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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسچىتىنى 

  زىيارەت قىلىش توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال- 34464

  :سوئال

 ئۆمرە قىلغۇچىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنى زىيارەت -ھهج

ىشنى مهقسهت قىالمدۇ ياكى پهيغهمبهر قىلماقچى بولغاندا، مهسچىتنى زىيارەت قىل

ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشنى مهقسهت قىالمدۇ؟ پهيغهمبهر 

قائىدىلىرى نېمىلهردىن - ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنى زىيارەت قىلىشنىڭ ئهدەپ

  .ئىبارەت؟

  : جاۋاپ

  .استۇربارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خ

: شهيخ مۇھهممهد سالىه ئىبنى ئۇسهيمىن رەھىمهھۇلالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

ئۈچ «ھاجىالر ھهج قىلىشتىن ئىلگىرى ياكى كىيىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن ھهدىسىگه » ...مهسچىتنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلسا توغرا بولىدۇ

هلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشنى ئهمهل قىلغان ئاساستا، پهيغهمبهر ئ

مهقسهت قىلماستىن مهسچىتنى زىيارەت قىلىش نىيىتى بىلهن مهدىنه مۇنهۋۋەرەگه 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان سهھىه . كهلسه ئىبادەت بولىدۇ

ھهرەم مهسچىتى، مىنىڭ مهسچىتىم ۋە بهيتۇل مۇقهددەستىكى ئهقسا « :ھهدىسته

بۇ ھهدىسنى . دېيىلگهن» چىتىنى زىيارەت قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلساڭالر بولىدۇمهس

  .رىۋايهت قىلغان) 1397(، مۇسلىم)1189(بۇخارىي

ھاجىالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهسچىتىگه كهلگهندە مهسچىتكه ئوڭ 

هن، ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليم«: پۇتى بىلهن بۇ دۇئانى ئوقۇغان ھالدا كېرىدۇ

مېنىڭ گۇناھىمنى ! ئى ئالالھ.  ساالمالر بولسۇن-ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىگه دۇرۇت
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ئالالھنىڭ . كهچۈرۈشىڭنى، ئۇلۇغ پهزلىڭدىن رەھمهت ئاتا قىلىشىڭنى تىلهيمهن

 شهپقىتىگه ۋە ئهزەلدىن مهڭگۈگه داۋام قىلغۇچى بولغان - ئۇلۇغلىقىغا، رەھىم

، »اننىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهيمهنپادىشاھلىقىغا سېغىنىپ، قوغالندى شهيت

  .ئۇنىڭدىن كىيىن خالىغانچه ناماز ئوقۇسا بولىدۇ

پهيغهمبهر " رەۋزە"مۇمكىن بولسا نامازنى رەۋزىدە ئوقۇش ياخشى، 

ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسى بار ئۆي بىلهن مۇنبهرنىڭ ئارىسىدىكى جاي بولۇپ بۇ 

" نهتنىڭ باغچىلىرىدىن بىر باغچارەۋزە جهن"ھهدىسته   جاينىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا 

ئهگهر زىيارەتچى ناماز ئوقۇپ بولۇپ پهيغهمبهر . ئىكهنلىكى بايان قىلىنىدۇ

ئهلهيهىسساالمنىڭ قهبرىسىنى زىيارەت قىلىشنى مهقسهت قىلسا، ئهدەپ بىلهن 

! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى«: كېرەك  ھۇجرىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ بۇ دۇئانى ئوقۇشى 

ئىبراھىمغا ! هرىكهتلىرى بولسۇن، ئى ئالالھىڭ رەھمهت، ساالملىرى ۋە بساڭا ئالالھن

رەھمهت قىلغىنىڭدەك مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگه رەھمهت قىلغىن، 

ئىبراھىمنىڭ ! ئى ئالالھ. سهن بولساڭ بهك ماختالغۇچى، ئۇلۇغالنغۇچى زاتتۇرسهن

ه بهرىكهت ئهھلىگه بهرىكهت بهرگىنىڭدەك، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگ

ئى . ئى ئالالھ سهن ھهقىقهتهنمۇ بهك ماختالغۇچى، ئۇلۇغالنغۇچى زاتتۇرسهن. بهرگىن

ئالالھنىڭ رەسۇلى سىنى ئالالھنىڭ ھهقىقى ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن، سهن 

ھهقىقهتهنمۇ ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى يهتكۈزدۈڭ، ئامانهتنى ئادا قىلدىڭ، ئۇممهتكه 

باشقا  ھ ئۈچۈن ھهقىقى كۆرەش قىلدىڭ، ئالالھ سىنى نهسىههت قىلدىڭ، ئالال

پهيغهمبهرلهرنى ئۈممهتلىرى تهرىپىدىن مۇكاپاتلىغان مۇكاپاتنىڭ ئهڭ ئېسىلى بىلهن 

  .»مۇكاپاتلىسۇن

ئۇنىڭدىن كىيىن ئوڭ تهرەپكه ئازراق مېڭىپ ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا، يهنه 

االم بېرىدۇ، بۇ ئىككهيلهن ئۈچۈنمۇ مۇۋاپىق ئازراق مېڭىپ ئۆمهر رەزىيهلالھۇئهنهۇغا س

  .دۇئا قىلسا بولىدۇ

ھېچ كىشىنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۇجرىسىنىڭ تاملىرىنى سىالش 

ۋە ئايلىنىپ تاۋاپ قىلىش بىلهن ئالالھقا يېقىنچىلىق قىلىشى توغرا ئهمهس، دۇئا 
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ىن قىبله تهرەپكه قاراپ قىلغاندا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھوجرىسىغا قارىماست

ئىبادەت ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنىڭ كۆرسهتمىسى بىلهن بولىشى . قىلىش كېرەك

  .كېرەك، ئىبادەت يېڭىالشقا ئهمهس بهلكى ئهگىشىش ئاساسىغا قۇرۇلغان

ئايالالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭمۇ ۋە باشقىالرنىڭمۇ قهبرىسىنى زىيارەت 

 ئهلهيهىسساالم قهبرە زىيارەت قىلغۇچى ئايالالرغا لهنهت قىلمايدۇ، چۈنكى پهيغهمبهر

ساالم - قىلغان، لېكىن ئايالالر ئۆز ئورنىدا تۇرۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

يولاليدۇ، ئۇالر نهدە بولسا ئۇالرنىڭ يوللىغىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يېتىدۇ، بىر 

بولۇشۇڭالردىن قهتئى نهزەر ماڭا يىتىپ ماڭا دۇرۇت ئېيتىڭالر، قهيهردە «:ھهدىسته

ئالالھنىڭ زېمىننى ئايلىنىپ يۈرۈيدىغان خاس پهرىشتىلىرى ئۈممىتىمنىڭ . تۇرىدۇ

، شهيخ )1282(بۇ ھهدىسنى نهسائىي. دېگهن» ماڭا يوللىغان ساالملىرىنى يهتكۈزىدۇ

  .بايان قىلغان) 1215(ئهلبانىي نهسائىينىڭ سهھىه ھهدىسلىرى توپلىمىدا

مهدىنىنىڭ بهقىيدىن ئىبارەت قهبرىستانلىقىنى   نىگه كهلگهندە ئهرلهر مهدى

ئالالھنىڭ «: زىيارەت قىلىشى ۋە قهبرىستانلىققا كىرگهندە بۇ دۇئانى ئوقۇشى كېرەك

ئامانلىقى بۇ جايدا ياتقان مۆمىن مۇسۇلمانالرغا بولسۇن، بىزدىن ئىلگىرىكى ۋە 

غاي، بىزمۇ ئالالھ خالىغان ۋاقىتتا كېيىنكىلهرنىڭ ھهممىسىگه ئالالھ رەھىم قىل

ئى . سىلهرگه قوشۇلىمىز، ئالالھ تائاالدىن بىزگه ۋە سىلهرگه ئامانلىق تىلهيمهن

بىزنى ئۇالرنىڭ ئهجرىدىن مهھرۇم قويمىغىن، ئۇالردىن كىيىن بىزنى پىتنىگه ! ئالالھ

  .»قويمىغىن، بىزنى ۋە ئۇالرنى كهچۈرۈم قىلغىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە   رەت قىلىش ۋە ئوھۇدتىكى شېهىتلىكنى زىيا

ساھابىالرنىڭ بۇ جايدا بولغان ئۇرۇشتا دۈچكهلگهن مۇسىبهت ۋە قىيىنچىلىقلىرىنى  

ئهسلهش بىلهن بۇ ئۇرۇشتا شېهىت بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تاغىسى 

گه ساالم ھهمزە ئىبنى ئابدۇل مۇتتهلىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ باشچىلىقىدىكى شېهىتلهر

بېرىپ يانسا بولىدۇ، بۇمۇ ئالالھنىڭ زېمىندا سهيلى قىلىڭالر دېگهن بۇيرۇقىغا 

  .كېرىدۇ

  


