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سوئال:
مەن ھەج قىلىشنى خااليمەن لېكىن ھەجنىڭ قائىدە
ئەھكاملىرى توغرىسىدا ھېچنېمە بىلمەيمەن ،قانداق قىلىشىم
كېرەك؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان
ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
ھەج قىلىشنى مەقسەت قىلغۇچى ئالدى بىلەن ھەج
پائالىيەتلىرىگە ئاالقىدار ئىشالرنى ئۆگىنىشى ياكى ئىشەنچىلىك
مەشھۇر ئالىمالر تەرىپىدىن يېزىلغان ھەج قولالنمىسىنى پائالىيەت
جەريانىدا ئۆزىگە يېتەكچى قىلىشى الزىم.
ھەج پائالىيىتى توغرىسىدا يېزىلغان پايدىلىق كىتابالردىن:
-7شەيخ ئىبنى باز رەھىمەھۇلالھنىڭ "ھەج قولالنمىسى
(قۇرئان ۋە سۈننەت نۇرى ئاستىدا ئۆمرە ۋە ھەج ،زىيارەت
مەسىلىلىرى)" ناملىق رىسالىسى.
 -2شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھۇلالھنىڭ "ھەج-ئۆمرە
پائالىيەتلىرى" ناملىق كىتابى.
پائالىيەت جەريانىدا بىرەر مەسىلىگە دۇچ كەلسە ،ئىلىم ئەھلىدىن
سوراش كېرەك .ھەج قىلىش ئۈچۈن سەپەرگە چىققاندا ،ھەجگە دائىر
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بىلىملەرنى بىلىۋېلىش ئۈچۈن ئىلىملىك كىشىلەردىن بىرەرسى
بىلەن ياكى دىنى ئوقۇغۇچىالر بىلەن بىرگە چىقىش كېرەك.
ھەج ئۆمەكلىرى ئارىسىدا ئالىم-ئۆلىماالر بولغان ئۆمەك بىلەن
بىرگە ھەجگە چىقىش ياخشىدۇر.
شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھۇلالھدىن بۇ توغرىدا سوئال
سورالغاندا ،شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگەن" :ئالالھ تائاال قۇرئان
َ ْ َ ُ َ ْ َ ِّ ْ
ُ
َ ََْ َ
لك ذر ذإن كنتُ ْم ال تعل ُمون﴾ تەرجىمىسى« :بىر
كەرىمدە﴿ :فاسألوا أهل ا ذ
نەرسىنى بىلمىسەڭالر ئىلىم ئەھلىدىن سوراڭالر ».دېگەن[ .سۈرە
نەھل -30ئايەتنىڭ بىرقىسمى] .ھەر قانداق بىر ئىبادەتنى
بىلمىگەن كىشى ئۇ ئىبادەتنى ئالالھ تائاال رازى بولىدىغان توغرا
رەۋىشتە ئادا قىلىشى ئۈچۈن ئىلىم ئەھلىدىن سورىشى الزىم .چۈنكى
ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ شەرتلىرى :ئىبادەتتە
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتمىلىرىگە ئەگىشىپ ،ئالالھ
تائاالغا ئىخالس بىلەن خالىس قىلىشتىن ئىبارەتتۇر.
ئىبادەتتە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىش بولسا ،ئۇنىڭ
ئاغزاكى ئېيتقان ۋە ئەمەلىي قىلغان ئىشلىرىنى بىلىش ۋە ئەمەل
قىلىش بىلەن بولىدۇ .شۇنىڭ ئۈچۈن سوئال سورىغۇچىغا
دەيمەنكى ،سىز ھەجنىڭ قائىدە-پرىنسىپلىرىنى بىلمەي تۇرۇپ
ھەج قىلىشنى مەقسەت قىلغان بولسىڭىز ئالدى بىلەن ھەجنىڭ
قائىدە ئەھكاملىرىنى ئىلىم ئەھلىدىن سوراپ بىلىشىڭىز كېرەك.
مەن شۇنى تەكىتلەيمەنكى :ھەج قىلىشنى مەقسەت قىلغۇچى
سەپەر جەريانىدا ئۆزىنىڭ بىلمىگەن مەسىلىلىرىنى سوراش ۋە
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توغرا شەكىلدە ھەج قىلىش ئۈچۈن ئىلىم ئەھلى ياكى دىنى
ئوقۇغۇچىالردىن بىرەرسى بىلەن بىرلىكتە ھەج قىلىشى زۆرۈر
بولىدۇ[ ".شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين پەتىۋاالر توپلىمى .]03/22
ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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