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  ھهج قىلغۇچىالر ئۈچۈن پایدىلىق نهسىھهتلهر

  نومۇرلۇق سوئال- 109226

 :سوئال

ھهج سهپىرىگه چىقىـدىغان كىشـىلهرنىڭ سـهپهرگه چىقىـش ئالدىـدا نـېمه       

  .ئىشالرنى قىلىشى توغرىسىدا نهسىھهت بېرىشىڭالرنى سورایمىز؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ــى ھهج  ــۇلمان كىش ــنى     -مۇس ــهپهرگه چىقىش ــپ س ــیهت قىلى ــۆمرىنى نى ئ

ئالالھغـا  : تاۋابىئاتلىرى ۋە یېقىنلىرىغـا  -مهقسهت قىلغاندا ئۆزىنىڭ ئائىله

ئىمكانىیهتنىــڭ ھهقىقــى تهقۋادارلىــق قىلىــپ ئــالالھ بۇیرىغــان ئىشــالرنى 

بېرىچه تولـۇق ئـورۇنالش ۋە چهكلىـگهن ئىشـالرنى قىلىشـتىن سـاقلىنىش       

  .ھهققىدە نهسىھهت قىلىشى كېرەك

بېـــرىش ئىشـــلىرىنى   -مۇئـــامىله ئـــېلىش  كىشـــىلهر بىـــلهن بولغـــان   

گــۇۋاھچىالرنى تهییــار قىلىــپ تولــۇق یېزىشــى، بــارلىق گۇناھلىرىغــا تهۋبه  

ــرەك  ــدا . قىلىشــى كې ــاال مۇن ــالالھ تائ ــدۇئ ــۆمىنلهر «:ق دەی ــى م ــتكه ! ئ بهخ

 31نـۇر سۈرىسـى  (» ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھهممىڭالر ئالالھقا تهۋبه قىلىڭالر

  ). ئایهت -

گۇناھتىن یېنىش، گۇناھىغـا پۇشـایمان قىلىـش، شـۇ     : ھهقىقى تهۋبه دېگهن

ئهگهر گۇنـــاھ . گۇنــاھنى قایتـــا قىلماســلىققا بهل باغالشـــتىن ئىبــارەتتۇر   

قىـدار بولسـا، زۇلـۇم قىلغـان بولسـا ئهپـۇ قىلىشـنى        بهندىنىڭ ھهققىـگه ئاال 

تهلهپ قىلىش، مالنىڭ ئوخشىشى بولسـا ئىگىسـىگه قایتۇرۇشـى، مـۇمكىن     
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بولسا سهپهرگه چىقىشتىن ئىلگىرى بۇنىڭ ھهممىسىدىن خـاالس بولىشـى   

پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالمدىن رىـــۋایهت قىلىنغـــان ســـهھىھ     . كېـــرەك

ىڭ ئابرویىنى تۆكۈش ئارقىلىق یاكى كىمىكى ئۆز قېرىندىشىن« :ھهدىسته

ــۇ        ــا، ئـ ــان بولسـ ــۇم قىلغـ ــارقىلىق زۇلـ ــۋېلىش ئـ ــىنى ئېلىـ ــرەر نهرسـ بىـ

دۇنیـا یـوق، قىلغـان    -قېرىندىشىنىڭ ھهققىنى قایتۇرۇپ بېرەي دېسـه مـال  

ــا چۇشــلۇق یاخشــى ئهمىلــى بولســا، یاخشــى ئهمىلىــدىن ئىلىــپ     زۇلىمىغ

ــرى بولمىســا زۇلۇم  ــدىغانلىقى، یاخشــى ئهمهللى ــا ئۇچرىغۇچىنىــڭ  بېرىلى غ

گۇناھلىرى ئېلىنىپ زالىمنىڭ گهدىنىگه ئارتىـپ قویۇلىـدىغان قىیـامهت    

ــادا قىلىۋالســـۇن  » كـــۈنى كېلىشـــتىن بـــۇرۇن باشـــقىالرنىڭ ھهققىنـــى ئـ

  ).بۇخارىیدىن(

پهیغهمـبهر  . دۇنیا بىلهن قىلىشى كېرەك-پاكىز مال -ئۆمرىنى ھاالل -ھهج

ئـالالھ ناھـایىتى   « : ھهدىسـته ئهلهیھىسساالمدىن رىۋایهت قىلىنغان سهھىھ 

مۇسۇلمان كىشى « ھهدىسته یهنه بىر » پاكدۇر، پاك نهرسىنى قوبۇل قىلىدۇ

ئـۆمرە قىلىـش ئۈچـۈن     -ئۆزىنىڭ پـاك ھـاالل مېلىنـى سـهرپ قىلىـپ ھهج     

لهببهیكه : لهببهیكه ئالالھۇممه لهببهیكه دېگهندە، ئاسمان: ئاتلىنىپ چىقىپ

ىن، ماڭغـان یولـۇڭ ھـاالل یـول، قىلغـان      ۋە سهئدەیكه، تاپقان مېلىڭ ھااللـد 

ھهججىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا قوبۇل بولـدى دەپ جـاۋاپ كېلىـدۇ، كىمىكـى     

: ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن ھـاالل بولمىغـان مـال سـهرپ قىلىـپ چىقىـپ       -ھهج

ال لهبـبهیكه ۋە ال سـهئدەیكه،   : لهببهیكه ئالالھۇممه لهببهیكه دېگهندە، ئاسـمان 

، ماڭغان یولۇڭ ھاالل ئهمهس، قىلغان ھهججىڭ تاپقان مېلىڭ ھاالل ئهمهس

  .دېیىلگهن» ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا قوبۇل ئهمهس دەپ جاۋاپ كېلىدۇ
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ئۆمرىنى مهقسهت قىلغۇچى كىشىلهر تاماخورلۇقتىن ۋە باشـقىالردىن   -ھهج

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمدىن   . بىر نهرسه سوراشتىن ساقلىنىشـى كېـرەك  

كىمىكــى ئىپپهتلىــك بولىــدىكهن، «:ســتهرىــۋایهت قىلىنغــان ســهھىھ ھهدى

كىمىكـى كىشـىلهردىن بىھـاجهت     ئالالھ ئۇ كىشىنى ئىپپهتلىك قىلىـدۇ،  

دائىم « :، یهنه بىر ھهدىسته»بولىدىكهن، ئالالھ ئۇ كىشىنى بىھاجهت قىلىدۇ

قىیامهت كۈنىدە یۈزى داق سۆڭهك  كىشىلهردىن بىر نهرسه سورىغان كىشى 

  .دېیىلگهن» كېلىدۇ

ــى ۋە    -ھهج ــالالھ رىزالىق ــلهن ئ ــرى بى ــان ئهمهللى ــۇچىالر، قىلغ ــۆمرە قىلغ ئ

ئاخىرەتنى مهقسهت قىلىپ بۇ پائـالىیهت ئىلىـپ بېرىلىـدىغان مـۇقهددەس     

ــۆز ۋە ئىــش   ــدىغان س ــالالھ رازى بولى ــورۇنالردا ئ ــى قىلىشــى،   -ئ ھهرىكهتلهرن

ئۆزىنىڭ ھهججى بىلهن ئهرزىمهس دۇنیـانى مهقسـهت قىلىـپ، رىیـاخورلۇق،     

كۆزچىلىـك ۋە پهخىرلىنىشـتىن ساقلىنىشـى كېـرەك، بۇنـداق ناچـار       -كۆز

مهقسهت بىلهن قىلىنغـان ئهمهلـلهر بىكـار كېتىـدۇ ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا       

قىلغـان یاخشـى   « :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنـداق دېـگهن  . قوبۇل قىلىنمایدۇ

هنـى  ی(زىننىتىنـى  -ئهمهللىرى بىلهن پهقهت ھایاتى دۇنیانى ۋە ئۇنىـڭ زىبـۇ  

كۆزلهیدىغان كىشىلهرگه ئۇالرنىـڭ ئهمهللىرىنىـڭ   ) دۇنیانىڭ نېمهتلىرىنى

ئهجرىنى بۇ دۇنیادىال تولۇق بېرىمىز، دۇنیادا ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن ھېچ نهرسـه  

ــاخىرەتته دوزاخــتىن باشــقا نهرســه    ــداق كىشــىلهرگه ئ ــدۇ، بۇن كېمهیتىلمهی

ىلغــان یاخشــى یوقتــۇر، ئۇالرنىــڭ قىلغــان ئىشــلىرى یوققــا چىقىرىلىــدۇ، ق

، یهنه بىـر  )ئـایهت  -16-15ھـۇد سۈرىسـى   (» ئهمهللىرى ھېسابقا ئېلىنمایدۇ

ــگهن  ــداق دې ــایهتته مۇن ــان   «: ئ ــۆزلىگهنلهر ئىچىــدىن خالىغ ــانى ك بىــز دۇنی

بىزنىــڭ خــالىغىنىمىزنى بېرىمىــز، ) ئۇنىــڭ خــالىغىنىنى ئهمهس(ئــادەمگه
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ــۇنى ــدىن ئ ــاخىرەتته( ئان ــلهن جــازاالیمىز، جه ) ئ ــنهم بى ــۇ جهھهن ــنهمگه ئ ھهن

قوغالنغــان ھالــدا كېرىــدۇ، كىمكــى ) ئالالھنىــڭ رەھمىتىــدىن(خارالنغــان، 

ئــاخىرەتنى كۆزلهیــدىكهن ۋە مــۆمىن بولــۇپ ئــاخىرەتكه الیىــق ئهمهللهرنــى  

) ئالالھنىـڭ دەرگاھىـدا  ( قىلىدىكهن، مۇنداق ئادەملهرنىڭ قىلغان ئهمىلـى 

  ).ئایهت -20-18ئىسرا سۈرىسى (»قوبۇل بولىدۇ

ر ئهلهیھىسساالمدىن رىۋایهت قىلىنغان ئالالھ تائـاال بایـان قىلغـان    پهیغهمبه

مهن شېرىكلىكتىن بىھاجهتتۇرمهن، كىمىكـى قىلغـان   « :سهھىھ ھهدىسته

شــېرىكى  ئىشـىدا بىرسـىنى ماڭـا شـېرىك قىلىـدىكهن، مهن ئـۇ كىشـىنى        

  . »بىلهن تاشالپ قویىمهن

 -هقــۋادار، تــائهتئــۆمرە قىلغــۇچىالر ســهپهرگه دىننــى چۈشــىنىدىغان، ت -ھهج

ئىبـادەت بىــلهن بولىـدىغان یاخشــى كىشــىلهر بىـلهن بىــرلىكته چىقىشــى،    

  .پاسىق، ناچار كىشىلهر بىلهن بىرگه بولۇشتىن ھهزەر قىلىشى كېرەك

ســـهپهرگه چىقىشـــتىن ئىلگىـــرى قىلىـــدىغان  ئـــۆمرە قىلغـــۇچىالر -ھهج

ئۈچـۈن   پائالىیهتلىرىنى بىر قۇر ئۆگۈنىشى، ئىبـادەتنى تولـۇق ئـادا قىلىـش    

بىلهلمىگهن مهسىلىلهرنى سورىشى كېرەك، ئۇالغقا مىنگهندە یاكى ماشـىنا،  

ئایرۇپىالن ۋە قاتناش ۋاسىتىلىرىگه ئولتۇرغاندا ئالالھنى پاكالپ، ماختاپ ۋە 

بىزگه بۇنى بوي سۇندۇرۇپ بهرگهن زات پاكدۇر، «ئۈچ قېتىم تهكبىر ئېیتىپ

ــز    ــدۇق، بىــ ــادىر ئهمهس ئىــ ــكه قــ ــا مىنىشــ ــز ئۇنىڭغــ ــقهتهن  بىــ ھهقىــ

سـهندىن مۇشـۇ   ! ئـى ئـالالھ  . پهرۋەردىگارىمىزنىڭ دەرگاھىغا قایتقۇچىالرمىز

ســهپىرىمىزدە یاخشــىلىق ۋە تهقۋالىــق ســورایمىز ۋە ســهن رازى بولىــدىغان 

بىزنىڭ بۇ سـهپىرىمىزنى  ! ئى ئالالھ. ئهمهللهرنى قىاللىشىمىزنى سورایمىز

بـۇ  ! ئى ئـالالھ . لغایسهنئاسان قىلغایسهن ۋە ئۇنىڭ یىراقلىقىنى یېقىن قى
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ئـى  . سهپىرىمىزنىڭ ئىگىسى ۋە ئهھلىمىزنىڭ ساقلىغۇچىسى سهندۇرسهن

ســېنىڭ نامىــڭ بىــلهن ســهپىرىمىزنىڭ مۇشــهققىتى ۋە یامــان      ! ئــالالھ

كۆرۈنۈشتىن ۋە سهپهردىن قایتقاندا، مال ئهھلـى ۋە بالىلىرىمىزنىـڭ یامـان    

بـۇ ھهدىسـنى مۇسـلىم    . »ئهھۋالىنىڭ ئۈستىگه قایتىشتىن پاناھ تىلهیمهن

  .ئىبنى ئۆمهردىن كهلتۈرگهن

ئالالھقا ئىستىغپار، زىكىر ئېیـتىش، تۆۋەنچىلىـك بىـلهن     سهپهر جهریانىدا 

كۆپ دۇئا قىلىـش، قۇرئـان ئوقـۇپ مهنىلىرىنـى تهپهككـۇر قىلىـش، نامـازنى        

ــدا ئوقـــۇش، پایدىســـىز، قـــۇرۇق گهپ  ســـۆزلهردىن -جامـــائهت بىـــلهن ۋاقتىـ

چاقچاق ۋە مهسخىرىلهردىن ھهزەر قىلىش، تىلىنـى  ساقلىنىش، قاالیمىقان 

ــۋەت  ــۆز، غهیـ ــان سـ ــۇلمان    -یالغـ ــقا مۇسـ ــاقالش ۋە باشـ ــىكایهتلهردىن سـ شـ

  .قېرىنداشلىرىنى كهمسىتمهسلىكى كېرەك

ــیهت      ــش، ئهزى ــىچه یاخشــىلىق قىلى ــدىن كېلىش ــا قولى ــۆز ھهمراھلىرىغ ئ

لهن یهتكۈزۈشتىن ھهزەر قىلىش، ئۇالرنى كۈچىنىڭ یېتىشىچه ھېكمهت بى

نهســىھهت قىلىــپ یاخشــىلىققا بــۇیرۇش، یامــانلىقتىن چهكلىشــى       -ۋەز

  .كېرەك

بهتـلهرگه   -32،37توم -16شهیخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى بازنىڭ پهتىۋاالر توپلىمى

  .قارالسۇن


