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  رەجهپ ئېيىدىكى بىدئهتلهر

  :سوئال

ئارزۇ قىلىش، ) ساالتۇررەغائىب(  بىرقىسىم كىشىلهر رەجهپ ئېيىدا 

ئۈمىت قىلىش نامىزى ئوقۇشتهك، بۇ ئاينىڭ يىگىرمه يهتتىنچى 

  كېچىسىنى ئۇخلىماي ئۆتكۈزۈشتهك بهزەن ئىبادەتلهرنى بۇ ئايدا قىلىشقا

   ئاساسى بار ئىبادەتلهردىنمۇ؟ الىدۇ، بۇ ئىسالم دىنىمىزداخاسالشتۇرىۋ

  :جاۋاپ

رەجهپ ئېيىنى ئارزۇ قىلىش، ئۈمىت قىلىش نامىزى، يىگىرمه  

يهتتىنچى كېچىسىنى ئۆز گۇمانىدا بۇ مىراج كېچىسى 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم كىچىدە مهككىدىن پهلهستىندىكى ئهقسا (

قات ئاسمانغا ئۆرلهپ ئالالھنىڭ مهسچىتىگه بېرىپ ئۇ جايدىن يهتته 

ئۇخلىماي ئۆتكۈزۈشتهك ) ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ چۈشكهن كىچه دەپ

بهزەن ئىبادەتلهرنى خاسالشتۇرىۋىلىش ئىسالم شهرىئىتىدە ئاساسى 

بولمىغان كىيىن پهيدا بولغان بىدئهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ 

رىدا ئاگاھالندۇردى، بىزمۇ بىرقىسىم تهتقىقاتچى ئالىمالر كىشىلهرنى بۇ توغ

كىشىلهرگه بۇ ھهقته چۈشهندۈرۈش بېرىپ بىرقانچه ماقالىلهرنى ئېالن 

قىلىپ بۇ ماقالىدا بىرقىسىم كىشىلهرنىڭ رەجهپ ئېيىنىڭ ئهۋۋەلقى 

جۈمه كېچىسىنى خاس قىلىپ ئارزۇ قىلىش، ئۈمىت قىلىش نامىزى 

گىرمه ئوقۇشنىڭ بىدئهت ئىكهنلىكىنى، شۇنىڭدەك بۇ ئاينىڭ يى

يهتتىنچى كېچىسىنى مىراج كېچىسى دەپ گۇمان قىلىپ ئۇخلىماي 

    ئىسالم دىنىمىزدا ئۆتكۈزۈشتهك بهزەن ئىبادەتلهرنى خاسالشتۇرىۋىلىش



 ٢

ئاساسى بولمىغان كىيىن پهيدا بولغان بىدئهت ئىشالرنىڭ قاتارىدىن دەپ 

مىراج كېچىسىنىڭ قايسى كۈننىڭ كېچىسىدە يۈز . بايان قىلدۇق

لىكى ئېنىق ئهمهس، ئهگهر ئېنىق بولغان تهقدىردىمۇ بۇ كېچىنى بهرگهن

ئۇخلىماي ئۆتكۈزۈشتهك بهزەن ئىبادەتلهرگه خاسالشتۇرىۋىلىش جائىز 

چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن . ئهمهس

كىيىنكى ئىز باسار خهلىپىلهر ۋە باشقا ساھابىلهرمۇ بۇ ئاينىڭ يىگىرمه 

ېچىسىنى ئۇخلىماي ئۆتكۈزۈشتهك بهزەن ئىبادەتلهرنى تىنچى كيهت

قىلمىغان، ئهگهر بۇ ئىش پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ قىلغان 

ئىشلىرىدىن بولغان بولسا ئهلۋەتته ئۇالر بۇ ئىشنى بىزدىن بۇرۇن قىلغان 

ھهقىقى ئىبادەت ۋە ياخشىلىق دېگهن ئۇالرنىڭ قىلغان . بوالتتى

رغا ئهگىشىشتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ تائاال ئىشلىرىنى قىلىش بىلهن ئۇال

ھهممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر « : بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

يهنى (ۋە ئهنسارالردىن، ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر

دىن ئالالھ رازى ) تابىئىنالر ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر

 ئالالھ دىن مهمنۇن بولدى، ئالالھ ئۇالرغا ئاستىدىن بولدى، ئۇالرمۇ

ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارلىدى، ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ 

                                                    . »قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان سهھىه ھهدىسته 

كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا يوق « :يغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپه

يهنى بۇ ھهدىستىن دىندا » نهرسىنى پهيدا قىلسا، بۇ ئىش رەت قىلىنىدۇ

ئهسلى يوق ئىشنى كىم پهيدا قىلسا بۇ ئىشنىڭ ئاقىۋىتى ۋە جىنايىتى شۇ 

م ئۆز پهيغهمبهر ئهلهيهىساال. دېگهن مهنا ئىپادىلىنىدۇ كىشىگه قايتىدۇ 



 ٣

سۆزنىڭ ياخشىسى ئالالھنىڭ كىتابى، «:خۇتبىسىدە مۇنداق بايان قىلىدۇ

يولنىڭ توغرىسى مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ تۇتقان يولى، ئىشالرنىڭ ئهڭ 

ئهسكى، ناچارلىرى دىننىڭ سىرتىدا يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالر، دىننىڭ 

غۇنلۇقتىن سىرتىدا يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئاز

                                     . »ئىبارەت

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ يولىغا 

ئهگىشىشى، بۇ يولدا مۇستهھكهم تۇرۇشى، باشقىالرنى بۇنىڭغا تهۋسىيه 

قىلىشى، دىننىڭ سىرتىدا يېڭىدىن پهيدا بولغان ئىشالر دىن ھهزەر 

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا « :ئالالھ تائاالنىڭ بۇ . قىلىشى زۆرۈردۇر

زامان بىلهن قهسهمكى ئىمان ئېيتقان، ياخشى « ۋە » ياردەملىشىڭالر

ئهمهللهرنى قىلغان، بىر بىرىگه ھهقنى تهۋسىيه قىلىشقان، بىر بىرىگه 

سهۋرىنى تهۋسىيه قىلىشقان كىشىلهردىن باشقا ھهممه ئادەم چوقۇم زىيان 

دىن دېمهك «: گهن سۆزىگه، پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ، دې»ئىچىدىدۇر

دېگىنىدە، ) دىن دېمهك نهسىههتتۇر(» سهمىمىيهت، ساداقهت دېمهكتۇر

« :كىمگه ساداقهتمهنلىك قىلىنىدۇ دېيىلدى؟ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ باشلىقلىرىغا ۋە بارلىق 

  .دېگهن سۆزىگه ئهمهل قىلغانلىقتۇر» رغامۇسۇلمانال

دېمهك، ئىبادەتلىرىمىزدە ئىنتايىن دىققهت قىلىشىمىز، دىنىمىزدا ( 

ئهسلى يوق ئىشالرنى قارىغۇچىالرچه ئىتىقاد بىلهن، ساۋابقا ئېرىشىمهن 

دەپ گۇناھ ئىشلهپ ئالالھنىڭ ئازابىغا دۇچار بولوپ قىلىشتىن 

 سۈننهتكه -بادەتلىرىمىزنىڭ قۇرئان كۈندىلىك ئى ۋە الزىم ساقلىنىشمىز

  )-مۇھهررىر-.مۇھىم ئۇيغۇن بولىشىغا ھېرىسمهن بولىشىمىز ئىنتايىن


