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 قالدۇرۇلۇشى مۇمكىنئىمتىهاندىن  ھىجاب سهۋەپلىك 

     نومۇرلۇق سوئال -39443

  :سوئال

مهلۇم بىر دۆلهتنىڭ تىببى پاكۇلتىتىدا ئىلىم تهھسىل قىلىۋاتقان 

بىر قىز ئوقۇغۇچى ھىجابلىنىشنى خااليدۇ، ئهمما ئۇ ھىجابى سهۋەبلىك 

ئۇنىۋېرسىتېتىنى . ئىمتىهاندىن قالدۇرۇپ قويۇلۇشىدىن ئهنسىرەيدۇ

ابالنمىسىمۇ بوالمدۇ؟، قانداق قىلىشى كېرەك، بۇ تۇگۇتۇپ بولغۇچه ھىج

          . ھهقته تهپسىلى جاۋاپ بېرىشىڭالرنى ئۈمىت قىلىمهن

  :جاۋاب

  .ساناالر جانابى ئالالھقا خاستۇر- بارلىق ھهمدۇ

خانىمالرنىڭ يات ئهرلهرنىڭ ئالدىدا ھىجابلىنىشى پهرز بولۇپ، بۇ - قىز

ئى «: ته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ھهق. توغرىدا كۆپلىگهن دەلىللهر بار

ئاياللىرىڭغا، قىزلىرىڭغا ۋە مۆمىنلهرنىڭ ئاياللىرىغا ! پهيغهمبهر

ئېيتقىنكى، پۈركهنجى بىلهن بهدىنىنى ئورىۋالسۇن، بۇنداق قىلغاندا 

دە، باشقىالر ئۇالرغا - ئهڭ ئوڭاي تونۇلىدۇ) ر ئىكهنلىكىھۈر ئايالال(ئۇالرنىڭ 

غۇچىدۇر، ناھايىتى مهغپىرەت قىل) هندىلىرىگهب(ئالالھ . چېقىلمايدۇ

  ].ئايهت- 59سۈرە ئهھزاپ [» .ناھايىتى مېهرىباندۇر

مۆمىنهلهرگه ئېيتقىنكى، « :يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ

نامهھرەملهرگه تىكىلىپ قارىمىسۇن، ئهۋرەتلىرىنى ياپسۇن، تاشقى 

هكلىرى بىلهن زىننهتلىرىدىن باشقا زىننهتلىرىنى ئاشكارىلىمىسۇن، لېچ

زىننهتلىرىنى ) تاشقى زىننهتلىرىدىن باشقا(كۆكرەكلىرىنى ياپسۇن، 

ئهرلىرىدىن، ئاتىلىرىدىن، يا قېيىن ئاتىلىرىدىن، يا ئوغۇللىرىدىن، يا 
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ئهرلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، يا ئۆز قېرىنداشلىرىدىن، يا قېرىنداشلىرىنىڭ 

يا دىنداش ئايالالردىن، ئوغۇللىرىدىن، يا ھهمشىرىلىرىنىڭ ئوغۇللىرىدىن، 

يا قول ئاستىدىكى چۆرىلهردىن، يا خوتۇنالرغا ئېهتىياجى يوق خىزمهتچىلهر 

دىن، يا ) يهنى قېرى، دەلدۈش بولغانلىقتىن جىنسىي شهھۋىتى يوقالر(

) يهنى باالغهتكه يهتمىگهن(لىق جايلىرىنى ئۇقمايدىغان ئايالالرنىڭ ئۇيات

بالىالردىن باشقا كىشىلهرگه كۆرسهتمىسۇن، زىننهتلىرىنى كىشىلهرگه 

بهختكه ! بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاياغلىرىنى يهرگه ئۇرمىسۇن، ئى مۆمىنلهر

 -31سۈرە نۇر [» .ڭالر ئالالھ قا تهۋبه قىلىڭالرئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھهممى

    ]. ئايهت

. دەرس ۋە خىزمهتنى باھانه قىلىپ ھىجابالنماسلىق جايىز بولمايدۇ

مهلۇم دۇنيالىق مهنپهئهتنى دەپ شهرئى دەلىللهرنى قايرىپ قويۇپ، ئالالھ 

  . چهكلىگهن نهرسىلهرگه ئهگىشىش توغرا ئهمهس 

مهزكۇر قىز ئوقۇغۇچى دىنىنى ياخشى قوغدىشى، دەرسىنى تاشالشقا 

چۈنكى . (ۇ ھىجابىنى تاشلىماسلىقى الزىم بولىدۇتوغرا كهلگهن تهقدىردىم

يدىغان ھىجاب ئۇنىڭ ئىززىتى، ئىپپىتى، ئىمانى ۋە ياخشىلىققا يېتهكله

                                       ) -  م-.ئاساسلىق ئامىلىدۇر

شۇنى بىلىۋىلىشېمىز كېرەككى، كىمىكى ئالالھقا تهۋەككۇل 

. ىتى ۋە ھىمايىسىگه ئېرىشهلهيدۇالقىلىدىكهن ئۇ ئنسىان ئالالھنىڭ كاپ

كىمكى ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىدىكهن ئالالھ ئۇنىڭ ئىشلىرىنى 

كىمكى ئالالھ «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ

ئالالھ ئۇنىڭغا . الالھ ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇتىن قورقىدىكهن، ئ
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ىدۇ، كىمكى ئالالھقا تهۋەككۈل قىلسا، ئالالھ ئويلىمىغان يهردىن رىزىق بېر

  ].  ئايهتلهرنىڭ بىر قىسمى-3-2سۈرە تاالق [» .ئۇنىڭغا كۇپايه قىلىدۇ 

بۇ سهۋەپتىن كهلگهن ھهر قانداق ئهزىيهت ۋە مهسخىرىلهرگه سهۋر 

قىلىپ، دىنىنى قوغداش ئارقىلىق ئالالھ ۋەدە قىلغىن ئهجىر ۋە 

كۆرسهتكهن تىرىشچانلىق  ۈچۈنمۇكاپاتالرنى قولغا كهلتۈرۈش ئ

ئېتىقادتىن قىممهتلىكراق نهرسه -مۇسۇلمان ئۈچۈن ئهقىدە .ھېسابلىنىدۇ

  .بولمىسا كېرەك

سىلهردىن كىيىن شۇنداق بىر «: ر ئهلهيهسساالم مۇنداق دەيدۇپهيغهمبه

زامان كېلىدۇكى، ئۇالر دىنىنى ساقالش يولىدا تارتقان ئهزىيهتلهر، ماددى ۋە 

رغا سهۋر قىلغانلىقى ئۇچۇن، ئهجىردە سىلهرنىڭ مهنىۋى بىسىمال

. تهبهرانى رىۋايىتى. [»للىك شهھىدنىڭ باراۋېرىدە بولىدۇئىچىڭالردىكى ئه

ومۇرلۇق ن-2234ئالبانى ساغالم ھهدىسلهر توپلىمى ناملىق ئهسىرىنىڭ 

  . ]ھهدىسته رىۋايهت قىلغان

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

 
  

  

  

  

  

  


