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  ھهج تارىخىغا دائىر ئهھكامالر 

   نومۇرلۇق سوئال-30897

  :سوئال

ھهجنىڭ تارىخى ۋە ھهج پائالىيهتلىرى ئىلىپ بارىدىغان ئورۇنالردىن 

مهرۋە ئارىسىدا -مهلۇمات بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟ مۇسۇلمانالرنىڭ ساپا

شقا پائالىيهت مېڭىشى ھاجهر ئانىمىزنىڭ قىلغان ئىشى ئىكهن، ئهمما با

ئهھۋالىنى بىلمهيمهن، ماڭا شهيتانغا تاش ئېتىش،تاۋاپ قىلىش، ئهرەپاتتا 

مۇزدەلىپىلهردە قونۇش ۋە قۇربانلىق قىلىش -تۇرۇش، زەمزەم ئېچىش، مىنا 

ئهھۋالىنى چۈشهندۈرۈپ قويغان بولساڭالر؟ بۇنىڭ ئۈچۈن سىلهرگه كۆپ 

  .تهشهككۈر ئېيتىمهن

  : جاۋاپ 

تاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماخ

  .خاستۇر

كىيىنكى بارلىق ئالىمالرنىڭ -ئىسالم ئۈممىتىدىن ئىلگىرى

بىرلىككه كېلىشى، ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە باشقا ساھابىالر 

رىۋايهت قىلغان سهھىه ھهدىسلهرنىڭ مۇقهررەرلهشتۇرۇشى بىلهن 

ھهج پهرزىنى ئادا قىلىشتىن ئىبارەت بۇ دىنى ئالالھنىڭ بهيتىگه كېلىپ 

پائالىيهت ئىسالمدىكى بهش ئاساسنىڭ بىرى ئىكهنلىكىنى كهسكىن 

  .تهكىتلىدى 

ھهج قىلىشمۇ باشقا ئىبادەتلهرگه ئوخشاش ئۆزىگه خاس ئهمهللهر بىلهن 

ئادا قىلىنىدۇ، ھهر بىر ئهمهلنى شهرىئهت كۆرسهتكهن پرىنسىپ بىلهن ئادا 
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بولىدۇ، بهلگىلهنگهن ئورۇندىن ئېهرامغا كېرىش، كهبىنى قىلىش ۋاجىپ 

-مهرۋە ئارىسىدا مېڭىش، ئهرەپاتتا تۇرۇش، مىنا -تاۋاپ قىلىش، ساپا

مۇزدەلىپىلهردە قونۇش، شهيتانغا تاش ئېتىش، قۇربانلىق قىلىش قاتارلىق 

پائالىيهتلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننىتىگه مۇۋاپىق ھالهتته 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهج قىلىش . لىش تهقهززا قىلىنىدۇئادا قى

ئهھۋالىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان ھهدىسلهر ناھايىتى كۆپ بولۇپ، ئىمام 

ئهلبىدايه "ناملىق ئهسىرىدە، ئىبنى كهسىر " زادۇل مهئاد "ئىبنى قهييۇم

ج ناملىق ئهسىرىدە بۇ ھهدىسلهرنىڭ ھهممىسىنى توپالپ، ھه" ۋەننىهايه 

ئهھكاملىرىنى تولۇق بايان قىلغان، ھهر بىر مۇسۇلمان بۇ ئهھكامالرنى 

  .بىلىپ ئهمهل قىلىشقا ئهھمىيهت بېرىشى كېرەك

ھهج قىلىشتىكى ئاساسى مهقسهت ئالالھنىڭ زىكرىنى تۇرغۇزۇش 

ھهج (پهرۋەردىگارىڭالردىن « :بولۇپ بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

رىزىق تهلهپ قىلساڭالر، ) اشقا ئوقهت ئارقىلىقمهۋسۈمىدە تىجارەت ۋە ب

ئهرەپاتتىن قايتقان چېغىڭالردا مهشئهرىل . سىلهرگه ھېچ گۇناھ بولمايدۇ

ئالالھنى ياد ئېتىڭالر، ئالالھ سىلهرنى ھىدايهت ) يهنى مۇزدەلىفهدە(ھهرامدا 

قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنى ياد ئېتىڭالر، ئىلگىرى سىلهر ھهقىقهتهن گۇمراھ 

يهنى ئالالھ سىلهرنى ھىدايهت قىلىشتىن ئىلگىرى گۇمراھالر (ڭالر ئىدى

كىشىلهر قايتقان ) ئهرەپاتتىن(، ئاندىن كېيىن، سىلهر )قاتارىدا ئىدىڭالر

ئالالھ . جاي بىلهن قايتىڭالر، ئالالھتىن مهغپىرەت تهلهپ قىلىڭالر

ىلهر ھهقىقهتهن ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېهرىباندۇر، س

 -ھهجگه ئائىت ئىبادەتلهرنى ئادا قىلغاندىن كېيىن، ئالالھنى بولسا ئاتا 

ياد ئهتكهندەك ياكى ئۇنىڭدىنمۇ زىيادە ياد ) پهخىرلىنىپ(بوۋاڭالرنى 
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بۇ ) نېسىۋىمىزنى(بىزگه ! ئى پهرۋەردىگارىمىز«: ئېتىڭالر، بهزى كىشىلهر

) ياخشىلىقتىن(ته ھالبۇكى، ئۇنىڭغا ئاخىرەت. دەيدۇ» دۇنيادىال بهرگىن

بىزگه دۇنيادا ! پهرۋەردىگارىمىز«: ھېچ نېسىۋە يوقتۇر، بهزى كىشىلهر

ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتتىمۇ ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ 

دەيدۇ، ئهنه شۇالر ئۆزلىرى قىلغان ئهمهللىرىنىڭ » ئازابىدىن ساقلىغىن

يهنى شۇنچه (ىشى تىزدۇر ئالالھنىڭ ھېساب ئېل. مول مېۋىسىنى كۆرىدۇ

، ساناقلىق )كۆپ خااليىقتىن قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ھېساب ئېلىپ بولىدۇ

يهنى (ئالالھنى ياد ئېتىڭالر ) يهنى تهشرىق كۈنلىرىدە(كۈنلهردە 

ئالدىراپ ئىككى ) مىنادىن(، )نامازلىرىڭالرنىڭ ئاخىرىدا تهكبىر ئېيتىڭالر

دۇ، تهخىر قىلىپ قايتقان كۈندە قايتقان ئادەمگه ھېچ گۇناھ بولماي

تهقۋادارلىق قىلىپ ) يۇقىرىقى ئهھكامالر. (ئادەمگىمۇ ھېچ گۇناھ بولمايدۇ

ئالالھتىن قورقۇڭالر؛ . ئادەم ئۈچۈندۇر) ھهجنى تولۇق ئادا قىلماقچى بولغان(

. »بىلىڭالركى، سىلهر ھېساب ئۈچۈن ئالالھنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلهر 

  ).يهتكىچه ئا- 203 -198سۈرە بهقهرە (

  ھهقىقهتهن «: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن بايان قىلىنغان ھهدىسته

مهرۋە ئارىسىدا مېڭىش، شهيتانغا تاش ئېتىش -كهبىنى تاۋاپ قىلىش، ساپا

» تۇرغۇزۇش ئۈچۈن قىلىندى قاتارلىق ئىشالر ئالالھنىڭ زىكرىنى 

  .دېيىلگهن

ئورۇنلىرىنى مۇسۇلمان ئالالھنىڭ بۇيرىغىنىدەك ھهج پائالىيهت 

ئىش مانا « : ئۇلۇغلىشى كېرەك، بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

جۈملىدىن ھهجنىڭ ئهمهللىرىنى، (شۇنداق، كىمىكى دىنى ئىشالرنى

ھهج » ئۇلۇغاليدىكهن، بۇ دىلالرنىڭ تهقۋادارلىقىدىندۇر)قۇربانلىقالرنى
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 ئۆمهر بۇخارىي رىۋايهت قىلغان سهھىه ھهدىسته.  ئايهت-32سۈرىسى 

گه ) كهبىنىڭ بۇرجىكىدىكى قارا تاش(رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ھهجهر ئهسۋەد 

زىيان يهتكۈزەلمهيدىغان بىر تاش -مهن سىنىڭ ھېچكىمگه پايدا: "قاراپ

ئىكهنلىكىڭنى بىلىمهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سىنى 

دېگهنلىكى بايان "سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام مهنمۇ سۆيمهيتتىم

  .نىدۇ قىلى

 ھهج ئهمهللىرىنى تهپسىلى   -رەھىمهھۇلالھ-ئىبنى جهۋزىي 

يۇقىرىدا سۆزلهنگهن مۇقهددەس ئورۇن ۋە : "چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

مۇبارەك نهرسىلهرنىڭ ئهسهرلىرى ۋ ە ئهھكاملىرى داۋاملىشىۋاتىدۇ، بۇنىڭ 

شهكلىنى كۆرۈپ سهۋەبىنى بىلمىگهنلهر بۇنىڭ نېمه ئهھمىيىتى بار 

ۇ؟، بۇنىڭ سهۋەبلىرى سهھىه ھهدىسلهردە تولۇق بايان قىلىنغان، مۇشۇ دەيد

  :ھهقتىكى بهزەن قۇرۇلمىالرنى چۈشهندۈرۈپ ئۆتىمهن

ئىبادەتنىڭ ئهسلى قۇرۇلمىسى ئهقىلگه مۇۋاپىق، ئۇ بهندىنىڭ ئۆز 

ئىگىسى ئالدىدا خارلىقىنى ئىپادە قىلىشىدۇر، نامازدىمۇ ئىبادەتتىن 

ىنى تۆۋەن ۋە خار ھالهتته ئىپادىلهش كۆرىلىدۇ، چۈشهنچه بېرىدىغان ئۆز

ئارا كۆيۈمچانلىق ۋە مېهرىبانلىق ئىپادىلىنىدۇ، روزا -زاكاتتا بولسا ئۆز

تۇتۇشتا بولسا ئۆز ياراتقۇچىسىغا بويسۇنۇش ئۈچۈن نهپسىنىڭ شهھۋىتىنى 

بهيتۇلالھنىڭ ھۆرمهتلىك . سۇندۇرۇپ بويسۇندۇرغانلىق نامايهندە بولىدۇ 

 ئهتراپىنىڭ ئاالھىدە چهكلهنگهن كاتتا ئورۇن قىلىنىشى، قىلىنىشى،

چاڭغا مىلهنگهن ھالهتته يۈزلىنىشى قۇلنىڭ خوجايىنى -كىشىلهر توپا

ئالدىغا خار ھالهتته كهلگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، ئىنساننىڭ نهپسى 

ماھىيىتىنى چۈشۈنۈپ ئىشلىگهن ئىبادەتگه مايىل بولىدۇ، تهبىئىتى ئۇنى 
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مهرۋە ئارىسىدا ماڭغاندەك ھاياتتا ئالالھقا -ساپا. ۈندەيدۇدائىم قىلىشقا ئ

. تولۇق بويسۇنۇشى ئىپادىلىنىدۇ، بۇنىڭ مهنىسىنى ئهقىل بىلهلمهيدۇ

ئىنسان ئۈچۈن ھېكمىتى يوشۇرۇلغان ئىبادەتلهرنى قىلىشقا تۈرتكه 

بىر نهرسه پهقهت ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشتىن -بولىدىغان بىردىن

پ، مۇشۇ چۈشهندۈرۈش بىلهن ئىبادەتته غۇۋا بولۇپ قالغان ئىبارەت بولۇ

  ".سىرالرنى بىلىش مۇمكىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زامانىدىن ئىلگىرىكى، ھهج پائالىيهت 

تارىخلىرىنىڭ كۆپ قىسمى بىزگه مهلۇم ئهمهس، بۇ ئىشالرنى 

بىلمهسلىكنىڭ ھېچ زېيىنى يوق، بۇنىڭ بهزىلىرىنىڭ تارىخى ھهققىدىكى 

  :هلۇماتالر سۆزلهنگهن بولۇپ بۇنىڭدىن بهزىلىرىنى سۆزلهپ ئۆتىمىزم

  . ھهج قاچان پهرز قىلىنغان ياكى ھهج ئهمهللىرى قاچان باشالنغان؟-1

ھهجگه )ئۇالرنى(كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

چاقىرىپ نىدا قىلغىن، ئۇالر پىيادە ۋە ئورۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، 

  ).ئايهت27ھهج سۈرىسى ( »ئورۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى بېسىپ كېلىدۇ

يۇقىرىقى ئايهتنى تهپسىر قىلىپ مۇنداق ) 221\3(ئىبنى كهسىر 

كىشىلهرنى بىز سىنى ياساشقا بۇيرىغان بۇ ! ئى ئىبراھىم: " دەيدۇ

بهيتۇلالھغا كېلىپ ھهج قىلىشقا چاقىرغىن دېگهندە، ئىبراھىم 

ى رەببىم مېنىڭ ئاۋازىم ھهممه كىشىلهرگه يهتمهيدىغان ئ: ئهلهيهىسساالم

! سهن چاقىرغىن: تۇرسا، مهن ئۇالرغا قانداق يهتكۈزىمهن؟دېدى، ئالالھ تائاال

ھازىرقى ئاياق (ئۇالرغا بىز يهتكۈزىمىز دېدى، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم 

 كهبىنىڭ يېنىدىكى ئاق تامنىڭ -ئېزى بار جايدا ياكى ھىجىرنىڭ ئىچىدە

 ياكى ساپا تېغى ياكى ئهبى قۇبهيس تىغىدا، بۇ ھهقتىكى قاراشالر -ېچىئ
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سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر ! ئى خااليىقالر: مۇنداق دېدى) بىردەك ئهمهس

، بىر رىۋايهتته !زېمىندا بىر ئوي بىنا قىلدى، بۇيهرگه كېلىپ ھهج قىلىڭالر

 ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاۋازى زېمىننىڭ ھهممه تاغالر پهسىيىپ

تهرىپىگه ئاڭالندى، بۇ ئاۋازنى ئاتىنىڭ سۇلبىدىكى، ئانىنىڭ رەھمىدىكى 

ھهممه يارىتىلغۇچى ئاڭلىدى، بۇ ئاۋازنى ئاڭلىغان تاش، چالما ۋە داڭگالالرمۇ 

جاۋاپ قايتۇردى، قىيامهت كۈنىگىچه ھهج قىلىشى يېزىلغان كىشىلهر 

بۇ رىۋايهتنى ئىبنى . كه ئالالھۇممه لهببهيكه دەپ تهلبىيه ئېيتتىلهببهي

ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇجاھىد، ئهكرەمه، سهئىد ئىبنى جۇبهير ۋە 

  ".باشقا نۇرغۇن ئالىمالر نهقىل قىلغان

مۇسىيرۇل ئهلئهزمۇس «ئىبنى جهۋزىي رەھىمهھۇلالھمۇ ئۆزىنىڭ 

قى رىۋايهتنىڭ ئوخشىشىنى نهقىل  يۇقىرى ناملىق ئهسىرىدىمۇ » ساكىن

  .قىلغان

بۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم زامانىسىدىن بۇرۇنقى ھهج پائالىيهت 

ئهمما ئىسالمدا ھهجنىڭ قاچان پهرز . تارىخلىرىنىڭ بىر قىسمىدۇر

قىلىنغانلىقى توغرىسىدا بىرلىككه كهلگهن قاراش يوق، بهزەن ئالىمالرنىڭ 

 يىلى پهرز -10 يىلى ۋە -9 يىلى، -7يىلى،   -6ھهجنى ھىجىرىيىنىڭ 

ناملىق " زادۇل مهئاد"ئىبنى قهييۇم . قىلىندى دېگهن قاراشلىرى بار

ئهسىرىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهدىنىگه ھىجرەت قىلىپ 

كېلىپ بىر قېتىم خوشلىشىش ھهججىنى قىلغانلىقىدا ۋە ھهجنىڭ 

ئىختىالپ يوق،  يىلى پهرز قىلىنغانلىقىدا ھېچ -10ھىجىرىيىنىڭ  

ھهجنىڭ پهرزلىكى توغرىسىدا ئايهتلهر نازىل بولغاندا پهيغهمبهر 
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ئهلهيهىسساالم ھېچ كېچىكتۈرمهستىن پهرز ھهجنى ئادا قىلىشقا 

  . ئالدىرىدى

 ھهجنىڭ پهرزلىكى ھهققىدىكى ئايهت كېچىكىپ  سىلهرنىڭ 

 يىلىدا نازىل بولغان دەپ -10 يىلى ياكى -9ھىجىرىيىنىڭ 

نېمه ئاساسى بار؟ دېيىلگهندە، بۇنىڭغا مۇنداق  هشتۇرۇشۇڭالرنىڭ مۇقهررەرل

ئهلچىلهر يېلى ) ئامىل ۋۇپۇد(ئاله ئىمران سۈرىسى : " جاۋاپ بېرىلگهن

، بۇ يىلدا نهجراندىن ) يىلى ھېسابلىنىدۇ-10بۇ ھىجىرىيىنىڭ (چۈشكهن

ئهلچىلهر ئۆمىكى كېلىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن جىزيه تۆلهشكه 

سۈلهى قىلىشقان، جىزيه ھهققىدىكى ئايهت ئاله ئىمران سۈرىسىنىڭ 

  ". يىلى نازىل بولغان-9ئهۋۋىلىدە بولۇپ ھىجرىيىنىڭ 

ھهج پائالىيهتلىرى ) " 92\4\2(ئىمام قۇرتۇبىي ئۆزىنىڭ تهپسىرىدە

ئۇالرغا  ئهرەبلهرنىڭ ئارىسىدىكى مهشهۇر ئىشالردىن ئىدى، ئىسالم دىنى 

دەپ بايان " چۈشىنىدىغان ئىشالر بىلهن خىتاب قىلدىئۆزى بىلىدىغان ۋە 

  .قىلىدۇ

  .قىلىش  كهبىنى تاۋاپ -2

ئىبراھىم بىلهن ئىسمائىلغا «:ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

تاۋاپ قىلغۇچىالر، ئېتىكاپتا ئولتۇرغۇچىالر، رۇكۇ ) يهنى كهئبهمنى( ئۆيۈمنى

بۇ ئايهت . »تۇشنى بۇيرىدۇققىلغۇچىالر، سهجدە قىلغۇچىالر ئۈچۈن پاك تۇ

كهبىنى تاۋاپ قىلىشنىڭ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم زامانىدىمۇ 

  .بولغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ

  .تىز مېڭىش  ئهۋۋەلقى ئۆچ قېتىملىق تاۋاپتا -3
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تىز مېڭىش ئهرلهر ئۈچۈن سۈننهت  ئهۋۋەلقى ئۆچ قېتىملىق تاۋاپتا 

پتا قىلىنىدۇ، ئايالالر بولۇپ مهككىگه يېتىپ كېلىپ تۈنجى قىلغان تاۋا

  .نورمال ماڭىدۇ 

تىز مېڭىشنىڭ باشلىنىش سهۋەبى  ئهۋۋەلقى ئۆچ قېتىملىق تاۋاپتا 

  .قانداق؟

: مۇسلىم ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسته

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىالر بىلهن ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن مهككىگه « 

قىزىتمىلىرى -نىڭ تهپ)مهدىنه(يهسرەب:  مۇشرىكلىرىكهلگهندە، مهككه

ئاجىزالشتۇرىۋەتكهن كىشىلهر كېلىدۇ دەپ زاڭلىق قىلىشقاندا، پهيغهمبهر 

 قېتىملىق ئايلىنىشىدا 3ئهلهيهىسساالم ساھابىالرنى تاۋاپنىڭ ئهۋۋەلقى 

مۇشرىكالرغا «: يهنه بىر رىۋايهتته. »تىز مېڭىشقا بۇيرىغان -تىز

  .دېيىلىدۇ » تىز مېڭىڭالر دېگهن-ى كۆرسىتىش ئۈچۈن تىزباتۇرلىقىڭالرن

  . زەمزەم سۈيى ئېچىش-4

« : بۇخارىي ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن نهقلى قىلغان ھهدىسته

-ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئايالى ھهجهر بىلهن ئوغلى ئىسمائىلنى 

بۇرۇنقى  ئىلىپ كېلىپ بهيتۇلالھنىڭ ياسىلىشتىن -ئېمىۋاتقان ۋاقتىدا

ئورنى مهسچىتنىڭ ئۈستۈن تهرەپىدىكى زەمزەم قۇدۇقىنىڭ ئۈستىدە قويۇپ 

قويدى، بۇ ۋاقىتتا مهككىدە ھېچ قانداق بىر كىشى ۋە سۇمۇ يوق ئىدى، 

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئىككهيلهننى بۇ يهردە يېنىدا بىر تۇلۇم خورما ۋە 

مائىل بىر تۇلۇم سۇ بىلهن قويۇپ كېتىشكه تهمشهلگهندە، ئىس

بىزنى ! ئى ئىبراھىم: ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى كهينىدىن ئهگىشىپ

جىن ۋە ھېچ نهرسه يوق بۇ جىلغىدا يالغۇز تاشالپ كېتهمسهن -ئىنسى
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قايتا تهكرااليدۇ، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم بۇنىڭغا پهرۋا -دېگهن سۆزنى قايتا

 قىلىشقا ئالالھ سىنى مۇشۇنداق: ئاخىرىدا ھاجهر. قىلماي كېتىۋېرىدۇ

 ئه، ئالالھ شۇنداق -ھه : بۇيرىدىمۇ؟ دەيدۇ، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم

ئۇنداق بولسا بىز خاتىرجهم : ھاجهر . قىلىشقا بۇيرىدى دەپ كېتىۋېرىدۇ

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم دۆڭنىڭ كهينىگه . بولىمىز دەپ كهينىگه قايتىدۇ

 يۈزلىنىپ قولىنى ئۆتۈپ ئۇالر كۆرۈنمىگهندىن كىيىن بهيتۇلالھ تهرەپكه

ئهۋالدىمنىڭ بىر ! پهرۋەردىگارىمىز« : كۆتۈرۈپ بۇ دۇئاالرنى ئوقىدى

ناماز ئوقۇسۇن ) يهنى باالم ئىسمائىل بىلهن ئايالىم ھاجهرنى(قىسىمىنى 

سېنىڭ ھۆرمهتلىك ئۆيۈڭنىڭ ) يهنى ساڭا ئىبادەت قىلسۇن دەپ(

تۇردۇم، ئورۇنالش) يهنى مهككىگه(قېشىدىكى ئېكىنسىز بىر ۋادىغا 

بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ دىللىرىنى ئۇالرغا مايىل ! پهرۋەردىگارىمىز

قىلغىن، ئۇالرنى شۈكۈر قىلسۇن دەپ تۈرلۈك مېۋىلهرنى ئۇالرغا رىزىق 

  .ئايهت -37ھهج سۈرىسى » قىلىپ بهرگىن 

ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنى 

دىن يهپ تۇردى، ئىچىدىغان سۇ تۈگهپ ئېمىتىپ، سۇدىن ئېچىپ، خورمى

ئۇسسۇزلۇق چېكىگه يهتكهندە ئوغلى ئۇسسۇزلىقتىن تولغىنىشقا باشلىدى، 

ئانىسى بۇنى كۆرۈشكه تاقهت قىاللماي تۇرغان يېرىگه يېقىن بولغان ساپا 

بىرەر  تېغىغا قاراپ سۇ ئىزدەپ يۈگۈردى، ئۇيهردە سۇ بولمىغاندىن كىيىن 

 دەپ جىلغىغا قارىدى ،ئۇ يهردىمۇ ھېچ كىشى كىشى ئۇچراپ قاالرمىكىن

بولمىغاندىن كېيىن ساپا دىن چۈشۈپ جىلغىدىن كۆينىگىنى قىستۇرۇپ 

يۈگۈرۈپ ئۆتۈپ مهرۋىگه كهلدى، بىرەر كىشى ئۇچراپ قاالرمىكىن دەپ 

مهرۋە ئارىسىدا -ئهتراپقا قاراپ ھېچ كىشىنى ئۇچراتمىدى، بۇ ئهھۋالالر ساپا
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: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ. دىيهتته قېتىم تهكرارالن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاشۇ ئىككى ئارىلىقتا يهتته قېتىم مېڭىش «

ھاجهر ئاخىرقى . »ھازىر ئىنسانالرنىڭ قىلىدىغان سهئيىسى شۇ دېدى

چوقۇم سىنىڭ : ئۆزى-قېتىم مهرۋىگه كهلگهندە بىر ئاۋازنى ئاڭالپ ئۆزىگه

قۇزغۇچى كهلدى دەپ پىچىرلىدى، شۇ ۋاقىتتا زەمزەم يېنىڭغا بىر قۇت

قۇدۇقىنىڭ يېنىدا بىر پهرىشته تۇراتتى، ئۇ قانىتى بىلهن يهرنى سۇ 

ھاجهر ئهتراپنى كۆل . چىققىچه قهدەر كولىدى، ئۇ يهردىن زەمزەم چىقتى

پهيغهمبهر . قىلىپ توسۇپ سۇنى ئۇۋۇچالپ تۇلۇمغا ئېلىشقا باشلىدى

الھ ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسىغا رەھمهت ئال« : ئهلهيهىسساالم

ئهگهر ئۇ زەمزەمنى ئۇۋۇچالپ توسىۋالماستىن ئۆز يولى بىلهن ! قىلسۇن

ئاققىلى قويغان بولسا ئىدى، ھازىردا زەمزەم بۇلدۇقالپ تۇرىدىغان بۇالق 

پهرىشته ھاجهرگه ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنى «. دېدى» بوالتتى

لغىن، بۇ يهرگه مۇشۇ ئوغۇل ۋە ئۇنىڭ ئاتىسى خاتىرجهم بو: كۆرسىتىپ

ئالالھنىڭ بهيتىنى بىنا قىلىدۇ ، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھلىنى زايا 

  .»قىلىۋەتمهيدۇ دېدى 

  . ئهرەپاتتا تۇرۇش-5

بىز « : ئهبۇ داۋۇد يهزىد ئىبنى شهيباندىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسته

 يىراقراق بىر جايغا ئهرەپاتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم چۈشكهن ئورۇندىن

مهن : چۈشكهنتۇق، بىزنىڭ يېنىمىزغا ئىبنى مۇرەببى ئهنسارىي كېلىپ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سىلهرگه ئهۋەتكهن خهۋەرچىسى، پهيغهمبهر 

ئۆز ئورنۇڭالردا تۇرۇڭالر، سىلهر ئاتاڭالر ئىبراھىم : ئهلهيهىسساالم سىلهرگه

  .دېدى» ر دەيدۇ ئهلهيهسساالمنىڭ ئىزىدىن كېتىۋاتىسىله
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ھهج ئهمهللىرىنىڭ كۆپىنچىسى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم يولغا  دەۋرىدىن تارتىپ بولغان، لېكىن مۇشرىكالر 

قويمىغان ئىشالرنىمۇ پائالىيهت قاتارىغا كىرگۈزۈۋالغان، پهيغهمبهر 

ج ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهندىن كىيىن، ھه

ئهمهللىرىنىڭ ئهسلىنىى بايان قىلىپ كىيىن قىتىۋىلىنغانلىرىنى 

  .ئهمهلدىن قالدۇردى

بۇ ھهجنىڭ ۋە بهزەن مۇقهددەس ئورۇنالرنىڭ قىسقىچه تارىخى، بۇنىڭدىن 

مۇسىيرۇل ئهلئهزمۇس «ئارتۇقچه مهلۇمات كېرەك بولسا ئىبنى جهۋزىينىڭ 

بىرىنچى ۋە ناملىق ئهسىرىنىڭ » ساكىن ئىال ئهشرەپىل ئهماكىن

  . ئىككىنچى توملىرىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن

  

  


