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ئايالىنىڭ كېسهللىكى سهۋەبىدىن ههجنى 
 كېچىكتۈرسه بوالمدۇ؟

 
 - نومۇرلۇق سوئال170799     
 :  سوئال     
يولدىشىم شىركهت مهسئۇلى بولۇپ، ئۇنىڭ ئىشى كۆپ ۋاقتى      

ناهايىتى قىس، شۇنداقتىمۇ ئۇنىڭ يهنه بىر شېرىكى بولۇپ، ئۇنى 
كهلسه كېلهلهيدۇ. لېكىن بۇ يهردە  ههج قىلىپ ئورنىدا تۇرغۇزۇپ

يهنه بىر قىيىنچىلىق بار، ئۇ بولسىمۇ مهن هامىلدار، تهخمىنهن 
ههجدىن ئالته ههپته بۇرۇن بوشىنىمهن، ئاساسلىق مهسىله، 

مېنىڭ ساالمهتلىكىم ياخشى ئهمهس، بهدىنىمنىڭ پهي-
مۇسكۇللىرى ئاغرىيدۇ، ئهركىن ههرىكهت قىاللمايمهن، بۇ 

كېيىن تىخىمۇ زىيادە بولىشى  قىيىنچىلىق بالىنى تۇغقاندىن
مۇمكىن. ئائىلهمدە مېنىڭ ۋە بالىلىرىمنىڭ هالىدىن خهۋەر 
ئالىدىغان يولدىشىمدىن باشقا هېچ قانداق يېقىنلىرىم يوق. 

 شۇنىڭ ئۈچۈن يولدىشىم ههجنى بۇ يىلدىن كېلهر يىلغا
كېچىكتۈرسه، بۇ شهرىئهت رۇخسهت قىلغان ئۆزۈر هېسابلىنامدۇ؟ 

بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن.  
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

ئالالهقا خاستۇر. 
-مۇسۇلمان كىشى قاچان ههج قېلىشقا قادىر بولسا 1     

ههجنى ئادا قىلىشى زۆرۈر.  كېچىكتۈرمهستىن دەرهال پهرز
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«پهرز ههجنى  : بۇ ههقته مۇنداق دېگهنپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
ئادا قىلىشقا ئالدىراڭالر. ههقىقهتهن سىلهرنىڭ بىرىڭالر ئۆزى 

 ئىمام .ئۈچۈن كېيىن قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ»
شهيخ ئهلبانى ئىرۋائۇل غهلىلدە  ). بۇ ههدىسنى2721ئههمهد (

 ).  990سههىه دەپ قارىغان(
«ههج قېلىشنى  يهنه بىر ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم:

دېگهن بۇ ههدىسنى مهقسهت قىلغان كىشى ئالدىرىسۇن» 
). 1524ئهلبانىي سههىه ئهبۇ داۋۇتتا كهلتۈرگهن(

- ئهگهر ئايال كىشى يولدىشى پهرز ههجنى ئادا قىلىش ئۈچۈن 2     
سهپهر قىلسا، ئۆيدە قارىغۇچىسى يوق سهۋەبلىك ههقىقى 

 بۇنداق هالهتته شهكىلدە زىيانغا ئۇچراپ قالىدىغان بولسا،
يىلغا كېچىكتۈرۈشى دۇرۇس  پهرز ههجنى يهنه بىر يولدىشىنىڭ

ئائىله-بالىلىرىدىن ئهنسىرەپ قالغان كىشى ههج . بولىدۇ
قېلىشقا قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ جۈملىسىدىن 

 هېسابالنمايدۇ. 

لِلّـِه ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان كىرىمدە مۇنداق دەيدۇ      ول
ِبخًال  ِْه يل

ل
َل ِِل ا َل ِن اْيَل َل  ِِ لخْ

ْ
جا اْ ُِ ل اّساِح  «قادىر  ﴾نل

بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالاله ئۈچۈن كهبىنى زىيارەت قىلىشى 
 -ئايهت].97[ئال-ئىمران   ».ئۇالرغا پهرز قىلىندى

 
ياكى  لېكىن ئايالىنىڭ يېنىدا ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرى     

ئىمكانىيىتى  خىزمهتچى ئايالالردىن بىرىنى تۇرغۇزۇپ قويۇش
بولۇپ قالسا، ئۇ ۋاقىتتا يولدىشى ههجگه بېرىپ، ههج 
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مهككه شههىرىدە  پائالىيىتىنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن،
ئهگهر بۇنداق . كۆپ تۇرماستىن دەرهال قايتىپ كهلسه بولىدۇ

قىلىش ئىمكانىيىتى بولمىسا، يهنى ئايالى يولدىشىنىڭ ئۆز 
يېنىدا تۇرۇشىغا ئېهتىياجلىق بولسا، بۇنداق هالهتته ههجنى 
كېچىكتۈرسه بولىدۇ، مانا بۇنىڭدەك ئههۋالالردا مهزكۇر كىشى 

 ئۆزۈرلۈك هېسابلىنىدۇ. 
 توغرىسىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر.

      
 

 


