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  خانىمالرغا خاس ھهج ئهھكاملىرى-قىز

   نومۇرلۇق سوئال-36619

  :سوئال

مهن بۇ يىل ئالالھ خالىسا ھهج قىلىشنى مهقسهت قىلدىم، ھهجدە مهن 

ئۈچۈن پايدىلىق ۋە زۆرۈر بولغان نهسىههتلهرنى بېرىشىڭالرنى سورايمهن، 

ردىن ئاالھىدە پهرقلىنىدىغان ئايالالرنىڭ ھهج پائالىيىتىدە ئهرله

  خۇسۇسىيهتلهر بارمۇ؟

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

سىزنىڭ پهرز ھهجنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ! ھۆرمهتلىك سىڭلىم. خاستۇر

. مۇكهررەمىگه بېرىشنى مهقسهت قىلغانلىقىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن-مهككه

نىڭ پهرزلىكىنى نۇرغۇن ئايالالر بىلمهيدۇ، بهزىلهر بىلسىمۇ، بۇ بۇ ئىبادەت

بۈيۈك ئىبادەتنى قىلىشقا مۇيهسسهر بواللمايدۇ، بهزىلهر ھهجگه ئاالقىدار 

ئهھكامالردىن خهۋەرسىز ھالدا، ئېهرامغا كىرگهندىن كېيىن دىققهت 

 قىلىنىدىغان ئىشالرنى بىلمهستىن ئۆزىمۇ سهزمىگهن ھالهتته گۇناھالرنى

ئىشلهش بىلهن ھهج قىلىشتىكى ھهقىقى مۇددىئانى رېئاللىققا 

  .ئالالھ ئۇالرنىڭ ياردەمچىسى بولسۇن. ئايالندۇرالمايدۇ

ئالالھ بهندىلهرگه ھهج قىلىشنى پهرز قىلدى، ئۇ ئىسالمدىكى بهش 

ئاساسنىڭ بىرى، ئايالالرنىڭ جىهادى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئائىشه 

  .دېگهن»  ئايالالرنىڭ جىهادى ھهج قىلىشتۇر«:رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا
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ھهج قىلىشنى مهقسهت قىلغان ئايالالرغا خاس ! ھۆرمهتلىك سىڭلىم

بولغان بهزەن ھۆكۈم ۋە نهسىههت، يوليۇرۇقالرنى تۆۋەندە بايان قىلىمىز، 

ئالالھ خالىسا بۇ ئۇالرنىڭ ئالالھ قوبۇل قىلىدىغان ياخشى شهكىلدە ھهج 

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ ھهدىسلهردە. ىدۇقىلىشىغا ياردەمچى بول

دەپ » ئالالھ قوبۇل قىلىدىغان ياخشى ھهجنىڭ مۇكاپىتى جهننهتتۇر

  :ئېيتقان، بۇ نهسىههتلهر تۆۋەندىكىدىن ئىبارەت

 ھهجنى ۋە باشقا ئهمهللهرنى ئىخالس بىلهن خالىس ئالالھ رازىلىقى -1

 قوبۇل قىلىنىشىنىڭ ئۈچۈن قىلىش، چۈنكى ئىخالس دېگهن ئهمهللهرنىڭ

ئهمهللهرنى بىكار قىلىپ جازاغا سهۋەپ بولىدىغان رىيا ۋە . شهرتىدۇر

  .پهخىرلىنىشتىن ساقلىنىشىڭىز كېرەك

 ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ ئىككىنچى شهرتى؛ ئهمهل -2

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه مۇۋاپىق بولىشى كېرەك، 

كىمكى بىزنىڭ ئىشىمىزدا « :ساالم ھهدىسىدەچۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىس

  .دېگهن» يوق نهرسىلهرنى پهيدا قىلسا، ئۇ ئىش رەت قىلىنىدۇ

ھهجنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه مۇۋاپىق قىلىش 

ھهدىستىن پايدىلىنىپ يېزىلغان ھهج ئهھكاملىرى -ئۈچۈن قۇرئان

  .توغرىسىدىكى كىتابالرنى ئوقۇش كېرەك

مهسىيهتلهردىن ساقلىنىش -كىچىك شېرىك ۋە بارلىق گۇناھ- چوڭ-3

. چوڭ شېرىك ئهقىدىسى مۇسۇلماننى ئىسالمدىن چىقىرىدۇ. كېرەك

قىلغان ئهمهللهرنى بىكار قىلىدۇ، بۇ سهۋەبلىك ئىنسان ئالالھنىڭ ئازابىغا 

ئۇچرايدۇ، كىچىك شېرىك ئهقىدىسى بولسا، ئهمهلنىڭ ھهجمىدە 

  .ۇ ۋە ئالالھنىڭ ئازابىغا ئۇچراشقا سهۋەب بولىدۇبىكار قىلىد ياخشىلىقنى 
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ئايال كىشى مهھرەمسىز سهپهر « :  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ-4

دېگهن ھهدىسىگه ئاساسهن ئايالنىڭ ھهجگه ۋە باشقا » قىلمىسۇن

  .سهپهرلهرگه مهھرەمسىز چىقىشى توغرا ئهمهس

ىن شۇ ئايال ئايالغا يولدىشى ياكى نهسهبتىن ۋە ئېمىلداشلىق جهھهتت

مهھرەم بوالاليدۇ، ئايالنىڭ  بىلهن توي قىلىشى چهكلهنگهن كىشىلهر 

مهھرىمى بولىشى ھهجنىڭ ۋاجىپ بولىشىدىكى بىر شهرتتۇر، ئهگهر 

  .ئايالنىڭ مهھرىمى بولمىسا ئۇ ئايالغا ھهج قىلىش پهرز بولمايدۇ

 ئايالالر ئۆزىنىڭ خالىغان پاكىزە كىيىملىرى بىلهن ئېهرامغا -5

رىدۇ، لېكىن تار، بهدەنلىرىنى ئوچۇق ئىپادىلهپ بېرىدىغان، نىپىز، كى

قىسقا ياكى ئاالھىدە رەڭلىك نهقىشلهنگهن ۋە كىشىلهرنىڭ شهھۋىتىنى 

قوزغايدىغان كىيىملهرنى كىيىشتىن ساقلىنىشى كېرەك، شۇنىڭدەك 

ئهرلهرگه ياكى كاپىر ئايالالرغا ئوخشاپ قالىدىغان كىيىملهرنىمۇ 

بهزەن بىلىمسىز كىشىلهر ئايالالرنىڭ ئېهرامدا . زىمكىيمهسلىك ال

كىيىشى ئۈچۈن ئاق ياكى قارا رەڭلىك كىيىمنى خاسالشتۇرىدۇ، بۇ توغرىدا 

ئۇالرنىڭ ھېچقانداق دەلىلى يوق، بهلكى بۇنداق خاسالشتۇرىۋىلىش بىدئهت 

  .ھېسابلىنىدۇ

ه كېچهكك- ئېهرامغا كېرىپ بولغاندىن كىيىن بهدەنگه ياكى كىيىم-6

  .بۇي نهرسىلهرنى ئىشلىتىش مۇتلهق چهكلىنىدۇ-بولسۇن خۇش

 ئېهرامغا كېرىپ بولغاندىن كىيىن بېشىدىن ياكى بهدىنىنىڭ -7

ھهرقايسى جايلىرىدىن چاچ ياكى مويالرنى يۇلۇش ۋە تىرناق ئېلىش 

  .چهكلىنىدۇ
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ئايالالر ئېهرامدا يۈزىگه نىقاپ، «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ-8

، دېگهن ھهدىسىگه ئاساسهن، ئېهرامغا كىرگهندىن »لهي كىيمهيدۇقولىغا په

، قولىغا )يهنى كۆزىنىال ئۆچۈق قويۇپ يۈزىنى يۆگهش(كىيىن يۈزىگه نىقاپ 

  .پهلهي كېيىش چهكلىنىدۇ

ئايالالرنىڭ ئېهرامدا يات ئهرلهر بار جايالردا يۈزىنى ئېچىۋېتىشى -9

ه نىقاپ ۋە قولىغا پهلهي ئۇالرنىڭ ئېهرامدا يۈزىگ چهكلىنىدۇ ، پهقهت 

شارپا ياكى ياغلىقتهك نهرسىلهر بىلهن  كىيىشى چهكلهنگهن، لېكىن 

بىز ھهجدە «: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ. يۈزىنى ياپىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىلله كېتىۋاتقاندا ئهرلهر ئهرلهر كېلىپ 

ىپىۋاالتتۇق، ئۆتۈپ كهتكهندە قالسا، شارپىلىرىمىز بىلهن يۈزىمىزنى ي

  .بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان. »ئېچىۋىتهتتۇق

 بهزەن ئايالالر ئېهرامدا ياغلىق ياكى شارپىالرنىڭ يۈزىگه تىگىپ -10

كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن بىشىغا بىر نهرسىلهرنى قويىۋالىدۇ، 

ېگىپ قالسا ھېچ بۇنداق قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، يۈزىگه بىرەر نهرسىه ت

  .ئىش بولمايدۇ

ئىشتان، پۇتىغا پايپاق كىيىش، - ئايالالر ئۈچۈن ئېهرامدا كۆينهك-11

-زىننهتلهرنى سىلىش دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن زىبۇ-ھهر تۈرلۈك زىبۇ

زىننهتلهرنى ھهجدە ياكى ھهجنىڭ غهيرىدە بولسۇن يات ئهرلهرنىڭ كۆرۈپ 

  .لىدۇقىلىشىدىن ساقالنغان ئاساستا ئىشلهتسه بو

ئۆمرىنى مهقسهت قىلىپ ئېهرامغا - ئايالالرنىڭ بهزىسى ھهج-12

بىلمهستىن ئېهرامغا -كىرىدىغان مىيقاتقا كهلگهندە ئادەت كۆرۈپ قالسا، 

 مىيقاتتىن -كىرىش ئۈچۈن ھهيزدىن پاكىزلىنىش شهرت دەپ ئويالپ
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ئېهرامسىز ئۆتۈپ كېتىدۇ، بۇ بىر خاتالىق، چۈنكى ھهيز ئېهرامغا 

 چهكلهپ قويمايدۇ، ھهيزدار ئايال ئېهرامغا كىرىپ بهيتۇلالھنى كىرىشتىن

تاۋاپ قىلماستىن ھاجىالر قىلغان ئىشالرنىڭ ھهممىسىنى قىلىدۇ، 

تاۋاپنى ھهيزدىن پاك بولغاندا قىلىدۇ، ئهگهر مىيقاتتىن ئېهرامسىز ئۆتكهن 

 كىرىپ كېلىدۇ، مۇمكىن بولمىسا ئۇ بولسا، مىيقاتقا قايتىپ ئېهرامغا

  .ئايالغا پىدىيه كېلىدۇ

ھهجنى تولۇق ئادا قىلىشتىن   ئايال كىشى مهلۇم سهۋەبلهردىن -13

مهن قهيهردە توسۇلۇپ قالسام شۇ يهر مىنىڭ ئېهرامدىن :" قورقسا

دېگهن شهرت بىلهن ئېهرامغا كىرىدۇ، ئهگهر بىرەر ئىش » چىقىدىغان ئورنۇم

  .ىن چىقىپ كهتسه بۇ ئايالغا ھېچ قانداق پىدىيه كهلمهيدۇبولۇپ ئېهرامد

  : ھهج پائالىيهت كۈنلىرىدە قىلىنىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه-14

يۇيۇنۇپ ) كۈنى-8زۇلههججه ئېيىنىڭ (تهرۋىيه كۈنى بولغاندا : بىرىنچى

  .تهلبىيه ئېيتىش» ........لهببهيكه ئالالھۇممه لهببهيكه«: ئېهرامغا كىرىپ

مىناغا چىقىپ پېشىن، ئهسىر، شام، خۇپتهن ۋە بامداتنى : چىئىككىن

بۇ نامازالرنىڭ تۆت رەكئهتلىكلىرىنى قهسىر . ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش

  .ئوقۇش

كۈنى كۈن چىققاندىن كىيىن -9زۇلههججه ئېيىنىڭ : ئۈچىنچى

بىر ۋاقىتتا قهسىر  ئهرەپاتقا قاراپ مېڭىش، ئۇ يهردە پېشىن، ئهسىرنى  

ۇش، كۈن پاتقىچه ئهرەپاتتا ئالالھغا زىكىر ئېيتىپ، دۇئا قىلىپ، قىلىپ ئوق

  .تهۋبه قىلىپ تۇرۇش
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كۈنى كۈن پاتقاندا ئهرەپاتتىن -9زۇلههججه ئېيىنىڭ : تۆتىنچى

خۇپتهننى بىرگه ئوقۇپ، بۇ يهردە بامدات -مۇزدەلىپىگه كېلىپ شام

  .نامىزىنى ئوقۇپ دۇئا قىلىپ كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى مىناغا مېڭىش

ھېيت كۈنى كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى مىناغا كهلگهندىن : بهشىنچى

  : كىيىن قىلىنىدىغان ئىشالر

  . چوڭ شهيتانغا يهتته دانه تاشنى تهكبىر ئېيتىپ ئېتىش-ئا

  . كۈن چىققاندىن كىيىن قۇربانلىق قىلىش-ب

 سم 2(بارماق ئۈچى مىقدارىدا باشنىڭ چېچىنى قىسقارتىش-ج

  ).مىقداردا

كىرىپ پهرز تاۋاپنى قىلىپ، يالغۇز ھهج ياكى قىران ھهج  مهككىگه -د

مهرۋە ئارىسىدا ماڭمىغان بولسا ياكى ھهج -قىلغان بولۇپ ئهۋۋەلدە ساپا

  .يهتته قېتىم مېڭىش مهرۋە ئارىسىنى -قىلغان بولسا ساپا تهمهتتۇئ 

ئۈچ كۈن ( كۈنلىرى -13-12-11زۇلههججه ئېيىنىڭ: ئالتىنچى

) ئىككى كۈن تۇرغاندا(  كۈنلىرى -12-11ياكى ) اتۇرۇشنى مهقسهت قىلغاند

  .مىنادا قونۇش

ئۆز ۋەتىنىگه قايتىشنى مهقسهت قىلغان خوشلىشىش : يهتتىنچى

تاۋاپىنى قىلىپ قايتىش كېرەك، بۇنىڭ بىلهن ھهج پائالىيىتى تامام 

  .بولىدۇ

ئايالالر ئۈنلۈك ئاۋازدا تهلبىيه ئېيتمايدۇ، بهلكى ئۆزى ئاڭلىغۇدەك   -15

يتىدۇ، چۈنكى يات ئهرلهرنىڭ ئايالالرنىڭ ئاۋازىنى ئاڭالش بىلهن پىتنه ئې

ھهجگه  تهلبىيه ئېيتىلىدىغان ۋاقىت . بولۇشتىن ساقلىنىشى كېرەك
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) كۈنى-10زۇلههججه ئېيىنىڭ (ھېيت كۈنى  ئېهرام كىيگهندە باشلىنىپ 

  .چوڭ شهيتانغا تاش ئاتقىچه داۋاملىشىدۇ

مهرۋە ئارىسىدا مېڭىشتىن -ساپا ئايالالر تاۋاپتىن كىيىن -16

ئىلگىرى ئادەت كۆرۈپ قالسا، ھهيىزدار ھالهتتىمۇ ھهج پائالىيهتلىرىنى 

مهرۋە ئارىسىدا مېڭىش ئۈچۈن تاھارەت -داۋامالشتۇرىۋىرىدۇ، چۈنكى ساپا

  .بولۇش شهرت ئهمهس

 ئايالالرنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر بولمىغان ھالهتته ھهج -17

ق ئادا قىلىش ئۈچۈن ھهيزنى كىچىكتۇرۇش دورىسى پائالىيهتلىرىنى تولۇ

  .ئىشلهتسه بولىدۇ

 ھهج پائالىيهتلىرى جهريانىدا بولۇپمۇ تاۋاپ ئارىسىدا، ھهجهر ئهسۋەد -18

ۋە رۇكنۇل يهمانى ئارىسىدا، شهيتانالرغا تاش ئېتىش جهريانىدا ئهرلهر بىلهن 

مۇمكىن بولسا قىستاڭچىلىق . قىستىلىشتىن ساقلىنىش كېرەك

مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى . ولمايدىغان ۋاقىتالرنى تالالپ قىلىش كېرەكب

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها تاۋاپ قىلغاندا ئهرلهردىن يىراق تهرەپتىن ماڭاتتى، 

  .قىستاڭچىلىق بولسا ھهجهر ئهسۋەد ۋە رۇكنۇل يهمانى سىلىمايتتى

هلكى مهرۋە ئارىسىدا ئىتتىك ماڭمايدۇ ب- ئايالالر تاۋاپتا ۋە ساپا-19

ئادەتتىكىدەك ماڭىدۇ، ئهمما ئىتتىك مېڭىش ئهرلهر ئۈچۈن سۈننهت 

  .بولىدۇ

 ھهر بىر تاۋاپ ۋە سهئيى قىلغان ئايرىم ئوقۇيدىغان دۇئاالر يېزىلغان -20

- كىتابالرنى ئوقۇشتىن ساقلىنىش الزىم چۈنكى بۇنداق قىلىشنىڭ كىتاب

رەتنىڭ ئاخى-ھهر كىشى دۇنيا. سۈننهتتىن ھېچقانداق ئاساسى يوق
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ياخشىلىقلىرىدىن خالىغاننى تهلهپ قىلىش ۋە 

  .پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان دۇئاالرنى ئوقۇش كېرەك

 ھهيىزدار ئايالالرمۇ ھهج پائالىيىتى جهريانىدا قۇرئاننى تۇتماستىن -21

  .ھهدىسته بايان قىلىنغان دۇئاالرنى ئوقۇسا بولىدۇ-ئايهت

ردا تاھارەت ئالغاندا ۋە ئهرلهر كۆرۈپ قالىدىغان  ئاممىۋى ھاجهتخانىال-22

  .ئورۇنالردا بهدىنىنىڭ ئېچىلىپ قىلىشىدىن قهتئى ساقلىنىشى الزىم

 ئايالالر ئۈچۈن مۇزدەلىپىدىن بامداتتىن بۇرۇن قايتىشقا رۇخسهت -23

ئاجىز ئايالالر مىنادا قىستاڭچىلىق -قىلىنغان، بولۇپمۇ ياشانغان

غا تاش ئېتىشى ئۈچۈن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بولۇشتىن بۇرۇن شهيتان

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنغان . بۇنىڭغا رۇخسهت قىلغان 

سهۋدە رەزىيهلالھۇ ئهنها كېچىدە مۇزدەلىپىدىن قايتىش ئۈچۈن : ھهدىسته

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رۇخسهت سورىغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  .خسهت بهرگهنئۇنىڭغا رۇ

 كۈندۈزلىرى قىستاڭچىلىق بولۇپ قالسا ياكى ئايالالر ئۈچۈن -24

قېيىن بولۇپ قالسا، شهيتانغا تاش ئېتىشنى كېچىكتۈرۈپ كېچىدە 

ئاتسىمۇ بولىدۇ، شۇنىڭدەك مىنادا ئۈچ كۈن تۇرۇش جهريانىدىمۇ تاشنى 

  . قىستاڭچىلىق ۋاقىتتىن كېچىكتۈرۈپ ئاتسىمۇ بولىدۇ

تولۇق ئېهرامدىن چىقىشتىن ئىلگىرى ئهرلهر بىلهن  ئايالالر -25

بىرگه بولۇش ياكى شۇنىڭغا مۇناسىۋەتلىك ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن 

  : ئېهرامدىن تولۇق چىقىش ئۈچۈن. بهك ھهزەر قىلىشى كېرەك

  . ھېيت كۈنى چوڭ شهيتانغا يهتته دانه تاش ئېتىش-1

  ).سم مىقداردا 2( بارماق مىقدارىدا باشنىڭ چېچىنى قىسقارتىش-2



 9

  )تهۋاپۇل ئىپادە.( پهرز تاۋاپنى ئادا قىلشتىن ئىبارەت-3

ئايالالر بۇ ئۈچ تۈرلۈك ئىشنى تولۇق ئادا قىلسا ئېهرامدىن چىقىدۇ ۋە 

ئېرى بىلهن بىرگه بولسا بولىدۇ، ئهمما تولۇق ئادا قىلماي، بۇنىڭدىن 

ېرى ئىككى تۈرلۈكنى ئادا قىلغان بولسا ئېهرامدىن چىقىدۇ لېكىن ئ

  .بىلهن بىرگه بولۇش چهكلىنىدۇ

 ئايالالرنىڭ يات ئهرلهر بار ئورۇنالردا بىشىنى ئېچىپ چېچىنى -26

قىسقارتىشى توغرا ئهمهس، چۈنكى ئايالالرنىڭ چېچىمۇ ئهۋرەت 

  .ھېسابلىنىدۇ

 ئايالالر ئهرلهرنىڭ ئارىسىدا ئۇخالپ قىلىشتىن ھهزەر قىلىش -27

بىرەر چېدىرغا چۈشمهستىن ياكى خالى كېرەك، بىز كۆپچىلىك ئايالالرنىڭ 

ئورۇنالردا تۇرماستىن كۆۋرۈكنىڭ ئاستى، يولنىڭ ئىككى تهرىپى ياكى 

مىنادىكى خهيپ مهسچىتىنىڭ ئهتراپىدا ئهرلهر بىلهن ئارىلىشىپ ياكى 

ئۇالرغا يېقىن جايدا تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىز، بۇ چهكلهش ۋە 

  .ڭ بىرىدۇرتۈگىتىش زۆرۈر بولغان چوڭ ئىشالرنى

نىپاسدار ئايالالرغا خوشلىشىش تاۋاپىنى قىلىش زۆرۈر - ھهيز-28

، بۇ شهرىئهتنىڭ ئايالالرغا ئاسانلىق )ئۇالردىن ئهپۇ قىلىنغان(ئهمهس

يارىتىپ ئهمهللهرنى يهڭگىللهشتۈرۈپ بېرىشىدۇر، ھهيىزدار ئايالالر 

خوشلىشىش تاۋاپىنى قىلماستىن ئۆز ھهمراھلىرى بىلهن ۋەتىنىگه 

شهرىئهتنىڭ بۇ ئاسانلىقى ۋە ئالالھنىڭ ! قايتىدۇ، ئى مۇسۇلمان سىڭلىم

خانىملىرىمىزنى ئۆز -ئالالھ قىز. چهكسىز نېمهتلىرىگه تهشهككۈر ئېيتىڭ

  . ھىدايىتىگه مۇيهسسهر قىلسۇن

 
  


