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ېھرام كىيگەندە شەرت قىلىشنىڭ پايدىسى توغرىسىدائ  

 
 نومۇرلۇق سوئال – 777111    
 :وئالس    
قەيەردە توسۇلۇپ قالسام شۇ يەر مېنىڭ »، گەندەركى غارامئېھ ە ئۈچۈنئۆمر-ھەج    

ىشنىڭ نېمە پايدىسى ېرك غادەپ شەرت قىلىپ ئېھرام «ئېھرامدىن چېقىش ئورنۇم
 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. ، بۇ ھەقتە بار؟
 : اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر    

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.ئالالھ تائاال ىرىغاساھابىل

پائالىيەتنى ئادا قىلىشتىن توسۇلۇپ  قىلغان كىشى نىيەتئۆمرىنى -ھەج    
مەن قەيەردە  ،ىسە، ئېھرامغا كېرىدىغان ۋاقىتتاقالىدىغان بىرەر ئىشتىن ئەنسىر

توسۇلۇپ قالسام شۇ يەر مېنىڭ ئېھرامدىن چېقىش ئورنۇم دەپ شەرت قىلىپ 
بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم زىبائە بىنتى زۇبەير ھەج  .ئېھرامغا كىرسە بولىدۇ

 قىلىشنى مەقسەت قىلىپ، ئۆزىنىڭ كېسەللىكتىن ئەنسىرىگەن ۋاقىتتا ئۇنىڭغا:
قىتتا، قەيەردە توسۇلۇپ قالسام شۇ يەر مېنىڭ سىز ئېھرامغا كىرىدىغان ۋا»

 بۇخارى]دېگەن.  «،ىڭركى غائېھرامدىن چېقىدىغان ئورنۇم دەپ شەرت قىلىپ ئېھرام
  ھەدىس[.-7081رىۋايىتى مۇسلىم ھەدىس. -9815رىۋايىتى 

شەرت بىلەن ئېھرامغا كىرگەننىڭ پايدىسى: ئېھرام كىيىپ مەككىگە ماڭغان     
دۈشمەن، يىرتقۇچ ھايۋان ياكى باشقا ھادىسىلەر مەككىگە كىشىنى كېسەللىك، 

ئادا قىلىشتىن چەكلەپ قويسا، ئۇ كىشى شۇ جايدا ئېھرامدىن  ئىبادەتنىكېرىپ 
چېچىنى ئالدۇرمايدۇ، ، شۇنداقال ھېچ جازا كەلمەيدۇبۇنىڭ ئۈچۈن ئۇ كىشىگە  .چىقىدۇ

پائالىيەتنى ئادا قىلىش قۇربانلىقمۇ قىلمايدۇ.  ئەگەر شەرت قىلماي توسۇلۇپ قىلىپ 
ئۈچۈن مەككىگە كىرەلمىسە، بىر قوي ئۆلتۈرۈپ، چېچىنى ئالدۇرۇپ توسۇلۇپ قالغان 

مۇشرىكالر ھۈدەيبىيە يىلى  جايدا ئېھرامدىن چىقىدۇ، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنى
مەككىگە كېرىشتىن چەكلىگەندە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم شۇ جايدا تۆگە ئۆلتۈرۈپ، 
چېچىنى ئالدۇرۇپ ئېھرامدىن چىققان، ساھابىالرنىمۇ شۇنداق قىلىشقا بۇيرۇپ، 

دېگەن.  «،مالنى بوغۇزالپ چېچىڭالرنى ئالدۇرۇپ ئېھرامدىن چىقىڭالر» ئۇالرغا:
  [.0171ۋايىتىبۇخارى رى]
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هِ ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:     َرةَ لِلَـّ َجَّ َوالحُعمح وا اْلح تِمُّ
َ
ِي   ََأ حَهدح تَيحََسَ ِمَن ال ُتمح َفَما اسح ِِصح حح

ُ
َوََل ََتحِلُقوا   فَإِنح أ

ُي ََمِلَّهُ  حَهدح ٰ َيبحلَُغ ال تولۇق ئۈچۈن  ئالالھھەج بىلەن ئۆمرەنى » تەرجىمىسى:  ﴾رُُءوَسُكمح َحَّتَّ
ئورۇنالڭالر، ئەگەر )دۈشمەن ياكى كېسەللىك سەۋەبىدىن( ھەجنى ياكى ئۆمرەنى ئادا قىلىشتا 
توسقۇنلۇققا ئۇچرىساڭالر، ئۇ ھالدا نېمە ئوڭاي بولسا )يەنى تۆگە، كاال، قويدىن نېمىنى 
تاپالىساڭالر(، شۇنى قۇربانلىق قىلىڭالر، قۇربانلىق قىلىنىدىغان مال جايىغا )يەنى 

 . [ئايەت-751بەقەرە ]سۈرە  «.ىلەنگەن جايغا( يەتمىگىچە بېشىڭالرنى چۈشۈرمەڭالربەلگ
"ئېھرامغا كىرىدىغان ۋاقىتتا شەرت  باز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ىنبئىشەيخ     

قىلىشنىڭ پايدىسى: شەرت بىلەن ئېھرام كىيگەن كىشىنى كېسەللىك ياكى باشقا 
تىن چەكلەپ قويسا، ئۇ كىشى ئېھرامدىن چىقىپ سەۋەبلەر پائالىيەتنى ئادا قىلىش

-98توم -71باز پەتىۋاالر توپلىمى  ىنبئىشەيخ ] ".ھېچ جازا كەلمەيدۇ كەتسە بولىدۇ،
 .[بەت
ئېھرامغا كىرىدىغان " ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    

شىنى ۋاقىتتا شەرت قىلىشنىڭ پايدىسى: شەرت بىلەن ئېھرام كىيگەن كى
كېسەللىك ياكى باشقا سەۋەبلەر پائالىيەتنى ئادا قىلىشتىن چەكلەپ قويسا، ئۇ 

ھېچ جازا كەلمەيدۇ ۋە قازاسىنى قىلىشمۇ  كىشى ئېھرامدىن چىقىپ كەتسە بولىدۇ،
 .[بەت-01توم - 00ن پەتىۋاالر توپلىمىيئىبنى ئۇسەيمى]كېرەك بولمايدۇ. 

  ىدۇر.ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچ    
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