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 زەمزەم سۇيىنىڭ پهزىلىتى 
 

  نومۇرلۇق سوئال -  ٦٣٨٣     
 

 : سوئال      
زەمزەم سۇيىنىڭ باشقا سۇالردىن نېمه پهرقى ۋە قانداق      

ئارتۇقچىلىقى بار؟ نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالر زەمزەم سۈيىگه 
ئاالھىدە ئهھمىيهت بېرىدۇ؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 

  . سورايمىز
  : پجاۋا     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

  . ئالالھقا مهنسۇپتۇر
: ئىمام ئىبنى قهييۇم جهۋزىيه رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

 - زەمزەم سۈيى ئىنسانالرنىڭ قارىشىدا ئهڭ كاتتا، قهدىر"
قىممهتلىك ھهممه تهلپۈنىدىغان، زېمىندىكى بارلىق سۇالرنىڭ 

ئۇ جهبرائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ قانىتى بىلهن  .دۇرئهۋزىلى
كوالنغان، ئالالھ تائاال ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  ."ئۇسسۇزلۇقىنى قاندۇرغان سۇدۇر
سهھىه مۇسلىمدا بايان قىلىنغان ھهدىسته      

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئهبۇ زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن تۇنجى 
ىشى كهبى بىلهن كهبىنىڭ يوپۇقى ئۇ ك«قېتىم كۆرۈشكهندە، 

. كۈندۈزنى ئۆتكۈزگهن ئېدى-ئارىسىدا يوشۇرۇنۇپ كېچه
قاچاندىن بىرى سهن بۇ : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

كۈندۈز بولدى دەپ -ئوتتۇز كېچه: يهردە؟ دەپ سورىۋىدى، ئهبۇ زەر
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-ساڭا كىم يېمهك: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. جاۋاپ بهردى
-ماڭا يېمهك: ۈزۈپ بهردى؟، دەپ سورىغاندا، ئهبۇ زەرئىچمهك يهتك

ئىچمهك يهتكۈزۈپ بېرىدىغان بىر كىشى يوق، مهن پهقهت زەمزەم 
ە سۈيى ئىچتىم، سهمىرىپ كهتتىم، ھېچقانداق ئاچلىق ۋ

: ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ئاجىزلىقنى ھېس قىلمىدىم دېدى
ائامنى شۈبهىسىزكى، زەمزەم سۈيى بهرىكهتلىك سۇدۇر، ئۇ ت

  ].مۇسلىم رىۋايىتى.  [دېدى» مهقسهت قىلغۇچىنىڭ تائامىدۇر
شىپالىق «: ئىمام مۇسلىمدىن باشقا ھهدىسشۇناس ئالىمالر     

. دېگهن سۆزنى زىيادە كهلتۈردى» تهلهپ قىلغۇچىنىڭ شىپاسىدۇر
 -٢٩٥نومۇرلۇق ھهدىسته، تهبرانىي  - ١١٧٢-١١٧١بهززار[

 - ٣٠٦٢ھهج پائالىيهتلىرىدە نومۇرلۇق ھهدىسته، ئىبنى ماجه 
نومۇرلۇق جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بايان قىلغان ھهدىسته 

زەمزەم سۈيى نېمىنى مهقسهت «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ
دېگهنلىكىنى رىۋايهت » قىلىپ ئىچسه، شۇنىڭ ئۈچۈن بولىدۇ

 .قىلىدۇ
ئىلگىرىكى سهلهپ ئالىملىرى ۋە ئۆلىماالرمۇ بۇ ھهدىسكه      
تابىئىنالردىن بولغان مهشهۇر ئالىم ئابدۇلالھ . همهل قىلغانئ

ئىبنى مۇبارەك ھهج قىلغان ۋاقىتتا زەمزەم قۇدۇقىغا كېلىپ 
ئىبنى ئهبى مهۋالى ! ئى ئالالھ: زەمزەمنى قولىغا ئىلىپ تۇرۇپ

 بىزگه مۇھهممهد ئىبنى مۇنكهدىردىن، ئۇ جابىر رەزىيهلالھۇ
: ىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمئهنهۇدىن بايان قىلغان ھهد

زەمزەم سۈيى نېمىنى مهقسهت قىلىپ ئىچسه، شۇنىڭ ئۈچۈن «
دېگهن، مهن بۇنى قىيامهت كۈنىدىكى ئۇسسۇزلۇقتىن » بولىدۇ

ئىبنى ئهبى . [ساقلىنىش ئۈچۈن ئىچىمهن دەپ تۇرۇپ ئىچكهن
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مهۋالى ئىشهنچىلىك كىشى بولۇپ بۇ ھهدىس ھهسهن ھهدىس 
 ].دېيىلىدۇ

: مام ئىبنى قهييۇم  رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇئى     
ھهقىقهتهن مهن ۋە مهندىن باشقا كىشىلهر زەمزەم سۇيى بىلهن 
شىپالىق تهلهپ قىلىپ  ئاجايىپ ئىشالرنى كۆردۇق، مهنمۇ 
.  ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن بىر قانچه كېسهللىكتىن شىپا تاپتىم

ت زەمزەم ئون بهش كۈن ياكى ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك ۋاقىت پهقه
سۈيى بىلهن غىزاالنغان نۇرغۇن كىشىلهرنى كۆردۈم، ئۇالر ھېچ 
قانداق ئاچلىق ۋە ھارغىنلىق ھېس قىلماستىن كىشىلهر 

: ئۇالرنىڭ بىرى ماڭا.  بىلهن بىرلىكته كهبىنى تاۋاپ قىلىۋاتىدۇ
مهن بهزى قىرىق كۈنگىچه زەمزەم بىلهنال غىزاالندىم، بۇنىڭ 

هبىنى تاۋاپ قىلدىم ھهتتا ئايالىم قۇۋۋىتىگه روزا تۇتتۇم، ك
 ٣٢٠ - ٣١٩توم  -٤زادۇل مىئاد . [بىلهنمۇ بىرگه بولدۇم دېگهن

 ].بهتلهرگه مۇراجىئهت   قىلىنسۇن
: شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ     

زەمزەم سۈيىنىڭ سهۋەبى بىلهن ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان "
دىغان كىشى زەمزەم نهرسىنىڭ ھاسىل بولىشىنى ياقتۇرى

سۈيىدىن قورسىقى تويغۇدەك ئىچىشى كېرەك، چۈنكى بۇ ئهڭ 
مۆمىن «: بىر ھهدىسته مۇنداق بايان قىلىنغان ."ياخشى سۇدۇر

بىلهن مۇناپىقنىڭ ئارىسىدىكى پهرق زەمزەم سۇيىنى قانغۇدەك 
بۇ ھهدىسنى ئىمام ئىبنى ماجه ھهج . [»ئىچىشتۇر

ھهدىسته،  ٤٧٢توم -١ھاكىم ھهدىسته، - ١٠١٧پائالىيهتلىرىدە 
بۇ ھهدىسنىڭ ئىسنادى سهھىه ۋە بايان : ئىمام بۇسهيرى

 ].قىلغۈچىلىرى ئىشهنچىلىك دېگهن
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زەمزەم سۈيى پهقهت تاتلىق سۇ بولماستىن بهلكى ئازراق      
مۆمىن ئىنسان تۇزلۇققا مايىل بولغان بۇ . تۇزلۇققا مايىل سۇ

قىلىپ ئىچىدۇ،  سۇنى پهقهت ئۇنىڭدىكى بهرىكهتكه ئىشهنچ
مۇسۇلماننىڭ بۇ سۇنى قانغۇدەك ئىچىشى، ئۇنىڭ بۇ سۇغا بولغان 

شهرھى مۇمتىئ  ناملىق [. ئىمانىنى دەلىلىدۇر-ئىشهنچ
مۇراجىئهت  گهىرىبهتل -٣٧٩-٣٧٨-٣٧٧تومى-٧نىڭ ئهسهر

 ].قىلىنسۇن
ئالالھ تائاال بۇ سۇنى ئىچكهن ۋاقتىدا ئىبادەت مهقسهت      

قلىقى ئۇنۇتۇلمايدىغان دەرىجىدە تاتلىق قىلىنىدىغان، تاتلى
  . قىلمىدى، ئهمما بۇ سۇنىڭ تهمى ھهرقانداق سۇدىن ياخشى

ئالالھ تائاالدىن ھهممهيلهننى قىيامهت كۈنى ئۇسسۇزلۇقتا تهشنا 
بولغاندا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ كهۋسهر بۇلىقىدىن 

  .  سۇغۇرىشىنى سورايمىز
 .لگۈچىدۇرئالالھ ھهممىدىن ياخشىنى بى    
      

  
 

 

 

  


