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 ئايالالرنىڭ مەھرەمسىز ھەجگە بېرىشى توغرا بولمايدۇ

 
 ئالنومۇرلۇق سو- 8903    
 :وئالس    
ئايالالر ئۆزلىرى بىلەن بىرگە ھەجگە بارىدىغان مەھرەم تاپالمىغاندا، ئىشەنچىلىك كىشىلەر     

بۇ ھەقتە بىلەن ياكى ئايالالر بىلەن بىرلىكتە ھەج ياكى ئۆمرىگە بارسا توغرا بوالمدۇ؟. 
 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 : اۋاپج    
پەيغەمبىرىمىز  شالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.بارلىق گۈزەل ماختا   

غا ئالالھ تائاالھنىڭ ىرىساھابىلۋە  ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

مەۋجۇت كى ۋە ھازىرقى ئالىمالر ئارىسىدا ئوخشاش بولمىغان قاراشالر ىبۇ مەسىلىدە ئىلگىر
ئىشەنچىلىك ئايال ھەمراھالر بولسا ئايالالرنىڭ  ، بەزى ئالىمالر: يول تىنچ بولسا،بولۇپ

  پ قارايدۇ.دە ،مەھرەمسىز ھەج قىلىشى توغرا بولىدۇ
بەزى ئالىمالر: ئايالالر گەرچە ئىشەنچىلىك ئايال ھەمراھالر بىلەن بولسىمۇ، ئۆزىنى ھىمايە     

بۇ  پ قارايدۇ.ەد ،يدىكەن ئۇالرنىڭ ھەج قىلىشى توغرا بولمايدۇقىلىدىغان ئەر مەھرىمى بولما
ئىمام ئەبۇ ھەنىپە ۋە ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھنىڭ قارىشى، ئۇالرنىڭ دەلىلى 

 ردىن ئىبارەت:تۆۋەندىكىلە
 ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ-ئا    

شى مەھرەمسىز سەپەر قىلمايدۇ، مەھرەمسىز ئايالنىڭ يېنىغا يات ئەرلەر كىرمەيدۇ ئايال كى»
ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى! مەن قوشۇن بىلەن پاالنى جايغا ئۇرۇشقا  دېگەندە، ساھابىالردىن بىرى:

دېگەندە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۇ  ،چىقىشنى مەقسەت قىلغانتىم، ئايالىم ھەجگە بارماقچى
ھەدىس. -3678بۇخارى رىۋايىتى] دېگەن. «،بارغىن ەن ئايالىڭ بىلەن ھەجگە بىرگەس كىشىگە:

 .ھەدىس[-3833مۇسلىم رىۋايىتى
ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ-ب    

مەھرەمسىز بىر ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر ئايالنىڭ » مۇنداق دېگەن:
 ھەدىس.-3983بۇخارى رىۋايىتى] «سەپەر قىلىشى توغرا بولمايدۇ. كۈندۈزلۈك يىراقلىققا-كېچە

 ھەدىس[.-388مۇسلىم رىۋاتى
ئىككى » ئەنھۇدىن نەقل قىلىنغان ھەدىستە: يەنە بىر رىۋايەتتە، ئەبى سەئىد رەزىيەلالھۇ    

 مۇسلىم ھەدىس.-3380رىۋايىتى  بۇخارى] دەپ بايان قىلىنغان.« كۈندۈزلۈك يىراقلىققا-كېچە
 ھەدىس[.  - 326رىۋايىتى 

بۇ  ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ ئەبى سەئىد رەزىيەلالھۇئەنھۇنىڭ ھەدىسىنى باغالشتۇرۇپ:    
ئەبۇ ھۈرەيرە . دەپ بايان قىلىنغان« كۈندۈزلۈك يىراقلىققا-ئىككى كېچە»ھەدىستە 

دەپ بايان قىلىنغان، « كۈندۈزلۈك يىراقلىققا-كېچەبىر » ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدە: رەزىيەلالھۇ
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دەپ بايان « كۈندۈزلۈك يىراقلىققا-ئۈچ كېچە» ئەنھۇنىڭ ھەدىسىدە: ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ
 قىلىنغان دەيدۇ. 

بۇ مەسىلىنى باغالشتۇرۇش توغرىسىدا قاراشالر ئوخشاش بولمىغانلىقى ئۈچۈن ئالىمالر بۇ     
 كۆرسەتكەن.ئۈچۈن كۆپ تېرىشچانلىق  شمەسىلىنى ئوچۇقالشتۇرۇ

ھەدىسنىڭ سىرتقى كۆرۈنۈشىگە قاراپ مۇساپە " ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
بەلگىلەش مەقسەت ئەمەس بەلكى ئايال كىشىنىڭ ھەرقانداق سەپەرنى مەھرەمسىز قىلىشى 

 ،ن چۈشەنچى بىلەن ئەمەستوغرا بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن سەپەر مۇساپىسىنى ھەدسىتىن بولغا
 . "بەلكى ئەمەلىي ۋاقىئەلىكنى ئاساس قىلىپ بەلگىلەش كېرەك

 "مۇساپە بەلگىلەشتىكى ئوخشىماسلىق، ئىبنى مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
ناملىق  بارىپەتھۇل] سورىغۇچىالرنىڭ سورىغان ئورۇنلىرىنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن بولغان".

 . [بەت-67توم -3 ئەسەر
ئىككىنچى: ئايالالرنىڭ ھەج قىلىشى ئۈچۈن مەھرەم بولىشى ۋاجىپ ئەمەس دېگەن 

 قاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىلى:
مەن » مۇنداق دەيدۇ: ، ئۇئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە م رەزىيەلالھۇەھات ىنبئى ەيدۇئ    

نامراتلىقىدىن  نىدا تۇرسام بىر كىشى كېلىپ، ئۆزىنىڭىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ي
! ھىيرە شەھرىنى كۆردىڭمۇ؟ دېدى، ەيدۇئى ئ شىكايەت قىلدى، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ماڭا:

 مەن: كۆرمىدىم ئەمما ئۇ شەھەر توغرىسىدىكى خەۋەرالرنى ئاڭلىدىم دېدىم،
شقا يالغۇز بىر ئايالنىڭ ئالالھ تائاالدىن با ئۇزۇن ياشاپ قالساڭ،ئەگەر  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:

ھېچ نەرسىدىن قورۇقماي، ھىرە شەھرىدىن يالغۇز مەككىگە كېلىپ ھەج قىلىپ قايتىپ 
 قورۇقمايتىن باشقا كىمسىدىن ئالالھ. ئۇدەي: ئايال كىشىنىڭ دېدى ،كەتكىنىنى كۆرىسەن

 «ھىرە شەھرىدىن مەككىگە كىلىپ كەبىنى تاۋاپ قىلىپ قايتقىنىنى كۆردۇم، دەيدۇ.
 . [8399بۇخارى رىۋايىتى]

بۇ پەقەت پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن كەلگۈسىدە  بۇ دەلىلگە بېرىلىدىغان جاۋاپ:    
بۇنىڭدىن ئايالالر شۇ  مۇشۇنداق ئىشنىڭ بولىدىغانلىقى توغرىسىدا بېرىلگەن خەۋەر بولۇپ،

بۇنىڭغا  دېگەنلىك ئىپادىلەنمەيدۇ، بەلكى دۇرۇس بولىدۇ ۋاقىتتا مەھرەمسىز ھەج قىلسا
بۇ خۇددى  .دۇرۇس بولىدۇ ياكى دۇرۇس بولمايدۇ بىلەن شەرئى دەلىل ئوخشاش ئىشالر

ھاراقكەشلىك زىناخورلۇق ۋە ھەقسىز  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم قىيامەت بولۇشتىن ئىلگىرى،
توغرىسىدا خەۋەر  ئومۇملىشىشىئادەم ئۆلتۈرۈش قاتارلىق چەكلەنگەن چوڭ گۇناھالرنىڭ 

 بەرگىنىگە ئوخشاشتۇر.
ئادالەت بەرپا  ،پخاتىرجەملىك تارقىلى-راپقا تىنچھەدىستىن بولغان مەقسەت: ئەتيۇقىرىقى     

ھەتتا بەزى ئايالالر مەھرەمسىز يالغۇز سەپەر قىالاليدۇ دېگەنلىك بولۇپ، بۇنىڭدىن قىلىنىدۇ، 
 ئايال كىشى مەھرەمسىز سەپەر قىلسا بولىدۇ دېگەنلىك مەقسەت قىلىنمايدۇ. 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خەۋەر بەرگەن " ھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىمام نەۋەۋىي رەھىمە     
قىيامەتنىڭ ئاالمەتلىرى توغرىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى چەكلەنگەن ياكى 
ئەيىپلىنىدىغان ئىشالر ئەمەس، كەمبەغەل چارۋىچىالرنىڭ ئېگىز قۇرۇلۇشالرنى سىلىپ 

يالنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىش دۇنيانىڭ كۆپ بولىشى، ئەللىك ئا-مال دۇنياغا يۈزلىنىشى،
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پەقەت بىر ئەركىشىنىڭ زىممىسىگە يۈكلىنىدىغانلىقى توغرىسىدىكى ئىشالرنىڭ ھەممىسى 
چەكلەنگەن ئىشالردىن ئەمەس، بۇنىڭ ھەممىسى قىيامەتتىن ئىلگىرى بولىدىغان ئاالمەتلەر 

ئەمەس، بەلكى بۇ بولۇپ، بۇ ئاالمەتلەرنىڭ ھاالل ياكى چەكلەنگەن ئىشالردىن بولىشى شەرت 
ئىشالرنىڭ بەزىسى ياخشى، بەزىسى يامان، بەزىسى دۇرۇس، بەزىسى چەكلەنگەن ۋە بەزىسى ۋاجىپ 

 ئالالھ تائاال ياخشى بىلگۈچىدۇر.. "تۇرئىشالردىن ئىبارەت
نىڭ ھەج قىلىشى ئۈچۈن مەھرەم بولۇشنى الرشۇنى بىلىش كېرەككى، ئالىمالرنىڭ ئايال    

ئەمما بىر قېتىم ھەج قىلىپ بولغان ئايال بولسا، ئۇ  .رز ھەج ئۈچۈندۇرشەرت قىلىشى پەقەت پە
نەپلە ھەج قىلىشى ئالىمالرنىڭ ئىتتىپاقى بىلەن بىردەك ھالدا ئايالنىڭ مەھرەمسىز 

ئىككىنچى قېتىملىق ھەجدە چوقۇم يولدىشى ياكى مەھرەم بولىدىغان ئەر . چەكلىنىدۇ

 .[بەت-87توم -36 لوپېدىيىسىپىقھى ئېنسىك]. تۇغقانلىرى بولىشى كېرەك
ئايالنىڭ مەھرىمى " سەئۇدى ئەرەبىستان پەتىۋا كومىتېتى ئالىملىرى مۇنداق دەيدۇ:    

ز بولمايدۇ، چۈنكى ئايالغا نىسبەتەن مەھرەم دېگەن يولغا يدىكەن ئۇ ئايالغا ھەج قىلىش پەربولما
ىدىن بىرى يولغا قادىر ز بولىشىنىڭ شەرتلىرۇشنىڭ جۈملىسىدىندۇر، ھەجنىڭ پەرقادىر بول

تََطاَع إََِلبِه ﴿ بولۇشتۇر. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: َيبِت َمِن اسب ِه لََعَ انلَّاِس ِحجُّ اْلب َولِلَـّ
ئۈچۈن كەبىنى زىيارەت قىلىشى  ئالالھقادىر بواللىغان كىشىلەرنىڭ »تەرجىمىسى:  ﴾َسِبيًل 

 .[ئايەت-06ئىمران  -ئال]سۈرە  «ئۇالرغا پەرز قىلىندى.
يولغا بولسۇن ياكى باشقا سەپەرلەرگە بولسۇن مەھرەمسىز  گەھەج سەپىرى نىڭئايال كىشى    

راھۇۋەي،  ىنبئىھەسەن ئەلبەسەرىي، ئىبراھىم نەخەئى، ئىسھاق  ،بۇ .چىقىشى توغرا بولمايدۇ
 .ربۇ توغرا قاراشتۇ .ئىبنى مۇنزىر ۋە ھەنەپى مەزھەب ئالىملىرىنىڭ قارىشىدۇر

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ھەدىسلەر ۋە بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمى بويىچە ئايالالرنىڭ يالغۇز،     
مالىك، ئىمام شافىئى ۋە ئىمام  ممەھرەمسىز سەپەرگە چىقىشى چەكلىنىدۇ. ئەمما ئىما

ئەۋزائى قاتارلىق ئالىمالر بۇ قاراشنىڭ ئەكسى بويىچە ئايالالرنىڭ مەلۇم شەرتلەر بىلەن 
 ئەمما ئۇالرنىڭ ايدۇ.چىقىشىنى دۇرۇس بولىدۇ دەپ قارز يالغۇز سەپەرگە مەھرەمسى

 دەلىلى يوق.شەرئى شەرتلىرىنىڭ  ھەربىرىنىڭ ئوتتۇرىغا قويغان
ىڭ سىرتقى كۆرىنىشىگە "ئۇالر ھەدسىن ئىبنى مۇنزىر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:     

مما ئۇالرنىڭ بېكىتكەن ئە ،شەرت بىلەن دۇرۇس دېگەن بولسىمۇ، مەلۇم ئاساسلىنىپ
 -03-09توم -33 الر توپلىمىدائىمىي كومىتېت پەتىۋا] ".شەرتلىرىنىڭ دەلىلى تولۇق ئەمەس

 .[بەت
"توغرا قاراشتا، ئايالنىڭ مەھرەمسىز باشقا  دائىمىي كومىتېت ئالىملىرى يەنە مۇنداق دەيدۇ:    

شۇنىڭدەك ئىشەنچىلىك ئايالالر  .ئەرلەر بىلەن بىرلىكتە ھەج سەپىرىگە چېقىشى توغرا بولمايدۇ
گەرچە ئايالالرنىڭ ئارىسىدا ئۇ ئايالنىڭ  .جامائىتى بىلەن بىرگە بېرىشىمۇ توغرا بولمايدۇ

چوقۇم ئەرلەردىن يولدىشى ياكى باشقا  .ھاممىلىرى ياكى ئانىسى بولغان تەقدىردىمۇ توغرا بولمايدۇ
ەر ھەجگە بىرگە بارىدىغان مەھرەم مەھرەم بولىدىغان ئەر تۇغقانلىرى بولىشى كېرەك. ئەگ

دائىمىي كومىتېت ]" .بولىدىغان ئەر تۇغقانلىرى بولمىسا، ئۇ ئايالغا ھەج قىلىش پەرىز بولمايدۇ
 .[بەت -02توم -33 الر توپلىمىپەتىۋا

 ھەممىدىن توغىرنى ئالالھ تائاال ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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