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 ههجدىن كىيىنكى هايات

ئۆزىنىڭ چهكسىز نېمهتلىرى بىلهن ياخشىلىقالرنى 

-رەهمىتى بىلهن بهندىلهرنىڭ تائهت-زلىتاماملىغۇچى ۋە په

-ئىبادىتىنى قوبۇل قىلغۇچى ئۇلۇغ ئالالهقا چهكسىز ههمدە

-ئالالهنى مهدهىيىلهيمهن، پۈتۈن ئهيىب!. سهناالر بولسۇن

بارلىق نېمهتلىرىگه . نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهن

يىگانه ۋە -ئالالهنى يهككه. رەهمهت ۋە تهشهككۈر ئېيتىمهن

ادەتكه ههقلىق مهبۇد بهرههق، پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئىب

ئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى مۇههممهد . گۇۋاهلىق بېرىمهن

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساهابىلىرىغا 

 .ئالالهنىڭ چهكسىز رەهمهت ۋە ساالملىرى بولسۇن

ىكى ئاساسى بهش پهرز ئىبادەتنىڭ ئاخىرىقىسى ئىسالمد

بولغان ئۇلۇغ ههج ئىبادىتى ئاخىرالشتى، ههج ئايلىرى بارلىق 

 .ياخشىلىق ۋە بهرىكهتلهر بىلهن ئۆتۈپ كهتتى
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بۇ ئۇنتۇلماس مۇبارەك كۈنلهرنىڭ سههىپىلىرى قاتالندى ۋە 
مۇسۇلمانالر ههج پائالىيىتىنى ئادا قىلدى، كۆپچىلىك 

رىنداشلىرىمىز ئۆزلىرىگه پهرز قىلىنغان ههجنى مۇسۇلمان قې
ئادا قىلغان بولسا يهنه بهزىلىرى تهكرار ههج قىلىش ئارقىلىق، 
بارلىق خاتالىقلىرى كهچۈرۈم قىلىنغان، ئانىسىدىن تۇغۇلغان 

ههجلىرى قوبۇل . كۈندىكىدەك پاك بولۇپ، ئانا دىيارىغا قايتىشتى
تىگه ئېرىشكهن سائادى-ئاخىرەتنىڭ بهخت-قىلىنىپ، دۇنيا

ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق !. مۇبارەك بولسۇن-هاجىالرغا خوش
َِّق�َ  ﴿ :دەيدۇ مت

م
ُت ِمَن ال َََقّب ت الّله ََ َما  َّ ئالاله پهقهت « :تهرجىمىسى ﴾ إِ

مائىدە سۈرىسى  [ ».تهقۋادارالرنىڭ ئهمهللىرىنى قوبۇل قىلىدۇ
 . ]ئايهتنىڭ بىرقىسمى -٢٧

ئىبادەتلهرنىڭ -شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئهمهل مۇسۇلمانالرنى
قوبۇل بولغان ياكى بولمىغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان بهزى بهلگىلهر 

ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ بهلگىسى؛ -تائهت . بولىدۇ
ئىبادەت ۋە ياخشى ئهمهللهرنى ئۈزۈلدۈرمهي -تائهت

 ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولماستىن ۋە رەت . داۋامالشتۇرۇشتۇر
تهۋبه قىلىپ، ياخشى  قىلىنغانلىقىنىڭ بهلگىسى بولسا،

ناچار ۋە ئهسكى ئىشالر بىلهن  ئهمهللهرنى قىلغاندىن كېيىن،
مهشغۇل بولۇش، يهنى تهۋبىدىن ئىلگىرىكى قىلمىشلىرىدىن 

 . قول ئۇزمهسلىكتۇر
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هاجىالر ئۆز يۇرتلىرىغا قايتقاندىن كېيىن ئۆزلىرىدە 

ه ئالدىراش، ياخشى ئهمهللهرنى ئىبادەتلىرىگ-ئالالهنىڭ تائهت

-كۆپ قىلىشقا رىغبهتلىنىش، دىندا مۇستههكهم تۇرۇش، گۇناه

مهسىيهت ۋە ناچار قىلىقالردىن يىراق بولۇشقا تۈرتكه بولىدىغان 

هالهتلهرنى هېس قىلسا، مانا بۇ ئالالهنىڭ ئىزنى بىلهن 

ئۆزلىرىنىڭ ههجلىرىنىڭ ۋە قىلغان ئهمهللىرىنىڭ قوبۇل 

 .نىڭ بهلگىسىدۇربولغانلىقى

-ئهمما ئۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالرنىڭ قهلبىدە ئالالهنىڭ تائهت

-ئىبادەتلىرىدىن يۈز ئۆرۈش، سۇسلۇق قىلىش، ياخشى ئىش

مهسىيهت، ناچار ئىشالرغا -ههرىكهتلهرگه ئىنتىلمهسلىك، گۇناه

يۈزلىنىش تۇيغۇلىرى كۆرۈلسه، ئۇالر تىزدىن ئالالهقا تهۋبه 

ئهمهللىرىنىڭ قوبۇل بولىشىنى قىلىپ، سهمىمىيلىك بىلهن 

 .ئىلتىجا قىلىشى ۋە ياخشى ئهمهللهرگه يۈزلىنىشى الزىم

تاۋاپ قىلىشقا مۇيهسسهر -ئالالهنىڭ بهيتىگه بېرىپ، ههج

بولغان، مهزكۇر ئۇلۇغ كۈنلهرنى ئاشۇ مۇقهددەس ئورۇنالردا 

، سىلهرنىڭ بۇ !ئۆتكۈزگهن سۆيۈملۈك هاجىلىرىمىز
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هرنىڭ توغرا يول ۋە ههقىقهتكه ئهمهللىرىڭالر بولسا، سىل

 .يىتهكلىنىشىڭالردىكى باشلىنىش بولىشى كېرەك

ئۇلۇغ ههج ئىبادىتى جهريانىدا ئالالهنىڭ بارلىق چاقىرىقلىرىغا 
بىز سىلىنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بويسۇنۇپ، ! ئاۋاز قوشۇپ، ئى ئالاله

چاقىرىقلىرىغا ئاۋاز قوشۇپ، سىلىنىڭ ئهمىرلىرىگه تهييار بولۇپ 
ق دەپ تهلبىيه ئېيتقان هاجىلىرىمىز، سىلهر ئېيتقان بۇ كهلدۇ

تهلبىيهڭالر؛ يهنى بىز ههر قاچان ئالالهنىڭ بۇيرۇقىنى 
ئورۇنداشقا تهييار دېگهن شۇئارىڭالر، ئالاله بۇيرىغان بارلىق 

چۈنكى ههج . ئىبادەتلهردە دائىم ياڭراپ تۇرسۇن-ئهمهل
اله باشقا بارلىق ئايلىرىنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان مېهرىبان ئال

ئىبادىتى ۋە -ئايالرنىڭمۇ پهرۋەردىگارى، بىز ئالالهنىڭ تائهت
بۇيرىغان ئهمهللىرىنى تاكى هاياتىمىز ئاخىرالشقانغا قهدەر تولۇق 

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق  . ئورۇنداشقا بۇيرۇلغاندۇرمىز
َِق�ت  ﴿ :دەيدۇ

م
ََ ال ِِفَ

م
ّّ  يَْ ََ َت َّ بت م َر سهن  « :هرجىمىسىت ﴾ َوادم

قهدەر ) يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه(ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه 
 . ]ئايهت-٩٩هىجىر سۈرىسى [» .پهرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن

مهۋسۇمىنىڭ  ياخشى ئهمهللهر! مۇسۇلمان قېرىندىشىم
ماهىيىتى بولسا، ئىنسان هاياتىنى ۋاقىتلىق ئۆزگهرتمهيدۇ 

پىللىق ۋە كهمچىللىك، چهكتىن تاماشا، غا-بهلكى ئۇنى ئويۇن
ئاشۇرۇۋېتىش قاتارلىق هاياتنىڭ ههممه تهرەپلىرىدىن پهقهت 
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بىر ئالالهقا ئىبادەت قىلىپ، ئۇنىڭ بارلىق بۇيرۇقلىرىغا تولۇق 
 .بويسۇنۇش هالىتىگه ئۆزگهرتىش خۇسۇسىيىتىگه ئىگىدۇر

ياخشىلىق مهۋسۇملىرى بهزى كىشىلهرنىڭ چۈشهنگىنىدەك؛ 
مهسىيهتلىرىدىن خاالس بولۇپ -ڭ بارلىق گۇناهئىنسان ئۆزىنى

قايتىدىغان، ياخشى مهۋسۇمالر كهلگهندىن كىيىن يهنه تهۋبه 
قىلىۋالىمهن دەپ، يېڭىدىن خاتالىق ئىشلهش كۆز قارىشى بولسا، 

يۇقىرىقىدەك  ئىبادەت مهۋسۇملىرىنى . بۇ توغرا كۆزقاراش ئهمهس
ۈشته چۈشهنگهنلهر، بۇنىڭ ههقىقى ماهىيىتىنى چۈشۈن

بهلكى ياخشىلىق پهسلى دېگهن، غاپىلالرنى  . خاتاالشقان بولىدۇ
ئاگاهالندۇرۇش، خاتالىق سادىر قىلغۇچىالرنىڭ ئۆز 
قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىپ، خاتالىقتىن قول ئۈزۈپ، 

-كهسكىنلىك بىلهن ئالالهنىڭ تهرىپىگه قايتىشى ئۈچۈن ۋەز
تلىك نهسىههت قېلىشتىن ئىبارەت بولغان بىر قىممه

اٌر لَِّمن  ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ . پۇرسهتتۇر َّ ّ لََغ ِِ َوِِ
َََ ى   َّ اهم ُت تهۋبه قىلغان،  « :تهرجىمىسى   ﴾ رَاَ  َوََمَن وََعِمَ  َااِلاا 

ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان، ئاندىن توغرا يولدا 
ى مهغپىرەت ماڭغان ئادەمنى مهن ئهلۋەتته ناهايىت

 . ]ئايهت-٨٢تاها سۈرىسى  [»  .قىلغۇچىمهن
كۆپچىلىك كىشىلهر ئۆز نهپسىگه ئالدىنىپ، ئىنسان ۋە 

مىكىر ئارغامچىسىغا -جىنالردىن بولغان شهيتانالرنىڭ هىلى
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باغلىنىپ ئۆلۈم كهلگهنگه قهدەر هېچ نهرسىنى سهزمهستىن 

 .هاياتىنى ئاخىرالشتۇرىدۇ

تاۋاپ قىلىپ، ههج ئىبادىتىنى ئادا بهيتۇلالهقا بېرىپ كهبىنى 
قىلىشقا مۇيهسسهر بولۇپ، خاتالىقتىن پاك بولۇپ قايتقان 

ياساپ، ئاندىن  هاجىلىرىمىز، خۇددى مۇستههكهم قهسىرلهرنى
ئۇنى ئاستىدىن كوالپ ئۆرۈۋەتكهن كىشىلهرگه ئوخشاش، سىلهرمۇ 

مهسىيهت بىلهن زايا -ياخشى ئهمهللىرىڭالرنى گۇناه
ونتوا ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. رقىلىۋەتمهڭال  رَ�ت

َ
َوال

نَ�اثاا
َ
ِ  ُتّوٍة أ ََدم لََها ِمن  زم ََ ْم  ََ َق ََ  ِِ

لّ سىلهر «: تهرجىمىسى ﴾ََ
پارچه قىلىۋەتكهن  -پىششىق ئىگىرگهن يىپنى چۇۋۇپ پارچه 

 ]. ئايهت-٩٢نههله سۈرىسى [» خوتۇندەك بولماڭالر

ههر بىر مۇسۇلماننىڭ دىققهت قىلىشى زۆرۈر بولغان 

تاۋاپ قىلىپ -بهزى كىشىلهر بهيتۇلالهغا بېرىپ ههج: ئىشالردىن

كېلىدۇ، ئهمما ئۇالر نامازدىن ئىبارەت بولغان ئهڭ كاتتا ئىبادەتكه 

سهل قارايدۇ، ههتتا بهزىلىرى ناماز ئوقۇمايدۇ، ههقىقهتته بۇنداق 

هج بولمايدۇ، چۈنكى نامازنى تهرك كىشىلهرنىڭ قىلغان ههججى ه

قىلىشنىڭ ئهڭ ئېغىر جىنايهت ئىكهنلىكى توغرىسىدا 

 .نۇرغۇنلىغان دەلىللهر بايان قىلىنغان
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َم  ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ َ توا ل َم ِف َيَقَم، َُال َما َيلََك�ت
َصِلّ�َ  مت

م
َت ِمَن ال گهن سىلهرنى دوزاخقا كىرگۈز « :تهرجىمىسى ﴾ نَ

سۈرە [». بىز ناماز ئوقۇمىدۇق: ئېيتىدۇ) جاۋابهن(ئۇالر  ،نېمه؟ دەپ سورايدۇ
 ].ئايهتلهر-٤٣-٤٢مۇددەسسىر 

لّوا  :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ََ َة ََ ََ ا الّز َة َوَرَوت ََ وا الّص َُامت
َ
﴿ََتِن رَاعتوا َوأ

َم  وقۇسا، ئهگهر ئۇالر تهۋبه قىلسا، ناماز ئ« :تهرجىمىسى ﴾َيِبفلَهت
ئايهتنىڭ بىر -٥سۈرە تهۋبه [» زاكات بهرسه، ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر

 ].قىسمى

َم ِف ﴿ :يهنه بىر ئايهتته َوانت�ت ْم تِ
َة ََ ََ ا الّز َة َوَرَوت ََ وا الّص َُامت

َ
ََتِن رَاعتوا َوأ

يِن  تهۋبه قىلسا، ناماز ) كۇفرىدىن(ئهگهر ئۇالر  « :تهرجىمىسى ﴾اِلّ
رسه، دىنىي جهههتته سىلهرنىڭ قېرىندىشىڭالر ئۆتىسه، زاكات به

يهنى هوقۇق ۋە مهجبۇرىيهتته ئۇالر سىلهر بىلهن (بولىدۇ 
 ].ئايهت-١١سۈرە تهۋبه [»  ).ئوخشاشتۇر

 ئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر جابىر رەزىيهلالهۇ
مۇسۇلمان بىلهن « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ى پهرق نامازنى تهرك كاپىرنىڭ ئارىسىدىك ۋە مۇشرىك
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».قىلىشتۇر

 بۇرەيدە رەزىيهلالهۇئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبهر
بىز بىلهن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

شهرت ياكى ئههدە نامازدۇر، كىمكى نامازنى تهرك قىلىدىكهن، 
 ].ايىتىتىرمىزى رىۋ [ ».ههقىقهتته كاپىر بولىدۇ
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تابىئىنلهردىن بىرى بولغان شهقىق ئىبنى ئابدۇلاله 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ  « :رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

ساهابىلىرى نامازدىن باشقا ئهمهللهرنى تهرك قىلغان كىشىنى 
يهنى بۇنىڭدىن ]. (تىرمىزى رىۋايىتى [ ». كاپىر دەپ قارىمايتتى

قىلغان كىشىنى كاپىر دەپ قارايتتى قارىغاندا ئۇالر نامازنى تهرك 
 ).تهرجىماندىن-دېگهن مهنا روشهن ئىپادىلىنىدۇ

دۇنيالىرىنىڭ -بهزى كىشىلهر ههج قىلىدۇ لېكىن توپلىغان مال
ناماز بىلهن  زاكاتنىڭ قۇرئان كهرىمدە. زاكىتىنى چىقارمايدۇ

بىرگه بايان قىلىنغانلىقى، زاكاتنىڭ نهقهدەر مۇهىم پهرزلهردىن 
ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق . ىكىنى چۈشهندۈرىدۇئىكهنل

َة ﴿ :دەيدۇ ََ وا الّص فمت ِِ
َ
ََ الّماِكِد�َ  َوَرتواَوأ وا َم َكدت َة َوارم ََ  ﴾الّز

نامازنى ئادا قىلىڭالر، زاكاتنى بېرىڭالر، رۇكۇ « :تهرجىمىسى
-٤٣سۈرە بهقهرە [ ».قىلغۇچىالر بىلهن بىلله رۇكۇ قىلىڭالر

 ]. ئايهت

مهن كىشىلهر « :ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇبۇ 
بىر ئالالهتىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا اليىق هېچ ئىاله يوق، 
مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق 
بېرىشكه، نامازنى ئادا قىلغۇنچه ۋە ماللىرىنىڭ زاكىتىنى 

لىشقا بۇيرۇلدۇم، كىمكى بهرگهنگه قهدەر ئۇالر بىلهن كۈرەش قى
شۇنداق قىلىدىكهن ئۇالر مهندىن ئۆزلىرىنىڭ ماللىرى ۋە 
جانلىرىنى قۇتقۇزۇپ قالىدۇ، ئۇالردىن پهقهت ئىسالم دىنى 
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بۇيرىغان ههقلهر ئىلىنىدۇ، ئۇالرنىڭ ئىچكى سىرلىرى ئالالهقا 
 ].مۇسلىم رىۋايىتى ۋە بۇخارىي [ ».تاپشۇرىلىدۇ

نهۇ زاكات بېرىشتىن باش تارتقۇچىالرغا ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالهۇئه
قارشى ئۇرۇش قىلدى، ئۇنىڭ بۇ توغرىدا ئېيتقان مهشهۇر سۆزى 

ئالاله بىلهن قهسهم « :تارىخ بىتىدە هازىرغىچه ساقالنماقتا
، مهن ناماز بىلهن زاكاتنىڭ ئارىسىنى !قىلىمهنكى

ئايرىۋەتكهنلهرگه قارشى ئۇرۇش قىلىمهن، ئهگهر ئۇالر پهيغهمبهر 
هلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئادا قىلىپ كهلگهن زاكات ئ

ماللىرىدىن بىرەر ئوغالق ياكى ئارغامچا چاغلىق نهرسىنى 
باش تارتىدىكهن، مهن ئهلۋەتته ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش  بېرىشتىن
 ].بۇخارى رىۋايىتى[ ».قىلىمهن

بهزى كىشىلهر ههج قىلىدۇ، ئهمما رامىزان ئېيىدا روزا 

تۇش ههج قىلىشتىنمۇ بهكراق تهكىتلهنگهن ۋە تۇتمايدۇ، روزا تۇ

ههجدىن بۇرۇن پهرز قىلىنغان ئىبادەتنىڭ بىرىدۇر، ههج قىلىپ 

باشقا مۇهىم پهرزلهرنى ئادا قىلمىغان كىشىلهر خۇددى بىشى 

 .يوق جهسهتتىكى باشقا ئهزاالرنى داۋاالتقان كىشىگه ئوخشايدۇ

ەت قىلىش، ههر بىر مۇسۇلمان ئۈچۈن ئۆزىنىڭ دىنىنى مۇهاپىز
كامىللىقىنى ساقالش، دىننى ئاجىزالشتۇرىدىغان ۋە يوق 
قىلىدىغان ئىشالردىن يىراق تۇرىشى، ئالاله پهرز قىلغان 
ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلىپ، چهكلىگهن ئىشالردىن ساقلىنىش 
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-ئارقىلىق ئاخىرقى هاياتىغىچه ئالالهنىڭ دىنىدا مۇهتههكهم
﴿إِّن  :ته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههق. تهۋرەنمهي تۇرىشى الزىم
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دېگهنلهر،  ئالالهدۇر ىزپهرۋەردىگارىم شۈبهىسىزكى،« :تهرجىمىسى
قورقماڭالر، : ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پهرىشتىلهر چۈشۈپ

غهم قىلماڭالر، سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان جهننهت ئۈچۈن خۇشال 
 ]. ئايهت-٣٠سۈرە پۇسسىلهت [ ».بولۇڭالر

ههج قىلغاندىن كېيىن ئاالهىدە دىققهت قىلىنىدىغان 
مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ههر بىر : ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىن
ههرىكهتلىرىنى تهكشۈرۈپ، نهپسىنى -ئىلگىرىكى قىلغان ئىش

الهىيسىنى -ئىساله قىلىپ، كېلهچىكى ئۈچۈن يېڭى بىر پىالن
ئارقىلىق، ههج قىلىش بىلهن تولۇقالنغان  تۈزۈپ چىقىش

ئىسالمدىكى بهش ئاساسى پىرىنسىپنى هاياتىدا 
 .مۇستههكهملىشى الزىم

مان كىشى ههج پهرزىنى ئادا قىلغاندىن بۇنىڭ ههممىسى مۇسۇل
مۇستهههپ -ۋاجىپ شۇنداقال سۈننهت كېيىن باشقا بارلىق پهرز،

ئالاله  .ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلىش بىلهن روياپقا چىقىدۇ
 .ههممهيلهننى بۇنىڭغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

ئالاله بارلىق هاجىلىرىمىزنىڭ قىلغان ههججىنى قوبۇل 
لىقالردىن پاكالپ يېڭىدىن دۇنياغا كۆز قىلسۇن، ئۇالرنى خاتا

ئاچقان بوۋاقتهك پاك قىلسۇن، شۇنداقال ئۇالرنىڭ ههممىسىنى 
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه ئهگىشىپ، ئىخالس 
بىلهن ئهمهل قىلىدىغان سالىهلهرنىڭ جۈملىسىدىن قىلسۇن، 

ه ئۇالرنىڭ مۇشۇ دۇنيادا قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى ئاخىرەتت
ئالاله  . مهنپهئهتى بولىدىغان ئهمهللهرنىڭ جۈملىسىدىن قىلسۇن

 .بۇنىڭغا ئىگه بولغۇچى ۋە شۇنداق قىلىشقا قادىردۇر
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىله 

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساهابىلىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت، ساالملىرى 

 .بولسۇن

  

  

 

 

 

  

 


