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  ھهجنىڭ مۇسۇلمان ھاياتىدا ئهھمىيىتى ۋە رولى

   نومۇرلۇق سوئال-2807

  :سوئال

پهرز ھهجنى ئادا قىلىش بىلهن مۇسۇلماننىڭ ئۆزى ۋە ھاياتىدا قانداق 

  . ئۆزگۈرۈشلهر بولىدۇ؟

  : جاۋاپ

ىگارى بولغان ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەرد

ھهج پائالىيىتىنى ئادا قىلىشنىڭ ئالى ھىكمهت ۋە نۇرغۇن . خاستۇر

تۆۋەندىكىدەك بۈيۈك  پهزىلهتلىرى بولۇپ، بۇنى چۈشۈنۈپ ئهمهل قىلغانالر 

  :ياخشىلىق ۋە پايدىالرغا ئېرىشىدۇ

 تاۋابىئاتلىرى ۋە - ھهجنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئۆز ۋەتىنى، ئائىله-1

ادەرلىرىدىن ئايرىلىپ سهپهر قىلىش بولسا، ئىنسانغا ئالالھ ۋە يېقىن بۇر

  .ئاخىرەتكه بولغان سهپهرنى ئهسلىتىدۇ

- ھهجنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مۇقهددەس دىيارغا بېرىش ئۈچۈن ئوزۇق-2

تۈلۈك ئىلىپ مېڭىش ئىنسان ئۈچۈن ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى تىنچلىققا 

بۇ . ىملىقىنى ئهسلىتىدۇتۈلۈك ئىلىشنىڭ مۇھ-ئېرىشىش ئۈچۈن ئوزۇق

تۈلۈك -ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن ئوزۇق« :ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

  .»تهقۋادارلىقتۇر تۈلۈك -ئېلىۋېلىڭالر، ئهڭ ياخشى ئوزۇق

 سهپهر دېگهن ئازابنىڭ بىر پارچىسى بولۇپ ئاخىرەتكه قىلىنىدىغان -3

ىڭ تارتىلىشى، ئۆلۈم، سهپهرمۇ شۇنىڭدەك كاتتا بولىدۇ، ئىنساننىڭ روھىن

ئهرەسات قىيامهتته يىغىلىش، ھېساب بېرىش، ئهمهللهرنىڭ  قهبرە، 
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ئۆلچىنىشى، پىلسىراتتىن ئۆتۈش ئۇنىڭدىن كىيىن جهننهت ياكى دوزاخقا 

بېرىش بولىدۇ، ئالالھ نىجاتلىق ئاتا قىلغان كىشى بهختكه ئېرىشكهن 

  .بولىدۇ

 قاچان بولسۇن بىر  ئىنسان ئېهرام كىيىمى كىيگهندە ئۆزىنىڭ-4

كۈنى مۇشۇنداق كېپهنلىك كىيىدىغانلىقىنى ئهسلهيدۇ، بۇ ئىش ئىنساننى 

-  مهسىيهتتىن قول ئۈزۈشكه چاقىرىدۇ، شۇنىڭدەك كىيىم-بارلىق گۇناھ

 مهسىيهتتىن خالى بولۇشقا تۈرتكه بولىدۇ، -كىچهكتىن خالى بولۇش گۇناھ

 ئۆزىنىڭ قهلبى ۋە ئېهراملىق ئىككى پارچه ئاق كىيىمنى كىيىش بىلهن

 مهسىيهتنىڭ قارا داغلىرىدىن پاكىزە تۇتۇشنى -باشقا ئهزالىرىنى گۇناھ

  .تهقهززا قىلىدۇ

لهببهيكه ئالالھۇممه لهببهيكه دېيىش :  مىيقاتتا ئېهرام كىيىپ-5

بىلهن ئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشقانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ، 

  .لهر قالغان بولسا بۇ سۆزنى دېيهلمهيتتى مهسىيهت-ئهگهر قهلبىدە گۇناھ

 ئېهراملىق ھالهتته چهكلهنگهن ئىشالرغا رىئايه قىلغانلىقى، دائىم -6

ئالالھنى ئهسلهپ تهلبىيه ئېيتىپ تۇرغانلىقى، مۇسۇلمان كىشىنىڭ 

ئهھۋالى دائىم ئالالھقا ئىتائهت قىلىش بىلهن بولىدىغانلىقىنى 

 مۇشۇ ھالهتته - دۇرۇس بولسىمۇئهسلىدە-ئۆز نهپسىنى . ئىپادىلهيدۇ

- چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلماسلىققا ئادەتلهندۈرۈش بىلهن، ئالالھ ھهر زامان

  .ماكاندا قىلىشنى ھارام قىلغان ئىشالردىن چهكلىنىشكه ئادەتلهندۇرىدۇ

-خاتىرجهم ئورۇن قىلىپ بهرگهن ھهرەم- ئالالھ كىشىلهرگه تېنچ-7

خاتىرجهملىكنى -هيدانىدىكى تېنچبهيتۇلالھغا كىرىش بىلهن قىيامهت م

مۇشهققهت تارتىپ تىرىشقاندا -ئهسلهيدۇ، بۇنىڭغا ئىنسان كۆپ جاپا
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ئېرىشهلهيدۇ، قىيامهتتىكى تىنچلىققا ئېرىشىشكه سهۋەپ بولىدىغان ئهڭ 

بۇ ھهقته ئالالھ . كاتتا ئىش ئالالھنى بىر بىلىپ شېرىكتىن ساقلىنىشتۇر

تۇلۇش ئىمان ئېيتقان، ئىمانغا ئازابتىن قۇ«: تائاال مۇنداق دەيدۇ

مۇشرىكلىكنى ئارىالشتۇرمىغان ئادەملهرگه مهنسۇپتۇر، ئۇالر ھىدايهت 

  .»تاپقۇچىالردۇر

ھهجدىكى ئهمهللهردىن يهنه بىرى ھهجهر ئهسۋەدنى سۆيۈش بولۇپ بۇنىڭ 

. بىلهن ئىنسان ئۆزىنىڭ سۈننهتنى كاتتىاليدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ۈچۈن يولغا قويغان ئىبادەتلىرى ئالى ھىكمهت ۋە ئالالھنىڭ ئىنسانالر ئ

يولغا قويۇلغان بولۇپ بۇنى ئىنسان ئۆزىنىڭ ئاددى  ياخشىلىق بىلهن 

ئهقلى بىلهن ئهمهس سۈننهتكه ئهگىشىش بىلهن ئادا قىلىدىغانلىقىنى 

ئۆز نهپسىنى ئالالھنىڭ ئىبادىتى ئۈچۈن تهربىيىلهيدۇ، . بىلىپ يېتىدۇ

سهن :" هۇ ھهجهر ئهسۋەدنى سۆيۈپ بولغاندىن كىيىنئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهن

زىيان يهتكۈزەلمهيدىغان بىر تاش، پهيغهمبهر -ئىنسانغا پايدا

ئهلهيهىسساالمنىڭ سىنى سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام مهنمۇ 

  .دېدى" سۆيمهيتتىم

 كهبىنى تاۋاپ قىلىش جهريانىدا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئاتىسى بولغان -8

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنى، ئۇنىڭ كهبىنى ئىنسانالرنىڭ ھهقىقهتكه 

ياسىغانلىق  قايتىدىغان، تىنچلىقنى بهرپا قىلىدىغان جاي بولسۇن دەپ 

. ئهھۋالىنى، كىشىلهرنى ھهج قىلىشقا چاقىرغان نىداسىنى ئهسلهيدۇ

بهر ئهلهيهىسساالممۇ كىشىلهرنى ھهج قىلىشقا چاقىرغان، مۇسا ۋە پهيغهم

ئهيسا ئهلهيهىسساالممۇ ھهج قىلغان، بهيتۇلالھ ھهممه پهيغهمبهرلهرنىڭ 
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بهلگىسى بولغان، ئالالھ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنى كهبىنى ياساپ 

  .كاتتىالشقا بۇيرىغان

ىرى مىليونلىغان  زەمزەم سۈيىنى ئېچىش بىلهن ئۇزۇن زامانالردىن ب-9

كىشىلهرنىڭ ئېچىشى بىلهنمۇ ئۈزۈلۈپ قالماستىن ۋە توختاپ قالماستىن 

داۋاملىشىۋاتقان بۇ مۇبارەك سۇدىن ئىبارەت ئالالھنىڭ كاتتا نېمىتىنى  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبارەك سۆزلىرى بىلهن زەمزەم . ئهسلهيدۇ

ھهقىقهتهن زەمزەم « :ئىچكهندە خالىغان دۇئانى قىلىشقا تهۋسىيه قىلىدۇ

ئىبنى . »سۈيى نېمه مهقسهت قىلىپ ئىچىلسه شۇنىڭغا مهنپهئهت قىلىدۇ

  . ماجه دىن

مهرۋە ئارىسىدا ماڭغاندا بۇ كاتتا مۇشهققهتكه ھاجهر -ساپا  -10

- ئانىمىزنىڭ ئهينى زاماندا دۈچكهلگهنلىكىنى ئهسلهيدۇ، چۈنكى ئۇ ساپا

لىقتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن، مهرۋە ئارىسىدا ئۆزى دۈچكهلگهن قىيىنچى

كىچىك ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمغا سۇ ئىزدەپ ھهرىكهت قىلىپ 

ماڭغان، بۇ ئايالنىڭ مۇشۇ قىيىنچىلىقالرغا چىداپ ئالالھ بىلهن 

-ئهر كىشى بۇ ئايالنىڭ جاپا. پاناھالنغانلىقى بىز ئۈچۈن ياخشى ئۆرنهكتۇر

ھاياتتا  ى ئهسلىسه، مۇشهققهتكه بهرداشلىق بېرىپ سهبرى قىلغانلىقىن

ئۆزى دۇچ كهلگهن ئىشالر يهڭگىل تۇيۇلىدۇ، ئايالالرمۇ ئۆزىگه ئوخشاش بىر 

ئايالدىكى مۇستهھكهم ئهقىدە، تهۋرەنمهس ئىرادە، تهۋەككۇلچىلىك روھىنى 

  .ئهسلىگىنىدە ئۆزى دۈچكهلگهن قىيىنچىلىقالرنى ئۇنتۇيدۇ

هيدانىنىڭ  ئهرەپات مهيدانىدا تۇرۇش كىشىلهرگه قىيامهت م-11

قىستاڭچىلىقىنى ئهسلىتىدۇ، ھهج جهريانىدا قىستىلىپ جاپا چهككهن 
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بولسا قىيامهتته ياالڭ ئاياق، يالىڭاچ ھالهتته خااليىقالرنىڭ 

  !.قىستاڭچىلىقىغا قانداقمۇ بهرداشلىق بېرەلىسۇن؟

 ھهجهر ئهسۋەدنى سۆيۈش توغرىسىدا ئېيتىلغىنىدەك، شهيتانغا -12

ان ئۆز نهپسىنى ئىتائهت قىلىش ۋە پهيغهمبهر تاش ئېتىشتىمۇ مۇسۇلم

ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىشكه ئادەتلهندۈرۈش بولۇپ، بۇ پهقهت ئۆزىنىڭ 

  .ئالالھنىڭ بهندىسى ئىكهنلىكىنى ئىزھار قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

 مال بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىش بىلهن ئىبراھىم -13

پ تۇنجى ئوغلى ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇ

 - بوغۇزالشقا ئېلىپ ماڭغانلىقىنى، ئالالھنىڭ بۇيرۇق ئهلهيهىسساالمنى 

چهكلىمىلىرىگه زىت كىلىدىغان ئاتىلىق مېهرىبانلىقنىڭ يوقلىقىنى 

قۇربانلىق قىلىشقا  ئهسلهيدۇ ۋە ئالالھنىڭ ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنى 

نېمىگه بۇيرۇلغان بولساڭ، ! ئى ئاتا«: بۇيرىغان بۇ ئايىتىنى ئهسلىتىدۇ

شۇنى ئىجرا قىلغىن، خۇدا خالىسا ئۇنىڭغا مېنى سهبىر قىلغۇچى 

  .»تاپىسهن

 ئېهرامدىن چىققاندىن كىيىن ئالالھنىڭ ئېهرام سهۋەبىدىن -14

چهكلىگهن ئىشالرنىڭ ھاالل بولغانلىقىنى، ئۆزىنىڭ بۇنىڭغا سهۋرى 

بولىدىغانلىقىنى، قىلغانلىقىنى، قىيىنچىلىقتىن كىيىن ئاسانلىق 

ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇشنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ خۇرسهنلىك 

 ئىبادەتنىڭ ھاالۋىتىنى -پهقهت تائهت بولىدىغانلىقىنى، بۇ خۇرسهنلىكنى 

خۇددى روزا . تېتىغان كىشىلهرنىڭال ھېس قىالاليدىغانلىقىنى بىلىدۇ

دا تۇرغاندا تۇتقۇچى ئىپتار قىلغاندا، كېچىنىڭ ئاخىردا تۇرغۇچى قىيام

  .خۇرسهن بولغاندەك
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 ھهج پائالىيهتلىرىنى ئالالھ بۇيرىغان رەۋىشته ئادا قىلىپ -15

-پىسق«: بولغاندىن كىيىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەدە قىلغاندەك

پۇجۇردىن ساقلىنىپ ھهج قىلغان كىشى ئانىسىدىن تۇغۇلغان 

ن ئۆزىنىڭ بارلىق ئالالھتى. ،»كۈندىكىدەك گۇناھتىن پاك ھالهتته قايتىدۇ

گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلىشنى سوراپ، گۇناھدىن خالى بولغان يىڭى ھايات 

  .سهھىپىسى ئېچىشنى تىلهپ دۇئا قىلىدۇ

 بالىلىرى بىلهن كۆرۈشۈپ خۇرسهن - ئۆز ۋەتىنىگه قايتىپ ئهھلى-16

بولۇش ئالالھنىڭ جهننىتىدە ئۇالر بىلهن ئۇچرىشىشتىن ئىبارەت چوڭ 

قىيامهت «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ . ىتىدۇخۇرسهنلىكنى ئهسل

كۈنى ئۆزلىرىنى ۋە ئائىلىسىدىكىلهرنى زىيان تارتقۇزغۇچىالر قاتتىق زىيان 

ھهقىقى زىيان . »تارتقۇچىالردۇر، بىلىڭالركى، ئهنه شۇ روشهن زىياندۇر

الر تارتقۇچىالرنىڭ قىيامهت كۈنىدە ئۆزىنى ۋە ئهھلىنى زىيانغا ئۇچراتقۇچى

  .ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ

ئالالھ ھهممىمىزنى ئۆز تائىتىگه مۇيهسسهر قىلىپ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته 

  .ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلىشىنى سورايمىز

 

   


