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ههججىڭىز قانداق بولغاندا ئۆلچهملىك ههج 
 بولىدۇ؟

 
  نومۇرلۇق سوئال -٤١٨٣٣     
 : سوئال      
مۇسۇلمان ههججىنىڭ ئالالهنىڭ هوزۇرىدا قوبۇل بولىشى      

بۇ ههقته  .ئۈچۈن قانداق ئىشالرنى قېلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ؟
 .بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن چۈشهنچه

 : جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
ههج ئىبادىتىنىڭ ئۆلچهملىك بولىشى ئۈچۈن تۆۋەندىكى      

ههج ئىبادىتىنى پهقهت : ئىشالرنى قىلىش تهقهززا قېلىنىدۇ
مانا بۇ . قىلىپ ئادا قىلىش كېرەك  ئالالهنىڭ رازىلىقىنى مهقسهت

ههج پائالىيهتلىرىنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ . ئىخالسدۇر
مانا بۇ سۈننهتكه . كۆرسهتمىسى بويىچه ئادا قىلىش كېرەك

 . ئهگىشىش دېيىلىدۇ
بارلىق ياخشى ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن يۇقىرىدا      

. ىشى تهلهپ قىلىنىدۇ بايان قىلىنغان بۇ ئىككى شهرتنىڭ بول
بۇ ههقته ئالاله . يهنى ئىخالس ۋە سۈننهتكه ئۇيغۇن بولىشى كېرەك

َْعبُُدوا اللّـهَ ُ�ِْلِصَ� ﴿ :تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ ِِ  
ّ
ِمُموا َِال

ُ
َوَما أ

يَن ُحنََءاَو َوُ�ِقيُدوا الّصَةَة َوُ�ْترُوا الّزَكةَ  ُ اِلَ
َ
لَِك  ۚ ا

ٰ
َقِيََدةِ وََذ

ْ
 ﴾ِديُن اح

ئۇالر پهقهت ئىبادەتنى ئالالهقا خالىس قىلغان، ههق «: تهرجىمىسى 
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ئالالهقىال ئىبادەت قىلىشقا ) يالغۇز(دىنغا ئېتىقاد قىلغان هالدا 
، ئهنه )بۇيرۇلدى(نامازنى ئادا قىلىشقا، زاكاتنى بېرىشكه . بۇيرۇلدى

سۈرە [» .وغرا دىندۇرت) يهنى ئىبادەت، ئىخالس ناماز، زاكاتالر(شۇالر 
 ]. ئايهت-٥بهييىنه 

ههقىقهتهن ئهمهللهر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن    
نىيهتكه باغلىق، ههر بىر كىشى ئۈچۈن مهقسهت قىلغان نهرسىسى 

 ]. بىرلىككه كهلگهن ههدىس[» .بولىدۇ
ئىبادەتته -ئهمهل«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن    

ىز بۇيرۇمىغان ئىشالرنى قىلغان كىشىنىڭ ئهمىلى قوبۇل ب
 ]. بىرلىككه كهلگهن ههدىس[ ».قىلىنمايدۇ 

ههج قىلغۇچىالر ههج قىلىش جهريانىدا ههجنى خالىس      
ئالالهنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن ۋە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 
سۈننىتىگه مۇۋاپىق قىلىشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى ئاساسنى تۇتقا 

 . ىلىشى الزىمق
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ههج پائالىيىتى جهريانىدا ساهابىالرغا     

 ]. نهسائىي رىۋايىتى. [دېگهن »ههج ئىبادىتىنى مهندىن ئۆگىنىڭالر«
هارام مال بىلهن . ههجنى هاالل مال بىلهن ئادا قىلىش كېرەك      

بهلكى بهزى ئالىمالر هارام مال بىلهن . ههج قىلىش دۇرۇس ئهمهس 
 . قىلىنغان ههجنى توغرا بولمايدۇ دەيدۇ

ئهسلى هارام بولغان مال بىلهن : يهنه بهزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ    
دۇ ئهمما مىنگهن ههج قىلغان كىشىنىڭ ههججى ههج بولماي

 . ئۇلىغى ههج قىلغان بولىدۇ
ههج پائالىيىتى جهريانىدا ئالاله تائاال چهكلىگهن ههج قىلغۈچى     

 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىشالردىن يىراق تۇرۇش الزىم
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ٌم ّمْعلُوَماٌت ﴿ ُُ ْْ
َ
ّ  أ َ
ْ
 ۚ  اَ

َ
ّّ ضََة َرضََث َوال َ

ْ
ّن اَ ُِ  ِجَداَل َهَدن ضََمَ� ِهي

َ
 ضُُسوَق َوال

 َِّ َ
ْ
يهنى (ههج ۋاقتى مهلۇم بىرقانچه ئايدۇر «: تهرجىمىسى ﴾ِِ اَ

بۇ ). شهۋۋال، زۇلقهئدە ئايلىرى ۋە زۇلههججه ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر
) يهنى ئېهرام باغلىغان(ئايالردا ههج قىلىشنى نىيهت قىلغان 

ڭجال ئادەمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناه قىلىشى ۋە جا
 ]. ئايهت -١٩٧سۈرە بهقهرە [» .قىلىشى مهنئى قىلىنىدۇ

پۇجۇر، -ههج پائالىيىتى جهريانىدا ئالاله تائاال چهكلىگهن پىسقى     
مۇزىكا -ناخشا شىكايهت، تۆهمهت ۋە -ئاسىيلىق، يالغان سۆز، غهيۋەت

 .تىڭشاش قاتارلىق ئىشالردىن ساقلىنىش كېرەك
ىدا ئاالهىدە چهكلهنگهن، ئايالالرغا هاجىالر ئۈچۈن پائالىيهت جهريان

يېقىنچىلىق قىلىش، چېچىنى ئالدۇرۇش قاتارلىق ئىشالردىن 
ساقلىنىش شۇنىڭدەك پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم چهكلىگهن 
ئېهرامدىكى هالهتته ههزەر قىلىشقا ئاالقىدار بولغان بارلىق 

 . ئىشالرغا دىققهت قىلىش الزىم
ههرىكهتلهردە -تىن ۋە باشقا ئىشههج قىلغۇچى ئىقتىساد جهههت     

. سىپايه، مۇاليىم، چوڭ سۈپهت بولىشى الزىم-بولسۇن سىلىق
كۈچىنىڭ يېتىشچه باشقا ههج قىلغۇچى قېرىنداشلىرىغا ياردەم 

مۇقهددەس ئورۇنالردا بولسۇن ياكى بازار . بېرىشكه تىرىشىشى كېرەك
ىن قاتارلىق جايالردا بولسۇن مۇسۇلمانالرغا ئازار يهتكۈزۈشت

مهرۋە قىلىش ۋە -كهبىنى تاۋاپ قىلىش، ساپا. ساقلىنىشى الزىم
شهيتانالرغا تاش ئېتىش قاتارلىق پائالىيهت جهريانىدا 
قىستاڭچىلىق قىلىش ۋە باشقىالرغا ئازار يهتكۈزۈشتىن 

 . ساقلىنىش كېرەك
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يۇقىرىدا بايان قىلىنغانلىرى هاجىالرنىڭ دىققهت قىلىشى      
كۆڭۈلدىكىدەك ههج قىلىش ئۈچۈن . ىندۇرزۆرۈر بولغان ئىشالرد

دىنى ئههكامالرنى بولۇپمۇ ههجگه دائىر هۆكۈملهرنى ياخشى 
بىلىدىغان، بىلهلمىگهن مهسىلىلهرنى چۈشهندۈرۈپ بېرىدىغان 

ئهگهر بۇنداق . كىشىلهر بىلهن بىرگه ههج قىلىش كېرەك 
ن، قىاللمىغاندا، مهزكۇر ئىبادەتنىڭ شهرىئهتكه ئۇيغۇن بولىشى ئۈچۈ

ههجگه بېرىشتىن ئىلگىرى ئىشهنچىلىك ئالىمالر تهرىپىدىن 
تهييارالنغان ههج ئههكاملىرى بايان قىلىنغان كىتابالرنى ئوقۇشى 

پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله پهتىۋاالر . [الزىم
 ].بهت-٢٠توم -٢١توپلىمى 

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 
 
 


