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  ھهج قىلىش دېگهن نېمه؟ سۈننهتكه ئۇيغۇن
  

  نومۇرلۇق سوئال- ٤١٨١١     

  :  سوئال     

كىمكى ھهج پائالىيىتى « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ     
جهريانىدا گۇناھ ئىشلىمهستىن ۋە يامان سۆز قىلماستىن ھهج 
قىلىدىكهن، ئۇ خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغاندەك گۇناھتىن پاك 

س شېرىپنى چۈشهندۈرۈپ قويغان دېگهن ھهدى» قايتىدۇ، ھالهتته
  .بولساڭالر؟

  :  جاۋاپ     

 ئىمام بۇخارىي. بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالالھقا مهنسۇپتۇر     
ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ) ١٣٥٠(ۋە ئىمام مۇسلىم  )١٥٢١(

ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان بۇ ھهدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
ائالىيىتى جهريانىدا گۇناھ كىمكى ھهج پ«: مۇنداق دېگهن

ئىشلىمهستىن ۋە يامان سۆز قىلماستىن ھهج قىلىدىكهن، ئۇ 
» قايتىدۇ خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغاندەك گۇناھتىن پاك ھالهتته

كىمكى گۇناھ ئىشلىمهستىن «): ٨١١(تىرمىزىينىڭ رىۋايىتىدە
ۋە يامان سۆز قىلماستىن ھهج قىلىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ 

بۇ [. دېيىلگهن» ىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇئىلگىرىكى گۇناھل

ھهدىسنى ئىمام ئهلبانى رەھىمهھۇلالھ تىرمىزىينىڭ سهھىه 

   ]. ھهدىسلهر توپلىمىدا كهلتۈرگهن
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بۇ ھهدىس قۇرئان كهرىمدىكى ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزىگه      

ْعلُوَماٌت  ﴿ :مهزمۇنى جهھهتتىن ئوخشاشتۇر ْشُهٌر مَّ
َ
 َفَمن فََرَض  ، احْلَجُّ أ

 « :تەرجىمىسى ﴾ ِفيِهنَّ احْلَجَّ فََال َرفََث َوَال فُُسوَق َوَال ِجَداَل يِف احْلَِجّ 
يهنى شهۋۋال، زۇلقهئدە ئايلىرى (ھهج ۋاقتى مهلۇم بىرقانچه ئايدۇر 

بۇ ئايالردا ھهج قىلىشنى ). ۋە زۇلههججه ئېيىنىڭ ئون كۈنىدۇر
نسىي ئاالقه ئادەمنىڭ جى) يهنى ئېهرام باغلىغان(نىيهت قىلغان 

» . قىلىشى، گۇناھ قىلىشى ۋە جاڭجال قىلىشى مهنئى قىلىنىدۇ
  ].  ئايهت-١٩٧سۈرە بهقهرە [ 

ھهدىسته ": ئىمام ھاپىز ئىبنى ھهجهر مۇنداق دەيدۇ     

ئىپادىلهنگهن مهناالر كهڭ دائىرىدە بولۇپ، ئىمام قۇرتۇبىيمۇ 
 :االمنىڭشۇنىڭغا مايىل بولغان بولۇپ ، بۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسس

سىلهرنىڭ بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈنىدە جىنسى ئاالقه 

   ". دېگهن سۆزلهرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ» قىلمىسۇن

سهت گهپ   ،دېگهن سۆز رفث» يرفث«ھهدىسته بايان قىلىنغان      

  . ۋە ناچار سۆزلهرنى ھهم جىنسى ئاالقىنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

مهسىيهت ئىشلىمىگهن بولسا -گۇناھ: دېگهن » لم يفسق«      

  . دېگهننى بىلدۈرىدۇ

ته أمه«          . گۇناھسىز قايتىدۇ دېگهنلىكتۇر: دېگهن » كيوم و

ئىبنى ھهجهرنىڭ قارىشىدا، ھهدىسنىڭ مهزمۇنىدىن ئۇ      
كېچىك گۇناھلىرىنىڭ ھهممىسى كهچۈرۈم - كىشىنىڭ چوڭ

ىكىلهردىن قازىي ئىياز ۋە ئىلگىر. قىلىنىدۇ دېگهن ئىپادىلىنىدۇ
  . ئىمام قۇرتۇبى قاتارلىق ئالىمالرمۇ بۇ قاراشتا بولغان
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ئۇ كىشىنىڭ  ": ئىمام مهناۋىي پهيزۇل قهدىردە بايان قىلىشچه     

ئالالھنىڭ ھهققىگه ئاالقىدار بولغان گۇناھى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ، 
بهندىلهرنىڭ ھهققىگه ئاالقىدار بولغان گۇناھلىرى بۇنىڭغا 

ئىمام تىرمىزىمۇ يۇقىرىقىدەك چۈشهنچىدە . دېگهن " كىرمهيدۇ

  .بولغان

 رەھىمهھۇلالھ پهيغهمبهر ئۇسهيمىين شهيخ ئىبنى     

كىمكى ھهج پائالىيىتى جهريانىدا گۇناھ  « :ئهلهيهىسساالمنىڭ

ئىشلىمهستىن ۋە يامان سۆز قىلماستىن ھهج قىلىدىكهن، ئۇ 
» قايتىدۇ، تىن پاك ھالهتتهخۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغاندەك گۇناھ

ھهج قىلغۇچى  ": دېگهن بۇ ھهدىسىنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

- پائالىيهت جهريانىدا ئالالھ تائاال چهكلىگهن گۇناھ
پۇجۇرالردىن -پىسقى مهسىيهتلهردىن، جىنسى ئاالقه قىلىشتىن،

زىت كىلىدىغان ئىشالردىن  يىراق بولسا، شهرىئهت پرىنسىپىغا
ۋاجىپ ئهمهللهرنى -لالھ تائاال بهلگىلىگهن پهرزساقلىنىپ، ئا

تولۇق ئادا قىلسا، خۇددى يېڭى تۇغۇلغان بوۋاق گۇناھسىز 
يهنى يۇقىرىقى . بولغىنىدەك، گۇناھتىن پاك ھالهتكه قايتىدۇ

شهرتلهرگه تولۇق رىئايه قىلىپ ھهج قىلغان كىشى ئالالھنىڭ 

سهيمىين ئىبنى ئۇ [ ".ئىزنى بىلهن گۇناھالردىن پاك بولىدۇ

  ].  ٢٠\٢١پهتىۋالىرى 

ھهدىسنىڭ مهزمۇنىدىن «): ٢١\٤٠(شهيخ يهنه مۇنداق دەيدۇ      
ھهج چوڭ گۇناھالرنىمۇ كهچۈرۈم قىلىدۇ، دېگهنلىك 

بىز دەلىلسىز ھهدىسنىڭ مهزمۇنىدىن چېقىپ . ئىپادىلىنىدۇ
كۈندە ئوقۇلغان بهش ۋاقىت ناماز چوڭ : بهزى ئالىمالر. كهتمهيمىز
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ىن ساقالنغاندا كېچىك گۇناھالرنى كهچۈرۈم قىلىدۇ، گۇناھالرد
ئالالھ تائاالغا ھهجدىنمۇ  ناماز ھهجدىن كاتتىدۇر ۋە 

سۆيۈملىكراقتۇر، ئۇنداق بولغاندىن كېيىن ھهجمۇ چوڭ 
گۇناھالردىن ساقالنغاندا بارلىق كېچىك گۇناھالرنى كهچۈرۈم 

 لېكىن بىز ئېيتىمىزكى، پهيغهمبهر. دەيدۇ قىلىدۇ،
هىسساالمنىڭ بۇ ھهدىسىدە ئىلگىرىكى مهزمۇنالر ئوچۇق ئهلهي

ېكمهت بىلهن نى ھرئىشال بارلىق ئالالھ تائاال .بايان قىلىنغان

ئالالھنىڭ ئهمهل مۇقابىلىسىگه بېرىدىغان . ئورۇنالشتۇرغۇچىدۇر
  .»، باشقا نهرسىلهرگه قىياس قىلىنمايدۇىساۋاب

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     

  

  


