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ناماز ئوقۇمايدىغان دادا ئۈچۈن ۋاپاتىدىن كىيىن ھەج 
 قىلىپ قويۇش توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال -77533    
 : سوئال    
دادام ۋاپات بولغىلى ئۇزۇن زامان بولدى، بىلىشىمچە ئۇ ناماز     

سەئۇدى ئەرەبىستانغا كېلىپ، ئۈچ قېتىم ھەج قىلدىم، . ئوقۇمايتتى
ئەمما . ئاخىرقى قېتىم قىلغان ھەجنى دادام ئۈچۈن قىلغان ئىدىم

مەن ناماز ئوقۇمىغان كىشىنىڭ شەرئى ھۆكۈمدە كاپىر 
ھېسابلىنىدىغانلىقىنى ئاڭلىدىم ۋە دادامنىڭ ئەھۋالىنى ئويالپ 

ن قىلغان ھەج توغرىمۇ؟، دادام ئۈچۈ: سوئالى. تولىمۇ بىئارام بولدۇم
بۇ ھەقتە چۈشەنچە . ئۇ ھەج دادامنىڭ نامازلىرىغا كاپارەت بوالمدۇ؟

 . بېرىشىڭالرنى سورايمەن
 : جاۋاپ    
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان     

 .ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ۇلالھدىن بۇ سوئال شەيخ مۇھەممەد ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھ    

سوئال سورىغۇچى ئۆزىنىڭ ئۈچ : "سورالغاندا، ئۇ مۇنداق دېگەن
قېتىم ھەج قىلغانلىقىنى بايان قىلىپتۇ، توغرىسى ھەج ھاياتىدا 
بىر قېتىم پەرز بولىدۇ، بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق 

« .ھەج بىر قېتىم بولىدۇ، ئۇنىڭدىن ئارتۇقى نەپلىدۇر»: دېگەن
چ قېتىم ھەج قىلدىم  دەپ ئىپادىلىگىنىڭىز توغرا سىزنىڭ ئۈ

سىز ناماز ئوقۇمايدىغان دادىڭىز . ولىدۇبولمايدۇ، ھەج بىر قېتىم ب
ئۈچۈن ھەج قىلغانلىقىڭىزنى بايان قىلىپسىز، ناماز ئوقۇمىغان 
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كىشى شەرئى ھۆكۈمدە كاپىر بولىدۇ، كاپىرالر ياخشى ئەمەللەردىن 
مەنپەئەتلىنەلمەيدۇ، ئۇالر ئۈچۈن ئالالھ تائاالدىن كەچۈرۈم سوراش، 

توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق بۇ . ئىستىغپار ئېيتىش توغرا بولمايدۇ

وِِل قُْرََبٰ ﴿ :دېگەن
ُ
ِكنَي َولَوْ اَكنُوا أ ن يَْستَْغِفُروا لِلُْمْْشِ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ ِّ َواَّلى ِبِ

َما اَكَن لِلنى
ْصَحاُب اْْلَِحيمِ 

َ
ُهْم أ نى

َ
َ لَُهْم أ پەيغەمبەرگە »: تەرجىمىسى ﴾ِمن َبْعِد َما تَبنَيى

نىڭ ئەھلى دوزاخ ئىكەنلىكى ئېنىق ۋە مۆمىنلەرگە مۇشرىكالر
مەلۇم بولغاندىن كېيىن، مۇشرىكالر ئۇالرنىڭ تۇغقىنى بولغان 

« .تەقدىردىمۇ، ئۇالرغا مەغپىرەت تەلەپ قىلىشى دۇرۇس ئەمەس
 [. ئايەت-117سۈرە تەۋبە ]

لېكىن دادىڭىز بەزى ۋاقىتتا ناماز ئوقۇغان بولسا ياكى     
ڭ ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەج كاپىرلىقىدا شەك قىلىنسا، سىزنى

ئەگەر دادام ! ئى ئالالھ»: دۇئا قىلغاندا. قىلىشىڭىز توغرا بولىدۇ
مۆمىن ھالەتتە ۋاپات بولغان بولسا، ئاشۇ قىلغان ھەجنىڭ ساۋابىنى 

دەپ دادىڭىزنىڭ مۆمىنلىكىگە شەرت « دادام ئۈچۈن قىلغايال
قىلىپ قىلسىڭىز  بولىدۇ، چۈنكى دۇئا ۋە ئىبادەتتە شەرت قىلىپ 

: بۇنىڭ دەلىلى، ئىبادەتتە بولسا. قىلسا بولىدۇ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم زەبائە بىنتى زۇبەير ئۆزىنىڭ ھەج 
قىلىشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى ئەمما كېسەل ئىكەنلىكىنى 

سىز شەرت بىلەن ھەج قىلىڭ، سىزگە »: بايان قىلغاندا، ئۇنىڭغا
بۇخارى . ]ەندېگ« ئالالھ تائاالغا شەرت قىلغان نەرسە بولىدۇ،

 [. ھەدىس-1083مۇسلىم رىۋايىتى . ھەدىس- 5805رىۋايىتى

نى لَْعنََت اللىـِه ﴿ :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: ئەمما دۇئادا    
َ
َواْْلَاِمَسُة أ

ئەگەر : بەشىنچى قېتىمىدا»: تەرجىمىسى ﴾َعلَيِْه إِن اَكَن ِمَن الََْكِذبنِيَ 
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سۈرە نۇر ]« .ەنىتى بولسۇن، دېسۇنيالغانچى بولسام ماڭا ئالالھنىڭ ل
 [. ئايەت -3

ئۆمرە قىلغۇچىالردا يۈز بېرىدىغان خاتالىقالرنىڭ -ھەج]"    
 [.ناملىق ئەسەردىن ئىلىندى" دەلىلى

 .ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    

     

 
 

 
 


