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 ھهجنىڭ ماھىيىتى ۋە پهزىلهتلىرى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 5ئاينىڭ - 11يىلى - 2010

مۇسۇلمانالرنىڭ .  ئۇلىنىپ كهلمهكتهبىرىگه- ياخشىلىق كۈنلىرى بىر
يۈرىكى ھهر كۈنى زېمىندا ئىبادەت قىلىشنىڭ سىمۋولى بولغان ئالالھنىڭ 

نامازدا يۈزۈڭنى مهسجىدىل ھهرام تهرەپكه «ئالالھنىڭ . ئۆيىگه تهلپۈنمهكته
  !.، دېگهن سۆزى بۇنى قهتئى ئىسپاتالپ كهلمهكته»قىلغىن

نى بىز تىنچ ھهرەمگه ئورۇنالشتۇرمىدۇقمۇ؟ ئۇالر« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
بۇ بىزنىڭ . ھهرەمگه تۈرلۈك مېۋىلهرنىڭ ھهممىسى كهلتۈرۈلىدۇ

لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بۇنى . دەرگاھىمىزدىن چۈشۈرۈلگهن رىزقتۇر
  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 57سۈرە قهسهس [ ».بىلمهيدۇ

لهيهىسساالم ئهمىر ئىبنى ئاس دىنىنى قوبۇل قىلغاندا، پهيغهمبهر ئه
شۈبهىسىزكى، ئىسالم بۇرۇنقى ! بىلگىنكى« :ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن

گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ، ھىجرەتمۇ بۇرۇنقى گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ، ھهجمۇ 
ھهج قىلىش بىلهن ]. مۇسلىم رىۋايىتى[  ».بۇرۇنقى گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ

  .مهسىيهتنىڭ كىرلىرى يۇيۇلىدۇ-خاتالىق ۋە گۇناھ

بۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق ئه
ماجرا قىلماستىن ھهج قىلغان -جېدەل«: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

بۇخارى ۋە [ .»كىشى ئانىدىن تۇغما ھالهتته دۇنياغا كهلگهندەك پاك بولىدۇ
  ].مۇسلىم رىۋايىتى

تولۇق ئادا قىلىنغان «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن
بىرلىككه كهلگهن [ .»ھهجنىڭ مۇكاپىتى جهننهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس

  ].ھهدىس

ھهجنىڭ ئاساسلىق مهقسهتلىرىدىن بىرى، تهۋھىد ئهقىدىسىنى نامايهن 
يىگانه، ئىبادەتته ھېچ قانداق شېرىكى يوق - قىلىپ، ئالالھنىڭ يهككه

پائالىيهت   ھهج. ۇرمۇقهررەرلهشتۇرۇشتىن ئىبارەتت ئىكهنلىكىنى
تهۋھىد ئهقىدىسىنى   ئهمهللهر، ئالالھنى بىر بىلىش، جهريانىدىكى بارلىق

ئوچۇق ئىزھار قىلىش، مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى قېرىنداشلىقنى 
شهپقهت -ئارا رەھىم- كۈچهيتىش، مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى باراۋەرلىك، ئۆز

ۈرشنى مهقسهت قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ رەھمىتىنى قولغا كهلتۈر
  .قىلىدۇ



 3

ھاجىالرنىڭ يىڭنىدە تىكىلگهن كىيىملهرنى كهيمهستىن ئاددى 
رەختلهرگه ئورىنىشى ئۇالرغا ئاخىرەتته كىيىدىغان كىپهنلىكىنى 

بۇنىڭ بىلهن يوغانچىلقنى تاشالپ، كهمتهرلىك، ئۇالر. ئهسلىتىدۇ
ھامان بىركۈن ئالالھنىڭ  تۆۋەنچىلىك بىلهن ئالالھغا يۈزلىنىپ،

  .گاھىغا قايتىش ئىستىكى بىلهن ئىبادەتكه يۈزلىنىدۇدەر

ھاجى  رىياخورلۇق،  كۆزلهش الزىم، ھهج ئهمهللىرىدە ئالالھنىڭ رىزالىقىنى
بۇ ھهقته ئالالھ . تۇيغۇسى بولماسىلىق كېرەك  بولۇشدىن پهخىرلىنىش
ھهج بىلهن ئۆمرەنى ئالالھ ئۈچۈن تولۇق  « :تائاال مۇنداق دەيدۇ

شۇنڭدەك ھهجهر ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى- 196سۈرە بهقهرە [ .» ئورۇنالڭالر
ئهسۋەدتىن ئىبارەت بولغان قارا تاشنى سۆيۈش بىلهن گهرچه بۇنىڭ 
ھېكمىتى بىلىنمىسىمۇ ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه بويسۇنۇش 

ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ رەزىيهلالھۇئهنهۇ ھهجهر ئهسۋەدكه . ھېسابلىنىدۇ
- مهن سىنىڭ كىشىلهرگه پايدا! مكىئالالھ بىلهن قهسه«: خىتاب قىلىپ

زىيان يهتكۈزەلمهيدىغان بىر تاش ئىكهنلىكىڭنى بىلىمهن، ئهگهر 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سېنى سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام 

  ].بۇخارى رىۋايىتى[ .دەيدۇ» مهنمۇ سېنى سۆيمهيتتىم

يهسساالمنىڭ ئهله رهادەتلىرىنى ئادا قىلىشتا پهيغهمبمۇسۇلمانالر ھهج ئىب
  پهيغهمبهر.كۆرسهتكهن كۆرسهتمىسى بۇيىچه قىلىش الزىم

دېگهن » ھهج پائالىيهتلىرىنى مهندىن ئۈگۈنۈڭالر«: ئهلهيهىسساالمنىڭ
چاقىرىقى بويۇنچه سۈننهتكه مۇۋاپىق ئادا قىلىشى، ھهرقانداق ئىبادەت 

ق ئالالھ تائاال مۇندا. ئىشلىرىدا رەسۇلۇلالھنىڭ يولىدا مېڭىشى الزىم
پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر چهكلىگهن «: دېگهن

  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-7سۈرە ھهشر [ .»نهرسىدىن چهكلىنىڭالر

ئهرەپات كۈنى بىر مۇبارەك كۈن بولۇپ، ئۇ كۈندە بارلىق ھهج قىلغۇچى 
ا بۇ مۇبارەك ۋاقىت ۋە مۇقهددەس زېمىند. مۇسۇلمانالر بىر جايغا جهم بولىدۇ

ئالالھنىڭ رەھمىتى ئۈمىت قىلىنىدۇ، ھهممه كىشى ئالالھدىن قورقۇپ 
بۇ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن چهكسىز . تۆۋەنچىلىك بىلهن باش ئېگىپ تۇرىدۇ

دۇئاالرنىڭ ئهڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. ئېسىل بىر كۈن ھېسابلىنىدۇ
كى مهن ۋە مهندىن ئىلگىرى. ياخشىسى ئهرەپات كۈنىدە قىلىنغان دۇئادۇر

: پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهرەپات كۈنىدە ئېيتقان سۆزىنىڭ ئهڭ ياخشىسى
ئالالھ . ئالالھدىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا اليىق ھېچ ھهق مهبۇد يوقتۇر«

بارلىق ماختاش ۋە پادىشاھلىق . ئالالھنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. بىر دۇر
  ].ىۋايىتىتىرمىزى ر[  .ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر. ئالالھقا مهنسۇپتۇر
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ئالالھ تائاال دوزاختىكى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

گۇناھكارالرنى ئهڭ كۆپ ئازات قىلىدىغان كۈن ئهرەپات كۈنى بولۇپ، بۇ كۈندە 

ئۆزىگه . ئالالھ زېمىننىڭ ئاسمىنىغا چۈشۈپ ھاجىالرغا يېقىنلىشىدۇ

! ۇالر نېمه خااليدۇ؟يېقىن بولغان پهرىشتىلهرگه ئۇالر بىلهن پهخىرلىنىپ، ئ

  ].مۇسلىم رىۋايىتى. [»دەيدۇ

ھهجدىكى يىغىلىش قىيامهت مهيدانىدا كىشىلهرنىڭ جهننهت ياكى 

ھهج ئىبادىتى . دوزاخقا ھۆكۈم قىلىنىدىغان كۆرۈنىشىنى ئهسلىتىدۇ

خالىس ئالالھ ئۈچۈن قىلىنىدىغان ئىبادەت بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن 

قىنلىشىش ئۈچۈن مال بوغۇزالپ مۇسۇلمانالر ئۆز پهرۋەردىگارىغا يې

ئالالھقا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قۇربانلىق قىلىدۇ

ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ، ئالالھغا يېتىدىغىنى پهقهت سىلهرنىڭ 

  ].ئايهت- 37سۈرە ھهج . [»تهقۋادارلىقىڭالردۇر

نالر ھهج پائالىيىتىگه قاتنىشىش پۇرسىتى بولمىغان مۇسۇلما

زۇلههججه ئېىيىنىڭ دەسلهپكى ئۆن كۈنىنى غهنىمهت بىلىپ، بۇ كۈنلهرنى 

نهپله ئىبادەتلهر بىلهن ئۆتكۈزىشى، ئۆي ۋە ئىش ئورۇنلىرى، بازارالردا بولسۇن 

ساناالرنى -ئالالھنىڭ زىكرىنى ئۇستۇن قىلىدىغان زىكىر ۋە تهكبىر، ھهمدۇ

 ئهجرى ساۋابالرغا ھهركىشى ئۆز شارائىتىغا يارىشا ئېيتىشى چهكسىز

  .مۇيهسسهر قىلىدۇ

  .ئالالھ ھهممىمىزنى ئۆز رەھمىتىگه مۇۋەپپهق قىلسۇن

  


