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 ھهجگه تهييارلىق قىلىپ ھهجدىن بۇرۇن ۋاپات بولغان

  نىڭ ھۆكمىكىشى

   نومۇرلۇق سوئال-41849

ھهج ئۈچۈن سهپهرگه ئاتلىنىپ، ھهج قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغان 

  . ئېتىبارغا ئېلىنامدۇ؟كىشى ھهج قىلدى دەپ

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

ھهجنى مهقسهت قىلىپ چىققان كىشىنىڭ ۋاپات بولىشى ئېهرامغا 

  .بۇرۇن ياكى كېيىن بولىدۇ) يهنى ئىبادەتنى باشالشتىن(كېرىشتىن

ن بولسا ئالالھ ئۇكىشىنىڭ ئېهرامغا كېرىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغا

نىيىتىگه مۇۋاپىق ھالدا ساۋاپ بېرىدۇ، لېكىن ئۇ كىشى ئۈچۈن 

  .پهرزەنتلىرىنىڭ بىرى ھهج قىلىشى زۆرۈر بولىدۇ

ئهگهر ئېهرامغا كىرگهندىن كىيىن ۋاپات بولغان بولسا ئۇ كىشى ئۈچۈن 

 ھهج قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ، بهلكى قىيامهت كۈنىدە تهلبىيه ئېيتقان

  .ھالهتته تۇرىدۇ، بۇ كىشى ئۈچۈن ھهج قىلىش كېرەك ئهمهس

 ئۇسهيمىن رەھىمهھۇلالھتىن ھهج شهيخ مۇھهممهد سالىه ئىبنى

قىلىش ئۈچۈن ئىقتىساد توپالپ ھهج قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغان 

ھهجنى مهقسهت : كىشى ھهققىدە سورالغاندا مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن

قىلىپ ئىقتىساد توپالپ ھهج قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغان ئۇ كىشى 

.  بېرىشىنى ئۈمىت قىلىمىزئۈچۈن ئالالھدىن ھهج قىلغاننىڭ ساۋابىنى
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چۈنكى ئۇ كىشى ياخشى ئهمهلنى مهقسهت قىلىپ كۈچىنىڭ يېتىشچه 

كىمىكى ياخشى ئهمهلنى مهقسهت قىلىپ . بۇنىڭ سهۋەبىنى قىلدى

كۈچىنىڭ يېتىشچه بۇنىڭ سهۋەبىنى قىلىدىكهن ئۇ كىشى ئۈچۈن شۇ 

 كىمكى «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ياخشى ئهمهلنىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ

ئالالھ يولىدا ھىجرەت قىلىدىكهن، ئۇ زېمىندا چىقىش يولى ۋە كهڭچىلىك 

تاپىدۇ، كىمكى ئۆيىدىن ئالالھنىڭ ۋە پهيغهمبهرنىڭ تهرىپىگه ھىجرەت 

  .»قىلىپ چىقسا، ياكى بۇ يولدا ئۆلسه، ئۇنىڭ ئهجرىنى چوقۇم ئالالھ بېرىدۇ

تى، بۇ كىشى بۇ كىشى ھهج قىلىش ئۈچۈن ئىقتىساد توپالپ ئۆلۈپ كهت

- ئۈچۈن ئىسالم بېكىتكهن پهرز ھهجنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇق 

تۇغقانلىرى ياكى باشقا بىر كىشىنى تهيىنلهش كېرەك، ئىبنى ئابباس 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

مهقسهت ئانام ھهج قىلىشنى ! يا رەسۇلۇلالھ: يېنىغا بىر ئايال كېلىپ

قىلىپ ھهج قىاللماي ئۆلۈپ كهتتى، مهن ئۇنىڭ ئۈچۈن ھهج قىلسام 

بۇ ئىش ئاخىرقى . بوالمدۇ؟ دېگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بولىدۇ دېگهن

  .ۋىدالىشىش ھهججىدە بولغان

بهتكه -252توم -11»شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىن پهتىۋالىرى توپلىمى«

  .قارالسۇن

 
  

  

 
  

  

  


