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  پهرز بولىشىدىكى ھېكمهت  ھهجنىڭ ھایاتتا بىر قېتىم 

  نومۇرلۇق سوئال- 22466

  :سوئال

-نېمه ئۈچۈن مۇسۇلمانالردىن ھایاتىدا بىر قېتىم بولسىمۇ مهككه

  .مۇكهررەمىنى زىیارەت قىلىپ ھهج قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ؟

  : اپجاۋ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

یىگانه، پۈتۈن كائىنات ئېھتىیـاجلىق   -بىز مۇسۇلمانالر ئۆزىمىزنىڭ یهككه

بولغــان، باشــقىالرغا ئېھتىیــاجى بولمىغــان، بــاال تاپمىغــان ۋە بىرســىدىنمۇ  

یـدىغان، پهرۋەردىگــارىمىز  تۇغۇلمىغـان، ھـېچ نهرسـه ئۇنىڭغــا تهڭـداش بواللما    

بولغان ئالالھنىڭ قۇلى بولغانلىقىمىزدىن پهخىرلىنىمىز ۋە شهرەپ ھـېس  

ناھـایتى   شۇ جهھهتتىن ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان بۇیرۇقلىرىنى . قىلىمىز

ئالالھنىڭ . تۆۋەنچىلىك بىلهن تاپشۇرۇپ ئالىمىز ۋە ئورۇنداشقا تىرىشىمىز

ارىـــدىغانلىقىنى، ئالالھنىـــڭ ناھـــایتى ھـــېكمهت بىـــلهن ئىـــش ئېلىـــپ ب

ھېكمىتىــدىن یاخشــىراق بىــر ھېكمهتنىــڭ یــوقلىقىنى، ئالالھنىــڭ بهك  

ــراق كۆیۈمچــان ۋە     ــۇ بهك ــۇبھانهھۇ ۋەتهئهالدىنم ــالالھ س كۆیۈمچــانلىقىنى، ئ

شـۇنىڭ ئۈچـۈن بىـز    . مېھرىبان بىرسـىنىڭ یـوق ئىكهنلىكىنـى بىلىمىـز    

مــۇھهببىتى بىزنــى ئــالالھنى بهك یاخشــى كــۆرىمىز، بىزدىكــى ئالالھنىــڭ  

ئالالھنىڭ بۇیرۇقىغا بویسۇنۇشقا ئۈندەیدۇ، گهرچه ھهج ئىبـادىتى ئىنتـایىن   

 -جاپالىق بولسىمۇ بىز بۇنى ئۆزىمىز ئۈچۈن پهخىرلىنىش، شهرەپ ۋە بهخـت 

  .سائادەت دەپ بىلىپ ئالالھنىڭ بۇیرۇقىنى ئادا قىلىمىز
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هت قىلىش بىر كىشى یهنه بىر كىشىنى یاخشى كۆرسه ئۇنىڭ ئۈچۈن خىزم

ئارقىلىق ئۆز مۇھهببىتىنى ئىپادىلهیدۇ، بۇنىڭ بىـلهن ئـۆزىنى بهخىتلىـك    

ئویالپ بېقىڭ، بۈیۈك پهرۋەردىگارىمىز ئـالالھ بىزنـى یـاراتتى،    . ھېس قىلىدۇ

قولىمىزدىكى ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ بىزگه بهرگهن  رىزق بهردى، بىزنىڭ 

بىـز ھهمـمه نهرسـىدە     -لسۇن ئالالھ ئۈچۈن ئالى مىسالالر بو -نېمهتلىرىدۇر،

پهرۋەردىگارىمىزغــا قهرزدار، بىزنىــڭ ئــالالھ بۇیرىغــان ئىشــنى ئورۇنداشــقا      

ئالــدىراپ، ئالالھنىــڭ چهكســىز نېمهتلىــرىگه ئــازراق بولســىمۇ شــۈكرى       

ئېیتىشىمىز زۆرۈر، بىـز بۇنىڭغـا قـادىر بواللمىسـاقمۇ لـېكىن ئـالالھ تائـاال        

ــرى پهز   ــابلىقى ۋە كهڭ ــالى جان ــڭ ئ ــلهن  ئۆزىنى ــى بى ــمهس   ل ــڭ ئهرزى بىزنى

  .ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلىپ چهكسىز مۇكاپات بېرىدۇ

ھهجنى ئالساق، مۇسۇلمان ھهجنـى پهرۋەردىگـارى تهلهپ قىلغـان    : مهسىلهن

ــادا قىلســا، ئــالالھ تائــاال ئــۇ كىشــىنىڭ گۇنــاھىنى كهچــۈرۈم    یــول بىــلهن ئ

تى ھهج بۇنىــڭ شـــهر . قىلىشــنى ۋە جهنــنهتكه كىرگۈزۈشــكه ۋەدە قىلــدى    

ــا    ــگهن چــوڭ خات ــالالھ غهزەپلىنىــدىغان چهكلهن ــالىیهتلىرى جهریانىــدا ئ پائ

  .ئىشالرنى سادىر قىلىش ئارقىلىق بۇزۇۋەتمهسلىك كېرەك

ئالالھ ئىسـالم ئـۈممىتىگه رەھـمهت قىلىـپ، ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلى        

. بۇیرىغان ئىشالرغا كۈچىنىڭ یېتىشىچه ئىتائهت قىلىشنى شهرت قىلـدى 

قىلىـش   ن قاچان شۇ ئىشنى قىلىشقا قادىر بوالالیـدىكهن، ئـۇ ئىشـنى   ئىنسا

شۇ ۋاقىتتا ۋاجىپ بولىـدۇ، ئهگهر قىاللمىسـا ئـۇ كىشـىنىڭ زىممىسـىدىن      

چۈشۈپ كېتىـدۇ، ئـۇ كىشـى ئۆزۈرلـۈك ھېسـابلىنىدۇ، ئـالالھ تائـاال مۇنـداق         

، »ئالالھ ھېچ كىمنى تاقىتى یهتمهیدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمایدۇ« :دېگهن

« :ر ئـایهتته تاقىتىنىڭ یېتىشى ئومۇمهن ھهجدە شهرت قىلىنىدۇ، یهنـى بىـ  
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قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كهبىنى زىیارەت قىلىشى ئۇالرغا 

  .»پهرز قىلىندى

ئالالھ ئۆز رەھمىتى بىلهن مۇسۇلمانالرغا مۇشـهققهت بولـۇپ قالمىسـۇن دەپ    

ــكهن    ــۇدرىتى یهت ــدە بىــرقېتىم ھهج قىلىشــنى پهرز قىلــدى، ئهممــا ق ئۆمرى

ــۆمرىنى كــۆپ قى -كىشــىلهرنى ھهج  ــدۈردىئ ــبهر . لىشــقا رىغبهتلهن پهیغهم

ــگهن   ــداق دې ــته مۇن ــۇ ھهق ــدۈرمهي  -ھهج« :ئهلهیھىسســاالم ب ــۆمرىنى ئۈزۈل ئ

قىلىپ تۇرۇڭالر، كـۆرەك تۆمۈرنىـڭ داتلىـرى یوقۇلۇشـقا سـهۋەپ بولغانـدەك،       

) 4\2نهسـائىي ( » ئۆمرىمۇ پىقىرچىلىق بىلهن گۇناھنى یـوق قىلىـدۇ  -ھهج

  .بۇ ھهدىسنى ئهلبانىي سهھىھ دېگهن

ــالالھ      ــادەتنى ئ ــا ئىب ــۇ كاتت ــارەت ب ــدىن ئىب ــۈكلىكىنى   ھهج ــڭ بۈی ئۆزىنى

ــا تهشــهككۈر ئېیتىــپ     ــالى پهزىلىتــى ۋە گــۈزەل ئىنئاملىرىغ بىلــدۈرۈش، ئ

كاتتىلىشــىمىز ئۈچــۈن یولغــا قویــدى، بــۇ پهقهت كهبىنــى تــاۋاپ قىلىشــنى 

تاش ئۆینى ئایلىنىش ئهمهس، بهلكى بۇ ئالالھنىڭ بىزنـى   مهقسهت قىلىپ 

زىیادە -ى یهتته قېتىم تاۋاپ قىلىڭالر دېگهن بۇیرۇقىغا بویسۇنۇپ كهمكهبىن

ــى،    ــۇلى ئىكهنلىكىمىزن ــداپ ئۆزىمىزنىــڭ ئالالھنىــڭ ق قىلماســتىن ئورۇن

ــالالھنى كـــاتتىالپ، نېمهتلىـــرىگه شـــۈكرى   دائىـــم بۇیرۇققـــا بویســـۇنۇپ ئـ

ئېیتىدىغانلىقىمىزنى ھېس قىلىش بىلهن بىرگه، ئۆزىمىزنىڭ ئالالھنىڭ 

بولغـــانلىقىمىزدىن پهخىرلىنىشـــىمىز كېـــرەك، چـــۈنكى ئـــادەم     قـــۇلى 

بالىلىرىنىڭ كـۆپچىلىكى ھهر خىـل ئىالھالرغـا چوقۇنىـدۇ، بهزىلىـرى ئـۆز       

  .زاتىغا ۋە شهھۋىتىگه چوقۇنىدۇ
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ھهجدىكى پۈتـۈن ئىبادەتلهرنىـڭ ھهممىسـى شـۇنداق، بهلكـى ئـالالھ بىـزگه        

ى مۇشــۇ دىــن بىــلهن بۇیرىغــان بــارلىق ئىبــادەتلهردە شــۇنداق بولىــدۇ، بىزنــ

  !شهرەپلىك قىلغان ئالالھغا گۈزەل ماختاشالر بولسۇن

ســىزنىڭ یېشــىڭىزنىڭ كىچىكلىكــى بىــلهن تۇرۇپمــۇ ھهج ! قېرىندىشــىم

ــېلىم      ــىزنىڭ ئ ــىڭىز، س ــوئالنى سورىش ــۇ س ــۈپ ب ــۈل بۆل ــلىرىغا كۆڭ  -ئىش

: مهرىپهتكه بولغان ھېرىسمهنلىكىڭىزنى بىلدۈرىدۇ، بىزنىڭ نهسىھىتىمىز

م دىنىنى چۈشهندۈرۈش ھهققىدە یېزىلغان ماتېرىیـالالرنى كـۆپ   سىز ئىسال

مۇشـۇ دىنغـا    ئوقۇسىڭىز، بۇ دىننىڭ تهبىئى پىتـرەت دىنـى ئىكهنلىكىنـى    

ــادەت قىلىشــنى تهلهپ     ــۆزىگه ئىب ــالغۇز ئ ــلهن ســىزدىن ی قهدەم بېســىش بى

قىلغان، سىزنى یاراتقان ۋە رىزق بهرگهن تهڭداشسىز ئالالھنىڭ رازىلىقىغـا  

  .بارىدىغان یولنى چۈشىنىۋاالالیسىز ئىلىپ

: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بىـزگه    شۇ مۇناسـىۋەت بىـلهن بـۇنى بىلىڭكـى،     

ــاخىر زامانــدا زېمىنغــا چۈشــۈپ       ــى ئىیســا ئهلهیھسســاالمنىڭ ئ قېرىندىش

ــېالن   ــا كېلىــــپ ھهج قىلىــــپ ئالالھنىــــڭ بىرلىكىنــــى ئــ بهیتۇلالھقــ

ــدىن خهۋەر بهردى ــبه . قىلىدىغانلىقىـ ــز پهیغهمـ ــاالم خهۋەر بىـ ر ئهلهیھىسسـ

قىلغــان ئىشــنىڭ یېقىنــدا بولىــدىغانلىقىغا خــۇددى كۈنــدۈزدە قۇیاشــنىڭ  

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بـۇ    . چىقىدىغانلىقىغا ئىشهنگهندەك ئېشىنىمىز

ــگهن  ــداق دې ــالالھ بىــلهن   « : ھهقــته مۇن مىنىــڭ جېــنىم قولىــدا بولغــان ئ

مهدىــنه ئارىســىدىكى  -مهكــكه" ( پهججــى رەۋھــا"مهریهم ئــوغلى ! قهســهمكى

دېگهن جایدىن ھهجگه یاكى ئۆمرىگه یـاكى ھهر ئىككىسـى   ) جاینىڭ ئىسمى

، ئاخىرىدا ئالالھدىن سىزنىڭ قهلبىڭىزنى »ئۈچۈن ئېھرام كېیىپ كېلىدۇ

  .ئامىن!. ھىدایهتكه ئېچىۋېتىشنى سورایمىز


