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دوختۇر خانىم مههرىمى بولمىسىمۇ ههج ئۆمىكى بىلهن ههجگه 
 بارسا بوالمدۇ؟

  نومۇرلۇق سوئال - ٨٣٧٢٠      

 : سوئال      

وغرا خانىمالرنىڭ مههرەمسىز ههج قېلىشىنىڭ ت-قىز      
ئۆتكهن يىلى مههرىمىم بىلهن بىرلىكته . بولمايدىغانلىقىنى بىلىمهن

بۇ يىل مهن بىلهن . ههج ئۆمىكى بىلهن بىرلىكته ههج قىلغان ئىدىم
بىرگه بارىدىغان مههرەم يوق، شۇنىڭدەك دوختۇرنىڭ ئۆمهك بىلهن 

هازىر ههج ۋاقتى يېقىنلىشىپ قالغان . بىرگه مېڭىشى بېكىتىلگهن
مهن قانداق . ۆمهك باشقا بىر دوختۇر تېپىپ بواللمايدۇۋاقىتتا ئ

 . بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن. قېلىشىم كېرەك؟

 : جاۋاپ      

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالهقا       
  .خاستۇر

رچه ئۇ گه. ئايال كىشىنىڭ مههرەمسىز سهپهر قىلىشى توغرا بولمايدۇ
ئايال پهرز ههج ياكى ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن سهپهر قىلغان تهقدىردىمۇ 

نومۇرلۇق ئىبنى  - ٢٣٩١، مۇسلىمدا -١٧٢٩ۇخارىيدا ب. شۇنداق بولىدۇ
ئابباس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته، 

. ئايال كىشى مههرەمسىز سهپهر قىلمىسۇن«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
دېگهندە، » ئهر كىشىمۇ مههرەمسىز ئايالنىڭ يېنىغا كىرمىسۇن

مهن پاالنى قوشۇن ! ئى ئالالهنىڭ ئهلچىسى : ساهابىالردىن بىر كىشى
ۇرۇشقا چېقىشقا تهييار بولغان ئىدىم، ئهمما ئايالىم ههج بىلهن ئ

سهن «: قىلىشنى خااليدۇ، دېگهندە، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىگه
 . دەيدۇ» ئايالىڭ بىلهن بىرگه ههجگه بارغىن

ئهمما نهپله ههج بولۇپ قالسا، كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ۋە       
كهلگهن قارىشىدا، ئايال كىشىنىڭ  ئۇالردىن بهزىسىنىڭ بىرلىككه
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گهرچه ئۆمهك . مههرەمسىز سهپهرگه چېقىشى مۇتلهق چهكلىنىدۇ
دوختۇرغا ئېهتىياجلىق بولۇپ، باشقا دوختۇر ئىزدەشكه شارائىت ۋە 
ۋاقىت ياربهرمىسىمۇ، بۇ سهۋەبلهر دوختۇر ئايالنىڭ مههرەمسىز سهپهر 

ئالالهنىڭ ئىنسان ئالاله ۋە . قىلىشىنى دۇرۇس قىاللمايدۇ
رەسۇلىنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئاسىيلىق قېلىش بهدىلىگه ههج ۋە 
باشقىالرغا ياردەم قىلىش ئارقىلىق قانداقمۇ ئالاله تائاالغا 

   !. يېقىنالشسۇن؟
ئالالهنىڭ سىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلىشى ۋە بۇ يولدا     

 . مۇستههكهم قىلىشىنى سورايمىز

 . دۇرتوغرىنى ئالاله بىلگۈچى    
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دوختۇر خانىم مەھرىمى بولمىسىمۇ ھەج ئۆمىكى بىلەن ھەجگە بارسا بولامدۇ؟

      83720 - نومۇرلۇق سوئال 

      سوئال: 

      قىز-خانىملارنىڭ مەھرەمسىز ھەج قېلىشىنىڭ توغرا بولمايدىغانلىقىنى بىلىمەن. ئۆتكەن يىلى مەھرىمىم بىلەن بىرلىكتە ھەج ئۆمىكى بىلەن بىرلىكتە ھەج قىلغان ئىدىم. بۇ يىل مەن بىلەن بىرگە بارىدىغان مەھرەم يوق، شۇنىڭدەك دوختۇرنىڭ ئۆمەك بىلەن بىرگە مېڭىشى بېكىتىلگەن. ھازىر ھەج ۋاقتى يېقىنلىشىپ قالغان ۋاقىتتا ئۆمەك باشقا بىر دوختۇر تېپىپ بولالمايدۇ. مەن قانداق قېلىشىم كېرەك؟. بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭلارنى سورايمەن. 

      جاۋاپ: 

      بارلىق گۈزەل ماختاشلار ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئاللاھقا خاستۇر. 

ئايال كىشىنىڭ مەھرەمسىز سەپەر قىلىشى توغرا بولمايدۇ. گەرچە ئۇ ئايال پەرز ھەج ياكى ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن سەپەر قىلغان تەقدىردىمۇ شۇنداق بولىدۇ. بۇخارىيدا 1729-، مۇسلىمدا 2391 - نومۇرلۇق ئىبنى ئابباس رەزىيەللاھۇئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسسالام: «ئايال كىشى مەھرەمسىز سەپەر قىلمىسۇن. ئەر كىشىمۇ مەھرەمسىز ئايالنىڭ يېنىغا كىرمىسۇن» دېگەندە، ساھابىلاردىن بىر كىشى:  ئى ئاللاھنىڭ ئەلچىسى! مەن پالانى قوشۇن بىلەن ئۇرۇشقا چېقىشقا تەييار بولغان ئىدىم، ئەمما ئايالىم ھەج قىلىشنى خالايدۇ، دېگەندە، پەيغەمبەرئەلەيھىسسالام ئۇ كىشىگە: «سەن ئايالىڭ بىلەن بىرگە ھەجگە بارغىن» دەيدۇ. 

      ئەمما نەپلە ھەج بولۇپ قالسا، كۆپچىلىك ئالىملارنىڭ قارىشىدا ۋە ئۇلاردىن بەزىسىنىڭ بىرلىككە كەلگەن قارىشىدا، ئايال كىشىنىڭ مەھرەمسىز سەپەرگە چېقىشى مۇتلەق چەكلىنىدۇ. گەرچە ئۆمەك دوختۇرغا ئېھتىياجلىق بولۇپ، باشقا دوختۇر ئىزدەشكە شارائىت ۋە ۋاقىت ياربەرمىسىمۇ، بۇ سەۋەبلەر دوختۇر ئايالنىڭ مەھرەمسىز سەپەر قىلىشىنى دۇرۇس قىلالمايدۇ. ئىنسان ئاللاھ ۋە ئاللاھنىڭ رەسۇلىنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاسىيلىق قېلىش بەدىلىگە ھەج ۋە باشقىلارغا ياردەم قىلىش ئارقىلىق قانداقمۇ ئاللاھ تائالاغا يېقىنلاشسۇن؟!.   

    ئاللاھنىڭ سىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلىشى ۋە بۇ يولدا مۇستەھكەم قىلىشىنى سورايمىز. 

    توغرىنى ئاللاھ بىلگۈچىدۇر. 
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