغان،بىلەن قۇبا مەسچىتىدىن باشقا مەسچىتنى زىيارەت قىلىش يولغا قو

ياكى باشقىالرنىڭ مەدىنىدە مەلۇم بىر جاينى مەقسەت قىلىپ، ئۇ جايدا ئىبادەت قىلىشى ياكى ئۇ 

ھەدىستىن ياكى ساھابىالرنىڭ قىلغانلىقى -يەردە ياخشىلىقنى مەقسەت قىلىشى توغرىسىدا قۇرئان

 توغرىسىدا دەلىل بايان قىلىنمىغان.

بەرئەلەيھىسساالم ياكى باشقا ساھابىالر تۇرغان ۋە ناماز ئوقۇغان جايالرغا بېرىپ مەدىنىدە پەيغەم    

تىالۋەت قىلىش ۋە ئىبادەت قىلىش يولغا قويۇلمىغان، بۇيرۇلمىغان ۋە ئۇ جايالرنى -ناماز ئوقۇش، دۇئا

ەن م سۇۋەيد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىبنئىمەئرۇر  .زىيارەت قىلىشقا رىغبەتلەندۈرۈلمىگەن

ئەنھۇ بىلەن بىرگە چىققانتىم، يولدا بىر مەسچىتنىڭ يېنىدىن  خەتتاب رەزىيەلالھۇ ىبنئىئۆمەر 

ئەنھۇ: ئۇالرغا نېمە  ئۆتتۇق، كىشىلەر ئۇ مەسچىتتە ناماز ئوقۇشقا ئالدىرىدى، ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

ناماز ۇ يەردە بشۇڭا  ،ئۇالر: بۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ناماز ئوقۇغان مەسچىت .دېدى بولدى؟
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كى كىشىلەرمۇ مۇشۇنداق ىئىلگىر "ئەي ئىنسانالر! ئەنھۇ: ئۆمەر رەزىيەلالھۇ .ئوقۇيمىز دېدى

ئىبادەت ھەتتا ئۇالر پەيغەمبەرلەر ئىبادەت قىلغان ئورۇنالرنى  قىلغانلىقى ئۈچۈن ھاالك بولغان،

كىرىپ ناماز وخشاش جايالرغا بۇنىڭغا ئيولدا ناماز ۋاقتى بولۇپ قالسا  .قىلىۋالغان قىلىدىغان ئورۇن

بۇ ئەسەرنى ئىبنى ئەبى ]يولۇڭالرنى داۋامالشتۇرۇڭالر" دېدى.  غان بولسائوقۇڭالر، ناماز ۋاقتى بولمى

 .[كەلتۈرگەنھەدىستە -1551 ئەسىرىشەيبە ئۆزىنىڭ ئەلمۇسەننىپ ناملىق 

رئەلەيھىسساالمغا بەيئەت ئەنھۇغا بىر قىسىم كىشىلەرنىڭ ساھابىالر پەيغەمبە ئۆمەر رەزىيەلالھۇ    

بەرگەن دەرەخنىڭ ئاستىغا كېلىپ ئىبادەت قىلىۋاتقانلىقى توغرىسىدىكى خەۋەر يەتكەندە، ئۆمەر 

بۇ ئەسەرنى ئىبنى ئەبى شەيبە ئۆزىنىڭ ]ئەنھۇ ئۇ دەرەخنى كېسىۋېتىشكە بۇيرىغان.  رەزىيەلالھۇ

 .[كەلتۈرگەنھەدىستە -1565ئەسىرى ئەلمۇسەننىپ ناملىق 

 ،پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مەسچىتىنى زىيارەت قىلغۇچى ئەرلەر ئۈچۈن-8     

ئەنھۇ ۋە ئۆمەر  ئىككى ھەمراھى ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇ ئۇنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ۋە

ئەنھۇنىڭ قەبرىسىنى زىيارەت قىلىش، ئۇالرغا ساالم بېرىش ۋە ئۇالر ئۈچۈن دۇئا قىلىش  رەزىيەلالھۇ

 ئۆلىماالرنىڭ توغرا قارىشىدا ئايالالرنىڭ قەبىرە زىيارەت قىلىشى توغرا بولمايدۇ. دۇر.يولغا قويۇلغان

ئەنھۇدىن  ( ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ1515( ۋە ئىبنى ماجە)321(، تىرمىزى)3236ئەبۇ داۋۇد)    

قەبرە زىيارەت قىلغۇچى ئايالالرغا لەنەت » بايان قىلغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

 بۇ ھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ "مەسچىتلەرنى ئىسالھ قىلىش"] «بولسۇن، دېگەن.

 . [كەلتۈرگەنسەھىھ دەپ ناملىق ئەسەردە 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم  قەبرە » ان قىلىنغان ھەدىستە:ئەنھۇدىن باي ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    

ئىمام ئەھمەد ھەدىس.  - 1156ىتى تىرمىزى رىۋاي]« .زىيارەت قىلغۇچى ئايالالرغا لەنەت قىلغان

شەيخ ئەلبانى  .كەلتۈرگەن ھەدىستە-1516 ئىبنى ماجە. بەتتە كەلتۈرگەن-331توم -2

مىشكاتۇل ھەدىستە، -863 دىسلەر توپلىمىھە ھرەھىمەھۇلالھ ھەسەن دەپ تىرمىزىنىڭ سەھى

 .[كەلتۈرگەنھەدىستە -1111مەسابىھتا

زىيارەت قىلىشنىڭ قائىدىسى: زىيارەت قىلغۇچى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مۇبارەك     

كىيىن  . ئۇنىڭدىنئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى! دەيدۇ قەبرىسىنىڭ ئالدىغا كېلىپ:

ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەي  ئەنھۇغا ساالم بېرىپ: زراق مېڭىپ ئەبۇبەكرى رەزىيەلالھۇئوڭ تەرىپىگە ئا

ئەنھۇغا  ئوڭ تەرەپكە يەنە ئازراق مېڭىپ ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئۇنىڭدىن كىيىن .ئەبۇبەكرى دەيدۇ

 ساالم بېرىپ: ئەسساالمۇ ئەلەيكۇم ئەي ئۆمەر دەيدۇ. 

چۈن بەقى قەبرىستانلىقى ۋە ئوھۇد شەھىتلىكىنى مەدىنىنى زىيارەت قىلغۇچى ئەرلەر ئۈ -1    

بۇ جايالرنى زىيارەت قىلىش پەقەت ئۇالرغا ساالم بېرىش ۋە دۇئا  دۇر.زىيارەت قىلىش يولغا قويۇلغان

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، ئۇالر قەبرىستانلىققا  بۇرەيدە رەزىيەلالھۇ. قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

ئالالھ تائاالنىڭ » بەرئەلەيھىسساالم ئۇالرغا مۇنۇ دۇئانى تەلىم بەرگەن:چېقىدىغان ۋاقىتتا پەيغەم

ئامانلىقى بۇ جايدا ياتقان مۆمىن مۇسۇلمانالرغا بولسۇن، بىزمۇ ئالالھ تائاال خالىغان ۋاقىتتا ئەلبەتتە 

 ئىمامبۇ ھەدىسنى ] «ىز.ئامانلىق تىلەيم سىلەرگە قوشىلىمىز، ئالالھ تائاالدىن بىز ۋە سىلەرگە

 . [كەلتۈرگەننومۇرلۇق ھەدىسلەردە  -115 ۋە-116 ىدابكىتا ھمۇسلىم ئۆزىنىڭ سەھى
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قەبرىستانلىقنى زىيارەت قىلىش ئاساسەن ئەڭ يۈكسەك ئىككى مەقسەت ئۈچۈن يولغا -11    

 قويۇلغان:

زىيارەتچىلەر قەبرىستانلىقنى زىيارەت قىلىش ئارقىلىق ئاخىرەتنى ئەسلەيدۇ ۋە  بىرىنچىسى:    

 برەت ئالىدۇ.ئى

رەھمەت،  ئۇالرغا ئالالھ تائاالدىن يىتلەر ئۈچۈن دۇئا قىلىش،ېقەبرىستانلىقتىكى م ئىككىنچىسى:    

 .تۇرمەغپىرەت ۋە ئىستىغپار تەلەپ قىلىشتىن ئىبارەت

كۇپىرغا ئېلىپ -قەبرە زىيارەت قىلىشنىڭ دۇرۇس بولىشى ئۈچۈن تۈرلۈك شەكىلدىكى شېرىك    

ئەنھۇ ئۆزىنىڭ دادىسىدىن  ن ساقلىنىش كېرەك، بۇ توغرىدا بۇرەيدە رەزىيەلالھۇبارىدىغان سۆزلەردى

مەن سىلەرنى ئىلگىرى قەبرە » بايان قىلغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

زىيارەت قىلىشتىن چەكلىگەن، قەبرە زىيارەت قىلىشنى مەقسەت قىلغۇچىالر زىيارەت قىلىڭالر 

شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ  ھەدىس.-2133رىۋايىتى  سائىەن]« .لەرنى قىلماڭالرچەكلەنگەن سۆز

 [.كەلتۈرگەن ھەدىستە-886ناملىق ئەسەردە  ھەدىسلەر توپلىمى ھسەھى

 111ئىمام مۇسلىم )چەكلەنگەن سۆزلەرنى قىلماڭالر( دېگەن سۆزنى بايان قىلمىغان شەكىلدە     

 كەلتۈرگەن.نومۇرلۇق ھەدىستە  –

نى كەبىنى تاۋاپ قىلغاندەك ئايلىنىش، قەبرىنىڭ ئارىسىدا ياكى قەبرىگە ىھەرقانداق قەبر    

يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇش، قەبرىنىڭ يېنىدا قۇرئان تىالۋەت، دۇئا تېلەكلەرنى قىلىپ ئىبادەت قىلىش 

ئاالغا چۈنكى ئۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تا .توغرا بولمايدۇ

گەرچە قەبرىستانلىققا مەسچىت بىنا قىلمىسىمۇ ئەمما ئۇ  .شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ۋاستىلىرىدىندۇر

دا ىتوغر بۇ .دا چەكلەنگەن ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىندۇرىيەرنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىۋېلىش يۇقىر

 لىنغان ھەدىستە:ئەنھۇدىن بايان قى ئەنھا ۋە ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئائىشە رەزىيەلالھۇ

ھۆل ياغلىقنى تا( سەكراتۇتلىرىدا )يەنى نىڭ ھاياتىنىڭ ئاخىرىقى مىنپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم»

ئالالھ تائاال يەھۇدى، ناساراالرغا ، يۈزىگە ياپاتتى، بىر ئاز يەڭگىللەشكەندە ياغلىقنى ئېلىۋېتىپ تۇرۇپ

دەپ  «،وقۇيدىغان جاي قىلىۋالدىنىڭ قەبرىسىنى ناماز ئىرىلەنەت قىلسۇن، ئۇالر پەيغەمبەرل

 مۇسلىم ھەدىس.-636رىۋايىتى  بۇخارى]ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىدىن ئاگاھالندۇردى.  ئۈممىتىنى

 .ھەدىس[-521رىۋايىتى 

ئىنسانالرنىڭ ئەڭ ناچارلىرى قىيامەت بولغاندا » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:    

بۇ ھەدىسنى ]« .ستانلىقنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىۋالغانالردۇربولغان ۋە قەبرى لىق ھالەتتەھايات

 ىتەن"ف ۇلبۇ ھەدىسنىڭ ئەسلى بۇخارىدا "كىتاب .بەتتە كەلتۈرگەن-615توم -1ئىمام ئەھمەد 

"پىتنىنىڭ ئاشكارا بولىشىنىڭ بابىغا ئاالقىدار قىلىپ نومۇرلۇق ھەدىس - 1161بۆلۈمىدە 

قىيامەتنىڭ يېقىنلىشىشىنىڭ  ھەدىس-2161بۆلۈمىدە  ىتەن"ف ۇل"كىتاب مۇسلىمدا .تۈرۈلگەنلكە

 .[دېگەن سۆزنى زىكىر قىلماي كەلتۈرگەن )قەبرىستانلىقنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي قىلىۋالغان( بابىدا

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، ئۇ كىشى مەن  ئەبى مەرسەد ئەلغەنەۋىي رەزىيەلالھۇ     

لەردە ئولتۇرماڭالر، ىقەبر»: ئاڭلىغان دەيدۇ ىڭ مۇنداق دېگەنلىكىنىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمن

  نومۇرلۇق ھەدىس[. -112رىۋايىتى   مۇسلىم« .قەبرىگە يۈزلىنىپ ناماز ئوقۇماڭالر
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ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە،  ئەبۇ سەئىدىل خۇدەرى رەزىيەلالھۇ     

قەبرىستانلىق ۋە ھاممامدىن باشقا ھەممە  ،زېمىننىڭ» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

 ېتىدەب-83توم-3ئۆز ئەسىرىنىڭ  بۇ ھەدىسنى ئىمام ئەھمەد] «دۇر.جايلىرى ناماز ئوقۇيدىغان جاي

دەپ ئىرۋائۇل  ھشەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى ھەدىس.-318رىۋايىتى  تىرمىزى كەلتۈرگەن.

 .[بەتتە كەلتۈرگەن-321توم -1غەلىيل 

لەر ىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم قەبر» :ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە رەزىيەلالھۇ ئەنەس    

نومۇرلۇق -1618 بۇ ھەدىسنى ئىبنى ھىببان رەھىمەھۇلالھ] «ئارىسىدا ناماز ئوقۇشتىن چەكلىگەن.

-21توم -2"مەجمۇئىززاۋائىد" ناملىق ئەسەر  ھەيسەمى رەھىمەھۇلالھھەدىستە رىۋايەت قىلغان. 

 .[راۋىيالر دېگەن ھبۇ ھەدىس توغرىسىدا ھەدىسنىڭ راۋىيلىرى سەھى بەتتە

ت ۇقەبرىستانلىقتا سەجدە قىلىش توغرا بولمايدۇ، بۇنداق قىلىش جاھىلىيەت دەۋرىدىكى ب    

نى زىيارەت ىپەرەس، غەيرى پىكىردىكى ئەقىلسىز كىشىلەرنىڭ قىلىقىدۇر، ھەرقانداق قەبر

لەپ سىالش، سۆيۈش،بەدەنلىرىنى ياكى باشقا جايلىرىنى قەبرىگە دىن بەرىكەت تىىقىلغۇچىنىڭ قەبر

يېقىش، قەبرىستانلىقتا يۇمۇالپ ئۇ يەرنىڭ توپىلىرى بىلەن شىپالىق تەلەپ قىلىش ياكى يۇيۇنىۋىلىش 

شۇنىڭدەك زىيارەت قىلغۇچىالرنىڭ ياكى  .ئۈچۈن ئۇ يەردىن بىر نەرسە ئىلىشى توغرا بولمايدۇ

قول ياغلىق ياكى سۈرەتكە ئوخشاش  لىققا ئۆزىنىڭ مويلىرىنى، تىرناقلىرىنى،باشقىالرنىڭ قەبرىستان

نەرسىلەرنى كۆمۈپ قۇيىشى ياكى ئۇ يەرنىڭ توپىسىدىن ئىلىپ بەرىكەت تەلەپ قىلىشى توغرا 

قەبرىستانلىققا پۇل ياكى يېمەكلىككە ئوخشاش نەرسىلەرنى تاشالش توغرا بولمايدۇ، . بولمايدۇ

نى قايتا سادىر قىلماسلىقى الرئىش بۇلەر بولسا ئالالھ تائاالغا تەۋبە قىلىپ بۇنداق قىلغان كىشى

شۇنىڭدەك قەبرە ساھىبلىرى  .قەبىرلەرگە خۇشبۇي نەرسىلەرنى سۈركەشمۇ توغرا بولمايدۇ .كېرەك

 كەلتۈرۈپ ئالالھ تائاالدىن ۋەسىلەقەسەم قىلىش، ئۇالرنىڭ ئابرۇيى، ئۇلۇغلىقىنى  غابىلەن ئالالھ تائاال

سوراشمۇ توغرا بولمايدۇ، بەلكى بۇنداق شەكىلدە ۋەسىلە قىلىش شېرىككە ئىلىپ  ھاجىتىنى

نى ھەيۋەتلىك، ئۈستۈن قىلىپ قاتۇرۇشمۇ ىقەبر .بارىدىغان چەكلەنگەن ۋەسىلىلەردىن ھېسابلىنىدۇ

 .توغرا ئەمەس، چۈنكى بۇنداق قىلىش قەبرە ساھىبنى بەك ئۇلۇغالش ۋە شېرىككە ئىلىپ بارىدۇ

لىقى يۇقىرىدىكى چەكلەنگەن ئىشالرغا سەرپ قىلىنىدىغانڭ مەكلىك ۋە خۇشبۇي نەرسىلەرنىيى

 بېرىشمۇ توغرا بولمايدۇ.مەلۇم بولسا، ئۇ كىشىلەرگە ئۇ نەرسىلەرنى سېتىپ 

ياردەم سوراش، مەدەت تىلەش، نامراتلىق، قەھەتچىلىكتىن ئۇالردىن ئۆلۈكلەرگە سېغىنىش، 

مەنپەئەتكە ئېرىشىش ۋە قىيىنچىلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن  ىلىش،قۇتۇلدۇرۇشنى تىلەپ نىدا ق

ۋىتىدىغان، بۇتقا ىيېلىنىش قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئىنساننى ئىسالم دىنىدىن چېقىر

قايغۇ، -چۈنكى ھەم. چوقۇنغۇچىالردىن قىلىپ قويىدىغان چوڭ شېرىكنىڭ جۈملىسىدىندۇر

بۇ توغرىدا ئالالھ  .گانە ئالالھ قۇتۇلدۇرىدۇېي-غان يەككەھېچقانداق شېرىكى بولمى ،قىيىنچىلىقالردىن

يَن تَْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمن  ۚ   َذَِٰلُكُم اللَّـُه َربُُّكْم ََلُ الُْملُْك ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ِ َواَّلَّ
َوَيْوَم الِْقيَاَمِة يَْكُفُروَن  َجابُوا لَُكمْ إِن تَْدُعوُهْم ََل يَْسَمُعوا ُدََعَءُكْم َولَْو َسِمُعوا َما اْستَ  قِْطِمرٍي.

ِكُكمْ  ئەنە شۇ ئالالھ سىلەرنىڭ پەرۋەردىگارىڭالردۇر، »تەرجىمىسى:  ﴾َوََل يُنَِبِّئَُك ِمثُْل َخِبريٍ   بِِِشْ

پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، ئالالھنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك نەرسىگە ئىگە 
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ئۇالرنى چاقىرساڭالر، سىلەرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ، ئاڭلىغان تەقدىردىمۇ ئەمەس. ئەگەر 

سىلەرگە جاۋاپ قايتۇرالمايدۇ، قىيامەت كۈنى ئۇالر ئالالھقا ئۇالرنى شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار 

ساڭا  قىلىدۇ، )مۇشرىكالرنىڭ ۋە ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ قىيامەت كۈنىدىكى ئەھۋالىنى ھېچ ئەھەدى(

-16-13پاتىر ]سۈرە  «ھەممىدىن خەۋەردار زاتتەك )يەنى ئالالھدەك( ئېيتىپ بېرەلمەيدۇ.

 . لەر[ئايەت

ِِّ ﴿ ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ:     ن ُدونِِه فَاَل َيْمِلُكوَن َكْشَف الّضُّ يَن َزَعْمتُم ِمِّ ِ قُِل اْدُعوا اَّلَّ
ئَِك ا. َعنُكْم َوََل ََتِْويالا  ٰـَ ولَ

ُ
قَْرُب َوَيرُْجوَن رَْْحَتَُه أ

َ
ُهْم أ يُّ

َ
يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إََِلَٰ َربِِِّهُم الْوَِسيلََة أ ِ َّلَّ

داۋۇتقا زەبۇرنى ئاتا قىلدۇق، سىلەر »تەرجىمىسى:  ﴾إِنَّ َعَذاَب َربَِِّك ََكَن حَمُْذوراا َوََيَافُوَن َعَذابَهُ 

چاقىرىڭالر. ئۇالرنىڭ قولىدىن سىلەردىن باالنى ئالالھنى قويۇپ خۇدا دەپ ئويلىغانلىرىڭالرنى 

كۆتۈرۈۋېتىشمۇ ۋە ئۇنى )باشقىالرغا( يۆتكەپ قويۇشمۇ كەلمەيدۇ. ئۇالر )ئالالھنى قويۇپ ئىالھ دەپ( 

ئىبادەت قىلىدىغانالرنىڭ )ئۆزلىرى ئىبادەت ئارقىلىق( پەرۋەردىگارىغا يېقىن بولۇشنى تىلەيدۇ، 

رىغا( يېقىنراق بولغىنى )ھەم ئىبادەت ئارقىلىق ئالالھقا يېقىن بولۇشنى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا )پەرۋەردىگا

تىلەيدۇ(، پەرۋەردىگارىنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ )ئۇنىڭ( ئازابىدىن قورقىدۇ، پەرۋەردىگارىنىڭ 

 ئايەت[.-51-56]سۈرە ئىسرا « ئازابى ھەقىقەتەن ساقلىنىشقا تېگىشلىكتۇر.

  گۈچىدۇر.ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىل    
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