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نىڭ توغرا پهرز ههجنى كېچىكتۈرۈش ئۆزرىسىز
 توغرىسىدا ئهمهسلىكى

 
 نومۇرلۇق سوئال-٢٦٧١٤     
 : سوئال     
ههج قېلىشقا قادىر بولۇپ تۇرۇقلۇق سهۋەبسىز پهرز ههجنى      

شهرىئهتته هۆكمى نېمه؟، بۇ ههقته چۈشهنچه كېچىكتۈرگۈچىنىڭ 
 . بېرىشىڭالرنى سورايمىز

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان       

ئالالهغا خاستۇر پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، 
رى تاۋابىئاتلىرى ۋە ساهابىالرغا ئالالهنىڭ رەهمهت، ساالملى-ئائىله

 . بولسۇن
ههج قېلىشقا قادىر بولۇپ تۇرۇقلۇق سهۋەبسىز پهرز ههجنى       

كېچىكتۈرگهن كىشى، زور خاتالىق ۋە چوڭ گۇناه سادىر قىلغان 
ئۇ كىشى تىزدىن ئالالهقا تهۋبه قىلىپ، پهرز ههجنى ئادا . بولىدۇ

للّـ﴿: چۈنكى ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. قېلىشقا ئالدىرىشى الزىم ل هل ول
بليًال  ْهل يل

ل
 ِلل
َل ا َل نل اْيَل

َل ِل  ليْ
ْ
جا اْ ُل ل اّساحل  نل ۚ نل

ّ عل �ل
َل لّن اللّـهل 

مل فَل َل َل ن  َل ول
�ل  مل
ل ال عل
ْ
قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالاله ئۈچۈن « :تهرجىمىسى ﴾ال

كىمكى ئىنكار . كهبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى
، )يهنى ههجنى تهرك ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه(قىلىدىكهن 

يهنى ئۇالرنىڭ (شۈبهىسىزكى، ئالاله جاهان ئههلىدىن 
 ]. ئايهت-٩٧ئىمران -سۈرە ئال[ ».بىهاجهتتۇر) ئىبادىتىدىن
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ئىسالم بهش ئاساس «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
ئالالهدىن باشقا : ئۇالرنىڭ بىرىنچىسى. ئۈستىگه قۇرۇلغان

ئىبادەتكه اليىق هېچ  مهبۇد يوق، مۇههممهد ئهلهيهىسساالم 
: ئىككىنچىسى. ئالالهنىڭ ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق بېرىش

: تۆتىنچىسى. ت بېرىشزاكا: ئۈچىنچىسى. نامازنى بهرپا قىلىش
بىرلىككه [ ».ههج قىلىش: بهشىنچىسى. رامىزان روزىسىنى تۇتۇش

 ].كهلگهن ههدىس
ئۆمهر ئىبنى خهتتاب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان      

ههدىسته، جىبرائىل ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن 
االم مۇنداق دەپ ئىسالم توغرىسىدا سورىغاندا، پهيغهمبهرئهلهيهىسس

بىر ئالالهدىن باشقا ئىبادەتكه : ئىسالم دېگهن«: جاۋاپ بهرگهن
اليىق هېچ  مهبۇد يوق، مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ 
ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق بېرىش، نامازنى بهرپا قىلىش، زاكات 
بېرىش، رامزاندا روزا تۇتۇش ۋە قادىر بولغان كىشىلهرنىڭ 

مۇسلىم [ ».ههج قىلىشىدىن ئىبارەتتۇر بهيتۇلالهقا كېلىپ
 ].رىۋايىتى

 .ئالاله تائاال ههممىمىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلالهنىڭ تۈرلۈك ماقاله ۋە پهتىۋاالر [     

 .]بهتكه قارالسۇن-٣٥٩توم -١٦پلىمىتو


