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  ئاخىرەتلىك مهنپهئهتلىرى-ھهج ئىبادىتىنىڭ دۇنيا

   نومۇرلۇق سوئال-109234

  :سوئال

  ھهج ئىبادىتىنىڭ پايدىلىرى نېمىلهردىن ئىبارەت؟

  : جاۋاپ

تاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماخ

  .خاستۇر

ئالالھ تائاال ئىنسانالر ئارىسىدا كىمنىڭ بۇيرۇلغان ئهمهللهرنى گۈزەل 

توغرا ئۇسلۇبتا قىلىدىغانلىقىنى سىناش ئۈچۈن ھىكمهت بىلهن تۈرلۈك 

 مۇددىئالىرى ھهر خىل -ئىبادەتلهرنى يولغا قويدى، ئىنسانالرنىڭ مهقسهت 

لغاچقا ئۇالرنىڭ ئىبادەتلهرنى قوبۇل قىلىشى ۋە ئادا قىلىشى ھهرخىل بو

بولدى، بهزەن ئىبادەتلهرنى تېزلىكته ئادا قىلسا، بهزەن ئىبادەتلهرگه سهل 

قارىدى، ھهقىقى مۆمىن خاھىشىغا مۇۋاپىق كهلمىسىمۇ ھهممه ئىشتا 

  .ئالالھغا بويسۇنىدۇ

رنسىپلىرىمۇ تۈرلۈك ئىبادەتلهرنىڭ تۈرلۈك بولىشى بىلهن ئىسالم پ

بولىدۇ، بهزەن ئىبادەتلهر نامازغا ئوخشاش بهدەنى بولۇپ بۇ جىسىمنى 

ھهرىكهتلهندۈرۈپ ئهمهلىي ھهركهت قىلىش بىلهن بولىدۇ، بهزىلىرى 

رامىزان روزىسىغا ئوخشاش بهدەنى بولسىمۇ ئۇ كۆڭۈل خاھىشى ياخشى 

زىلىرى زاكاتقا كۆرىدىغان نهرسىلهردىن ئۆزىنى چهكلهش بىلهن بولىدۇ، به

ئوخشاش مالغىال خاس بولىدۇ يهنه بهزىلرى ھهجگه ئوخشاش بهدەنى ھهم 

  .مالى بولىدۇ
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ھهج ئىبادىتى جىسمى ۋە مالىيه جهھهتتىكى مۇشهققهتلىك 

بىرلهشكهن ئىبادەت بولغاچقا، باشقا ئىبادەتلهرگه نىسبهتهن كۆپرەك جاپا 

لمان ھاياتىدا چىكىش ۋە سهپهر قىلىشقا ئېهتىياجلىق بولۇپ، مۇسۇ

بىرقېتىم قىلىشقا بۇيرۇلغان، بۇنىڭ ئۈچۈن ھهج قىلىشقا ماددى ۋە 

شهرىئهتتىكى . مهنىۋى، جىسمانى تهرەپتىن قادىر بولۇش شهرت قىلىنغاندۇر

ئومۇمى ئىبادەتلهردە ئادا قىلىشقا قادىر بولۇش شهرت قىلىنغان بولسىمۇ، 

، ھهج قىلىشنىڭ ناھايتى مۇھىمدۇر لېكىن بۇ شهرت ھهج ئىبادىتىدە 

ئىنسانغا ئهكىلىدىغان پايدىلىرىنى تۆۋەندىكى بىر نهچچه نۇقتىغا 

  :يىغىنچاقاليمىز

 ھهج قىلىش ئىسالمنىڭ مۇھىم پرىنسىپلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، -1

ھهج ئىبادىتىنىڭ مۇھىملىقى ۋە ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان ئىبادەت 

  .ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

دا جىهاد قىلىشنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ئالالھ ھهج قىلىش ئالالھ يولى  -2

. تائاال قۇرئاندا ھهجنى جىهاد ئايهتلىرىگه ئۇالشتۇرۇپ بايان قىلغان

ئائىشه «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان سهھىه ھهدىسته

رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئايالالرمۇ جىهاد قىالمدۇ؟ 

ئه، ئايالالرمۇ جىهاد -ھه: دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

 ئۆمرە قىلىش -ھهج قىلىدۇ، لېكىن ئۇ ئۇرۇش قىلىنمايدىغان جىهاد يهنى 

  .»دەپ جاۋاپ بهرگهن

 ھهجنى شهرىئهت كۆرسهتمىسى بويۇنچه قىلغان كىشىگه كاتتا -3

بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان . ئهجىر بېرىلىدىغانلىقىدۇر

توغرا قىلىنغان ھهجنىڭ مۇكاپىتى جهننهت «: قىلىنغان سهھىه ھهدىسته
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كىمىكى ھهج پائالىيهتلىرى «: تهيهنه بىر ھهدىس. دېيىلگهن» بولىدۇ

جهريانىدا گۇناھ ئىشلىمهستىن ۋە يامان سۆز قىلماستىن ھهج قىلىدىكهن، 

ئهبۇ . »ئۇ خۇددى ئانىسىدىن تۇغۇلغان كۈندىكىكه ئوخشاش بولۇپ قايتىدۇ

ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئۆمرە قىلغۇچىالر ئالالھنىڭ  -ھهج «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئهلچىلىرى، ئۇالر دۇئا قىلسا ئىجابهت قىلىنىدۇ، ئىستىغپار تهلهپ قىلسا 

  ).نهسائىي ۋە ئىبنى ماجه دىن( » كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

 مهرۋە -ساپا  ھهجدە تهلبىيه ئېيتىش، كهبىنى تاۋاپ قىلىش، -4

تانالرغا تاش ئارىسىدا مېڭىش، ئهرەپاتتا تۇرۇش، مۇزدەلىپىدە قونۇش، شهي

ئېتىش قاتارلىق پائالىيهتلهردە ئالالھنى كۆپ ياد ئېتىش، كاتتىالش ۋە 

دىنى شۇئارالرنى ئاشكارا قىلىش قاتارلىق ئىشالر ھاسىل بولىدۇ، پهيغهمبهر 

: ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان سهھىه ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن

رىسىدا مېڭىش، مهرۋە ئا-ھهقىقهتهن كهبىنى تاۋاپ قىلىش، ساپا«

شهيتانالرغا تاش ئېتىش قاتارلىق ئىشالر ئالالھنىڭ زىكرىنى نامايهندە 

  .»قىلىش ئۈچۈن ئىجرا قىلىنىدۇ

 ھهج جهريانىدا دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن مۇسۇلمانالر -5

ئارا پىكىر ئالماشتۇرىدۇ، شۇنىڭ -ئۇچرىشىپ، دوستلۇق ئورنىتىپ، ئۆز

  .رىگه نهسىههت قىلىپ ياخشىلىققا يېتهكلهيدۇ بى-بىلهن ئۇالر بىر

مۇسۇلمانالر بىرال ۋاقىت، بىرال ئورۇندا بىرخىل شهكىلدە ئوخشاش   -6

كىيىنىپ ئالالھغا باش ئىگىپ تۇرۇش ئارقىلىق ئالالھنىڭ ئالدىدا 

  .باراۋەرلىكىنى ئاشكارا قىلىدۇ-ئىنسانىيهتنىڭ باپ
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ئارا دىنى ۋە دۇنياۋى  - ھهج مهزگىلى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئۆز-7

: مهنپهئهت ئالماشتۇرۇش دەۋرى بولۇپ، بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

مهنپهئهتلهرنى ) دىنى ۋە دۇنياۋى(كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان «

  .، بۇ دىنى ۋە دۇنياۋى ئومۇمى مهنپهئهتنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ»كۆرسۇن

ارى قىلىنغان قۇربانلىق بىلهن  ھهجدە پهرز قىلىنغان ۋە ئىختىي-8

 - ئالالھنىڭ بهلگىلىمىلىرىنى كاتتىالش، تائام قىلىپ يېيىش، پېقىر 

باشقىالرغا ھهدىيه قىلىشتىن ئىبارەت كۆپ . مىسكىنلهرگه سهدىقه قىلىش

ھهج، خالىس نىيهت بىلهن ھهج قىلغۇچىنى . مهنپهئهتلهر ھاسىل بولىدۇ

سۇللۇق ۋە پېقىرلىقتىنمۇ مهسىيهتتىن پاكىزلىغىنىدەك، يوق-گۇناھ

  .ھهجنىڭ پايدىلىرى ۋە ھېكمىتى ئىنتايىن كۆپتۇر. تازىاليدۇ

  ).239\24(شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن پهتىۋاالر توپلىمى

  

  


