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كۈنى يەنى تەرۋىيە كۈنى ئېھرامدا يۈز بېرىدىغان خاتالىقالر-8زۇلھەججىنىڭ   

 
 

 نومۇرلۇق سوئال - 07243 
 : وئالس

ئىككى تۆۋەندىكىدەك كۈنى يەنى تەرۋىيە كۈنى كىشىلەردە -8نىڭ ھەججىزۇل
 تۈرلۈك ئىشنىڭ يۈز بېرىۋاتقانلىقىنى مۇالھىزە قىلىمىز:

 ئۇالرنىڭ ھەجگە ھەرەم مەسچىتىدىن ئېھرام كېيىۋاتقانلىقى. -1
ئۇالرنىڭ ئۆمرە ئۈچۈن كىيگەن ئېھراملىقلىرىنى كېيمەيدىغانلىقىنى   -2

بۇ ھەقتە  ن ئىشلىرى توغرىمۇ ياكى خاتامۇ؟.قىلغاڭ بۇالرنى. كۆرىۋاتىمىز
 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمىز. 

 : اۋاپج   
 بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.   

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.نغا ئالالھ تائاالىرىساھابىل

يىدىغان ۋاقىتتا يۈز بېرىدىغان خاتالىقالرنى تۆۋەندە ېھاجىالر ھەجگە ئېھرام ك    
 تەپسىلى بايان قىلىمىز:

تەرۋىيە كۈنى  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يئۇسەيمى ىنبئىشەيخ مۇھەممەد     
 الىقالر:ئېھرام كىيىدىغان ۋاقىتتا يۈز بېرىدىغان خات نىڭھاجىالر

بىرىنچى: بەزى كىشىلەر ھەجگە ھەرەم مەسچىتىدىن ئېھرام كىيىش زۆرۈر     
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر ئېھرام كىيىش ئۈچۈن جاپا تارتسىمۇ يىراق  دەپ قارايدۇ،

ھەرەم مەسچىتىدىن ئېھرام  .جايالردىن ھەرەمگە كېلىدۇ، بۇ تۈپتىن خاتا قاراش
كىيىش زۆرۈر ئەمەس، بەلكى سۈننەت بويىچە ھاجىالر ئۆزلىرىنىڭ تۇرغان 

ئۆمرە قىلىپ بولغاندىن كېيىن  ە كېرامالرساھاب. ئورۇنلىرىدىن ئېھرامغا كېرىدۇ
كېيىن  پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ كۆرسەتمىسى بىلەن ئېھرامدىن چىققان،

كىيگەن، ئۇالر ئېھرام كىيىش ئۈچۈن ھەرەم  تەرۋىيە كۈنى ھەجگە ئېھرام
مەسچىتىگە كەلمىگەن، بەلكى ھەر بىر كىشى ئۆزىنىڭ تۇرغان جايىدىن ئېھرامغا 

ئىش، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم دەۋرىدە بولغان سۈننەت  .كىرگەن
يىشنىڭ سۈننىتى ھەر بىر كىشى قەيەردە بولسا يەنى مەككىدە ېھەجگە ئېھرام ك

)ھازىرقى ۋاقىتتا بەزى ھاجىالر مىنادا  لسا مەككىدىن، مىنادا بولسا مىنادىنبو
ۇ يەردىن ئورۇن تۇتۇۋېلىش ئۈچۈن مىناغا بۇرۇن چىقىۋالىدۇ( قەيەردە بولسا ش

 رىشى كېرەك.ېئېھرامغا ك
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لىمىسا ئۇنى ىتاز-ئىككىنچى: بەزى ھاجىالر ئۆمرىگە كىيگەن ئېھرامنى يۇيۇپ    
چۈنكى  .وغرا بولمايدۇ دەپ قارايدۇ، بۇمۇ توغرا بولمىغان قاراشھەج ئۈچۈن كىيسە ت

ئېھرام كىيگەندە ئېھرام كېيىمنىڭ يېڭى ياكى بەك پاكىزە بولىشى شەرت 
، ئېھرامنى قىلىنمايدۇ، پاكىزە بولسا ياخشى ئەلۋەتتە، ئەمما ئۆمرە ئۈچۈن كىيگەن

 ھەجدە كىيسە توغرا بولمايدۇ دېگەن سۆز  توغرا ئەمەس. 
دا سۆزلىگەنلىرىم ھاجىالردىن ھەجگە ئېھرام كىيىدىغان ۋاقىتتا يۈز ىيۇقىر    

شەيخ ]بېرىدىغان بەزى خاتالىقالرغا نىسبەتەن كۆڭلۈمگە كەلگەنلىرىدىن ئىبارەت. 
ئۆمرە قىلغۇچىالردىن يۈز بېرىدىغان -ھەج" ن رەھىمەھۇلالھنىڭيئىبنى ئۇسەيمى

 .[ېلىندىدىن ئىرىناملىق ئەس تۈزۈتۈش"خاتالىقالرنى 
 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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