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 زكېرىش سۆ

چهكســىز ئــالاله تائاالغــا  ئالهملهرنىــڭ پهرۋەردىگــارى بولغــان    

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمغا ۋە ئۇنىــڭ   .بولســۇن الرســانا-ههمــدۇ

  .ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا دۇرۇد ۋە ساالم يولاليمهن

بۇ رىسالىدە ههج قىلىشـنى ئىـرادە قىلغـان كىشـىلهرگه ههج،     

هىم ۇۋە ئهدەبلىرىگه ئاالقىدار بولغان منىڭ پهزىلهت زىيارەت، ئۆمرە

. دىمبايان قىل نى قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇنهرمهسىلىل

بولسۇن ئۈچـۈن، ئـالاله   شۇنداقال ئومومىي مۇسۇلمانالرغا نهسىههت 

إِنّن ﴿ تائاالنىڭ تۆۋەندىكى سۆزلىرىگه ئهمهل قىلغان ئاساستا
ر  َـ ّر وــك

نن�ـ  نن ُمؤ 
 
ـرى رـنـفُع ال

 
ّ ِر نهسىههت  -ۋەز! ئى مۇههممهد« :تهرجىمىسى ﴾ا

» يـدىلىق بولىــدۇ نهسـىههت مـۆمىنلهرگه پا  -قىلغىـن چـۈنكى ۋەز  

قۇرئــان ۋە ســههىه ههدىســلهر بىــلهن  ]. ئــايهت-٥٥زارىيــات ســۈرە [

: ئـالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ    . مسابىت بولغان مهسىلىلهرنى يـازدى 

 ﴾واكا و ا اهللا ني�اا اِي  ووروا الثتاب لبيننإه للنإاس وال ر�تمونإه﴿

ــرىلگهنلهردىن  « :تهرجىمىســـى ــاب بېـ ــدا، ئـــالاله كىتـ ــۆز ۋاقتىـ ئـ
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ــا ــاملىرىنى    (بنى كىتـ ــڭ ئههكـ ــالاله نىـ ــدىكى ئـ ــى كىتابـ ) يهنـ

ــان قىلىــپ بېرىشــكه ۋە يوشۇرماســلىققا    ــۇم باي كىشــىلهرگه چوق

ــدى  ــدە ئال ــى  [» .ئهه ــران سۈرىس ــال ئىم ــايه -١٨٧ئ ــر ]. تئ يهنه بى

 ر ـواّلق ـوى﴿: ئـايهتته 
 
 ـعـ ال

 
َــعاـونُوا ياخشـىلىققا ۋە  « :تهرجىمىسـى  ﴾ـو

ئايهتنىــڭ بىــر -٢ســۈرە مائىــدە [» .ىڭــالرتهقۋادارلىققــا يــاردەم قىل

 ].قىسمى

رەســۇلۇلاله تهمىــم ئىبنــى ئهۋىــس دارى رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ،      

: دىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دەيـدۇ سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

: سـاهابىالر . تـى يتېدەپ ئۈچ قېـتىم ئ  ،دىن نهسىههت قىلىشتۇر«

ۇلاله ســهللهلالهۇ دەپ ســورىۋىدى، رەســۇل !كىمــگه يــا رەســۇلىلاله

ئالالهقــا ئىتــائهت قىلىشــقا، كىتابىغــا ئهمهل : ئهلهيهــى ۋەســهللهم

كىچىـك  –قىلىشقا، پهيغهمبىرىگه ئهگىشىشكه ۋە بـارلىق چـوڭ   

» .بـارلىق مۇســۇلمانالرغا نهســىههت قىلىشــتۇر، دەپ جــاۋاب بهردى 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[

، زەيفه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىلغــان ههدىســته    ۇهــ

ــدۇ    ــداق دەيـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ : رەسـ
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مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشىغا كۆڭۈل بۆلمىگهن ئادەم مۇسۇلمانالردىن «

ــدۇ ــا  دا ئاخشــام-ئهته. بولماي ــائهت قىلىشــقا، كىتابىغ ــا ئىت ئالالهق

ــۇلمانالرنىڭ    ــكه، مۇس ــرىگه ئهگىشىش ــقا ، پهيغهمبى ئهمهل قىلىش

ــۇل   ــۇمى مۇسـ ــلىقلىرىغا ۋە ئومـ ــپ،  باشـ ــىههت قىلىـ مانالرغا نهسـ

ــى    ــلىمىغان كىشـ ــا باشـ ــى يولغـ ــدۈرۈپ، ياخشـ بىلمىگهننـــى بىلـ

 ].رىۋايىتىتهبهرانىي [» .مۇسۇلمانالردىن ئهمهستۇر

ىنى مۇسۇلمانالر ئاممىسـ مهن ۋە بىلهن  رىسالهئالاله تائاال بۇ    

ــا  . مهنپهئهتلهنگىلــى مۇيهسســهر قىلســۇن  ــۇ رىســالىنىڭ بارلىقق ب

تكهن تىرىشچانلىقىمنىڭ ئالاله رازىلىقى كىلىشى ئۈچۈن كۆرسه

ــا قىلىشــىنى، ســاۋاب -ئهجىــر ئۈچــۈن بولىشــىنى ۋە چهكســىز  ئات

ــد      ــىنى ئۈمى ــهۋەب بولىش ــىمغا س ــلهن مۇكاپاتلىنىش ــنهت بى جهن

 .قىلىمهن

ئالاله تائاال ههقىـقهتهن دۇئـاالرنى ئـاڭالپ قوبـول قىلغۇچىـدۇر،      

 .دۇرئالاله بىزلهرگه كۇپايه قىلىدۇ ۋە بىزنىڭ ئېگىمىز

 شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلاله ئىبنى باز 
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ههج ۋە ئۆمرەنىڭ دەلىللىرى ۋە ههجگه ئالدىراش 

 توغرىسىدا

ــۇپ     ــارلىق مۇســۇلمانالرنى ههقنــى تون ــاال بىــز ۋە ب ــالاله تائ ئ

 .ئهمهل قىلىشقا مۇيهسسهر قىلسۇن

ــى             ــالمنىڭ ئاساســـ ــى ئىســـ ــاال ههجنـــ ــالاله تائـــ ئـــ

ئىبـادىتىنى ئـادا قىلىـش    ههج داقال شـۇن . رۇكنىلىرىدىن قىلـدى 

شارائىتىغا ئېگه بولغان ههربىر مۇسۇلمانغا هاياتىـدا بىـر قېـتىم    

ئهگهر ههج قىلىشقا قۇدرىتى يېتىپ . ههج قىلىشنى پهرز قىلدى

. ههج قىلمىسـا، ئېغىـر گۇناهكـار بولىـدۇ    ، ئۆزرىسـىز هالـدا   تۇرۇپ

ه هـاجىتى  ئالاله تائاال پۈتـۈن ئالهمـدىن بىهـاجهتتۇر ۋە هـېچكىمگ    

ئابدۇلاله ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن رىـۋايهت    . چۈشمهيدۇ

ــى    ىنقىل ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلۇلاله س ــابى رەس ــان ههدىســته ، جان غ

ــگهن  ــداق دى ئىســالم بهش نهرســىنىڭ ئۈســتىگه  «: ۋەســهللهم مۇن

ــدى؛  ــالاله -١قۇرۇل ــېچ مهئبــۇد بهرههقنىــڭ    تبىــر ئ ىن باشــقا ه

يهىسســاالمنىڭ ئــالاله تائاالنىـــڭ   يوقلىقىغــا ۋە مــۇههممهد ئهله  

بهرههق پهيغهمبىرى ۋە راستچىل ئهلچىسـى ئىكهنلىكىـگه چىـن    
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ههركۈنى بهش ۋاقىت نامازنى ئـۆز   -٢. دىلىدىن گۇۋاهلىق بېرىش

 سـه يهتىغا مـۈلكى نىسـاب  –مـال  -٣. اليىقىدا كامىـل ئـادا قىلىـش   

ــرىش  ــات بې ــۇش    -٤ .زاك ــدا روزا تۇت ــزان ئېيى ــى رامى -٥. ههر يىل

كېلىشـكه قـۇدرىتى يهتـكهن كىشـى ئۆمرىـدە      -هقا بېرىـپ بهيتۇلال

ئىمـام بۇخـارى ۋە ئىمـام مۇسـلىم     [» .بىر قېـتىم ههج قىلىشـتۇر  

 ].رىۋايىتى

ئـۆمهر رەزىيهللههـۇ ئهنهـۇ    ههجنىڭ ئههمىيىتـى توغرىسـىدا   

ــدۇ  ــداق دەي ــپ،    «: مۇن ــادەم ئىۋەتى ــهههرلهرگه ئ ــۇلمان ش مهن مۇس

گه جىـزىيه قويوشـنى   قۇدرىتى بار تۇرۇپ ههج قىلمىغان كىشىلهر

) يهنى قـۇدرىتى بـار تـۇرۇپ ههج قىلمىغـانالر    (ئۇالر . ئىرادە قىلدىم

هلى رەزىيهللههۇ ئيهنه  .»مۇسۇلمان ئهمهس، ئۇالر مۇسۇلمان ئهمهس

ههج قىلىشقا قـۇدرىتى يېتىـپ تـۇرۇپ ههج    «: ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

 سـهئىد [» .قىلمىغان ئـادەم يههـۇدى يـاكى ناسـارا قاتارىـدا ئۆلىـدۇ      

نـــاملىق " تـــوپلىمى لهرههدىســـ"رەهىمههـــۇلالهى ئهلهيهىنىـــڭ 

 ].ئهسىرىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن
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ههج قىلمىغان كىشىلهرنىڭ ههج قىلىشقا شارائىتى تۇرۇپ 

ئابـــدۇلاله ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهللههـــۇ . ئالدىرىشـــى ۋاجىبتـــۇر

غــان ههدىســته، رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ىنئهنهــۇدىن رىــۋايهت قىل

ههجگه ئالدىراڭالر، چۈنكى پهرز «: هللهم مۇنداق دەيدۇئهلهيهى ۋەس

 ئىمام ئههـمهد [» .مه بولىدىغانلىقىنى بىلمهيسىلهرنېسىلهر ئهته 

ئـالاله تائـاال مۇسـۇلمانالرنى ههج قىلىشـقا ئالدىراشـقا       ]. رىۋايىتى

ر ﴿ :چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ ِن  إ ـو
ـ
 ِنل
َـ ا َـ إتـ  ْ تن ـن ن ا

ـي 
 
جا اْ ُن هن ـعـ اّساسن 

بنيًال ـوـن  ـ� ﴾ ْـ ـعإالـمن
 
ّ ـعإ ن ال �ن

َـ قـادىر  «: تهرجىمىسـى  ـفـفـر َـِنّن اهللا 

بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالاله ئۈچۈن كهئبىنى زىيـارەت قىلىشـى   

يهنـى ههجنـى   (كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . ئۇالرغا پهرز قىلىندى

 شۈبهىسـىزكى ئـالاله ئههلـى   . زىيىنـى ئـۆزىگه  ) تهرك ئېتىدىكهن

ــدىن  ــدىن   (جاهان ــڭ ئىبادىتى ــى ئۇالرنى ــاجهتتۇر) يهن ــال [» .بىه ئ

 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٩٧ئىمران سۈرىسى 
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ئـى  «: بىسىدەترەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم خۇ 

ــىلهرگه ههج قىلىشـــنى پهرز  ! ئىنســـانالر ــالاله سـ ــقهتهن ئـ ههقىـ

 ]. ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. [دېگهن» قىلدى، ههج قىلىڭالر

ــارائىتى يوقۇرىـــدىكى دەلىلـــلهر ههجنىـــڭ پهرزلىكىـــگه  ، شـ

ــىنىڭ  ــان كىشـ ــۇنى  هازىرالنغـ ــىز ئـ ــنىڭ ئۆزرىسـ كىچىكتۈرۈشـ

ئۆمرەنىــڭ  شــۇنىڭدەك. مكىن ئهمهســلىكىگه دااللهت قىلىــدۇۇمــ

ــى  ــلهرلهردىن،  ۋاجىبلىقىنـ ــدىغان ههدىسـ ــۇلۇلاله تهكىتلهيـ رەسـ

، ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم جىبرىئىــل ئهلهيهىسســاالمنىڭ

: ئالىغا جــاۋابهن مۇنــداق دىــگهنوســورىغان ســتوغرىســىدا ئىســالم 

بىــر ئالالهــدىن باشــقا هــېچ مهئبــۇد بهرههقنىــڭ يوقلىقىغــا ۋە   «

ــڭ بهرههق   ــالاله تائاالنىـــ ــاالمنىڭ ئـــ ــۇههممهد ئهلهيهىسســـ مـــ

ــادا    ــازنى ئ ــگه گۇۋاهلىــق بېرىشــىڭ، نام پهيغهمبىــرى ئىكهنلىكى

ئـۆمرە قىلىشـىڭ،   قىلىشىڭ، زاكاتنى بېرىشىڭ، ههج قىلىشىڭ، 

جىنابهتتىن غۇسلى قىلىشـىڭ، تاهـارەتنى كامىـل ئېلىشـىڭ ۋە     

ئىبنـى خـۇزەيمه ۋە   [» .رامىزان روزىسىنى تۇتىشىڭدىن ئىبارەتتۇر

 ]. ىۋايىتىدارقۇتنى ر
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! يـا رەسـۇلۇلاله  «: يهنه بىر ههدىسته ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها

ــۇ؟ دەپ ســورىغىنىدا، رە   ــالالر ئۇســتىگه جىهــاد پهرزم ســۇلۇلاله ئاي

ئۇالرغا جهڭسـىز جىهـاد پهرز قىلىنـدى، ئـۇ بولسـا      : ئهلهيهىسساالم

» .ههج ۋە ئـــۆمرە ئىبادەتلىرىـــدىن ئىبـــارەتتۇر، دەپ جـــاۋاپ بهردى

 ].ئىمام ئههمهد ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى[

ــۆمرە ئىبــادههج ۋە  ــۆمر ەتلىرى ئ  ىقــادىر بولغــان كىشــىگه ئ

للهلالهۇ ئهلهيهـى  رەسـۇلۇلاله سـه  . ئىچىدە بىـر قېـتىم ۋاجىپتـۇر   

ههج بىر قېتىمدۇر، ئۇنىڭـدىن  «: مۇنداق دەيدۇۇ ههقته ۋەسهللهم 

ئىبنى ماجه ۋە نهسـائى، ئهبـۇ داۋۇت   [» .كۆپ بولغىنى نهفله بولىدۇ

 ].ۋە ئههمهد رىۋايىتى

كـــۆپ قىلىـــش   ئىبـــادەتلىرىنىنهفـــله ههج ۋە ئـــۆمرە       

غـان  ىنهت قىلئهبۇ هۆرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىـۋاي . سۈننهتتۇر

: ههدىسته، رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

ئــۆمرە يهنه بىــر ئــۆمرە ئارىســىدىكى گۇناهالرغــا كافــارەت بولىــدۇ «

يهنـــى ئىككـــى ئـــۆمرە ئارىســـىدىكى گۇنـــاهلىرى مهغفىـــرەت      (

قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇن ئـادا قىلىنغـان   ). قىلىنىدۇ
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بۇخارى ۋە مۇسـلىم  [» .ئىبارەتتۇر الجهننهتتىنههجنىڭ مۇكاپاتى 

 ].رىۋايىتى
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گۇناه مهئسىيهتلهردىن، زۇلۇمالردىن تهۋبه قىلىپ 

 پاك بولۇش توغرىسىدا

سـهپىرىگه تهييـارلىق   ئىبـادىتى  ياكى ئـۆمرە  ههج كىمىكى  

ۋە دوســــتلىرىنى ئايــــال ۋە ئهۋالدلىــــرى -ئههلــــىقىلىــــدىكهن، 

تهۋســــىيه ۋە نهســــىههتلهرنى قىلىشــــى تهقۋادارلىققــــا بــــۇيرۇپ 

 . مۇستهههبتۇر

ــا قهرزى   ىــرىمب-ىلىــمئشــۇنداقال  ــاكى بىراۋغ ــامىلىلهر ي مۇئ

ــى     ــادا قىلىشـ ــۇق ئـ ــۇالرنى تولـ ــا ئـ ــۇگىتهلمىگهن ، بولسـ ئهگهر تـ

ــى   ــهنچىلىك كىشـ ــا، ئىشـ ــامىلىلىرى بولسـ ــۇۋاهچى لهرمۇئـ نى گـ

يىزىــپ قالدۇرىشــى، بــارلىق گۇنــاهالردىن قــول ئۇزۇشــكه قىلىــپ 

ــاغالپ، تهۋبه قىلىشــقا ئالدىرىشــى  قهتئــ ــم ى ئىــرادە ب . بولىــدۇالزى

 اهللا ﴿: ئالاله تائاال تهۋبه قىلىش ههققىدە مۇنـداق دەيـدۇ   
ـ
ُُإوا ِل ـورُو

لنُحونـ  َُف  ُمؤ ننوـن لــعلُّ�م  
 
ا ال َـ ّا

ـ
! ئى مـۆمىنلهر « : تهرجىمىسى ﴾ـجي ًعا �

ــا تهۋ    ــالاله قـ ــالر ئـ ــۈن ههممىڭـ ــىڭالر ئۈچـ ــتكه ئېرىشىشـ به بهخـ

ئــالاله تائــاال تهرەپــكه ! يهنــى ئــى مــۆمىن مۇســۇلمانالر ( قىلىڭــالر
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كىچىـك بـارلىق گۇنـاهلىرىڭالردىن يېـنىڭالر ۋە     –قايتىپ چوڭ 

تېپىشـــىڭالر  تگۇناهلىرىڭالرغـــا چىـــن تهۋبه قىلســـاڭالر نىجـــا 

 .]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٣١نۇر سۈرىسى . [»)مۆمكىن

ــاهىيىتى تهۋب        ــڭ مـــ ــلهۋا : ىنىـــ ــان ئىشـــ  تقانئىنســـ

ــۇر     ــش، مهزكـ ــول يىغىـ ــى قـ ــىدىن قهتئـ ــڭ ههممىسـ گۇناهالرنىـ

قــاتتىق پۇشــايمان قىلىــش،    ســادىر قىلغانلىقىغــا گۇنــاهالرنى 

ئهگهر  ،گۇنـاهنى ههرگىـز قىلماسـلىققا بهل بـاغالش     قايتىدىن ئۇ

بىـــرەر ئىنســـانغا زۇلـــۇم قىلىـــپ ســـالغان بولســـا يـــاكى بىـــرەر  

ــال  ــاننىڭ مـ ــۈلكى -ئىنسـ ــىيىتىگهمـ ــۇ  ۋە شهخسـ ــان ئـ رۇپ زىيـ

تاشلىغان بولسـا، ئاشـۇ كىشـىلهرنى تېپىـپ رازىلىقىنـى ئېلىـپ       

رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ   . ئاندىن ههج سـهپىرىگه ئـاتلىنىش الزىـم   

ــهللهم   ــى ۋەس ــته  ئهلهيه ــۇ ههق ــدۇ ب ــداق دەي ــر  «: مۇن ــى بى كىمىك

ئابرويىغـا نـاههق   –مېلـى يـاكى يـۈز    -مۇسۇلمان بۇرادىرىنىڭ پـۇل 

مـال  (اللىـرى بولمايـدىغان   تىل–چېقىلىپ قويغان بولسـا، تهڭـگه   

ــقاتمايدىغان  ــا ئهس ــتىدىكى    ) دۇني ــۇرۇن، ئۈس ــتىن ب ــۈن كېلىش ك

ئۇنىـڭ ياخشـى   ) قىيامهت كـۈنى (بولمىسا . ههقلهرنى ئادا قىلسۇن
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ههق ســاهىبىغا ئېلىــپ شــۇ ههقنىــڭ مىقدارىــدا  ئهمهللىرىــدىن

ــدۇ ــه، ههق    دەئهگهر. بېرىلىــ ــىلىقلىرى يهتمىســ ــڭ ياخشــ ئۇنىــ

بۇخـارى  [» .ۇنىڭ ئۈستىگه يۈكلىنىـدۇ ئېگىسىنىڭ گۇناهلىرى ئ

 ].ۋە ئههمهد رىۋايىتى

ئــۆمرە قىلىشــنى نىــيهت قىلغــان كىشــى هااللــدىن -ههج    

ــرەك    ــى كې ــراجهت قىلىش ــۇلالرنى خى ــاك پ ــان پ ــۇلۇلاله . تاپق رەس

ئـالاله  «: بـۇ ههقـته مۇنـداق دەيـدۇ    سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

مۇســلىم [» .دۇپــاكتۇر، پــاك بولمىغــان نهرســىنى قوبــول قىلمايــ 

 . ]رىۋايىتى

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   يهنه بىر ههدىسته 

مال توپالپ، ههج قىلىـش  -بىر بهندە هااللدىن پۇل«: مۇنداق دەيدۇ

ّي إـك  "ئۈچۈن يولغا چىقىپ، 
ـ
إّم ْ َُ ّي ـك اللّ

ـ
مهن ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  ( "ْ

ــر   ــارمهن، ســېنىڭ ئهمى ــادا –تهيي ــانىڭنى ئ ــۈن   پهرم ــش ئۈچ قىلى

! ئـى ههجـگه ئـاتالنغۇچى   ": سه، ئاسماندا بىـر پهرىشـته  ېد) ئاتالندىم

ــۇل   ــار بولســۇن، جۇغلىغــان پ ــدۇر ۋە -بهخــت ســاڭا ي مېلىــڭ هاالل
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هــارامنى –ئهگهر بىــر بهنــدە هــاالل . دەيــدۇ" لــدۇرۇڭ مهقبجىــههج

 مــال جــۇغالپ، ههج قىلىــش نىيىتــى بىــلهن -ئايرىماســتىن پــۇل

ّ " ســهپهرگه ئاتلىنىــپ
ـ
ّي إإـك ْ

ـ
إإّم ْ َُ مهن ! ئــى پهرۋەردىگــارىم( "ي إإـك اللّ

ــر   ــارمهن، ســېنىڭ ئهمى ــۈن   –تهيي ــش ئۈچ ــادا قىلى ــانىڭنى ئ پهرم

! ئـى ههجـگه ئـاتالنغۇچى   : "دېسه، ئاسماندا بىـر پهرىشـته  ) ئاتالندىم

مېلىــڭ هارامــدۇر، -، جۇغلىغــان پــۇليــار بولمىســۇنبهخــت  اڭاســ

 ].نى رىۋايىتىتهبهرا[. »دەيدۇ" ىڭ مهقبۇل ئهمهستۇرجههج

كېلىش ۋە ههج ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىش -ههجگه بېرىپ   

جهريانىــدا هــېچ بىــر كىشــىدىن بىــر نهرســه تىلىمهســلىكى، قهرز 

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   . سورىماسلىقى كېرەك

ئىپپهتلىك بولۇشنى خالىغان كىشىنى «: مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته 

باي بولۇشـنى خالىغـان كىشـىنى ئـالاله بـاي       ئالاله ئهزىز قىلىدۇ،

ــدۇ ــۋايىتى  [» .قىلى ــلىم رى ــارى ۋە مۇس ــته  ]. بۇخ ــر ههدىس يهنه بى

ــدۇ    ــداق دەيـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ : رەسـ

تىلهمچىلىككه ئادەتلىنىـپ هايـات كهچـۈرگهن ئـادەم، قىيـامهت      «
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 ».كۈنى يۈزىدە بىر چىشلهممۇ گـۆش بولمىغـان هـالهتته كېلىـدۇ    

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم، نهسائى ۋە ئههمهد رىۋايىتى[

ــۆمرە       ــى ههج ۋە ئـ ــان كىشـ ــرادە قىلغـ ــنى ئېـ ههج قىلىشـ

ــۇ     ــۆزلهپ، ب ــى ك ــڭ رازىلىقىن ــالاله تائاالنى ــدە پهقهت ئ ئىبادەتلىرى

ئىبــادەتلهرنى كــۆپ قىلىشــى، -مــۇقهددەس جــايالردا ياخشــى ئهمهل

هسـلىكى،  ههج ئىبادىتىدىن هېچقانـداق دۇنيـاۋى مهنـپهئهت كۈتم   

ــادىن ــادەتلىرى رىيـ ــپىش  ، ئىبـ ــۆهرەت تىـ ــلهن شـ ــاجىلىق بىـ هـ

. قهتئــى يىــراق بولىشــى الزىــم پهخىرلىنىشــتىن نىيىتىــدىن ۋە 

يۇقىرىدىكىدەك قاباههتلىك نىيهتلهر بىلهن ههج قىلىـش  چۈنكى 

بولسا، ههجنىڭ قوبۇل بولماسلىقى ۋە ئهمهللهرنىـڭ بىكـار بولـۇپ    

 .كىتىشىگه سهۋەپ بولىدۇ

ـن   ـكـن ﴿ :قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيـدۇ الاله تائاال بۇ ههقته ئ

ب ـخُاإوـن، ُّ  
ـ
إا ال َـ ي ا وُـهإم  �ن َـ ي م  �ن َُ

ـ ـمال  �
ـ
م  و َن  

ـ
 ِنل

ّر ا نـُو َـ �نـتـ يـا ـوزن
ي  ـيـاـة ا�ا

 
�ُد ال  يُرن

بنـط ـنا ـصنـُعوا �ن 
ُـ  اّساُر ـو

ّ
ـرةن ِنال  ن

 
م  ان اِ َُ

ـ َـ ل يـ  لـ   ن
ّ
نـك اِ

ـ
وا
ُ
إٌ  ـنإا و ُـاطن إا ـو َـ ي

ـملُإوـن﴾  ع  ّـ قىلغـان ياخشـى ئهمهللىـرى بىـلهن     «: تهرجىمىسـى ـكنُوا 
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يهنـى دۇنيانىـڭ   (زىننىتىنى -پهقهت هاياتى دۇنيانى ۋە ئۇنىڭ زىبۇ

ــى  ــڭ  ) نىئمهتلىرىنــــ ــىلهرگه ئۇالرنىــــ ــدىغان كىشــــ كۆزلهيــــ

 ادۇنيـاد . ئهمهللىرىنىڭ ئهجرىنى مۇشۇ دۇنيـادىال تولـۇق بېرىمىـز   

ــڭ  ــدۇ  ئۇالرنىـ ــه كېمهيتىلمهيـ ــېچ نهرسـ ــدىن هـ ــداق . ئهجرىـ بۇنـ

ئۇالرنىـڭ  . كىشىلهرگه ئاخىرەتته دوزاخـتىن باشـقا نهرسـه يوقتـۇر    

قىلغان ئىشلىرى يوققا چىقىرىلىدۇ، قىلغان ياخشـى ئهمهللىـرى   

بىـر  يهنه  . ]ئايهتلهر -١٦-١٥هود سۈرىسى [» .هېسابقا ئېلىنمايدۇ

لـةـ ﴿ :ئايهتته ـعاجن
 
�ُد ال   ـكـن يُرن

نـم  ـنن ا ـنا �ــشاء ل َـ ي ُ �ن
ـ
نـا ل

 
ل َـن نـا  ـع

 
�ُد ُ�ـمن ـجـعل رن

نُن

وًرا ُُ د  ُسوًنا ـنن الـها ـنا  نـنـم يـص  َـ ُ ـج
ـ
ا وُـهإـو  ل َـ يـ إع  ْـ إا  َـ ـ إـع ل ْـ ـرـة ـو ِ ن َـ ا ـرا

ـ
ـوـن   و

نن ٌ  ُثوًرا﴾ ُسؤ  ش  م ـنن َُ يُ ع  ْـ نـك ـكـن 
ـ
وا
ُ
بىز بۇ تېـز ئۆتـۈپ   «: تهرجىمىسى َـو

غان دۇنيانى كۆزلىگهنلهرنىڭ ئىچىدىن خالىغـان ئـادەمگه   كېتىدى

ــنهم بىــلهن    ــۇنى ئــاخىرەتته جهههن خالىغــانچه بېرىمىــز، ئانــدىن ئ

) ئالالهنىـڭ رەهمىتىـدىن  (جهههننهمگه ئۇ خارالنغـان  . جازااليمىز

ــدۇ  ــدا كىرى ــدىكهن ۋە  . قوغالنغــان هال ــاخىرەتنى كۆزلهي كىمكــى ئ

رنـى قىلىـدىكهن، مۇنـداق    مۆمىن بولۇپ ئاخىرەتكه اليىق ئهمهلله
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قوبـــول ) ئالالهنىـــڭ دەرگاهىـــدا(ئادەملهرنىـــڭ قىلغـــان ئهمهلـــى

 ].ئايهتلهر -١٩-١٨سۈرە ئىسرا [» .بولىدۇ

: رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دەيـدۇ       

ــاال « ــالاله تائـ ــر   : ئـ ــى بىـ ــاجهتمهن، كىمكـ ــېرىكتىن بىهـ مهن شـ

ىنى ماڭا شـېرىك قىلسـا،   ياخشىلىقنى قىلىپ، ئۇنىڭغا باشقا بىر

يهنـى شـېرىك كهلتـۈرۈش    (ئۇنى شېرىكى بىـلهن قويـۇپ قـويىمهن   

ســاۋابىنى  -ئــارقىلىق قىلغــان ياخشــى ئهمهللىرىنىــڭ ئهجىــر    

ــېرىكىدىن تىپىۋالســۇن  ــلىم، ئىبنــى مــاجه،   [» .دىــدى)" ش مۇس

 . ]ئههمهد رېۋايىتى

ــان  ههج         ــاقچى بولغ ــىقىلم ــائهت ،كىش ــادەتلهرنى -ت ئىب

ــالىمالر بىــلهن ههمــراه   ،دىغانياخشــى قىلىــ تهقــۋادار ۋە دىنىــي ئ

ــهپىرىگه ئاتل  ــۇپ ههج س ــم بول ــىز، پاســىق  . ىنىشــى الزى بېلىمس

 .بولماسلىقى كېرەك بىلهن سهپهرداشئادەملهر 

ههج قىلمــــــاقچى بولغــــــان كىشــــــى ههج ۋە ئــــــۆمرە       

ئۈگىنىشـى،   پائالىيهتلىرىگه ئاالقىدار بولغان بارلىق ئههكامالرنى
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ــگهن م ــوراپ،   بىلمىـ ــن سـ ــىلىلهرنى بىلگهنلهردىـ ــالىيهت هسـ پائـ

ــم  همهلههربىــر ئجهريانىــدىكى  ــۇرۇپ قىلىشــى الزى . نــى بىلىــپ ت

پـــاراخوت ، ســـهپهردە ئاپتومۇبىـــل، ماشـــىنا، ئـــايروپىالن ۋە پـــويىز

ــارلىق  ــارلىق قاتـ ــرىگه   بـ ــى بىـ ــتىلىرىنىڭ قايسـ ــاش ۋاسـ قاتنـ

نــى  "هر، ئالههمــدۇلىلاله، ئــالالهۇئهكبســۇبهانهئالاله"ئولتۇرغانــدا، 

ــايهتنى ئوقۇشــى كېــرەك    :ئــۈچ قېــتىم دېگهنــدىن كېــيىن مۇنــۇ ئ

ُرنـإا لُـمن ـقلنبُإوـن ﴾﴿  ـر
ـ
ينـ� ـواننّإا ِنل رن

ُ ُنق 
ـ
ّنا ل ُّ ـا ـهـاا ـوـنا 

ـ
ّخـر س ْـ ر  ن

ّ
ب ـحاـن اِ ُْ 

بىزگه بـۇنى بويسـۇندۇرۇپ بهگهن زات پـاكتۇر، بىـز     «: تهرجىمىسى

ز ههقىقهتهن پهرۋەردىگارىمىزنىـڭ  ئۇنىڭغا قادىر ئهمهس ئىدۇق، بى

ــايتۇرۇلغۇچىالرمىز ــا قــ ــۈر[» .دەرگاهىغــ ــرۇف ە ســ  -١٤-١٣زوخــ

ــايهتلهر ــدىكى ئـــايهتنى     ]. ئـ ــى يۇقۇرىـ ــان كىشـ ــهپهرگه ئاتالنغـ سـ

إإّم ِننّإإا « :ئوقۇغانـدىن كېـيىن مۇنــۇ دۇئـاالرنى ئوقۇشــى الزىمـدۇر     َُ
اللّ

ـوى، ّ ـواّلق   ن
 
نـا ـهـاا ال ـفرن

ْـ لـُك ان 
ـ
و ن  ـعلـي نـإا  �ـا  ّم ـهإور َُ ـعـم ن ـنا رـر ـ ، اللّ

 
ـ  ال ـونن

ـلنيـفإُة ان 
 
، ـواْ ُف ان الّاإـفرن ُن ن إـت الّصإا

ـ
إّم و َُ َُ، اللّ ـد ُُع  ون ـ�ّنا 

ـفـرنـا ـهـاا ـواط  ْـ

 ُْ ـظرن ـو
ـمن 
 
، ـوـ�آبـةن ال �ـاءن الّاـفرن

ُعوُك بنـك نن   ـو� 
ـ
ّر و ّم ِن َُ

، اللّ  ن
ه 
ـ
ـقلـفن ان ال

ُمن 
 
وءن ال
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إإ  ه 
ـ
ـمإإالن ـوال

 
 دەبــۇ ســهپىرىم! پهرۋەردىگــارىم ئــى«: تهرجىمىســى ».ال

ــن ۋە ســهن رازى       ــا قىلغى ــىلىق ۋە تهقۋادارلىــق ئات ــزگه ياخش بى

بىزنىــڭ بــۇ . بولىــدىغان ئىشــالرنى قىلىشــقا مۇيهسســهر قىلغىــن

ــولالرنى  . ســهپىرىمىزنى ئاسانالشــتۇرۇپ بهرگىــن  ــۇزۇن ي ــزگه ئ بى

بـۇ سـهپىرىمدە سـهن    ! پهرۋەردىگـارىم  ىيئ. قىلىپ بهرگىنيېقىن 

ــهن م ــڭ ههمرايىمدۇرســ ــى. ىنىــ ئهۋالدىمىــــزدىن خهۋەر  -ئههلــ

ــهن ــارىم . ئالغۇچىدۇرســ ــى پهرۋەردىگــ ــهندىن ! ئــ ــهپهرنىڭ ســ ســ

ــدىن، قىيىنچىلىق ــلىك ۋە غهم ىـ ــىلهردىن–كىلىشمهسـ ، ئهندىشـ

ــت  ــالپهرزەنـ ــ-ۋە مـ ــڭ يامانلىققـــا  مۈلۈكلىرىمنىـ ڭ ئههۋالىنىـ

تىرمىـزى ۋە ئهبـۇ   [. »ىشىدىن سـېغىنىپ پانـاه تىلهيـمهن   ئۆزگىر

 ].داۋۇت، ئههمهد ۋە دارىمى رېۋايىتى

ــدا بهش          ــهپهر جهريانى ــى س ــان كىش ــاقچى بولغ ههج قىلم

ىشــى، ۋاقىــت نامــازنى قــازا قىلماســتىن جامــائهت بىــلهن ئــادا قىل

 ،تهســبىهنى كــۆپ ئېيتىشــى-ئــالاله تائــاالنى يــاد ئېتىــپ زىكىــر 

-مىـش ىشـى،  نـى ئوقـۇپ، مهنىسـىنى تهپهككـۇر قىل    قۇرئان كهرىم

، ئههمىيهتســــىز ىشــــىســــۆزلهردىن تىلىنــــى يىغ-مىــــش گهپ 
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ــى  ــراق تۇرۇشـ ــالردىن يىـ ــلهن  ئىشـ ــقىالر بىـ ــا چاقچاقال، باشـ شسـ

، گهپ توشــۇش قىلىــش ۋەغهيــۋەت  ههددىــدىن ئاشۇرىۋەتمهســلىكى،

يالغــــان ســــۆزلهش ۋە باشــــقىالرنى مهســــخىرە قىلىــــش يــــاكى  

زۆرۈر لىق ئىشالردىن قهتئىي ساقلىنىشـى  قاتارمهنسىتمهسلىك 

سهپهرداشلىرىغا ههردائىم ياخشىلىق قىلىـپ، يامـانلىق   . بولىدۇ

قۇدرىتىنىـڭ يېتىشـىچه چىـرايلىقچه    قىلىشتىن ساقلىنىشـى،  

 .ىشى كېرەكنهسىههت قىل-ۋەز
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مىقاتقا كهلگهندە قىلىدىغان  هج قىلغۇچىنىڭه

 ئهمهللىرى

مىقاتقـا  غـان كىشـى   هت قىلههج ياكى ئـۆمرە قىلىشـنى نىـي   

، خۇشـپۇراق  )يهنى پۈتۈن بهدەننى پاكالپ(كهلگهندە غۇسۇل قىلىپ

 .ىشى مۇستهههبتۇرنهرسىلهرنى ئىشلىت

رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ مىقاتقـا          

ــپ،      ــۇل قىلـ ــېلىپ، غۇسـ ــى سـ ــگهن كىيىمنـ ــدە تىكىلـ كهلگهنـ

رگهنلىكـــى غـــا كىخۇشـــپۇراق نهرســـىلهرنى ئىشـــلىتىپ، ئېهرام

ئائىشـه رەزىيهللههـۇ ئهنهـا    بـۇ ههقـته   . سۈننهتته بايـان قىلىنىـدۇ  

ــدۇ  ــداق دەيـ ــا  «: مۇنـ ــاالمغا ئېهرامغـ ــبهر ئهلهيهىسسـ مهن پهيغهمـ

كىرىشتىن ئىلگىرى ۋە ئېهرامـدىن چىقىـپ پهرز تـاۋاپ قىلىـش     

ــپ قو   ــى چېچى ــبوي ئهتىرلهرن ــدا خۇش ــاتتىمئالدى ــارى ۋە [. »ي بۇخ

 ]. مۇسلىم رىۋايىتى

ــهپى ــۆرۈپ    «رىدە ههج س ــادەت ك ــا ئ ــۇ ئهنه ــه رەزىيهللهه ئائىش

ئـۆمرەگه  غۇسـلى قىلىـپ   ئـۇنى   پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمقالىدۇ، 
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ئهســما بىنتــى «: يهنه بىــر ههدىســته. »ئېهــرام باغالشــقا بۇيرۇيــدۇ

ــا   ــۇ ئهنهـ ــۇمهيس رەزىيهللههـ ــۇلهيپه ئـ ــمىقازۇلهـ ــدە تىغـ ا كهلگهنـ

ــه   ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلۇلاله س ــىنىدۇ، رەس ــۇ بوش للهم ئۇنىم

مۇســلىم ۋە  [. »بۇيرىــدىغۇســلى قىلىــپ ئېهرامغــا كېرىشــكه    

ــۋايىتى  ــزى رى ــال    ].تىرمى ــدۇكى، ئهگهر ئاي ــۇم بولى ــدىن مهل بۇنىڭ

يهنــى مىقاتقـــا ههيىزدارلىــق هـــالهتته   كىشــى ههج ئهسناســـىدا  

باشقىالرغا ئوخشاشال يۇيۇنۇپ ئېهرامغا ياكى تۇغسا، كهلگهن بولسا 

لىشـــتىن باشـــقا بـــارلىق ههج   كهئبىنـــى تـــاۋاپ قى . كېرىـــدۇ

پاكالنغاندىن كېـيىن كهئبىنـى   . پائالىيهتلىرىنى ئادا قىلىۋىرىدۇ

 .تاۋاپ قىلسا بولىدۇ

ههج ئۈچۈن مىقاتقا كېلىـپ ئېهـرام باغلىمـاقچى بولغـان         

، ئېهرامغـا كېرگهنـدىن كىـيىن ئىهتىيـاجى بولماسـلىقى      كىشى

ىپ، قولتـۇق  ، تىرناقلىرىنى ئېلقىسقارتىشى بۇرۇتلىرىنى ئۈچۈن،

ئهبـــۇ . ىشـــى مۇســـتهههبتۇرۋە ئهۋرەتلىرىنىـــڭ تـــۈكلىرىنى تازىل

ــته،      ــان ههدىسـ ــۋايهت قىلغـ ــۇدىن رىـ ــۇ ئهنهـ ــۈرەيرە رەزىيهلالهـ هـ

بهش «: رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دەيـدۇ     
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ئىش پهيغهمبهرلهرنىڭ سـۈننىتىدۇر؛ خهتـنه قىلىـش، ئهۋرەتنىـڭ     

ــۇرۇتن  ــازىالش، ب ــۈكلىرىنى ت ــقارتىشى ت ــاققىس ــېلىش،  نى، تىرن ئ

 . ]رىۋايىتى بۇخارى ۋە مۇسلىم[» .قولتۇقنىڭ تۈكىنى تازىالش

رەسـۇلۇلاله بىـزگه   «: ئهنهس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ 

ــاق ــى     نىتىرن ــارلىق ئهزاالرن ــۇق قات ــۇرۇت، قولت ــېلىش، ئهۋرەت، ب ئ

ــ ــدىن ئ  نىتازىالش ــق كۈن ــىيه  قىرى ــلىكىمىزنى تهۋس اشۇرىۋەتمهس

: ئىمــام نهســائىينىڭ رىۋايىتىــدە]. مۇســلىم رىــۋايىتى[» .ىقىلــد

رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم ئهۋرەتنىـڭ تـۈكىنى      «

 .دېگهن» قا ۋاقىت بهلگىلهپ بهردىتازىالش

ئېهرامغــا كىرگهنــدىن كېــيىن مهيلــى ئهر مهيلــى ئايــال       

ــدۇ   ــۈك ئالماي ــدىن ت ــر يېرى ــاقالنى  . بهدىنىنىــڭ هېچبى ــا س ئهمم

بهلكى . لى ئېهرامدا ياكى باشقا چاغالردا ئېلىش دۇرۇس ئهمهسمهي

ئابــدۇلاله ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالهــۇ   . سـاقالنى قويـۇش ۋاجىبتـۇر   

م الائهلهيهىسسـ  پهيغهمبهرئهنهۇ رىۋايهت قىلغان سههىه ههدىسته، 

ــداق دەيـــــدۇ ــۈن  «: مۇنـــ ــرىكالرغا ئوخشىماســـــلىق ئۈچـــ مۇشـــ
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ــۇڭ   ــۇڭالر، بۇرۇت ــل قوي ــاقىلىڭالرنى كامى ــقارتىڭالرس . »الرنى قىس

 ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[

ئهبــۇ هــۇرەيرە رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلغــان ههدىســته، 

مهجۇسـىالرغا ئوخشـاپ   «: م مۇنداق دەيـدۇ الائهلهيهىسس پهيغهمبهر

، سـاقىلىڭالرنى  پنى قىسـقارتى ىڭالربۇرۇتقالماسلىقىڭالر ئۈچۈن، 

 ].رىۋايىتىمۇسلىم ۋە ئههمهد [» .قويۇۋىتىڭالر

كىشـىلهر  . هازىرقى كۈندە مۇسىبهتلهر چوڭىيىـپ كهتتـى     

ــپ،     ــق قىلى ــۈننىتىگه خىالپلى ــۇش س ــاقال قوي ــۈننهتكه  س ــۇ س ب

ئــــالاله تائــــاالدىن قورقمىغــــان ۋە . قارشــــىلىق كۆرســــهتمهكته

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سـۈننىتىگه ئهمهل  

ئـېلىملهر ۋە  –زى ئههلـى  به. قىلمىغان كىشىلهرنىڭ هالىغـا ۋاي 

بـۇ  . مۇدەررىسلهر ساقال چۈشۈرۈش مۇسىيبىتىگه گىرىپتار بولدى

بىــز . بولسـا ئههلــى ئىســالم ئىچىــدىكى كاتتــا ۋە زور مۇســىبهتتۇر 

رەهمان ۋە رەهىم بولغان ئـالاله تائـاالدىن تىلهيمىزكـى، بىـزگه ۋە     

 نىڭمالائهلهيهىسسـ  پهيغهمـبهر دۇنيادىكى بـارلىق مۇسـۇلمانالرغا   

ئــالاله . هىــدايهت بهرســۇن-ۈننىتىگه ئهمهل قىلىشــقا تهۋپىــقســ
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. تائــاالدىن ههمــمه مۇســۇلمانالرغا هىــدايهت ۋە نۇســرەت تىلهيمىــز 

    ...ئامىين

ئاندىن كىيىن ئهركىشـى ئىككـى پـارچه رەختـتىن ئىبـارەت      

بىــر پارچىســىدا بهلنىــڭ  . بولغــان ئېهــرام كىيىمىنــى كىيىــدۇ 

. پىنـى ئورايـدۇ  ىىـڭ ئۈسـتى تهر  ئاستىنى يهنه بىر پارچىسىدا بهلن

شــۇنىڭغا ئوخشــاش . ئــاق رەختــته ئېهــرام بــاغالش مۇســتهههبتۇر 

بــۇ ههقــته  . ئېهرامغــا كىرگهنــدە كهش كېــيىش مۇســتهههبتۇر   

ــدۇ    ــداق دەيـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ : رەسـ

رىــدا، ئىــزار ۋە ئىككــى  ىڭالر ئېهرامغــا كىرســهبىــر نىڭ ســىلهر«

 ]. ىتىئىمام ئههمهد رىۋاي[» .كىرسۇنا غش بىلهن ئېهرامهك

ئايال كىشى ئاق ياكى يېشىل قايسى رەڭدە بولسۇن تاپقان    

ئايالالرنىــڭ ئهرلهرگه . بىــلهن ئېهرامغــا كىرســه بولىــدۇ ىكىيىمــ

شـۇنىڭدەك ئايالالرنىـڭ   . ئوخشاش ئېهرام باغلىشى جـائىز ئهمهس 

-شــۇنداقال قىــز. ئهرلهرگه ئوخشــاش كىــيىم كىيىشــى هارامــدۇر 

خانىمالرنىڭ ئېهرامدىكى هالهتلىرىدە پهلهي ۋە يـۈزىنى يىپىشـى   

چــۈنكى رەســۇلۇلاله ئهلهيهىسســاالم ئېهرامــدىكى . ۋاجىــب ئهمهس
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ــگهن    ــىنى چهكلى ــى ۋە پهلهي كىيىش ــۈزىنى ئورىش ــڭ ي  .ئايالالرنى

بهزىلهرنىــڭ ئايــالالر قــارا يــاكى يېشــىل رەڭلىــك كىــيىم بىــلهن  

ڭ هېچقانــداق دەلىلــى گهن ســۆزنىېـ ئېهرامغـا كىرىشــى كېــرەك د 

 .يوقتۇر

مىقاتقا كهلگهنـلهر بهدەنلىرىنـى پـاكالپ، غۇسـۇل قىلىـپ          

ئېهرام باغلىغاندىن كېيىن، قايسـى ئىبـادەتنى قىلمـاقچى بولسـا     

نىيهت قهلبىدە شۇنىڭغا  )ئۆمرە-يهنى ئۆمرە ياكى ههج ياكى ههج(

: رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيـدۇ . قىلىدۇ

ئهمهللهرنىڭ قوبول بولىشى نىيهتكه بـاغلىق، ههر كىشـى ئـۆزى    «

ــىدۇ  ــىگه ئېرىشـ ــان نهرسـ ــيهت قىلغـ ــلىم [. »نىـ ــارى ۋە مۇسـ بۇخـ

 ].رىۋايىتى

ــۆمرە قىلمــاقچى بولغــان كىشــى       نىڭ تىلــى ههج يــاكى ئ

ئهگهر ئۆمرە قىلمـاقچى بولسـا   . بىلهن نىيهت قىلىشىمۇ جايىزدۇر

دەپ تىلى " ىلىشقا نىيهت قىلدىممهن ئۆمرە ق! ئى پهرۋەردىگارىم"

ئهگهر ههجـگه ئېهـرام باغلىمـاقچى بولسـا     . بىلهن نىـيهت قىلىـدۇ  

دەپ تىلى " مهن ههج قىلىشنى نىيهت قىلدىم! ئى پهرۋەردىگارىم"
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ــۆمرە ئۈچــۈن نىيهتنــى قاتنــاش  . بىــلهن نىــيهت قىلىــدۇ ههج ۋە ئ

چـۈنكى  . قورالىغا ئولتۇرۇپ بولغاندىن كىـيىن قىلىـش ئهۋزەلـدۇر   

. ەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم شــۇنداق قىلغــان     ر

ئېهرامــدىن باشــقا ئىبــادەتلهردە تىلــى بىــلهن نىــيهت قىلىــش       

نامـاز، تـاۋاب، سـهئيى ۋە ئىبـادەتلهردە     . سهننهتته كۆرسـىتىلمىگهن 

ئهگهردە . تىلى بىلهن تهلهپپۇز قىلىپ نىيهت قىلىشـى بىـدئهتتۇر  

ا نىيهتنـى تهلهپپـۇز قىلىـش    ئېهرامغا كېرىشتىن باشقا ۋاقىتالرد

ــى       ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلۇلاله س ــدى، رەس ــا ئى ــان بولس ــايىز بولغ ج

ۋەســهللهم ســۆزى يــاكى ئهمىلىيىتــى بىــلهن ســاهابه كىرامالرغــا   

تهلىم بهرگهن بوالتتى ۋە ئۇالر ئهمهل قىلىشقا ئالدىرىغان بـوالتتى،  

 !.-ئهلۋەتته

ــى    ــهللهلالهۇ ئهلهيهــ ــۇلۇلاله ســ ــاەتلهر رەســ ــارلىق ئىبــ  بــ

گه ۋەسهللهمنىڭ قىلغان ئىشلىرى يـاكى سـۆزلىگهن ههدىسـلىرى   

ئهگهر ئۇنــداق بولمايــدىكهن مهزكــۇر   . بولىشــى كېــرەك ئۇيغــۇن 

ــدۇر    ــانلىقى مهلۇم ــدا بولغ ــدىن پهي ــڭ يېڭى ــۇلۇلاله . ئهمهلنى رەس

ــهللهم   ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــته  سـ ــۇ ههقـ ــدۇ بـ ــداق دەيـ : مۇنـ
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ــا  « ــدا قىلىنغ ــدىن پهي ــامىنى يېڭى ن ئىشــتۇر، ئىشــالرنىڭ ئهڭ ي

يېڭىــدىن پهيــدا قىلىنغــان ئىشــالرنىڭ ههممىســى بىــدئهتتۇر ۋە 

ههق يولـدىن ئېزىـپ   يهنى (بىدئهتنىڭ ههممىسى گۇمراهلىقتۇر 

 ].بۇخارى ۋە دارىمى رىۋايىتى[» ).كهتكهنلىكتۇر

يهنه بىر ههدىسته رەسۇلۇلاله ههللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

نى پهيـدا قىلسـا رەت   كىمىكى دىنـدا يـوق نهرسـى   «: مۇنداق دەيدۇ

 ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم[» .قىلىنىدۇ

ــوق ئىشــالرنى  «: يهنه بىــر ههدىســته كىمىكــى دىنىمىــزدا ي

» .ئىبـادەت دەپ قىلىـدىكهن، ئۇنىـڭ ئهمىلـى ئـۆزىگه قايتۇرىلىـدۇ      

بۇخــارى ۋە مۇســلىم، ئهبــۇ داۋۇت ۋە ئىبنــى مــاجه، ئىمــام ئههــمهد  [

 ].رىۋايىتى
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 توغرىسىدا) ئورۇنالر ئېهرام باغاليدىغان(مىقات

 :ئېهرام باغاليدىغان جاي بهشتۇر

بۇ مهدىنه تهرەپتىن كهلگهنلهرنىڭ ئېهـرام  : فههيلۇزۇله-١

باغاليدىغان ئورنى بولۇپ، هازىر خهلق ئۇ يهرنى ئهبيار ئهلى دەپ 

 .ئاتايدۇ

ــۇهفه-٢ ــرام    : ج ــڭ ئېه ــتىن كهلگهنلهرنى ــام تهرەپ ــۇ ش ب

ــدۇر  ــدىغان جايىــ ــى  . باغاليــ ــۇ يهر يېقىنقــ ــلهردە بــ مهزگىلــ

خارابىيلىققا ئايالنغانلىقى سهۋەبىدىن، بـۇ جايغـا ئهڭ يىقىـن    

دىــن ئېهرامغــا كېرســه مىقــاتتىن دىــگهن يهر" رابىــغ"ئــورۇن 

 .ئېهرام باغلىغان بولىدۇ

بـــۇ نهجـــدى خهلقىنىـــڭ ئېهـــرام : قهرنـــۇل مهنازىـــل-٣

دەپ " سهيىل ئهلكهبىـر "ئۇ يهرنى هازىر . باغاليدىغان ئورنىدۇر

 .ئاتايدۇ

بـــۇ يهمهن خهلقىنىـــڭ ۋە شـــۇ تهرەپـــتىن : يهلهمـــلهم-٤

 .كهلگهنلهرنىڭ ئېهرام باغاليدىغان ئورنىدۇر
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بۇ ئېراق تهرەپـتىن كهلـگهن هاجىالرنىـڭ    : زاتى ئهرق-٥

 .ئېهرام باغاليدىغان جايىدۇر

مهزكۇر ئورۇنالرنى رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسـهللهم  

ن يهرنىـڭ سـىرتىدىن   مۇشـۇ بهلگىلهنـگه  . ئۆزى بهلگىلهپ بهرگهن

ئۆمرە ياكى ههج ئۈچۈن ههرەمگه كهلگهن كىشىلهر مهزكۇر ئورۇنغا 

ــدۇ   ــرام باغالي ــدە ئېه ــدىن   . كهلگهن ــى جايلىرى ــڭ ههرقايس دۇنيانى

كهلگهن هاجىالر ئهنه شۇ ئورۇنالرنىڭ بىرىدىن ئۆتسه، شـۇ ئـۆتكهن   

مىقــاتتىن ئېهــرام باغاليــدۇ ۋە مهزكــۇر مىقاتالرنىــڭ بىرىــدىن      

ههج ياكى ئۆمرە قىلمـاقچى بولغـان   . ئۆتۈشى هارامدۇر ئېهرامسىز

كىشى قۇرۇقلۇقتىن يـاكى دېڭىـزدىن، مهيلـى ئـايرۇپىالن بىـلهن      

كهلسۇن، مهزكۇر مىقاتالرنىڭ بىرىدىن ئۆتكهندە ئېهرامغا كېرىپ 

ــۇر  ــيهت قىلىشــى ۋاجىپت ــبهر ئهلهيهىسســاالم  . نى ــۈنكى پهيغهم چ

قا بــۇيرۇپ مۇنــداق مهزكــۇر مىقاتالرنىــڭ بىرىــدىن ئېهــرام باغالشــ

مانـا مۇشـۇ يهرلهر، ئـۇ يهردىكـى خهلـق يـاكى شـۇ يهردىـن         «: دېگهن

ئۆتكــۈچىلهردىن ههج يـــاكى ئــۆمرە قىلىشـــنى نىــيهت قىلغـــان    
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بۇخـارى ۋە مۇسـلىم   [» .كىشىلهرنىڭ ئېهرام باغاليدىغان جايىدۇر

 ].رىۋايىتى

ههج يـــاكى ئـــۆمرە قىلىـــش ئۈچـــۈن هـــاۋا يـــولى بىـــلهن      

غۇســۇل قىلىــپ تازىلىنىــپ، ئېهراملىقنــى  كېلىــدىغان كىشــى، 

مهزكـــۇر . قولىغـــا ئېلىـــپ تهييارلىنىـــپ ئايروپىالنغـــا چىقىـــدۇ

ــۆمرە     ــى كىيىــپ، ئ ــرىگه يىقىنالشــقاندا ئېهرامن مىقاتالرنىــڭ بى

يهنـى ئـۆمرە پائـالىيهتلىرىگه يىتهرلىـك     (ئۈچۈن نىـيهت قىلىـدۇ،   

يهنـى ههجـگه ۋاقىـت قىسـىلىپ قالغـان      (بولمىسـا  ) ۋاقىت بولسا

يـاكى ئېهرامنـى كىيىـپ ئانـدىن     . ههجگه نىـيهت قىلىـدۇ  ) ولساب

لـېكىن مىقاتقـا كهلگهنـدە نىـيهت     . ئايروپىالنغا چىقسىمۇ بولىـدۇ 

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ . قىلىــپ تهلبىــيه ئېيىتىشــى الزىمــدۇر 

  ئهلهيهــى ۋەســهللهم غۇســۇل قىلىــپ ئېهرامنــى كىيىــپ بولــۇپ  

ۇلمانالر ههج، ئۆمرە ۋە بارلىق مۇس. ئاندىن تهلبىيه ئېيتقان ئىدى

ــارلىق ئىبــادەتلهردە، شــۇنىڭدەك ئهدەپ  ئهخــالق ۋە باشــقا -باشــقا ب

ههركهتـلهردە رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه      -ئىش

 لــقإد   ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ . ئهگىشىش ۋاجىبتۇر
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ولن  ان  لُـ�م    ـكنـ  ُْ ن  ـر ِّ ـوةٌ  ا  ْ
ُ
ـانـةٌ  و رـمإ   ُـ ـ  يـر ُجإو ـكنـ  ل ِّ إـر  ا  ن

 
ـم اِ ـإو 

 
ـوال

�ن اً 
ّـ ـ  ِّ ـر ا ّـ سىلهر ئالالهنى، ئاخىرەت كـۈنىنى  « :تهرجىمىسى﴾ وــك

ــۇلۇلاله     ــلهرگه رەس ــاد ئهتكهن ــالالهنى كــۆپ ي ــان ۋە ئ ــد قىلغ ئۈمى

 ].ئايهت-٢١سۈرە ئههزاب [» .ئۈلگىدۇر ئهلۋەتته ياخشى

رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهلله مۇنـداق      بۇ ههقته 

» .ههج ۋە ئـــۆمرە ئههكـــاملىرىنى مهنـــدىن ئـــۈگىنىڭالر«: دەيـــدۇ

 ].نهسائى رىۋايىتى[

ــۆمرە قىلىــش ئۈچــۈن ئهمهس ســودا    ــاكى ئ تىجــارەت، -ههج ي

ىـــرگهن ئىشـــلهش ۋە باشـــقا مهقســـهتته مهكـــكه مـــۇكهررىمىگه ك

ــاتتىن ئېهـــرام باغلىشـــى ۋاجىـــپ ئهمهس  ــۇ . كىشـــىنىڭ مىقـ بـ

كهڭچىلىك ۋە ئاسانلىق ئالاله تائاال تهرپىدىن مۇسـۇلمانالرغا ئاتـا   

بۇنىـڭ ئۈچـۈن ئـالاله تائاالغـا كـۆپ      . قىلىنغان چوڭ مهرههمهتتۇر

 .شۈكۈر قىلىشىمىز كېرەك

ــهللهم          ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ ــابى رەسـ جانـ

فهتهىي قىلغان يىلـى، ئېهـرام باغلىماسـتىن ههربىـي      مهككىنى

http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
http://forum.islamstory.com/6339-لَقَدْ-كَانَ-لَكُمْ-فِي-رَسُولِ-اللَّهِ-أُسْوَةٌ-حَسَنَةٌ-لِّمَن-كَانَ-يَرْجُو-اللَّه.html
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چـۈنكى رەسـۇلىلالهنىڭ مهقسـىدى    . كىيىملهر بىـلهن كىـرگهن  

ههج يــاكى ئــۆمرە قىلىــش ئهمهس، بهلكــى مهكــكه مــۇكهررىمىنى   

 .فهتهىي قىلىش ۋە جاهىلىيهت ئاسارىتىدىن قۇتۇلدۇرۇش ئىدى

ــانالر          ــدە بولغ ــڭ ئىچى ــۆيى مىقاتنى ــا ئ ــىلهن ،ئهمم  :مهس

جىددە خهلقى، ئۇممى سهلهم، بههرە، شهرائىئ ۋە مهستۇرە قاتـارلىق  

ئۇالرنىـڭ  . رايۇنالردىكى كىشىلهر ئۆز ئۆيلىرىدىن ئېهرام باغاليـدۇ 

ئهممـــا ئـــۆيى . مىقاتقـــا بېرىـــپ ئېهـــرام باغلىشـــى الزىـــم ئهمهس

مىقاتنىڭ تىشـىدا بولـۇپ، مىقاتقـا يـېقىن بولسـا، ئـۇ كىشـى ئـۆز         

ۇ بولىدۇ يـاكى مىقاتقـا بېرىـپ ئېهـرام     ئۆيىدىن ئېهرام باغلىسىم

ــۋايهت  . باغلىســىمۇ بولىــدۇ ئىبنــى ئاببــاس رەزەيهلالهــي ئهنهــۇ رى

ــدۇ    ــداق دەيـ ــۇلۇلاله مۇنـ ــته، رەسـ ــان ههدىسـ ــۇقىرىقى «: قىلغـ يـ

مۇقىمالشتۇرۇلغان مىقاتالرنىڭ ئىچىدىكى كىشىلهر، شۇنىڭدەك 

مهكــكه خهلقــى ههج قىلمــاقچى بولســا، ئــۆزى تۇرغــان جايــدىن       

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. [»غا كېرىپ نىيهت قىلىدۇئېهرام

ئهممــا كىمىكــى ههرەم دائىرىســىدىكى كىشــىلهردىن ئــۆمرە  

قىلىشنى ئىرادە قىلغانالر تهنـئىم مهسـچىتىگه چىقىـپ ئېهـرام     
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ــدۇ  ــيهت قىلىـ ــاغالپ نىـ ــكه  . بـ ــا مهكـ ــۇ ئهنهـ ــه رەزىيهللههـ ئائىشـ

ــ     ــۇپ، رەس ــاقچى بول ــۆمرە قىلم ــدا ئ ــۇكهررەمهدىكى ۋاقتى ۇلۇلاله م

ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمدىن رۇخســهت ســورىغاندا، ئائىشــه  

رەزىيهللههۇ ئهنهانىڭ ئاكىسى ئابدۇراهماننى ئائىشـه رەزىيهللههـۇ   

ــاغالپ     ــا ئېلىــپ چىقىــپ ئېهــرام ب ــگهن جايغ ــئىم دى ــانى تهن ئهنه

ئائىشــه رەزىيهللههــۇ ئهنهــا ئىنىســى بىــلهن . كىرىشــكه بۇيرۇغــان

بۇنىڭدىن . باغالپ كىرىپ ئۆمرە قىلغانتهنئىمگه چىقىپ ئېهرام 

مهلۇم بولىدۇكى، مهكـكه خهلقـى يـاكى ۋاجىـپ ئـۆمرىنى قىلىـپ       

بولۇپ ههجگه ساقالپ تۇرغـان كىشـىلهر ئـۆمرە قىلمـاقچى بولسـا،      

ئهممـا  . تهنئىم دېگهن يهرگه بېرىپ ئېهرام باغالپ نىـيهت قىلىـدۇ  

پ ههجگه چىقىدىغان چاغدا مهيلى مهككه خهلقى سىرتتىن كېلى

ههجنى كۈتۈپ تۇرغان هاجىالر ئۆزى تۇرغان يهردىن ههجگه ئېهرام 

ــدىكى ۋە ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇنىــڭ  . باغاليــدۇ يۇقىرى

ــى ۋە    ــكه ئههلـ ــاق، ئهگهردە مهكـ ــدىغان بولسـ ــلىرىگه قارايـ ههدىسـ

ســىرىتتىن كهلگهنــلهر بولســۇن، ئــۆمرە ئۈچــۈن تۇرغــان جايىــدىن  

ى، رەسۇلۇلاله ئائىشـه رەزىيهلالهـۇ   ئېهرام باغالش جايىز بولسا ئىد
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ــئىمگه چىقىــپ ئېهرامغــا كېرىــپ نىــيهت قىلىشــقا    ئهنهــانى تهن

بۇيرۇمايتتى، تۇرغان جايىدىن ئېهرامغا كېرىش بولسا، پهقهت ههج 

 .مانا بۇ جۇمهۇر ئۆلىماالرنىڭ سۆزىدۇر. پائالىيىتى ئۈچۈندۇر

ــپ           ــرى قىلى ــدىن ئىلگى ــۆمرەنى ههج ــپ ئ ــلهر ۋاجى بهزى

ــۇق، ههجــدىن كېــيىن تهكــرار بولغــا ــئىمگه -ن تۇرۇغل تهكــرار تهن

بېرىپ ئېهرام باغالپ ئـۆمرەگه نىـيهت قىلىـدۇ، ئۇالرنىـڭ بۇنـداق      

قىلىشــــىنىڭ هېچقانــــداق ئاساســــى يوقتــــۇر، بهلكــــى تهرك     

رەسـۇلۇلاله ئهلهيهىسسـاالم ۋە سـاهابه    . قىلىشنىڭ ئاساسى باردۇر

ا ئائىشــه ئهممــ. كىــرامالر ههجــدىن كىــيىن ئــۆمرە قىلمىغانــدۇر 

رەزىيهللههۇ ئهنهانىڭ ههجدىن كىيىن ئۆمرە قىلىشـى بولسـا، ئـۇ    

ــادەت كــۆرۈپ قالغــانلىقى ئۈچــۈن، باشــقىالر    ههجــدىن ئىلگىــرى ئ

ــدى    ــان ئى ــۆمرەنى قىاللمىغ ــپ ئ ــرگه ۋاجى ــلهن بى ــقا . بى شۇڭالش

ــدى    ــۆمرەنى قىل ــۇر ئ ــيىن مهزك ــدىن كې ــه  . ههج ــى ئائىش ههزرىت

هۋەپلهر تــۈپهيلى ۋاجىــپ رەزىيهللههــۇ ئهنهاغــا ئوخشــاش مهلــۇم ســ

ــادا قىاللمىغــان كىشــى ههجــدىن    ــۆمرەنى ههجــدىن ئىلگىــرى ئ ئ

. كېيىن ئۆمرە قىلسا، يـۇقىرىقى دەلىلـگه ئهمهل قىلغـان بولىـدۇ    
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ــۆمرە قىلىــپ بولغــان هاجىالرنىــڭ ســاۋاپ    ههجــدىن ئىلگىــرى ئ

ــرار ــاپىمىز دەپ تهكـ ــۆپچىلىككه  -تـ ــى، كـ ــۆمرە قىلىشـ ــرار ئـ تهكـ

ــپال ق   ــدا قىلىـ ــهققهت پهيـ ــبهر   مۇشـ ــى پهيغهمـ ــتىن، بهلكـ الماسـ

ــك قىلغـــان     ــاالمنىڭ ســـۈننىتىگه مۇخالىپهتچىلىـ ئهلهيهىسسـ

ئالاله تائاال ههممىمىزگه رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى  . بولىدۇ

ــهللهمنىڭ ســۈننىتىگه ئهگىشىشــكه مۇيهسســهر قىلســۇن     . ۋەس

 !...ئامىين
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مىقاتقا كهلگهن دىن باشقا ۋاقىتتا ههج ئايلىرى

 ر توغرىسىداكىشىله

ئههـۋالى ئىككـى   ) مىقاتقـا (ههرەم چىغرىسىغا كهلگۈچىنىڭ 

 :خىلدۇر

ههج ئايلىرىدىن باشقا بىر ۋاقىتتا پهقهت ئۆمرە قىلىـش  -١  

مهقسىدى بىلهن كهلگهن كىشى ئېهرامغا كىرگهندە پهقهت ئۆمرە 

ــدۇ     ــيهت قىلـ ــلهن نىـ ــى بىـ ــى ۋە دىلـ ــنىال تىلـ ــدىن . قىلىشـ ئانـ

إّم « :ئېيتىـدۇ  ئېيتقـان تهلبىيهنـى   ئهلهيهىسساالم  رەسۇلۇلاله َُ اللّ

�إـك  ـك، ـالـشن
 
ُمل
 
ـمـة، لــك ـوال ـد، ـواسرع  ـم 

 
ّي ـك، ِنّن ال

ـ
�ـك لــك ْ ّي ـك ـال ـشن

ـ
ّي ـك، ْ

ـ
ْ

ــى پهرۋەردىگــارىم: (تهرجىمىســى »لـإإـك  مهن ســېنىڭ ئهمــرىڭگه ! ئ

ن، كهلـدىم، سـېنىڭ ئهمرىڭنـى بىجـا كهلتـۈرىمه      ئىتائهت قىلىپ

ــدۇ     ــقهتهن ههم ــۇر، ههقى ــىرىكىڭ يوقت ــېچ ش ــېنىڭ ه ــاناه، -س س

نىئمهتلهر ۋە پۈتۈن مۈلۈك سـېنىڭدۇر، سـېنىڭ هـېچ شـىرىكىڭ     

بۇخارى ۋە مۇسلىم، ئهبـۇ داۋۇت ۋە ئىبنـى مـاجه، ئههـمهد     .) [يوقتۇر

 ].رىۋايىتى
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مىقاتالرنىڭ بىرىدىن ئېهرام باغلىغان كىشى بهيتۇلالهقـا     

كۆپ ئېيتىشى ۋە ئالاله تائاالنى كۆپ  يېتىپ كهلگىچه تهلبىيهنى

بهيتۇلالهقــا يېتىــپ كهلگهنــدىن كېــيىن . زىكىــر قىلىــش الزىــم

ــاۋاپ     ــته قېــتىم ت ــۇپ، كهئبىنــى يهت تهلبىــيه ئېيتىشــنى توختۇت

تــاۋاپ تۈگىگهنـــدىن كېــيىن ماقــامى ئىبراهىمنىـــڭ    . قىلىــدۇ 

ئارقىسىدا ياكى مهسجىدى ههرەمنىڭ قايسى بىر يېرىـدە ئىككـى   

مهرۋە ئارىسـىدا يهتـته قېـتىم    -ئاندىن سـافا . ماز ئوقۇيدۇرەكئهت نا

يهنــى ســافادىن مهرۋىــگه . (دەپ ئاتىلىــدۇ" ســهئيه"بــۇ . ئايلىنىــدۇ

بېرىشى بىر قېتىم ، مهرۋىدىن سافاغا قايتىشـى يهنه بىـر قېـتىم    

ــاكى   ). هېســابلىنىدۇ ــۈرىدۇ ي ــى چۈش ــيىن چېچىن ــدىن كې ئۇنىڭ

ــقارتىدۇ ــۆمرە تاماملىن  . قىسـ ــلهن ئـ ــڭ بىـ ــدا  بۇنىـ ــپ، ئېهرامـ ىـ

 .چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ ههممىسىنى قىلىش جايىز بولىدۇ

ــا كهلـــگهن كىشـــىلهردۇر -٢   ــى . ههج ئايلىرىـــدا مىقاتقـ يهنـ

شــهۋۋال، زۇلقهئــدە ۋە زۇلههججىنىــڭ ئــاۋۋالقى ئــون كــۈنى ههج      

بــۇ ئــايالردا مىقاتقــا كهلــگهن كىشــى تۆۋەنــدىكى ئــۈچ  . ئايلىرىــدۇر

ههج : بىرىنجى. ىيهت قىلىدۇتۈرلۈك ههج ئىبادىتىنىڭ بىرىنى ن
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ــراد ــالغۇز ههج قىلىــش( ئىف ــۈردىكى ههجنــى قىلمــاقچى  ). ي ــۇ ت ب

. بولغان كىشى ئۆمرەنى قوشماي پهقهت ههجـنىال نىـيهت قىلىـدۇ   

ئـايرىم  -ئـۆمرە بىـلهن ههجنـى ئـايرىم    (ههج تهمهتتوئ : ئىككىنجى

بۇ تۈردىكى ههجنـى قىلمـاقچى بولغـان كىشـى مىقاتتـا      ). قىلىش

ــۆمرە قىلىشــنى نىــيهت قىلىــدۇ ئېهــرام باغلى ــدا، ئ ههرەمــگه . غان

كىلىپ ئـۆمرە قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن ئېهرامـدىن چىقىـپ،       

ههج ۋاقتــى كهلگهنــدە قايتىــدىن . ههجگىــچه ئېهرامســىز يۈرىــدۇ

: ئـۈچىنجى . ههجگه ئېهرام باغالپ، ههج ئىبـادىتىنى ئـادا قىلىـدۇ   

ــران ــرلىكته قىلىـــش (ههج قىـ ــلهن ههجنـــى بىـ ــۆمرە بىـ ــۇ ). ئـ بـ

بادەتنى قىلمـاقچى بولغـان كىشـى مىقاتتـا ئېهـرام باغلىغانـدا       ئى

ههرەمگه . ئۆمرە ۋە ههجنى بىرلىكته ئادا قىلىشنى نىيهت قىلىدۇ

كېلىپ كهبىنى تاۋاپ قىلغاندىن كىيىن تـاكى قۇربـانلىقنى ئـادا    

 .قىلغۇنچه قهدەر ئېهرامدىن چىقمايدۇ

 كىمىكى ههج ئايلىرىنىـڭ ئىچىـدە يـالغۇز ههجـگه يـاكى         

ههج بىلهن ئۆمرە قىلىش نىيىتى بىلهن ئېهرامغا كىرسـه، ئهگهر  

ــانلىق قىلىــدىغان مــالنى (ههدىيهنــى ــى قۇرب بىــرگه ئېلىــپ ) يهن
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كهلمىگهن بولسا، ئۇ كىشى ئۈچـۈن ئهڭ ئهۋزەل بـولغىنى تهمهتتـۇئ    

چـۈنكى رەسـۇلۇلاله   . يهنى ئۆمرە نىيىتى بىلهن ئېهـرام باغالشـتۇر  

ســاهابه كىراملىــرى بىــلهن ههج ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم 

ــا       ــپ، مىقاتق ــا چىقى ــۇنهۋۋەرەدىن يولغ ــنه م ــۈن مهدى ــش ئۈچ قىلى

. دېـدى »ئـۆمرە ئۈچـۈن ئېهـرام بـاغالڭالر    «كهلگهندە، ساهابىلىرىگه 

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ۋە بهزى ســاهابىلهر     

ئېلىــپ ) قۇربـانلىق قىلىــدىغان مـالنى  (ئـۆزلىرى بىـلهن ههدىــيه  

ههدىــيه ئېلىــپ كهلمىــگهن ســاهابىلهرمۇ ئــۆمرە . ئېــدى كهلــگهن

تـاۋاپ ۋە سـهئيه قىلىـپ بولغانـدىن كېـيىن چـاچلىرىنى       . قىلدى

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى . چۈشــۈرۈپ ئېهرامــدىن چىقتــى

ۋەســهللهم ئــۆزى ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش مهدىنىــدىن قۇربــانلىق      

رامـدىن  ئېلىپ كهلگهن ساهابىلهر ئۆمرە قىلغانـدىن كېىـين ئىه  

ئۇالر ههج ئىبادىتىنى تامـامالپ، زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ    . چىقمىدى

ئونىنجى كۈنى قۇربانلىق قىلىپ، چېچىنـى چۈشـۈرۈپ، شـهيتانغا    

 .تاش ئېتىپ بولغاندىن كېيىن ئاندىن ئېهرامدىن چىقتى
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ئهگهر كېســــهل يــــاكى بهزى چهكلىمىــــلهر ســــهۋەبىدىن     

ــان كىشـــ   ــلىقتىن قورققـ ــپ بارالماسـ ــگه يېتىـ ــرام ههرەمـ ى ئېهـ

ــدا ــارىم «: باغلىغان ــى پهرۋەردىگ ــيهت   ! ئ ــنى نى ــۆمرە قىلىش مهن ئ

ــدىن    ــۇ يهردە ئېهرامـ ــا شـ ــۇلۇپ قالسـ ــۇم توسـ ــدىم، ئهگهر يولـ قىلـ

زۇبائه بىنـت زۇبهيـر رەزىيهلالهـۇ    . دەپ شهرت قىلسۇن» چىقىمهن

يــا  «مهن پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن  : ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ  

ــۇلۇلاله ــنى! رەســ ــدە   مهن ههج قىلىشــ ــا مهنــ ــااليمهن، ئهممــ خــ

ئهگهر : كىسهللىك بار دەپ سـورىۋىدىم، پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   

يولۇم توسۇلۇپ قالسا شـۇ يهردە ئېهرامـدىن چىقىـمهن دەپ شـهرت     

ــڭ   ــيهت قىلى ــگه نى ــپ ههج ــدۇ» قىلى ــگهن  . [دەي ــرلىككه كهل بى

 ].ههدىس

ــۇ شــهرتنىڭ پايدىســى شــۇكى؛ ئېهرامغــا كىــرگهن كىشــى    ب

بىلهن ههرەمگه كىرەلمهي ئىهرامدىن چىقىـپ   قايسى بىر سهۋەپ

 . كهتسه، ئۇنىڭغا هېچقانداق جازا الزىم بولمايدۇ
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 نارەسىدە بالىالرنىڭ ههج قىلىشى توغرىسىدا

قىـــز نارەســـىدە بالىالرنىـــڭ -بـــاالغهتكه يهتمىـــگهن ئوغـــۇل 

ــان هه ــدۇ جقىلغـ ــى دۇرۇس بولىـ ــاس  . جـ ــى ئاببـ ــدۇلاله ئىبنـ ئابـ

ئايــــالالردىن بىـــــرى  «: ەيــــدۇ رەزىيهلالهــــۇ ئهنهــــۇ مۇنــــداق د   

: رەسۇلۇلالهنىڭ قېشىغا بىر كىچىك بـالىنى كۆتـۈرۈپ كېلىـپ   

بولىـدۇ ۋە  : بۇ باال ههج قىلسا بوالمدۇ؟ دەپ سـورىۋېدى، رەسـۇلۇلاله  

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .سىزگه ساۋاب بېرىلىدۇ، دەپ جاۋاپ بهردى

ــد  ــاش ۋاقتىمــدا، مېنــى  «: ســائىب ئىبنــى يهزى ــته ي مهن يهت

ر ئهلهيهىسسـاالم بىـلهن بىـرگه ههج قىلـدۇرغان ئىــدى،     پهيغهمـبه 

 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .دەيدۇ

لېكىن ئۇ بالىالرنىڭ ئۈستىدىن ئـالاله تائـاال بۇيرۇغـان پهرز    

دىــدەكلهر ههج قىلســا، -شــۇنىڭدەك، قــۇل. ههج ســاقىت بولمايــدۇ

ههجنىــڭ ئهجــرى بولىــدۇ، ئهممــا ئۇالرنىــڭ ههججــى پهرز ههجــگه  

ابدۇلاله ئىبنـى ئاببـاس رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇدىن     ئ. هېساب بولمايدۇ

رىۋايهت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    
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ههرقانداق ئۆسمۇر كىچىكلىكىـدا ههج قىلغـان   «: مۇنداق دېگهن

بولسا، باالغهتكه يهتكهنـدىن كىـيىن باشـقا ههج قىلىشـى ۋاجىـب      

ــدۇ ــدىن ك   . بولىـ ــپ بولغانـ ــۇل ههج قىلىـ ــداق قـ ــيىن ههرقانـ ېـ

ئىبنى [» .هۆرلىككه ئېرىشسه، باشقا ههج قىلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

 ].ئهبى شهيبه ۋە بهيههقى رىۋايىتى

ــدا، ههج        ــدۇرماقچى بولغانــ ــالىنى ههج قىلــ ــك بــ كىچىــ

قىلدۇرىدىغان كىشى ئۇنىڭ ئېهرامىنى كىيگۈزۈپ، ئۇنىڭ ئۈچۈن 

 ئهگهر مهزكـۇر بـاال ئىبـادەتنى چۈشـهنمهيدىغان    (تهلبىيه ئېيتىـدۇ  

بـــاال شـــۇنىڭ بىـــلهن ههج يـــاكى ئـــۆمرىگه     ). هـــالهتته بولســـا 

بــۇ بالىغــا ئېهرامــدا چوڭالرغــا . كىرگهنلهرنىــڭ قاتارىــدىن بولىــدۇ

قىز . مهنئىي قىلىنغان ئىشالرنىڭ ههممىسى مهنئىي قىلىنىدۇ

 .بالىنىڭ هۆكمىمۇ ئوغۇل بالىغا ئوخشاشتۇر

ههج قىلـــدۇرۇلغان كىچىـــك بالىالرنىـــڭ بهدەنلىـــرى ۋە      

چـۈنكى  . كىچهكلىرى تاۋاپ ۋاقتىدا پاكىزە بولىشى الزىـم -كىيىم

نامازنىـڭ دۇرۇس بولىشـى ئۈچـۈن بهدەن ۋە    . تاۋاپ نامازغا ئوخشايدۇ

كېچهكنىــڭ پــاك بولىشــى شــهرت بولغانــدەك، كهئبىنــى -كىــيىم
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كېچهكنىڭ پـاك بولىشـى   -تاۋاپ قىلىش ئۈچۈنمۇ بهدەن ۋە كىيىم

 .شهرت قىلىنىدۇ

ــدىغان ئ    ــالهتته  ههج قىلىــ ــاڭلىق هــ ــالىالر ئــ ــمۇر بــ ۆســ

) يهنى ئىبادەتنىـڭ نـېمه ئىكهنلىكىنـى بىلىـدىغان بولسـا     (بولسا،

ئـۇالر  . ۋەلىسىنىڭ ئىزنى بىلهن ئېهرامغا كېرىپ، نىيهت قىلىدۇ

ئېهرامغا كىرىش ئالدىدىكى بارلىق ئىشالرنى چوڭالرغـا ئۆخشـاش   

-تـا ئـۇالر قىاللمايـدىغان ئىشـالرنىڭ ههممىسـىنى ئا    . ئادا قىلىدۇ

شــهيتانغا تــاش ئاتىــدىغان ۋە : مهســىلهن. ئانىســى قىلــپ بېرىــدۇ

ئـۇ بـاال     .قۇربانلىق قىلىدىغان ئىشالرنى ۋەلىسى قىلىپ بېرىـدۇ 

ئهرافاتتا تۇرۇش، مۇزدەلىفه ۋە مىنادا قونـۇش ئىشـلىرىنى ۋەلىسـى    

كىچىـك بـالىالر كهئبىنـى تـاۋاپ     . بىـلهن بىـرلىكته ئـادا قىلىـدۇ    

تۇرىســـىدا ســـهئيه قىلىشـــقا كـــۈچى  مهرۋە ئوت-قىلىـــش ۋە ســـافا

ــاۋاپ ۋە ســهئيه قىلدۇرىلىــدۇ   ــۈرۈپ ت ــا. يهتمىســه، كۆت ئانىســى -ئات

كىچىك بـالىنى كۆتـۈرۈپ سـهئيه ۋە تـاۋاپ قىلىسـا، بـۇ ههم ئـۆزى        

ئهگهردە ئـۆزى ئۈچـۈن ئـايرىم،    . ههم بالىسى ئۈچۈن كۇپـايه قىلىـدۇ  

ا باال ئۈچۈن ئايرىم تـاۋاپ ۋە سـهئيى قىلىـش ۋاجىـپ بولغـان بولسـ      
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ئىـــدى، رەســـۇلۇلاله ئهلهيهىسســـاالم ســـهبىي بالىنىـــڭ ههججـــى 

توغرىســىدا ســورىغان ئايــال ســاهابىگه بايــان قىلغــان بــوالتتى،       

لېكىن ۋەلىنىڭ ئـۆزى ئۈچـۈن بىـر تـاۋاپ، كىچىـك بـاال       . ئهلۋەتته

ئۈچۈن باشقا بىر تاۋاپ قىلىشغا قۇدرىتى يهتسـه يـاكى مۇشـهققهت    

 .دۇرهېس قىلمىسا، ئايرىم قىلغىنى ياخشى

ــا ئوغــۇل -ئانىســى ههجــگه بىــرگه ئىلىــپ كهلــگهن قىــز  -ئات

ئانىسـىنىڭ ئۇسـتىگه ۋاجىـپ    -سهبىيلهرگه ئېهرام باغلىشـى ئاتـا  

ئېهــرام باغلىتىــپ . ئهمهس بهلكــى ئۇالرنىــڭ ههققىــدە نهپلىــدۇر 

نىيهت قىلىنسا، ئهجرى بولىدۇ، ئهگهر تهرك ئېتىلسه هـېچ گۇنـاه   

 . بولمايدۇ

 .گۈچىدۇرئالاله ههممىدىن ياخشى بىل
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ئېهرام باغلىغان كىشىگه جائىز بولىدىغان ۋە 

 ئىشالر جائىز بولمايدىغان 

ئهر ياكى ئايال بولسۇن چـاچ، تىرنـاقلىرىنى ئېلىشـى،    *

ئهتىــــر ۋە شــــۇنىڭغا ئوخشــــاش خۇشــــپۇراق نهرســــىلهرنى 

 .ئىشلىتىشى جائىز ئهمهس

ئهرلهرنىــــڭ تىكىلــــگهن كىيىملهرنــــى كىيىشــــى، *

-ك يــاكى ئىــچ كىــيىم، ئۆتــۈك كــۆينه-ئىشــتان: مهســىلهن

مهيسه ياكى پايپاق قاتارلىق نهرسـىلهرنى كىيىشـى جـائىز    

 .ئهمهس

ئهگهر ئېهراملىق رەخت تاپالمىسا، ئىشتان كىيسه ياكى 

. كهش تاپالمىســا ئۆتــۈك يــاكى مهيســه كىيســه جــائىز بولىــدۇ 

ئابـــدۇلاله ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهللههـــۇ ئهنهـــۇدىن رىـــۋايهت  

ۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قىلىنغان ههدىسته، رەس

كېــپىش تاپالمىغــان ئــادەم ئۆتــۈك كىيســۇن، «: مۇنــداق دەيــدۇ

بۇخارى ۋە مۇسلىم [» .ئىزار تاپالمىغان ئادەم ئىشتان كىيسۇن
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ئابـدۇلاله ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهللههـۇ ئهنهـۇ راۋايهت      ]. رىۋايىتى

كېپىش تاپالمىغان كىشى ئۆتۈكنىڭ قونجىسـىدىن  «قىلغان 

. دېـگهن ههدىسـكه ئهمهل قىلىنمايـدۇ   »سىۋىتىپ كىيسۇنكې

كېـپىش  «: چۈنكى رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم   

ــىۋىتىپ     ــىدىن كېس ــڭ قونجىس ــى ئۆتۈكنى ــان كىش تاپالمىغ

دىــگهن ســۆزنى مهدىــنه مۇنهۋۋەرىــدىكى ۋاقتىــدا، بــۇ  »كىيســۇن

كېـپىش تاپالمىغـان ئـادەم    «ئهمما . ههقته سورالغىنىدا دېگهن

» ۈك كىيسـۇن، ئىـزار تاپالمىغـان ئـادەم ئىشـتان كىيســۇن     ئۆتـ 

دېگهن سـۆزىنى ئهرەپـات مهيدانىـدا سـۆزلىگهن نۇتىقىـدا بايـان       

بۇ ههدىسته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . قىلغان

. ئۆتـۈكنى كىســىپ كىــپىش قىلىـپ كىيىشــكه بۇيرۇمىغــان  

رلىق ئۇسۇلى تهپسىر، ئۇسۇلى ههدىـس ۋە ئۇسـۇلى فىقهـى قاتـا    

ــهللهمنىڭ   ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ ــلهردە رەسـ پهنـ

ــۇخ    ــۆزىنى مهنسـ ــاۋۋالقى سـ ــۆزى، ئـ ــۆزلىگهن سـ كېيىنكـــى سـ

بۇنىڭغـا  . دەپ بىكىتىلگهن) يهنى ئهمهلدىن قالدۇرىدۇ(قىلىدۇ

ئاساسهن ئۆتۈكنى كېسـىپ كىيسـۇن دېـگهن ههدىسـكه ئهمهل     
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ــدۇ ــتىدا    . قىلىنماي ــۇقىنىڭ ئاس ــاش هوش ــنكىگه ئوخش پىتى

ــدۇ  تۇ ــه بولىۋىرى ــه كىيس ــدىغان نهرس ــپىش   . رى ــۇ كې ــۈنكى ئ چ

 .هۆكمىدە بولىدۇ

ئېهرامنىـــڭ بهلنىـــڭ ئاســـتىغا باغلىغـــان قىســـمى     *    

نى كهمهر ياكى شۇنىڭغا ئوخشاش نهرسىلهر بىلهن بـاغالش  )ئىزار(

 . جائىزدۇر

ئېهرامدىكى كىشـى بېشـىنى يۇسـا يـاكى يۇيۇنسـا، هـاجهت       *

سـهۋەبلىك بېشـىدىن بىـر     بولۇپ قېلىـپ بىشـىنى قاشلىسـا، بـۇ    

 .نهچچه تال چۈشۈپ كهتسه هېچ ۋەقهسى يوق

ئېهرامــدىكى ئايالالرنىــڭ يــۈزىنى يۆگىۋىلىشــى ۋە قولىغــا * 

ــائىز ئهمهس  ــى جـــ ــبهر   . پهلهي كىيىشـــ ــته پهيغهمـــ ــۇ ههقـــ بـــ

ئايــال كىشــى ئېهرامــدا يــۈزىنى  «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ

 ]. يىتىبۇخارى رىۋا[» .يۆگىمهيدۇ ۋە پهلهي كىيمهيدۇ

ئهمما ئايالالر يـۈزىنى يىپىۋېلىشـقا ئىهتىيـاجلىق بولغانـدا،     

 . يۈزىنى يوگىۋىلىشى جائىز بولىدۇ
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بىــز رەســۇلۇلاله «: ئائىشــه رەزىيهلالهــۇ ئهنهــا مۇنــداق دەيــدۇ

ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم بىـــلهن بىلـــله ئىـــدۇق، ئهرلهر  

ئۆتـــۈپ يېنىمىـــزدىن ئۆتكهنـــدە يـــۈزىمىزنى ئورىۋاالتتـــۇق، ئـــۇالر 

ئىمـام  ]. ئهبۇ داۋۇت ۋە ئىبنى مـاجه [».بولغاندىن كېيىن ئاچاتتۇق

دارقۇتنى ههزرىتى ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالهۇ ئهنهادىن مۇشـۇنىڭغا  

  .ئوخشاش ههدىس رىۋايهت قىلغان

ئايــــالالر ئهرلهر بــــار يهردە يــــۈزىنى ۋە ئىككــــى قــــولىنى     

بـۇ  . ەتتۇرچۈنكى ئايالنىڭ يۈزى ۋە قولى ئهۋر. يۆگىۋىلىشى كېرەك

ـ ن ﴾ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ  َن ن
ـ
ُُعإول ْن  

ـن
ـ ن ِنال َُ �نـتـ يـ  زن دن

ب  ُّ  
ـ
 ﴿ـوال

ئايالالر زىننهتلىرىنى ئهرلىرىـدىن باشـقا كىشـىگه    «: تهرجىمىسى

]. ئايهتنىـــڭ بىـــر قىســـمى   -٣١ســـۈرە نـــۇر  [» .كۆرسهتمىســـۇن 

ىغانلىقىـدا  ئايالالرنىڭ يۈزى ۋە قولىنىڭ، جامالىغـا دااللهت قىلىد 

﴿ـوانـكا : بــۇ ههقــته ئــالاله تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ. هــېچ شــهك يوقتــۇر

إُر لنُقلُإإوُنُ�م  
َـ ط 
ـ
إاٍب ـكلنُ�إإم  و َـ ُن إ   ـوـراءن  لُوُهّ  نن

ـ
إإو  ْ ًً َـا ُُموُهّ  ـنتـإا

 
ل
ـ
إو ْـ

﴾ ّ َن لُوُن
سىلهر پهيغهمبهرنىڭ ئاياللىرىـدىن بىـر   « :تهرجىمىسى ـوُُ
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ــاقچى بول   ــوراپ ئالم ــه س ــوراپ   نهرس ــىدىن س ــاڭالر، پهردە ئارقىس س

بۇنداق قىلىش سـىلهرنىڭ دىللىرىڭالرنىمـۇ، ئۇالرنىـڭ    . ئېلىڭالر

ئايهتنىـڭ بىـر   -٥٣سۈرە ئههـزاب  [» .دىللىرىنىمۇ ئهڭ پاك تۇتىدۇ

 ].قىسمى

بهزى ئايـــالالر رومـــال ۋە چـــۈمبهللهر يـــۈزۇمگه تېگىـــپ        

بۇنـداق  . قالمىسۇن دەپ، ئۇنىـڭ ئاسـتىغا بىـر نهرسـه باغلىۋالىـدۇ     

ــۇر   ــېچ ئاساســى يوقت ــهرىئهتته ه ــداق  . قىلىشــنىڭ ش ــۈنكى ئۇن چ

ــۇلۇلاله       ــدى، رەس ــا ئى ــان بولس ــا قويۇلغ ــهرىئهتته يولغ ــش ش قىلى

 .سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئۈممىتىگه بايان قىلغان بوالتتى

ــر    *    ــى كى ــال، ئېهراملىق ــاكى ئاي ــرگهن ئهر ي ــا كى ئېهرامغ

ى ئالماشـتۇرۇپ باشـقا ئېهـرام    بولۇپ قالسا، ئۇنى يۇيۇپ كىيسه ياك

 .كىيسه بولىدۇ

ئهر كىشى زەپهرگه ئوخشىغان شېرىن پۇراقلىق ماددىالردا *  

. بويالغان سارغۇچ رەڭلىك رەختته ئېهرام كىيىشى جـائىز ئهمهس 
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چــــۈنكى پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالم ئۇنىــــڭ ئوخشىشــــىدىكى 

 . رەخىتلهردىن ئېهرام كىيىشتىن چهكلىگهن

-چاقچــاق ۋە هاياســىز گهپ-كىشــى ئويــۇنئېهرامــدىكى *    

ماجرا -سۆزلهرنى قىلىشتىن ساقلىنىشى، باشقىالر بىلهن جىدەل

ئالاله تائـاال بـۇ   . تارتىش قىلىشتىن يىراق تۇرۇشى الزىم-ۋە تاالش

ّـج َـإـال ﴿ :ههقته مۇنداق دەيـدۇ 
 
ّ  ال َن ي لُوـناٌ� ـ�ـم  َــرـ� �ن ٌر ّنع  َُ ر 

ـ
ـجا و
 
ال

ـجر ـوـال َُ  ـرَــث 
 
ـداـل ان ال ههج ۋاقتى مهلۇم «: تهرجىمىسى ﴾ ُاوـا ـوـال جن

ئېهـرام  (بىرقانچه ئايدۇر، بۇ ئايالردا ههج قىلىشنى نىيهت قىلغان 

ۋە   ئادەمنىڭ جىنسى ئاالقه قىلىشـى، گۇنـاه قىلىشـى   ) باغلىغان

-١٩٧سـۈرە بهقهرە  [» .مـاجرا قىلىشـى مهنئـى قىلىنىـدۇ    -جىدەل

 .] ئايهتنىڭ بىر قىسمى

ههركىمكـــى، «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مۇنـــداق دەيـــدۇ

ــاه    ــان ۋە گۇنـ ــهت گهپ قىلمىغـ ــۇق سـ ــا تهئهللـ ــى ئاالقىغـ جىنسـ

ئىشــلىمىگهن هالــدا ههج قىلســا، ئانىســىدىن تۇغۇلغانــدەك پــاك  

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .قايتىدۇ
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ئهممـــا ههقىقهتنـــى ئوتتۇرىغـــا چىقىـــرىش ئۈچـــۈن يـــاكى    

ــاههقچىلىقنى هه ــلهن     ن ــۇلالر بى ــى ئۇس ــۈن ياخش ــش ئۈچ ل قىلى

بهلكـى ههربىـر مۇسـۇلمان    . تارتىش قىلسا گۇنـاه بولمايـدۇ  -تاالش

 :ئـالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ    . ههقىقهتنى سۆزلهشكه بۇيرۇلغانـدۇر 

﴿  ُ
ـ
ـ و تن �ن

 بنالّ
م  َُ
 
ل َن ــانـةن وــجا

 
ـظةن ال ـمو عن

 
ـمةن ـوال

نث 
 
ـك بنال

ُر بني ن ـر
ْـ  
ـ
 ِنل

َُ  َ  ﴾ـا ُ ا

) ئىســـالم دىنىغـــا  (پهرۋەردىگارىڭنىـــڭ يولىغـــا «: تهرجىمىســـى

ــى ۋەز   ــك ئۇســـلۇبتا ياخشـ نهســـىههت بىـــلهن دەۋەت  -هېكمهتلىـ

ــق   ــلهن چىرايلىـ ــۇچىالر بىـ ــك قىلغـ ــن، مۇخالىپهتچىلىـ قىلغىـ

ــل  [» .رەۋىشــته مۇنازىرلهشــكىن  ــۈرە نههى ــر  -١٢٥س ــڭ بى ئايهتنى

 ].قسىمى

ۋە دوپپىغـا  ئېهرامدىكى ئهركىشىنىڭ بىشـىنى يۆگىشـى   *  

ــا . ئوخشـــاش نهرســـىلهرنى كىيىشـــى جـــائىز ئهمهســـتۇر  ئهرەفاتتـ

تۆگىســىدىن يىقىلىــپ چۈشــۈپ ۋاپــات بولغــان كىشــى ههققىــدە  

بــۇ «: رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق دېــگهن

ــا       ــۇپ، ئېهرامغ ــلهن يۇي ــىلهر بى ــبۇي نهرس ــۇ ۋە خۇش ــىنى س كىش

ــاڭال   ــۈزىنى ئورىم ــى ۋە ي ــپهنلهڭالر، بېش ــۈنى  كى ــامهت ك ــۇ قىي ر، ئ
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ــدۇ   ــالهتته تۇرغۇزىلى ــان ه ــيه ئېيتق ــگهن  [» .تهلبى ــرلىككه كهل بى

]. ههدىـــس، بـــۇ ههدىســـنىڭ مۇســـلىم رىۋايىتىـــدىكى تېكىســـتى

كۈنلــۈك ۋە شــۇنىڭغا ئوخشــاش بىــر نهرســىنى ســايىۋەن قىلىــش،  

ماشىنا ۋە ئاپتومۇبىلالرنىڭ ئىچىـدە ئولتـۇرۇش ئېهرامغـا دەخلـى     

ــدۇ ــۈك تۇ. يهتكۈزمهي ــڭ   كۈنل ــۇرۇش، دەرەخنى ــدىردا ئولت ــۇش، چى ت

. سايىسىدا سايىداش بولسا ههدىسـته بايـان قىلىنغـان ئىشـالردۇر    

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم چــوڭ شــهيتانغا تــاش 

ئېتىۋاتقاندا، رەخـت بىـلهن سـايه قىلىـپ بېرىلگهنلىكـى سـههىه       

هيهـى  ئهرەفاتتا رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهل  . ههدىسلهردە سابىتتۇر

ۋەسهللهمگه ئىسـتىراههت قىلىـش ئۈچـۈن، نهمـرە دېـگهن ئورۇنغـا       

چىدىر تىكىپ بېرىلدى ۋە رەسۇلۇلاله شۇ جايدا كـۈن ئولتۇرغانغـا   

 .قهدەر قالدى

ئــوۋ ) ئهر يــاكى ئايــال بولســۇن  (ئېهرامــدىكى كىشــىگه *    

ئوۋالش، ئۇنىڭغا ياردەملىشىش، جانىۋارالرنى ئۇۋىسـىدىن قوزغـاش،   

يالى بىلهن جىنسى ئاالقه قىلىش، ئايالالر بىـلهن  نىكاهلىنىش، ئا

نىكاهلىنىش ههققىدە پاراڭلىشىش، ئۆز ئايالىنى شههۋەت بىلهن 
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ئۆســـمان رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ رەســـۇلۇلاله . قۇچـــاقالش هارامـــدۇر

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىـۋايهت  

ــاالقه قى «: قىلىــــدۇ ــى ئــ ــى جىنســ لىــــش، ئېهرامــــدىكى كىشــ

» .نىكاهلىنىش ۋە سۆز سالدۇرۇش قاتارلىق ئىشالرنى قىلمىسۇن

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[

ــر ۋە باشـــقا خۇشـــپۇراق         ــدىكى كىشـــىنىڭ ئهتىـ ئېهرامـ

ــائىز ئهمهس  ــى جــ ــىلهرنى ئىشلىتىشــ ــاكى  . نهرســ ــان يــ ئۇنۇتقــ

بىلمىگهنلىكــتىن بېشــىنى يــۆگهپ ســالغان بولســا يــاكى ئهتىــر   

گهنلىكـــتىن بېشـــىنى  ئىشـــلىتىپ تاشـــلىغان بولســـا، بىلمى  

ــا، ئېســىگه       ــپ ســالغان بولس ــاكى تىرنىقىنــى ئىلى ــۈرۈپ ي چۈش

. كهلــگهن هامـــان مهزكـــۇر نهرســـىدىن يىراقلىشىشـــى الزىمـــدۇر 

ــش      ــۇر قىلمى ــۈن مهزك ــانلىقى ئۈچ ــلهن قىلمىغ ــتهنلىك بى قهس

 .ئۈچۈن باشقا كاپارەت الزىم بولمايدۇ

ــدا   *   ــال كىشــىنىڭ ئېهرام ــاكى ئاي مۇســۇلمان ئهركىشــى ي

ــى،   بولســۇ ــانىۋارلىرىنى تۇتىش ــڭ ج ــۇن، ههرەمنى ــاكى بولمىس ن ي

ئۆلتۈرىشــى يــاكى بىــرەر ۋەســىله ئــارقىلىق ئــۇنى تۇتۇشــقا يــاردەم 
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قىلىشى ۋە ئۇنى كۆرسىتىپ قويىشى، ههرەمنىـڭ جـانىۋارلىرىنى   

ــۆز ئۇۋىســىدىن قوزغىشــى، دەل  ــۆزى ئۆســكهن  -ئ دەرەخلىرىنــى ۋە ئ

ىشـىلهردىن  ك. چـۆپلهرنى كىسـىش يـاكى يۇلۇشـى هارامـدۇر     -ئوت

ــدىم"چۈشــۈپ قالغــان نهرســىلهرنى   ــپهتىگه " تىپىۋال ــۆز مهن دەپ ئ

ئهگهر چۈشـــۈپ قالغـــان نهرســـىنى . ئىشلىتىشـــى جـــائىز ئهمهس

ــدۇ     ــا بولى ــۈن ئالس ــۇرۇش ئۈچ ــپ تاپش ــىنى تېپى ــههىه . ئېگىس س

: ههدىسته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

پ، ئۇنىـڭ دەرەخلىرىنـى كېسـىش    ئالاله تائـاال ههرەمنـى ئۇلـۇغال   «

يـــاكى يولۇۋىتىشـــنى، جـــانىۋارلىرىنى ئـــوۋالش يـــاكى جايىـــدىن  

چــۆپلهرنى -گىيــاه ۋە ئــوت-قوزغاشــنى، ئــۆزى ئۇنــۇپ قالغــان گــۈل

لېكىن ئىگىسىنى تېپىپ . كېسىش ياكى يولۇشنى هارام قىلدى

» .تاپشــۇرۇش ئۈچــۈن چۈشــۈپ قالغــان نهرســىنى ئالســا بولىــدۇ      

مىنا بىلهن مۇزدەلىفه ههرەم چىگـرا  ]. دىسبىرلىككه كهلگهن هه[

 .ئهرەفات بۇنىڭ سىرتىدىدۇر. ئىچىدىندۇر
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قىلىشىغا  مهككىگه كىرگهندىن كىيىن 

 تېگىشلىك ئىشالر 

ههجگه ياكى ئۆمرەگه ئېهرام باغالپ كهلگهن كىشـى مهكـكه    

ــۈننهتتۇر    ــى س ــپ كىرىش ــلى قىلى ــته غۇس ــۇكهررەمهگه كىرىش . م

لهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ مهككىـــگه    رەســـۇلۇلاله ســـهللهلالهۇ ئه 

ــى   ــپ كىرگهنلىكـ ــلى قىلىـ ــته غۇسـ ــت   كېرىشـ ــۈننهتته قهيـ سـ

مهسجىدى ههرەمگه كهلگهندە ئوڭ پۇتى بىلهن كىرىش . قىلىنىدۇ

�من «:مهسجىدگه كىرگهنـدە . سۈننهتتۇر ـثإرن
 
هن ال َن

يمن ـوُنوـج  ـعظن
 
ن ال ِّ ُعوُك بنا

ـ
و

انن ال َـ ـ  الّشي  يمن نن ـقدن
 
اننهن ال َـ

 
ل ُْ يمن ـو ، والّصالةن . ّرجن ِر ولن   ا ا ُْ والّاالُم ـعـ ـر

ن  ِّ ـتنإـك . ا ب إـواـب رـح 
ـ
ِن و تـح  

ّم ا�  َُ مهن «: تهرجىمىسـى . دەپ كىرىـدۇ » اللّ

ههرەمگه ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن كىـرىمهن، رەسـۇلۇلالهقا دۇرۇد   

ــالاله ۋە ئۇنىــڭ قــۇدرىتى، هــۆر   مىتى ۋە ســاالم يــولاليمهن، ئۇلــۇغ ئ

ــمهن    ــاه تىلهي ــهررىدىن پان ــهيتاننىڭ ش ــدى ش ــلهن قوغالن ــى . بى ئ

ــارىم ــاچقىن  ! پهرۋەردىگ ــىگىنى ئ ــڭ ئىش ــا رەهمىتىڭنى ــۇ . »ماڭ ب

 .دۇئانى ههرەمگه ۋە ههرقانداق مهسجىدگه كىرگهندە ئوقۇش الزىم
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. ههرەمگه كىرىش بىـلهن تهلبىـيه ئوقۇشـنى توختىتىـدۇ         

ــ   ــوئ ي ــرادە ههرەمــگه كىــرگهن كىشــى ههج تهمهتت ــۆمرەنى ئى اكى ئ

قىلغــان بولســا، ههرەمــگه كىرگهنــدىن كېــيىن ههجهر ئهســۋەدگه  

ئهگهر ئـادەم  . دەپ سـۆيىدۇ » بىسمىلاله ئـالالهۇ ئهكـبهر  «بارىدۇ ۋە 

كـــۆپ، قىســـتاڭچىلىق بولســـا، ههجهر ئهســـۋەدنى ســـۆيۈمهن دەپ 

ئهگهر ههجهرۇل ئهسـۋەدگه بېـرىش   . مۇسۇلمانالرغا ئازار بهرمىسـۇن 

ــا،  ــۋەدكه  قىـــيىن بولسـ ــاكى هاسىســـىنى ههجهر ئهسـ ــولىنى يـ قـ

ئهگهر ئۇنىڭغىمــۇ مــۆمكىن بولمىســا، . تهككــۈزۈپ، شــۇنى ســۆيىدۇ

يىراقتا تۇرۇپ قولى ياكى هاسا بىـلهن ههجهر ئهسـۋەدكه ئىشـارەت    

يىراقتىن ئىشارەت . دېسه كۇپايه قىلىدۇ» ئالاله ئهكبهر« قىلىپ

 .قىلغان نهرسىنى سۆيمهيدۇ

ــاۋاپ . هــارەت شــهرت قىلىنىــدۇكهبىنــى تــاۋاپ قىلىشــتا تا ت

. ئهمما تاۋاپتا گهپ قىلىشقا رۇخسـهتتۇر . بولسا نامازغا ئوخشاشتۇر

. تاۋاپ قىلغۇچى كهئبىنى سول تهرىپىدە قويـۇپ تـاۋاپنى باشـاليدۇ   

كهئبىنــى تــاۋاپ قىلىشــقا باشــلىغاندا تۆۋەنــدىكى دۇئــانى ئوقــۇش  

يقاً بن « :مۇسـتهههبتۇر  ّم ِيـماناً بنـك ـورـصدن
َُ  اللّ

ً
ـ  ـوارربإاً دن  َ تابنـك ـوـوَاًء بنـع �ن
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إلم ِن عليإه ْو نُاّنةن نـبنيرـك ص� ا ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: تهرجىمىسـى  »ل

ساڭا چىن ئىمـان كهلتـۈردۈم، كىتابىڭغـا چىـن ئىشـهندىم، سـاڭا       

ــڭ   ــدىم ۋە پهيغهمبىرىـــــــ ــا قىلـــــــ ــگه ۋاپـــــــ بهرگهن ۋەدەمـــــــ

ــۈننىتى   ــهللهمنىڭ ســ ــى ۋەســ ــهللهلالهۇ ئهلهيهــ گه مۇههممهدســ

بــــۇ دۇئــــانى رەســــۇلۇلاله ســــهللهلالهۇ ئهلهيهــــى  » ئهگهشــــتىم

كهئبىنـى  . ۋەسهللهمنىڭ تاۋاپتا ئوقۇغـانلىقى رىـۋايهت قىلىنىـدۇ   

. ئـاۋۋالقى ئـۈچ تاۋاپتـا تىـزراق ماڭىـدۇ     .يهتته قېتىم تاۋاپ قىلىدۇ

ــدۈرۈپ كــۈچ   ( ــى يهرگه چىــڭ دەسســهپ، مۈرىســىنى ههركهتلهن يهن

قالغـان تـۆت تـاۋاپنى نورمـال     ). كۆرسهتكهن هالدا تىـزراق ماڭىـدۇ  

تـاۋاپنى ههجهر  . ئهمما ئايالالر نورمـال ماڭىـدۇ  . مېڭىپ ئادا قلىدۇ

تاۋاپ "بۇ تاۋاپ . ئهسۋەدتىن باشالپ، يهنه ههجهر ئهسۋەدته تۈگىتىدۇ

تـاۋاپ  . "دېيىلىدۇ) ههرەمگه قهدەم تهشرىپ قىلىش تاۋىپى"(قۇدۇم

ويـــۇپ،  جهريانىـــدا، ئهرلهر ئـــوڭ مۆرىســـىنى ئوچـــۇق ق   " قـــۇدۇم

ئېهرامنىـڭ ئـۇچىنى ئـوڭ قولتـۇقى ئاسـتىدىن چىقىرىـپ، ســول       

. مۆرىسىنىڭ ئۈستىگه تاشالپ تۇرۇپ تاۋاپ قىلىشى مۇستهههبتۇر

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىرىنچى قېتىم مهككه 
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ــاۋاپ    ــاۋۋالقى تاۋاپتــا تىــزراق مېڭىــپ ت ــدە ئ مــۇكهررەمهگه كهلگهن

ــان ــاۋاپالردا . قىلغ ــى ت ــى  كىيىنك ــۇدۇم "يهن ــاۋاپ ق ــقا  "ت ــن باش دى

تــاۋاپالردا تىــز مىڭىــش يــاكى مۆرىســىنى ئۆچــۈق قويــۇپ تــاۋاپ ۋە 

 .سهئيى قىلىش سۈننهتته كۆرسىتىلمىگهن

ئهگهر تاۋاپنىڭ قېتىم سـانىدا شـهك قىلىـپ قالسـا، ئازغـا         

هېسابالپ تاۋاپنى تولۇقاليدۇ، يهنى تۆت قېتىم بولدىمۇ يـاكى بهش  

كلىنىپ قالسا، تـۆت قېتىمغـا هېسـابالپ،    قېتىم بولدىمۇ دەپ شه

ــالغىنىنى تولۇقاليـــدۇ ــاپا. قـ ــتىمۇ -سـ مهرۋە ئارىســـىدىكى يۈرۈشـ

 .شهكلىنىپ قالغاندا مۇشۇنداق قىلىدۇ

ــيىن،    ــدىن كېــ ــنى تاماملىغانــ ــاۋاپ قىلىشــ ــى تــ كهئبىنــ

ئېهرامنىــڭ ئىككــى تهرپىنــى ئىككــى دولىســىنىڭ ئۈســتىدىن   

 . مىزى ئوقۇيدۇمهيدىسىگه تاشالپ، ئىككى رەكئهت تاۋاپ نا

ــىلىلهردىن     ــان مهس ــۇهىم بولغ ــش م ــر قىلى ــدە زىكى نۆۋىتى

خانمالر توغرىسـىدا بولـۇپ، ئۇالرههرەمنىـڭ ئىچىـدە ۋە     -بىرى، قىز

تېشىدا، مىنادا، مـۇزدەلىفهدە، ئهرەفاتتـا، تـاۋاپ ۋە سـهئيى قىلغانـدا،      
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ههجهر ئهسۋەدنى سـۆيگهندە، رۇكنـى يهمـانىنى سـىلىغاندا يـۈزىنى      

بىلهن قىستاشماستىن يىـراقتىن تـاۋاپ قىلىشـى     يۆگهپ، ئهرلهر

شۇنداقال خۇشپۇراق ۋە باشقىالرنىڭ دىققىتىنى تارتىـدىغان  . الزىم

نهرســىلهرنى كىيمهســلىكى، تاۋاپتــا يــۈزلىرى ۋە چاچلىرىنىــڭ     

بۇنداق ئههـۋالالر  . ئىچىلىپ قالماسلىقىغا دىققهت قىلىشى الزىم

. قىلىشـى مـۇمكىن   سادىر بولغاندا، ئۇالر پىتـنىگه سـهۋەب بولـۇپ   

ــى     ــۈزىنى ئېچىش ــقىالرغا ي ــدىن باش ــۆز مههرەملىرى ــڭ ئ ئايالالرنى

يـ   :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. مهنئى قىلىنىدۇ ب إدن ُّ  
ـ
﴿ـوال

﴾ ـ ن َن ن
ـ
ُُعإإول ْن  

ـن
ـ ن ِنال َُ �نـإإتـ ئايــالالر زىننهتلىرىنـــى  « :تهرجىمىســى  زن

 -٣١نــۇر  ســۈرە [» .ئهرلىرىــدىن باشــقا كىشــىگه كۆرسهتمىســۇن   

 ].ئايهت

خانىمالر ههجهرۇل ئهسۋەدنى سۆيگهندە، ئهگهر يات ئهرگه -قىز

كۆرۈنۈپ قىلىـش ئېهتىمـاللىقى بولسـا يـۈزىنى ئىچىشـى جـائىز       

ئايالالرنىڭ ئهرلهر بىلهن قىستىشىپ، ئىشتىشىپ تـاۋاپ  . ئهمهس

  .قىلغىنىدىن يىراقتىن تاۋاپ قىلغىنى ئهۋزەل ۋە ساۋابى كۆپتۇر
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بارلىق گۈنـاه    ىش ئالدىدا هىسسىي ۋە مهنىۋىتاۋاپ قىل     

ــك ۋە   - ــبىگه تۆۋەنچىلىــــ ــان، رەبــــ ــىيهتلهردىن پاكالنغــــ مهســــ

. ئىتــائهتمهنلىكىنى ئىزهــار قىلغــان هالــدا تــاۋاپ قىلىــش الزىــم 

تاۋاپ قىلىش جهريانىدا ئالاله تائاالنى زىكىـر قىلىـپ دۇئـا بىـلهن     

ئوقـۇش يـاكى   تاۋاپ جهريانىدا قۇرئان كهرىم . مهشغۇل بولۇش الزىم

تـاۋاپ دۇئاسـى ۋە سـهئيه    . ئۆزى خالىغـان دۇئـاالرنى ئوقۇسـا بولىـدۇ    

بهزى كىشـىلهر ههربىـر تاۋاپقـا    . دۇئاسى دەپ مهخسۇس دۇئا يوقتۇر

تاۋاپ ۋە سـهئيىدە  . مهخسۇس دۇئا ۋە زىكرىلهرنى تهيىن قىلىۋالىدۇ

ــا ــداق  -دۇئـ ــهرىئهتته هېچقانـ زىكىرلهرنـــى خاسالشتۇرۇشـــنىڭ شـ

ههر كىشى ئۆزى بىلگهن دۇئاالرنى ئوقۇسـا كۇپـايه    .ئاساسى يوقتۇر

ئهڭ ياخشىسى ههر كىشى ئۆز تىلىدا مهنىسىنى بىلىـپ  . قىلىدۇ

ــى        ــا قىلىش ــلهن دۇئ ــالس بى ــل ئىخ ــا كامى ــالاله تائاالغ ــۇرۇپ، ئ ت

 . ئهۋزەلدۇر

ــدە    ــا كهلگهن ــڭ ئۇدۇلىغ ــى يهمانىينى ــمى  «رۇكن ــالاله ئىس ئ

ى يهمــانىينى ئــوڭ دەپ رۇكنــ» بىــلهن باشــاليمهن، ئــالاله ئهكــبهر

ئهگهر رۇكنــى يهمــانىينى ســىالش  . قــولى بىــلهن ســىالپ ئۆتىــدۇ 
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رۇكنى يهمانىيغا ههجهر . قىيىن بولسا تاۋاپنى داۋامالشتۇرىۋېرىدۇ

ــدۇ   ــارەت قىلمايـ ــراقتىن ئىشـ ــاش يىـ ــۋەدكه ئوخشـ ــى . ئهسـ رۇكنـ

يهمانىينىڭ ئۇدۇلىدىن ئۆتكهندە ئىشارەت قىلىـش يـاكى تهكبىـر    

ــ ــىدا رەســـ ــى ئېيـــــتىش توغرىســـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـــ ۇلۇلاله ســـ

رۇكنـى يهمـانىي بىـلهن    . ۋەسهللهمدىن هېچقانداق ههدىس يوقتۇر

ي يـإا : ههجهر ئهسۋەد ئوتتۇرىسىدا مۇنۇ دۇئانى ئوقۇيدۇ ُّنـا نرننـإا ان ا�ا ﴿ـر

إإإا ـعإإإـااـب اّسإإإارن﴾ 
ـاإإإنـًة ـوُننـ ُـ إإإـرةن   ن

 
ًة ـو ن اِ

ـاإإإنـ : تهرجىمىســـىُـ

دۇنيـــادا ياخشـــىلىق ئاتـــا قىلغىـــن،  بىـــزگه! پهرۋەردىگـــارىمىز«

ــى دوزاخ ئازابىــدىن    ــا قىلغىــن، بىزن ــاخىرەتتىمۇ ياخشــىلىق ئات ئ

 ].ئايهت-٢٠١سۈرە بهقهرە [» .ساقلىغىن

گهندە، ئۇنى سۆيۈپ يـاكى  ئۇدۇلىغا كهلههجهر ئهسۋەدنىڭ       

ســىالپ يــاكى يىــراقتىن قــولى بىــلهن ئىشــارەت قىلىــپ، ئــالاله  

مهسجىد ههرەمنىڭ ههمـمه  . پ ئۆتىدۇئهكبهر دەپ تهكبىر ئېيتى

يىراق قايسـى جايـدىن تـاۋاپ قىلسـا     -يىقىن. يېرى تاۋاپ يېرىدۇر

ئــادەم كــۆپ بولمىســا كهئــبىگه يــېقىن تــۇرۇپ تــاۋاپ . ئوخشاشــتۇر
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تـاۋاپنى تۈگهتكهنـدىن كېـيىن ئارىسـال بولسـا      . قىلىش ئهۋزەلدۇر

ــادا       ــاز ئ ــئهت نام ــى رەك ــىدا ئىكك ــڭ ئارقىس ــامى ئىبراهىمنى ماق

ــدە   . لىــدۇقى ــادەم كــۆپ بولســا، مهســجىدنىڭ قايســى يېرى ئهگهر ئ

ــدۇ ــا بوالۋىرىـ ــى  . ئوقۇسـ ــۇ ئىككـــى رەكـــئهت نامازنىـــڭ بىرىنچـ بـ

» قۇل يا ئهييۇههل كافىرون«رەكئېتىدە سۈرە فاتىههدىن كېيىن 

قۇل «سۈرىسىنى، ئىككىنچى رەكئېتىدە سۈرە فاتىههدىن كېيىن 

ــۇ ئهههد ــۈننهتتۇ  » هۇۋەلاله ــۇش س ــىنى ئوق ــقا . رسۈرىس ئهگهر باش

تاۋاپ نامىزىنى ئوقۇپ بولغانـدىن  . سۈرىلهرنى ئۆقىسىمۇ بوالۋىرىدۇ

ــۇ      ــۆيىدۇ، بــ ــۋەدنى ســ ــا ههجهر ئهســ ــۆمكىن بولســ ــيىن، مــ كېــ

ئۇنىڭـدىن كېـيىن سـافا    . رەسۇلۇلالهنىڭ سـۈننىتىگه ئۇيغۇنـدۇر  

ــافا    ــا سـ ــتاڭچىلىق بولمىسـ ــپ، ئهگهر قىسـ ــىكىدىن چىقىـ ئىشـ

دە، قىبلىگه ئالـدىنى قىلىـپ   -تېغىنىڭ بىرئاز ئۈستىگه چىقىدۇ

دەيدۇ، ئاندىن كىيىن بۇ » ئهلههمدۇلىلاله، ئالالهۇ ئهكبهر«تۇرۇپ، 

ُد وُـهـو «: دۇئانى ئوقۇيـدۇ  ـم 
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 َُ ـد  ُ ـزاـب ـو  ُ
ـ
بىـر ئـالالهتىن باشـقا هـېچ مهئبـۇد      «: تهرجىمىسى »ال

يىگانىــدۇر ۋە هــېچ شــېرىكى يوقتــۇر، -بهرههق يوقتــۇر، ئــۇ يهكــكه

ســاناه -هــاكىمى مۇتلهقلىــك ئالالهقــا خاســتۇر ۋە بــارلىق ههمــدۇ

ۈرگۈچى ۋە ئۆلتۈرگۈچىـدۇر، ئۇنىـڭ   ئۇنىڭ ئۈچۈندۇر، ئالاله تېرىلـد 

يالغۇز بىر ئالاله دىـن باشـقا هـېچ    . ههممه نهرسىگه كۈچى يېتىدۇ

مهئبۇد بهرههق يوقتـۇر، ئـۇ ۋەدىسـنى ئهمهلـگه ئاشـۇردى، بهندىسـى       

ــمهن    ــدى ۋە دۈشـ ــا قىلـ ــبه ئاتـ ــاالمغا غهلـ ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ مـ

ــدى    ــۇپ قىل ــالغۇز مهغل ــۆزى ي ــوروهىنى ئ ــۇپ   » .گ ــانى ئوق ــۇ دۇئ ب

اندىن كېيىن، قـولىنى كۆتـۈرۈپ ههر كىشـى ئـۆزى خالىغـان      بولغ

يـۇقىرىقى زىكىـر ۋە دۇئـاالرنى    . (تىلهكلىرىنى تىلهپ دۇئا قىلىدۇ

ئۇنىڭـدىن كېــيىن سـافا تېغىــدىن   ) ئـۈچ قېـتىم تهكــرار قىلىـدۇ   

چۈشۈپ مهرۋەگه قاراپ ماڭىدۇ ۋە بىرىنجـى سـهئيىنى باشـلىغاندا    

جّ ﴿ِنّن الّصـفا  :بۇ ئايهتنى ئوقۇيدۇ ُـ ن ـ�ـم    ِّ  ـرـعالنرن ا
ـوـة نن   ـمر 

 
ون  وال

ـ
ْـي ـت و ا

ّنٌر  إِنّن اـهللا ـرإا
َـ ـ إ اً َـ إّو َـ َـ ما، ـوـنإ   َن  بن

ّـ ّو َّ ّـ ن  
ـ
تــمـر َــال ُجناـح ـعلـيهن و ا� 

سـافا بىـلهن مهرۋە ههقىـقهتهن ئالالهنىـڭ     «: تهرجىمىسى ـعليٌم ﴾
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ياكى ئـۆمرە قىلغـان ئـادەم    ههج قىلغان . دىنىنىڭ ئاالمهتلىرىدۇر

كىمكـى ئـۆز   . ئۇالرنىڭ ئارىسىدا سـهئيى قىلسـا هـېچگهپ يوقتـۇر    

ئىختىيارى بىـلهن بىـرەر ياخشـىلىق قىلىـدىكهن ئـالاله ئۇنىـڭ       

ئــالاله ئهلــۋەتته شــۈكۈرنىڭ مۇكاپــاتىنى     . مۇكاپــاتىنى بېرىــدۇ 

 ]. ئايهت-١٥٨سۈرە بهقهرە [» .بهرگۈچىدۇر

ــراقتىن   ــىل چى ــى يېش ــى   ئهرلهر بىرىنج ــپ ئىككىنج تارتى

لـېكىن ئايـالالر   . يېشىل چىراققا كهلگهنگه قهدەر تېزراق ماڭىـدۇ 

يېشــىل . ئىككــى يېشــىل چىــراق ئوتتۇرىــدا نورمــال مېڭىۋىرىــدۇ

چىــراقتىن ئۆتكهنــدىن كىــيىن مهرۋەگه بارغانغــا قهدەر نورمــال     

تاغنىـڭ ئۈسـتىگه   ) ئهگهر قوالي بولسا(ماڭىدۇ، مهرۋىگه كهلگهندە 

ئۇنىڭــدىن . ا ئوقۇغــان زىكىــر ۋە دۇئــاالرنى ئوقۇيــدۇچىقىــپ، ســافاد

ئىككــى . كېــيىن مهرۋە تېغىــدىن چۈشــۈپ ســافاغا قــاراپ ماڭىــدۇ

ــدا تېــز ماڭىــدۇ   ــۆت  . يېشــىل چىــراق ئوتتۇرى شــۇنداق قىلىــپ ت

ــهئىينى    ــق سـ ــته قېتىملىـ ــۇپ يهتـ ــېلىش بولـ ــۈچ كـ ــرىش، ئـ بېـ

ــدۇ ــا  . تاماماليـ ــهللهم مانـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ رەسـ
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ــدىن «ۇنداق ســهئيى قىلغــان ۋە مۇشــ ههج ئىبــادەتلىرىڭالرنى مهن

 .دېگهن» ئۈگىنىڭالر

مهرۋىــدە ســهئيى قىلىــش جهريانىــدا ئــۆزى بىلــگهن  -ســافا    

سـهئيىنى تاهـارەت بىـلهن    . دۇئاالرنى ئوقۇپ مېڭىش مۇستهههبتۇر

قىلىــش ياخشــىدۇر، ئهگهر تاهارەتســىز ســهئيى قىلســىمۇ جــائىز   

. ش ئۈچــۈن تاهــارەت شــهرت ئهمهسچــۈنكى ســهئيى قىلىــ. بولىــدۇ

سهئيى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئهركىشـى چېچىنـى چۈشـۈرىدۇ    

خـانىمالر تـاۋاپتىن   -شـۇنىڭدەك قىـز  . ياكى چېچىنى قىسقارتىدۇ

 .كىيىن ههيىز كۆرگهن بولسا، سهئيى قىلسا بوالۋىرىدۇ

چۈشــــــۈرگهن،  ههج ۋە ئــــــۆمرە ئىبادەتلىرىــــــدە چــــــاچنى 

 . قىسقارتقاندىن ئهۋزەلدۇر

ئهگهر كىمىكى ههجگه ئاز قالغاندا كهلگهن بولسا، ئۆمرىـدە     

. چېچىنــى قىســقارتىپ، ههج قىلغانــدا چۈشــۈرگىنى ئهۋزەلــدۇر    

ــجه      ــهللهم زۇلههج ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلۇلاله س ــۈنكى رەس چ

كۈنى مهكـكه مـۇكهررەمهگه يېتىـپ كهلـگهن، ئـۆمرە      -٤ئېيىنىڭ 
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ــ   ــيه ئېلىــپ كهلمىگهنلهرن ــدىن كېــيىن ههدى ى چېچىنــى قىلغان

چېچىنى چۈشۈرۈشكه . قىسقارتىپ ئېهرامدىن چىقىشقا بۇيرۇغان

ــان ــمه    . بۇيرۇمىغ ــىنىڭ ههم ــى بېش ــقارتقان كىش ــى قىس چېچىن

ــدۇ   ــم بولىـ ــقارتىش الزىـ ــى قىسـ ــدىن تهكشـ ــڭ . تهرىپىـ چېچىنىـ

بهزىســىنى چۈشــۈرۈش يــاكى بهزىســىنى قالــدۇرۇپ قويــۇش جــائىز 

ــڭ  . ئهمهس ــتىن، چېچىنى ــى چۈشۈرمهس ــالالر چېچىن ــر  ئاي ههربى

ــىدۇ   ــدارى كىسـ ــۇچى مىقـ ــڭ ئـ ــالق قولنىـ ــدىن چىمچىـ . ئۆرۈمىـ

يۇقۇرىـــدىكى ئىشـــالرنى قىلغـــان كىشـــىنىڭ ئـــۆمرە ئىبـــادىتى  

تاماملىنىپ، ئېهرامدىن چىققان بولىدۇ ۋە ئېهرامـدا چهكلهنـگهن   

 .ئىشالرنىڭ ههممىسىنى قىلىش جائىز بولىدۇ

ئهممـــا ههج يـــاكى ئـــۆمرە ۋە ههجـــگه بىـــرلىكته نىـــيهت     

ــ ــك  قىلغــ ــامالپ بولغۇچىلىــ ــادىتىنى تامــ ــى ههج ئىبــ ان كىشــ

ئهممـا ئـۆمرە قىلىشـنىال نىـيهت قىلغـان      . ئېهرامدىن چىقمايـدۇ 

ــدىن كېــيىن ئېهرامــدىن چىقىــدۇ    ــۆمرە قىلىــپ بولغان . بولســا ئ

ــاتتىن ههج     ــگهن كىشــى مىق ــپ كهلمى ــيه ئېلى ــانلىق ههدى قۇرب

، قىران يهنى ئۆمرە بىلهن ههجنى بىرلىكته نىيهت قىلغـان بولسـا  
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ــۆمرەگه ئۆزگهرتىشــى ســۈننهتتۇر   ــۇ كىشــى نىيىتىنــى ئ ــا . ئ ئهمم

مىقاتنىڭ تېشـىدىن قۇربـانلىق ههدىـيه ئېلىـپ كهلـگهن بولسـا،       

. ئـۆمرە بىـلهن ههجنـى قوشـۇپ قىلىـدۇ ۋە ئېهرامـدىن چىقمايــدۇ      

چـــۈنكى رەســـۇلۇلاله ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهمنىڭ ههج  

هۋزەللىكىـــگه تهمهتتـــۇئ قىلىشـــنى ئـــارزۇ قىلغـــانلىقى ئۇنىـــڭ ئ

بــۇ ههقــته پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق . ئىشــارەت قىلىــدۇ

ئهگهر مهن قۇربانلىقنى ئالدىمغا سىلىپ كهلمىگىنىمدە، «: دەيدۇ

بۇخـارى  [» .سىلهر بىلهن بىرلىكته ئېهرامدىن چىققـان بـوالتتىم  

 ].ۋە مۇسلىم، ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى

ئېهرامغـا كىرىـپ    ئايالالر ئۆمرە قىلىشقا نىيهت قىلىـپ      

بولغاندىن كېيىن ههيزدار ياكى نىپاسدار بولۇپ قالسا، ساقىيىپ 

مهرۋە -پــاك بولغۇچىلىــك كهئبىنــى تــاۋاپ قىاللمايــدۇ ۋە ســافا     

قاچان پاك بولسا شۇ چاغدا تاۋاپ ۋە . ئوتتۇرىسىدا سهئيه قىاللمايدۇ

بۇنىـڭ  . سهئيه قىلىدۇ ۋە چېچىنى كېسىپ ئېهرامـدىن چىقىـدۇ  

ئهگهر ئايـال كىشـى   . ە ئىبادىتىنى تاماملىغان بولىـدۇ بىلهن ئۆمر

ــڭ    ــجه ئېيىنىـ ــتىن زۇلههجـ ــاكى نىپاسـ ــز يـ ــۈنىگىچه -٨ههيـ كـ
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ساقايمىغان بولسا، تۇرغان يېرىدىن ههجگه نىيهت قىلىپ مىناغـا  

يهنـى  . بۇنىڭ بىلهن بۇ ئايال ههج قىران قىلغـان بولىـدۇ  . چىقىدۇ

 .ئۆمرە بىلهن ههجنى بىرلهشتۈرۈپ قىلغان بولىدۇ

ــان          ــاجىالر قىلغـ ــالالر هـ ــتىكى ئايـ ــاكى نىپاسـ ــز يـ ههيـ

ئهرەفاتقـا چىقىـدۇ، مـۇزدەلىفهدە    . ئهمهللهرنىڭ ههممىنـى قىلىـدۇ  

. قونىدۇ ۋە مىناغا كىلىپ قۇربانلىق قىلىدۇ، چېچىنى كېسـىدۇ 

شۇنداقال ههيز ياكى نىپاستىن سـاقايغان بولسـا، كهئبىنـى تـاۋاپ     

يۇقىرىقىـدەك  . ئيه قىلىـدۇ مهرۋە ئوتتۇرسـىدا سـه  -قىلىدۇ ۋە سافا

ئههۋال ئاسـتىدا مهزكـۇر ئايالغـا ههج ئۈچـۈن باشـقا، ئـۆمرە ئۈچـۈن        

بىر سهئيه ههر ئىككىسىگه . باشقا سهئيى قىلىش الزىم كهلمهيدۇ

ئائىشـه رەزىيهللههـۇ ئهنهـا ئېهرامغـا كىرگهنـدىن      . كۇپايه قىلىدۇ

ــدى    ــان ئى ــۆرۈپ قالغ ــادەت ك ــيىن ئ ــهللهلالهۇ  . كې ــۇلۇلاله س رەس

هاجىالر قىلغان ئىشنىڭ ههممىنـى  «: هيهى ۋەسهللهم ئۇنىڭغائهل

» قىلىڭ، لېكىن ساقىيىپ پاكالنغىچه كهئبىنـى تـاۋاپ قىلمـاڭ   

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس. [دېگهن



 

73 
 

ــڭ          ــجه ئېيىنى ــالالر زۇلههج ــدار ئاي ــاكى نىپاس ــزدار ي ههي

. ئــونىنچى كــۈنى شــهيتانغا تــاش ئاتىــدۇ ۋە چــاچلىرىنى كېســىدۇ 

ــي  ــدىن كىــ ــگهن   ئانــ ــش چهكلهنــ ــدا قىلىــ ــا ئېهرامــ ىن ئۇالرغــ

لــېكىن ههيــزدىن دىــن . نهرســىلهرنىڭ ههممىســى هــاالل بولىــدۇ

ــك ئهر   ــهئيه قىلمىغۇچىلىـ ــاۋاپ ۋە سـ ــپ، تـ ــڭ -پاكلىنىـ ئايالنىـ

ــدۇ   ــائىز بولماي ــال  . جىنســى مۇناســىۋەت قىلىشــى ج ــۇ ئاي ــى ب يهن

مهرۋە ئوتتۇرسىدا سـهئيه  -پاكلىنىپ كهئبىنى تاۋاپ قىلىپ، سافا

 .بولغاندىن كېيىن ئېرىگه هاالل بولىدۇقىلىپ 
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 ههجگه ئېهرام باغالپ مىناغا چىقىش توغرىسىدا

ــانالر ۋە     ــاقالپ تۇرغ ــگه س ــۈپ ههج ــاليىتىنى تۈگۈت ــۆمرە پائ ئ

مهككه ئههلىدىن ههج قىلماقچى بولغـانالر زۇلههجـجه ئېيىنىـڭ    

 ئـۆز ئۆيلىرىـدىن ئېهـرام   ) بۇ تهرۋىيه كۈنى دەپ ئاتىلىـدۇ (كۈنى -٨

چـــۈنكى رەســـۇلۇلاله ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم . باغاليـــدۇ

ــدا     ــگهن جاي ــتهه دى ــدە ئهب ــگه كهلگهن ــلهن مهككى ســاهابىلىرى بى

. كـۈنى شـۇ يهردىـن ئېهـرام باغلىغـان     -٨تۇرغان ۋە زۇلههججىنىڭ 

ــرام      ــپ ئېه ــا بېرى ــۇالرنى بهيتۇلالهق ــاالم ئ ــبهر ئهلهيهىسس پهيغهم

ــدا   ــش ئالدى ــا چىقى ــاكى مىناغ ــقا ي ــقا   باغالش ــاۋىپى قىلىش ــدا ت ۋى

ئهگهر شــهرىئهت شــۇنداق قىلىشــقا بۇيرۇغــان بولســا . بۇيرۇمىغــان

ئېدى، رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئهلـۋەتته ئۇنىڭغـا   

بــــارلىق ياخشــــىلىق رەســــۇلۇلاله . ئهمىــــر قىلغــــان بــــوالتتى

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ۋە ئۇنىڭ سـاهابىلىرىنى ئىبـادەتته   

 .لىشتىدۇرئۈلگه قى

مىقـــــاتتىن ئېهـــــرام باغلىغانغـــــا ئوخشـــــاش مهكـــــكه     

مـــۇكهررەمهدىن ئېهـــرام باغالشـــتىمۇ، غۇســـۇل قىلىـــپ، ئـــۆزىنى 
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ــرام      ــدىن ئېه ــلىتىپ ئان ــى ئىش ــپۇراق ئهتىرلهرن ــاكىزالپ، خۇش پ

تهرۋىيه كۈنى ئېهرام باغالپ بولغاندىن كېيىن . باغالش سۈننهتتۇر

ــيىن مىنا   ــاكى چۈشــتىن كې ــرى ي ــش  چۈشــتىن ئىلگى ــا چىقى غ

تهرۋىيه كۈنى پىشىن، ئهسىر، شام، خۇپتهن ۋە ئهتىسـى  . سۈننهتتۇر

ــۇ نامازالرنىــڭ . بامــدات نامــازلىرىنى مىنــادا ئوقــۇش ســۈننهتتۇر  ب

ــش   ــىر قىلىـ ــىنى قهسـ ــك پهرز  (ههممىسـ ــۆت رەكئهتلىـ ــى تـ يهنـ

ۋە بــۇ نامــازالرنى  ) نامــازالرنى ئىككــى رەكــئهت قىلىــپ ئوقــۇش    

ز ۋاقتىـــدا ئوقـــۇش ئاالهىـــدە جهمئىـــي قىلمـــاي ههر نامـــازنى ئـــۆ

لېكىن بامـدات ۋە شـام نامـازلىرى قهسـىر قىلىنمـاي      . سۈننهتتۇر

مىنـادا نامـازنى قهسـىر قىلىـپ ئوقۇشـتا مهكـكه       . ساق ئوقۇلىـدۇ 

ــتۇر  ــاپىرالر ئوخشاشـ ــلهن مۇسـ ــى بىـ ــۇلۇلاله . ئههلـ ــۈنكى رەسـ چـ

ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مىنــا، ئهرەفــات ۋە مــۇزدەلىفهدە      

ــىلهرگه ئى ــكه     كىش ــان ۋە مهك ــىر ئوقۇغ ــازنى قهس ــۇپ نام ــام بول م

ئهگهر ههج . ئههلىگه نامازنى تولۇق ئوقۇڭالر دەپ ئهمىر قىلمىغان

كۈنلىرىدە مهككه ئههلىگه نامازنى قهسىر قىلماي تولـۇق ئوقـۇش   

ۋاجىپ بولسـا ئىـدى، ئهلـۋەتته رەسـۇلۇلاله ئوچـۇق بايـان قىلغـان        
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تارتىپ زۇلههججىنىـڭ   تهرۋىيه كۈنى ئېهرام باغلىغاندىن. بوالتتى

ــى كــۆپ   -١٠ ــاتقۇنچه قهدەر تهلبىيهن ــاش ئ كــۈنى چــوڭ شــهيتانغا ت

 .ئوقۇش سۈننهتتۇر

كـۈن چىققانـدىن   ) ئهرەفات كۈنى( كۈنى-٩زۇلههججىنىڭ     

ئهرەفاتقـا  . كېيىن هاجىالر مىنادىن ئهرەفاتقا قاراپ يولغا چىقىـدۇ 

پىـدا  بارغاندىن كېيىن مۇمكىن بولسـا، مهسـجىد نهمرىنىـڭ ئهترا   

ئهرەفــات كــۈنى كــۈن ئېگىلگهنــدىن كېــيىن  . تــۇرۇش ســۈننهتتۇر

ئىمــام بــۇ خۇتبىــدە هاجىالرنىــڭ ههج    . ئىمــام خــۇتبه ئوقۇيــدۇ  

ــرىش      ــات بې ــدە مهلۇم ــى ههققى ــداق ئۆتكۈزىش ــادەتلىرىنى قان ئىب

. بىــلهن بىــرگه، كىشــىلهرنى تهقۋادارلىــق ۋە پهزىلهتــكه بۇيرۇيــدۇ 

. هرنى بايــان قىلىــدۇ  تهۋهىــد ۋە ئهقىــدىگه تهئهللــۇق مهســىلىل   

ــۇيرۇپ، هــارام     -ئهمهل ــقا ب ــلهن قىلىش ــالس بى ــادەتلهرنى ئىخ ئىب

قۇرئان ۋە ههدىسـكه  . نهرسىلهردىن يىراق تۇرۇشقا تهرغىپ قىلىدۇ

ــان ۋە ههدىســنىڭ روهــى بىــلهن    ــپ، قۇرئ ئهمهل قىلىشــقا چاقىرى

بـارلىق ئىشـالردا پهيغهمـبهر    . هۆكۈم قىلىشـقا تهۋسـىيه قىلىـدۇ   

 .ئهگىشىشكه تهرغىپ قىلىدۇ ئهلهيهىسساالمغا
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خۇتبىدىن كېيىن پىشىن ۋە ئهسىر نامازلىرىنى قهسىر      

ــدا، بىــر ئهزان ئىككــى       ــپ ۋە بىرلهشــتۈرۈپ پىشــىن ۋاقتى قىلى

رەســـۇلۇلاله ئهلهيهىسســـاالمنىڭ بـــۇ . تهكبىـــر بىـــلهن ئوقۇيـــدۇ

ــانلىقىنى ئىمــام مۇســلىم    ــۇ شــهكىلدە ئوقۇغ كــۈنلهردە نامــازنى ب

 .ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىدۇ جابىر رەزىيهلالهۇ

نامــازدىن كېــيىن هــاجىالر ئهرەفــات مهيدانىــدا تۇرىــدۇ ۋە      

ــا بىــلهن مهشــغۇل بولىــدۇ  ــدانىنىڭ ههممىســى  . دۇئ ئهرەفــات مهي

ــدۇر  ــدىغان جاي ــېكىن . تۇرى ــۇرەنه"ل ــات  " ۋادى ئ ــگهن جــاي ئهرەف دې

مـۇمكىن بولسـا ئهرەفاتتـا تۇرغانـدا     . مهيدانى دائىرىسـىدىن ئهمهس 

ــبلىگ ــۇرۇش   قىـ ــپ تـ ــدىنى قىلىـ ــا ئالـ ــمه تېغىغـ ه ۋە جهبهل رەهـ

ئهگهر ههر ئىككىســىگه بىــردەك ئالــدىنى قىلىــپ . مۇســتهههپتۇر

تـــۇرۇش قىـــيىن بولســـا، كهئـــبىگىال ئالـــدىنى قىلىـــپ تـــۇرۇش  

-ئهرەفاتتــا تــۇرۇش جهريانىــدا ئىخــالس بىــلهن زىكىــر. ســۈننهتتۇر

ا تهسبىهنى كۆپ ئېيتىش ۋە كۆپ دۇئا قىلىشـقا تىرىشىشـى، دۇئـ   

. قىلغاندا ئىككى قولىنى كۆتۈرۈپ تۇرۇپ دۇئا قىلىـش ياخشـىدۇر  

  بۇ جهرياندا ئۆزى خالىغان دۇئـانى قىلسـا يـاكى تهلبىـيه ئېيتسـا،     
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ــدۇ   ــا بوالۋىرى ــم ئوقۇس ــان كهرى ــمه   . قۇرئ ــۇ كهلى ــا ئارىســىدا مۇن دۇئ

ُ « :تهۋهىدنى كۆپ ئوقۇش سۈننهتتۇر
ـ
�ـك ل َُ ـال ـشن ـد  ُ ُ ـو ِّ  ا

ّ
ـ ِنال

ـ
ُ ـال ِنل

ـ
، ل

يرٌ  ٍء ُـإإدن يإإُت وُـهإإـو ـعـ ُير ـء  إإ�ن ـوُ�من
إإُد ُي  ـم 

 
ُ ال

ـ
إإُك ـول

 
ُمل
 
ــۇ ههقــته   »ال ب

ئهڭ ياخشـــى دۇئـــا «: پهيغهمـــبهر ئهلهيهىسســـاالم مۇنـــداق دەيـــدۇ

ــى    ــدىن ئىلگىرىكــ ــادۇر، مهن ۋە مهنــ ــان دۇئــ ــا قىلىنغــ ئهرەفاتتــ

ـ " :پهيغهمبهرلهرنىڭ دېگهن ئهڭ ئهۋزەل دۇئاسى
ـ
َُ ـال ـال ِنل إـد  ُ ُ ـو ِّ  ا

ّ
 ِنال

يرٌ  ٍء ُـإإدن يإإُت وُـهإإـو ـعـ ُير ـء  إإ�ن ـوُ�من
إإُد ُي  ـم 

 
ُ ال

ـ
إإُك ـول

 
ُمل
 
ُ ال
ـ
ُ، ل

ـ
�إإـك ل  »"ـشن

يالغۇز بىـر ئالالهـدىن باشـقا هـېچ مهئبـۇد بهرههق      «: تهرجىمىسى

يوقتۇر، ئالالهنىڭ هېچ شېرىكى يوقتـۇر، پۈتـۈن ههمـدۇ سـاناه ۋە     

ــ ــارلىق مۈلــ ــۈچى ۋە  بــ ــالاله ئۆلتۈرگــ ــتۇر، ئــ ــا خاســ ۈك ئالالهقــ

تېرىلدۈرگۈچىـــــدۇر، ئالالهنىـــــڭ ههمـــــمه نهرســـــىگه كـــــۈچى 

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[» .يهتكۈچىدۇر

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم زىكىــر تهســبىه 

 :ئالالهقـا ئهڭ ياقىـدىغان سـۆز تۆتتـۇر    «: ههققىـدە مۇنـداق دېـگهن   

ـ "
 
، ـوال ن ِّ إإب ـحاـن ا إإـ ُ ُْ

 
ْ
ـ
ُ و ِّ ، ـوا ُ ِّ  ا

ّ
ـ ِنال

ـ
، ـوـال ِنل ن ّ ِن إإُد  ــى» ".م  : تهرجىمىس
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-ئالاله تائاال بارلىق ئهيىب نوقسانالردىن پـاكتۇر، پۈتـۈن ههمـدۇ   «

سانا ئالالهقا خاستۇر، بىر ئـالالهتىن باشـقا هـېچ مهئبـۇد بهرههق     

هد مۇسـلىم ۋە ئههـم  [» .يوقتۇر، ئالاله تائـاال ههممىـدىن بۈيۈكتـۇر   

بۇ دۇئانى هوزۇر قهلىب بىـلهن كـۆپ ئوقـۇش ناهـايىتى     ]. رىۋايىتى

 .بهك ياخشىدۇر

ــى           ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ ــدە رەسـ ــۇغ كۈنـ ــۇ ئۈلـ بـ

. ۋەسهللهمدىن نهقىل قىلىنغـان دۇئـاالرنى ئوقـۇش مۇسـتهههبتۇر    

تهسـبىهنى  -بولۇپمۇ بۇ مۇقهددەس جـاي ۋە بـۇ ئۇلـۇغ كۈنـدە زىكىـر     

قهدەر كۆپ دۇئا قىلىش ۋە تۆۋەندىكىـدەك   كۆپ ئېيتىش، مۇمكىن

ــش      ــاالرنى قىلىـ ــدىغان دۇئـ ــگه ئالىـ ــۆز ئىچىـ ــى ئـ كهڭ مهنىلهرنـ

 . مۇستهههبتۇر

يمن «     ـعظن
 
ن ال ِّ ب ـحاـن ا ُْ َن  دن ـم  ِن ن ـو ِّ ب ـحاـن ا ئـالاله  «: تهرجىمىسى »ُْ

-تائاالنى بارلىق ئهيىب نوقسانالردىن پاكتۇر دەپ، ئۇنىڭغـا ههمـدۇ  

يتىمهن ۋە ئۇلۇغ ئالالهنى پـاكلىق بـارلىق نۇقسـانالردىن    سانا ئې

 . »پاكاليمهن
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�ـ     ـ  الّظالنمن ن ُت نن
ُّ ّر  ب ـحانــك ِن ُْ ـت 

ن 
ـ
 و
ّ
ـ ِنال

ـ
 :تهرجىمىسـى ﴾ .﴿ـال ِنل

سهندىن باشقا هېچ مهئبـۇد بهرههق يوقتـۇر، سـهن    ! پهرۋەردىگارىم«

ــقهتهن    ــهن، مهن ههقىـ ــن پاكتۇرسـ ــى كهمچىلىكلهردىـ ــۆز جېمـ ئـ

-٨٧ســۈرە ئهنبىيــا [» .نهپســىمگه زۇلــۇم قىلغــۇچىالردىن بولــدۇم 

 ]. ئايهت

ُ اَّنـإاُء «    
ـ
إُ  ـول ـفض 

 
ُ ال
ـ
ـمإُة ـول ُ اسرع 

ـ
َُ، ل  ِنيّا

ّ
بُُد ِنال

، ـوال ـيع  ُ ِّ  ا
ّ
ـ ِنال

ـ
ـال ِنل

إرن 
ّـ يـ  ـولـو   ُ ا�ر

ـ
ـ� ل ُ ُل لنصن ِّ  ا

ّ
ـ ِنال

ـ
ــاُ ، ـال ِنل

 
ـكَنإُرونـ ال

 
: تهرجىمىسـى  »َـ ال

ــالالهتىن باشــقا هــېچ مهئبــۇد بهرههق يوقتــۇر، بىــز بىــر    « بىــر ئ

كهرەم -ئالالهتىن باشقىغا ئىبادەت قىلمايمىز، نىـئمهت ۋە پهزلـى  

ئالالهنىڭ ئىلكىدىدۇر، ئالاله تائاالنى ياخشى سۈپهتلهر بىلهن يـاد  

ــالالهتىن باشــقا هــېچ مهئبــۇد بهرههق يو   ــۇر، قىلىمىــز، بىــر ئ قت

ــالس     ــن ئىخـ ــا چىـ ــدىردىمۇ ئالالهقـ ــان تهقـ ــاپىرالر ياقتۇرمىغـ كـ

 .»ساداقىتىمىزنى ئىزهار قىلىمىز

ن «     ِّ  بنإا
ّ
إّوـة ِنال

ـل ـوـال ُُ إو  ُـ ئـالاله تائاالنىـڭ   «: تهرجىمىسـى  »ـال 

 .»مهدەت ۋە ياردىمىدىن باشقا هېچ قۇدرەتلىك كۈچ يوقتۇر
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ُـ      ي يـا  ُّنـا نرننـا ان ا�ا إا ـعإـااـب اّسإارن﴾ ﴿ـر
ـانـًة ـوُننـ ُـ ـرةن   ن

 
ًة ـو ن اِ

ـانـ

بىزگه بـۇ دۇنيـادا ياخشـىلىق    ! ئى پهرۋەردىگارىمىز«: تهرجىمىسى

ــا قىلغىــن، ــا قىلغىــن ۋە بىزنــى   ئات ئــاخىرەتتىمۇ ياخشــىلىق ئات

 ].ئايهت-٢٠١سۈرە بهقهرە [» .دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ي�ن « َن ِن   
لنح  ص 

ـ
ـمن و َُ إتن  اللـن

ي يـإاـر الـن َُ ِن  لنح   ص 
ـ
رنر ، ـوو

س 
ـ
ـمُة و ص  ر ُهـو عن ن

ـن
اِ

َنر ، ا ـنـعا َـ  
ـ
ا ِنل َـ ي تن �ن

ـر ن الـن ِن ن ن  
لنح  ص 

ـ
ا ـنـعاءن ، ـوو َـ ي ًة  �ن َـ ـ�إا ـيـاـة زن

 
ـع ن ال

ـواج 

ـع ن 
ٍ ، ـواج 

ِن نن    ِن ان ُير ـ    ًة  ُـ يهن ـرا ـمو ـ� �ن
 
ئى «: رجىمىسىته »ُير ـشّ  ال

بارلىق ئىشـلىرىمنى پـاك سـاقلىغۇچى بولغـان     ! پهرۋەردىگارىمىز

دىنىمنى ئىساله قىلغىن، تۇرمـۇش هايـاتىم بولغـان دۇنيـايىمنى     

ياخشى قىلغىن، نىهايهتته بارىدىغان جايىم بولغان ئـاخىرىتىمنى  

ياخشــــى قىلغىــــن، هايــــاتىمنى ههر تۈرلــــۈك ياخشــــىلىقالرنى 

ــپ  ــۋىلىش پۇرســىتى قىلى ــۈن   قىلى ــۈمنى مهن ئۈچ ــن، ئۆل بهرگى

 .»بارلىق يامانلىقالردىن خالى راههت قىلغىن
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ـقـضاء ـون   ـرإـمارـة «     
 
وء ال ُْ ــالءن ـون   

 
دن اْ  َ ُعوُك بنـك نن   ـج

ـ
ّر و ّم ِ َُ اـللّ

إإـداء ع 
ـ
ــاال  « :تهرجىمىســى »ال ــالاله مهن ســاڭا ســېغىنىپ ب ــى ئ -ئ

هدەرنىـڭ يامـان بولىشـىدىن    ئاپهتلهرنىڭ مۇشهققىتىدىن، قازا ۋە ق

ۋە دۈشــــــمىنىمنى خۇشــــــال قىلىــــــدىغان مۇســــــىبهتلهرنىڭ 

 .»كېلىشىدىن پاناه تىلهيمهن

إ ن « 
ُخ 
 
ـثـاإ ن ـواْ

 
إزن ـوال

 َ ـع
 
، ـوال ـإـزنن

 
إمر ـوال َـ

 
إـ  ال ُعوُك بنـك نن

ـ
ّر و ّم ِن َُ

اللّ

لـبـةن الررـجالن 
َـ  ن ـو

، وــضلـعن اّ�ي  ن
 ،ُ
 
! ئـى پهرۋەردىگـارىم  « :تهرجىمىسـى » ـواب

قـايغۇدىن، ئاجىزلىشـىپ قېلىشـتىن،    -مهن ساڭا سېغىنىپ، غهم

هورۇنلۇقتىن، قورقۇنچاقلىقتىن، بېخىللىقتىن، قهرزگه بوغۇلۇپ 

 .»قېلىشتىن ۋە ئىنسانالرنىڭ زوراۋانلىقىدىن پاناه تىلهيمهن

مّ «    َُ ّر  اللّ ُعوكُ  ِن
ـ
ـ ـصن  نن ـ  بنـك  و

 
ُنُإونن  ال

 
ُإ ـواب

 
ءن  ـاامن ـواب ر َـ إـقامن  ـو  ْ ال

ْولـُك 
ـ
ّر و ّم ِن َُ

إمّ  اللّ َُ ون ـوـناِ ، اللّ
ي يـار ، ـووه  َُ يـة ا َي� ـو ـو والعا�ن ـعف 

 
إُت  ال  ْ ا

�ن نن   
ـفظ   ُ ّم ا َُ ًـ ن ، اللّ إفن ، ـوـ�إ    ـعو ـرا ن ، ـوننن   ـرو 

 
إ   ـ ل ـ يــدّر ، ـونن ُـ� 

مـ  ِن ،يـمي� ، ـوـ�   رن إر   ا فن
 َ ـمن ا َُ تن اللـن

تـاـل نن   َـ 
ت 
ُ
ن  و
ـ
ُعوُك بنـك و

ـ
 ن ، ـوو

ـونن   َـو 
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ن  إإ�ن لـإإُم بنإإهن نن
ع 
ـ
ن إإـت و

ـ
إإرنر ، ـوـنإإا و

س 
ـ
اان ان و ـ  َ إإون ، ـوان

 َ ييـإإتن ، وــج َن  ».ِن ـ 

مهن ســاڭا ســېغىنىپ ئــاق   ! ئــى پهرۋەردىگــارىم « :تهرجىمىســى

ېلىشتىن، جـۇزام كېسـىلىدىن ۋە   كېسهللىكتىن، ساراڭ بولۇپ ق

ســاقايمايدىغان يامــان كېســهلگه دۇچــار بولــۇپ قېلىشــتىن پانــاه  

ــمهن ــارىم. تىلهيــ ــى پهرۋەردىگــ ــۇ  ! ئــ ــى ئهپــ ــهندىن مېنــ مهن ســ

ــى      ــاالمهتلىكنى، ئههلـ ــۇمدا سـ ــدا، تۇرمۇشـ ــىڭنى، دىنىمـ قىلىشـ

مۈلكۈمنىـڭ ســاالمهت  -ئهۋالدىمنىـڭ ســاالمهت بولىشـىنى ۋە مــال  

مېنىـڭ ئهيىپلىرىمنـى   ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  . بولىشىنى تىلهيمهن

ياپقىن، قورقـۇنچلىرىمنى خـاتىرجهملىككه ئايالنـدۇرغىن، مېنـى     

ــوڭ ۋە ســول تهرىپىمــدىن، ئۈســتۈمدىن    ــدىن، ئ ئالدىمــدىن، ئارقام

! كېلىدىغان ههر تۈرلۈك باالالردىن سـاقلىغىن، ئـى پهرۋەردىگـارىم   

ــۇچراپ     ــتكه ئـ ــدىن سۈيقهسـ ــتى تهرپىمـ ــېغىنىپ، ئاسـ ــاڭا سـ سـ

مېنىــڭ خاتــا ! ئــى پهرۋەردىگــارىم. ېلىشــىمدىن پانــاه تىلهيــمهنق

ــاهلىرىمنى   ــلىغان گۇنــ ــپ تاشــ ــتىن قىلىــ ــان، بىلمهســ قىلغــ

ــۇ    كهچــۈرگىن، ئىشــلىرىمدا ئىســراپ قىلغــان بولســام مېنــى ئهپ
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ــارلىق    ــدىغان بــ ــهن بىلىــ ــدە ســ ــڭ ههققىمــ ــن، مېنىــ قىلغىــ

 .»گۇناهلىرىمنى مهغفىرەت قىلغىن
دن « ِن جن ر   فن

 َ ّم ا َُ راللّ ن إدن  ـكلنإـك عن
ا ُُ ر، ـو إدن ِن ـوـ�م  إ

َـ  ن وــ 
» .ر وــهإز 

مهنـدە بـار بولغـان، مهن بىلىـپ     ! ئى پهرۋەردىگـارىم « :تهرجىمىسى

تۇرۇپ ياكى ئوينۇشۇپ، قهستهن يـاكى سـههۋەنلىك بىـلهن سـادىر     

 .»قىلغان بارلىق گۇناهلىرىمنى كهچۈرگىن
  » ّ 

ـ
ُت ـوـنا و  ن ـنا ُـّدن 

ر  فن
 َ من ا َُ لُـم بنإهن اللّ

ع 
ـ
ن ـت و

ـ
ر ُ�، ـوـنا و ـ  َ

ـ
ر ُ�، ـوـنا و

، �ن يرٌ  نن ن إـت ـعـ ُين ـشٍء ُـإدن
ـ
ُر ـوو ُمؤـ ن

 
ن ـت ال

ـ
ُم ـوو ُمـقدن

 
ن ـت ال

ـ
: تهرجىمىسـى  »و

كىــيىن قىلغــان، ئاشــكارا ۋە -مهن ئىلگىــرى! ئــى پهرۋەردىگــارىم«

يوشۇرۇن قىلغان ۋە مېنىڭ ههققىمـدە سـهن بىلىـدىغان بـارلىق     

گۇناهالرنى مهغفىرەت قىلغىـن، چـۈنكى سـهن ههممىـدىن ئـاۋۋال      

 .)سهن، ههممىدىن ئاخىرسهن ۋە ههممه نهرسىگه قادىرسهن

لـُك «   
ـ
و  ْ
ـ
، ـوو رن

س 
ـ  
لـُك اَّبـاـ� ان ال

ـ
و  ْ
ـ
ّر و ّم ِن َُ

لـُك  اللّ
ـ
إو  ْ
ـ
دن ، ـوو �ـمـة الرار  ـعزن

ا  ـ  ُُ ـمتنـك ، ـو ـر ننع 
رنـك ، وـ  ُرث  َـ بـا لنيًما ،عن ْـ بًا 

 
ًُا ، ـوُـل َن نـاانًا ـصا لـُك ل

ـ
و  ْ
ـ
ُعوُك  و

ـ
ـوو
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ن ـنا
لـُك نن   ـ   

ـ
و  ْ
ـ
لُـم ، ـوو َـع  لـإُم ِننّإـك  بنـك نن   ـشر ـنا 

َـع  ّما  ُرـ  سن فن تـف   ْ
ـ
لُـم ، ـوو َـع 

مُ 
ّ
ن ـت ـعال

ـ
ُفيُوبن  و

 
مهن بـارلىق  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  : [تهرجىمىسـى  ».ال

ردا مۇسـتههكهم تۇرۇشـنى، تـوغرا يولـدا مىڭىشـىمغا      ياخشى ئىشال

ــۈچ ــۈكرى    -ك ــرىڭگه ش ــمهن، نىئمهتلى ــىڭنى تىلهي ــۇۋەت بېرىش ق

ــى ئهمهل  ــنى ۋە ياخش ــۇۋەپپهق   -قىلىش ــقا م ــادەتلهرنى قىلىش ئىب

ــل      ــتچىل تىـ ــپ ۋە راسـ ــاغالم قهلـ ــمهن، سـ ــىڭنى تىلهيـ قىلىشـ

. سهن بىلگهن ياخشـىلىقالرنىڭ ههممىنـى تىلهيـمهن   . تىلهيمهن

ئـى  . گهن يامانلىقالرنىڭ ههممىسـىدىن پانـاه تىلهيـمهن   سهن بىل

سهن بىلگهن گۇناهالرنىڭ ههممىسىنى مهغفىرەت ! پهرۋەردىگارىم

 .»قىلغىن، سهن بارلىق غهيىپلهرنى بىلگۈچىدۇرسهن

ر  «    فن
 َ ّم رّـب ُ�ّـمٍد، ا َُ إ    اللّ �ن نن

إر  جن
ـ
، ـوو إبن

 
َـ ُـل هنف  ـتي 

ك 
ـ
، ـوو بن

ِن ـكن 

ـتن  فن
 
ال�ن ال ئـى مـۇههممهد ئهلهيهىسسـاالمنىڭ    « :تهرجىمىسـى  »ُسضن

ــرەت      ــاهلىرىمنى مهغفى ــالاله، گۇن ــۇغ ئ ــان ئۇل ــارى بولغ پهرۋەردىگ

ــى     ــۈرگىن، مېنـ ــوتلىرىنى ئۆچـ ــدىن غهزەپ ئـ ــن، قهلبىمـ قىلغىـ
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ــنه   ــدە پىتــ ــاتقان مۇددىتىڭــ ــات-ياشــ ــدىن پاســ نىڭ ئازغۇنلۇقىــ

 .»ساقلىغىن

ُّنـإا ـورّـب ُير «     ، ـر إيمن ـعظن
 
ـعر لن ال

 
، ـورّـب ال ـاب عن

 
ّم رّـب الّاـماـوا�ن ال َُ

اللّ

إ    ُعوُك بنإـك نن
ـ
، و ُـانن ُفر 

 
، ـوال ي ن ن

 
ْ ـراةن ـواإلن ـل اّلو  ن

 ِ ـفر ـواّسـوى، ـوُن
 
ٍء، َـالنـق ال ـء 

ءٍ  يـتنهن  ـشر ُير ـء  ٌا بننـاصن ـت ن ن
ن 
ـ
ن إـت . و

ـ
ٌء، ـوو ب لــك ـء  َـ َـ  ّوُل َـلـ  

ـ
ن ـت ال

ـ
ّم و َُ اللّ

  ُ ـإاطن
 
ن إـت اْ

ـ
ٌء، ـوو ُـإـك ـء  َـ َـو  ُر َـلـ   ن ـت الّظاهن

ـ
ٌء، ـوو ـدـ  ـء  ُـع  َـ  ُر َـلـ    ن

 
اِ

نننـا نن ـ 
 َ ـ  ـووـ  ّ �ن ـ�ّنا اّ�

ٌء اُ  َُونــك ـء  َـ  رن  َـلـ  
ـفق 
 
ئـى  « :تهرجىمىسـى » ال

ــارىم ــهن  ! پهرۋەردىگـ ــمانالرنىڭ پهرۋەردىگارىسـ ــهن ئاسـ ــۇغ ! سـ ئۇلـ

ــارلىق   ــهن بىزنىـــــڭ ۋە بـــ ــهن، ســـ ئهرىشـــــنىڭ پهرۋەردىگارىســـ

ئى قۇرۇق دانـالر ۋە ئـۇرۇقچىالرنى   . شهيئىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىسهن

ئـى تهۋراتنـى ئېنجىلنـى ۋە قۇرئـاننى     ! يېرىپ ئۈندۈرگۈچى ئـالاله 

ساڭا سېغىنىپ، سېنىڭ هاكىمىيىتىـڭ  ! ىلغۇچى ئالالهنازىل ق

سهن . ئاستىدىكى بارلىق نهرسىلهرنىڭ شهررىدىن پاناه تىلهيمهن

ههممىــدىن ئاۋۋالدۇرســهن، ســهندىن ئىلگىــرى هــېچ نهرســه يــوق،  

ســهن ههممىــدىن ئاخىردۇرســهن، ســهندىن كېــيىن هــېچ نهرســه    



 

87 
 

ە هـېچ  سـهن ئاشـكارا ۋە ئۈستۈنسـهن، سـېنىڭ ئۈسـتۈڭد     . بولمايدۇ

ــۇر  ــه يوقت ــهن،    . نهرس ــى بىلگۈچىس ــارلىق مهخپىيهتلىكن ــهن ب س

بىزنىـــڭ . ســـېنىڭ ئىلمىڭـــدىن تاشـــقىرى هـــېچ نهرســـه يـــوق 

ــامراتلىقتىن     ــى نـ ــن، بىزنـ ــپ بهرگىـ ــادا قىلـ ــى ئـ قهرزلىرىمىزنـ

 .»قۇرۇلدۇرۇپ باي قىلغىن

ـهإا ونإـت «   ُ ـنإ   ـزـ�ن إا ونإـت ـ إ   َـ ـواـها ـوـز�نن َـق  سن 
ـمن ن�ن ـيف  َُ

إا  اللـن َـ ُن ـولن

نهپسىمگه تهقۋاردارلىـق  ! ئى پهرۋەردىگارىم«: تهرجىمىسى» ـوـسو الــها

ــى      ــۇنى ئهڭ ياخشـ ــهن ئـ ــاكلىغىن، سـ ــۇنى پـ ــن ۋە ئـ ــا قىلغىـ ئاتـ

 .»پاكلىغۇچىدۇرسهن، سهن ئۇنىڭ ئېگىسىدۇرسهن

مّ «  َُ إزن ـوالـثـاإ ن  ِّ وُعوُك بنك نن ـ  اللّ
 َ إـرمن  الـع َـ ن ـوال

، ـوابُإ،  إ ن
ُْخ   ـوا

ن  ووُعوُك بنـك 
مهن ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: تهرجىمىسـى  »نن   ـعـاابن الـقإ  

ئـى  . ساڭا سېغىنىپ ئاجىزلىقتىن، هورۇنلۇقتىن پاناه تىلهيمهن

ساڭا سېغىنىپ قورقۇنچاقلىقتىن، بېخىللىقتىن ! پهرۋەردىگارىم

! ئــى پهرۋەردىگــارىم. ۋە بهك قېرىــپ كېتىشــتىن پانــاه تىلهيــمهن

 .»برە ئازابىدىن پاناه تىلهيمهنساڭا سېغىنىپ قه
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مّ «  َُ ُت، ـوُنـك  اللّ
لـم   ْ  ـك  نـنن ُت وــعلـي ـك  لــك و

ـ
ُت، ـوانل

 ّّ إُت، ـوُنإـك  رــو
وـيب 

ُت؛ ُعو كُ   اـصم 
ـ
ّر و ّم ِ َُ ّزرنـك ال ِنلـ  اللّ  ون ـت ون   بنعن

ّ
ا  ِنال َـ لّ�، ون ـت الإ ر  رُضن

ّ
اِ

َُ ـوابن ا واإلن  ـال يـموُ�  ُمورُإون � إ ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: تهرجىمىسـى  »ّـ

ساڭا تهسـلىم بولـدۇم، سـاڭا ئىشـهندىم، سـاڭا تهۋەككـۇل قىلـدىم،        

! ساڭا قـايتتىم، سـهن ئۈچـۈن دۈشـمهن بولـدۇم، ئـى پهرۋەردىگـارىم       

ساڭا سېغىنىپ مېنى ئازدۇرۇشىڭدىن پانـاه تىلهيـمهن، سـهندىن    

گــۈ هايــات بولــۇپ ســهن مهڭ. باشــقا هــېچ مهئبــۇد بهرههق يوقتــۇر 

 .»ئۆلمهيسهن، جىنالر ۋە ئىنسانالر ئۆلىدۇ

» ٍَ
ٍف ال ـ� ـشُع ؛ ـونن   ـيف 

 
ن ـفُع ؛ ـونن   ُـل ّـ مٍ ال 

 
ل ُعوُك بنـك نن   عن

ـ
ّن و ّم ِ َُ

اللّ

ا َـ ـ اُب ل َـ تـ ـوٍة ال �ُا  َـع  بـُع ؛ـونن    ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  «: تهرجىمىسى »ال �ـش 

هلبتىن، تويماس نهپسدىن، پايدىسـىز  ساڭا سېغىنىپ قورقماس ق

 .»بىلىمدىن ۋە ئىجابهت بولمايدىغان پاناه تىلهيمهن
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إواءن «     ه 
ـ
ـمإالن وال

 إالان وال� 
ـ
ُعوُك بنـك نن  نن ـثإـرا�ن ال

ـ
ّر و َّم ِن

 »اللّ

ــى پهرۋەردىگــارىم«: تهرجىمىســى ــان  ! ئ مهن ســاڭا ســېغىنىپ يام

 . »دىن پاناه تىلهيمهنئهخالق، ناچار قىلمىش، يامان خاهىشالر

ّن نن   ـشن ـيف س «    
ا  ر، ـووعن دن �ن رُر 

م  َن
 
ّم ول َُ ئى «: تهرجىمىسى »اللّ

ماڭا توغرا يولنى ئىلهـام قىلغىـن ۋە نهپسـىمنىڭ    ! پهرۋەردىگارىم

 .»يامانلىغىدىن مېنى ساقلىغىن

إ« ننإ�ن بنـفض 
 َ إـك ـووـ ـراسن ُـ ــاللنـك ـ�    ِن �ن  فن

 
ّم اّ َُ إـوا ـ اللّ ْن  »لنـك ـ�ّمإ   

ــى ــارىم «: تهرجىمىس ــى پهرۋەردىگ ــپ    ! ئ ــق بېرى ــاالل رىزى ــا ه ماڭ

هارامدىن ساقلىغىن، ئۆز پهزلىڭ بىلهن مېنى ئۆزۈڭدىن باشقىغا 

 .»مۇهتاج قىلمىغىن

ـ� « فن
 
ّـ ـوال ـعـفا

 
ـدى ـوالاـق ـوال َُ

 
لـُك ال

ـ
و  ْ
ـ
ّر و ّم ِن َُ

ئى « :تهرجىمىسى »اللّ

مهن ســهندىن هىــدايهت، تهقۋادارلىــق، ئىپــپهت ۋە   !پهرۋەردىگــارىم

 .»بايلىق تىلهيمهن
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َـ «   إإإـدى ـوالّاإإإـدا َُ
 
لـُك ال

ـ
إإإو  ْ

ـ
ّن و إإإّم ِ َُ

ــى «: تهرجىمىســـى »اللّ ئـ

 .»مهن سهندىن هىدايهت ۋە توغرا يولنى تىلهيمهن! پهرۋەردىگارىم

لُك«   
ـ
و  ْ
ـ
ّر و ّم ِن َُ

لنهن وـ  اللّ جن ًـ هن 
ر ُِ ن 

ـ  
 
ـ  اْ لنهن نن ن ُه ـوـنا، نجن ُت نن لـم   ـنا ـعلنم 

لنهن  لنهن ـونجن جن ًـ هن 
ر ُِ ـ  الّ ر  ُعوُك بنـك نن

ـ
لـم  ، ـوو ع 

ـ
لـإُم،  ، و ع 

ـ
ن ُه ـوـنا لـم  و ُت نن ـنا ـعلنم 

ّر  ّم ِن َُ
و  ـ�ـمٍ   اللّ

ـ
ٍل و ا نن   ُـو  َـ  

ـ
ّـنـة ـوـنا ُّـرـب ِنل

 
لـُك اب

ـ
و  ْ
ـ
ُعوُك بنـك  ، و

ـ
ـ  اّسإارن  ـوو نن

و  
ـ
ٍل و ا نن   ُـو  َـ  

ـ
لـُك  ـ�ـمٍ   ـوـنا ُّـرـب ِنل

ـ
و  ْ
ـ
ًا ـوو ِن ـ    ـضي تـُه 

 ـعـ  ُيّ ُــضاٍء ُـ
ـ
ن  ع

ـ
 ».و

مهن بىلىدىغان ۋە بىلمهيـدىغان،  ! ئى پهرۋەردىگارىم«: تهرجىمىسى

. هازىر ۋە كېيىن كېلىـدىغان بـارلىق ياخشـىلىقالرنى تىلهيـمهن    

ــى پهرۋەرد ــارىمئـ ــدىغان ۋە  ! ىگـ ــېغىنىپ مهن بىلىـ ــاڭا سـ مهن سـ

ــۈن      ــدىغان پۈت ــيىن كېلى ــدىن كې ــازىرقى ۋە بۇن ــدىغان، ه بىلمهي

پهيغهمبىرىـڭ  ! ئـى پهرۋەردىگـارىم  . يامانلىقالردىن پاناه تىلهيمهن

ــۇڭ مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالم ســهندىن تىلىــگهن    ۋە ســادىق قۇل

دىق قۇلـۇڭ  پهيغهمبىرىڭ ۋە سـا . پۈتۈن ياخشىلىقالرنى تىلهيمهن

ــارلىق    ــگهن بـ ــاه تىلىـ ــهندىن پانـ ــاالم سـ ــۇههممهد ئهلهيهىسسـ مـ

 .يامانلىقالردىن پاناه تىلهيمهن
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مهن ســـهندىن جهننهتنـــى ۋە جهنـــنهتكه ! ئـــى پهرۋەردىگـــارىم

ئـــــى . يىقىنالشـــــتۇرىدىغان ســـــۆز ۋە ئهمهللهرنـــــى تىلهيـــــمهن

ــارىم ــېغىنىپ دوزاخـــتىن ۋە دوزاخقـــا    ! پهرۋەردىگـ مهن ســـاڭا سـ

ــتۇرىد ــاه  يىقىنالشـ ــتىن پانـ ــى قىلىشـ ــۆز ۋە ههركهتلهرنـ ىغان سـ

ــمهن ــى پهرۋەردىگـــارىم . تىلهيـ ــا قىلغـــان   ! ئـ ــهندىن ماڭـ مهن سـ

هۆكۈملىرىڭنىڭ ههممىنى مهن ئۈچۈن ياخشىلىق قىلىشىڭنى 

 .»تىلهيمهن

ُد وُـهإـو ـعـ «      ـم 
 
ُ ال

ـ
ُك ـول

 
ُمل
 
ُ ال
ـ
ُ، ل

ـ
�ـك ل َُ ـال ـشن ـد  ُ ُ ـو ِّ  ا

ّ
ـ ِنال

ـ
ُير ـال ِنل

يرٌ  ٍء ُـدن ن ،.ـء  ِّ ب ـحاـن ا إـ ، ُْ
 
ْ
ـ
ُ و ِّ ، ـوا ُ ِّ ـ ِنالا

ـ
ن ، ـوال ِنل ّ ِن إُد  ـم 

 
ـل  ـوال إو  ُـ ـوال 

يمن  ـعظن
 
ر ال ـعون

 
ن ال ِّ ّوـة ِنال بنا

يـالغۇز بىـر ئـالالهتىن    « :تهرجىمىسى» .ـوال ُُ

ــۇر، ئالالهنىــڭ هــېچ شــ     رىكىېباشــقا هــېچ مهئبــۇد بهرههق يوقت

سانا ۋە پادىشاهلىق ئالالهقا خاستۇر، ئالاله  -يوقتۇر، پۈتۈن ههمدۇ

ئۆلتۈرگــۈچى ۋە تىرىلدۈرگۈچىــدۇر، ئالالهنىــڭ ههمــمه نهرســىگه  

نۇقسـانالردىن  -ئالاله تائـاالنى بـارلىق ئهيىـپ    . كۈچى يهتكۈچىدۇر

ــدۇ     ــۈن ههم ــتىمهن، پۈت ــاد ئې ــاك دەپ ي ــالى ۋە پ ــا  -خ ــانا ئالالهق س
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ن باشقا هېچ مهئبۇد بهرههق يوقتۇر، ئـالاله  بىر ئالالهتى  خاستۇر،

ــڭ مهدەد ۋە   ــدۇر، ئالالهنىــ ــۈك ۋە ئۇلۇغــ ــدىن بۈيــ ــاال ههممىــ تائــ

 .»ياردىمىدىن باشقا قۇدرەتلىك كۈچ يوقتۇر

ـما ـصإلـني ـت « ّـ ٍد،   نلن ُ�ــمن
ٍد وــعـ  ـص نن ـعـ ُ�ــمن

ـمن َُ يـم، ِننـنإـك  اللـن  ِنب إـراهن
ـعـ

يٌد، اللـن  يٌد ـ�ن  بـارن   ـعـ ـحن
ـمن يـم، َُ  ِنب إـراهن

إـت ـعـ
 
ـمإا بـاـر� ّـ ٍد،   نلن ُ�ــمن

ٍد وــعـ  ُ�ــمن

يإإدٌ  يإإٌد ـ�ن إإـك ـحن
ــارىم «: تهرجىمىســى »ِننـن ــى پهرۋەردىگ ــراهىم ! ئ ئىب

ــمهت     ــا رەهـــ ــى ئهۋالدىغـــ ــڭ ئههلـــ ــاالمغا ۋە ئۇنىـــ ئهلهيهىسســـ

قىلغىنىڭــدەك مــۇههممهد ئهلهيهىسســـاالمغا ۋە ئۇنىــڭ ئههلـــى    

ــن  ئ ــمهت قىلغىـ ــا رەهـ ــارىم . هۋالدىغـ ــى پهرۋەردىگـ ــراهىم ! ئـ ئىبـ

ئهلهيهىسســـاالمغا ۋە ئۇنىـــڭ ئههلـــى ئهۋالدىغـــا بهرىـــكهت ئاتـــا      

قىلغىنىڭــدەك، مــۇههممهد ئهلهيهىسســاالمغا ۋە ئۇنىــڭ ئههلــى     

 .»ئهۋالدىغا بهرىكهت ئاتا قىلغىن

ـاإنـةً  ُـ إـرةن   ن
 
ًة ـو ن اِ

ـاإنـ ُـ ي يـا  ُّنـا نرننـا ان ا�ا إا ـعإـااـب اّسإارن﴾ ﴿ـر
 ـوُننـ

بىزگه بـۇ دۇنيـادا ياخشـىلىق    ! ئى پهرۋەردىگارىمىز«: تهرجىمىسى



 

93 
 

ــا قىلغىــن ۋە بىزنــى    ــا قىلغىــن، ئــاخىرەتتىمۇ ياخشــىلىق ئات ئات

 ].ئايهت-٢٠١سۈرە بهقهرە [» .دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

بۇ مۇقهددەس ۋە ئۇلۇغ جايغا كېلىش شهرىپىگه ئېرىشـكهن     

قايتا ئوقۇشـى،  -قىرىدا زىكرى قىلىنغان دۇئاالرنى قايتاهاجىالر يۇ

شــۇنىڭدەك رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه كــۆپ  

ۋە ئۇنىڭــدىن باشــقا قۇرئــان كهرىــم ۋە ههدىــس      دۇرۇد يوللىشــى 

هـاجىالر ئـۆز   . شهرىپته كهلـگهن دۇئـاالرنى ئوقۇشـى مۇسـتهههبتۇر    

ىنىپ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىـك  يېل-تىللىرىدا ئالاله تائاالغا يالۋۇرۇپ

ياخشــىلىقالرنى تىــلهپ، رەســۇلۇلاله دۇئــادا تىلهكلىرىنــى ئــۈچ      

دۇئادا تىلهكنى تهكـرار سـوراش   . قېتىمدىن تهكرار تىلىگىنىدەك

 . سۈننهتتۇر

بۇ مۇبارەك زېمىن ۋە پهزىلهتلىك كۈنـدە، هـاجىالر ئـۆزىنى        

رۇپ، ناهايىتى كىچىـك ۋە كهمـتهر تۇتـۇپ، چىـن يـۈرەكتىن يـالۋۇ      

ــالاله تائاالنىــڭ رەهــمهت ۋە مهغفىرىتىنــى سورىشــى ۋە ئۇنىڭغــا    ئ

سېغىنىپ دوزاختىن پاناه تىلىشـى، ئـۆزىنى تهكشـۇرۇپ، ئـۆتكهن     

 .خاتالىقلىرىغا چىن تهۋبه قىلىشى ئىنتايىن مۇهىمدۇر
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ئالاله تائاال بـۇ ئولـۇغ كۈنـدە، بـۇ مـۇقهددەس جايغـا توپالشـقان        

بــۇ كۈنـدە ئــالاله  . ت قىلىـدۇ جامـائهتلهرگه ناهــايىتى كـۆپ رەهــمه  

پهرىشتىلهر ئالدىـدا پهخىرلىنىـدۇ ۋە نۇرغۇنلىغـان      تائاال ئۇالردىن

بۇ ئۇلۇغ كۈنـدە شـهيتاندىنمۇ   . كىشىلهرنى دوزاختىن ئازاد قىلىدۇ

ئائىشـه  . خار ۋە بىچارە، ئۈمىدسىز ۋە ههقىر بىر مهخلۇق بولمايـدۇ 

ــته، ر    ــان ههدىس ــۋايهت قىلغ ــادىن رى ــۇ ئهنه ــۇلىلاله رەزىيهللهه ەس

ــگهن    ــداق دې ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــاال  «: س ــالاله تائ ئ

ئهرەفات كۈنىدىكىدەك بهنـدىلىرىنى دوزاخـتىن ئـازاد قىلىـدىغان     

ئالاله تائاال پهرىشـتىلىرى ئالدىـدا ئهرەفاتتـا    . يهنه بىر كۈن يوقتۇر

تۇرىۋاتقان مۆئمىنلهر بىـلهن پهخىرلىنىـپ، مېنىـڭ بهنـدىلىرىم     

ئـــۇالر ســـهندىن : پهرىشـــتىلهر. يـــدۇ؟ دەپ ســـورايدۇنېمىنـــى خاال

دوزاختىن ئازاد قىلىشىڭنى سوراۋاتىدۇ دېگهندە، ئالاله تائاال گۇۋاه 

ــدىم   ــازاد قىلـ ــتىن ئـ ــۇالرنى دوزاخـ ــۇڭالركى، مهن ئـ ــدۇ  بولـ » .دەيـ

 ].مۇسلىم، نهسائى ۋە ئىبنى ماجه[

بۇ ئۇلۇغ كۈندە مۇسۇلمانالر بارلىق گۇناه مهئسىيهتلهرگه      

تتىق تهۋبه قىلىپ، ئالاله تائـاالدىن مهغفىـرەت تهلهپ قىلىشـى    قا
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ۋە زىكىر، دۇئاالرنى كۆپ قىلىش ئـارقىلىق شـهيتاننى مهغلـۇپ ۋە    

ــۇغ ئـــالاله تائاالغـــا ههقىقـــى       ــار قىلىشـــقا تېرىشىشـــى، ئۇلـ خـ

 .بهندىچىلىكنى نامايهندە قىلىشى الزىمدۇر

ــا قهدەر،      ــۈن ئولتۇرغانغ ــا ك ــيىن ت  هــاجىالر پېشــىندىن كې

تهزەررۇ بىلهن ئالاله تائاالغا ناهايىتى قاتتىق يولۋۇرۇپ دۇئـا  -تهۋبه

ــهتنى     ــۇغ پۇرس ــۇ ئۇل ــلهن مهشــغۇل بولىشــى ۋە ب ئىســتىغفارالر بى

 .غهنىمهت بىلىشى الزىم

كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن ئهرەفاتتا تۇرۇش ۋاقتى تۈگهيدۇ،    

ئاســتا مــۇزدەلىفهگه قــاراپ   -هــاجىالر تهلبىــيه ئېيتىــپ ئاســتا   

ــاتتىن   . ىشــقا باشــاليدۇ مېڭ ــرى ئهرەف كــۈن ئولتۇرۇشــتىن ئىلگى

چۈنكى رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى . قايتىش جائىز ئهمهستۇر

ــا قهدەر   ــان  ۋەســهللهم كــۈن ئولتۇرغانغ ــا تۇرغ ــته  . ئهرەفاتت ــۇ ههق ب

ــدۇ   ــداق دەي ــز مۇن ــدىن  «: پهيغهمبىرىمى ــادەتلىرىنى مهن ههج ئىب

  ].نهسائى رىۋايىتى[» .ئۈگىنىڭالر
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هاجىالر مۇزدەلىفهگه يېتىپ كهلگهن هامان نامـاز شـامنى      

ئۈچ رەكئهت ۋە ناماز خۇپتهننى ئىككى رەكئهت قىلىـپ بىـر ئهزان   

مـۇزدەلىفهگه كهلگۈچىلىـك   . ئىككى تهكبىر بىـلهن ئـادا قىلىـدۇ   

ــپ       ــى كىرى ــڭ ۋاقت ــپ، خۇپتهننى ــۈپ كېتى ــى ئۆت ــامنىڭ ۋاقت ش

ــدۇ   ــدا شــامنى ئوقۇماي ــۇزدەلىفهگ. قالســىمۇ، يول ــام  م ه كېلىــپ ش

رەسـۇلىلاله سـهللهلالهۇ   . بىلهن خۇپتهننى بىرلهشتۈرۈپ ئوقۇيدۇ

 .ئهلهيهى ۋەسهللهم شۇنداق قىلغان

بهزىلهر مۇزدەلىفهگه كېلىپال شهيتانغا ئاتىدىغان تاشالرنى     

ــۇ   تېرىشــكه باشــاليدۇ ۋە تــوغرا دەپ ئېتىقــاد قىلىــدۇ، ئهكســىچه ب

ــوغرا ئهمهس ــ . تـ ــدىن كېـ ــۇزدەلىفهگه كهلگهنـ ــاۋۋال مـ يىن ئهڭ ئـ

. قىلىدىغان ئىش شام بىلهن خـۇپتهننى بىرلهشـتۈرۈپ ئوقۇشـتۇر   

ناماز ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ئانـدىن قالغـان ئىشـالرنى قىلىـش     

 .كېرەك

رەســـۇلىلاله ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم شـــهيتانغا      

ــان      ــكه بۇيرۇغ ــدىن تېرىش ــڭ ئۆزى ــنى مۇزدەلىفهنى ــدىغان تاش ئاتى
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فهدىن مىناغا بارىدىغان چاغدا تهرسـه يـاكى   تاشنى مۇزدەلى. ئهمهس

 . مىنانىڭ ئۆزىدىن تهرسىمۇ جايىز بولىدۇ

پۈتــۈن هــاجىالر مـــۇزدەلىفهدە قونــۇپ ئهتتىگهنــدە نامـــاز         

بامداتنى ئوقۇغاندىن كېـيىن، قىـبلىگه ئالـدىنى قىلىـپ زىكىـر،      

تهسبىه ۋە تهكبىـر ئېيتىـپ، قـولىنى كۆتـۈرۈپ تـاڭ سـۇزۇلگىچه       

مۇزدەلىفهنىــڭ قايســى يېرىــدە تۇرســا بولىــدۇ، . ىــدۇقهدەر دۇئــا قىل

ــپ ئهمهس   ــۇرۇش ۋاجى ــر يهردە ت ــۇم بى ــبهر  . مهل ــته پهيغهم ــۇ ههق ب

بــۇ يهردە تــۇردۇم، مۇزدەلىفهنىــڭ «: ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .ههممىسى تۇرىدىغان جايدۇر

چه مۇزدەلىفهدە نامـاز بامـداتنى ئوقـۇپ بولـۇپ، تـاڭ سـۇزۇلگى       

دۇئــا قىلغانــدىن كېــيىن، كــۈن چىقىشــتىن ئىلگىــرى هــاجىالر  

ئاجىز كىشىلهر، قېرى ئايالالر ۋە كىچىك بـالىالر  . مىناغا ماڭىدۇ

بـۇ  . يېرىم كىچىدىن كىيىن مىناغا قاراپ يۈزلهنسه جائىز بولىدۇ

ههقته ئائىشه ۋە ئۇممـۇ سـهلهمه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇالردىن ههدىـس      

ر يولــدا تهلبىيهنـى كـۆپ ئېيتىــدۇ ۋە   هـاجىال . رىـۋايهت قىلىنغـان  
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دېـــگهن جايغـــا كهلگهنـــدە تېـــزراق مـــېڭىش " ۋادى مهههسســـىر"

 .مۇستهههپتۇر

مىناغــا بارغانــدا رەســۇلۇلالهنىڭ ســۈننىتىگه ئهگهشــكهن     

هالـــدا، چــــوڭ شـــهيتانغا تــــاش ئېتىشـــتىن بــــۇرۇن تهلبىــــيه    

تاشــنى . توختــاپ، شــهيتانغا يهتــته دانه تــاش ئاتىــدۇ  ئېيتىشــتىن

" ئـالاله ئهكـبهر  "ئارقىدىن ئاتىدۇ ۋە ههربىر تاشـنى ئاتقانـدا   -رقائا

شهيتانغا تاش ئېتىشتا مىنانى ئـوڭ  . دەپ تهكبىر ئېيتىپ ئاتىدۇ

ــۇرۇپ ئېــتىش    تهرىپىــدە، بهيتــۇلالهنى ســول تهرىپىــدە قىلىــپ ت

قىستاڭچىلىق بولـۇپ قالسـا قايسـى تهرەپـتىن ئاتسـا      . ياخشىدۇر

) ئوتتـــۇردىكى مۇنارغـــا(تانغا ئاتقـــان تاشـــنىڭ شـــهي. بولىۋىرىـــدۇ

ئهگهر تاش مۇنارغـا تهگكهنـدىن كېـيىن، دائىـرىگه     . تېگىشى الزىم

بۇ سـۆزنى  . [چۈشمهي باشقا يهرگه چاچراپ كهتسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ

]. ئىمام نهۋەۋى شهرهى مۇههززەب دېـگهن كىتابىـدا بايـان قىلغـان    

. ئاتىــدىغان تاشــنىڭ ههجمــى نوقــۇتتىن چــوڭراق بولســا بولىــدۇ  

ــدە ههركــۈنى   ئۇ ــۈچ كۈن ــۈچ  ٢١نىڭــدىن كېيىنكــى ئ دانه تاشــنى ئ

. بـۇ تاشـالرنى مىنـادىن ئېلىـپ ئاتسـىمۇ بولىـدۇ      . شهيتانغا ئاتىدۇ
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ــۈننهتته    ــتىش ســ ــۇپ ئېــ ــنى يۇيــ ــدەك تاشــ ــلهر قىلغىنىــ بهزىــ

ئهمما شهيتانغا بىـر قېـتىم ئېتىلىـپ بولغـان     . كۆرسىتىلمىگهن

 .تاشالرنى تېرىپ ئېتىش جائىز ئهمهس

انغا تاش ئېتىپ بولغاندىن كېـيىن قۇربـانلىق   چوڭ شهيت   

ــدۇ ــانلىقنى كهســكهندە . قىلى ــالاله ئهكــبهر،  : "قۇرب بىســمىلاله ئ

ــكه    ــنكه ۋە ئىلهي ــازا مى ــالالهۈممه ه ــدىنى  " ئ ــڭ ئال دەپ هايۋاننى

ئالدى (تۆگىنىڭ سول قولىنى. قىبلىگه قىلىپ تۇرۇپ بوغۇزاليدۇ

الش، كــاال ۋە بــاغالپ، ئــۆرە تۇرغــان هالىتىــدە بوغــۇز) ســول پــۇتىنى

قايسـى بىـر سـهۋەپ بىـلهن     . قوينى ياتقۇزۇپ بوغۇزالش سـۈننهتتۇر 

هـــايۋاننى بوغۇزلىغانـــدا قىـــبلىگه قارىتالمـــاي قالســـىمۇ دۇرۇس 

ــۇرۇپ    . بولىــدۇ ــبلىگه قىلىــپ ت ــدىنى قى ــېكىن هايۋاننىــڭ ئال ل

قۇربانلىق قىلىنغـان  . بوغۇزالش ۋاجىپ ئهمهس بهلكى سۈننهتتۇر

ــهدىقه  هايۋانالرنىـــڭ گۆشـــىدىن ئ ــا سـ ۆزىمـــۇ يهيـــدۇ ۋە نامراتالرغـ

ُمإوا  :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ عن ط 
ـ
إا ـوو َـ ن  ﴿َـُكُإوا نن

إإإـ ﴾ ـفقن
 
َـ ال ن ـإإإا�

 
ــى اْ ــڭ  «: تهرجىمىسـ ــىلهر قۇربانلىقىڭالرنىـ سـ
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-٢٨سـۈرە ههج  [» .گۆشىدىن يهڭالر، مۇهتاجغا، پېقىرغا بېـرىڭالر 

 ].ئايهت

اقتــى ههققىــدە ئهڭ كۈچلــۈك ســۆز، قۇربــانلىق قىلىــش ۋ    

ــڭ  ــدىن -١٠زۇلههججىنى ــۈنى-١٣كۈنى ــى  ( ك ــڭ بىرىنچ هېيتنى

بۇ ۋاقىتنىڭ قايسـى  . كۈن ئولتۇرغۇچىلىكتۇر) كۈنى-٤كۈنىدىن 

قۇربـانلىق  ( بـۇ كـۈنلهر   . بىرىدە قۇربانلىق قىلسـا جـائىز بولىـدۇ   

 .دەپ ئاتىلىدۇ) قىلىش كۈنى

ــانلىق قىلىـــپ بولغانـــدىن كېـــيىن           چېچىنـــى قۇربـ

ــاكى چۈشــۈرىدۇ  ــدۇر . قىســقارتىدۇ ي . چېچىنــى چۈشــۈرگهن ئهۋزەل

ــى      ــهللهم چېچىن ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلىلاله س ــۈنكى رەس چ

چۈشــۈرگهنلهرگه رەهــمهت ۋە مهغفىــرەت تىــلهپ ئــۈچ قېــتىم دۇئــا  

ــان     ــا قىلغ ــتىم دۇئ ــر قې ــقارتقانالرغا بى ــى قىس ــان، چېچىن . قىلغ

. قىلمايــــدۇچېچىنىــــڭ بهزى قىســــمىنى چۈشــــۈرۈش كۇپــــايه 

بۇيهرلىرىدىن قىسقارتىپ قويوش جائىز ئهمهس، -چېچىنىڭ ئۇيهر

چېچىنـــى چۈشـــۈرگهنگه ئوخشـــاش چاچنىـــڭ ههمـــمه يېرىـــدىن 

 .قىسقارتىش الزىم بولىدۇ
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ــالق        ــر ئۆرۈمىـــدىن چىمچىـ ــالالر چېچىنىـــڭ ههربىـ ئايـ

ئهگهر ئۇنىڭـدىن ئـازراق   . ئـۇچى مىقدارىـدا كېسـىدۇ     بارمىقىنىڭ

 .ولىدۇكهسسىمۇ جائىز ب

ــى          ــانلىق قىلىــپ، چېچىن ــاش ئېتىــپ، قۇرب شــهيتانغا ت

. چۈشۈرۈپ بولغاندىن كېيىن ئېهرامـدىن يېـرىم چىققـان بولىـدۇ    

. ئېهرامدا مهنئىي قىلىنغان ئىشالرنىڭ ههممىسى هاالل بولىـدۇ 

. ئايالنىــڭ جىنســى ئــاالقه قىلىشــى جــائىز بولمايــدۇ-لــېكىن ئهر

ــيىن خ  ــدىن كې ــرىم چىققان ــى ئېهرامــدىن يې ۇشــپۇراق ئهتىرلهرن

ئىستىمال قىلىـپ بهيتـۇلالهنى تـاۋاپ قىلىـش ئۈچـۈن ههرەمـگه       

ئائىشـه رەزىيهلالهـۇ ئهنهـا بـۇ ههقـته مۇنـداق       . مېڭىش سۈننهتتۇر

ــدۇ ــى ۋەســـهللهمگه    «: دەيـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ مهن رەسـ

ــپ      ــدىن چىقىــ ــرى ۋە ئېهرامــ ــتىن ئىلگىــ ــا كىرىشــ ئېهرامغــ

ىلگىـرى خۇشـپۇراق نهرسـىلهرنى    بهيتۇلالهنى تاۋاپ قىلىشتىن ئ

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .چېچىپ قويغان ئېدىم

بۇتـاۋاپ ههجنىـڭ    دەپ ئاتىلىـدۇ،  " تـاۋاپ ئىفـادە  "بۇ تاۋاپ     

ــۇرۇپ ههج       ــاي ت ــاۋاپنى قىلم ــۇ ت ــۇپ، ب ــدىن بول ــى پهرزلىرى ئاساس
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ُضو: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇناق دەيـدۇ . تامامالنمايدۇ ـق 
 
م  ﴿ُ�ّم ل َُ َــف�ـ ا 

 ﴾ ـعتنيقن
 
ـي تن ال

 
وا بناْ

ّوَُ َّ ـ
 
ُوَُوا نُُاورُـهم  ـول

 
ئانـدىن ئـۇالر   «: تهرجىمىسـى ـول

ــۇن   ــى تازلىســ ــيىن  (كىرلىرىنــ ــدىن كېــ ــدىن چىققانــ ئېهرامــ

ــۇن  ــاقلىرىنى ئالسـ ــاچلىرىنى، تىرنـ ــان  )چـ ــتىگه ئالغـ ــۆز ئۈسـ ، ئـ

اپ نــى تــاۋ) بهيتــۇلاله(ئىبــادەتلهرنى ئــادا قىلســۇن، قهدىمــى بهيــت

 ].ئايهت-٢٩سۈرە ههج [» . قىلسۇن

ههرەمگه بېرىپ كهئبىنى تـاۋاپ قىلىـپ، ئىككـى رەكـئهت        

ناماز ئوقۇغاندىن كېيىن، سافا ۋە مهرۋە ئوتتۇرىسىدا يهتـته قېـتىم   

ههجـدىن ئىلگىرىكـى   . بـۇ سـهئيى ههج ئۈچۈنـدۇر   . سهئيى قىلىدۇ

بــۇ ههقــته ئۆلىماالرنىــڭ ئهڭ   . ســهئيى بولســا ئــۆمرە ئۈچۈنــدۇر   

ۈچلۈك سۆزى شـۇكى، ئـۆمرە بىـلهن ههجـگه بىـر سـهئيى كۇپـايه        ك

ئۆمرە ئۈچۈن ئايرىم، ههج ئۈچۈن ئايرىم سهئيى قىلىـش  . قىلمايدۇ

ــرەك ــا   . كې ــۇ ئهنه ــه رەزىيهللهه ــته ئائىش ــۇ ههق ــۇلۇلالهتىن ب رەس

ــدۇ    ــداق دەي ــپ مۇن ــۋايهت قىلى ــهللهلالهۇ   : رى ــۇلۇلاله س ــز رەس بى

: مىــزدە، رەســۇلىلالهئهلهيهــى ۋەســهللهم بىــلهن ههجــگه كهلگىنى 
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قۇربانلىقنى ئۆزى بىلهن بىـرگه ئېلىـپ كهلگهنـلهر ههج بىـلهن     «

ههر ئىككىسىنى ئادا قىلىـپ  . ئۆمرەگه بىردەك ئېهرام باغلىسۇن

دېدى، دېگهندىن كېيىن يهنه » بولمىغىچه ئېهرامدىن چىقمىسۇن

پهقهت ئـۆمرەگه ئېهـرام باغلىغـانالر بهيتـۇلالهنى     : "مۇنداق دەيدۇ

مهرۋە ئوتتۇرىـدا سـهئيى قىلغانـدىن كېـيىن     -لىـپ، سـاپا  تاۋاپ قى

ئۇنــــدىن كېــــيىن مىنــــادىن قايتىــــپ  . ئېهرامــــدىن چىقتــــى

." كىرگهندىن كېيىن ههج ئۈچۈن يهنه بىر قېـتىم تـاۋاپ قىلـدى   

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[

ئىبنـــى ئاببـــاس رەزىيهلالهــــۇ ئهنهـــۇدىن ههج تهمهتتــــۇئ      

ۋىدالىشـىش ههججـى يىلـى    : يدۇتوغرىسدا سورالغىنىدا مۇنداق دە

مۇهـــاجىرالر، ئهنســـارىالر ۋە رەســـۇلۇلالهنىڭ ئايـــاللىرى ههجـــگه 

ــدى  ــيهت قىل ــيىن،     . نى ــدىن كى ــپ كهلگهن ــگه يىتى ــز مهككى بى

قۇربانلىق ههيدەپ كهلمىگهنلهردىـن  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

شـۇنىڭ بىـلهن بىـز    . دېـدى » باشقىالر ههج بىلهن ئۆمرە قىلىڭالر

ئيى تامــامالپ ئېهرامــدىن چىقتــۇق ۋە ئايــاللىرىمىز  تــاۋاپ ۋە ســه

 . بىلهن بىرگه بولدۇق، كېيىملىرىمىزنى كهيدۇق
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كىمىكـى قۇربـانلىق ههيـدەپ كهلـگهن     «: يهنه بىر ههدىسـته 

ئاندىن » .بولسا، قۇربانلىقنى كهسمىگىچه ئېهرامدىن چىقمىسۇن

كۈنى ههجـگه نىـيهت قىلىـپ ئېهرامغـا     " يهۋمۇتتهرۋىه"«كىيىن 

ــ ــدۇقكېرىشـ ــالىيهتلهرنى   . كه بۇيرۇلـ ــاتتىكى پائـ ــا ۋە ئهرەپـ مىنـ

تۇگهنكهنــدىن كىــيىن، مهككىــگه كېرىــپ بهيتــۇلالهنى تــاۋاپ ۋە  

يۇقىرىـدىكى  ]. بۇخارى رىـۋايىتى [» .مهرۋىنى سهئيى قىلدۇق-ساپا

سۆزلهرنىڭ خۇالسىسـى؛ ههج تهمهتتـۇئ قىلغـۇچى ئىككـى قېـتىم      

 .ىدۇرئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچ. سهئيى قىلىدۇ

جـــابىر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇدىن مۇســـلىم رىـــۋايهت قىلغـــان 

-پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە سـههابه كېـرامالر سـاپا    «: ههدىسته

يهنـى  . دەيـدۇ » مهرۋە ئارىسىدا پهقهت بىر قېتىمال سهئيى قىلغـان 

رەســۇلۇلاله ئهلهيهىسســاالم ۋە ســاهابىالردىن قۇربــانلىق ههيــدەپ 

. ۇگۇگهنگه قهدەر ئېهرامدىن چىقمىغـان كهلگهنلهر، ئۆمرە ۋە ههج ت

دېــمهك؛ قىــران ههج نىيىتــى بىــلهن ئېهرامغــا كىــرگهن كىشــى،  

يهنـى مهرۋىـگه   (سافا ۋە مهرۋە ئارىسىدا بىر قېتىمال سهئيى قىلىدۇ

شــۇنىڭدەك ههججــى ئىفــراد ). تــۆت، ســاپاغا ئــۈچ بېرىــپ كىلىــدۇ 
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نىيىتى بىـلهن ئېهرامغـا كېـرگهن كىشـىمۇ قۇربـانلىق كـۈنىگه       

قــارىن ۋە ئىفــراد   . ئېهرامــدىن چىقمايــدۇ  ) يهۋمــۇننههرى (دەر قه

ههجگه نىيهت قىلغان كىشى، قهدەم تهشرىپ تاۋىپىـدىن كىـيىن   

ــهئيى    ــيىن سـ ــدىن كىـ ــاۋاپۇل ئىفادىـ ــا، تـ ــان بولسـ ــهئيى قىلغـ سـ

بــۇ هۆكــۈم ئــارقىلىق، ئائىشــه رەزىيهلالهــۇ  . قىلمىســىمۇ بولىــدۇ

ابىر رەزىيهلالهــۇ ئهنهـا ۋە ئىبنــى ئابباســنىڭ رىــۋايىتى بىــلهن، جــ 

ئهنهۇنىڭ رىۋايىتى ئارىسىدىكى چۈشۈنىشسـىزلىك يوقايـدۇ ۋە بـۇ    

ههقــته رىــۋايهت قىلىنغــان ههدىســلهرنىڭ ههممىســىگه ئهمهل     

 . قىلىنغان بولىدۇ

ــاش ئېتىشــتا بىرىنچــى قىلىــپ كىچىــك  : تــاش تهرتىپــى ت

تاشـالرنى قىـبلىگه ئالـدىنى قىلىـپ تـۇرۇپ      . شهيتاندىن باشاليدۇ

" ههربىـر تاشـنى ئاتقانـدا    . ئارقىدىن ئاتىـدۇ -الرنى ئارقاتاش. ئاتىدۇ

ــالاله ئهكــبهر ــر ئېيتىــدۇ" ئ ــاش ئېتىــپ  . دەپ تهكبى شــهيتانغا ت

بولغانــدىن كېــيىن ئالــدىنى قىــبلىگه قىلىــپ ئىككــى قــولىنى  

 .كۆتۈرۈپ، ئىخالس بىلهن دۇئا قىلىدۇ
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تــاش . ئۇنىڭــدىن كېــيىن ئوتتــۇرانچى شــهيتانغا تــاش ئاتىــدۇ

دىن كېــيىن ئالــدىنى قىــبلىگه قىلىــپ ئىككــى  ئېتىــپ بولغانــ

ــا قىلىــدۇ   ــۈرۈپ، ئىخــالس بىــلهن دۇئ ــدىن چــوڭ . قــولىنى كۆت ئان

چــوڭ شــهيتانغا تــاش ئېتىــپ بولغانــدىن  . شــهيتانغا تــاش ئاتىــدۇ

 .كىيىن، ئۇ يهردە توختىمايدۇ

ئهتىسى يهنـى هېيتنىـڭ ئـۈچىنچى كـۈنى يهنه يۇقـۇرىقى          

هېيتنىـڭ تـۆتىنچى   . اتىـدۇ تهرتىپ بويىچه ئـۈچ شـهيتانغا تـاش ئ   

بۇنىـڭ بىـلهن ههج   . كۈنىمۇ شۇ بويىچه ئۈچ شهيتانغا تـاش ئاتىـدۇ  

-١١زۇلههجــجه ئېيىنىــڭ . ئىبـادىتى پۈتــۈنلهي تــۈگىگهن بولىـدۇ  

تهشــرىق ) " كـۈنلىرىنى -٤-٣-٢هېيتنىــڭ (كـۈنلىرىنى  -١٣-١٢

ــۈنلىرى  ــدۇ" ك ــڭ . دەپ ئاتىلى ــۈنلىرى -١٢ۋە -١١زۇلههججىنى ك

ــ   ــۇش ۋاجى ــادا قون ــدە    مىن ــۈن ئىچى ــى ك ــۇ ئىكك ــۇنىڭدەك ب پ، ش

كۈنىمــۇ -١٣زۇلههججىنىــڭ . شــهيتانغا تــاش ئېتىشــمۇ ۋاجىپــدۇر

. مىنادا قونۇش ۋە شهيتانغا تاش ئېتىشـنىڭ سـاۋابى بهك چوڭـدۇر   

ــڭ   ــى زۇلههججىنىـ ــدىرىغان كىشـ ــپ  -١٢ئالـ ــاش ئېتىـ ــۈنى تـ كـ

ئـالاله تائـاال بـۇ    . بولغاندىن كېيىن، قايتىپ كهتسـه رۇخسـهت بـار   



 

107 
 

ــ ــدۇههقــته مۇن إإـم ـعلـي إإهن﴾ :داق دەي
إإـال ِن� 

ن َـ
ـن�  إإـ  ان يـإإو  َـن ـع َـ  ﴿ـ�ـمإإ  

مىنادىن ئالدىراپ ئىككـى كۈنـدە قايتقـان ئـادەمگه     «: تهرجىمىسى

قايتقـان  ) ئـۈچ كـۈن تـۇرۇپ   (تهخىـر قىلىـپ   . هېچ گۇناه بولمايدۇ

ئايهتنىـڭ بىـر   -٢٠٣سـۈرە بهقهرە  [» .ئادەمگىمۇ هېچ گۇناه يوقتۇر

 ].قىسمى

ه ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم ئالــدىرىغانالرغا رەسـۇلىلال  

ئىككى كۈندىن كېيىن رۇخسهت بېرىپ، ئـۆزى مىنـادا ئـۈچىنچى    

كۈنىمــۇ تــۇرۇپ، كــۈن ئېگىلگهنــدىن كېــيىن ئــۈچ شــهيتانغا تــاش 

ئېتىپ بولۇپ، پىشىن نـامىزىنى ئوقۇشـتىن ئىلگىـرى مىنـادىن     

 .ئايرىلغان

ېلىپ كهلگهن كىچىك بالىالرنى ههج قىلدۇرۇش ئۈچۈن ئ    

كىشىلهر، ئهگهردە بالىالر تاشـلىرىنى ئېتىشـتىن ئـاجىز كهلسـه،     

ــپ      ــيىن، تهرتى ــدىن كې ــپ بولغان ــلىرىنى ئېتى ــڭ تاش ئۆزلىرىنى

ــدۇ     ــائىز بولى ــا ج ــلىرىنى ئاتس ــڭ تاش ــلهن بالىلىرىنى ــابىر . بى ج

بىــز رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ «: رەزىيهلالهــۇ ئهنهــۇ مۇنــداق دەيــدۇ
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بىـرگه ههج قىلغـان ئىـدۇق، ئـارىمىزدا     ئهلهيهى ۋەسهللهم بىـلهن  

ئايالالر ۋە كىچىك بالىالر بار ئېدى، كىچىك بالىالر ئۈچۈن نىـيهت  

 ].ئىبنى ماجه رىۋايىتى[» .قىلدۇق ۋە ئۇالر ئۈچۈن تاش ئاتتۇق

ياشانغان، كېسهل كىشـىلهر ۋە هامىلـدار ئايـالالر ئۈچـۈن          

ئـالاله تائـاال   . ۇباشقا بىر كىشى ۋاكالىتهن تاش ئاتسا جائىز بولىـد 

تُم  ﴾ :مۇنـــداق دەيـــدۇ  ع  َـ إإإتـ  ْ ِـّ ـنإإإا ا َـنُقوا ا : تهرجىمىســـى  ﴿َـإإإا

ــالر  « ــا تهقۋادارلىــق قىلىڭ » .تاقىتىڭالرنىــڭ يېتىشــىچه ئالالهق

ــابۇن  [ ــۈرە تهغ ــمى  -١٦س ــر قىس ــڭ بى ــرى  ]. ئايهتنى ــدا زىك يۇقۇرى

قىلىنغــان كىشــىلهر، تــاش ئاتىــدىغان يهردىكــى قىســتاڭچىلىققا 

ــاقهت قىالل ــۈپ      ت ــى ئۆت ــتىش ۋاقت ــاش ئې ــهۋەپلىك ت ــۇ س ــدۇ، ب ماي

تاش ئېتىش ۋاقتى ئۆتۈپ كهتكهندىن كېيىن قازاسـىنى  . كېتىدۇ

ــاش ئېتىشــقا قــۇدرىتى  . قىلىــش يولغــا قويۇلمىغــان  شۇڭالشــقا ت

يهتمهيدىغان كىشىنىڭ تېشىنى باشقا بىر كىشى ئۇنىڭ ئورنىـدا  

ىغان لېكىن كېيىن قىلغىلى بولىد. ئېتىپ قويسا جائىز بولىدۇ

ــائىز ئهمهس  . ئهمهلـــلهرگه باشـــقا كىشـــىنى ۋەكىـــل قىلىـــش جـ

نهفله ههج ياكى نهفله ئۆمرە ئۈچۈن ئېهرامغا كىـرگهن  : مهسىلهن
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كىشى، باشقا بىرىنى ۋاكالهتهن ئۆمرە ياكى ههجنـى ئـادا قىلىشـقا    

ــاكى ههج بولغــان  . نائىــپ قىلىشــى جــائىز ئهمهس  ــۆمرە ي نهپــله ئ

ـإإّج . جىــپ بولىــدۇتهقــدىردىمۇ ئۆزىنىــڭ تولۇقلىشــى ۋا
 
إإوا ال رنما

ـ
﴿ـوو

إإإهن﴾
نلّ إإـرـة ل ُعم 

 
ــالاله رازىلىقــى  «: تهرجىمىســى  ـوال ــۆمرەنى ئ ههج ۋە ئ

ئايهنىـــڭ بىـــر  -١٩٦ســـۈرە بهقهرە [» ئۈچـــۈن تولـــۇق ئورۇنـــداڭالر

شۇنىڭدەك تاۋاپ ۋە سهئيىمۇ ۋاقتى ئۆتۈپ كهتمهيـدىغان  ]. قىسمى

شىنى نائىپ قىلىـش  شۇڭا ئۇنىڭغىمۇ باشقا كى. ئىبادەتلهردىندۇر

ئهممــا شــهيتانغا ئاتىــدىغان تاشــالرنى ئــۆز ۋاقتىــدا  . جــائىز ئهمهس

 .ئاتمىسا ۋاقتى ئۆتۈپ كېتىدۇ

ئهرەفاتتـــا تـــۇرۇش، مـــۇزدەلىفهدە قونـــۇش، مىنـــادا قونـــۇش    

قاتارلىق ئىبادەتلهرنىڭ ۋاقتى بهلگىلهنگهن بولۇپ، ۋاقتـى ئۆتـۈپ   

لــېكىن . مايــدۇكهتسـه ئىككىنچــى قېـتىم ئــادا قىلىـۋالغىلى بول   

ــاجىز     ــىمۇ، ئــ ــهققهتلىك بولســ ــۇش مۇشــ ــۇر يهرلهردە قونــ مهزكــ

ــدۇر  ــى مومكىنـ ــۇ يهرلهرگه كېلىشـ ــىلهرنىڭ ئـ ــقا . كىشـ شۇڭالشـ

ئهممـا تـاش   . مهزكۇر ئورۇنالرغـا ههر كىشـى ئـۆزى كېلىشـى الزىـم     
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ــىمايدۇ  ــا ئوخش ــتىش ئۇنىڭغ ــالىه   . ئې ــهلهف س ــۈن س ــۇنىڭ ئۈچ ش

كىشـىلهر ئورنىغـا   ئالىمالردىن تـاش ئېتىشـتىن ئـاجىز كهلـگهن     

ــدىغانلىقى    ــائىز بولىـ ــا جـ ــل قىلسـ ــىنى ۋەكىـ ــر كىشـ ــقا بىـ باشـ

      .توغرىسىدا هۆكۈملهر قهيت قىلىنغان

ئىبادەتلهرنىــڭ ههممىســى ئــالاله تائــاال ۋە ئۇنىــڭ ئهلچىســى 

ــۆزىگه ۋاجىــپ    تهرپىــدىن بېكىــتىلگهن بولــۇپ، ههربىــر كىشــى ئ

ئورنىغـا باشـقا   ئهممـا  . بولغان ئىبادەتنى ئۆزى ئـادا قىلىشـى الزىـم   

بىرىنى ۋەكىل قىلىش، ههدىسـلهر سـابىت بولغـان ئىبـادەتلهردىال     

ــدۇ   ــقا بولى ــل قىلىش ــۆزى   . ۋەكى ــلىرىدا ئ ــادەت ئىش ــا ئىب بولمىس

 .خالىغانچه ئىش قىلىشقا بولمايدۇ

شــهيتانغا تــاش ئىتىشــقا ۋەكىــل بولغــان كىشــى ههربىــر      

لغــان شـهيتانغا ئۆزىنىــڭ تېشـىنى ئاتقانــدىن كېـيىن، ۋەكىــل قى   

ئـۈچ شـهيتاننىڭ ههممىسـىگه    . كىشىنىڭ تېشىنى ئاتسا بولىـدۇ 

ئۆزىنىـڭ تېشــىنى ئېتىــپ بولغانـدىن كېــيىن، باشــتىن باشــالپ   

ۋەكىــل قىلىنغــان كىشــىنىڭ تېشــىنى ئېتىشــقا بۇيرۇلغــان      

ئـۈچ  . ئۆلىماالر يۇقىرىدىكى هۆكـۈمنى ئىلگىـرى سـۇرىدۇ   . ئهمهس
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ولۇپ، ئانـدىن  شهيتاننىڭ ههممىسىگه ئۆزىنىڭ تېشىنى ئېتىپ ب

ــۆزنىڭ      ــگهن س ــدۇ دې ــىنى ئاتى ــىنىڭ تېش ــان كىش ــل قىلغ ۋەكى

دىنــدا . مۇشــهققهت بولىــدۇ-ئۇنــداق بولغانــدا، جاپــا. ئاساســى يــوق

﴿ـوـنا ـجـعإـ   :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. مۇشهققهت يوقتۇر

إإإـرٍج﴾ ُـ إإإ    يإإإ ن نن
ــدا «: تهرجىمىســـى ـعلـإإإي ُ�م  ان ا�نن ــالاله دىنـ ئـ

ههج [» .ېچقانداق مۈشـــــــكۈللۈكنى قىلمىـــــــدىســـــــىلهرگهه

ــى ــمى -٧٨سۈرىس ــر قىس ــڭ بى ــهللهلالهۇ  ]. ئايهتنى ــۇلىلاله س رەس

ــدۇ  ــداق دەيـــ ــهللهم مۇنـــ ــى ۋەســـ ــتۇرۇڭالر، «: ئهلهيهـــ ئاسانالشـــ

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم، ئههمهد رىۋايىتى[» .قىيىنالشتۇرماڭالر

 .ئالاله ههممدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر
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انغا قۇربانلىق ۋاجىب ههج تهمهتتۇئ ۋە ههج قىر

 بولىدىغانلىقى توغرىسىدا

مىقاتتىن ههج تهمهتتـۇئ يـاكى ههج قىرانغـا ئېهـرام بـاغالپ       

كهلگهن كىشىگه بىر قوي يـاكى بىـر تۆگىنىـڭ يهتتىـدىن بىـرى      

ياكى بىر كالىنىڭ يهتتىدىن بىرىنى قۇربانلىق قىلىش ۋاجىـپ  

تاپقـان،   قۇربانلىق قىلىدىغان پۇل هاالل كهسـىپ بىـلهن  . بولىدۇ

كىشىنىڭ ههققى ئارلىشىپ قالمىغان هاالل ۋە پاك پۇل بولىشى 

ــول   . ۋاجىــپ ــاكتىن باشــقىنى قوب ــاال پــاكتۇر، پ ــالاله تائ چــۈنكى ئ

قۇربانلىق قىلىش ئۈچۈن پـۇل سـوراش، قۇربـانلىقتىن    . قىلمايدۇ

ئـالاله  . باشقا ئىشالرغىمۇ كىشىلهردىن پۇل تىلهش جائىز ئهمهس

مــال ئاتــا قىلىــپ، ههجــگه بېرىــپ  -ن پــۇلتائــاال ئــۆز پهزلــى بىــله

كهلگۈدەك ۋە قۇربانلىق قىاللىغىدەك ئىقتىسـادقا ئىـگه بولغانـدا،    

باشـقىالردىن پـۇل تىلىگهننـى      .بۇ ئىبادەتكه ئاتلىنىشـى كېـرەك  

قــاتتىق ئهيىــپلهپ ســۆككهن، ئىپپهتلىــك بولــۇپ، بارغــا قانــائهت  

 قىلىــپ، كىشــىلهردىن بىــر نهرســه تىلىــمهي هايــات كهچــۈرگهن  

 .كىشىنى ناهايىتى ماختاپ مهدهىيلىگهن ههدىسلهر كۆپتۇر
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ههج تهمهتتــــوئ يــــاكى ههج قىرانغــــا نىــــيهت قىلىــــپ،      

قۇربانلىق قىلىشقا قادىر بواللمىغان كىشى، ههج كۈنلىرىدە ئـۈچ  

ههج . كۈن ۋە يۇرتىغا قايتقاندىن كېـيىن يهتـته كـۈن روزا تۇتىـدۇ    

ــڭ  ــى زۇلههججىنىـ ــدىغان روزىنـ ــدە تۇتىـ ــدىن -١٠ كۈنلىرىـ كۈنىـ

كــۈنلىرى تۇتســىمۇ -١٣-١٢-١١ئىلگىــرى يــاكى زۇلههججىنىــڭ 

َــمّتعـ  :دەيـدۇ  ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق. بولىدۇ   ﴿ـ�ـم  
ـ
ـرةن ِنل ُعم 

 
بنإال

رن ـ�ـم 
د  َـ
 
ـ  ال تـ  ـسـ نن  ْ ـجر ـ�ـماا

 
ب ـعٍة  ال ْـ ـجر ـو

 
يّاٍم ان ال

ـ
يـاُم ثـالثـةن � د  َـصن ن

ْـ  ِنـكالّم  

لُإهُ  ه 
ـ
نـمإ  لّإم  يُـ�إ   و نإـك ل لٌـة ـكل ٌة ـكسن ـك ـعـ ـ

 
تُم  رنل دن  رــجع  َن إ ـما 

 
نر ال إاضن ُـ

 ﴾ ــرامن
 
ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ههج قىلىشـتىن  «: تهرجىمىسىال

نـېمه  ) يهنـى ههج تهمهتتـوئ قىلغـان ئـادەم    (بههرىمان بولغان ئادەم 

ى يوقلـــۇقتىن ئوڭـــاي بولســـا شـــۇنى قۇربـــانلىق قىلســـۇن، پـــۇل 

قۇربــانلىق مــال تاپالمىغــان ئــادەم ههج جهريانىــدا ئــۈچ كــۈن روزا  

تۇتسـۇن، ههجــدىن قايتقانـدىن كېــيىن، يهتـته كــۈن روزا تۇتســۇن،    

ــۇ مهســجىدى ههرەم . ئۇنىــڭ ههممىســى ئــون كــۈن بولىــدۇ  ــا ب مان
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سـۈرە  [» .دائىرىسىدە ئولتۇرۇشلۇق بولمىغان كىشـىلهر ئۈچۈنـدۇر  

 ].ىر قىسمىئايهتنىڭ ب-١٩٦بهقهرە 

ــدۇلاله        ــا ۋە ئاب ــۇ ئانه ــه رەزىيهلاله ــدا، ئائىش ــههىه بۇخارى س

ــڭ   ــۇ ئهنهۇنىـ ــۆمهر رەزىيهللههـ ــى ئـ ــۈنلىرى  «: ئىبنـ ــرىق كـ تهشـ

ــقا     ــىگه روزا تۇتۇش ــقا كىش ــدىن باش ــان ئادەم ــانلىق قىاللمىغ قۇرب

 .دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ» رۇخسهت قىلىنمىدى

ــۇلۇلال      ــدە رەسـ ــۆز هۆكۈمـ ــدىكى سـ ــهللهلالهۇ يۇقىرىـ ه سـ

ــلهرنىڭ     ــرىلگهن ههدىســ ــبهت بىــ ــهللهمگه نىســ ــى ۋەســ ئهلهيهــ

ئـۈچ كۈنلـۈك روزىنـى ئهرەفـات كۈنىـدىن ئىلگىـرى       . هۆكمىدىدۇر

ئهرەفات كۈنىدە روزا تۇتماستىن، ئىبادەت ۋە زىكىـر  . تۇتقان ياخشى

ــاالم     – ــبهر ئهلهيهىسس ــۈن، پهيغهم ــۇش ئۈچ ــقۇن بول ــاالردا جۇش دۇئ

هرافـــاتتىكىلهرنىمۇ بـــۇ كۈنـــدە روزا   ئۆزىمـــۇ روزا تۇتمىغـــان ۋە ئ 

ههج جهريانىــدا تۇتىــدىغان ئــۈچ كۈنلــۈك  . تۇتۇشــتىن چهكلىــگهن

چـۈنكى  . ئارقىدىن تۇتۇش ياكى ئارىالپ تۇتۇش جـائىز -روزىنى ئارقا

ئارقىدىن تۇتۇشنى پهرز قىلمىدى -ئالاله تائاال مهزكۇر روزىنى ئارقا
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ئـۈچ كۈنلـۈك    ۋە رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهممۇ بـۇ   

 . ئارقىدىن تۇتۇڭالر دەپ بۇيرۇمىدى-روزىنى ئارقا

ههجـدىن كىـيىن تۇتىـدىغان يهتـته كـۈن روزىنـى يۇرتىغــا          

ههجـدىن  «: چـۈنكى ئـالاله تائـاال   . بارغاندىن كىيىن تۇتقان ياخشى

 .دېدى» قايتقاندىن كېيىن تۇتۇڭالر

 قۇربانلىق قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن ئادەمنىڭ، پادىشاه،    

باي ۋە باشقا كىشـىلهردىن پـۇل تىـلهپ قۇربـانلىق قىلغىنىـدىن،      

ئهممـا تىـلهپ   . ئۇنىڭ بهدىلىگه ئـون كـۈن روزا تـۇتقىنى ئهۋزەلـدۇر    

ــۆز ئىرادىســى    يۈرمهســتىن يــاكى تهلمــۈرۈپ يۈرمهســتىن، بىــراۋ ئ

. بىــلهن ئۇنىڭغــا ههدىــيه بهرســه، ئــۇنى قۇربــانلىق قىلســا بولىــدۇ 

ۈچـۈن ههج قىلمىغـان كىشـى    ههدىيه بهرگهن كىشـى ههج ئـۆزى ئ  

ئهممــا ههج بهدەلــگه پــۇل بهرگهن كىشــى مۇشــۇ . بولســىمۇ بولىــدۇ

ــا، بهدەل ههج    ــهرت قىلسـ ــىز دەپ شـ ــانلىق قىلىسـ ــدىن قۇربـ پۇلـ

قىلغــۇچى ئــۇ پۇلــدىن ئــۆزى ئۈچــۈن قۇربــانلىق قىلىشــى جــائىز   

ئهگهر ههج بهدەلـــگه پـــۇل بهرگـــۈچى مهزكـــۇر پۇلـــدىن . بولمايـــدۇ
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ت قىلمىغــان بولســا، ئــۇ چاغــدا ئــۆزى  قۇربــانلىق قىلىشــنى شــهر

 .ئۈچۈن قۇربانلىق قىلسا بولىدۇ

بهزى هاجىالر يالغان ئېيتىپ، هۆكـۈمهتتىن يـاكى باشـقا        

ئــادەملهردىن قۇربــانلىق ئۈچــۈن پــۇل تىــلهپ، ئانــدىن قۇربــانلىق  

بۇنــداق تىلهمچىلىــك قىلــپ پــۇل تېپىــپ قۇربــانلىق  . قىلىــدۇ

ــي هارامــدۇر  ــۇ كــ . قىلىــش قهتئى ــانلىق چــۈنكى ب اززاپلىق قىلغ

 .ئالاله تائاال ههممىمىزنى ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن. بولىدۇ
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 مهئروف قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى توغرىسىدا-ئهمرى

هـــاجىالر ۋە باشـــقىالر ئۈســـتىدىكى ئهڭ چـــوڭ ۋە مـــۇهىم   

ــۇش ۋە      ــانلىقتىن توس ــۇيرۇپ، يام ــىلىققا ب ــارا ياخش ــۆز ئ ــپه، ئ ۋەزى

ۋاقىت نامازنى جامـائهت بىـلهن    بىربىرىگه نهسىههت قىلىش، بهش

 . ئادا قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

يۇقىرىدىكى ئىشالرغا ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە بۇيرىـدى     

ۋە ئهلچىسى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق بايـان  

 .قىلدى

مهكـــكه ئههلىـــدىن بهزى كىشـــىلهر ۋە باشـــقىالر نامـــازدا     

پهرز نامــازالرنى جامــائهتكه . دۇمهســجىدكه چىقمــاي ئۆيىــدە ئوقۇيــ 

چىقماي يالغۇز ئوقـۇش چـوڭ خاتـالىق بولـۇپ، شـهرىئهت ئهمـرىگه       

ههربىـر مۇسـۇلمان ئـۆزى بهش    . ئاشكارا خىالپلىـق قىلغـانلىقتۇر  

ۋاقىت نامازنى جامائهت بىلهن ئوقۇشى ۋە باشـقىالرنىمۇ جامـائهتكه   

ۇم ئابـدۇلال ئىبنـى ئۇممـۇ مهكتـ    . چىقىشقا تهرغىپ قىلىشى الزىم

رەزىيهللههۇ ئهنهۇ، رەسـۇلۇلالهتىن نامـازنى ئۆيىـدە ئـادا قىلىشـقا      
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رۇخســهت ســورايدۇ، چــۈنكى ئۇنىــڭ كــۆزى كــۆرمهيتتى ۋە ئۇنىــڭ    

رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى  . ئۇســتىگه ئــۆيى يىــراق ئىــدى 

ــهللهم ــىز؟دېدى : ۋەس ــى ئاڭالمس ــۇ. ئهزانن ــاڭاليمهن دەپ : ئ ههئه، ئ

ــۇلىلاله  ــدى، رەس ــاۋاپ بېرىۋى ــڭ،    :ج ــا كېلى ــا نامازغ ــداق بولس ئۇن

 ].مۇسلىم ۋە نهسائى رىۋايىتى. [دىدى» سىزگه رۇخسهت يوق

بـــۇيرۇق قىلســـام، نامازغـــا تهكبىـــر «: يهنه بىـــر ههدىســـته 

ئوقۇلسا، ئاندىن بىرىنى بۇيرۇسام كىشىلهرگه ئىمام بولسا، ئاندىن 

بېرىــپ جامــائهتكه كهلمىگهنلهرنىــڭ ئــۆيلىرىگه ئۈســتىدىن ئــوت 

ــ ــمهنقويىۋەتســــ ــگهن» هم دەيــــ ــلىم [ .دېــــ ــارى ۋە مۇســــ بۇخــــ

                              ].رىۋايىتى

ئىمــام ئىبنــى مــاجه ئابــدۇلاله ئىبنــى ئاببــاس رەزىيهللههــۇ  

ــهللهلالهۇ      ــۇلىلاله س ــته، رەس ــان ههدىس ــۋايهت قىلغ ــۇدىن رى ئهنه

ئهزاننى ئاڭالپ تۇرۇپ، ئۆزرىسـىز  «:ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

ئهبـۇ  [» .ىقمىغان ئادەمنىـڭ نـامىزى مهقبـول ئهمهس   جامائهتكه چ

 ].داۋۇت ۋە ئىبنى ماجه رىۋايىتى
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كىمىكـى  «: ئىبنى مهسئۇد رەزىيهللههۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيـدۇ 

ــلهن      ــاال بى ــالاله تائ ــيىن ئ ــدىن كى ــات بولغان ــۇلمانلىق  ۋاپ مۇس

هالىتىدا ئۈچرىشىشقا خۇرسـهن بولىـدىكهن، بهش ۋاقىـت نامـازنى     

ئالاله تائاال پهيغهمبىرىڭالرغـا هىـدايهت   . قۇسۇنجامائهت بىلهن ئو

بهش ۋاقىــت نامــاز ئهنه شــۇ . يــوللىرىنى شــهرىئهت قىلىــپ بهردى

ــدۇر  ــدايهت يوللىرىدىن ــا ئوخشــاش   . هى ئهگهر ســىلهر مۇناپىقالرغ

نامـازنى ئۆيـۈڭالردا ئوقۇســاڭالر، پهيغهمبىرىڭالرنىـڭ ســۈننىتىنى    

ك ئهتسهڭالر يولـدىن  تهرك ئهتكهن بولىسىلهر، ئهگهر سۈننهتنى تهر

كىمىكــى تاهــارەتنى كامىــل ئېلىــپ، نامــاز . ئېزىــپ كېتىســىلهر

ئوقۇشنى ئىرادە قىلىپ، مهسجىدلهردىن بىرىگه بارسا، ئالاله تائاال 

ئۇ ئادەمنىڭ ههربىر قهدىمىگه بىر سـاۋاپ يازىـدۇ، بىـر گۇنـاهىنى     

ئۆچۈرىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئاخىرەتتىكى دەرىجىسىنى بىر دەرىجه يۇقـۇرى  

ــدۇكۆت ــى     . ۈرى ــنى ياخش ــاز ئوقۇش ــلهن نام ــائهت بى ــاپىقالر جام مۇن

بهزى كىشــىلهر كېســهل بولــۇپ قالغــان يــاكى قېرىــپ . كۆرمهيــدۇ

ماغدۇرىـــدىن كېتىـــپ قالغـــان چاغلىرىـــدىمۇ مهســـجىدنى تهرك 

ــپ     ــۆلهپ مهســجىكه ئاپىرى ــادەم ي ئهتمهيتتــى، شــۇنداقال ئىككــى ئ
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ــاتتى  ــۇزۇپ قوي ــهپته ئولتۇرغ ــۇ داۋۇت [» .س ــلىم، ئهب ــمهد، مۇس ، ئهه

 ].ئىبنى ماجه ۋە دارىمى رىۋايىتى

ــارام           ــاال ه ــالاله تائ ــۇلمانالرنىڭ ئ ــقا مۇس ــاجىالر ۋە باش ه

-چهكلىنىشـى، زىنـا  ههرۋاقىت ۋە ههرزامان قىلغان نهرسىلهردىن 

پاهىشه، بهچچىۋازلىق، ئوغۇرلۇق ۋە جازانىخورلۇق، يېتىملهرنىـڭ  

سـاختىپهزلىك،   ههققىنى يېيىش، ئالدامچىلىق، يالغانچىلىق ۋە

ــش، نهشــه چــېكىش،       ــش، هــاراق ئىچى ــانهتكه خىيــانهت قىلى ئام

ههرتۈرلــۈك مهســت قىلغــۇچى نهرســىلهرنى ئىســتىمال قىلىــش،   

تاماكـا چــېكىش، تهكهببۇرلىـق قىلىــپ هوشـۇقنىڭ ئاســتىغىچه    

ئۇزۇن كىيىم كىـيىش، ههسـهت قىلىـپ چىدىماسـلىق قىلىـش،      

ــش   ــۇخهنچىلىك قىلىــ ــۋەت قىلىــــش، ســ ــا قىلىــــش، غهيــ ، رىيــ

مۇسۇلمانالرنى كهمسىتىپ هاقارەتلهش، ههمىشه ئويـۇن ۋە چـالغۇ   

ئهســــۋاپلىرىغا بېــــرىلىش، شــــۇنىڭدەك چــــالغۇ ئهســــۋاپلىرىنى 

رادىئــــو، تېلىــــۋىزور، ئۈنئــــالغۇ ۋە ســــىنئالغۇ،  ســــېتىۋىلىش،

موزىكا تىڭشاش، قىمـار ۋە شـۇنىڭغا ئوخشـاش    -سىدىالردىن ناخشا

نئــــى قىلىنغــــان ئويـــۇنالردىن ههزەر ئهيلىشــــى، شـــهرىئهتته مه  
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ئىشالرنىڭ ئىشلىنىشـىگه رازى بولـۇپ قـاراپ تـۇرۇش، زۆرۈرىـيهت      

بولمىغــان ئههۋالــدا جانلىقالرنىــڭ رەســىمىنى تــارتىش قاتــارلىق 

مهكـكه ئههلـى ۋە هـاجىالر    . ئىشالردىن توسۇلىشى ۋاجىپ بولىـدۇ 

. يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئىشــالردىن بهكــراق قېچىشــى الزىــم 

ناهنىڭ جازاسى باشقا يهرلهردە ئىشلهنگهن ههرەمدە ئىشلهنگهن گۇ

. گۇناهنىڭ جازاسـىدىن نهچـچه ههسسـه چـوڭ ۋە قـاتتىق بولىـدۇ      

ُ إُه  :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ إٍم نُان
 
ٍَ بنُظل ـا

 
نل يهن بِن  �ن

 َ
 يُرن
﴿ـوـن  

ٍم﴾ لن
ـ
كىمكى مهسجىدى ههرەمـدە زۇلـۇم   «: تهرجىمىسى نن   ـعـااٍب و

ــاه قى ــازاپنى  بىــلهن گۇن لمــاقچى بولىــدىكهن، ئۇنىڭغــا قــاتتىق ئ

 ]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٢٥ههج سۈرىسى [» .تېتىتىمىز

بۇ ئايهت كهرىمگه كـۆرە، ههرەم شـهرىفته زۇلـۇم قىلمـاقچى         

ياكى گۇناه قىلماقچى بولغان ئادەمنىڭ گۇناهى ۋە ئـازابى بۇنـداق   

قانـداق   قاتتىق بولسا، ئهمهلىيهتته گۇناه قىلغان ئادەمنىڭ هالى

شۈبهىســىزكى، ئۇنىــڭ جازاســى بۈيــۈك ۋە بهك قــاتتىق  ! بولىــدۇ؟
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شۇنىڭ ئۈچۈن ههرەم شهرىفته ههرقانداق گۇناه ئىشـالرنى  . بولىدۇ

 .قىلىپ سېلىشتىن قاتتىق ههزەر قىلىش الزىم

ــاهالردىن         ــارلىق گۇن ــاال چهكلىــگهن ب ــالاله تائ هــاجىالر ئ

لۇق ئېرىشهلمهيدۇ ۋە يىراقالشماي تۇرۇپ، ههجنىڭ پهزىلىتىگه تو

ــدۇ   ــاك بولماي ــاهالردىن پ ــى   . گۇن ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلىلاله س رەس

ــدۇ    ــداق دەي ــته مۇن ــۇ ههق ــهللهم ب ــش  «: ۋەس ــى ههج قىلى كىمىك

جهريانىـــدا جىنســـى مۇناســـىۋەت ۋە ههجـــدە چهكلهنـــگهن گۇنـــاه 

ئىشالرنى قىلمـاي ههج قىلسـا، خـۇددىي ئانىسـىدىن تۇغۇلغانـدەك      

 ].لىم رىۋايىتىبۇخارى ۋە مۇس[» .بولىدۇ

ــۈكلهردىن        ــى؛ ئۆل ــۈكى ۋە خهتهرلىك ــڭ ئهڭ بۈي گۇناهالرنى

مهدەت ۋە ياردەم سوراش، ئۇالرنى ۋەسىله قىلىش، ئۇالرنىڭ ئىسـمى  

بىلهن قان قىلىش ۋە شاپائهت تهلهپ قىلىش، ئـۇالردىن كېسـهلگه   

دۇنيا ۋە ئېلىم تىلهش قاتـارلىق  -شىپالىق تىلهش، پهرزەنت، مال

مىســـى چـــوڭ شـــېرىك تـــۈرىگه كېرىـــدىغان     ئىشـــالرنىڭ ههم

ئالاله تائـاال پهيغهمبهرلهرنـى ئهۋەتىـش، ۋەهيـى     . قىلمىشالردىندۇر

ــرىكالرنىڭ    ــاهىلىيهتتىكى مۇشـ ــارقىلىق، جـ ــش ئـ ــل قىلىـ نازىـ
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ئىنكـار قىلـدى   ) يهنى چوڭ شېرىككه(يۇقىرىدىكىدەك ئىشلىرىغا

ــدى ــدا  . ۋە چهكلىــ ــرى ئېتىقاتىــ ــتىن ئىلگىــ ــگه كىلىشــ ههجــ

ههـۋالالر بولغـان هـاجىالر، شـېرىك ئهقىـدىلىرىنى      يۇقىرىقىدەك ئ

تاشالپ، ئۆتكهن گۇناهلىرىغا تهۋبه قىلىـپ تـوغرا ئهقىـدە يـولىنى     

بولمىسـا شـېرىك ئهقىدىسـى ئىنسـاننىڭ قىلغـان      . تۇتىشى الزىم

بـۇ ههقـته ئـالاله    . ئىبادەتلىرىنى بىكار قىلىۋىتىدۇ-پۇتۈن ئهمهل

  :تائاال مۇنداق دەيـدۇ 
 
ُ�إوا ـ ش 

ـ
ـملُإوـن ﴾  ﴿ـولـإو  و ع  ّـ  

 
إا ـكنُإوا م ـنن َُ ـإبنـط ـ�إن 

ـ
ل

شېرىك كهلتۈرسـه  ) يهنى پهيغهمبهرلهر( ئهگهر ئۇالر«: تهرجىمىسى

ئېدى، ئۇالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرى ئهلـۋەتته بىكـار بولـۇپ    

 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٨٨سۈرە ئهنئام [» .كېتهتتى

ش، پهيغهمـبهر  ئالاله تائاالنىڭ غهيرى بىلهن قهسهم قىلىـ      

ئانا ياكى يۇلتۇز ۋە ئامـانهت قاتـارلىقالر   -ياكى بهيتۇلاله بىلهن، ئاتا

 . بىلهن قهسهم قىلىش بولسا كىچىك شېرىك هېسابلىنىدۇ

ئـالاله  "رىياكـارلىق، شۆهرەتپهرەسـلىك،   : شۇنىڭغا ئوخشاش

دېگهنـگه  " بۇ ئىش ئالالهدىن ۋە سـهندىن "ياكى " ۋە سهن خالىدىڭ
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ى قىلىشــمۇ شــېرىككه ئىلىــپ بارىــدىغان    ئوخشــىغان ســۆزلهرن 

ــالردىندۇر ــى . (ئىشـ ــۆزلهرنىڭ توغرىسـ ــدىكى سـ ــالاله : "يۇقىرىـ ئـ

بـۇ ئىـش ئالالهـدىن    "ۋە " خالىدى ئاندىن كىـيىن سـهن خالىـدىڭ   

 .)مۇههررىر-.دېيىش كېرەك" ئاندىن كىيىن سهندىن

كىچىــك بــارلىق شــېرىك -مۇســۇلمانالر يۇقىرىقىــدەك چــوڭ

ئـۇ ئىشـالرنى سـادىر قىلغۇچىالرغـا ، تهۋبه     ئىشالردىن ئاگاه بولۇپ، 

قىلىش ۋە ساغالم ئهقىدە بىلهن ياشىشى كېرەكلىكىنى تهۋسىيه 

 .قىلىش الزىمدۇر

ــرى بىــلهن قهســهم قىلىشــنىڭ شــېرىك        ئالالهنىــڭ غهي

بولىـــدىغانلىقى ههققىـــدە رەســـۇلىلاله ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى     

ــدۇ  ــداق دەي ــرى  «: ۋەســهللهم مۇن ــڭ غهي ــلهن كىمكــى ئالالهنى بى

قهســـهم قىلىـــدىكهن، ئالالهقـــا كـــۇپىر قىلغـــان يـــاكى شـــېرىك 

ئىمــام ئههــمهد، تىرمىــزى ۋە ئهبــۇ داۋۇد    [» .كهلتــۈرگهن بولىــدۇ 

 ].رىۋايىتى
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ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغـان ههدىسـته،        

ــدۇ   ــداق دەيـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلىلاله سـ : رەسـ

بولسا، ئالاله بىلهن قهسهم قىلسـۇن   كىمىكى قهسهم قىلماقچى«

بۇخــارى ۋە مۇســلىم [» .يــاكى قهســهم قىلمــاي ســۇكۇت قىلســۇن 

 ].رىۋايىتى

ــدۇ   ــداق دەي ــۇلۇلاله مۇن ــر ههدىســته رەس ــى «: يهنه بى كىمىك

ئهبـۇ داۋۇت  [» .ئامانهت بىلهن قهسـهم قىلىـدىكهن بىـزدىن ئهمهس   

 ].رىۋايىتى

ــهللهلالهۇ      ــۇلىلاله سـ ــته رەسـ ــر ههدىسـ ــى  يهنه بىـ ئهلهيهـ

ــدۇ  ــداق دەي مهن ســىلهرنىڭ كىچىــك شــېرىككه  «: ۋەســهللهم مۇن

چۈشـــۈپ قېلىشـــىڭالردىن بهك ئهندىشـــه قىلىـــمهن، دېگهنىـــدى، 

قايســــى كىچىــــك شــــېرىك ئــــۇ؟ دەپ ســــورىۋېدى،  : ســــاهابىالر

ئىمـام  . [دەپ جـاۋاپ بهردى » رىياكـارلىق قىلىشـتۇر   : رەسۇلىلاله

 ].ئههمهد رىۋايىتى
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دېـگهن  " ئـالاله ۋە پـاالنى خالىـدى   "م پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

. ئالاله ۋە پاالنى خالىدى دېمهڭـالر «: سۆزدىن توسوپ مۇنداق دەيدۇ

ئهبـۇ داۋۇت  [» .ئالاله خالىدى ئاندىن كىيىن پاالنى خالىدى دەڭالر

 ].ۋە ئههمهد

ئىمام نهسائى رىۋايهت قىلغان ههدىسته، ئابـدۇلاله ئىبنـى       

يـــا : بىـــر كىشـــى«: اق دەيـــدۇئاببـــاس رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ مۇنـــد

ــۇلىلاله ــىڭىز  ! "رەسـ ــىز خالىسـ ــاالپ ۋە سـ ــالاله خـ ــدى، " ئـ دىۋېـ

يــالغۇز ئــالاله   مېنــى ئالالهغــا ئورتــاق قىالمســهن؟: رەســۇلىلاله 

 ].ئىبنى ماجه ۋە ئههمهد رىۋايىتى[» .خالىسا دېگىن دېدى

ههدىســـــــــــلهردىن، رەســـــــــــۇلۇلاله دىكى يۇقۇرىـــــــــــ     

دىسىنى هىمـايه قىلىـش بىـلهن    ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋهىد ئهقى

كىچىــك شــېرىكلهردىن ســاقلىنىپ، -بىــرگه، ئــۈممىتىنى چــوڭ

ــالاله   مهنىــۋىيهت ســاغالملىقىنى قولغــا كهلتــۇرۇش ئــارقىلىق، ئ

تائاالنىــڭ ئازابىــدىن نىجــاد تېپىشــقا ۋە ئۇنىــڭ غهزىــپىگه ســهۋەپ 

مـۇههممهد  . بولىدىغان ئىشالردىن يىراق تۇرۇشقا تهرغىپ قىلىدۇ

الم پهيغهمبهرلىـك ئامـانىتىنى تولـۇق ئـادا قىلـدى ۋە      ئهلهيهىسسا
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پهرمانلىرىنى يهتكۈزدى، بهندىلهرنى ئالالهنىـڭ  -ئالالهنىڭ ئهمىر

ئـالاله  . ئازابىدىن ئاگاهالندۇرۇپ، ياخشى ئىشالرغا تهۋسىيه قىلدى

تائاال قىيامهت كۈنىگىچه پهيغهمبىرىمىز رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ 

س رەهــمهت ۋە ئــالى ئېهتىــرام ئاتــا ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه ئــۇزۇلمه

 ...ئامىين. قىلسۇن

هـــاجىالر ئىچىـــدىكى، مهكـــكه مـــۇكهررەمه ۋە مهدىـــنه          

ــالاله تائاالنىــڭ    مــۇنهۋۋەرەدىكى ئههلــى ئېلىمالرنىــڭ ئۈســتىگه، ئ

شـــهرىئهت يـــوللىرىنى ۋە ئىســــالمى ئههكـــامالرنى باشــــقىالرغا    

رنىڭ ئۈگىتىشــى، ئــالاله تائــاال هــارام قىلغــان شــېرىك ئىشــال       

تـــۈرلىرىنى ۋە ئومـــۇمى گۇنـــاهالرنى، قۇرئـــان ۋە ههدىـــس بىـــلهن  

 . چۈشهنچه بېرىشى ۋاجىپتۇر

نـــــاههقنى -ئههلـــــى ئىلىمالرنىـــــڭ كىشـــــىلهرگه ههق  

ــانالرنى زااللهت ۋە   ــلىقى، ئىنســ ــهل قارىماســ چۈشهندۈرۈشــــكه ســ

ئازغۇنلۇقنىڭ قاراڭغۇلىقىدىن ئىمـان هىـدايهتنىڭ يورۇقلۇقىغـا    

تالمـاي تهشـۋىقات قىلىشـى، شـهرىئهت     -چىقىرىش ئۈچـۈن هارمـاي  

بـۇ ههقـته ئـالاله    . ئههكاملىرىنى بايان قىلىپ بېرىشى ۋاجىپتۇر
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ُبـينننُنـنإُه  :تائاال مۇنداق دەيدۇ
ـ
تـإاـب ل ثن

 
ورُإوا ال

ُ
يإـ  و ن

ـن
ي�ـاـا اِ ِـا نن ـ ـا ا

ـ
﴿ـوانك  و

تُُمونـإُه ﴾  رـ� 
ـ
نلنـناسن ـوال ب ئـۆز ۋاقتىـدا ئـالاله كىتـا    «: تهرجىمىسـى  ل

كىتابنى كىشىلهرگه چوقۇم ) يهنى يههۇدىالردىن(بېرىلگهنلهردىن 

سـۈرە  [» .بايان قىلىـپ بېرىشـكه ۋە يۇشۇرماسـلىققا ئههـدە ئالـدى     

بۇ ئـايهتتىكى مهقسـهت؛   ]. ئايهتنىڭ بىر قىسمى-١٨٧ئىمران -ئال

ئـــالاله تائـــاال ئههلـــى كىتـــابالردىن ســـادىر بولغـــان ههقىقهتنـــى 

ــال  ــڭ، ئىســ ــتهك زۇلۇمنىــ ــادىر  يوشۇرۇشــ ــدىن ســ م ئۆلىمالىرىــ

ــدۇرۇش بهردى   ــۈن ئاگاهالنـ ــلىقى ئۈچـ ــڭ (بولماسـ ــى قۇرئاننىـ يهنـ

ــن    ــان قىلىــپ بهرمهي زالىمالردى ئههكــاملىرىنى كىشــىلهرگه باي

 ).بولماڭالر دېمهكچى

يإـ   :يهنه بىر ئـايهتته ئـالاله تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ            ن
ّ
﴿ ِنّن اِ

تُُموـن ـنا ـ  يـ� 
 
ـ  اْ ـا نن

 
ن ـزس

ـ
ـدى نن   و َُ

 
َُ   رنـا�ن ـوال دن ـنا بـ ّّنا إابن  ُـع 

تـ ثن
 
نلّناسن ان ال ل

 ُ ِّ ُم ا َُ ـعنُ
 
نـك يـل

ـ
وا
ُ
مُ  و َُ ـعنُ

 
إلُـحوا ـوـ�ل ص 

ـ
يإـ  رـإابُوا ـوو ن

ّ
 اِ

ّ
نُإوـن ، ِنال عن

ّ
ُـ ّنُإوا الال  ـو

نـا اّلّواُب 
ـ
م  ـوو َن

رُوُب ـعلـي 
ـ
نـك و

ـ
وا
ُ
يُم﴾  َـو ُن بـۇ كىتابتـا   «: سـى تهرجىمى الإّر
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كىشــىلهرگه تــوغرا يــولنى بايــان قىلغىنىمىــزدىن كېــيىن، بىــز  

نازىل قىلغان روشهن دەلىللهرنى ۋە توغرا يـولنى يۇشـۇرىدىغانالرغا   

ــدۇ   ــالاله لهنهت قىلىـ ــتۇرىدۇ (ئـ ــدىن يىراقالشـ ، لهنهت )رەهمىتىـ

. مۇ ئۇالرغ لهنهت قىلىـدۇ ) پهرىشتىلهر ۋە مۆئمىنلهر(قىلغۇچىالر 

ــۈزەتكهنلهر  پهقهت تهۋ ــى تـ ــانالر، ئهمهلىنـ ــڭ (به قىلغـ يههۇدىالرنىـ

بايــــان قىلغــــانالرال ) تهۋرات ئههكاملىرىــــدىن يوشــــۇرغانلىرىنى

. ئهنه شۇالرنىڭ تهۋبىسىنى قوبول قىلىمهن. بۇنىڭدىن مۇستهسنا

ــايىتى     ــۇچىمهن، ناهـــ ــول قىلغـــ ــۇ قوبـــ ــى بهكمـــ مهن تهۋبىنـــ

 ].ئايهتلهر-١٦٠-١٥٩سۈرە بهقهرە [» .مېهرىباندۇرمهن

يۇقىرىــدا بايــان قىلىنغــان ئــايهت ۋە ههدىســلهر كىشــىلهرنى 

ــى   ــالىه ئهمهللهرنـ ــادەت، سـ ــد، ئىبـ ــاقىرىش،    تهۋهىـ ــقا چـ قىلىشـ

ــولى     ــان ي ــڭ تۇتق ــى ۋە پهيغهمبهرلهرنى ــڭ ئهڭ ئهۋزىل ئىبادەتلهرنى

: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. ئىكهنلىكىگه دااللهت قىلىدۇ

مّ  ًال سن ـاُ  ُـو   ُ
ـ
ًـ ﴿ـوـن   و َـ ـ�﴾     لنمن ُما 

 
ـ  ال اً ـوُـاـل ِننّ�ن نن ـ  ـصالن ن وــعمن

ِّ  ا
ـ
 ِنل

دەۋەت ) ئالالهنىــڭ تهۋهىــد ۋە تــائىتىگه(ئالالهغــا «: تهرجىمىســى

مهن ههقىــــقهتهن "قىلغــــان، ياخشــــى ئهمهللهرنــــى قىلغــــان ۋە 
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دېــگهن كىشــىدىنمۇ ياخشــى ســۆزلۈك ئــادەم " مۇســۇلمانالردىنمهن

 ].ئايهت-٣٣قۇسسىلهت سۈرە [» .بارمۇ؟

ِر ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيـدۇ       ا
ـ
ُعإو ِنل

 َ بنيون وـ
ْـ َن   ـهان

  ُُ

ـعإإ�ن 
بـ َـن  ـوـنإإ ن ا

 
نـإإا
ـ
إإـ ٍة و  بـصن

إإ�ن�ـ  ـعـ ن
ُم  
 
إإـ  ال  نن

 
نـإإا
ـ
ِر ـوـنإإا و إإب ـحاـن ا ُْ  ﴾ـو

ــۇ مېنىــڭ يولۇمــدۇر، كىشــىلهرنى  «: تهرجىمىســى ئېيتقىنكــى، ب

ــهن     ــكهنلهر روشـ ــا ئهگهشـ ــمهن، مهن ۋە ماڭـ ــا دەۋەت قىلىـ ئالالهقـ

ــرىكالردىن . دەلىلـــگه ئاساســـلىنىمىز ــالاله پـــاكتۇر، مهن مۇشـ ئـ

 ].ئايهت-١٠٨سۈرە يۈسۈف [» .ئهمهسمهن

: لىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق دەيـدۇ    رەسۇ  

ــى ياخشــىلىققا باشــاليدىكهن،  « ــادەمگه شــۇ   كىمىكــى بىراۋن ــۇ ئ ئ

» .ياخشىلىقنى قىلغۇچىنىڭ ساۋابىغا ئوخشاش ئهجىر بېرىلىـدۇ 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم، ئهلى رەزىيهللههۇ  

ئالالهنىــڭ ســېنىڭ ســهۋەبىڭ بىــلهن «: ئهنهۇغــا مۇنــداق دېــگهن

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2722&idto=2722&bk_no=50&ID=2737#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2722&idto=2722&bk_no=50&ID=2737#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2722&idto=2722&bk_no=50&ID=2737#docu
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ــدىنمۇ     ــل تۆگى ــۈن قىزى ــهن ئۈچ ــى، س ــدايهت قىلغىن ــى هې بىراۋن

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس. [»ياخشىراقتۇر

مـۇنكهر ههققىـدە كهلـگهن ئـايهت ،     -مهئرۇف، نههىي-ئهمىر   

ئههلــى ئېلىملهرنىــڭ هــېممهت ۋە . ههدىســلهر ناهــايىتى كۆپتــۇر

ــڭ ب  ــپ، ئالالهنى ــارەت قىلى ــا  جاس ــاتلىق يولىغ ــدىلىرىنى نىج هن

باشالپ، ئازغۇنلۇققا ئىلىپ بارىدىغان ئىشـالردىن ئاگاهالندۇرۇشـى   

ــدۇر  ــايىن مۇهىمـ ــاۋايى . ئىنتـ ــۇ هـ ــان، -بولۇپمـ ههۋەس ئهۋج ئالغـ

ــدە   بۇزغۇنچىلىــــق كۆپۈيىــــپ كهتــــكهن، دۇنيانىــــڭ ههر تهرپىــ

ــاليدىغان     ــا باش ــقان، زااللهت ۋە ئازغۇنلۇقق ــىزلىق ئومۇمالش خۇداس

شۇئارالر كۆپهيگهن، هىدايهت ۋە ياخشىلىققا چـاقىرغۇچى  ههرخىل 

ــۋىقاتنىڭ      ــى تهشـ ــدە دىنـ ــۈنكى كۈنـ ــان، بۈگـ ــلهر ئازلىغـ دەۋەتچىـ

ئـالاله  . ئههمىيىتى ئىنتايىن مۇهىم ۋە ساۋابى تېخىمۇ بۈيۈكتۇر

ــۇدرىتى ۋە      ــڭ قـ ــۇغ ئالالهنىـ ــۇن، ئۇلـ ــاردەمچىمىز بولسـ ــاال يـ تائـ

 . ياردىمىسىز هېدايهت تاپالمايمىز
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 ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىش توغرىسىدا-تائهت

هــاجىالر مهكــكه مــۇكهررەمهدە تۇرغــان كۈنلىرىــدە پۇرســهتنى 

ــۇمكىن قهدەر      ــۇپ، مـ ــڭ تۇتـ ــى چىـ ــپ، ۋاقىتنـ ــيمهت بىلىـ غهنىـ

ئىبــادەتلهرنى كــۆپ قىلىۋىلىشــقا،   -مهســجىدى ههرەمــدە تــائهت  

بهيتۇلالهنى كۆپ تاۋاپ قىلىـپ، كـۆپ نامـاز ئوقۇشـقا تېرىشىشـى      

 .الزىم

قـات  -ئىبادەتلهرنىڭ سـاۋابى قـاتمۇ  -قىلىنغان تائهت ههرەمدە

. مهسـىيهتكىمۇ ههسسـىلهپ جـازا بېرىلىـدۇ    -بولغىنىدەك، گۇنـاه 

هاجىالرنىـڭ رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمگه كـۆپ       

 .يوللىشى مۇستهههبتۇر دۇرۇت ۋە ساالم 

ــا       ــادەتلىرىنى تۈگىتىـــــپ يۇرتىغـــ ــاجىالر ههج ئىبـــ هـــ

يهنـى ۋىدالىشـىش   (بهيتۇلالهنى تاۋاپ قىلىشى  قايتىدىغان چاغدا

هاجىالرنىڭ مهكـكه مـۇكهررەمهدە ئهڭ ئـاخىردا    . ۋاجىبدۇر) تاۋىپى

. قىلىدىغان ئىشى بهيتۇلاله بىلهن ۋىدالىشـىش بولىشـى كېـرەك   

خانىمالرغا ۋىدالىشـىش تـاۋىپى   -ئهمما ههيزدار ياكى نىپاسدار قىز



 

133 
 

: نهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ   ئىبنى ئاببـاس رەزىيهلالهـۇ ئه  . ۋاجىپ ئهمهس

. هاجىالر ئهڭ ئاخىرىـدا بهيتـۇلالهنى تـاۋاپ قىلىشـقا بۇيرۇلـدى     «

ــدى   ــالالردىن يهڭگىللىتىلـ ــزدار ئايـ ــۈم ههيـ ــۇ هۆكـ ــېكىن بـ » .لـ

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[

ــيىن    ــدىن كېــ ــپ بولغانــ ــاۋىپىنى قىلىــ ــىش تــ خوشلىشــ

ــدىنى قىلىـــپ   ــتا كهئـــبىگه ئالـ مهســـجىدى ههرەمـــدىن چىقىشـ

ــپ چ  ــىچه مېڭىـ ــم ئهمهس ئارقىسـ ــش الزىـ بهيتـــۇلالهتىن . ىقىـ

چىققۇچه ئارقىسىچه مېڭىپ چىقىش ههققىدە، رەسـۇلۇلاله يـاكى   

. ساهابىالردىن هېچقانداق بىـر رىـۋايهت قهيـت قىلىنغـان ئهمهس    

 . بۇنداق خوشلىشىش كىيىن پهيدا بولغان ئىشالردىندۇر

بىزنىـڭ   كىمكـى «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيـدۇ 

نهرسـىنى پهيـدا قىلسـا، بـۇ ئىـش رەت قىلىنىـدۇ        قيوئىشىمىزدا 

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» ).يهنى قوبۇل قىلىنمايدۇ(



 

134 
 

دىندا يېڭى پهيدا قىلىنغان ئىشـالردىن  «: يهنه مۇنداق دەيدۇ

ســاقلىنىڭالر، يېڭــى پهيــدا بولغــان ههر قانــداق ئىــش بىــدئهتتۇر،  

 » .بىدئهتلهرنىڭ ههممىسى ئازغۇنلۇقتۇر

ەملىـــك ئـــالاله تائـــاالدىن ههق دىنـــدا مۇســـتههكهم كهر     

 . تۇرۇشقا مۇيهسسهر قىلىشىنى تىلهيمىز
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 ەتنىڭ هۆكۈم ۋە ئادابلىرى توغرىسىدازىيار

ــارەك     رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ مۇب

مهســجىدى بولغــان مهســجىدى نهبهۋىينــى زىيــارەت قىلىــش ههج  

لـــېكىن ههج يـــاكى ئـــۆمرە . ن ئهمهسئىبادەتلىرىنىـــڭ قاتارىـــدى

ــاكى     ــدا ي ــڭ ههجنىــڭ ئالدى ــگهن هاجىالرنى ــۈن كهل قىلىــش ئۈچ

ــش      ــارەت قىلىـ ــى زىيـ ــجىدى نهبهۋىينـ ــيىن مهسـ ــدىن كېـ ههجـ

ــۈننهتتۇر ــۇ ئهنهــۇ رىــۋايهت قىلغــان      . س ئهبــۇ هــۇرەيرە رەزىيهلاله

ــداق     ــهللهم مۇن ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلىلاله س ــته، رەس ههدىس

ســجىدىمدە ئوقۇلغــان نامــاز باشــقا يهرلهردە مېنىــڭ بــۇ مه«: دەيــدۇ

ــازدىن مىــڭ ههسســه ياخشــىدۇر، مهســجىدى ههرەم    ئوقۇلغــان نام

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[» .بۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر

جـــابىر رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت قىلغـــان ههدىســـته،      

ــدۇ   ــداق دەيـ ــهللهم مۇنـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلىلاله سـ : رەسـ

سجىدىمدە ئوقۇلغان ناماز باشـقا يهرلهردە ئوقۇلغـان   مېنىڭ بۇ مه«

ــدۇر، مهســجىدى ههرەم بۇنىڭــدىن    ــازدىن مىــڭ ههسســه ئهۋزەل نام

مهسجىدى ههرەمـدە ئوقۇلغـان نامـاز باشـقا يهرلهردە     . مۇستهسنادۇر
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ئىمـام ئههـمهد ۋە   [» .ئوقۇلغان نامازدىن يۈزمىڭ ههسسه ئهۋزەلدۇر

 ].ئىبنى ماجه رىۋايىتى

دىنه مۇنهۋۋەرەگه بارغاندا، مهسجىدى نهبهۋىـيگه  هاجىالر مه    

ا « كىرىشته ئوڭ پۇتى بىلهن كىرىشى ۋە مهسجىدگه كىرگهنـدە 

، والّصالةن  ِر �من   ا ـثإرن
 
إهن ال َن

إيمن ـوُنوـج  ـعظن
 
ن ال ِّ ُعوُك بنا

ـ
، و ن ِّ ولن ا ُْ والّاالُم ـعـ ـر

انن الإإ َـ إإـ  الّشإإي  يمن نن ـقإإدن
 
اننهن ال َـ

 
إإل ُْ ـتنإإـك ـو ب إإـواـب رـح 

ـ
ِن و إإتـح  

إإّم ا�  َُ يمن اللّ  »ّرجن

ئالالهنىــــڭ ئىســــمى بىــــلهن كىــــرىمهن ۋە    «: تهرجىمىســــى

بۈيـۈك ئالالهنىـڭ ئۇلـۇغ     . سـاالم يـولاليمهن  -رەسۇلىلالهقا ساالت

يۈزى ۋە يۇكسـهك قـۇدرىتگه سـېغىنىپ، لهنهتـگهردى شـهيتاننىڭ      

اڭا رەهمىتىڭنىـڭ  م! ئى پهرۋەردىگارىم. شهررىدىن پاناه تىلهيمهن

بـۇ دۇئـاالرنى ههرقانـداق بىـر مهسـجىدكه      » .ئىشكلىرىنى ئاچقىن

ــۇش مۇســتهههبتۇر  ــاالمنىڭ . كىرىشــته ئوق پهيغهمبهرئهلهيهىسس

 .مهسجىدىگه كېرىشته ئوقۇلىدىغان خاس بىر دۇئا يوقتۇر

مهسجىدكه كىرگهنـدىن كېـيىن ئىككـى رەكـئهت نامـاز           

ە ئاخىرەتكه تهئهللۇق تىلهكلىرىنى مهزكۇر نامازدا دۇنيا ۋ. ئوقۇيدۇ
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يهر تىپىلسـا مهزكـۇر نامـازنى    . ئالاله تائاالدىن تىلهپ دۇئا قىلىـدۇ 

ــدۇر  ــان ئهۋزەلــ ــدە ئوقۇغــ ــاالمنىڭ . (رەۋزىــ پهيغهمبهرئهلهيهىسســ

بۇ ههقـته  .) هوجرىسى بىلهن مۇنبېرىنىڭ ئارىسى رەۋزە دېيىلىدۇ

ام بىـلهن  مېنىڭ هـۇجر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

» .مۇنبىرىمنىـڭ ئارىســى جهنـنهت باغچىلىرىــدىن بىـر باغچىــدۇر   

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[

نامـــــاز ئوقـــــۇپ بولغانـــــدىن كېـــــيىن پهيغهمـــــبهر           

ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى ۋە ئهبۇ بهكـرى ۋە ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ    

ــدۇ   ــارەت قىلىـ ــى زىيـ ــڭ قهبرىلىرىنـ ــلهن  . ئهنهۇالرنىـ ــدى بىـ ئالـ

ــبهر ــۇرۇپ   پهيغهم ــدا ت ــىنىڭ ئۇدۇلى ــاالمنىڭ قهبرىس : ئهلهيهىسس

سـاالم  . رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ساالم بېرىـدۇ 

هـۆرمهت بىـلهن تـۇرۇپ پهس    -بهرگهندە ناهايىتى ئهدەب ۋە ئىـززەت 

ُــر�رُإه« ئاۋازدا ـُة اهللا ـو وـل اهللا ـورـح  ُْ الُم ـعلـي ـك ياـر بـۇ ههقـته   . دەيـدۇ » الـان

هـــۇرەيرە رەزىيهلالهـــۇ ئهنهـــۇ رىـــۋايهت قىلغـــان ههدىســـته،  ئهبـــۇ 

قايسى بىر كىشى ماڭـا  «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ساالم بهرسه، مهن ئۇنىـڭ سـاالمىغا جـاۋاپ قىلغـۇنچه قهدەر، ئـالاله      
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ئهبـۇ داۋۇت ۋە ئههـمهد   [» .تائاال مېنىـڭ روهىمنـى ماڭـا قايتۇرىـدۇ    

 ].رىۋايىتى

ــبهر ئ     ــارەت   پهيغهمـ ــىنى زىيـ ــاالمنىڭ قهبرىسـ هلهيهىسسـ

 :قىلغـان كىشــى، سـاالم بهرگهن ۋاقتىــدا مۇنـداق دىســىمۇ بولىــدۇ   

إهن اـلّاإالُم « قن
 
ـة اهللا نإ  ـ ل إـ ـ ّ اهللا اـلّاالُم ـعلـي ـك يإا  ن ـك يا نـبن

اـلّاالُم ـعلـي 

لـ� ـو ِنـناـم الُمّتقن�ـ  ْـ ُمر 
 
يرـد ال ْـ ُد اـ  ـعلـي ـك يا  َـ ُد اّـن اـر  َـ إ  اُهللا ـواـر 

ّ
ن  ال انلإـه انال

ـت  ي إـت الـنانـإٌة ـونــصإح  َـن ـ الٌـة ، ـوا ْـ ـت الرن
ُد اـنّك ُد بـلّف  َـ وـل اهللان ، اـر  ُْ ُ�ّـمداً ـر

َن  ـ ان اهللالنة ، وـجاـهإدـ�  َن إا َـ إـقن جن ئـى ئالالهنىـڭ   «: تهرجىمىسـى  »ُـ

غهمبهرلهرنىــڭ  ســىلىگه ســاالم بولســۇن، ئــى پهي   ! پهيغهمبىــرى

. سـىلىگه سـاالم بولسـۇن   ! خوجىسى ۋە تهقۋادارالرنىـڭ پىشىۋاسـى  

مهن شۇنداق گۇۋاهلىق بېرىمهنكى، بىر ئالالهدىن باشقا هېچبىر 

. سـىله ئالالهنىـڭ بهرههق پهيغهمبىـرى   . مهئبۇد بهرههق يوقتـۇر 

پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىلىرىنى تولۇق يهتكۇزۇپ، ئامـانهتنى كامىـل   

ــادا قىلغانلىقل ــدا  ئـ ــالاله يولىـ ــىههت ۋە ئـ ــۈممهتكه نهسـ ــا، ئـ ىرىغـ

 ».ههقىقىي جىهاد قىلغانلىقلىرىغا گۇۋاهلىق بېرىمهن
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ــۇلىلاله         ــيىن رەسـ ــدىن كېـ ــپ بولغانـ ــانى قىلىـ ــۇ دۇئـ بـ

ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمگه دۇرۇد ئېيتىــپ، ئۇنىــڭ ئۈچــۈن 

رەسـۇلۇلۇلالهقا دۇرۇت ئېيـتىش ۋە سـاالم بېرىشـنى     . دۇئا قىلىـدۇ 

. اقىتتا قىلىش شهرىئهتته مۇقىمالشـتۇرۇلغان ئىشـالردىندۇر  بىرۋ

ِـّ ـوـسـاللنـ�تـُه يـُصإلُنوـن ـعـ : بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيـدۇ  ﴿ِنـنن ا

إلنيم﴾ ُموا �ـا 
ن
إلن ْـ وا ـعلـي إهن ـو

يإـ  نـننُإوا ـصإلُن ن
ـن
إا اِ َـ ُّن

ـ
ن يـا � ن بن

: تهرجىمىسـى  اسـن

هرگه رەهمهت يولاليـدۇ، پهرىشـتىلهرمۇ   ئالاله ههقىقهتهن پهيغهمب«

ههقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغفىرەت تىلهيدۇ، ئى مۆمىنلهر سـىلهر  

ســۈرە [» .پهيغهمــبهرگه دۇرۇد ئېيــتىڭالر ۋە ئامــانلىق تىلهڭــالر   

 ].ئايهت-٥٦ئههزاب 

پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســـاالمغا ســاالم بېرىـــپ بولغانـــدىن       

ا، ئانـدىن كىـيىن ئـۆمهر    كېيىن، ئهبـۇ بهكـرى رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇغـ    

ــدۇ ۋە ئۇالرنىــڭ ههققىــدە دۇئــا       ــۇ ئهنهۇغــا ســاالم بېرى رەزىيهلاله

 . قىلىدۇ
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ئىبنى ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ رەسـۇلۇلاله ئهلهيهىسسـاالم،      

: ئهبــۇ بهكــرى ۋە ئــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇالرغــا ســاالم بهرگهنــدە      

م ئـى ئهبـۇ   ئهسساالمۇ ئهلهيكۇ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئى رەسۇلۇلاله«

بۇ زىكىر قىلىنغان . دەيتتى» !ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئى ئاتا! بهكرى

ئهمما ئايالالرنىڭ قهبرە زىيـارىتى  . زىيارەت بولسا ئهرلهرگه خاستۇر

ــۇر  ــى  . قىلىشــىغا رۇخســهت يوقت رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيه

ــگهن  ــداق دېـ ــهللهم مۇنـ ــۇچى  «: ۋەسـ ــارەت قىلغـ ــى زىيـ قهبرىلهرنـ

رىســتاننى مهســجىد قىلىۋالغانالرغــا ۋە قهبــرىلهرگه  ئايالالرغــا، قهب

تىرمىزى ۋە ئهبۇ [» .چىراق ياندۇرغۇچىالرغا ئالاله لهنهت قىلسۇن

   ].داۋۇت، نهسائى رىۋايىتى

ئهممــا مهدىــنه مــۇنهۋۋەرەنى زىيــارەت قىلىشــنى مهقســهت      

قىلىش، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسجىدىدە نامـاز ئوقـۇش   

ئايـال بـارلىق   -ئـۇ مهسـجىددە دۇئـا قىلىـش ئهر     ئۈچۈن كېلىش ۋە

 . مۇسۇلمانالرغا سۈننهتتۇر

ــت    * ــا، بهش ۋاقى ــارەت قىلغۇچىالرغ ــۇنهۋۋەرەنى زىي ــنه م مهدى

نامازنى پهيغهمبهر مهسچىتىدە ئادا قىلىشى، ئالاله تائاالنى زىكىـر  
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سـاۋابى   ئهۋزەل  قىلىش، دۇئا قىلىش، نهفله نامازالرنى كۆپ ئوقۇش

ئهگهر مــۇمكىن بولســا رەۋزە شــهرىفته نهفــله  . كتــۇرناهــايىتى بۈيۈ

رەۋزە شـهرىفنىڭ پهزىلىتـى   . نامازالرنى كۆپ ئوقۇش مۇسـتهههبدۇر 

توغرىســىدا رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم مۇنــداق  

هــــۇجرام بىــــلهن مۇنبىرىمنىــــڭ ئارىســــى جهنــــنهت «: دەيــــدۇ

 . دېگهن» باغچىلىرىدىن بىر باغچىدۇر

ــا  ــا پهرز نام ــك   ئهمم ــاكى يهرلى ــلهر ي ــارەتكه كهلگهن زالرنى زىي

خهلــق بولســۇن، مــۇمكىنقهدەر نامازغــا بالــدۇر كېلىــپ، بىرىنچــى  

پهيغهمـبهر ئهلهيهىسسـاالم   . سهپته تۇرۇشـى ئىنتـايىن مۇهىمـدۇر   

بىرىنچــى ســهپته نامــاز ئوقۇغاننىــڭ پهزىلىتىنــى بايــان قىلىــپ   

نىڭ ئهگهر كىشىلهر ئهزان بىـلهن بىرىنچـى سـهپ   «: مۇنداق دەيدۇ

ساۋابىنى بىلسه ئىـدى، بىرىنچـى سـهپته ئولتـۇرۇش ئۈچـۈن چهك      

 ].ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايېتى[» .چهك تاشاليتتى

ــى           ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلىلاله س ــته، رەس ــر ههدىس يهنه بى

الـــدىنقى ســـهپكه ئ«: ۋەســـهللهم ســـاهابىلىرىگه مۇنـــداق دېـــگهن

الىدىغان ئادەمنى ، ئالدىنقى سهپتىن ههمىشه كېيىن قكىلىڭالر
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ســىلهر بىرىنچــى ســهپلهردە تــۇرۇپ ماڭــا . ئــالاله كېــيىن قويىــدۇ

» .ئىقتىـــدا قىلىڭـــالر، ئارقـــاڭالردىكىلهر ســـىلهرگه ئهگهشســـۇن

 ].ئىمام مۇسلىم رىۋايېتى[

ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسـته،      

كىشـى  «: ەيدۇرەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق د

ئــاۋۋالقى ســهپلهردىن ئارقىــدا قېلىۋەرســه، ئــالاله ئــۇنى دوزاخــتىن 

 ].ئىمام ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى[» .چىقىشتا كىچىكتۇرۇپ قويىدۇ

ــى        ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلىلاله سـ ــته رەسـ ــر ههدىسـ يهنه بىـ

پهرىشتىلهر ئالالهنىڭ هوزورىـدا سـهپ   «: ۋەسهللهم ساهابىلىرىگه

ــا  ــهپ بولس ــدەك س ــدۇبولغان ــدى» ڭالر بولمام ــاهابىلهر. دېۋى ــا : س ي

پهرىشـــتىلهر ئالالهنىـــڭ هوزورىـــدا قانـــداق ســـهپ ! رەســـۇلىلاله

ئالدىنقى سـهپنى تولدۇرىـدۇ ۋە   : رەسۇلىلاله. بولىدۇ؟ دەپ سورىدى

 ].ئىمام مۇسلىم رىۋايېتى[» .بىرىگه يېقىن تۈز تۇرىدۇ، دېدى-بىر
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بــۇ . انبــۇ ههقــته كــۆپلىگهن ههدىســلهر رىــۋايهت قىلىنغــ     

ــجىدىگه   ــاالمنىڭ مهســ ــبهر ئهلهيهىسســ ــۈم پهقهت پهيغهمــ هۆكــ

 .مهخسۇس بولماستىن، بهلكى بارلىق مهسجىدلهرگه ئومۇمدۇر

ســـههىه ههدىســـلهردە رىـــۋايهت قىلىنىشـــىچه، رەســـۇلۇلاله  

ــوڭ      ــهپنىڭ ئ ــاهابىلىرىنى س ــهللهم س ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه س

ى، مهسـجىد  ههممىگه مهلـۇمك . تهرىپىدە تۇرۇشقا تهرغىپ قىالتتى

نهبهۋىينىــڭ هــازىرقى شــهكلىدە، ئــوڭ تهرەپ رەۋزەدىــن يىراقــراق، 

ــوڭ      ــهپنىڭ ئ ــهپدە ۋە س ــاۋۋالقى س ــدۇكى ئ ــۇم بولى ــدىن مهل بۇنىڭ

تهرىپىدە تۇرۇپ ناماز ئوقۇش، رەۋزە شهرىفته تۇرۇپ ناماز ئوقۇشتىن 

 .ئهۋزەلدۇر

بۇ ههقته كهلـگهن ههدىسـلهرنى تهپهككـۇر قىلغـان كىشـىگه      

 .كمهت ئوچۇق ۋە روشهن نامايهن بولىدۇبۇنىڭدىكى هې

 .ئالاله تائاال تهۋفىق ۋە هىدايهت ئاتا قىلغۇچىدۇر     

ــهللهمنىڭ    *  ــى ۋەســـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـــ ــۇلۇلاله ســـ رەســـ

. هۇجرىسـىنى سـىالش، ســۆيۈش، تـاۋاپ قىلىــش جـائىز ئهمهســتۇر    
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ســـهلهف ســـالىهالرنىڭ هـــېچ بىرىـــدىن يـــۇقىرىقى ئىشـــالرنىڭ  

بهلكى ئۇ چهكلهشكه تېگىشـلىك  . ىغانجايىزلىقى قهيت قىلىنم

 . بىدئهتلهردىندۇر

ــپ  * ــاجىتىنى راۋا قىلىـ ــاالمدىن هـ ــبهر ئهلهيهىسسـ پهيغهمـ

ــاكى غهم  ــنى ي ــاكى   -بېرىش ــنى ي ــدۇرۇپ قويۇش ــىدىن قۇتۇل غۇسس

ــائىز ئهمهس    ــلهش ج ــنى تى ــىپالىق بېرىش ــهلگه ش ــۈنكى . كېس چ

يۇقىرىدىكى ئىشالرنىڭ ههممىسى پهقهت بىر ئالالهدىنال تىلهش 

ئـــۆلگهنلهردىن هــــاجىتىنى راۋا  . زىـــم بولغـــان ئىشـــالردىندۇر   ال

ــك ۋە      ــېرىك كهلتۈرگهنلى ــا ش ــالاله تائاالغ ــوراش، ئ ــىنى س قىلىش

ئىسـالم دىنـى ئىككـى ئاساسـتىن     . مهخلۇقاتالرغا چوقۇنغانلىقتۇر

ــۇپ، بىرىنجىســى  ــارەت بول ــر   : ئىب ــقا هېچبى ــاالدىن باش ــالاله تائ ئ

ادەتلهرنى ئالالهنىڭ ئىب: ئىككىنجىسى. شهيئىگه چوقۇنماسلىق

 .شهرىئىتى ۋە رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن قىلىش

ِّ «مانا بۇ ئىككى ئاساس  ول ا ُْ ُ ُ�ّـمد ـر ِّ  ا
ّ
ـ ِال

ـ
نىـڭ چىـن    »ـال ِنل

 .مهنىسىدۇر
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شۇنىڭدەك رەسۇلۇلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمدىن    *

ــائىز ئهمهس  ــش ج ــاپائهت تهلهپ قىلى ــاپائه . ش ــۈنكى ش ــالاله چ ت ئ

ــدىن     ــاالدىن باشــقا بىرى ــالاله تائ ــۇنى ئ ــۇپ، ئ ــدا بول تائاالنىــڭ قولى

ــدۇ  ــكه بولمايـ ــدا     . تىلهشـ ــۆز قولىـ ــاپائهتنىڭ ئـ ــاال شـ ــالاله تائـ ئـ

يًعا﴾ :ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ـفاـعُة ـجن ـر الـشن ِن  
  ُُ﴿ 

ئېيتقىنكى، شاپائهتنىڭ ههممىسى ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى

ئايهتنىــــڭ بىــــر -٤٤ســــۈرە زۈمهر [» .الهنىــــڭ ئىلكىدىــــدۇرئال

 ]. قىسمى

پهيغهمبىرىڭنىــــڭ ماڭــــا شــــاپائهت ! ئــــى پهرۋەردىگــــارىم"

ــارىم  مېنـــى ! قىلىشـــىغا ئىـــزىن بهرگىـــن يـــاكى ئـــى پهرۋەردىگـ

ــى    ــاكى ئــ ــتۈرگىن، يــ ــاپائىتىگه ئېرىشــ ــڭ شــ پهيغهمبىرىڭنىــ

مېنــى پهيغهمبىرىڭنىــڭ شــاپائىتىدىن مههــرۇم  ! پهرۋەردىگــارىم

دېگهنــدەك ســۆزلهر بىــلهن رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ  " ىلمىغىــنق

ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ شــاپائىتىنى ئالالهــدىن تىلىســه جــائىز   

 .بولىدۇ
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ــى نهزەر،         ــىدىن قهتئـ ــم بولىشـ ــڭ كىـ ــا ئۆلۈكلهرنىـ ئهممـ

پهيغهمبهرلهر يـاكى سـالىه كىشـىلهر بولسـۇن، ئـۇالردىن شـاپائهت       

كى يۇقىرىقىـدەك ئىشـالر   چـۈن . ياكى باشـقا تىلهكـلهر سـورالمايدۇ   

ئىنســان نهپهس ئۈزگهنــدىن . دىنــدا يولغــا قويۇلمىغــان ئىشــالردۇر

كېيىن بۇ دۇنيـا بىـلهن ئاالقىسـى ئۈزۈلـۈپ، پهقهت ئـۈچ ئىشـنىڭ       

ــۈزۈلمهي يېتىـــــــپ تۇرىـــــــدۇ  ــاۋابى ئـــــ ــته . ســـــ ــۇ ههقـــــ بـــــ

ــدۇ  ــداق دەي ــات  «: پهيغهمبهرئهلهيهىسســاالم مۇن ــادەم بالىســى ۋاپ ئ

ــ   ــۈچ تۈرلـ ــيىن، ئـ ــدىن كىـ ــارلىق   بولغانـ ــقا بـ ــتىن باشـ ۈك ئىشـ

ــدۇ  ــى ئۈزۈلىــ ــىلهردىن ئاالقىســ ــارىيه -١. نهرســ ــهدىقه جــ -٢. ســ

» .دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان سـالىه پهرزەنـت   -٣. مهنپهئهتلىك ئېلىم

 ].مۇسلىم ۋە تىرمىزى، نهسائى رىۋايىتى[

ــات         ــهللهمدىن هاي ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلۇلاله س رەس

بولغىنىــدەك، قىيــامهت چېغىــدا شــاپائهت تهلهپ قىلىــش جــائىز  

ــبهر ئهلهيهىسســاالمدىن شــاپائهت تهلهپ قىلىــش    كۈنىمــۇ پهيغهم

ــۇ ۋاقىتتــا رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى   . جــائىزدۇر چــۈنكى ئ
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ۋەسهللهم پهرۋەردىگارىدىن شاپائهت تىلىگۇچىگه شـاپائهت قىلىـش   

 .ئۈچۈن ئىزىن سورىيااليدۇ

ــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ     ــادا پهيغهم ــا دۇني ــىگه ئهمم قهبرىس

كېلىپ ياكى يىراقتـا تـۇرۇپ، ئۇنىڭـدىن شـاپائهت تهلهپ قىلىـش      

 .جائىز ئهمهس

دۇنيادا بىر ئادەم سالىه كىشـىدىن، ماڭـا ئـالاله تائـاالدىن          

ــا تهلهپ     ــپ بهرســىله دەپ دۇئ ــا قىلى ــېلهپ دۇئ ــاالنى نهرســىنى ت پ

بۇنىـڭ شـهرتى ئـالاله تائـاالدىن تىلهيـدىغان      . قىلسا جائىز بولىدۇ

ئهممــا . ســه شــهرىئهتته جــائىز بولغــان نهرســه بولىشــى كېــرەك نهر

ــزىن بهرگهن     ــاپائهت قىلىشــقا ئى ــاال ش ــالاله تائ ــۈنى ئ ــامهت ك قىي

كىشىدىن باشـقا هېچقانـداق كىشـى يهنه بىـر كىشـىگه شـاپائهت       

إـفُع  :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. قىاللمايدۇ ر �ـش  ن
ـن
﴿ـن   ـكا اِ

ن   بِن
ـن
َُ ِنال ـد

ن  ننهن﴾ عن
ئالالهنىـڭ رۇخسىتىسـىز كىممـۇ    «: تهرجىمىسـى ك 

-٢٥٥ســۈرە بهقهرە [» .ئالالهنىــڭ ئالدىــدا شــاپائهت قىاللىســۇن   

 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى
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ئىنســـاننىڭ ئۆلگهنـــدىن كېيىنكـــى هـــالىتى باشـــقىچه     

ئۇنىـــڭ . بولـــۇپ، دۇنيـــادىكى هـــالىتىگه پۈتـــۈنلهي ئوخشـــىمايدۇ

هت كــۈنى تىرىلىــدىغان ئۆلگهنــدىن كېيىنكــى هــالىتىنى قىيــام

ئىنسـان ئۆلگهنـدىن كېـيىن    . هالىتىگىمۇ ئوخشاتقىلى بولمايـدۇ 

ئۇنىڭ ئهمىلى بۇ دۇنيادىن ئۈزۈلىدۇ ۋە دۇنيادا قىلغان ئهمهللىـرى  

ــدۇ  ــلهن قالى ــى    . بى ــداق ئاالقىس ــلهن هېچقان ــا بى ــۇ دۇني ــڭ ب ئۇنى

ــدۇ ــقا   . قالمايـ ــاپائهت تهلهپ قىلىشـ ــۈكلهردىن شـ ــقا ئۆلـ شۇڭالشـ

ــزى  ــهرىئهت ئىـ ــگهنشـ ــۇلمانالر   . ن بهرمىـ ــادىكى مۇسـ ــۇنى دۇنيـ ئـ

 .ئارىسىدىكى شاپائهتكه ئوخشاتقىلى بولمايدۇ

ــى           ــهللهلالهۇ ئهلهيهــ ــۇلۇلاله ســ ــىزكى، رەســ شۈبهىســ

ۋەســهللهم ۋاپاتىــدىن كىــيىن هايــاتى بهرزەخىــيهدە هايــات بولــۇپ، 

رەسـۇلۇلاله سـهللهلالهۇ   . شېهىتلهرنىڭ هاياتىـدىن كـامىلراقتۇر  

ــهل ــاتى  ئهلهيهـــى ۋەسـ ــات بولغانـــدىن كېيىنكـــى هايـ لهمنىڭ ۋاپـ

ــدىكى    ــامهت كۈنىــ ــىمايدۇ ۋە قىيــ ــا ئوخشــ ــادىكى هاياتىغــ دۇنيــ

بهلكى ئۇنىڭ هاياتىنىـڭ ههقىقىتىنـى   . هاياتىغىمۇ ئوخشىمايدۇ

بـۇ  . ۋە قانداقلىقىنى ئالاله تائـاالدىن باشـقا هېچكىشـى بىلمهيـدۇ    



 

149 
 

: دەيـدۇ ههقته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق    

قايسى بىر كىشى ماڭا ساالم بهرسه، مهن ئۇنىڭ سـاالمىغا جـاۋاپ   «

» .قىلغۇنچه قهدەر، ئالاله تائاال مېنىـڭ روهىمنـى ماڭـا قايتۇرىـدۇ    

  ].ئهبۇ داۋۇت ۋە ئههمهد رىۋايىتى[

بــۇ ههدىــس رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ 

نلىقىغـا، لـېكىن   ۋاپات بولغانلىقى، روهىنىڭ بهدىنىـدىن ئايرىلغا 

ــدۇ    ــدىغانلىقىغا دااللهت قىلىـ ــاۋاپ بېرىـ ــاالمغا جـ ــان ۋە . سـ قۇرئـ

ــبهر    ــدا، پهيغهمــ ــالنغان هالــ ــلهرگه ئاساســ ــۈننهتتىكى دەلىلــ ســ

ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپات بولغانلىقىغا ئههلـى ئـېلىمالر بىـردەك    

لــېكىن بــۇ ســۆزلهر رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ  . ئىتتىپاقالشــقاندۇر

ــهللهمنىڭ  ــى ۋەس ــايدىغانلىقىنى   ئهلهيه ــيهدە ياش ــاتى بهرزەخى هاي

شۇنىڭدەك شېهىتالرنىڭمۇ هايـاتى بهرزەخىـيهدە   . مهنئى قىلمايدۇ

ــدۇ   ــلهپ قالماي ــايدىغانلىقىنى چهك ــېهىتلهر   . ياش ــاال ش ــالاله تائ ئ

ـوارًا بـإ    :ههققىدە مۇنداق دەيدۇ س 
ـ
ِـر و بني ن ا

ْـ تنلُوا ان 
يـ  ُُ ن

ـن
 ـاـ،ـن اِ

ـ
َ 

ـ
﴿ـوال

يـإإاءٌ   ُ
ـ
ـزُُإإوـن﴾ و إإم  يُر  َن إإـد ـرُنن

ن  ئــالاله يولىــدا شــههىد «: تهرجىمىســى عن
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بولغــانالرنى ئۆلــۈك دەپ گۇمــان قىلمىغىــن، بهلكــى ئــۇالر تىرىــك  

» .بولۇپ، ئالالهنىڭ دەرگاهىدىكى رىزىقتىن بههرىمان قىلىنىدۇ

 ].ئايهت-١٦٩ئىمران  -سۈرە ئال[

ــدۇ        ــىلىراق توختال ــاز تهپس ــتىدە بىرئ ــىله ئۈس ــۇ مهس ق، ب

بـۇ  . چۈنكى بۇ ههقته شۈبهىيلىنىدىغان ئادەملهر ئانچه ئـاز ئهمهس 

ــۈبهىيگه غهرق    ــارىغۇچىالر، شــــ ــانلىق قــــ ــىلىگه گۇمــــ مهســــ

بولغانلىقتىن، ساددا ئادەملهرنى ئالالهقـا شـېرىك كهلتۈرۈشـكه ۋە    

ئـالاله تائـاالدىن بىزنـى ۋە باشـقا     . ئۆلۈكلهرگه چوقۇنۇشقا چاقىرىدۇ

ــ   ــۇلمانالرنى، ئهقىــدىنى ئ ــهرىئهتنى چىقىــش يــولى   مۇس ۆلچهم، ش

 .قىلىپ ياشىغىلى مۇيهسسهر قىلىشىنى سورايمىز

ــۇلۇلاله       ــىلهرنىڭ، رەســ ــگهن بهزى كىشــ ــارەتكه كهلــ زىيــ

ــدا قــول    ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ قهبرىســىنىڭ ئالدى

بـــاغالپ ئـــۇزۇن تـــۇرۇپ كېتىشـــىدەك، ئـــاۋازلىرىنى كۆتـــۈرۈپ      

ــارلىق ئىشــالر شــهرىئه   ــۇن ئهمهســتۇر سۆزلهشــلىرى قات . تكه ئۇيغ

چـۈنكى ئـالاله تائـاال مۇسـۇلمانالرنى ئۇنىـڭ بىـلهن سۆزلهشـكهندە،        

ئــاۋازلىرىنى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالمنىڭ ئاۋازىــدىن يوقــۇرى     
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ئارا قـاتتىق ئـاۋازدا سۆزلهشـكهندەك    -قىلىپ سۆز قىلىشتىن، ئۆز

ئۇنىڭغىمۇ يوقۇرى ئاۋاز بىلهن گهپ قىلىشتىن چهكـلهش بىـلهن   

ــرگه، ر ــلهن    بىـ ــهللهم بىـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ ــۇلۇلاله سـ ەسـ

ئـالاله  . سۆزلهشكهندە پهس ئاۋازدا سـۆز قىلىشـقا تهۋسـىيه قىلـدى    

يـ   يـا﴿: تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ن
ّ
ا اِ َـ ّا

ـ
إـوارُـ�م  � ص 

ـ
ـ�ُعوا و نـننُوا ال رـر 

ـا ـصو �ن  ـع إٍ�  َـو  ْن إُ�م   ُـع ضن إرن 
 َ َـ ّـ لن  ـقو 

 
ُ بنال

ـ
ُروا ل َـ  

ـ
ر ـوال ع  إبــط  اّسبن

ـ
ن  َ

ـ
و

ُعُرون ي تُم  ال �ـش 
ـ
ـمالُُ�م  ـوو  �

ـ
إولن اهللان ، ، و ُْ إـد ـر

ن  م  عن َُ َـ وا وـن وص  ُفُضن ّـ يـ  
ن
ِـنن اِ

إ يإـ  ان 
ن
نـك اِ

ـ
إيمٌ ووا إٌر ـعظن إـرٌة ووج  فن إم  ـنف  َُ

ـ إـوى ، ل نلتـنق  م ل َُ ُـ  ﴾تــحـ  اُهللا ُُلُإو

ــى ــۆمىنلهر «: تهرجىمىسـ ــى مـ ــان  ! ئـ ــۆز قىلغـ ــۇلىلالهقا سـ رەسـ

چــــېغىڭالردا ئــــاۋازىڭالرنى پهيغهمبهرنىــــڭ ئاۋازىــــدىن يۇقــــۇرى 

بىــرىڭالر بىــلهن تــوۋالپ يۇقــۇرى ئــاۋازدا  -ســىلهر بىــر. قىلمــاڭالر

ــبه  ــكهندەك، پهيغهم ــاڭالر،    سۆزلهش ــۆز قىلم ــاۋازدا س ــۇرى ئ رگه يۇق

ئۇنــداق قىلســاڭالر ئــۆزلىرىڭالر تۇيماســتىن، قىلغــان ياخشــى      

ــدۇ   ــۇپ كېتىـــ ــار بولـــ ــرىڭالر بىكـــ ــىزكى، . ئهمهللىـــ شۈبهىســـ

رەسۇلۇلالهنىڭ يىنىدا پهس ئاۋازدا گهپ قىلغانالرنىڭ دىللىرىنى 

http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1740#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1740#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1740#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1740#docu
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ــا     ــرەتكه ۋە كاتت ــۇالر مهغفى ــالاله تهقۋالىــق ئۈچــۈن ســىنىغان، ئ ئ

 ].ئايهتلهر-٣-٢سۈرە هوجرات [» .ئېرىشىدۇ) جهننهتكه( اساۋاپق

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسىنى    

زىيارەت قىلغۇچىالر سـاالم بهرگهنـدە، ئـۇزۇن تۇرىۋىلىـپ، سـاالمنى      

قايتا ساالم بېرىشى قىسـتاڭچىلىققا  -تهكرار ياندۇرۇپ قايتا-تهكرا

زالرنىڭ كۆپۈيۈپ كېتىشـىگه سـهۋەپ   سهۋەپ بولىدۇ ۋە نامهلۇم ئاۋا

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـى    . بولىدۇ

بـۇ ئههـۋالالر يۇقۇرىـدا زىكىـر     . هوزورىدا ئـاۋاز كۆتۈرۈلـۈپ كېتىـدۇ   

. قىلىنغان ئايهتنىڭ روهىغا زىت ۋە شهرىئهتكه ئۇيغۇن ئهمهسـتۇر 

غىــدىمۇ ۋە رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهم هايــات چى

ئـۇ  . ۋاپات بولغاندىن كېيىنمـۇ ئاالهىـدە هـۆرمهتكه سـازاۋەر زاتتـۇر     

زاتنىــڭ هــۆرمهت ئېهتىرامىنــى قىلىــش بــارلىق مۇســۇلمانالرغا  

 .ۋاجىپتۇر

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـى        

ــالمى ئهدەب ــدا ئىســ ــالپ ئ-ئالدىــ ــا خىــ قىلىــــش  ىــــشئهخالققــ

بهزى زىيـــارەتچى هـــاجىالر . ىـــش ئهمهسمۇســـۇلمانالرغا اليىـــق ئ
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قهبرىگه ئالدىنى قىلىـپ، قىـبلىگه ئارقىسـىنى قىلىـپ، ئىككـى      

بۇنــداق قىلىــش . قــولىنى كۆتــۈرۈپ ئــۇزۇن مــۇددەت دۇئــا قىلىــدۇ

ــابىئىن ۋە ســهلهف ســالىهالرنىڭ تۇتقــان   ســاهابه كىرامالرنىــڭ، ت

غان بهلكى بۇ ئىشالر دىندا يېڭىدىن پهيدا بول. يوللىرىغا خىالپتۇر

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم مۇنـداق    . ئىشالردىندۇر

سىلهر مېنىڭ سۈننىتىمنى ۋە مهندىن كېيىنكـى تـوغرا   «: دەيدۇ

يولدا بولغان خهلىفهلهرنىڭ سۈننهتلىرىنى چىڭ تۇتۇڭالر، ئۇ توغرا 

يولدا مۇستههكهم تۇرۇڭالر، دىندا يېڭـى پهيـدا بولغـان ئىشـالردىن     

ــدا  ــېچىڭالر، دىن ــى     ق ــالرنىڭ ههممىس ــان ئىش ــدا بولغ ــى پهي يېڭ

ــازغۇنلۇقتۇر  ــۇ داۋۇد ۋە [» .بىــدئهتتۇر، بىــدئهتنىڭ ههممىســى ئ ئهب

 ].نهسائى رىۋايىتى

كىمىكى بۇ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دەيدۇ   

ــدۇ     ــۇ رەت قىلىنى ــدىكهن، ئ ــدا قىلى ــىنى پهي ــوق نهرس ــدا ي » .دىن

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[

كىمكى بىزنىـڭ ئهمرىمىزنىـڭ تېشـىدا    «:ه مۇنداق دەيدۇيهن

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .بىر ئىش قىلىدىكهن، ئۇ رەت قىلىنىدۇ
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ئهلى ئىبنى هۈسهيىن زەينىل ئابىدىن رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ      

بىــر ئادەمنىــڭ رەســۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەســهللهمنىڭ   

ۈپ، ئـۇ ئـادەمنى دۇئـا    قهبرىسى ئالدىدا دۇئا قىلىپ تۇرغىنىنى كۆر

مهن ساڭا دادامدىن ئاڭلىغان «"قىلىشتىن توسۇپ مۇنداق دېگهن

ۋە دادام بوۋامدىن ئاڭلىغان، بوۋام رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهـى  

ــۇ؟    ــپ بىرەيمـ ــنى ئېيتىـ ــر ههدىسـ ــان بىـ ــهللهمدىن ئاڭلىغـ ۋەسـ

: رەســـۇلىلاله ســـهللهلالهۇ ئهلهيهـــى ۋەســـهللهم مۇنـــداق دېـــگهن 

ى بايرام قىلىـدىغان ئورۇنغـا ئايالنـدۇرۇۋالماڭالر،    مېنىڭ قهبرەمن"

ئۆيــۈڭالرنى قهبرســىتانلىققا ئوخشــاش قىلىۋالمــاڭالر، ماڭــا دۇرۇد 

ئېيــتىڭالر، قهيهردە بولمــاڭالر ســىلهرنىڭ دۇرۇت ۋە ســاالملىرىڭال 

 ].ئهبۇ داۋۇت ۋە ئههمهد رىۋايىتى[» ".ماڭا يهتكۈزۈلىدۇ

ــ        ــۇلۇلاله سـ ــارەتچىلهر رەسـ ــى بهزى زىيـ هللهلالهۇ ئهلهيهـ

ۋەسهللهمگه ساالم بهرگهندە، خۇددى نامازغا تۇرغاندەك، قول بـاغالپ،  

. قولىنى كۆكسىدە قويۇپ ياكى كىندىكى ئاسـتىدا قويـۇپ تۇرىـدۇ   

ــهللهمگه ســاالم بهرگهنــدە       ــۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋەس رەس

بولسۇن ياكى كاتتـا ئهمىـر، لېـدىر، رەئىـس ۋە پادىشـاهالرغا سـاالم       
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رگهندە، خارلىق ۋە نامازغا تۇرغان ههيئهتته ساالم بېـرىش جـائىز   به

خارلىق ۋە ئىبـادەت شـهكلىنى، ئـالاله تائـاالدىن غهيـرىگه      . ئهمهس

" بۇ مهسىلىنى ئىمام هافىز ئىبنى ههجهر . قوللىنىشقا بولمايدۇ

ــارى ــول بـ ــڭ  " فهتهـ ــۆپلىگهن ئۆلىماالرنىـ ــىرىدە كـ ــاملىق ئهسـ نـ

سـهلهپ سـالىهالرنىڭ   : "دەيـدۇ  سۆزلىرىنى قهيت قىلىپ مۇنـداق 

يولىغـــا ئهگىشىشـــنى نىشـــان قىلغـــان كىشـــى ئۈچـــۈن، بـــۇ       

 ".مهسىلىدىكى ههقىقهت ناهايىتى روشهن مهلۇم بولىدۇ

ــهلهپ ــقا    -سـ ــدا مېڭىشـ ــۇ يولـ ــكهن ۋە ئـ ــالىهالرغا ئهگهشـ سـ

چاقىرغــانالرنى يامــان گۇمــان قىلىــپ، ههقىقهتــكه قارىماســتىن،   

ــۇق ــتىن -ئوچـ ــى كۆرمهسـ ــكارا دەلىللهرنـ ــل ئاشـ ــۈك دەلىـ ، كۈچلـ

ــالىق   ــارىغۇالرچه تهرسـ ــا ئالماســـتىن قـ هـــۆججهتلهرنى ئىتىبارغـ

قىلىپ، ههقنـى قويـۇپ باتىـل يولغـا ئهگهشـكهنلهرنىڭ ئىشـىنى،       

. ههممىگه هىدايهت بهرگۇچى ئالاله تائاالنىـڭ ئـۆزىگه تاپشـۇرىمىز   

ئۇالرنىڭ باتىل يولالرنى تاشالپ، توغرا ۋە ههق يولغا ئهگىشىشىگه 

 .دىن تهۋفىق ۋە هىدايهت تىلهيمىزئالاله تائاال
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يهنه بهزىلهر مهسجىدى نهبهۋىيدە رەسۇلىلاله سـهللهلالهۇ       

ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسـىگه يىـراق جايـدا تـۇرۇپ، ئالـدىنى      

قهبرىگه قىلىپ، پهس ئاۋاز بىلهن قهبرە شـهرىفكه سـاالم بېرىـدۇ ۋە    

نـدا يېڭـى   بۇنـداق قىلىـش دى  . ئۇزۇن مۇددەت تـۇرۇپ دۇئـا قىلىـدۇ   

دىنــدا ئاساسســىز ئهمهللهرنــى . پهيــدا قىلــدۇرۇلغان ئىشــالردىندۇر

پهيدا قىلىپ، ئۇ ئىشالرنى ئىسالم دىنىدىن دەپ ئېتىقـاد قىلىـش   

ۋە ههقىـــــقهت بايـــــان قىلىنســـــىمۇ ئاساسســـــىز ئېتىقـــــاتنى  

-ئىمام مالىك . داۋامالشتۇرۇش مۇسۇلمانغا اليىق ئىش ئهمهستۇر

ىـدئهت ئىشـالرغا ئىنكـار قىلىـپ     يۇقىرىقىـدەك ب  -رەهىمههۇلاله

ــدۇ ــداق دەي ــېمه بىــلهن ئىســاله   «: مۇن ــۇ ئۈممهتنىــڭ ئهۋۋىلــى ن ب

 . »قىلىنغان بولسا، ئاخىرىمۇ شۇنىڭ بىلهن ئىساله قىلىنىدۇ

بۇ ئۈممهتنىڭ ئهۋۋىلىنى ئىساله قىلغان نهرسه، رەسـۇلۇلاله  

ــڭ ســـاهابىلىرىنىڭ،      ــى ۋەســـهللهم ۋە ئۇنىـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ سـ

ىڭ ساغالم مېتودى بولغانـدەك، ئىسـالم ئۈممىتىنىـڭ    تابىئىنالرن

ئاخىرىمۇ ساغالم ئهقىدىدە مۇستههكهم تۇرۇپ، شـهرىئهتنى هايـاتى   

 .ئۆلچهم قىلىش ئارقىلىق ئىساله قىلىنىدۇ
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سـائادەت، قۇرئـان ۋە   -ئاخىرەتتىكى نىجاتلىق ۋە بهخـت -دۇنيا

ــش      ــا قىلىـ ــتا بهرپـ ــىلىك تۇرمۇشـ ــى كىشـ ــۈننهتنىڭ روهىنـ سـ

ئـــالاله تائـــاال كهرەملىـــك ۋە . اللىققـــا ئايلىنىـــدۇئـــارقىلىق رېئ

ئۆز لۇتفى كهرىمى بىلهن بارلىق مۇسـۇلمانالرغا  . مهرههمهتلىكتۇر

 .هىدايهت ۋە نۇسرەت ئاتا قىلغاي
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 !دىققهت

ــاجىالر  ــى ه ــهللهلالهۇ   ! ئ ــۇلۇلاله س ــۇڭالركى، رەس ــاه بول ئاگ

دان ئهلهيهى ۋەسـهللهمنىڭ قهبرىسـىنى زىيـارەت قىلىـش بهزى نـا     

ــاكى      ــدىن ي ــڭ ۋاجىپلىرى ــدەك ههجنى ــان قىلغان ــانالر گۇم ئىنس

ــهرتلىرىدىن ئهمهس ــى  . شـــ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـــ ــۇلۇلاله ســـ رەســـ

ۋەســهللهمنىڭ مهســجىدىنى زىيــارەت قىلغــان يــاكى مهســجىدكه  

. يېقىن بولغان ئـادەمگه قهبرىنـى زىيـارەت قىلىـش مۇسـتهههبتۇر     

ڭ رەسـۇلۇلاله  ئهمما مهدىنه مۇنهۋۋەرەدىن يىراقتىكـى كىشـىلهرنى  

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىـمهن  

بهلكــى مهســجىدى نهبهۋىنــى . دەپ، ســهپهر قىلىــش جــائىز ئهمهس

 .زىيارەت قىلىمهن دەپ سهپهر قىلىش سۈننهتتۇر

مهسجىدى نهبهۋىنى زىيارەت قىلىـش شـهرىفىگه ئېرىشـكهن     

ــادەمگه، رەســۇلىلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيهــى ۋ  ەســهللهم ۋە ئىككــى ئ

ساهابىســى، يهنــى ئهبــۇ بهكــرى ۋە ئــۆمهر رەزىيهلالهــۇ ئهنهۇالرنىــڭ  

بـــۇ ههقـــته . قهبرىلىرىنـــى زىيـــارەت قىلىـــش ســـۈننهت بولىـــدۇ 
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مهســجىدى ههرەم،  «: پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم مۇنــداق دەيــدۇ   

ــۈچ     ــارەت، ئ ــجىدى ئهقســادىن ئىب ــۇ مهســجىدىم ۋە مهس ــڭ ب مېنى

ــ   ــقا ئورۇنالرغ ــجىدتىن باش ــاڭالر مهس ــهپهر قىلم ــارى ۋە [» .ا س بۇخ

 ]. مۇسلىم رىۋايىتى

رەسۇلىلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ، ئهبـۇ بهكـرى   

ۋە ئۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهۇالرنىـڭ قهبرىلىرىنـى زىيـارەت قىلىـش      

ــاغلىقتۇر  مهســجىدى . مهســجىدى نهبهۋىينــى زىيــارەت قىلىشــقا ب

ــ   ــۇر قهب ــان كىشــى مهزك ــارەت قىلغ رە شــهرىفلهرنى نهبهۋىينــى زىي

ئهممـــا مهســـجىدنى مهقســـهد قىلمـــاي پهقهت . زىيـــارەت قىلىـــدۇ

ــىنى      ــهللهمنىڭ قهبىرىس ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه ــۇلىلاله س رەس

زىيارەت قىلىـش مهقسـىدى بىـلهن سـهپهر قىلىـش جـائىز بولسـا        

ــۇ     ــهللهم ئ ــى ۋەس ــۇلۇلاله ســهللهلالهۇ ئهلهيه ــۋەتته رەس ــدى، ئهل ئى

چـۈنكى رەسـۇلۇلاله   . ن بـوالتتى ئىشنىڭ پهزىلىتىنى بايان قىلغـا 

ــىههت     ــانالرغا نهس ــارلىق ئىنس ــهللهم ب ــى ۋەس ــهللهلالهۇ ئهلهيه س

ــالاله تائاالنىــڭ . قىلىــپ، ياخشــى يولغــا تهرغىــپ قىلغۇچىــدۇر   ئ
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ــۈچى ۋە ههممىــدىن      ــدىن ياخشــىراق بىلگ ــهرىئىتىنى ههممى ش

 .بهكراق قورۇققۇچىدۇر

ائــاالدىن پهيغهمبهرئهلهيهىسســاالم ئىنســانىيهتكه ئــالاله ت    

پۈتـۈن خهيرىلىـك ۋە ياخشـى    . كهلگهن ۋەهيىنى كامىل يهتكۈزدى

بــــارلىق يامــــان ۋە ناچــــار ئىشــــالردىن  . ئىشــــالرنى بىلــــدۈردى

ــدۇردى ــقا     . ئاگاهالنـ ــجىدتىن باشـ ــۈچ مهسـ ــۇر ئـ ــۇنداقال مهزكـ شـ

مهسجىدلهرنى زىيـارەت قىلىمىـز دەپ سـهپهر قىلىشـتىن مهنئـى      

: ۋەسهللهم مۇنداق دېـگهن رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى . قىلدى

مېنىڭ قهبرەمنى بايرام قىلىدىغان ئورۇنغـا ئايالنـدۇرۇۋالماڭالر،   «

ئۆيــۈڭالرنى قهبرســىتانلىققا ئوخشــاش قىلىۋالمــاڭالر، ماڭــا دۇرۇد 

ئېيــتىڭالر، قهيهردە بولمــاڭالر ســىلهرنىڭ دۇرۇت ۋە ســاالملىرىڭال 

رەسـۇلۇلاله  ]. ئهبۇ داۋۇت ۋە ئههـمهد رىـۋايىتى  [» .ماڭا يهتكۈزۈلىدۇ

سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسـىنى زىيـارەت قىلىـش    

ئۈچۈن سهپهر قىلىش جـائىز دېـيىش، ئۇنىـڭ قهبرىسـىنى مازارغـا      

ئۇنـــداق قىلىـــش بولســـا، رەســـۇلىلالهنى     . ئايالنـــدۇرغانلىقتۇر

ــق     ــتىلىق ئىالهلىـ ــيلهش ۋە ۋاسـ ــۇرۇپ مهدهىـ ــدىن ئاشـ ههددىـ
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نئـى قىلىنغـان ئىشـالرغا    دەرىجىسىگه كۆتۈرۈشتهك شهرىئهتته مه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت . ئېلىپ بارىدۇ

قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلىـش جـائىز دېگـۇچىلهر بولسـا، يۇقۇرىـدا      

ئېيتىپ ئۆتۈلگهن، شهرىئهتته مهنئى قىلىنغان ئىشالرغا چۈشـۈپ  

 .قالغان ئىنسانالردۇر

ۋە باشــــقا پهيغهمــــبهر ئهلهيهىسســــاالمنىڭ قهبرىســــى       

ــائىز      ــنى ج ــهپهر قىلىش ــۈن س ــش ئۈچ ــارەت قىلى ــى زىي قهبرىلهرن

دېگۈچىلهرنىــڭ كهلتــۈرگهن ههدىســلىرىنىڭ ههممىســى زەئىــپ  

ياكى توقۇلما، يالغان ههدىسـلهر بولـۇپ، دەلىـل هـۆججهت بولۇشـقا      

ــاجىز    ــاكى ســهنهدلىرى ئ ــۇ ههدىســلهرنىڭ يالغــان ي ــدۇ ۋە ئ يارىماي

ئىمام دار قۇتنى، ئىمـام   ىن؛ ئىكهنلىكىنى ههدىسشۇناس ئالىمالرد

ئۇنـداق  . هاپىز ئىبنـى ههجهر ۋە ئىمـام بهيههقىـالر ئىسـپاتلىغان    

يالغان ههدىسلهر بىلهن، ئۈچ مهسـجىدتىن باشـقا ئورۇنغـا زىيـارەت     

ئۈچـــۈن ســـهپهر قىلىشـــقا بولمايـــدۇ دېـــگهن ســـههىه ههدىســـنى  

 .ئهمهلدىن قالدۇرۇشقا بولمايدۇ
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ۋەسهللهمنىڭ قهبرىسىنى  رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى   

زىيارەت قىلىش توغرۇلـۇق كهلتـۇرۇلگهن توقۇلمـا ههدىسـلهرنىڭ     

 :بهزىسىنى دىققىتىڭالرغا سۇنىمىز

كىمكى ههج قىلىـپ، مېنـى زىيـارەت قىلمىسـا، ماڭـا      « -١  

 .»ئهخالقسسىزلىق قىلغان بولىدۇ

مهن ئۆلگهندىن كېيىن مېنى زىيارەت قىلغان كىشى، « -٢  

 .»ات ۋاقتىمدا زىيارەت قىلغاندەك بولىدۇخۇددى مېنى هاي

كىمكى بىر يىل ئىچىدە مېنـى ۋە ئاتـام ئىبراهىمنـى    « -٣  

ــنهتكه كىرىشــىگه كاپالهتلىــك    زىيــارەت قىلســا، مهن ئۇنىــڭ جهن

 .»قىلىمهن

قهبرەمنــــى زىيــــارەت قىلغــــان كىشــــىگه، مېنىــــڭ  « -٤  

 .»شاپائىتىم ۋاجىپ بولىدۇ

ــۇ      ــى رەس ــلهرنىڭ هېچبىرىن ــۇ ههدىس ــهللهلالهۇ ب لۇلاله س

ئىمام هـافىز  . ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دېگهنلىكى ئىسپاتالنمىغان

ناملىق كىتابىدا بۇ ههقـته كهلـگهن   " ئهتتهلخىس"ئىبنى ههجهر 
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قهبرىلهرنى زىيـارەت  "نۇرغۇن ههدىسنى زىكىر قىلغاندىن كېيىن، 

ــپ      ــى زەئى ــلهرنىڭ ههممىس ــگهن ههدىس ــۇق كهل ــش توغرۇل قىلى

 .دېگهن" ههدىسلهردۇر

قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلىــش : "ئىمـام هــافىز ئهلئــۇقهيلى    

سـههىه بولغـان   ) قهبرى زىيارىتى ئۈچۈن سـهپهر قىلىـش  (ههققىدە

 . دېگهن" بىرمۇ ههدىس يوق

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلاله بـۇ ههقـته       

قهبرە زىيارىتى توغرىسىدا كهلگهن ههدىسـلهرنىڭ  : "مۇنداق دەيدۇ

 .دېگهن" ئويدۇرما يالغان ههدىسلهردۇرههممىسى 

مانــا بــۇ زىكــرى قىلىنغــان ســۆزلهرنىڭ ههممىســى قهبــرە     

ــلىكىنى    ــائىز ئهمهسـ ــنىڭ جـ ــهپهر قىلىشـ ــۈن سـ ــارىتى ئۈچـ زىيـ

ئهگهر بۇ ههقـته بىـرەر   . بىلىشكه ۋە قايىل بولۇشقا كۇپايه قىلىدۇ

دەلىل سابىت بولغان بولسـا ئىـدى، سـاهابه كىـرامالر ههممىـدىن      

ال ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغـان بـوالتتى ۋە ئىسـالم ئـۈممىتىنى ئـۇ      ئاۋۋ

ســـاهابه كىـــرامالر  . ئىشـــالرنى قىلىشـــقا چاقىرغـــان بـــوالتتى   
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ــا   رەســـــۇلىلاله ســـــهللهلالهۇ ئهلهيهـــــى ۋەســـــهللهمدىن قالســـ

ئـــالاله تائاالنىـــڭ بـــۇيرۇق ۋە . ئىنســـانالرنىڭ ئهڭ ياخشىســـىدۇر

ئىســالم چهكلىمىلىرىنــى رەســۇلۇلالهنىڭ يوليــورۇقلىرىنى ۋە   

ــڭ    ــالاله تائاالنىـ ــدىغان، ئـ ــى بىلىـ ــهتمىلىرىنى ئهڭ ياخشـ كۆرسـ

. شهرىئىتىنى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈشـكه هېرىسـمهن كىشـىلهردۇر   

دېـــمهك؛ ســـاهابه كېـــرامالردىن قهبـــرە زىيـــارىتى ئۈچـــۈن ســـهپهر 

ــل    قىلىشــنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكــى توغرىســىدا هېچنهرســه نهقى

ــهرى   ــڭ شـ ــۇر ئهمهلنىـ ــكهن، مهزكـ ــان ئىـ ــا قىلىنمىغـ ئهتته يولغـ

ئهگهر بـۇ ههقـته بىـرەر دەلىـل     . قويۇلمىغانلىقىغا دااللهت قىلىدۇ

بايان قىلىنغان بولسا ئىدى، ئهلۋەتته بۇ زىيارەت شـهرئىي زىيـارەت   

 .دەپ ئاتىلىپ، دىنىمىزدا يولغا قويۇلغان بوالتتى

 .ئالاله تائاال ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر
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لىقىنى زىيارەت ۋە بهقى قهبرىستانچىتى قۇبا مهس

 قىلىش توغرىسىدا

ــادەمگه مهســجىدى      ــان ئ ــارەت قىلغ ــۇنهۋۋەرەنى زىي ــنه م مهدى

بـۇ  . قۇبانى زىيـارەت قىلىـپ، ئۇنىڭـدا نامـاز ئوقـۇش مۇسـتهههبتۇر      

: ههقته ئابدۇلاله ئىبنـى ئـۆمهر رەزىيهلالهـۇ ئهنهـۇ مۇنـداق دەيـدۇ      

بهزىـدە   رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بهزىدە پىيادە ۋە«

ئۇالغ بىلهن مهسجىدى قۇبانى زىيارەت قىالتتى ۋە ئۇنىڭدا ئىككـى  

 ].بۇخارى ۋە مۇسلىم، نهسائى رىۋايىتى. [»رەكئهت ناماز ئوقۇيتتى

سـههل ئىبنـى هۇنهيــف رەزىيهلالهـۇ ئهنهــۇ رىـۋايهت قىلغــان     

: ههدىسته رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇ

اهــارەت ئېلىــپ، ئانــدىن مهســجىدى قۇباغــا     كىمكــى ئۆيىــدە ت «

كېلىپ ئىككـى رەكـئهت نامـاز ئوقۇسـا، ئـۇ كىشـىگه بىـر قېـتىم         

ــۆمرە قىلغاننىــڭ ســاۋابى بولىــدۇ  ئىمــام ئههــمهد، نهســائى ۋە  [» .ئ

 ].ئىبنى ماجه رىۋايىتى
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جهننهتى بهقى قهبرىستانلىقىنى، ئوهـۇد شـههىدلىرىنىڭ       

ــۇ ئه  ــزە رەزىيهلالهـ ــى ۋە ههمـ ــى  قهبرىلىرىنـ ــڭ قهبرىلىرىنـ نهۇنىـ

چــۈنكى پهيغهمــبهر ئهلهيهىسســاالم . زىيــارەت قىلىــش ســۈننهتتۇر

ــا قىالتتــى   . ئۇالرنىــڭ قهبرىلىرىنــى زىيــارەت قىلىــپ، ئۇالرغــا دۇئ

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم قهبرە زىيارىتى ههققىدە 

ــدۇ  ــداق دەي ــىلهرگه     «: مۇن ــۇ س ــالر، ئ ــارەت قىلىڭ ــى زىي قهبرىلهرن

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .نى ئهسلىتىدۇئاخىرەت

رەســــۇلۇلاله ســــهللهلالهۇ ئهلهيهــــى ۋەســــهللهم ســــاهابه    

كېرامالرغــا قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلغانــدا نــېمه دەيــدىغانلىقىنى 

ننـ� « :ئۈگىتىپ مۇنداق دەيـدۇ  نن ُمإؤ 
 
إـ  ال يـإارن نن

إـ  ا�ر ه 
ـ
الّاـالُم ـعلـي ُ�م  و

ـ� ـواننّا ِنن   لنمن ُما 
 
يـإةـ ـوال ـعا�ن

 
ـا ـولُـ�إُم ال

ـ
ـ س ِّ ُل ا

ـ
و  ْ
ـ
ُقوـن و ُن  بنُ�م  ـال

ُ ِّ  ».ـراـء ا

ئهسسـاالمۇ ئهلهيكــۇم ئـى مـۆمىن مۇســۇلمانالردىن    « :تهرجىمىسـى 

ئىنشــا ئــالاله بىــز ســىلهرگه قوشــۇلىمىز، ! بولغــان قهبــرە ئههلــى

مۇسـلىم  [» .ئالاله تائاالدىن سىلهرگه ۋە بىزگه ئافىيهت تىلهيمىز

 ].بنى ماجه، نهسائى ۋە ئههمهد رىۋايىتىۋە ئى
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رەسـۇلىلاله  « :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ــنه قهبرىســـتانلىقىدىن      ــهللهم مهدىـ ــى ۋەسـ ــهللهلالهۇ ئهلهيهـ سـ

إـ  «: ئۆتكهندە، ئۇالرغا ئالدىنى قىلىپ تـۇرۇپ  ه 
ـ
إالُم ـعلـإي ُ�م  يإا و الـان

ا ـولـ 
ـ
ِـا س ُر ا فن ف  ّـ ورن ، 

ثـرن الُقبُ
ـ
إلُـفنا و� إُ  بإال ْـ ي إتُم 

ـ
: تهرجىمىسـى » ُ�م  ، و

بىـزگه ۋە سـىلهرگه ئـالاله    ! ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ئى قهبرە ئههلـى «

سىلهر بىـزدىن ئىلگىـرى كهتـتىڭالر، بىزمـۇ     . مهغفىرەت قىلسۇن

 ].تىرمىزى رىۋايىتى[» .ئارقاڭالردىن يېتىپ بارىمىز، دېدى

ــلهردىن        ــۆتكهن ههدىســ ــدا ئــ ــدىكى،  يۇقۇرىــ ــۇم بولــ مهلــ

قهبرىلهرنى شـهرىئهت هـۆكمىگه ئويغـۇن هالـدا زىيـارەت قىلىـش،       

ــاخىرەتنى ئهسلهتســه،  ــا ئ ــالاله   زىيــارەت قىلغۇچىغ ــۈكلهرگه ئ ئۆل

تائاالدىن رەهمهت ۋە مهغفىرەت تىلهش ئارقىلىق ئۇالرغـا ئېهسـان   

 .قىلغىلى بولىدۇ

ئهممــا قهبرىســتانغا بېرىــپ، قهبــرە بېشــىدا تــۇرۇش، يــاكى     

ــلهش،    ــاجهتلىرىنى تىـ ــۈكلهردىن هـ ــۇنهش، ئۆلـ ــىدا تـ ــرە بىشـ قهبـ

ئـى ئـالاله شـۇالرنىڭ    "شىپالىق تىـلهش، ۋەسـىله قىلىـش، يهنـى     
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ههققــى هــۆرمىتى بىــلهن يــاكى ئۇالرنىــڭ ســېنىڭ نهزىرىڭــدىكى  

" ئۇلۇغلۇقى بىلهن ياكى ئۇالرنىڭ ساڭا بولغان يېقىنلىقى بىـلهن 

هردىن بىــر پايــدا دېگهنــدەك ســۆزلهر بىــلهن دۇئــا قىلىــش، ئۆلــۈكل 

ئۈمىــد قىلغــان هالــدا قهبرىلهرنــى زىيــارەت قىلىــش ئــالاله ۋە       

-ئالالهنىڭ رەسۇلى يولغـا قويمىغـان بهلكـى چهكلىـگهن، سـهلهپ     

 .سالىهالرمۇ قىلمىغان بىدئهت زىيارەتلهردۇر

قهبرىسـتاننى  «: رەسـۇلىلاله سـهللهلالهۇ ئهلهيهـى ۋەسـهللهم    

دەپ » .هرنى قىلمـاڭالر زىيارەت قىلغانـدا شـهرىئهتكه خىـالپ سـۆزل    

 .نهسىههت قىلغان

يۇقۇرىدا بايان قىلىنغان ئىشالرنىڭ ههممىسـى بىـدئهت        

ئاتالغۇسى كاتىگورىيهسىگه كىرسىمۇ، لـېكىن ئۇالرنىـڭ بهزىسـى    

: مهسـىلهن . بىدئهت ۋە بهزىسى شېرىككه ياتمايدىغان ئهمهلـلهردۇر 

ى هۆرمىتى قهبرە بىشىدا ئالالهقا دۇئا قىلىش، ئۆلۈكلهرنىڭ ههقق

بىــلهن هــاجىتىنى سوراشــقا ئوخشــاش ئىشــالر شــېرىككه ئىلىــپ 

ــدۇر  ــدىغان بىدئهتلهردىنـ ــاجىتىنى  . بارىـ ــۈكلهردىن هـ ــا ئۆلـ ئهممـ
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تىلهش، ئۇالردىن مهدەد ۋە ياردەم تىلهشـكه ئوخشـاش ئىشـالر چـوڭ     

 .شېرىكتۇر

ــزدىن  ! هۆرمهتلىـــك قېرىندىشـــىم ــۇڭ، رەببىڭىـ ــاه بولـ ئاگـ

ههق ئۇســــتىگه مۇيهسســــهر ههرۋاقىــــت ســــىزنى هىــــدايهت ۋە 

ــالاله هىــدايهت قىلغــۇچى يهكــكه   ــابى ئ -قىلىشــىنى ســوراڭ، جان

 .يىگانه ئالالهتۇر

ول و  ره ن   لم ع عبدَ وْر والمد هللا ووال ون را، وص� اهللا ْو

 . لقه �مد وع نل ووصحابه ون  ربعَم بُِاان ِل يوم ا�ي 
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