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ههجنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى ۋە ئۇنىڭ 
 ۋاجىب بولىشىنىڭ شهرتلىرى

 
 نومۇرلۇق سوئال -٤١٩٤٩     
 :وئالس     
قانداق؟ ههج ئىبادىتى ههجنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى      

، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشڭالرنى ئۈمىد ز بولىدۇ؟پهر كىملهرگه
 .قىلىمهن

 : اۋاپج     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
ا كېلىپ ههج تاۋاپ قىلىش ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ هقلالۇبهيت     

 :داق دېگهنئهلهيهىسساالم مۇن بىرى بولۇپ، بۇ ههقته پهيغهمبهر
 :ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى. ئىسالم بهش ئاساس ئۈستىگه قۇرۇلغان«

يوق،  بهرههق ئالالهدىن باشقا ئىبادەتكه اليىق هېچ  مهبۇد
مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق 

زاكات  :ئۈچىنچىسى. زنى بهرپا قىلىشناما :ئىككىنچىسى. بېرىش
ههج  :بهشىنچىسى .تۇتۇش ىسىنىروزان رامىز :تۆتىنچىسى. بېرىش

 ].بۇخارى رىۋايىتى[ ».قىلىش
 ههجنىڭ پهرزلىكى ئالالهنىڭ كىتابى، پهيغهمبهر     

ئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرى ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ 
بۇ ههقته ئالاله  ،بىلهن بىكىتىلگهن بولۇپ كه كىلىشىبىرلىك

ى َعَ ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇ ّى  ْهى َالبىيًم  َو
َ
 ِىل
ََ ا ََ نى اْالََ

ََ ِى  يا اََيْ ُى اس احى 

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=7855


 

4 

  َ َم فَِى
ََ ََ ن  ََ �َ  َو ّ َعنى الَعالَمى �ى

ََ  َ  ّ قادىر بواللىغان «: تهرجىمىسى ﴾ا
الرغا پهرز كىشىلهرنىڭ ئالاله ئۈچۈن كهبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇ

يهنى ههجنى تهرك (كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . قىلىندى
، شۈبهىسىزكى، ئالاله تائاال جاهان )ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه

-٩٧ئىمران -ئالسۈرە [» .ئههلىنىڭ ئىبادەتلىرىدىن بىهاجهتتۇر
 ].ئايهت

 :مۇنداق دېگهنههج توغرىسىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم      
اله تائاال سىلهرگه ههج قىلىشنى پهرز قىلدى، ئالۈبهىسىزكى، ش«

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .نى ئادا قىلىڭالرههج
دىندا ههجنىڭ پهرز ئىكهنلىكى شۇنداقال بارلىق مۇسۇلمانالر      

بىرلىككه ئىبادەتلهردىن ئىكهنلىكىدە  ئادا قىلىش زۆرۈر بولغان
نلىكى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ياشاپ، ههجنىڭ پهرز ئىكه .كهلگهن

 ئهمما سهل قاراپ،. ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر هېسابلىنىدۇ
مهنىۋى تهرەپتىن خهتهرلىك هورۇنلۇق قىلىپ تهرك قىلىدىكهن 

 نىڭ،ئالىمالررەهىمههۇلاله بهزى هالهتته بولۇپ، ئىمام ئههمهد 
ىغانلىقىنى قهيت بۇنداق كىشىنىمۇ كاپىر بولىدۇ دەپ قارايد

نامازدىن شهرئى ئىبادەتلهر ئىچىدە تا ئهمما كۈچلۈك قاراش. قىلىدۇ
باشقا ئهمهلنى هورۇنلۇق قىلىپ تهرك قىلغان كىشى كاپىر 

 .هېسابالنمايدۇ
شهقىق رەهىمههۇلاله مۇنداق  ىبنئىئابدۇلاله : تابىئىنالردىن     

ىبادەتلهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساهابىلىرى ئ پهيغهمبهر: "دەيدۇ
كاپىر دەپ  نىنامازدىن باشقا ئهمهلنى تهرك قىلغان كىشى ئىچىدە

 ".قارىمايتتى
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ههج ئىبادىتىگه سهل قاراپ، هورۇنلۇق قىلىپ ئادا قىلماي ئۆلۈپ     
كهتسه كۈچلۈك قاراشتا كاپىر هېسابالنمىسىمۇ ئهمما ئاقىۋىتى 

 . ياخشى ئهمهس
 ههجنى ئاداپهرز ، دىن قورقۇپئالاله تائاالنىڭ مۇسۇلمان    

قىلىشنىڭ شهرتلىرى تولۇقالنسا تىزدىن بۇ ئىبادەتنى ئادا قىلىشقا 
 .بولىدۇ ئالدىرىشى الزىم

ئوچۇق هۆكۈم بولمىغان ئههۋالدا ههممه ئىبادەتنى تىزدىن ئادا     
ا بېرىپ ههج قىلىش ئىمكانىيىتى هقلالۇبهيت. قىلىش زۆرۈر بولىدۇ

نىڭ كۆڭلى نۇسۇلماتۇرۇپ، بۇ ئىبادەتنى ۋاقتىدا ئادا قىلماي م
كېلهر يىلى ههرەمگه باراالمدۇ ياكى باشقا  !.قانداقمۇ ئارام تاپىدۇ؟

ئۆزگىرىش بوالمدۇ بۇنى بىلمهيدىغان تۇرسا قانداقمۇ ههجنى 
بۇ يىل قادىر بواللىسا، كېلهر يىلى بهزى  !.كېچىكتۈرىدۇ؟

كېسهل بولۇپ قىلىشى، . سهۋەبلهردىن قادىر بواللماسلىقى مۇمكىن
گه بېرىشگه شارائىتى ئايرىلىپ قىلىشى، بهلكى ههجئىقتىسادتىن 

هازىرلىنىپ، كىچىكتۇرگهن ۋاقىتتا ئۆلۈپ كىتىشى، شۇنداقال 
ۋاقتىدا ئادا  ئۇ كىشى ئۈچۈن ههجنى ۋارىسلىرى سهل قاراپ

 . قىلماسلىقى مۇمكىن
مۇسۇلماندا تۆۋەندىكى بهش تۈرلۈك شهرت تېپىلسا ئۇ كىشى      

 :ىدۇئۈچۈن ههج قىلىش پهرز بول
 كاپىرغا ههج قىلىش پهرز. مۇسۇلمان بولۇشى كېرەك-١     

ئهگهر كاپىر ئىمان ئېيتماستىن ههج قىلىدىكهن ئۇنىڭ  .بولمايدۇ
 .قىلغان ههججى قوبۇل قىلىنمايدۇ

باالغهتكه يهتمىگهنلهرگه . باالغهتكه يهتكهن بولىشى كېرەك-٢     
دا قىلغان ههج باالغهتكه يهتمىگهن ۋاقتى. ههج قىلىش پهرز ئهمهس
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قايتىدىن  ىن كىيىننهپله بولىدۇ، پهرز ههجنى باالغهتكه يهتكهند
ئادا قىلىدۇ چۈنكى بالىغ بولۇشتىن ئىلگىرى قىلىنغان ههج بىلهن 

 . پهرز ههج ساقىت بولمايدۇگهردىنىدىن 
ئهقىلسىز كىشىگه ههج . شى جايىدا بولىشى كېرەكۇه-ئهقلى-٣    

ى يوق هالهتته قىلىنغان ههجمۇ  قىلىش پهرز بولمايدۇ ۋە ئهقل
 .ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ههج قىلىنمايدۇ. ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

قۇللۇق . قۇلالرغا ههج قىلىش پهرز ئهمهس. هۆر بولۇش كېرەك-٤    
ئازات  قۇللۇقتىن. هالىتىدە قىلىنغان ههج نهپله بولىدۇ

چۈنكى  ،قىلىنغاندىن كېيىن پهرز ههجنى قايتىدىن قىلىدۇ
ئازات بولۇشتىن ئىلگىرى قىلغان ههججى پهرز ههج  قۇللۇقتىن

 .هېسابالنمايدۇ
قۇلالر خوجايىننىڭ رۇخسىتى بىلهن ههج : بهزى ئالىمالر     

ئىبادىتىنى ئادا قىلسا بۇنىڭ بىلهن پهرز ههج ئادا بولىدۇ دەپ 
 . بۇ كۈچلۈك قاراشتۇر .قارايدۇ

سادى كهلگۈچه يهتكۈدەك ئىقتى-ههج قىلىش ئۈچۈن بېرىپ-٥    
ئايال كىشى ئۈچۈن . ساالمهتلىكى ياخشى بولۇش كېرەك-بولۇش، تهن

مههرىمى بولمىغان . يهنه بىرگه بارىدىغان مههرەم بولۇش كېرەك
پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن [ .ئايالغا ههج پهرز بولمايدۇ
 ].بهتلهر-٢١-١١توم  -٩رەهىمههۇلاله پهتىۋالىرى

 .ۇرئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىد
 

 


