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ئالالھ ) ئاتالمىش تۈنهك كۈنىدە(شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرىدا

  تائاال بىرىنچى ئاسمانغا چۈشهمدۇ؟

   نومۇلۇق سوئال49678

  :سوئال

ئالالھ تائاال ) ئون بهشىنچى كېچىسى(شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرىدا

بىرىنچى ئاسمانغا چۈشۈپ كافىر ۋە مۇسۇلمان قېرىندىشىغا ئاداۋەت 

  ساقلىغۇچىدىن باشقا بارلىق ئىنسانالرنى كهچۈرۈم قىالمدۇ؟

  :جاۋاپ

مۇ، لېكىن بۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك بهزى ھهدىسلهر سۆزلهنگهن بولسى

نىڭ ) ئون بهشىنچى كېچىسى(بىلىم ئىگىلىرى شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

پهزىلىتى ھهققىدە سۆزلهنگهن ھهدىسلهرنىڭ ھىچ قاندىغىنىڭ سهھىه 

  .ئهمهسلىكىنى مۇقىمالشتۇرىدۇ

دىن ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( ئهبى مۇسا ئهل ئهشئهرىي

« :نلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇپهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ مۇنداق دېگه

ئون بهشىنچى (ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرىدا

مۇسۇلمانالرغا رەھمهت قىلىپ كافىر ۋە ئاداۋەت ساقلىغۇچىدىن ) كېچىسى

 نومۇرلۇق -1390ئىبنى ماجه (»باشقا بارلىق ئىنسانالرنى كهچۈرۈم قىلىدۇ

  ).ھهدىس

دىسنىڭ ئىسنادى زەئىپ ئىكهنلىكىنى بۇ ھه: دېگهن كىتابتا" زاۋائىد"

بايان قىلىپ، چۈنكى بۇ ھهدىسنى رىۋايهت قىلغۇچىالر قاتارىدا ئىسنادى 
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زەئىپ ھېسابلىنىدىغان ئابدۇلال ئىبنى لۇھهيئه بىلهن تهدلىيس ۋەلىد 

  .ئىبنى مۇسلىم بار دېگهن

بۇ ھهدىسنىڭ ئىسنادى مۇستهھكهم ئهمهس بولۇپ بۇ ھهدىسنىڭ 

توم -6دېگهن كىتابىنىڭ "ئهل ئىلهل" ساغالم ئهمهسلىكىنى دارى قۇتنىي

  .بهتلىرىدە بايان قىلغان-51،52

مۇئاز ئىبنى جهبهل، ئائىشه، ئهبۇ ھۇرەيرە، ئهبى سهئلهبهته : بۇ ھهدىسنى

ۋە باشقىالردىنمۇ ) ازى بولسۇنئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن ر(ئهلخهشهنىي 

رىۋايهت قىلىنغان بولۇپ بۇ ھهدىسنىڭ ئىسپاتلىغۇچىلىرى بىر بىرىدىن 

  .خالى ئهمهس زەئىپ بولغان راۋىالردىن 

ئون (شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى: ئىبنى رەجهب ھهنبهلىي مۇنداق دېگهن

نىڭ پهزىلىتى ھهققىدە نۇرغۇن ھهدىسلهر سۆزلهنگهن، )بهشىنچى كېچىسى

ۇ ھهدىسلهرنىڭ سهھىهلىكىدە ئىختىالپ بولۇپ، ئالىمالر بۇ ھهدىسلهرنىڭ ب

ئىبنى ھىببان بهزىسىنى سهھىه . كۆپىنى زەئىپ دەپ ھۆكۈم قىلغان

  ).126\لهتائىپىل مهئارىپ.(دېگهن

ئالالھ تائاالنىڭ بىرىنچى ئاسمانغا چۈشىشى شهئبان ئېيىنىڭ 

لكى بۇخارى بىلهن گه خاس ئهمهس، به) ئون بهشىنچى كېچىسى(ئوتتۇرى

مۇسلىمدا ۋە باشقا ھهدىس توپالملىرىدا ئىسپاتالنغان سهھىه ھهدىسلهردە، 

ئالالھ تائاالنىڭ بىرىنچى ئاسمانغا چۈشىشى ھهر كېچىنىڭ ئاخىرقى 

ئون بهشىنچى (ئۈچتىن بىرىدە بولىدۇ، شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

  .مۇ شۇ كېچىلهرنىڭ ئىچىدە دەپ بايان قىلىنغان)كېچىسى

ئون (بدۇلال ئىبنى مۇبارەك، ئالالھ تائاالنىڭ شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرىئا

بىرىنچى ئاسمانغا چۈشىشى ھهققىدە سورالغاندا، سۇئال )بهشىنچى كېچىسى
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ئون بهشىنچى (شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى! ئى زەئىپ: سورىغۇچىغا

بۇنى . دىال ئهمهس، بهلكى ھهر كېچىدە چۈشىدۇ دەپ جاۋاپ بېرىدۇ)كېچىسى

 -92دېگهن كىتابنىڭ " ئهھلى سۈننهتنىڭ ئېتىقادى" بۇ ئوسمان سابۇنىيئه

  .نومۇرلۇق ئابزاستا بايان قىلغان

ئالالھ : مۇنداق دېدى) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئۇقهيلىي

دۇنيانىڭ )ئون بهشىنچى كېچىسى(تائاالنىڭ شهئبان ئېيىنىڭ ئوتتۇرى

ىسلهر ناھايىتى زەئىپ ۋە ئاسمىنىغا چۈشىشى ھهققىدە سۆزلهنگهن ھهد

ئاجىز، ھهر كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە چۈشىشى ھهققىدە رىۋايهت 

ئالالھ خالىسا شهئبان ئېيىنىڭ . قىلىنغان ھهدىسلهر كۈچلۈك ۋە سهھىه

مۇ، شۇ ئومۇمى كېچىلهرنىڭ ئىچىگه )ئون بهشىنچى كېچىسى(ئوتتۇرى

  ).بهت-29توم -3 ئهززۇئهپائه.(كىرىدۇ

  .مىدىن ياخشى بىلگۈچىئالالھ ھهم

 


