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 خانىمالرغىمۇ ئهرلهرگه ئوخشاش ھهج قىلىش پهرزدۇر-قىز

  نومۇرلۇق سوئال- 20045

  :سوئال

ھهج قىلىشنىڭ دىنىمىزدا پهقهت ئهرلهرگه : ىر جۈمه خۇتبىسىدە خاتىپب

هرز ئهمهسلىكى پهرز قىلىنغانلىقى، ئایالالرنىڭ ھهج قىلىشىنىڭ پ

ھهدىس بارمۇ؟ -بۇ سۆزنى ئىسپاتالیدىغان بىرەر ئایهت توغرىسىدا سۆزلىدى، 

 الرئىسپات - شهرئى دەلىل  یاكى توغرا ئهمهسلىكىنى ئىسپاتالیدىغان 

  .بارمۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

بادەتكه بۇیرۇلغان ۋە ئىبادەت قىلىشقا قادىر ھهج قىلىش شهرىئهتته ئى

مۇسۇلماننىڭ ئۆمرىدە بىر قېتىم ئادا ) ئایال-ئهر(بوالالیدىغان ھهر بىر 

قىلىشى بۇیرۇلغان ئىسالمنىڭ ئاساسلىق پرىنسىپلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، 

سۈننهت ۋە ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككه كېلىشى  -بۇنىڭ پهرزلىكى قۇرئان

  .ىبادەتتۇربىلهن ئىسپاتالنغان ئ

قادىر « : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ: بۇنىڭ قۇرئاندىن دەلىلى -1

بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كهبىنى زىیارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز 

یهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، ( قىلىندى، كىمىكى ئىنكار قىلىدىكهن

یهنى ئۇالرنىڭ ( ھاندىن، شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئهھلى جا )زېیىنى ئۆزىگه

بۇ ئایهت ھهجنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى . »بىھاجهتتۇر )ئىبادىتىدىن

قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن « چۈنكى ئایهتتىكى. ئىسپاتالیدۇ
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دېیىلگهن سۆز ھهجنىڭ »كهبىنى زىیارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

ى كۈچالندۇرىدىغان باشقا یهنه بۇن. پهرز ئىكهنلىكىنى ئوچۇق ئىسپاتالیدۇ

كىمكى ئىنكار « :زلهنگهن، بۇنىڭدىن ئالالھ تائاالنىڭئایهتلهرمۇ سۆ

، شۈبھىسىزكى، )یهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، زىیىنى ئۆزىگه(قىلىدىكهن

دېگهن » بىھاجهتتۇر)یهنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن(ئالالھ ئهھلى جاھاندىن

بۇ ئایهتنىڭ  . ئایهت بولۇپ، پهرزنىڭ باراۋېرىدە كۇفۇرلۇق سۆزلهندى

هجنى تهرك ئېتىش مۇسۇلماننىڭ ئىشى ئهمهس، ھهقىقهتته سىیاقىدىن ھ

  .ئۇ كافىرنىڭ ئىشى دېگهنلىك ئىپادىلىنىدۇ

ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت : بۇنىڭ ھهدىستىن دەلىلى - 2

ئىسالم دىنى بهش «: قىلىنىدۇكى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

ئالالھ تائاالدىن باشقا ھىچ بىر ئىالھىي : نهرسىنىڭ ئۇستىگه قۇرۇلغان، ئۇالر

مهبۇد یوقلۇقىغا، مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ ھهق 

پهیغهمبىرى ئىكهنلىكىگه گۇۋاھلىق بېرىش، ناماز ئادا قىلىش، روزا تۇتۇش، 

، بۇ ھهدىسته ئىسالم دىنى بهش »زاكات بېرىش ۋە بهیتۇلالھنى ھهج قىلىش

قۇرۇلغان دېیىش بىلهن ھهجنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى  نهرسىنىڭ ئۈستىگه

مۇسلىمدا رىۋایهت قىلىنغان ھهدىسته، ئهبۇ ھۈرەیرە . ئىسپاتلىغان

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بىزگه خۇتبه «:رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇ

ئالالھ سىلهرگه ھهج قىلىشنى پهرز قىلدى، ھهج ! ئى ئىنسانالر: سۆزلهپ

ھهر یىلى ھهج قىلىمىزمۇ؟ ! یارەسۇلۇلالھ: ىر ئادەمقىلىڭالر دېدى، ب

دېۋىدى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم جاۋاپ بهرمىدى، ئۇ كىشى بۇ سۆزنى ئۈچ 

-ھهئه-ئهگهر : قېتىم تهكرارلىۋىدى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۇنىڭغا

دېسهم سىلهرگه ھهر یىلى ھهج قىلىش پهرز قىلىناتتى، سىلهر بۇنىڭغا 
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، ھهجنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالیدىغان »ایتتىڭالر دېدىقادىر بواللم

یهنى تهكرار رىۋایهت (ھهدىسلهر ناھایتى كۆپ بولۇپ ھهتتا مۇتهۋاتىرلىق

  .دەرىجىسىگه یهتكهن) قىلىنغان

ھهقىقهتهن قادىر بواللىغان : ئۆلىماالرنىڭ بىرلىككه كېلىشى - 3

ئىكهنلىكىگه  كىشىلهرنىڭ ئۆمرىدە بىرقېتىم ھهج قىلىشىنىڭ پهرز

ھهج قىلىش دىندا ھهممه كىشى . ئىسالم ئۆلىمالىرى بىرلىككه كهلگهن

بىلىدىغان بىر ئىش بولغاچقا بۇنى ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر 

  .ھېسابلىنىدۇ

  .بهت - 23توم -17پىقھى توپالملىرى 

قادىر بواللىغان شهرت ھازىرالنغان ئایالالرغىمۇ ھهج : ئىمام نهۋەۋىي

ئىكهنلىكىگه ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ بىرلىككه  قىلىشنىڭ پهرز

 .كهلگهنلىكىنى بایان قىلىدۇ 


