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ىش االم مهسچىتىنى زىیارەت قىلپهیغهمبهر ئهلهیھىسس

 .یۈزبېرىدىغان بهزى خاتالىقالرجهریانىدا 

  نومۇرلۇق سوئال- 36647

  :سوئال

ىیارەت قىلغاندا یۈزبېرىش پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنى ز

  ئېھتىماللىقى بولغان خاتالىقالر قایسىالر؟

  :جاۋاپ

 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ــاجىالردىن پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنى زىیــارەت قىلغانــدا       ھ

  :یۈزبېرىدىغان بهزى خاتالىقالر

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنى زىیــارەت     بهزەن ھاجىالرنىــڭ -1

قىلىش ھهجگه مۇناسىۋەتلىك یاكى زىیارەت قىلمىسا ھهج دۇرۇس بولمایـدۇ  

ــار، پهیغهمـــبهر ئهلهیھىسســـاالم    ــاراش بـ ــا ئېتىقـــادى كـــۆز قـ دەیـــدىغان خاتـ

مهسچىتىنى زىیارەت قىلىشنىڭ ھهجگه ئاالقىسى یـوق، ئۇنىڭسـىزمۇ ھهج   

لگىرىكى زامانالردىمۇ ھهجگه كهلگهن كىشىلهر شۇ ئهسلىدە ئى. تامام بولىدۇ

ــپ  ســــهپهردە پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالم مهســــچىتىنى زىیــــارەت قىلىــ

ئــادەتلهنگهن، ھهج قىلىــش ئىســالمنىڭ مــۇھىم پرىنســىپلىرىنىڭ بىــرى،  

ــداق     ــارەت قىلىــش ئۇن ــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنى زىی ــا پهیغهم ئهمم

بهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنى یـاكى  ئهمهس، ھېچ قانداق بىر ئالىم پهیغهم

قهبرىسىنى زىیارەت قىلىشنى ئىسـالمنىڭ مـۇھىم پرىنسـىپلىرىدىن دەپ    
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ــارەت قىلىــش   . كۆرســهتمىدى ــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنى زىی پهیغهم

  .مۇستهھهپ ئهمهللهردىندۇر

بهزەن كىشىلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنى زىیارەت قىلىـش   -2

ــدا په ــپ   جهریانىـ ــاۋاپ قىلىـ ــىنى تـ ــاالمنىڭ قهبرىسـ ــبهر ئهلهیھىسسـ یغهمـ

دەرىزىلىرىنى تهۋەررۈك قىلىـپ   -ئایلىنىدۇ، بۇ جاینىڭ تاملىرى ۋە ئىشىك

سىالیدۇ، ھهتتا مهڭزىنى یېقىپ سۆیۈپ كېتىـدۇ، بۇنىـڭ ھهممىسـى تـوغرا     

بولمىغان بىدئهت ئىشالردىندۇر، چۈنكى كهبىدىن باشقا جاینى تاۋاپ قىلىش 

ــوغرا ئهمهس ــپ سۆیۈشــمۇ  . ت ــۇم  شــۇنىڭدەك مهڭزىنــى یېقى كهبىنىــڭ مهل

كهبىنىــــڭ دەرۋازىســــى بىــــلهن ھهجهر ئهســــۋەد  -مــــۇلتهزىم(جایلىرىــــدا 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم . بولىدۇ) -ت-ۋە ھهجهر ئهسۋەد -ئارىلىقىدىكى جاي

ــگهن      ــدۇ دې ــاۋاپ بولى ــارلىقالرنى س ــۆیۈش قات ــاملىرىنى س ــچىتىنىڭ ت مهس

ــلهن ئالالھ  ــاد بىــ ــا    ئېتىقــ ــاننى ئالالھقــ ــش، ئىنســ ــادەت قىلىــ ــا ئىبــ قــ

  .یېقىنالشتۇرماستىن بهلكى ئالالھتىن یىراقالشتۇرىدۇ

ىشىلهر پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنى زىیارەت قىلىـش  بهزەن ك -3

جهریانىــدا مهســچىتنىڭ تــاملىرى، مېھرابلىــرى ۋە مــۇنبىرىنى تهۋەررۈك     

بۇمـۇ  ) یهنى بهرىـكهت بولىـدۇ دېـگهن كـۆز قـاراش بىـلهن      (  قىلىپ سىالیدۇ، 

  .توغرا ئهمهس

ــبهتلهنگهن    -4 ــۇش ۋە رىغـ ــتىن قۇتۇلـ ــارەتچىلهر قىیىنچىلىقـ بهزەن زىیـ

رسىلهرگه ئېرىشىش ئۈچۈن پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمدىن یـاردەم سـوراپ     نه

دۇئا قىلىدۇ، بـۇ ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلى رازى بولمایـدىغان، ئىنسـاننى       

. ئىسالم مىللىتىدىن چىقىرىۋېتىدىغان چوڭ شېرىك ئىشـالرنىڭ بىرىـدۇر  
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ھغـا قوشـۇپ   مهسچىتلهر ئالالھغـا خاسـتۇر، ئالال  «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ

ــاڭالر  ــادەت قىلمـــ ــېچكىمگه ئىبـــ ــایهت -18جىـــــن سۈرىســـــى » ھـــ . ئـــ

قوبـۇل  ) دۇئـایىڭالرنى (ماڭا دۇئـا قىلىڭـالر، مهن   : پهرۋەردىگارىڭالر ئېیتىدۇ«

، شۈبھىســـــىزكى، مېنىـــــڭ )تىلىگىنىڭالرنـــــى بېـــــرىمهن( قىلىـــــمهن

ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا جهھهننهمگه 

ئهگهر كــاپىر بولســـاڭالر ئـــالالھ  «. ئـــایهت -60غـــاپىر سۈرىســى  » دۇكىرىــ 

» سىلهردىن بىھاجهتتۇر، ئالالھ بهندىلهرنىڭ كاپىر بولىشـىغا رازى بولمایـدۇ  

  .ئایهت -7زۇمهر سۈرىسى 

ئـالالھ خالىسـا ۋە سـهن خالىسـاڭ     : بىر كىشى پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمغا  

ــپدېگهنــدە، پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم بــۇ كىشــى  مىنــى «: گه رەددىــیه بېرى

( دېـگهن » ئالالھغا شېرىك قىلماقچىمۇ؟ ئالالھ نېمىنى خالىسا شـۇ بولىـدۇ  

« :ئـالالھ تائـاال پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمغا    ). ئىبنى ماجه رىـۋایهت قىلغـان  

ئالالھ خالىمىغان ئىكهن، ئۆزۈمگه پایدا یهتكۈزۈش، زىیاننى ئۆزەمدىن دەپئـى  

ئېیتقىنكـى،  «، )ئـایهت  -188ئهراپ سۈرىسـى  (»قىلىش قولۇمدىن كهلمهیـدۇ 

بۇنىڭغـا پهقهت  (زىیـان یهتكۈزۈشـكه قـادىر بواللمـایمهن     -مهن سىلهرگه پایدا

مېنى ) ئهگهر مهن ئالالھغا ئاسىي بولسام(، ئېیتقىنكى،)ئالالھ قادىر بوالالیدۇ

ــدۇ، ئالالھــدىن باشــقا ھــېچ    ئالالھنىــڭ ئازابىــدىن ھــېچ كىشــى قۇتقۇزالمای

شـۇنداق تۇرۇقلـۇق، مهن سـىلهرنىڭ تهلىـۋىڭالرنى     ( اپالمـایمهن پاناھگاھمۇ ت

، دېـگهن تۇرسـا نـېمه    )ئایهت -21جىن سۈرىسى (» )قانداق قوبۇل قىالالیمهن

نهرسىلهرگه ئېرىشىش  قىیىنچىلىقتىن قۇتۇلۇش ۋە رىغبهتلهنگهن  ئۈچۈن 

  .ئۈچۈن پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمدىن یاردەم سوراپ دۇئا قىلىدۇ؟
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ھهممىـگه قـادىر ئالالھـدىن     تىلهكلىرىنـى   -زىنىڭ بارلىق ئارزۇئىنسان ئۆ

تىلىشى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنى ۋەسىله قىلماستىن ۋاستىسىز ھالدا 

ئالالھتىن تىلىشى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمگه ئېشىنىش، یاخشى كۆرۈش 

ۋە ھهممه ئىشالردا قانداق ئىتـائهت قىلىشـنى بىلىشـى، ئالالھـدىن سـاغالم      

قىدىدە مۇستهھكهم قىلىشىنى سورىشى، ئىبـادەتنى ئـالالھ ۋە ئالالھنىـڭ    ئه

                                . رەسۇلى كۆرسهتكهن بویۇنچه قىلىشى كېرەك

ــهیمىننىڭ    ــى ئۇس ــهیخ ئىبن ــدىغان بهزى     -ھهج«ش ــدا یۈزبېرى ــش جهریانى ــۆمرە قىلى ئ

  .دېگهن كىتابىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن» خاتالىقالر


