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  بهلكى قهلبگه راھهتتۇرمۇشهققهت ئهمهس، -ئىبادەت جاپا

   نومۇرلۇق سوئال-125994

 : سۇئال

ئايالالر ھهيز، نىپاس كۆرگهندە ناماز ئوقۇمايدۇ، روزا تۇتماي راھهت ئالىدۇ، 

لېكىن ئهرلهر ئىبادەت قىلغاندا ئايالالرغا ئوخشىغان راھهت ئېلىش ۋاقتى 

  بېكىتىلمىگهن بۇنىڭدىكى ھېكمهت نېمه؟ 

  : جاۋاپ

  .ر ئالالھقا بولسۇنساناال-پۈتۈن ھهمدۇ

مۇشهققهتلىك ئىش -ئىبادەت دېگهن ھارغىنلىقتىن ئارام ئالىدىغان جاپا

  .ھهرىكهت ئهمهس، بهلكى ئۇ جانابى ئالالھنى ئۇلۇغالش ۋە ياخشى كۆرۈشتۇر

مۇسۇلمان كىشى جانابى ئالالھغا يۈزلىنىپ ھهرۋاقىت دۇئادا بولىشى، 

پ قىلىش ئارقىلىق شهپقىتى، مهغپىرىتىنى تهله-ئالالھنىڭ رەھىم

كۈندىلىك تۇرمۇشىنى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

رەسۇلۇلالھ بىاللنى . كۈندىلىك ھاياتىنى ئۈلگه قىلىشى ئىنتايىن مۇھىم

ئىبادەت . دەيتتى» بىزنى راھهتلهندۇرگىن«نامازغا ئهزان ئېيتىشقا بۇيرۇپ 

  .روھى قۇۋۋەتتۇرمۆمىننىڭ قهلبىگه راھهت بېغىشاليدىغان ئاجايىپ 

: مۇنداق دەيتتى) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ئىنى قهييۇم 

ئالالھقا قۇلچىلىق قىلىشنىڭ تولۇق بولىشى جانابى ئالالھنى تولۇق "

تولۇق ياخشى كۆرۈش ياخشى كۆرۈلگۈچىنىڭ، . ياخشى كۆرۈشكه باغلىقتۇر

  .ياخشى كۆرگۈچىنىڭ دىلىدىن ئالغان ئورنىغا باغلىق
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.  ئالالھ بارچه نۇقساندىن خالى تولۇق كامالى قۇدرەتكه ئېگه زاتتۇر جانابى

نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىدىكهن، ئۇ -كىمىكى ئالالھنى ئهيىب

  . زاتقا تولۇق قۇلچىلىق قىلىشى تهقهززا قىلىنىدۇ

ئالالھنى ياخشى كۆرۈش، ئۇ زاتقا تولۇق بهندىچىلىك قىلىش ئارقىلىق 

لالھغا ئىبادەت قىلىش ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئا. ئىسپاتلىنىدۇ

بۇ تۈردىكى بهندىچىلىك ھهقىقى كۈچلۈك كاتتا . ئۈچۈن ئالدىراش دېمهكتۇر

  .بهندىچىلىك دەپ قارىلىدۇ

ياكى ئۇنىڭدىن چهكلىسه، بهندىنىڭ ئالالھ ھهر قانداق نهرسىگه بۇيرىسا 

دىلى ئۇ بۇيرۇقنى بېجا كهلتۈرۈشته ھهقىقى ھهق مهبۇدقا يۈزلىنىشى 

  . كېرەك

ئېغىز ئېپادىلىيهلمىگهن : "بهزى سهلهپ ئالىملىرى مۇنداق دېگهن

ئۆمهرنىڭ سۇھهيب توغرىسىدىكى ". سۆيگىنى ئىنساننىڭ دىلى ئىپادىلهيدۇ

ڭگىللىتىپ بېرىشىنى بىلىمىگهن بولسا ئهگهر ئۇ ئالالھنىڭ يه: "سۆزىدە

  ".ئىدى، گۇناھ سادىر قىلمىغان بوالتتى

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم تهھهججۈد نامازدا ئۇزۇن ئۆرە 

 ئالالھنىڭ ئهلچىسى ىۋەبلىك پۇتى ئىششىپ كهتكىنىدە، ئتۇرۇش سه

ن جانابى ئالالھ سىلىنىڭ ئىلگىرى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرىنى كهچۈرگه

تۇرسا، يهنه نېمه ئۈچۈن مۇنداق جاپالىق ئىبادەت قىلىال؟ دەپ سورالغاندا، 

: پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن

  !".سانا، رەھمهت ئېيتىدىغان بهندە بولمامدىم-جانابى ئالالھقا ھهمدۇ"

شى سانا ئېتىش، ياخ-جانابى ئالالھ ئىبادەت قىلىنىدىغان، ھهمدۇ

ھهر قانداق بىر بهندە جانابى . كۆرۈشكه اليىق ئۇلۇغ زات ۋە ياراتقۇچىدۇر
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پۈتۈن . ئالالھ تهلهپ قىلغان شهكىلدە تولۇق قۇلچىلىق قىاللىشى ناتايىن

 ئهخالق، بىلىملىك، -بهندىلىرىنىڭ ئىچىدە ھهممىدىن ياخشىسى، ئهدەپ

ىلى سۈپهتلهپ بولغ(ئالالھنى بهك ياخشى كۆرىدىغان، تهقۋادارى 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئهمهللهرگىال تايىنىپ نىجاتلىققا ) بولمايدىغان

: ئېرىشكىلى بولمايدىغانلىقى توغرىسىدا ساھابىلهرگه مۇنداق دېگهن

 ئهمهللىرىڭالر -سىلهرنىڭ ھېچ بىرىڭالرنى سىلهرنىڭ قىلغان ئىش«

د دېگىنىدە، ساھابىالر پهيغهمبىرىمىز مۇھهممه. قۇتقۇزۇپ قااللمايدۇ

ئهلهيهىسساالمدىن ئې ئالالھنىڭ ئهلچىسى ئۆزلىرىمۇ شۇنداقمۇ؟ دەپ 

ھهتتا مهنمۇ شۇنداق، پهقهت ئالالھ : سورىغىنىدا، مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن

يهنه بىر  . »ئۆزىنىڭ رەھمىتى ۋە پهزلى كهرىمى بىلهن نىجاتلىق بېرىدۇ

پهرىشتىلهرنىڭ بىر قىسمى : ھهدىس شهرىپته مۇنداق دېيىلگهن

يهنه بىر تۈركۈمى رۇكۇ . ارىتىلغاندىن باشالپ سهجدە قىلىپال تۇرىدۇي

ئۇالر . قىلىپال تا قىيامهت قايىم بولغىچه بىشىنى كۆتۈرمهي رۇكۇدا تۇرىدۇ

" ئاخىرەت كۈنى ئى ئالالھ ئۆزلىرىگه يارىغۇدەك ئىبادەت قىاللمىدۇق

  .دېيىشىدۇ

  . ئالالھ ھهممىدىن ياخشىنى بىلگۈچىدۇر

  

 
  

  

  

  

  


