
كەئبىنىڭ

 بىنا قىلىنىشى



  كەئبە ئالالھنىڭ ئۆيى ۋە مۇســۇلمانالرنىڭ قىبلىگاھىدۇر، 
ئالــالھ ئۇنــى تەۋھىدنىــڭ مۇنــارى ۋە ئىبادەتنىــڭ ســىمۋولى 
ــش ئۈچــۈن ســېلىنغان  ــادەت قىلى ــا ئىب ــۇ ئالالھق ــان. ئ قىلغ
تۇنجــى ئــۆي بولــۇپ، »بەيتۇلــالھ« دەپمــۇ ئاتىلىــدۇ، ئۇنىڭ 

مەنىســى »ئالالھنىــڭ ئۆيــى« دېگــەن بولىــدۇ.
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 ئۇلــۇغ كەئبىنىــڭ تارىخــى ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم بىلــەن 
ئوغلــى ئىســمائىل ئەلەيھىسســاالمنىڭ زامانىدىــن باشــلىنىدۇ. 
ــم ئەلەيھىسســاالمنى ئائىلىســى  ــالھ ئىبراھى ــا ئال ــى ۋاقىتت ئەين
بىلــەن بىللــە مەككىــدە تۇرۇشــقا بۇيرۇغــان. ئــۇ چاغــدا مەككە 
ــۈك  ــر چۆلل ــان بى ــۆپ تېپىلمايدىغ ــوت - چ ــە ئ ــۇ، ن ــە س ن

بولــۇپ، ناھايىتــى ئــاز ئــادەم ياشــايتتى.
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 ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم مەككىگــە ئورۇنالشــتى، ئىســمائىل 
ئــۇ  ئالــالھ  كېيىــن  بولغاندىــن  چــوڭ  ئەلەيھىسســاالم 
ئىككەيلەننــى كەئبىنــى بىنــا قىلىشــقا بۇيــرۇدى. ئاتــا - بــاال 
ئىككەيلــەن ئــاۋۋال كەئبىنىــڭ ئۇلىنــى قوپــۇردى. ئىســمائىل 
بېرەتتــى،  ســۇنۇپ  تاشــالرنى  دادىســىغا  ئەلەيھىسســاالم 
ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئۇالرنــى ئورنىغــا قوياتتــى. كەئبىنىڭ 
ــدى. ــەي قال ــول يەتم ــەپ، ق ــتا ئېگىزل ــتا - ئاس ــى ئاس تېم
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ئۈچــۈن  بولۇشــى  قــوالي  ئەلەيھىسســاالم  ئىســمائىل 
دادىســىنىڭ پۇتىغــا يوغــان بىــر تــاش قويــۇپ بــەردى. ئاتــا 
- بــاال ئىككەيلــەن ئالالھقــا دۇئــا قىلىــپ يەنــە ئىشــىنى 
داۋامالشــتۇردى. كەئبىنىــڭ قۇرۇلۇشــى ئاخىــرى تولۇق پۈتتى.
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كەئبــە پۈتكەندىــن كېيىن ئالــالھ ئىبراھىم ئەلەيھىسســاالمغا: 
قىلىشــقا چاقىرغىــن«  تــاۋاپ  بەيتۇلالھنــى  »ئىنســانالرنى 

دېــدى.
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ــم  ــڭ ئاۋازى ــم، مېنى ــى رەببى ــاالم: »ئ ــم ئەلەيھىسس ئىبراھى
ئۇالرغــا يەتمەيدىغــان تۇرســا، ســېنىڭ بۇيرۇقىڭنــى قانــداق 

ــدى. ــەن؟« دې يەتكۈزىم
ئالــالھ: »ســەن ئۇالرنــى چاقىرىۋەرگىــن، ســېنىڭ ئاۋازىڭنى 

ئۇالرغــا مــەن ئاڭلىتىمــەن« دېدى.
شــۇنىڭ بىلــەن ئىبراھىــم ئەلەيھىسســاالم ئورنىــدا تۇرۇپــال: 
ــادەت  ــە ئىب ــى ئۆزىگ ــڭالر بەيتۇلالھن ــانالر! رەببى ــى ئىنس »ئ
قىلىدىغــان ئــۆي قىلىــپ بېكىتتــى، ئۇنــى تــاۋاپ قىلىــڭالر« 

ــدا قىلــدى.  دەپ نى
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ــۈن  ــان پۈت ــىنى ئاڭلىغ ــاالمنىڭ نىداس ــم ئەلەيھىسس ئىبراھى
شــەيئىلەر ۋە ئالــالھ ھــەج قىلىشــنى تەقدىــر قىلغــان بارلىــق 
كىشــىلەر ئۇنىڭغــا ئــاۋاز قوشــۇپ: »ئــى رەببىمىــز، بىــز 

ــتى. ــز ...« دېيىش ــز تەييارمى ــز، بى تەييارمى
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يۈزلىنىدىغــان  مۇســۇلمانلىرى  دۇنيــا  پۈتــۈن  كەئبــە   
ئالالھنىــڭ ئۆيىــدۇر. مۇســۇلمانالر دۇنيانىــڭ قانــداق يېرىــدە 
بولۇشــىدىن قەتئىينــەزەر كەئبىگــە قــاراپ نامــاز ئوقۇيــدۇ. ھەر 
يىلــى مىليونلىغــان مۇســۇلمان ئىســالمنىڭ بەشــىنچى ئاساســى 
ــە  ــۈن مەككىگ ــش ئۈچ ــادا قىلى ــى ئ ــەج ئىبادىتىن ــان ھ بولغ

ــدۇ. ــاۋاپ قىلى ــى ت ــپ بەيتۇلالھن كېلى
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بەيتۇلالھنىــڭ ئەتىراپىدىكــى ئىنســان، ھايــۋان، ئۇچــار - 
قۇش ۋە دەل - دەرەخ قاتارلىق جانلىقالرنىڭ ھېچقايسىسىغا 
زىيــان يەتكۈزۈشــكە بولمايــدۇ. بەيتۇلالھتــا قىلىنغــان خەيــرى 
- ئېھســان، ســەدىقە، فىدىيــە ۋە قۇربانلىقــالر بىلەن نۇرغۇن 
ــدۇ.  ــر، مىســكىن ۋە مۇســاپىرالرنىڭ ئېھتىياجــى قامدىلى پېقى
بەيتۇلالھتــا يەنــە ھــەج، ئۆمــرە ۋە تاۋاپقــا ئوخشــاش ئۇلــۇغ 

ئىبادەتلــەر قىلىنىــدۇ.
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