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هىجرەت قىلىش مههرەمسىز ئىسالم دىيارىغا 
 توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٦١٠٠٢     

  :سوئال     

 ۆلهتلىرىنىڭ بىرىدەد كاپىرئهمما مهن بىر مۇسۇلمان قىز،      
دىيارىغا ئىسالم ئىككى ههرەم  دىيارىغا ئوخشاش . ياشايمهن

ياليمهن، ئانام بۇ پىكرىمگه قارشى تۇرىۋاتىدۇ، ئهمما كېتىشنى ئو
مهن ئالاله ياقتۇرمايدىغان زېمىندىن يىراق بولۇپ، مۇسۇلمانالر 
جهمئىيىتىدە ياشاش ئۈچۈن ئىككى ههرەم زېمىنىغا هىجرەت 

مېنىڭ مههرەمسىز هىجرەت قىلىشىم . قىلىشنى ئۈمىد قىلىمهن
يالغۇز تاشالپ كهتسهم قانداق توغرا بوالمدۇ؟، كاپىر دىيارىدا ئانامنى 

بولىدۇ؟، ئانام مېنىڭ ئۆزىنى يالغۇز تاشالپ كېتىشىمنى خالىمايدۇ، 
مهن بىلهن بىرگه هىجرەت قىالمدۇ ياكى قىلمامدۇ؟ بۇنى 

ئالاله . توغرا يول كۆرسهتكهن بولساڭالربۇ ههقته بىلمهيمهن، ماڭا 
تته ياخشى سىلهرنىڭ ئىلمىڭالرنى زىيادە قىلسۇن، دۇنيا ۋە ئاخىرە

 . مۇكاپات ئاتا قىلسۇن

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 .ئالاله تائاالغا خاستۇر
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قىزالرنىڭ مههرەمسىز سهپهر قىلىشى توغرا -ئهسلىدە خانىم
نومۇرلۇق ) ١٤٥٤١٣ۋە  ١٠١٥٢٠(بولمايدۇ، بۇ ههقته ئىلگىرى 

لېكىن ئالىمالر . دا تهپسىلى توختالغان ئىدۇقسوئالالرنىڭ جاۋابى
دىگهن ) ئهمهس قىزالرنىڭ مههرەمسىز سهپهر قىلىشى توغرا-خانىم(

-يهنى خانىم: يۇقىرىقى هۆكۈمدىن بۇ هۆكۈمنى ئىستىسنا قىلدى
: قىزالر ئۈچۈن ۋاجىپ بولغان سهپهرلهر دەپ ئۇنىڭ جۈملىسىدىن

دېگهننى  ،لىشكاپىر دىيارىدىن ئىسالم دىيارىغا هىجرەت قى
 . ئايرىدى

ئالىمالر : "ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
دىن باشقا سهپهرگه ىئۆمر-قىزالرنىڭ ههج-ههممىسى بىردەك خانىم

مههرەمسىز چېقىشى توغرا بولمايدۇ، دېگهن قاراشقا بىرلىككه 
كهلگهن بولسىمۇ، لېكىن كاپىر دىيارىدىن هىجرەت قىلىش 

قىزالرنىڭ مههرىمى بولمىغان ئههۋال -خانىممهسىلىسىدە، 
ئاستىدىمۇ كاپىر دىيارىدىن ئىسالم دىيارىغا مههرەمسىز هىجرەت 

قىزالر كاپىر دىيارىدا -چۈنكى خانىم .قىلىشىنى توغرا دەپ قارىدى
ئۆز دىنى ۋە ئهقىدىسىنى ئاشكارا قىاللماستىن ياشىشى، شۇنداقال 

بۇنداق ۋەزىيهت ىرىسه، ئۆزى ۋە دىنىنى يوقىتىپ قويۇشتىن ئهنس
شهرهى . ["تۈگىدى". مهزكۇر رايوندا ياشىشى هارامدۇرئاستىدا 

 ]. بهت-١٠٤توم -٩" (سههىه مۇسلىم

: ئهبۇل ئابباس قۇرتۇبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
ۋە دىنىدىن ئهنسىرىگهن ۋاقىتتا  ئالىمالر، ئايال كىشى ئۆز نهپسى"

مههرەمسىز يالغۇز سهپهر قىلىشى زۆرۈر بولىدۇ، دېگهن قاراشتا 
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ئهل مۇپههم لىما ئهشكهله مىن . ["تۈگىدى." بىرلىككه كهلگهن
 ]. بهت-١١توم -٦" تهلخىس كىتاب مۇسلىم

مۇهىم بولۇپ، ئۇ مۇهىم ئىشنى  بهرپا قىلىشدىننى "     
مهتالىب ". [پ بارىدىغان ئىشمۇ مۇهىمدۇرئهمهلگه ئاشۇرۇشقا ئىلى

 . بهت-٤٣٣توم -٣ئهۋلىيهننۇها 

يۇقىرىدىكى دەلىللهرگه ئاساسهن ئهگهر سىز هازىر ياشاۋاتقان      
دۆلهتته ئىسالم شوئارلىرى ۋە دىنى ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا قىلىش 
ئهركىنلىكىڭىز بولمىسا ياكى ئۆزىڭىز ۋە دىنىڭىزنىڭ زايه بولۇپ 

شىدىن ئهنسىرسىڭىز، ئۇ ۋاقىتتا ئۆزىڭىز ۋە دىنىڭىزنى كېتى
تىنچلىققا ئىگه قىالاليدىغان باشقا بىر دىيارغا هىجرەت 

ئانىغا ئىتائهت -دىننى قوغداش ئاتا. قىلىشىڭىز الزىم بولىدۇ
بۇ ههقته ئالاله تائاال قۇرئان كىرىمدە . قىلىشتىن ئىلگىرى تۇرىدۇ

ٌم فََال َو�ِن َجاَهَااَك ﴿: مۇنداق دەيدۇ
ْ
َِك ِب َما لَيَْس لََك بِِه ِعل

ْْ ش ن ر
َ
أ أ َ ََ

َما  وفًا ۖ�شِطْعهش َما ِ  اّلْ�فَا َمْعرش بْهش ِْ ئهگهر ئاتا ـ ئاناڭ «: تهرجىمىسى ﴾وََحا
سېنى سهن بىلمهيدىغان نهرسىنى ماڭا شېرىك كهلتۈرۈشكه 
زورلىسا، ئۇالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى 

يهنى دىنىڭغا زىيان يهتمهيدىغان ئاساستا (امىلىدە بولغىن مۇئ
 ].ئايهت-١٥سۈرە لوقمان [» ).ياخشىلىق قىلغىن

ئهمما سىز هازىر ياشاۋاتقان دىيارىڭىزدا، ئىسالم شۇئارلىرىنى      
تۇرغۇزۇپ، دىنى ئىبادەتلىرىڭىزنى تولۇق ئادا قىلىپ، ئۆزىڭىزگه 

ىز، بۇنداق هالهتته سىزنىڭ ئىگه بولۇپ ياشاش شارائىتىدا بولسىڭ
باشقا دىيارغا هىجرەت قىلىشىڭىز ۋاجىپ ئهمهس بهلكى 

 .مۇستهههبدۇر
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بۇ ۋاقتىدا سىزنىڭ يالغۇز سهپهر قىلىشىڭىز ئىككى      
بىرى مههرەمنىڭ بولماسلىقى، يهنه بىرى : تهرەپتىن توغرا بولمايدۇ

ئانىڭىزنىڭ سهپهر قىلىشىڭىزغا رۇخسهت قىلماسلىقىدىن 
 . رەتتۇرئىبا

مۇستهههپ بولغان : "ئىمام بههۇتىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ
ئانىنىڭ رۇخسىتى بىلهن چىقىش كېرەك، چۈنكى -سهپهرلهرگه ئاتا

ئانىغا ياخشىلىق قىلىش پهرز ئهيىن بولغان ئهمهللهرنىڭ -ئاتا
ئۇنداق بولغان ئىكهن، پهرز ئهيىن بولغان ئهمهللهر پهرز . بىرىدۇر

قا مۇستهههپ ئهمهللهردىن ئادا قىلىشتا ئىلگىرى كۇپايه ۋە باش
 ].بهت-٣٢٢توم -٦ناملىق ئهسهر "كهششاپ ئهلقهننائ". [تۇرىدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن سىز ئانىڭىزغا ياخشى مۇئامىلىدە بولۇڭ،      
ئۇنىڭغا كۆيۈنۈپ ۋە ههرۋاقىت ههمراه بولۇشىڭىز هارپىسىدا 

ئانىڭىزنىمۇ توغرا بهلكىم ئالاله تائاال سىزنىڭ قولىڭىز ئارقىلىق 
 .يولغا هىدايهت قىلسا ئهجهب ئهمهس

 .ئالاله تائاال ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     

 


