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تهقهززا بىلهن تهسىر ۋە مهقسهتلىرى ههجنىڭ 
 رېئاللىق ئارىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال -٣٤٧٧٨     
 :سوئال     
توپ بولۇپ بهيتۇلالهقا -تىلىۋېزۇردا ههج قىلغۇچىالرنىڭ توپ     

اۋاپ قىلىۋاتقان كۆرۈنۈشلىرىنى كۆرۈپ، قهلبىم يۈزلهنگهن، ت
تهۋرىنىپ، كۆزلىرىم ياشقا تولدى، كاشكى مهنمۇ شۇالر بىلهن بىرگه 

 !. هه-بولۇپ بۈيۈك ئۇتۇق قازانغان بولسام نېمىدېگهن ياخشى بوالتتى
ههج قىلىش ئۈچۈن : مېنىڭ سوئالىم! هۆرمهتلىك ئۇستاز      

دىنى ۋە مۇسۇلمانالردا قانداق  توپالنغان مهزكۇر كۆرۈنۈش ئىسالم
تهسىرات پهيدا قىلىدۇ؟، ههج قىلغۇچىالر بۇ ئىبادەتنى قىلىش 
ئۈچۈن ئالالهنىڭ بهيتىگه يۈزلهنگهندە ئۇالردىن نېمىلهر تهلهپ 

 . قىلىنىدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 : جاۋاپ     
ەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋ     

 .ئالالهغا خاستۇر
سىزنىڭ سورىغان سوئالىڭىز ۋە بۇ ئىشالرغا كۆڭۈل      

ئالاله تائاال ههج قىلغۇچىالرنى كهچۈرۈم . بۆلگهنلىكىڭىزگه رەهمهت
قىلىپ گۇناهتىن پاك هالهتته قايتىشقا، ههج قىاللمىغانالرنىڭ 

ىجات مهقسهتلىرىگه يېتىشىگه، ئاخىرەتنىڭ قورقۇنۇشلىرىدىن ن
ئالاله تائاال ههممهيلهننى . تېپىشقا مۇۋەپپهق قىلىشىنى سورايمىز

 . ئامىن..ئامىن... مهقسهتلىرىمىزگه يهتكۈزگهي
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ههج ئىبادىتىدە ئۇلۇغ نىشان، يۈكسهك غايه ۋە كاتتا مهقسهتلهر      
 :بولۇپ، تۆۋەندە ئۇنىڭ بهزىسىنى سىزگه بايان قىلىپ بىرىمىز

ساالم كهبىنى بىنا قىلغاندىن باشالپ، ئىبراهىم ئهلهيهىس-١     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغىچه بولغان ئارىلىقتىكى 

مۇكهررەمه -بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ باغلىنىشى، مهككه
شههىرىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى ئهسلهش، ئۇنىڭدىن باشقا هاجىالر بۇ 

ىدا مۇقهددەس ئورۇنالردا ههج پائالىيىتىنى ئادا قىلىش جهريان
ئىلگىرى ئۆتكهن پهيغهمبهر ۋە سالىه كىشىلهرنىڭمۇ بۇ مۇقهددەس 

 .ئورۇنالردا پائالىيهت ئىلىپ بارغانلىقىنى ياد ئېتىشتۇر
بىز «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىرگه مهككه بىلهن مهدىنه ئارىسىدىكى 
پهيغهمبهر . دىن ئۆتتۇقيولدا كېتىۋېتىپ بىر جىلغى

: بىز. بۇ قايسى جىلغا؟ دەپ سورىدى: ئهلهيهىسساالم بىزدىن
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. كۆكۈش جىلغىسى دەپ جاۋاپ بهردۇق

خۇددى مهن بۇ يهردە مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى بارمىقىنى 
ئىككى قۇلۇقىغا قويۇپ، ئالاله تائاالغا تهلبىيه ئېيتىپ بهيتۇلالهقا 

ئاندىن بىز يولنى . اراپ كېتىۋاتقانلىقىغا قاراۋاتىمهن، دېدىق
داۋامالشتۇرۇپ بىر تۆپىلىككه كهلدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ههرشا ياكى : بىز. بۇ قايسى تۆپىلىك؟ دەپ سورىۋىدى: بىزدىن
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. لىپتۇن تۆپىلىكى دەپ جاۋاپ بهردۇق

ئهلهيهىسساالمنىڭ قىزىل تۆگىگه  خۇددى مهن بۇ يهردە يۇنۇس
مېنىپ، يۇڭ كىيىم كىيىپ، تۆگىسىنىڭ چۇلۋۇرىنى بۇراپ ئالاله 

. دېدى »تائاالغا تهلبىيه ئېيتىپ كېتىۋاتقانلىقىغا قاراۋاتىمهن،
 ].ههدىس-٢٤١مۇسلىم رىۋايىتى [
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ئاق كىيىم ۋە ئۇنىڭ پاكلىقى، مۇسۇلماننىڭ قهلبىنىڭ -٢     
نىڭ گۈزەللىكىگه ئىشارەت قىلىش ساپلىقى، ئىچكى دۇنياسى

. بىلهن ئالالهنىڭ يولى ۋە پرىنسىپىنىڭ سۈزۈكلۈكىنى بىلدۈرىدۇ
ئېهرامدا يهنه زىننهتلىنىشنى تهرك قىلىش، مىسكىنلىكىنى 
ئىزهار قىلىش، ئۇنىڭ كېپهنلىككه ئوخشاپ قالغانلىقى ئۈچۈن 
ئۆلۈمنى ئهسلهش ۋە ياد ئېتىش ئارقىلىق ئالالهنىڭ هوزۇرىغا 

 . تىشقا تهييارلىق قىلىش جانلىق ئىپادىلىنىدۇقاي
بهلگىلهنگهن جايدىن ئېهرام باغالش بولسا، ئالالهنىڭ -٣      

ئىبادەت -بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ، كۆرسهتمىسىگه ئهمهل قىلىپ، تائهت
بىلهن قۇللۇق قىلىشنى، هېچ كىشىنىڭ ئالاله بۇيرىغان 

. نى بىلدۈرىدۇبهلگىلىمىدىن ئېهرامسىز ئۆتۈپ كهتمهيدىغانلىقى
ئېهرامغا كىرىدىغان ئورۇنالرنى ئالاله تائاال ئۈممهتنىڭ بىرلىكى، 

ئىنتىزاملىق بولىشى، مىيقات ئورۇنلىرىنى بېكىتىشته -تهرتىپ
ئىختىالپلىشىپ، بۆلگۈنچىلىك پهيدا بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، بۇ 

 .  ئورۇنالرنى ئاالهىدە بېكىتتى
قىلىش ئۈچۈن تۇنجى قهدەمنى  ههج ئىبادىتى، هاجىالر ههج-٤     

باسقان ۋاقىتتىن تارتىپ، بۇ ئىبادەت ئاخىرالشقانغا قهدەر 
 . ئالالهنىڭ بىرلىكىنى ئېالن قىلىشتۇر

 جابىر ئىبنى ئابدۇلاله رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر      
: ئهلهيهىسساالمنىڭ ههج پائالىيىتىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دەيدۇ

ئېهرام كىيگهندىن كېيىن ئالالهنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم «
. بىرلىكىنى ئىپادىلهيدىغان سۆزلهر بىلهن تهلبىيه ئېيتتى

لهببهيكه، ئالالهۇممه لهببهيكه، لهببهيكه ال شهرىكه لهكه لهببهيكه، (
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مۇسلىم [» ).نېئمهته لهكه ۋەلمۇلك الشهرىكه لهكهنئىننهلههمدە ۋە
 ].ههدىس-٢١٣٧رىۋايىتى

ت ۋە باشقا پائالىيهت ئورۇنلىرىدا بىر ئورۇنغا هاجىالر ئهرەپا-٥     
توپالشقاندا، ئۇالر ئارىسىدىكى مهنىۋى ۋە جىسمانى ئوخشاشلىقنىڭ 
ئوتتۇرىغا چىقىشى، تهقۋادارلىقتىن باشقا بۇ پائالىيهت جهريانىدا بىر 
كىشىنىڭ يهنه بىر كىشىگه ئارتۇقچىلىقى بولمايدىغانلىقى ئۇالرغا 

 .رىدۇئاخىرەت كۈنىنى يادالندۇ
ممىتىنىڭ بىرلىك شوئارى بولۇپ، ههج ۈههج ئىسالم ئ-٦     

ئىبادەت، پائالىيهتلهرنى ئادا -كېچهك، تائهت-ئىنسانالرنى كىيىم
-قىلىش، قىبلىگه يۈزلىنىش ۋە ههج پائالىيهت ئورۇنلىرىدا باپ

مانا بۇ جهرياندا بىر كىشىنىڭ يهنه . باراۋەرلىكنى نامايهن قىلىدۇ
كهمبهغهل -گاداي، باي-شاه. ۇقچىلىقى بولمايدۇبىر كىشىدىن ئارت

 . ههممىسى بىر شهكىلدە باراۋەر بولىدۇ
ئىبادەتلهردە باراۋەردۇر، ئۇالر -هوقۇق ۋە ئهمهل-ئىنسانالر ههق      

بهيتۇلالهقا كېلىپ ههج پائالىتىنى ئادا قىلىۋاتقاندا ئۇالر ئارىسىدا 
ڭ ئارىسىنى ئىرقى، رەڭ پهرقى بولمايدۇ، هېچكىمنىڭ ئۇالرنى

 . پهرقلهندۈرۈپ مۇئامىله قىلىشى توغرا بولمايدۇ
ئۇالرنىڭ ئىبادەت قىلىدىغان مۇقهددەس ئورۇنلىرى بىر،       

ئىبادەتلىرى -ئېيتىدىغان شوئارلىرى بىر، نىشانى بىر، ئهمهل
. ئىسالم دىنى ئۈممهتنى بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىققا چاقىرىدۇ. بىردۇر

: لهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته رەسۇلۇلاله سهل
ئىنسانالر ئادەم ئهۋالدى، ئادەم تۇپراقتىن يارىتىلغان، ئالاله تائاالغا «

بولغان تهقۋادارلىقتىن باشقا ئىشالردا، ئهرەبنىڭ ئهجهمگه، ئاق 
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تىرمىزى [» .تهنلىكنىڭ قارا تهنلىككه هېچ ئارتۇقچىلىقى بولمايدۇ
 ]. ههدىس-٣٢٧٠رىۋايىتى 

ئۈچ مىليوندىن ئارتۇق مۇسۇلماننىڭ ههممىسى بىر -ئىككى      
ئورۇندا توپلىشىدۇ، بىر خىل كىيىم كىيىدۇ، نىشانى بىر، شوئارى 
بىر، بىر ئالالهغا ئىلتىجا قىلىدۇ، بىر پهيغهمبهرگه ئهگىشىدۇ، 

بۇ ههقته ئالاله !!. بۇنىڭدىن كاتتا ۋە يۈكسهك بىرلىك بوالمدۇ؟
َمْسِجِه ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇ

ْ
ِِ اولّـِه َواو ِِي  َع  َي

ََ و يَ  َفَرُاوا َوَ�ُدهو ِ
ّ
َّ اِ بِ

َصِد 
ْ
يِه َوال ِِ   ُِِ َعص

ْ
ً  ال ِِ َيَوا ّّص َّص ُ وِل

ْ
ج َجَعل ِ

ّ
ََااِ  اِ

ْ
ٍ  ۚ اج

ْ
َصٍد �ُِال

ْ
ِِيِه �ِِِج َوَق  يُاِْد 

ِل ٍ 
َ
اٍب أ ََ عُْه ِقْ  َع َِ ) نىكىشىلهر(كاپىرالرغا، «: تهرجىمىسى ﴾نو

ئۇ ئولتۇرۇشلۇق بولسۇن ياكى  -ئالالهنىڭ يولىدىن توسقۇچىالرغا، 
بىز كىشىلهرگه ئىبادەتگاه قىلغان  -سىرتتىن كهلگهن بولسۇن 

يهنى ههج پهرزنى ئادا قىلىش (مهسجىدى ههرەمدىن توسقۇچىالرغا 
) ئۈچۈن مهسجىدى ههرەمغا كهلگهن مۆمىنلهرنى توسقۇچىالرغا

، كىمكى مهسجىدى ههرەمدا زۇلۇم )ىزقاتتىق ئازابنى تېتىتىم(
بىلهن گۇناه قىلماقچى بولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى 

 ].ئايهت-٢٥سۈرە ههج [ ».تېتىتىمىز
ههج پائالىيهت جهريانىدا ئىنسان ئۈچۈن ئورۇنۇشقا ئىككى -٧     

قوپۇشقا ئۇخلىغىدەك جاي بولسا كۇپايه -پارچه رەخت، يىتىپ
ماكاندا -كېچهك، ئۆي-چىنى كىيىمۇىلغمانا بۇ ههج ق. قىلىدۇ

 .قانائهتچان بولۇشقا تهربىيىلهشنى مهقسهت قىلىدۇ
مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ چوڭ يىغىلىشى، دىنسىزالرنى ۋە ئازغۇن -٨     

چۈنكى مۇسۇلمانالر بهزى  .رۇهالرنى قاتتىق بىئارام قىلىدۇۇگ
مهلۇم  ئىشالردا ئۆزئارا ئىختىالپ قىلىشسىمۇ، ئهمما مهلۇم ۋاقىت ۋە
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ئۆز ئورۇنالردا بىر ئورۇنغا توپلىنىشى، ئۇالرنىڭ باشقا ئىشالردىمۇ 
 . بىرلىككه كىلهلهيدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇنۆۋىتىدە 

مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا ئىتتىپاقلىشىشى، بىر يهرگه جهم -٩     
چۈنكى . بولىشىنىڭ ناهايىتى مۇهىم ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

پهرگه يالغۇز ئاتالنسىمۇ ههج پائالىيىتى ههر بىر ئىنسان بۇ سه
جهريانىدا باشقا قېرىنداشلىرى بىلهن چوڭ بىر جامائهتنى 

 .شهكىللهندۈرىدۇ
ئىشهنچىلىك مهنبهلهردىن دۇنيادىكى مۇسۇلمان -١٠     

ههج پائالىيهت جهريانىدا . قېرىنداشالرنىڭ ئههۋالىنى بىلهلهيدۇ
بىرى -رىنداشالر بىرههر قايسى ئهللهردىن كهلگهن مۇسۇلمان قې

بىلهن كۆرۈشۈپ ئۆزلىرى ياشاۋاتقان ئهللهردىكى مۇسۇلمانالرنىڭ 
بىرىگه سۆزلهپ بېرىش ئارقىلىق مهدەنىيهت -ئههۋالىنى بىر

 .ئالماشتۇرىدۇ
مهنپهئهت ۋە -ئومۇمى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئۆزئارا پايدا-١١     

 .ساۋاق ئالماشتۇرۇش بولىدۇ-تهجرىبه
ڭ ههر قايسى جايلىرىدىن كهلگهن مۇسۇلمانالر دۇنيانى-١٢     

مهرىپهت، توغرا پىكىردىكى ئالىمالر، -ئارىسىدىكى ئىلىم
مۇپهككۇرلهر بىر يهرگه جهم بولۇپ، دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ 
هازىرقى ئېهتىياجى، ئۆزئارا ههمكارلىشىشنىڭ مۇهىملىقى 

 . توغرىسىدا سۆهبهت ئىلىپ بارىدۇ
ردا تۇرغاندا ئالاله تائاالغا قىلىنىدىغان مۇقهددەس ئورۇنال-١٣     

چۈنكى . ئىبادەتنى روياپقا چىقىرىدۇ-قۇلچىلىق ۋە تائهت
مۇسۇلمانالر ئهرەپات مهيدانىدا تۇرۇش جهريانىدا ئهڭ ئهۋزەل، پاك، 

 . مۇقهددەس ماكان بولغان ههرەم مهسچىتتىن ئايرىلىدۇ
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ههج ئىبادىتى ئارقىلىق ههج قىلغۇچىنىڭ ئىلگىرىكى -١٤     
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن . گۇناهلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

: بايان قېلىنغان ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
كىمكى ههج پائالىيىتى جهريانىدا يامان سۆز ۋە گۇناه ئىشالردىن «

ى ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈندىكىدەك گۇناهالردىن ساقالنسا، ئۇ خۇدد
مۇسلىم . ههدىس-١٥٢١بۇخارى رىۋايىتى [ ».پاك هالهتته قايتىدۇ

 ].ههدىس-١٣٥٠رىۋايىتى 
مهسىيهت سادىر قىلغۇچى ئاسىي بهندىلهر ئۈچۈن -گۇناه-١٥     

-ئۇ مۇقهددەس ئورۇنالردا ئۇالرنى گۇناه. ئۈمىد دەرۋازىسى ئېچىلىدۇ
چۈنكى نۇرغۇن . رك قېلىشقا يېتهكلهش زۆرۈردۇرمهسىيهتنى ته

كىشىلهر ههج پائالىيىتى جهريانىدا ۋە مۇقهددەس ئورۇنالردا 
 . ئۆزلىرىنىڭ ئىلگىرىكى خاتالىقلىرى ۋە ناچار ئادەتلىرىنى تاشاليدۇ

ههج ئىبادىتى قىلىنىدىغان ۋاقىت، ئورۇنالر بېكىتىلگهن -١٦     
گىلهنگهن ۋاقتىدا ۋە ئۆز ئورنىدا ئىبادەت بهل-بولۇپ، ههر بىر ئهمهل

ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، بۇ ئىسالم دىنىنىڭ پرىنسىپچىل دىن 
 .ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ههج پائالىيىتى جهريانىدا، ئىنسان ئۆز نهپسىنى -١٧     
ئېهسان -بىخىللىقتىن چهكلهپ، ياخشىلىق يوللىرىغا خهيرى

-قىلغۇچىالر ههجگه بېرىپچۈنكى ههج . قىلىشقا تهربىيىلهيدۇ
كېلىش جهريانىدا ۋە مۇقهددەس ئورۇنالردا نۇرغۇن ئىقتىساد سهرپ 

 . قىلىدۇ
ههج ئىبادىتى جهريانىدا ئالاله تائاال يولغا قويغان -١٨     

ئىبادەتلهرنى كاتتىالش بىلهن بىرگه، قهلبىدە ئالاله تائاالغا بولغان 
 . ۈرىدۇههقىقى سهمىمىيهت ۋە تهقۋادارلىقنى يېتىلد
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جايالردا -كېچهك، تۇرالغۇ-ئىچمهك، كىيىم-بايالرنى يېمهك-١٩     
تا، سهئيىدە ۋە شهيتانالرغا تاش پئاالهىدە بولىۋالماستىن بهلكى تاۋا

ئېتىش قاتارلىق مۇقهددەس ئورۇنالردا، كهمبهغهل كىشىلهر بىلهن 
باراۋەر بولۇشقا سهپهرۋەر قىلىش بولۇپ، بۇ ئارقىلىق، ئۇالرغا -تهڭ

كهمتهرلىكنى ۋە دۇنيانىڭ ئېتىبارسىز نهرسه ئىكهنلىكىنى 
 . چوڭقۇر هېس قىلدۇرۇشنى مهقسهت قىلىدۇ

ئىبادەت ۋە -ههج قىلغۇچىالر پائالىيهت جهريانىدا تائهت-٢٠     
ئۇالر بىر جايدىن يهنه بىر . ئالاله تائاالنى ياد ئېتىشكه ئادەتلىنىدۇ

ئىبادەتكه ئاتلىنىشى -همهلئىبادەتتىن يهنه بىر ئ-جايغا، بىر ئهمهل
ئىبادەت قىلىش ۋە ئالاله تائاالنى ياد ئېتىش -بولسا، ئالالهقا تائهت

ئۈچۈن ئىلىپ بېرىلغان بىر يىللىق تولۇق كۇرسىنىڭ ئۆرنىكى 
 . بولىدۇ

ئېهسان -ههج پائالىيىتى جهريانىدا كىشىلهرگه خهيرى-٢١     
نلهرگه قىلىش، ئېزىپ كهتكهنلهرگه يول كۆرسىتىش، بىلمىگه

بىچارىلهر -تهلىم بېرىش، كهمبهغهللهرگه ياردەم قېلىش ۋە ئاجىز
بىلهن بىرگه تۇرۇش ئارقىلىق ئۆز نهپسىنى باشقىالرغا ياردەم 

 . بېرىشكه ئادەتلهندۈرىدۇ
ههج قىلغۇچى كىشى كهڭ قورساقلىق، كهمتهرلىك ۋە -٢٢     

. تىدۇمۇاليىملىقتىن ئىبارەت گۈزەل ئهخالقالرنى ئۆزىگه الزىم تۇ
چۈنكى ههج قىلغۇچى پائالىيهت جهريانىدا قىستاڭچىلىق، باشقىالر 

بۇ . بىلهن قىزىرىشىپ قېلىش قاتارلىق بهزى ئىشالرغا دۇچ كېلىدۇ
ٌا ّقْعلُوَقصٌت ﴿: ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ُُ ْْ

َ
َ و أ
ْ
ّ  ۚ اج ُِ ِِي  

ََ ََِم  فََا

 
َ
 فُُسوَق َوال

َ
َّ  فََال َرفََث َوال

ْ
َِ ّ اج

ْ
ِِ اج ههج ۋاقتى «: تهرجىمىسى ﴾ ِجَهاَ  

يهنى شهۋۋال، زۇلقهئدە ئايلىرى ۋە زۇلههججه (مهلۇم بىرقانچه ئايدۇر 
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بۇ ئايالردا ههج قىلىشنى نىيهت قىلغان ). ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر
ئادەمنىڭ جىنسىي ئاالقه قىلىشى، گۇناه ) يهنى ئېهرام باغلىغان(

-١٩٧سۈرە بهقهرە [» .هنئى قىلىنىدۇقىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى م
 ]. ئايهت 

مۇشهققهتكه -جاپاههج قىلغۇچىدا ئىبادەت جهريانىدا -٢٣     
تاۋابىئاتلىرىدىن ئايرىلىش، سهپهر مۇساپىسىنىڭ -چىداش، ئائىله

ئۇزۇن بولىشى، هاۋا كىلىماتىنىڭ ئىسسىقلىقى، شۇنداقال 
يۆتكىلىش ۋە مۇقهددەس ئورۇنالردا بىر يهردىن يهنه بىر يهرگه 

قىلىش نهتىجىسىدە  پائالىيهتقىستاڭچىلىق هالهتلهردە 
 .سهۋرلىك بولۇش روهى يېتىلىدۇ

ئادەتلىرىنى -ههج قىلغۇچى ئۆزىنىڭ هاياتىدا كۆنگهن ئۆرپ-٢٤     
چۈنكى هاجىالر . ئالاله رازىلىق ئۈچۈن تهرك قىلىشقا ئادەتلىنىدۇ
كېچهك ۋە -ىيىمپائالىيهت جهريانىدا بىشىنى ئوچۇق قويۇشقا، ك

ئىچمهك، ياتاقالردا ئۆزلىرىنىڭ ئهسلى ئادىتىنى -يېمهك
 .ئۆزگهرتىدۇ

مهرۋىنىڭ ئارىسىدا سهئيى قىلغاندا، ئالالهقا -هاجىالر ساپا-٢٥     
ئىتائهت قىلغان، ئالالهقا تهۋەككۇل قىلغان ۋە ئالالهقا تايانغان 

-كىشىلهرنىڭ زايا بولۇپ كهتمهيدىغانلىقى بهلكى قهدىر
ئىبراهىم . مىتىنىڭ يۇقىرى بولىدىغانلىقىنى ئهسلهيدۇقىم

ئهلهيهىسساالم ئىسمائىل ئهلهيهىسساالم بىلهن ئانىسى هاجهر 
ئانىمىزنى كهبىنىڭ يېنىدا قويۇپ كهتمهكچى بولغاندا، هاجهر 

بىزنى بۇ يهردە قويۇپ : "ئانىمىز ئىبراهىم ئهلهيهىسساالمغا
رايدۇ، ئىبراهىم دەپ سو" كېتىشكه سېنى ئالاله بۇيرىدىمۇ؟

: دېگهندە، هاجهر ئانىمىز" ئه، ئالاله بۇيرىدى-هه: "ئهلهيهىسساالم
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ئالاله تائاال هاجهر . دەيدۇ" ئۇنداقتا بىز زايا بولۇپ كهتمهيمىز"
ئانىمىزنىڭ ئورنىنى يۇقىرى قىلدى، شۇنىڭدىن كېيىنكى 

-پهيغهمبهرلهر ۋە بارلىق ئىنسانالر هاجهر ئانىمىزغا ئوخشاش ساپا
 . ۋە ئارىسىدا سهئيى قىلىدىغان بولدىمهر
مۇشهققهت ههر قانچه -ههج جهريانىدا قىيىنچىلىق، جاپا-٢٦     

قاتتىق بولسىمۇ ئالالهنىڭ رەهمىتىدىن ئۈمىتسىزلهنمهسلىككه 
ۋە بۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى پهقهت ئالالهنىڭ قولىدا 

ل ئىسمائى. ئىكهنلىكىگه نهپسىنى يېتىلدۈرۈشنى مهقسهت قىلىدۇ
ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى هاجهر ئانىمىز ئۆزى ۋە بالىسىنىڭ 

نۇتالردىمۇ هاالكهتتىن قۇتۇلۇش ىهاالك بولۇشىغا ئاز قالغان م
ئۈچۈن تاغدىن تاغقا يۈگۈرۈپ، ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلىقتىن 

ئۇ ئويلىمىغان يهردىن قۇتۇلۇش . قۇتۇلۇشنىڭ چارىسىنى ئىزدىدى
ىلهن، ئۇشتۇمتۇت بىر پهرىشته ئالالهنىڭ ئىزنى ب. يولى تېپىلدى

چۈشۈپ قانىتى بىلهن زېمىننى ئۇردى، زېمىندىن جىسمانى ۋە روهى 
 . كېسهللهرگه  شىپالىق زەمزەم سۈيى ئېتىلىپ چىقتى

هاجىالر مۇقهددەس ئورۇنالردا ئۆزلىرىنىڭ ئالاله تائاالنىڭ -٢٧     
هاجىالرنى بۇ ئورۇنغا . مېهمانلىرى ئىكهنلىكىنى ئهسلهيدۇ

لىشىشقا هېچقانداق بىر هۆكۈمهت، پادىشاه ياكى رەئىس توپ
تهكلىپ قىلماستىن، بهلكى ئۇالرنى بۇ مۇقهددەس ئورۇنغا ئالاله 

ئالاله ئۇ جايالرنى مۇسۇلمانالرنىڭ تهڭلىك، . تائاال چاقىرغان
بىرىدىن ئارتۇقچىلىقى بولمىغان هالهتته -باراۋەرلىك، بىر

بۇ ههقته ئالاله تائاال . ئۇچرىشىدىغان ئورۇن قىلىپ بېكىتتى
ِ�َ  ِق  ﴿: مۇنداق دەيدۇ

ْ
َ  ُكِّ َضصِمٍا يَأ ََ  َو

 
رُوَر رَِجصال

ْ
َِ ّ يَأ

ْ
ِِ �ِصج ِّص ِِ ا  َ

ِِّ
َ
َوأ

ُُ ْ  ، ُكِّ فٍَ ّ َعِميٍق  َ ُهوا َقَّصفَِ  و َُ كىشىلهرنىڭ «: تهرجىمىسى ﴾...ِلّيَْش
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الر پىيادە ۋە ههجىگه چاقىرىپ نىدا قىلغىن، ئۇ) ئۇالرنى(ئارىسىدا 
ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى 

دىنى ۋە (كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان  . بېسىپ كېلىدۇ
-٢٨-٢٧سۈرە ههج سۈرىسى [ »...مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن) دۇنياۋى
 ].ئايهتلهر

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلغان ههدىسته 
ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهر «: يغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپه

ئالاله يولىدا ئۇرۇشقا ئاتالنغان : ئالاله تائاالنىڭ ئهلچىلىرىدۇر
. نهسائى رىۋايىتى[» .غازىيالر، ههج قىلغۇچىالر ۋە ئۆمرە قىلغۇچىالر

 ]. ئىمام ئهلبانىي رەهىمههۇلاله بۇ ههدىسنى سههىه دەپ كهلتۈرگهن
بۇ . سۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا ئىگه بولۇشمۇ-٢٨      

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى ههدىسىدە ئىپادىلىنىدۇ
ئابرۇيۇڭالر، ماللىرىڭالرغا -ههقىقهتهن سىلهرنىڭ قانلىرىڭالر، يۈز«

تاجاۋۇز قىلىش، مۇشۇ ئاي، مۇشۇ كۈن ۋە سىلهرنىڭ مۇشۇ 
» .رام قىلىندىشههرىڭالرغا تاجاۋۇز قىلىش هارام بولغاندەك ها

 ].ههدىس-٣١٨٠مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-٦٥بۇخارىي رىۋايىتى [
كاپىرالرنىڭ -ههج مهۋسۇمىدا مۇسۇلمانالر بىلهن مۇشرىك-٢٩      

ههرقانداق يول بىلهن . ئارىسىدىكى پهرق تولۇق ئاشكارا بولىدۇ
ههتتا ئۇالرنىڭ . ئۇالرنىڭ بۇ جايغا هازىر بولىشى چهكلىنىدۇ

مهقسهت بىلهن بولسۇن ههرەم دائىرىسىگه كېرىشىمۇ ههرقانداق 
يَ  اَقُّوا ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. چهكلىنىدۇ ِ

ّ
ص اِ َُ هو

َ
يَص ُ

ا  ََ ـ  ْ  َي ُِ ََْعَه َعِم ََااَ  
ْ
َمْسِجَه اج

ْ
ٌَ  فََال َهْاَاُووا او ََ ََ ُوو ِ

ِْ ُم
ْ
َمص او َّ َْ ِخْرتُْ  ۚ بِ َو�ِ

ًَ  َ�يْلَة  فََسوَْف  ص َْ ُ  اولّـُه ِق  فَْضِلِه بَِ  ُُ ِّي َّ اولّـَه َعِليٌ  َحِكي ٌ  ُۚهْغ  ﴾بِ
ئالالهنى ئىنكار (مۇشرىكالر ! ئى مۆمىنلهر :تهرجىمىسى
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يهنى (پهقهت نىجىستۇر، مۇشۇ يىلدىن ) قىلغانلىقلىرى ئۈچۈن
كېيىن ئۇالر مهسجىدى ههرەمغا ) يىلىدىن - ٩هىجرىيىنىڭ 

يهنى ههج قىلمىسۇن، ئۆمرە (مىسۇن يېقىنالش) ههرەمگه(
مۇشرىكالرنىڭ ههرەمگه ! ئى مۆمىنلهر(ئهگهر سىلهر ). قىلمىسۇن

پېقىرلىقتىن قورقساڭالر، ) كىرىشتىن مهنئى قىلىنىشى بىلهن
ئالاله خالىسا ئۆز پهزلى بىلهن سىلهرنى باي قىلىدۇ، شۈبهىسىزكى، 

كمهت بىلهن بىلگۈچىدۇر، هې) سىلهرگه پايدىلىق ئىشالرنى(ئالاله 
 ]. ئايهت-٢٨سۈرە تهۋبه [ ».ئىش قىلغۇچىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنى       
هاجىالرغا ههج پائالىيىدە يېتهكچىلىك قىلىش ئۈچۈن 

يىلى بىر گۇرۇپ كىشىلهرگه باش قىلىپ -٩هىجرىيهنىڭ 
بايان  ئهنهۇ ئهبۇ هۈرەيرە رەزىيهلالهۇ«. مهككىگه يولغا سالىدۇ

ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ «: قىلغان ههدىسته ئۇ مۇنداق دەيدۇ
بۇ يىلدىن كېيىن مۇشرىكالر ههج : مېنى قۇربان هېيت كۈنى

، !مۇشرىكالر بهتۇلالهنى يالىڭاچ تاۋاب قىاللمايدۇ!. قىاللمايدۇ
دېگهن قارارنى جاكارالشقا تهيىنلىگهنلهر بىلهن بىرگه مىناغا 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».ئهۋەتتى
.    ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر        
-پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله     

ساالملىرى -تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساهابىلىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت
 .بولسۇن

 
 


