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ھەج قىلىش ئۈچۈن يولغا چىقىپ، ھەجدىن بۇرۇن ۋاپات 
 بولۇپ كەتكەن كىشى ھەج قىلغان ھېسابلىنامدۇ؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -14814    
 :سوئال    
قىلىش ئۈچۈن ھەممە نەرسىلىرىنى  بىر كىشى پەرز ھەج    

سېتىپ ھەرەمگە يولغا چىققان بولۇپ، سەپەر جەريانىدا ئەجەل 
يىتىپ ۋاپات بولسا، بۇ قانداق بولىدۇ؟ ئۇ كىشى ھەج قىلغان 

 . ھېسابلىنامدۇ؟، بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن
 : جاۋاپ    
ردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋە    

 .ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ئىنسان ھەج قىلىشنى مەقسەت قىلىپ يولغا چىققاندىن     

ئۇ كىشى ئېھرام كىيگەندىن كىيىن : كىيىن ۋاپات بولغان بولسا
. ياكى ئېھرام كىيىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولۇشتىن خالى بولمايدۇ

ن بولسا، ئەگەر ئۇ كىشى ئېھرام كىيىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغا
مەقسىتىگە ئاساسەن ساۋاپ -ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنىڭ نىيەت

 .بېرىدۇ، لېكىن ئۇ كىشىنىڭ ئۈستىدىن پەرز ھەج ساقىت بولمايدۇ
ئەمما ئېھرامغا كىرگەندىن كىيىن ۋاپات بولغان بولسا، ئۇ      

كىشى ئۈچۈن ھەج قىلغاننىڭ ساۋابى بولىدۇ، بەلكى ئۇ كىشى 
ە دەپ تەلبىيە ئېيتقان ھالەتتە قەبىردىن قىيامەت كۈنى لەببەيك

قوزغىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كىشى ئۈچۈن قايتا ھەج قىلىپ 
 . قويۇش كېرەك بولمايدۇ
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ھەج قىلىش ئۈچۈن : شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھۇلالھدىن    
مال توپالپ ھەج قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغان كىشى 

ھەجنى : "بېرىپ مۇنداق دەيدۇتوغرىسىدا سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ 
مەقسەت قىلىپ، ھەج قىلىش ئۈچۈن ھەممە نەرسىسىنى سېتىپ 
يولغا چىقىپ ھەج قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات بولغان كىشى ئۈچۈن 
ئالالھ تائاالدىن ئۇ كىشىگە ھەج قىلغاننىڭ ساۋابىنى بېرىشنى 

چۈنكى ئۇ كىشى ياخشى ئەمەلنى مەقسەت . ئۈمىت قىلىمىز
ڭ يېتىشچە ئۇنىڭ تەييارلىقىنى قىلغان، قىلىپ كۈچىنى

مادامىكى ياخشى ئەمەلنى مەقسەت قىلىپ ئۇنىڭ تەييارلىقىنى 
بۇ توغرىدا . قىلغان كىشى ئۈچۈن ئۇ ئەمەلنىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ

رِْض ﴿ :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ
ْد ِِف اأْل َوَمن ُيَهاِجْر ِِف َسِبيِل اللَّـِه ََيِ

َوَمن ََيُْرْج ِمن بَيْتِِه ُمَهاِجًرا إىَِل اللَّـِه َورَُسوِِلِ ُثمَّ يُْدِرْكُه  ۚ   ُمَراَغًما َكِثرًيا وََسَعةً 
ْجُرُه لََعَ اللَّـهِ 

َ
: تەرجىمىسى ﴾اَوََكَن اللَّـُه َغُفوًرا رَِّحيمً  ۚ   الَْموُْت َفَقْد َوَقَع أ

كىمكى ئالالھ يولىدا ھىجرەت قىلىدىكەن، ئۇ زېمىندا چىقىش »
كىمكى ئۆيىدىن ئالالھنىڭ ۋە . يولى ۋە كەڭچىلىك تاپىدۇ

پەيغەمبەرنىڭ تەرىپىگە ھىجرەت قىلىپ چىقسا، ئاندىن يولدا 
ئالالھ ناھايىتى . ئۆلسە، ئۇنىڭ ئەجرىنى چوقۇم ئالالھ بېرىدۇ

سۈرە نىسا ]« .ە ناھايىتى مېھرىباندۇرمەغپىرەت قىلغۇچىدۇر ۋ
 [. ئايەت-411
ئۇ كىشى ھەج قىلىش ئۈچۈن ھەممە نەرسىسىنى سېتىپ     

تەييارلىق قىلغان بولسا، ئۇ كىشى ۋاپات بولغاندىن كىيىن ئۇ 
-كىشىنىڭ ھەجگە تەييارلىغان ئىقتىسادى بىلەن ئۇرۇغ



 

5 

ۇ، تۇغقانلىرى ياكى باشقا بىر كىشى ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەج قىلىد
 .  چۈنكى ھەج ئىسالمدىكى بەش ئاساسنىڭ بىرىدۇر

ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە،      
ئى »: بىر ئايال پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

ئانام ھەج قىلىش ئۈچۈن ئالالھقا ئەھدە ! ئالالھنىڭ ئەلچىسى
ىلىپ ھەج قىلىشتىن قىلغان ئىدى، ئەمما ئۇ ھەج ق( نەزىر)

ئىلگىرى ۋاپات بولدى، مەن ئۇنىڭ ئۈچۈن ھەج قىلىمەنمۇ؟ دەپ 
بۇ ۋىدالىشىش  «.ھەئە، دېگەن: سورىغاندا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم

ئىبنى ئۇسەيمىين پەتىۋاالر توپلىمى ". ]تۈگىدى. ھەججىدە بولغان
 [. بەت-131توم -14

ەت قىلىپ يولغا بىر كىشى ھەجنى مەقس: يەنە بىر سوئالدا     
چىقىپ، ھەرەمگە كېلىشتىن ئىلگىرى ئايرۇپىالن ھادىسىگە 
ئۇچراپ ۋاپات بولغان بولسا، ئۇ كىشى ھەج قىلغان ھېسابلىنامدۇ؟ 

ھەجنى مەقسەت : "دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاب بېرىپ مۇنداق دەيدۇ
قىلىپ يولغا چىقىپ ھەج پائالىيەتلىرىنى ئادا قىلىشتىن 

لۇپ كەتكەن بولسا، ئۇ كىشى ھەج قىلغان ئىلگىرى ۋاپات بو
ھېسابالنمايدۇ، لېكىن ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنىڭ ئەمىلى ۋە 

ئەمما ھەج ئۈچۈن ئېھرامغا . نىيىتىگە مۇۋاپىق ساۋاپ بېرىدۇ
كىرىپ، ھەج پائالىتىنى تولۇق ئادا قىلىشتىن ئىلگىرى ۋاپات 

 چۈنكى. بولغان بولسا، ئۇ كىشى ھەج قىلغان ھېسابلىنىدۇ
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەجگە ئېھرام كىيىپ ئەرەپاتتا تۇرغاندا 
تۆگىدىن چۈشۈپ كېتىپ ۋاپات بولغان كىشى توغرىسىدا مۇنداق 

ئۇ كىشىنى سۇ ۋە سىدىر بىلەن يۇيۇڭالر، ئىككى پارچە »: دېگەن
رەخت بىلەن كېپەنلەڭالر، كېپەنگە خۇشبۇي نەرسە ئىشلەتمەڭلەر، 
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ى ئۇ كىشى قىيامەت كۈنى ھەجگە بىشىنى يۆگىمەڭالر چۈنك
.  تۈگىدى «.تەلبىيە ئېيتقان ھالەتتە قەبرىدىن قوزغىتىلىدۇ

 [.بەت-151توم -14" )ئىبنى ئۇسەيمىين پەتىۋاالر توپلىمى]"
 .  ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر     
     

 


