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ههج قىلغاندىن كېيىن نامازنى تهرك قىلغان كىشى 
 يهنه قايتىدىن ههج قېلىشى كېرەكمۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال  - 109271    

 :سوئال      
ج قىلىپ مهلۇم ۋاقىتتىن كېيىن نامازغا سۇسلۇق بىر كىشى هه     

كېيىن قىلمىشىغا پۇشايمان قىلىپ تۆۋە . قىلدى ۋە  تاشلىدى
ئۇ كىشىنىڭ دەسلهپته قىلغان ههججى توغرا بوالمدۇ، ئۇ ههج . قىلدى

ئىسالم بېكىتىلگهن پهرز ههج هېسابلىنامدۇ ياكى ئۇ تۆۋە قىلغاندىن 
هقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى كېيىن قايتىدىن ههج قىالمدۇ؟ بۇ ه

 . سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
كاپىرلىق هالىتىدە ههج قىلىپ كېيىن مۇسۇلمان بولغان بولسا، ئۇ 
كىشىنىڭ كاپىرلىق هالىتىدە قىلغان ههججى ئىسالمدا 

لېكىن مۇسۇلمان، . ىڭ ئورنىدا بواللمايدۇبېكىتىلگهن پهرز ههجن
ئىسالم دىنىدىن چىقىرىۋېتىدىغان جىنايهتلهرنى ئىشلهش ئارقىلىق 
مۇرتهت بولۇپ كېتىپ، كېيىن تۆۋە قىلىپ ئىسالم دىنىغا قايتىۋالغان 
بولسا، ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىرى قىلغان ههججى ئىسالم دىنىدا 

چۈنكى ئۇ كىشى ئىلگىرى . بېكىتىلگهن پهرز ههجنىڭ ئورنىدا بولىدۇ
 . ههج قىلغان ۋاقىتتا مۇسۇلمان ئېدى

ولغان كىشىنىڭ قۇرئان كىرىمنىڭ هۆكمى بويىچه، مۇرتهت ب      
مۇرتهت بولۇشتىن بۇرۇن قىلغان ئهمهللىرى ئۇ كىشىنىڭ مۇرتهت 
بولۇپ كاپىرلىق هالىتىدە ئۆلۈپ كېتىشى بىلهن بىكار بولۇپ 
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َوَمن ﴿ :چۈنكى ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېگهن. كېتىدۇ
ئِ  ـٰ
ولَ
ُ
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َ
ْ  أ َك َجِبَع

ِخَك ِ 
 
َّارِ   ِ  اّل� دَا َواآل َحاُ  ا ح 

َ
ئَِك أ ـٰ ولَ

ُ
ونَ  َوأ َِدَلا َخاِلُ    ُُ﴾  

سىلهردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى « :تهرجىمىسى
. ئۆلسه، ئۇنىڭ ئهمهللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بىكار بولۇپ كېتىدۇ

» زاختۇر، ئۇالر دوزاختا مهڭگۈ قالغۇچىالردۇربۇنداق ئادەملهر ئههلى دو
 ]. ئايهت-٢١٧سۈرە بهقهرە [

. ئالاله تائاال ههممهيلهننى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن     
ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە  ئهلهيهىسساالمغا، مۇههممهد پهيغهمبىرىمىز

 . ساالملىرى بولسۇن-ساهابه كىراملىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات       

شهيخ ئابدۇل ئهزىز ئىبنى ئابدۇلاله ئىبىنى : كومىتېتى ئهزالىرىدىن
باز، شهيخ ئابدۇرەززاق ئهپىپىي، شهيخ ئابدۇلاله ئىبىنى غۇدەييان ۋە 

 .شهيخ ئابدۇلاله ئىبىنى قهئۇد قاتارلىقالر
ت دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقا[ 

 ) ].٢٥،٢٧\١١(پهتىۋالىرىدىن 
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر
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    109271 - نومۇرلۇق سوئال 

      سوئال:


     بىر كىشى ھەج قىلىپ مەلۇم ۋاقىتتىن كېيىن نامازغا سۇسلۇق قىلدى ۋە  تاشلىدى. كېيىن قىلمىشىغا پۇشايمان قىلىپ تۆۋە قىلدى. ئۇ كىشىنىڭ دەسلەپتە قىلغان ھەججى توغرا بولامدۇ، ئۇ ھەج ئىسلام بېكىتىلگەن پەرز ھەج ھېسابلىنامدۇ ياكى ئۇ تۆۋە قىلغاندىن كېيىن قايتىدىن ھەج قىلامدۇ؟ بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭلارنى سورايمەن. 


     جاۋاپ: 


     بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئاللاھقا خاستۇر.

كاپىرلىق ھالىتىدە ھەج قىلىپ كېيىن مۇسۇلمان بولغان بولسا، ئۇ كىشىنىڭ كاپىرلىق ھالىتىدە قىلغان ھەججى ئىسلامدا بېكىتىلگەن پەرز ھەجنىڭ ئورنىدا بولالمايدۇ. لېكىن مۇسۇلمان، ئىسلام دىنىدىن چىقىرىۋېتىدىغان جىنايەتلەرنى ئىشلەش ئارقىلىق مۇرتەت بولۇپ كېتىپ، كېيىن تۆۋە قىلىپ ئىسلام دىنىغا قايتىۋالغان بولسا، ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىرى قىلغان ھەججى ئىسلام دىنىدا بېكىتىلگەن پەرز ھەجنىڭ ئورنىدا بولىدۇ. چۈنكى ئۇ كىشى ئىلگىرى ھەج قىلغان ۋاقىتتا مۇسۇلمان ئېدى. 

      قۇرئان كىرىمنىڭ ھۆكمى بويىچە، مۇرتەت بولغان كىشىنىڭ مۇرتەت بولۇشتىن بۇرۇن قىلغان ئەمەللىرى ئۇ كىشىنىڭ مۇرتەت بولۇپ كاپىرلىق ھالىتىدە ئۆلۈپ كېتىشى بىلەن بىكار بولۇپ كېتىدۇ. چۈنكى ئاللاھ تائالا قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دېگەن: ﴿وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَـٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  وَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾  تەرجىمىسى: «سىلەردىن كىمكى ئۆز دىنىدىن قايتىپ كاپىر پېتى ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەمەللىرى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بىكار بولۇپ كېتىدۇ. بۇنداق ئادەملەر ئەھلى دوزاختۇر، ئۇلار دوزاختا مەڭگۈ قالغۇچىلاردۇر» [سۈرە بەقەرە 217-ئايەت]. 

     ئاللاھ تائالا ھەممەيلەننى توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلسۇن. پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسالامغا، ئائىلە تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساھابە كىراملىرىغا ئاللاھنىڭ رەھمەت-سالاملىرى بولسۇن. 


      سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومىتېتى ئەزالىرىدىن: شەيخ ئابدۇل ئەزىز ئىبنى ئابدۇللاھ ئىبىنى باز، شەيخ ئابدۇرەززاق ئەپىپىي، شەيخ ئابدۇللاھ ئىبىنى غۇدەييان ۋە شەيخ ئابدۇللاھ ئىبىنى قەئۇد قاتارلىقلار.


 [سەئۇدى ئەرەبىستان ئىلمى تەتقىقات دىنى پەتىۋا تەشۋىقات كومىتېتى پەتىۋالىرىدىن (11\25،27) ].

ئاللاھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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