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  ئۆمرە پائالىیىتى توغرىسىدا تهپسىلى چۈشهنچه

  نومۇرلۇق سوئال-31819

  :سوئال

ــپ       ــان قىلىـ ــىلى بایـ ــالىیهتلهرنى تهپسـ ــدار پائـ ــقا ئاالقىـ ــۆمرى قىلىشـ ئـ

  .بېرىشىڭالرنى ئۈمىت قىلىمهن؟

  : جاۋاپ

   . ھغا خاستۇربارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالال

ئىبادەتنىڭ ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ئىككى تۈرلۈك شهرت 

  :ھازىر بولىشى كېرەك

ــى ــا : بىرىنچـ ــادەت رىیـ ــان   -ئىبـ ــى نىشـ ــا مهنپهئهتـ ــرلىنىش ۋە دۇنیـ پهخىـ

قىلىنمىغان ھالدا خالىس ئالالھ رازىلىقى ۋە ئاخىرەت ھایاتىنى كـۆزلىگهن  

  . ھالدا ئىشلىنىشى كېرەك

ئهمهلىـــي ۋە ئـــاغزاكى ئىشـــالرنىڭ ھهممىســـىدە پهیغهمـــبهر : ىنچـــىئىكك

ــش ــاالمنىڭ ئىـ ــرەك -ئهلهیھىسسـ ــىش كېـ ــا ئهگىشـ ــبهر . ئىزلىرىغـ پهیغهمـ

  .ئهلهیھىسساالمغا ئهگىشىش سۈننهتنى بىلىش بىلهن رېئاللىققا ئایلىنىدۇ

ئـۆمرە  -ئالالھغا كامىل ئىبـادەت قىلىشـنى مهقسـهت قىلغـان كىشـى، ھهج     

تلهردە بولسۇن، سۈننهتكه مۇۋاپىـق ئهمهل قىلىـش ئۈچـۈن    یاكى باشقا ئىبادە

  .ئىزلىرىنى ئۆگىنىشى الزىم-پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ئىش

ــۇنچه    ــان بوی ــان قىلىنغ ــۈننهتته بای ــىالتىنى س ــڭ تهپس ــۆمرە پائالىیىتىنى ئ

  .ئىخچامالشتۇرۇپ بایان قىلىشقا تىرىشىمىز
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  :هن ئهمهلىیلىشىدۇئۆمرە پائالىیىتى تۆۋەندىكى تۆت تۈرلۈك ئىش بىل

ــیىش  -1 ــرام كى ــش -2. ئېھ ــاۋاپ قىلى ــۇلالنى ت ــاپا-3. ھهرەم بهیت مهرۋە -س

بىشـــىنىڭ چېچىنـــى قىســـقارتىش یـــاكى تولـــۇق -4. ئارىســـىدا مـــېڭىش

  .ئالدۇرۇشتىن ئىبارەت

  : ئېھرام كىیىش -1

  .ئۆمرىنى مهقسهت قىلىپ نىیهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر-بۇ ھهج

ــا  ــهت قىلغ ــنى مهقس ــا كېرىش ــاكىزە  ئېھرامغ ــۇنچه؛ پ ــۈننهت بوی ــى س ن كىش

بۇي نهرسـىلهرنى بىشـىغا ۋە سـاقاللىرىغا سـۈركهش كېـرەك،      -یۇیۇنۇپ، خۇش

ئائىشــه رەزىیهلالھــۇ . بۇنىــڭ قالــدۇقلىرىنىڭ ئېھرامغــا تهســىرى بولمایــدۇ 

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم ئېھرامغـا    « :ئهنھادىن بایان قىلىنغـان ھهدىسـته  

ي نهرسىلهرنى ئىشلىتهتتى، ئېھرامغـا  بۇ-كېرىشنى مهقسهت قىلغاندا خۇش

كىرگهنــدىن كېــیىن پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ بېشــىدا ۋە ســاقىلىدا 

  ).271بۇخارىي.(دېگهن» بۇي نهرسىلهرنىڭ چاقنىغىنىنى كۆرەتتىم-خۇش

 -ئېھرامغا كېرىدىغان ۋاقىتتا یۇیۇنۇش ئهرلهر ۋە ئایالالر ئۈچۈن ھهتتـا ھهیـز  

سۈننهتتۇر، چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئهسما نىپاسدار ئایالالر ئۈچۈنمۇ 

ــنى  ــى ئۇمهیس ــلهن    بىنت ــیىملهر بى ــۇپ كى ــدا یۇیۇن ــۇپ قالغان ــدار بول نىپاس

ــان  ــىلهرنى -یۇیۇنــۇپ خــۇش. ئورۇنــۇپ ئېھرامغــا كېرىشــكه بۇیرىغ ــۇي نهرس ب

نىپاسـدار   -ئىشلىتىپ بولغاندىن كېیىن ئېھرام كىیىمىنى كىیىپ ھهیز

هرز نامازنىڭ ۋاقتى بولغان بولسا شـۇ نامـازنى ئوقۇیـدۇ،    ئایالالردىن باشقىالر پ

بولمىسا ئىككى رەكئهت تاھارەت نامىزى ئوقۇپ نامازدىن كېـیىن قىـبلىگه   

ئېھـرام  ) یهنـى نىـیهت قىلىـدۇ   .(یۈزلىنىپ دۇئـا قىلىـپ ئېھرامغـا كېرىـدۇ    
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ئاپتوبۇسالرغا چىقىـپ ئورنىـدىن قوزغالغانـدا قىلسـىمۇ     -نىیىتىنى ماشىنا

یهنـى بهلگىلهنــگهن  (كىـگه كېرىشـتىن ئىلگىـرى مىیقـاتتىن     مهك. بولىـدۇ 

  .ئېھرامغا كىرىدۇ) جاي

مهن ئـۆمرىنى مهقسـهت قىلىـپ ئېھرامغـا     ! ئـى ئـالالھ  «: ئۇنىڭدىن كېیىن

ــبهیكه ئېیتقانــدەك  ــبهیكه «:كىــردىم دەپ پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم لهب لهب

ــن   ــبهیكه، ئىن ــهرىكه لهكه لهب ــبهیكه ال ش ــك لهب ــالالھۇممه لهببهی ــدە ئ هل ھهم

دەپ لهبـبهیكه ئېیتىـدۇ، ئهرلهر   » ۋەننىئمهته لهكه ۋەلمۇلـۇك ال شـهرىكه لهكه  

ــدۇ   ــاۋازدا ئېیتى ــالالر پهس ئ ــاۋازدا، ئای ــۈك ئ ــاالم  . ئۈنل ــبهر ئهلهیھىسس پهیغهم

ھازىر مىنىـڭ یېنىمغـا جىبرەئىیـل ئهلهیھىسسـاالم كېلىـپ،      «: ھهدىسىدە

ه ئېیتىشـقا بۇیرۇشـۇمنى   مهن بىلهن بىرگه تۇرۇۋاتقـانالرنى ئۈنلـۈك تهلبىـی   

  .دېگهن» ئېیتتى

ھهجنىــڭ ئهۋزىلــى ئۈنلــۈك «:یهنه بىــر ھهدىســته پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم

  .دېگهن»تهلبىیه ئېیتىلغان ۋە ئالالھ ئۈچۈن قۇربانلىق قىلىنغان ھهج

ئایالالر ئۆز یېنىدا یـات ئهرلهر بولمىغانـدا یىنىـدىكىلهر ئـاڭلىغۇدەك ئـاۋازدا      

  .ات ئهرلهر بولسا ئاۋازىنى چىقارمایدۇتهلبىیه ئېیتىدۇ، ی

كېسـهللىك،  ( بىرەر قىیىنچىلىق یۈزبىرىپ ھهجنى ئادا قىاللماسـلىقتىن 

دۈشـــمهن یـــاكى چېگـــرادىن ئۆتهلمهســـلىك یـــاكى ھهرەم چېگرىلىرىـــدىن  

ــالردىن  ــارلىق ئىش ــلىك قات ــرگهن  ) كىرگۇزۇلمهس ــا كى ــىرەپ ئېھرامغ ئهنس

وسۇلۇپ قالسـام شـۇ یهر مىنىـڭ    مهن قهیهردە ت«كىشى، ئېھرامغا كىرگهندە، 

دېـگهن شـهرتلىك نىیهتنـى قىلىشـى كېـرەك،      » ئېھرامدىن چىقىـش ئورنـۇم  

چۈنكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالم زىبـائه بىنتـى زۇبهیرنـى كىسـهل ۋاقتىـدا       
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پهرۋەردىگارىڭغـا  «: ئېھرامغا كىرگهنـدە شـهرتلىك نىـیهت قىلىشـقا بـۇیرۇپ     

. دېـــگهن » ولىـــدۇ شـــهرت قىلغـــان نهرســـه ســـهن ئۈچـــۈن ئىستىســـنا ب     

  ).5089(بۇخارىیدىن

شهرت بىلهن ئېھرامغا كېرىپ توسۇلۇپ قالغان كىشى ئېھرامـدىن چىقىـپ   

  .كهتسه بولىدۇ، ئۇ كىشىگه ھېچقانداق جازا كهلمهیدۇ

ئهمما قىیىنچىلىـق یۈزبىرىشـتىن قورقمىغـان كىشـىنىڭ شـهرت بىـلهن       

الم زىبـائه  ئېھرامغا كېرىشـى تـوغرا ئهمهس، چـۈنكى پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـا     

ــكه     ــا كېرىش ــلهن ئېھرامغ ــهرت بى ــىلهرنى ش ــقا كىش ــردىن باش ــى زۇبهی بىنت

  .بۇیرۇمىغان

كۈنـدۈزدە،  -ماكان ئۆزگهرگهندە یهنـى كـېچه  -ئېھراملىق كىشىلهردىن، زامان

ئېیـتىش،  ئۈستۈن جایغا چىققاندا ۋە تۆۋەن جایغا چۈشكهندە تهلبىیهنى كۆپ 

ئۇنىڭدىن كېیىن ئالالھنىڭ رازىلىقى ۋە جهننهتنى سوراش، دوزاختىن پاناھ 

  .تىلهش تهلهپ قىلىنىدۇ

ئۆمرە پائالىیىتىدە تهلبىیه ئېیتىش ئېھرامغا كىرگهندە باشـلىنىپ تـاۋاپ   

  .باشالنغاندا ئاخىرلىشىدۇ

ــۇش       ــرى یۇیۇن ــتىن ئىلگى ــهھىرىگه كېرىش ــكه ش ــا مهك ــانىیهت بولس ئىمك

مهككه شـهھىرىگه كىرىـدىغان    نكى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ كېرەك، چۈ

  .ۋاقىتتا یۇیۇنۇپ كىرگهن

  : ھهرەم بهیتۇلالنى تاۋاپ قىلىش-2

ــبهر    ــمىلالھ دەپ پهیغهمــ ــلهن بىســ ــۇتى بىــ ــوڭ پــ ــچىتىگه ئــ ھهرەم مهســ

ــۈرۈم     ــڭ كهچ ــدىن گۇناھىنى ــولالپ، ئالالھ ــاالم ی ــاالمغا دۇرۇت س ئهلهیھىسس
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رەت ئېشىكىنى ئېچىۋېتىشـنى، شـهیتاننىڭ   مهغپى-قىلىنىشىنى، رەھمهت

ئۇنىڭـدىن  . یامانلىقىدىن ساقلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلىپ كېرىشى كېـرەك 

ــپ   ــۋەدكه كېلى ــیىن ھهجهر ئهس ــدا    كې ــۆیۈش، بولمىغان ــا س ــۇمكىن بولس م

  .قولىدا سىالش یاكى ئىشارەت قىلىپ تاۋاپنى باشالش كېرەك

ــۇپ   ــا بولــ ــى كاتتــ ــنىڭ پهزىلىتــ ــۋەدنى سىالشــ ــبهر   ھهجهر ئهســ پهیغهمــ

قىیـامهت كۈنىـدە ئـالالھ ھهجهر ئهسـۋەدكه     « :ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېـگهن 

كۆرىدىغان كۆز ۋە سۆزلهیدىغان تىل ئاتا قىلىدۇ، ھهجهر ئهسۋەد ئـۆزىنى ھهق  

  .بىلهن سىلىغان ۋە سۆیگهن كىشىلهرگه گۇۋاھلىق بېرىدۇ

ۈچۈن قـول  كىشىلهر كۆپ بولسا باشقىالرغا ئازار یهتكۈزۈشتىن ساقلىنىش ئ

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم . بىلهن ئىشارەت قىلىپ ئۆتۈپ كېتىش یاخشىدۇر

سـهن كۈچلـۈك ئـادەم،    ! ئـى ئـۆمهر  «: ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇغا مۇنداق دېگهن

ھهجهر ئهسۋەدته قىستاڭچىلىق بولسا باشقىالرغا ئازار یهتكۈزمه، بوش بولسـا  

  .»سۆیگىن، بولمىسا ئىشارەت قىلىپ ئۆتۈپ كهتكىن

ــپىگه قىلىــپ ئــوڭ تهرەپــتىن ماڭىــدۇ، رۇكنــۇل    بهیتــۇلھهرەمنى ســول تهرى

بـۇ ھهجهر ئهسـۋەدتىن كېیىنكـى كهبىنىـڭ ئـۈچىنچى      (یهمانىیغا كهلگهنـدە 

ــۇلىڭى ــىالپ   ) ب ــا س ــۇمكىن بولس ــتىن م ــر ئېیتماس ــتىن ۋە تهكبى سۆیمهس

. ماڭىدۇ، مۇمكىن بولمىسا كىشىلهر بىـلهن قىستاشماسـتىن كېتىۋېرىـدۇ   

بىــزگه ! ئــى ئــالالھ«: ەد بىــلهن رۇكنــۇل یهمانىینىــڭ ئارىسـىدا ھهجهر ئهسـۋ 

دەپ » ئاخىرەتته یاخشىلىق ئاتا قىلغىن، دوزاخ ئازابىدىن سـاقلىغىن -دۇنیا

  .دۇئا قىلىدۇ
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ھهر قېتىم ھهجهر ئهسۋەدتىن ئۆتكهندە ئۇنىڭغا یۈزلىنىپ تهكبىر ئېیتىدۇ، 

یتىـدۇ یـاكى   ئۇنىڭدىن كېیىن ئـۆزى یاخشـى كـۆرگهن دۇئـا، زىكىرلهرنـى ئې     

ــڭ زىكرىنــى         ــاۋاپ قىلىــش ئالالھنى ــۈنكى كهبىنــى ت ــان ئوقۇیــدۇ، چ قۇرئ

  .تۇرغۇزۇش ئۈچۈن بولىدۇ

  : بۇ تاۋاپتا ئهرلهرنىڭ ئىككى تۈرلۈك ئىشنى قىلىشى تهلهپ قىلىنىدۇ

تاۋاپ باشلىنىپ ئاخىرالشـقىچه ئـوڭ دولىسـىنى ئىچىۋېتىـپ مـېڭىش       -1

پىش الزىـم، چـۈنكى دولىسـىنى    كېرەك، تاۋاپ ئاخىرالشـقاندا دولىسـىنى یېـ   

  . ئېچىۋىتىش پهقهت تاۋاپتىال بۇیرۇلغان

ئهۋۋەلقى ئۆچ قېتىملىق تاۋاپتا سوكۇلداپ مېڭىش كېرەك، قالغانلىرىدا  -2

  .ئادەتتىكىدەك مېڭىش كېرەك

كهبىنى یهتته قېتىم تاۋاپ قىلىپ بولغانـدىن كىـیىن دولىسـىنى یېپىـپ     

ــئهت    ــى رەك ــپ ئىكك ــا كېلى ــامى ئىبراھىمغ ــۇپ   ماق ــاز ئوق ــى ( نام ئهۋۋەلق

رەكــئهتكه قۇلیــا ئهییــۇھهل كــاپىرۇننى ئىككىنچــى رەكــئهتكه ئىخــالس       

نامازدىن كېیىن مۇمكىن بولسا ھهجهر ئهسـۋەدنى  ) سۈرىسنى ئوقۇش یاخشى

ســۆیۈپ یــاكى ســىالش، مــۇمكىن بولمىســا ئىشــارەت قىلماســتىن قــایتىش 

  .كېرەك

  :مهرۋە ئارىسىدا مېڭىش-ساپا -3

» مهرۋە ئالالھنىڭ دىنىنىڭ ئاالمهتلىرىدىنـدۇر -ساپا«:شقانداساپاغا یېقىنال

: دېگهن ئایهتنى ئوقۇپ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ھهدىسته بایـان قىلغانـدەك  

، ساپا تېغىغا چىقىپ كهبىـگه قـاراپ   »ئالالھ باشلىغان ئورۇندىن باشالیمىز«

غـان  سانا ئېیتىپ ئۇنىڭدىن كېـیىن خالى -قولىنى كۆتۈرۈپ ئالالھغا ھهمدۇ



7 
 

: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم سـاپادا مۇنـداق دۇئـا قىلغـان      . دۇئاالرنى قىلىـدۇ 

ــۈل     « ــوق، پۈتك ــېرىكى ی ــڭ ش ــوق، ئالالھنى ــالھ ی ــقا ئى ــالالھتىن باش ــر ئ بى

ھۆكۈمرانلىــق ۋە مــاختىلىش ئالالھغــا خاســتۇر ۋە ئــالالھ ھهر نهرســـىگه      

ئىشــقا  قــادىردۇر، بىــر ئــالالھتىن باشــقا ئىــالھ یــوق، ئــالالھ ئــۆز ۋەدىســىنى 

ئاشۇردى، بهندىسىگه یاردەم بهردى، بىرلهشكهن قوشۇننى ئۆزى یالغۇز مهغلۇب 

دېگهن دۇئانى ئۈچ قېتىمدىن تهكرارالپ ئوقۇیدۇ، ئۇنىڭدىن كېیىن  » قىلدى

مهرۋىــگه ماڭىــدۇ، یېشــىل بهلــگه بــار جایغــا كهلگهنــدە باشــقىالرغا ئــازار        

مهرۋە -هلهیھىسساالم ساپابۇمۇ پهیغهمبهر ئ. یهتكۈزمهستىن نورمال یۈگۈرەیدۇ

ــالردىن   ــان ئىش ــقا بۇیرۇلغ ــدا قىلىش ــىدا ماڭغان ــىل . ئارىس ــى یېش ئىككىنچ

یۈگۈرۈشـتىن توختـاپ مهرۋىـگه ئادەتتىكىـدەك ماڭىـدۇ،       بهلگىگه یهتكهنـدە  

ــاپاغا     ــیىن س ــدۇ، ئۇنىڭــدىن كې ــاالرنى تهكرارالی ــاپادا قىلغــان دۇئ ــدە س مهرۋى

بېـرىش ئارىسـىدا تهكرارالیـدۇ،     قایتىدۇ بـۇنى ئىككـى تهرەپـكه یهتـته قېـتىم     

ساپاغا بارسا بىر بولىدۇ، مهرۋىگه كهلسه ئىككى بولىدۇ، بۇ ئارىلىقتـا قۇرئـان   

  .ئوقۇسىمۇ یاكى ئۆزى یاخشى كۆرگهن دۇئاالرنى ئوقۇسىمۇ بولىدۇ

ــدۇرۇش ــاپا« : ئاگاھالن ــدۇر  -س ــڭ ئاالمهتلىرىدىن ــڭ دىنىنى » مهرۋە ئالالھنى

ــاپاغا   ــایهتنى ئهۋۋەلــدە س ــگهن ئ ــتالردا  دې ــقا ۋاقى ــدۇ، باش ــقاندا ئوقۇی یېقىنالش

  .ئوقۇمىسىمۇ بولىدۇ

  : بىشىنىڭ چېچىنى قىسقارتىش یاكى تولۇق ئالدۇرۇش -4

مهرۋە ئارىسىدا مېڭىش تامامالنغاندىن كېـیىن ئهر كىشـى بىشـىنىڭ    -ساپا

چېچىنى تولۇق ئالدۇرىدۇ یاكى قىسقارتىدۇ، لېكىن تولۇق ئالدۇرۇش تولۇق 

ــقارتقاندىن یا ــىنىڭ  قىسـ ــۈنكى پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم بىشـ خشـــى، چـ

چېچىنى تولۇق ئالدۇرغانالر ئۈچۈن ئۈچ قېتىم، تولـۇق قىسـقارتقانالرغا بىـر    
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چېچىـدىن بارمىغىنىـڭ ئۈچىـدەك     ئهمما ئایال كىشى . قېتىم دۇئا قىلغان

  .مىقداردا قىسقارتىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۆمرە پائالىیىتى تامام بولىدۇ

ــالالھتىن ھهممىم ــىنى،  ئـ ــۇۋەپپهق قىلىشـ ــلهرگه مـ ــى ئهمهلـ ــى یاخشـ ىزنـ

  .ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلىشنى سورایمىز

ــڭ  ــهیخ ئالبانىنىــ ــالىیهتلىرى -ھهج«  شــ ــۆمرە پائــ ــى  »ئــ ــهیخ ئىبنــ ، شــ

ــهیمىیننىڭ  ــالىیهتلىرى-ھهج«ئۇسـ ــۆمرە پائـ ــهرلىرىگه    »ئـ ــاملىق ئهسـ نـ

 .قارالسۇن


