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مۇقەددىمە
ثظٌ اهلل اىزحَِ اىزحٌَ
ثبرچە ٍەدھىَە ۋە ٍبختبػالر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋىؼچىظىي
ۋە ئىگىظي ثوىغبُ جبّبثي ئىبىالھ تبئبغاىب خبطىتۇرۇ ئۇّى غىب
مبئىْىىىىبتتىني جىَىىىىي ٍەۋجۇداتْىىىىىڭ طىىىىبّىچە ٍەدھىىىىىَە
ئوقىىىىۇٍَەُ ۋە ئىىىىۇّي چىىىىىِ قەىجىَىىىىدىِ ئۇىىىىىۇاالٍَەُۇ
ئىْظىىبّىَەتْي جبھبىەتْىىىڭ قبراۇغۇىۇقيىزىىىدىِ ئىَبّْىىىڭ
ّۇرىغىىىب چىقىىىىزىغ ئۋچىىىۋُ ئىىىبىەٍيەرلە رەھىىىَە قىيىى ى
ئەۋەتىيىىىگەُ ئۇىىىىۇە پەٍغەٍجىزىَىىىىش ھەسرىتىىىي ٍىىىۇھەٍَەد
ئەىەٍھىظظىىىبغٍغب دۇرۇد-دۇئىىىبىىزىَْي ٍىىىوىالٍَەُۇ ئۇّىىىىڭ
ئىىىىبئىيە تبۋاثىئبتيىزىغىىىىبل طىىىىبھبثىيىزىغبل ئۇّىىىىىڭ ٍىىىىوىىْي
داۋاٍالػىىىتۇرۇې مۋيىقاتقىىىبُ ٍۇطىىىۇىَبُ قۋزىْداػىىىيىزىَغب
ٍەۇگۋىۋك ئبٍبّيىق تىيەٍَەُۇ
ئىْظىىبّىَەتْىڭ ثىىۇ دۇَّىىبدىني ئەپ ػىىەرەپيىل ۋە ئەپ
ئبىىىدىْقي ۋەسىسىظىىي ئۉسىْىىىڭ ٍبراتقۇچىظىىىْي توّىىۇع ۋە
ئۇّىڭ ئىظتىگىْي ثىوٍىچە ھبٍىب مەچىۋرۊع ئىنەّيىنىىدە
پۋتىىۋُ طىىبٍبۋى دىىىْالر ئوتتۇرىظىىىدا ھۋچقبّىىداق ئى ىىتىالې
ٍوقتىىىۇرۇ ئىىىبىالھ تبئىىىبغ تەرىسىىىىدىِ مەىىىىگەُ دىْالرّىىىىڭ
ھەٍَىظي پەقە ٍۇػىۇ ئىننىي ٍەقظىە ثىيەّىال مەىىگەُۇ

ٍۇقەددىَە
«ٍبراتقۇچىْي توّۇېل ئۇّىىڭ ئىظىتىگىْي ثىوٍىچە ٍبػىبع»
دېگەُ ثىۇ ئۇىۇاىقار ػىۇئبر ئىظىالً دىْىىدا «ئىجىبدە » دەې
ئبتىيىدۇۇ
ھەئەل ئىجىىىبدە دېىىىگەُ ثبرٍىىىبق ثىىىىيەُ طىىىبّىغىيي
ثوىىىىدىغبُ ۋە ثىىىز قىىبّچە ٍىْۇتْىىىڭ ئىچىىىدە ئىىبدا قىيىىى
ثوىىىىدىغبُ چەميىىىل ئەٍەىيەرّىىىال مۉرطىىەتَەٍدۇۇ ثەىنىىي
ئىجبدە ٍۇطۇىَبُ ئبدەٍْىڭ پۋتۋُ ٍىۋرۊع-تۇرۇػىيىزىْيل
ئۇّىىىىڭ ھبٍبتىْىىىىڭ ھەٍىىىَە طىىىبھەىىزىْي ئىىىۉس ئىچىىىىگە
ئبىىىىدىغبُ چىىوپ ثىىىز ئىظىىىٌۇ دېىىَەكل ئىجىىبدە –ٍىىۇقىزىقي
تەرىسىىي ثىىىيەُ ئۋَتقبّىىدا -ھەٍىىَە جبٍىىدا ۋە ھەٍىىَە ئىؼىىتب
تەىەة قىيىْىدۇۇ ئەھقاه ٍۇّداق ئىنەُل ٍەطچىتتە ٍىۉٍىِل
ئبئىيىىىىدە پبطىىىىقل ئىىىىدارە-جەٍئىىىىَەتيەردە موٍَۇّىظىىى ل
ثىىبسارغردا ئبىىىداٍچيل طىىودا-طىىۋتىقتب طىىبختىسەس ثوىغىىبّالرّي
ھەرلىشٍىىۇ ئىىبىالھ تبئبغّىىىڭ تەىەة قىيغىْىىي ثىىوٍىچە ئىىىغ
مىىىۉرۊېل ئۇّى غىىىب ئىجىىىبدە قىيغىىىبُ ھبىىىىدا ٍبػىىىىغۇچىالر
دېگىيي ثوىَبٍدۇۇ چۋّني ئىجبدە دېگەُ ئبدەٍْىىڭ پۋتىۋُ
ٍۋرۊع-تۇرۇػىيىزىْي رەتىنە طىبىىدىغبُل قى غىزىىقيىزىْىي
ئىظىىالھ قىيىىى تۋسىتىىىدىغبُ تەرثىىىَە خىىبرامتۋزىگە ئىىىگە
ّەرطەۇ ػىۇّىڭ ئۋچىۋُ ئىجىبدە ٍىۉٍىِ ئبدەٍْىىڭ پۋتىۋُ
ھبٍبتىْىىىڭ ھەٍىىَە طىىبھەىىزىْي ئىىۉس ئىچىىىگە ئبىىىىدۇۇ ئىىۇ
ھەرلىشٍىىۇ خەددى ھىىۉددە قىيىْغىىبُ ۋەسىسىْىىي ٍبخؼىظىىي-
ٍبٍىْيل چى ي-طبختىظىي ھەٍَىظىىْي قىبرا-قوٍىۇق قىيىى
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ٍۇقەددىَە
ئبرقىىىىب ئىؼىىىىىنتىِ ئۉتنۋسىقەتنەّىىىىدەك ئۉتنۋسىىىىىقەتنىيي
ثوىىدىغبُ ّەرطە ئەٍەصل ثەىني ئۇ ئىجىبدە ۇ ئىجىبدەتيەرّي
تبپؼىىۇرۇې ئىىبىغۇچي ھوػىىَبر ۋە ئىىبداىەتيىنتۇرۇ ئىىۇ ثۇّىىداق
ثوىىؼىغب ئەطال ٍوه قوٍَبٍدۇۇ
«ٍىىىبراتقۇچىْي توّىىىۇېل ئۇّىىىىڭ ئىظىىىتىگىْي ثىىىوٍىچە
ٍبػىىىبع»تىىىىِ ئىجىىىبرە ئوٍىىىۇٍىٌ ئىجىىىبدەتْي ثى ۋىىىزىٌ
داۋاٍالػىىتۇرۇع ٍوىىىىدا ثەىگىيىىىل روه ئوٍْىؼىىي ئۋچىىۋُ
ثەسى ٍەخظۇص ئىجبدەتيەر ثەىگىيەّگەُ ثوىۇېل ئۇغر ّبٍبسل
روسال سامب ۋە ھەج قبتبرىىقالردۇرۇ
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ئىبادەت
ئىبادەتىىڭ قوبۇل بولۇظ غەرتلىرى
ئىظىىىالً دىْىْىىىىڭ پزىْظىىىىسىدال ٍۇطىىىۇىَبّدىِ طىىىبدىز
ثوىغبُ ھەر قبّداق ثىز ئەٍەه -ئىجبدەتْىڭ ئىبىالھ تبئبغّىىڭ
دەرلبھىدا قوثۇه ثوىىؼىي ئۋچىۋُ ئىننىي چىوپ ػىەر ثىبر
ثوىىىىۇېل ثىىىىزى ئى ىىىالصل ٍەّە ثىىىىزى ئەٍەه-ئىجبدەتْىىىىڭ
ئىظىىالً مۉرطەتَىظىىىگە ئۇٍغىىۇُ ثوىىؼىىىدۇرۇ ثىىۇ ئىننىىي
ػەر توىۇق ھىبسىز ثوىَىغىبُ قبّىداقال ثىىز ئەٍەه-ئىجىبدە
قوثۇه ثوىَبٍدۇۇ ثۇّىڭ تەپظىالتي ٍۇّداق<
3ۇ ئى ىىىالص ئىجبدەتْىىىىڭ مبپبىىتىىىىدۇرۇ ئى الطىىىتىِ
ٍەھىىزۇً قبىغىىبُ ئىجىىبدە ئىىبىالھ تبئبغّىىىڭ دەرلبھىىىدا رە
قىيىْىىىىدۇۇ ئى ىىىالص -ھەر ئىؼىىىْي ئىىىبىالھ تبئىىىبغ ئۋچىىىۋّال
قىيىىىغ ٍەّىىي قىيَىىبقچي ثوىغىىبُ ھەر قبّىىداق ثىىىز ئەٍەه-
ئىجىىىبدەتتە پەقە ئىىىبىالھ تبئبغّىىىىڭ راسىيىقىْىىىي مىىىۉسىەع
دېگەّيىنتۇرۇ پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىظظىبغٍْىڭ<« ئەٍەىيەرّىىڭ
قوثىىىۇه ثوىىؼىىىي پەقە ّىىىىَەتيەرلە ثىىىبايىقتۇرل ھەرمىىىىٌ

ئىجبدە
( )1

ئۉسىْىڭ ّىَە قىيغىبُ ّەرطىظىىگە ئۋزىؼىىدۇ» دېىگەُ
ھەدىظي ئى الطْىڭ ئەٍەه ئىجبدەتيەرّىڭ قوثىۇه ثوىىؼىىدا
ػەر ئىنەّيىنىگە دەىىيدۇرۇ
4ۇ ئىجبدەتْىىىىىڭ ئىظىىىىالً مۉرطەتَىظىىىىىگە ئۇٍغىىىىۇُ
ػەمىيدە ئبدا قىيىَْبطيىقي ثۇ ئىجبدەتْىىڭ رە قىيىْىؼىىغب
طىىەۋەة ثوىىىىدۇۇ چىىۋّني ئىظىىالً دىْىىىدا ھەر قبّىىداق ثىىىز
ئىجبدەتْىىىڭ ٍەىىىۇً قبئىىىدە -طىظتۋَىظىىي ثىىبرۇ ػىىۇۇب ئىىۉسى
خبىىغىىبُ ٍىىوه ثىىىيەُ ئىجىىبدە قىيغبّالرّىىىڭ ئىجىىبدە دەې
قىيغىىىبّيىزى ثىنىىىبردۇرۇ پەٍغەٍىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىبغٍْىڭ«
مىَني ئەٍەىىْي ثىشّىىڭ دىْىَىىشدا مۉرطىىتىيگەُ ثىوٍىچە
قىيَبٍدىنەُل ئۇّىڭ قىيغبّيىزى رە قىيىْىدۇ»( )2دېىگەُ
ھەدىظىىىىىي قۇرئىىىىىبُ مەرىىىىىىٌ ۋە طىىىىىەھىھ ھەدىظىىىىىيەردە
مۉرطىتىيگەُ قبئىىدە-طىظتۋَىظىي ثىوٍىچە ئورۇّىداىَىغبُ
ئەٍەه-ئىجبدەتيەرّىىىڭ ئ ىبىالھ تبئبغّىىىڭ دەرلبھىىىدا قوثىىۇه
ثوىَبٍدىغبّيىقىغب دەىىيدۇرۇ

ــــ

( )1ثۇخبرى رىقاٍىتيۇ
(ٍ )2ۇطيىٌ رىقاٍىتيۇ
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ئىجبدە
ئىبادەتلەروىڭ تۈرلىرى
ئىظىىىىالً ئىجىىىىبدەتيىزى جىظىىىىَبّىٌ ئىجىىىىبدەتيەرل
ئىقتىظىبدىٌ ئىجىىبدەتيەر ۋە جىظىَبّىٌ ھەً ئىقتىظىىبدىٌ
ئىجبدەتيەر دەې 5تۋرلە ثۉىۋّىدۇۇ
جىظىىَبّىٌ ئىجىىبدەتيەر دېگىْىَىىىش< ّبٍىىبس ئوقىىۇعل
روسا تۇتۇعل ئبتب-ئبّىْىڭ خىشٍىتىْي قىيىغ دېگەّگە
ئوخؼبع ثەدەّْىڭ ھەرىنىتي ثىيەُ ئورۇّدىيىىدىغبُ
ئىجبدەتيەرّي مۉرطىتىدۇۇ
ئىقتىظبدىٌ ئىجبدەتيەر دېگىْىَىىش< سامىب ل طىەدىقە
ۋە فىتىىىز طەدىقىظىىي ثۋىىزىغل ٍوقظىىۇىالراب خبىىظىىبّە
پۇهٍ-به ٍبردەً قىيىغ دېگەّگە ئوخؼبع پىۇه طىەرې
قىيىىىىىغ ثىىىىيەُ ئىىىىبدا قىيىْىىىىىدىغبُ ئىجىىىىبدەتيەرّي
مۉرطىتىدۇۇ
جىظَبّىٌ ھەً ئىقتىظبدىٌ ئىجىبدەتيەر دېگىْىَىىش<
جىھىىبدل ھەجل ئىىۉٍزەل ئىيىىىٌ تەھظىىىو قىيىىىغ ٍوىىىىدا
طىىىەپەر قىيىىىىغ دېگەّىىىگە ئوخؼىىىبع ھەً ثەدەّْىىىىڭ
ھەرىنىتي ثىيەُ ھەً پۇه –ٍبه طەرې قىيىغ ثىىيەُ
قىيىْىدىغبُ ئىجبدەتيەرّي مۉرطىتىدۇۇ
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ئىجبدە
ئىبادەتتە ۋاكالەت
3ۇ جىظىىَبّىٌ ئىجىىبدەتيەردىِ ّبٍىىبس ئۋچىىۋُ ۋامىىبىە
قوثىىۇه قىيىَْبٍىىدۇ( ٍەّىىي ثىىىزاۋ ٍەّە ثىىىزى ئۋچىىۋُ ّبٍىىبس
ئوقىىۇې قوٍۇػىىي جىىبئىش ئەٍەص)ۇ ثۇّى غىىب پۋتىىۋُ ئىظىىالً
فىقھىؼۇّبطىىيىزى ئىتتىسىىبقتۇرۇ ئەٍَىىب ئۋطىىتىدە پەرس ٍىىبمي
ئىىبتىقەتنەُ روسىظىىي قبىغىىبُ ھبىىىدا ئۉىىىۋې مەت ىنەُ ئىىبدەً
ئۋچۋُ ئۇّىڭ ثبىىيىزىْىىڭ ئۇّى غىب ۋامىبىىتەُ روسا تۇتىۇې
قوٍۇع ٍەطىيىظىدە ئى تىالې ثبر()3ۇ
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( )3ئىَىىبً ثۇخىىبرى ثىىىيەُ ٍۇطىىيىٌ ئىجْىىي ئبثجبطىىتىِ رىىىقاٍە
قىيغىىىبُ ثىىىىز ھەدىظىىىنە مىىىۉرەل ثىىىىز ئبٍىىىبه پەٍغەٍىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىىبغٍدىِ «ٍبرەطىىىۇىەىالھا ئبّىىىبً ئۉىىىىۋې مەتتىىىيل
ئۇّىىىڭ ئۋطىىتىدە ئىىبتىقەتنەُ روسىظ ىي قبىغىىبُ ئىىىدىل ٍەُ
تۇتىىىىۇې قوٍظىىىىبً ثوغٍىىىىدۇ؟» دەې طىىىىورىغبّدال پەٍغەٍىىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىبغً ئۇّى غىىب<« ھەئەل تۇتىىۇې قوٍظىىى ىش ثوىىىىدۇل
ئۋَتى چىىىۇل ئەلەر ئبّى ىشّىىىىڭ ئۋطىىىتىدە ثىزاۋّىىىىڭ قەرسى
ثوىغبُ ثوىظبل تۉىەٍتتى ىش ئەٍەطَۇ؟ »دېگەُۇ ئىَبً ثۇخىبرى
ثىيەُ ٍۇطىيىٌ ئىجْىي ئبثجبطىتىِ رىىقاٍە قىيغىبُ ٍەّە ثىىز
ھەدىظىىنە مىىۉرەل ثىىىز ئىىبدەً پەٍغەٍىىجەر ئەىەٍھىظظىىبغٍدىِ
ئبّىظىْىڭ راٍىشاّىدا تۇتبىَىغىبُ پەرس روسىظىي قبىغىبُ ھبىىدا
ۋاپىىب ثوىغىىبّيىقىْي ۋە ئۇّىىىڭ ئورّىغىىب روسا تۇتىىۇې قوٍىىۇع

16

ــــ

ئىجبدە
ھەققىىىىىىىىدە طىىىىىىىورىغبّدال پەٍغەٍىىىىىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىىىىىبغً
ئۇّى غىىىب<«ئبّبۇْىىىىڭ ئۋطىىىتىدە ثىزاۋّىىىىڭ قەرسى ثوىظىىىبل
ئۉتەٍتتىىىىىىىىىىىڭ؟» دەې طىىىىىىىىىىورىغبُۇ ئىىىىىىىىىىبدەً «ھەئەل
ئۉتەٍتتىٌ»دېگەُل ئبّدىِ ئۇّى غب<«ئبىالھْىڭ ھەققىْي ئبدا
قىيىغ ھەٍَىدىِ ٍۇھىَدۇر»دېگەُۇ
ھەّەفىٌل ػبفىئىٌل ٍبىىني ۋە ھەثْەىىٌ ٍەسھەثيىزىگە مىۉرەل
ھبٍىىب ئىىبدەً ئۋچىىۋُ ثبػىىقب ثىزىْىىىڭ روسا تۇتىىۇې قوٍۇػىىي
جبئىش ئە ٍەصۇ چۋّني ٍۇّداق ئبدەً تۋْىي طىبق ثوىظىب ئىۉسى
تۇتىىىدۇۇ ئەلەر مۋظىىەه ثوىظىىبل طىىبقبٍىغىچە مۋتىىىدۇۇ ئەلەر
طبقىَىؼتىِ ئۋٍىد ثوىَىظب ٍبمي ثەك قۋزى مەتنەُ ثوىظىبل
تۇتبىَىغبُ ھەر ثىز مۋّي ئۋچۋُ فىدىَە ثۋزىدۇۇ
ئەٍَىىىب ئۉىىىىۋې مەتىىىنەُ ئبدەٍْىىىىڭ تۇتبىَىغىىىبُ روسىظىىىىغب
مەىظىىەكل ػىىبف ىئىٌ ٍەسھىىىجىگە مىىۉرەل ئۇّىىىڭ پەرسەّتيىىىزى
تۇتۇې قوٍۇع ٍبمي فىدىَە ثۋزىؼتىِ ئىجبرە ئىننىظىىْىڭ
ثىزىْىىي تبىالٍىىدۇۇ ھەّجەىىىىٌ ٍەسھىىىجىگەر مىىۉرەل ٍۋَتْىىىڭ
تۇتبىَىغىىىىبُ روسىظىىىىي ئىىىىبتىقەتنەُ روسا ثوىظىىىىبل ئۇّىىىىىڭ
پەرسەّتيىزىىىىىدىِ ثىىىىىزى تۇتىىىىۇې قوٍظىىىىب ثوىىىىىىدۇل ئەلەر
راٍىشاّْىڭ روسىظي ثوى ظبل تۇتۇې قوٍۇػقب ثوىَبٍىدۇۇ ٍىبىىنىٌ
ۋە ھەّەفىىىىىٌ ٍەسھەثيىىىىىزىگە مىىىىۉرەل ٍۋَىى ى ئۋچىىىىۋُ روسا
تۇتۇىَبٍىىدۇل ّىىبۋادا ٍۋَ ى ئۋطىىتىدىني روسىْىىي ئىىبدا قىيى ى
قوٍىىۇع ھەققىىىدە ۋەطىىىَە قىيغىىبُ ثوىظىىبل فىىىدىَە ثۋىىزىغ
ثىىىيەُ ئىىبدا قىيظىىب ثوىىىىدۇۇ(«ئىجىىبدەتيەردە ۋامىىبىە »ّىىبٍيىق
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ئىجبدە
4ۇ سامب ل فىتىىز طەدىقىظىي ۋە ھەر قبّىداق ثىىز خەٍىز-
ئىھظىىبّغب ئوخؼىىىىغبُ ئىقتىظىىبدىٌ ئىجىىىبدەتيەردە ۋامىىىبىە
قوثۇه قىيىْىدۇل ٍەّىي سامىب ل فىتىىز طەدىقىظىي ۋە خەٍىز-
ئىھظىىىبُ قبتىىىبرىىقالرّي ھەقيىىىىق ثوىغىىىبُ مىؼىىىىيەرّىڭ
قوىيىزىغب ٍەتنۋسۊې ثۋزىغ ۋە تەقظىىٌ قىيىؼىقب ئوخؼىىغبُ
ئىؼالردا پۇهٍ-ىبه ئىگىظىي ثبػىقب ثىزىْىي ئۉسىىدىِ ۋەمىىو
قىيى ثەىگىيىظە ثوىىدۇل دېگەّيىلۇ
5ۇ ھەجنە ئوخؼىغبُ ھەً جىظىَبّىٌ ھەً ئىقتىظىبدىٌ
ئىجىىبدەتيەرّي ثىزاۋّىىىڭ ثبػىىقب ثىىىزى ئۋچىىۋُ ئىىبدا قىيى ى
قوٍىىىۇع ٍەطىيىظىىىىدە ئىظىىىالً فىقھىؼىىىۇّبص ئىىىبىىَيىزى
ئوتتۇرىظىىىدا ئى ىىتىالې ثىىبرۇ ٍىىبىىنىٌ ٍەسھىجىىىدىِ ثبػىىقب
ٍەسھەثىىىىيەرلە مىىىىۉرەل ھەً جىظىىىىَبّىٌ ھەً ئىقتىظىىىىبدىٌ
ئىجىبدەتيەرّي ٍەىىىۇً ػىەرتيەر ئبطىىتىدا ۋامىبىە ثىىىيەُ ئىىبدا
قىيغىيي ثوىىدۇۇ
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مىتبثْىڭ -549ثۋتىدىِ)ۇ
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ھەج بەدەل
ھەج بەدەل دېگەن وېمە؟
ھەج ثەدەه -ھەرەٍىىگە مۋيەىَەٍىىدىغبُ ثىىىزى ئۋچىىۋُ
ثبػىىقب ثىزىْىىىڭ ھەج پبئىىبىىَىتىْي ئىىبدا قىيىىى قوٍۇػىىىي
دېگەّيىنتىىىىىۇرۇ ثۇّىىىىىداق قىيغىىىىىبُ ھەجْىىىىىىڭ طىىىىىبۋاثي
قىيدۇراۇچىغب ثوىىىدۇۇ ھەج ثەدەىْىي قىيغۇچىغۇٍىۇ ئۇّىىڭ
ّىَىتي ۋە ئى الطىغب چۇػيۇق طبۋاة ٍۋشىيىؼي مۋتۋىىدۇۇ
ھەج بەدەلىىڭ دەلىلي
ھەج ثەدەه ھەققىىىىدە پەٍغەٍىىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىىبغٍدىِ
مەىگەُ طەھىھ ھەدىظيەر تۉۋەّدىنىيەردۇر<
3ۇ طەئىَد ئىجْىي جىۇثەٍز ئبثىدۇىالھ ئىجْىي ئبثجبطىتىِ
رىىىقاٍە قىيىىىدۇميل جىىۇھەٍْە قەثىيىظىىىدىِ ثىىىز ئبٍىىبه
پەٍغەٍىىىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىىىبغٍْىڭ ھۇسۇرىغىىىىىب مۋيىىىىىى ل
ئۇّى ىىدىِ<ائبّبً ھەج پەرسىْىىي ئىىبدا قىيىؼىىقب ّەسر قىيغىىبُ
(ئۋطتىگە ئۋيىقاىغبُ)( )4ثوىظىَۇل ئۇّي ئبدا قىالىَبً ئۉىىۋې
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( )4ئەرەة تىيىدىني «ّذر» طۉسى< ئۋطىتىگە ئۋيىىقېيىغل چىىِ

ھەج ثەدەه
مەتتىىىيل ػىىىۇۇب ئبّىىىبً ئۋچىىىۋُ ٍەُ ھەج قىيىى ى قوٍظىىىبً
ثوغٍىىىدۇ؟ا دەې طىىىورىقىدىۇ پەٍغەٍىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىبغً
ئۇّى غب جبۋاة ثۋزى <اھەئەل ئبّى ىش ئۋچىۋُ ھەج قىيىى
قوٍظىىى ىش ئەىىىقەتتە ثوىىىىدۇۇ ئۋَتى چىىۇل ّىىبۋادا ئبّى ىشّىىىڭ
ثوٍْىىىىدا قەرسى ثوىغىىىبُ ثوىظىىىبل ئىىىۇّي ئىىىبدا قىالٍتى ىىىىش؟
ئبىالھْىىىڭ ھەققىْىىي ئىىبدا قىيى ىىالرا چىىۋّني ئبىالھْىىىڭ
ھەققي ئبدا قىيىؼقب ئەپ ھەقيىقادېدى»()5ۇ
4ۇ طىۇغٍَبُ ئىجْىي ٍەطىبر رىىقاٍە قىيىىدۇميل ئىجْىي
ئبثجىىبص ٍۇّىىداق دېىىگەُ< «پەٍغەٍىىجەر ئەىەٍھىظظ ىبغً ۋىىىدا
ھەج ىْي قىيغىبُ ٍىيىي خەطىئەً قەثىيىظىىدىِ ثىىز ئبٍىبه
مۋيى ل ئۇّى دىِ<اٍبرەطىۇىەىالھا ئبىالھْىىڭ ثەّىدىيىزىگە
ھەجْىىي پەرس قىيىؼىىي ئبتبٍْىىىڭ قۋزىىى ئىىۇغق ئۋطىىتىدە
ئوىتۇراىَبٍىىدىغبُ ۋاقتىغىىب تىىوازا مۋيىى قبىىىدىل ٍەُ ئبتىىبً
ئۋچىىىىۋُ ھەج قىيظىىىىبً ئۇّى ىىىىدىِ ئىىىىبدا ثوغٍىىىىدۇ؟ادەې
طورىقىدىۇ پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىظظبغً ئۇّى غب< «ھەئە» دەې

ــــ

ۋەدە قىيىىىغ دېىىگەُ ٍەّىىىيەردە مۋيىىىدۇۇ ثۇّى غىىب ثىْىىبئەُل
ثىزاۋ ثىزەر ٍبخؼىي ئىؼىْي قىيىىغ ئۋچىۋُ ئىۉس-ئىۉسىگە ۋەدە
ثۋزى ل ثۇ ئىؼْي ئۋطتىگە ئبىغبّىدىِ مۋىَىِل ئۇّىىڭ ئىۇّي
ئبدا قىيىؼي ۋاجىت ثوىۇې قبىىدۇۇ
( )5ثۇخبرى رىقاٍىتيۇ
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ھەج ثەدەه
( )6

جبۋاة ثەردى» ۇ
5ۇ ئىجْىىي ئبثجبطىىتىِ رىىىقاٍە قىيىْىىىدىنيل پەٍغەٍىىجەر
ئەىەٍھىظظىىىىىبغً ثىىىىىىز ئبدەٍْىىىىىىڭ « ػىىىىىۇثزۇٍە ئۋچىىىىىۋُ
ىەثجەٍنە»دېگەّيىنىْي ئبۇالې قۋيى ل ئۇّى دىِ« مىىٌ ئىۇ
ػىىىۇثزۇٍە دېىىىگەُ؟» دەې طىىىورىقىدىل ئىىىبدەً ئىىىۇ ٍۋْىىىىڭ
قۋزىْدىؼىىىٌ (ٍىىبمي تىىۇاقىْىٌ) ئىىىدى دەې جىىبۋاة ثەردىۇ
ئەىەٍھىظظىىبغً ئۇّى ىىدىِ «ئىىۉسۊپ ئۋچىىۋُ ھەج قىيىىى
ثوىغبَّىتىىىڭ؟» دەې طىىورىدىل ئىىبدەً «ٍىىبق»دەې جىىبۋاة
ثەردىل ئبّىىدىِ پەٍغەٍىىجەر ئەىەٍھىظظىىبغً ئۇّى غىىب«ئىىبۋۋاه
ئىىىىىۉسۊپ ئۋچىىىىىۋُ ھەج قىىىىىىول ئبّىىىىىدىِ ػىىىىىۇثزۇٍەۇگە
قىىىىو»دېىىىدى( )7ئبىىىىدىْقي ئىننىىىي ھەدىظىىىتە پەٍغەٍىىىجەر
ئەىەٍھىظظبغً ثىزىل ھەجْي ئبرٍىبُ قىيىى ٍىۋرۊې ئۉىىۋې
مەتىىىىنەُل ٍەّە ثىىىىىزىل قۋىىىىزىيىقتىِ ئىىىىۇغق ئۋطىىىىتىدە
ئوىتۇراىَبٍدىغبُ ھبىەتتىني ئىنني مىؼي ئۋچۋُ ئۇغرّىڭ
پەرسەّتيىزىْىىىىڭ ھەج ثەدەه قىيىى ى قوٍىؼىىىىغب رۇخظىىىە
قىيغبُۇ
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( )6ثۇخبرى رىقاٍىتيۇ
( )7ئىجْىىىي ٍىىىبجە رىىىىقاٍە قىيغىىىبُل ئبىجىىىبّي «طىىىەھىھ» دەې
ثبھبىىغبُ ھەدىضۇ
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ھەج ثەدەه
مۋَىْني ھەدىظتە ثوىظىبل ثىزاۋّىىڭ قۋزىْدىؼىي ٍىبمي
تۇاقىْي ئۋچىۋُ ھەج ثەدەه قىيىى قوٍۇػىْىڭ جىبئىشىىقي
ۋە ئىىبۋۋاه ئۉسىْىىىڭ ھەج قىيىىى ثوىغىىبُ ثوىىؼىىي ػىىەر
ئىنەّيىنىىىىگە ئىؼىىىبرە قىيىْغىىىبُۇ ثىىىۇ ھەدىظىىىيەردىِ
تۉۋەّدىنىدەك ھۉمۋٍيەرّي چىقىزىؼقب ثوىىدۇ<
3ۇ ئىىۉس-ئىىۉسىگە ۋەدە ثۋزىىى ھەج قىيىؼىىْي ئۋطىىتىگە
ئبىغبُ ثوىظىَۇل ئۇّي ئىبدا قىيىؼىقب مەىگەّىدە ػىبرائى ٍىبر
ثەرٍەًل ھەرەٍىىگە ثبراىَبطىىتىِ ئۉىىىۋې مەتىىنەُ ٍۇطىىۇىَبُ
ئبدەً ئۋچۋُ ئبۋۋاه ئۉسىْىڭ ئۋطتىدىني ھەج پەرسىْي ئىبدا
قىيى ى ثوىغىىبُ ثبىىيىزىىىدىِ ثىىىزى خبىىظىىبّە ھەج قىيى ى
قوٍظب ثوىىدۇۇ
ئەلەر ثبىىظىىىي ثوىَىظىىىب ٍىىىبمي ثوىغبّىىىدىَۇ ھەرەٍىىىگە
ثبراىَىظىىبل ٍىىۋقىِ تۇاقبّيىزىىىدىِ ثىىىزىل ئۇٍىىۇ ثوىَىغبّىىدال
دىَىىىىبّىتي ۋە راطىىىىتچىييىقي ثىىىىىيەُ توّۇىغىىىىبُ ٍبخؼىىىىي
مىؼىيەردىِ ثىزى ھەج ثەدەه قىيى قوٍظب ثوىىدۇۇ
ّىۋَە ئۋچىىۋُ ھەج ثەدەىْىي ئۉسىْىىىڭ ثبىىظىي قىيغىْىىي
ئەۋسەه؟
چىىۋّني ھەج پەرسىْىىي ئىىبدا قىيىىىغ جەرٍىىبّي خىىۇددى
مۋّىىىدىيىل ثەع ۋاخ ّبٍىىىبسّي ئىىىبدا قىيىىىىغ جەرٍبّىغىىىب
ئوخؼبػىىال ئىجىىبدە جەرٍبّىىىدۇرۇ ّبٍىىبسدىني قىَىىبًل رۇمىىۇل
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طەجدەل تەػەھھۇد قبتبرىىق پبئبىىَەتيەردە قبّىداق ئى ىالص
ۋە طىىىەٍىَىَيىل تەىەة قىيىْظىىىبل ھەج پبئبىىَەتيىزىىىىدىني
ٍىْىىبدا تىىۇرۇعل ئەرەفبتتىىب ھىىبسىز ثوىىىۇعل مەثىْىىي تىىبۋاې
قىيىغل طبفب ثىيەُ ٍەرۋىْي طەئي قىيىغ قبتىبرىىق پۋتىۋُ
پبئىىىبىىَەتيەردە ػىىىۇّداق ئى ىىىالص ۋە طىىىەٍىَىَە تەىەة
قىيىْىىىدۇۇ ّىىبۋادا ثىىۇ ئى ىىالص ۋە طىىەٍىَىَە ٍۋتەرىىىىل
ثوىَىظبل خۇددى طبختب پىۇه ثبّنىىدا ئبقَىغبّىدەكل ثۇّىداق
ھەجَىىىۇ ئىىىبىالھ تبئبغّىىىىڭ دەرلبھىىىىدا ئبقَبٍىىىدۇۇ چىىىۋّني
ئى الص ئەٍەه-ئىجبدەتْىڭ قوثۇه ثوىىؼىْىڭ مبپبىىتىدۇرۇ
ئىْظىىبّالرّىڭ خىىبرامتۋزى ھەٍَىىىگە ٍەىىىۇٍنيل ثىىىزاۋ
ئۉسىْىىىڭ ئبتىظىىي ٍىىبمي ئبّىظىىي ٍىىبمي ثبىىظىىي ٍىىبمي ثىىىز
تۇاقبُ قۋزىْدىؼي ٍبمي طىۉٍۋٍيۋك ئۇطىتبسى ئۋچىۋُ ھەج
ثەدەه قىيغىْىىىدال ئىىۇّي چوقىىۇً ۋاٍىغىىب ٍەتنىىۋسۊې خىىۇددى
ئۉسى ئۋچىۋُ قىيىقاتقبّىدەمال ئىبدا قىيىىدۇۇ ثىۇّي ھىۋچنىٌ
ئىْنبر قىالىَبٍىدۇۇ ئەٍَىب ثىىزاۋ ئۉسىْىىڭ ئبتىظىىَۇ ئەٍەصل
ئبّىظىىىىَۇ ئەٍەصل ثبىىظىىىىَۇ ئەٍەصل قۋزىْدىؼىىىي ٍىىىبمي
طۉٍۋٍيۋك ئۇطتبسىَۇ ئەٍەصل ثەىني مۉرۊې ثبقَىغىبُ ٍىب
ثىىىىزى ئۋچىىىۋُ ھەج ثەدەه قىيَىىىبقچي ثوىظىىىبل ئبىىىىدىْقىالر
ئۋچىىۋُ ھەج ثەدەه قىيغىىبُ دەرى ىىىدە قىالٍىىدۇ؟ ٍىىۇٍنىِ
ئەٍەصۇ چىىۋّني ئىْظىىبُ ئۉسىْىىىڭ ٍىىبمي خىىۇددى ئىىۉسىْي
طىىۉٍگەّدەك طىىۉٍىدىغبُ ثىزىْىىىڭ ئىؼىىىدىِ ثبػىىقىالرّىڭ
ئىؼىْي توىۇې تبػىقبُ قىشاىْيىىق ۋە ھەۋەطىنبرىىق ثىىيەُ
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قىيَبٍىىدۇۇ ثەىنىىي ثوىىؼىىىغب قىيى ى قوٍىىىدۇۇ ثىىۇ دۇَّبّىىىڭ
ئىؼيىزىدا ػۇّداق ثوىغبُ ٍەردەل ئبخىزەتيىىل ئىؼىالردىچۇ؟
ھەج ثەدەىْىىىي ئىىىبدا قىيىؼىىىتىچۇ؟ ئىىىۉسى ٍىىىبمي ئۉسىىىىدەك
طىىىۉٍگەُ ثىىىىزى ثوىَىغىىىبُ مىؼىىىىيەر ئۋچىىىۋُ ھەج ثەدەه
قىيغىىىىبُ ئىىىىبدەً ھىىىىبجىالر ٍبۇغبّىىىىدەك ٍبۇىىىىىدۇل ئىىىىۇغر
ئوىتۇرابّدەك ئوىتۇرىدۇل مەثىْي تبۋاې قىيىدۇل طبفب ثىىيەُ
ٍەرۋىْىىي طىىەئي قىيىىىدۇل ٍىْىىبدا قۇّىىىدۇل ئەرەفبتتىىب ھىىبسىز
ثوىىىىدۇل ٍەّىىي ھەٍَىْىىي قىيىىىدۇۇ ئەٍَىىب قبّىىداق قىيىىىدۇ؟
رەطَىَە ھۋظبثىدا قىيى قوٍىدۇۇ چۋّني ئۇّىىڭ ئۋچىۋُ
ٍۇھىٌ ثوىغبُ ئىغ تىشرەك ثۇ رەطىَىَەتتىِ قۇتۇىىۇې ئىبراً
ئىىىۋيىغ ثوىىىىۇې قبىىىىىدۇۇ ػىىىۇۇب ٍۇّىىىداق ئىىىبدەً طىىىىزتقي
پبئبىىَەتيەرّي ئبدا قىيغبُ ثىىيەُ ئىۉسىْي ئىجىبدە ئىچىىدە
تۇرابّىىىدەك ھىىىۋض قىيَىغىىىبّيىقتىِل ھەج پبئىىىبىىَەتيىزى
ئىچىىدە ثبػىقىالرّىڭ اەٍىقىتىْي قىيىىغل ئىجىبدە ۋاقتىىدا
ئىۇخالعل مىؼىىىيەرلە سىَىىبُ ٍەتنىۋسۊعل تبٍبمىىب چىىۋنىغل
پىىۇىي ثىىبر تىىۇرۇې تبرقىتىيغىىبُ طىىەدىقىيەرلە ٍۋلىىۋرۊعل
ھبجىالراىىب ئىىبسار ثۋىىزىغ قبتىىبرىىق لۇّىىبھٍ-ەطىىىَەتيەردىِ
طبقيىْبىَبطيىقي ٍۇٍنىِۇ
ئۇّىڭ ئۋطىتىگە ثىۇ ھەج ثەدەىْىي پەقە پىۇه ئۋچىۋّال
قىيغىىىىبُ ثوىظىىىىىچۇ؟ خىىىىۇددى مىؼىىىىىيەر مۋّيىىىىىۋمىْي
طۋتىقاىىدىغبُ ٍەدىنىبرغردەمال ئىۉسىْي ثىزاۋاىب ھەج ثەدەه
قىيىغ ئۋچۋُ 7مۋّيىۋك طۋتىؼىْي ئىبدە قىيىقاىغىبُ ثىىز
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ئبدەٍدە قبّچىيىل ئى الص ثوىظۇُ؟
ٍۇّىىىىىداقالرّىڭ قىيغىىىىبُ ھەج ثەدىيىْىىىىىىڭ قوثىىىىىۇه
ثوىَبطيىق ّىظجىتي ئبۋۋاىقىالرّى نىدىِ ئەىىقەتتە ٍىۇقىزىۇ
چىىۋّني ئىىبۋۋاىقىالر پىىۇه ئۋچىىۋُ ھەج قىيَىغىىبُ ثوىظىىىَۇل
ھەجْىىىىىڭ پەرسل ۋاجىجيىزىْىىىىي توىىىىىۇق ئورۇّدىَبطىىىىيىقيل
ئى الطظىىىىىشىىقي ۋە طەٍىَىَەتظىىىىىشىىني طىىىىەۋەثتىِ ثىىىىۇ
ھەجْىىىڭ طىىبۋاثىدىِ ٍەھىىزۇً قبىظىىبل مۋَىىىْنىيەر پۇىغىىب
ٍبىالّغبّيىقي ۋە پۇىْىال مۉسىەې ھەج قىيغبّيىقي طىەۋەثيىل
طىىبۋاثتىِ ٍەھىىزۇً قبىىىىدۇۇ ھەر ئىننىظىىي ٍىىوق طىىبۋاثْي
مىَگە ثۋزەىىظۇُ؟
4ۇ ھەج قىيىؼقب ػبرائىتي توىۇق تۇرۇېل ھبٍبتىىدا ثىىزەر
قۋتىٌ ثوىظىىَۇ ھەج قىيىؼىْي ئىوٍالې قوٍَىغىبُل ٍوىىْىَىۇ
ٍبۇَىغىىبُ ۋە ػىىۇ ھىىبىىتي ثىىىيەُ ئىىۉىگەُ ئىىبدەً ئۋچىىۋُ
قىيىْغىىبُ ھەج ثەدەه قوثىىۇه ثوىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ئبدەٍْىىىڭ
ئىىۉسى ثىقاطىىىتە قىيغىىبُ ئىجبدەتيىزىىىدىَْۇ ثەسىظىىي تۋرىىىۋك
ٍۋتەرطىىشىىنيەر تىىۋپەٍيي قوثىىۇه ثوىَبٍىىدىغبُ تۇرطىىبل ثىىىزاۋ
ئىىۉسى ئورۇّداػىىْي خبىىَىغىىبُ ثىىىز ئىجىىبدەتْي ثبػىىقب ثىىىزى
مۋيى سورىغب ئۇّى غب تۋ ى ئورۇّداې قوٍظىب ئىبىالھ تبئىبغ
ئۇّي ئۇّى دىِ قوثۇه قىالٍىدۇ؟ ئۇّىىڭ ئۋطىتىگە ئىجىبدە
دېگەُ ھەر مىٌ ئۉسى قىيىغ ثىيەّال ئبدا تبپىدىغبُ ّەرطىە
تۇرطىىىبۇ ئەلەر پىىىۇه ثىىىىيەُ ئىىىبدەً ٍىىىبىالې ئىجبدەتْىىىىڭ
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ٍەطىىئۇىىَىتىدىِ چىققىيىىي ثوىىىىدىغبُ ئىىىغ ثوىظىىب ئىىىدىۇ
پۇىي ثبر ٍىيَوّۋزغر ئەپ ئبۋۋاه جەّْەتنە مىزطە ثوغتتيۇ
ئەٍدى ھەدىظتەل ئۉىۋې مەتنەُ ئبٍبه ئۋچىۋُ ئۇّىىڭ
قىشىْىىىڭ ھەج قىيى ى قوٍۇػىىىْىڭ طىىەۋەثي ػىىۇميل ئبٍىىبه
ئىىۉسىگە ھەج پەرس ثوىىؼىىىْىڭ ػىىەرتيىزىگە توػىىقبّيىقتىِل
ھەج پەرسىْي ئبدا قىيىؼْي ئۋطتىگە ئۋيىقاىغبُل ئەٍَب ئىۇّي
ئبدا قىيىؼقب ئۉٍزى ٍىبر ثەرٍەطىتىِ ئۉىىۋې مەتىنەُۇ ػىۇۇب
ثىىۇ ھەج ئۇّىىىڭ ئۋطىىتىدە قەرس ثوىىىۇې قبىغىىبّيىقي ئۋچىىۋُ
ئۇّىىىڭ قىشىْىىىڭ ئبّىظىىي ئۋچىىۋُ ھەج قىيىىى قوٍىؼىىي
جىىىبئىشغ ئەٍەصل ثەىنىىىي پەرس ثوىىىىۇې قبىغىىىبُۇ چىىىىۋّني
پەٍغەٍىىىىىجەر ئەىەٍھىظظىىىىىبغٍْىڭ ٍەسمىىىىىۇر ھەدىظىىىىىتىني
«ئۋَتى چۇل ّبۋادا ئبّى ىشّىڭ ثوٍْىدا قەرسى ثوىغبُ ثوىظىبل
ئۇّي ئبدا قىالٍتى ىش؟ »دېگەُ طۉسى ثۇّي ئىسبدىيەٍدۇۇ
5ۇ ھەجْىىىىڭ ٍۋتەرىىىىىل ئىقتىظىىىبدقب ئىىىىگە ثوىىىىۇع ۋە
ٍوىْىىىىىڭ ئوچىىىىۇق ثوىىؼىىىىىدىِ ئىجىىىىبرە ػىىىىەرتيىزىگە
توػَىغبّيىقتىِل ھەج قىالىَىبً ئۉىىۋې مەتنەّىيەر ئۋچىۋُ
ھەج ثەدەه قىيىَْبٍىىدۇۇ چىىۋّني ئىىۇغر ھبٍىىب ۋاقتىىىدا ھەج
قىيىغ ػەرتيىزىگە توػَىغبّيىقي ئۋچۋُ ئۇغراىب ھەج پەرس
ثوىَىغىىبُۇ ثىزاۋاىىب ھبٍىىب ۋاقتىىىدا پەرس ثوىَىغىىبُ ھەج ئىىۇ
ئۉىگەّدىِ پەرس ثوىۇې قبىَبٍدۇۇ
ئەٍدى ػىۇّداق ثوىظىىَۇل ئۉىىۋې مەتىنەُ ئبتىب-ئبّىغىب
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ئبتىىىبې ھەج ثەدەه قىيىىىدۇرۇې قوٍظىىىب طىىىبۋاة ثوىَبٍىىىدۇ؟
دېىىگەُ طىىوئبه مۋيىؼىىي ٍىىۇٍنىِۇ ثۇّى غىىب ٍۇّىىداق دەې
جبۋاة ثۋزىيىدۇ<
( )3ئبتب-ئبّىظىْي طىبۋاثتىِ ثەھىزىَەُ قىىالً دېىگەُ
ئىىبدەً ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ ئبتىغىىبُ پىىۇىىْي جەٍئىَەتتىنىىي
ٍۋىىتىٌٍ-ۋظىىىزغرابل تىىۇه ئبٍبىالراىىبل ٍەدرەطىىە تبىىجيىزىغىىبل
تۇاقبّيىزىْىڭ ٍىبمي قوػىْىيىزىْىڭ ٍىبمي مىۉۇيي تبرتقىبُ
مىؼىظىْىڭ ئىبىي ٍەمتەپىتە پىۇه قىَىْچىيىقىي تبرتىقاتقىبُ
ثبىىيىزى ثوىظبل ػۇغراب خەجيەې ثەرطىەل ئىۇّي ھەج ثەدەه
قوٍَىچىظىغب ثەرلەّىدىِ ٍىبمي قىوٍَىچي ثوىَىظىىَۇ ثىىزغ
ئبدەٍگە ثۋزى ئۇّي ثەھزىَەُ قىيغبّدىِ ّەچىچە ھەطظىە
ئبرتۇق طبۋاة ۋە ئەجىز ئەسىٌ تبپىدىغبّيىقىْي ثىيظە ئىدىل
ھىىۋچنىٌ ئبتىغىىبُ پىىۇىىْي طىىبۋاة ثوىىؼىىي ّىىبٍەىۇً ثوىغىىبُ
ئىؼىىقب طىىەرې قىيَىىبًل ٍوقظىىۇىالرّي ٍۉىەػىىتىِ ئىجىىبرە
طبۋاثي ئۋْىق ۋە مبپبىەتيىل ئىؼقب خەرج قىيغبُ ثوغتتيۇ
( )4سامىىىبتْيل طىىىەدىقىْي ۋە ھەر قبّىىىداق ثىىىىز خەٍىىىز
ئىھظبّْي ٍىزاقالراب ثەرلەّدىِ مۉرەل ئۉسىْىىڭ تۇاقىبّيىزى
ٍبمي قوػْىيىزى ٍىبمي توّۇػىيىزى ئبرىظىىدىني ئۋھتىَىبج
ئىگىيىزىگە ثەرطىە ھەً طىەدىقىْىڭ ھەً طىىيە-رەھىَْىىڭ
طبۋاثىدىِ ئىجبرە ئىننىي قىب طىبۋاة قبسىْىىدىغبّيىقىْي
پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىظظبغً ئۋَتقبُۇ ئەھىقاه ثۇّىداق ئىىنەُل
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راطىىىتىْال طىىىبۋاة ئىىىىشدىگەُ ئىىىبدەً ئىىىۉسى توّۇٍبٍىىىدىغبُ
ئىىىىىبدەٍيەرلە ھەج ثەدەه قىيىىىىىدۇرۇې طىىىىىبۋاة تىىىىىبپىَەُ
دېَەطتىِل مۉس ئبىدىدىني ّەق طبۋاة ثوىىدىغبُ ئىؼىالراب
پۇه طەرې قىيىدۇۇ ثۇ ئىنني قب طىبۋاثْي ھەرمىىٌ ئۉىىۋې
مەتنەُ ئبتب-ئبّىظىغب ئبتىظبل ثۇ طبۋاة ئۇغراىب ّەق ٍۋتىىدۇ
ئەٍەطَۇ؟
( )5جەٍئىَەتتىنىىي ئۋھتىَىىبج ئىگىيىزىْىىىڭ ھبىىىىدىِ
خەۋەر تۋىىىسىغ ػىىىۇ جەٍئىَەتتىنىىىي قىىىوه ئىينىىىىدە ثىىىبر
مىؼىىىىيەرّىڭ ئۋطىىىتىگە پەرس ثوىىىىۇپال قبىَبطىىىتىِل ثەىنىىىي
ئىَبّْىىىىىىىىڭ تەىەثيىزىىىىىىىىدىِ ثىزىىىىىىىىدۇرۇ پەٍغەٍىىىىىىىجەر
ئەىەٍھىظظبغٍْىڭ<« قوػْىظىْىڭ ئبچ قبىغبّيىقىْي ثىيىى
تۇرۇېل ئۉسى توق ٍبتقبُ ئبدەً ٍۉٍىِ ثوغىَبٍىدۇ( )8دېىگەُ
ھەدىظي ثۇّي ئىسبدىيەٍىدۇۇ راطىتىْال ئبتىب-ئبّىظىىغب طىبۋاة
قبساّدۇرۇػىىىىْي ئىظىىىىتىگەُ ئىىىىبدەً طىىىىبۋاثي مبپىىىىبىەتنە
ئۋيىَْىغىىبُ ھەج ثەدەىْىىي قىيىىدۇرىَەُ دەې ٍۋرٍەطىىتىِل
ئبتىغبُ پىۇىىْي ٍۇّىداق سۈرۊر ثوىغىبُ ئى تىَىبئىٌ پەرسّىي
ئىىبدا قىيىؼىىقب طىىەرې قىيىىىدۇۇ ثىىۇ ئىىبرقىيىق ئىىۇ ئىىبدەً ئبتىىب-
ئبّىظىىىىىْي تەطىىىىەۋۋۇر قىيغىْىىىىىدىَْۇ ئىىىىبرتۇق طىىىىبۋاثقب
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ھەج ثەدەه
ئۋزىؼىىىتۋرىدۇۇ چىىىۋّني پەرسّىىىي ئىىىبدا قىيغبّْىىىىڭ طىىىبۋاثي
ّەپيىْىىىىىي ئىىىىىبدا قىيغبّْى نىىىىىىدىِ ئەىىىىىىقەتتە ئىىىىىبرتۇق
ثوىىدىغبّيىقىْي ھۋچنىٌ ئىْنبر قىالىَبٍدۇۇ
( )6ئبتىىب-ئبّىظىىي ئبىەٍىىدىِ ئۉتۋػىىتىِ ثىىۇرۇُ ئىىۉسى
ئۋچىىۋُ ھەج قىيىىى قوٍۇػىىْي ۋەطىىىَە قىيغىىبُ ثوىظىىبل
ئۇّىڭ قبىدۇرابُ ٍبه-دۇَّبطىْىڭ ئۋچتىِ ثىزىىدىِ مىۉې
خەرج قىيَبطيىق ػىەرتي ثىىيەُ ھەج ثەدەه قىيىىغ ٍىبمي
قىيدۇرۇع ثبىىالرّىڭ ئۋطتىدە قەرسدۇرۇ
( )7ثىزاۋاىىىب ھەج ثەدەه قىيىىىى قوٍَىىىىبقچي ثوىغىىىىبُ
ئبدەٍْىىىڭ ئىىبۋۋاه ئۉسىْىىىڭ ئۋطىىتىدىني پەرس ھەجْىىي ئىىبدا
قىيى ثوىغبُ ثوىىؼي ػەر ۇ
( )8تىزىنيەردىِ قىبتتىق ٍبػىىْى قبىغىبّيىقتىِ ٍىبمي
طىىىىىبقبٍَبٍدىغبّيىقي ئۋْىقالّغىىىىىبُ مۋظىىىىىەىگە لىزىستىىىىىبر
ثوىغبّيىقتىِل ئۉسىْىڭ ھەج طىەپىزىگە چىقىؼىىدىِ ئۋٍىىد
ئىىىىۋسۊىگەُ ۋە ھەج پەرسىْىىىىي ئىىىىبدا قىيىؼىىىىقب ٍۋتەرىىىىىىل
ئىقتىظىىىبدى ثوىغىىىبُ ئىىىبدەً ئۋچىىىۋُ ئۇّىىىىڭ ثبىىيىزىىىىدىِ
ثىزەرطي ھەج ثەدەه قىيى قوٍظب ثوىىدۇۇ
ّبۋادا ثبىىيىزى ثوىَىظب ٍىبمي ئىۇغر ھەرەٍىگە ثبراىَىظىبل
دىَىىبّىتىگە ئىؼىىىْىيىدىغبُ مىؼىىىيەردىِ ثىزەرطىىىگە ھەج
ثەدەه قىيدۇرطب ثوىىدۇۇ
29
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ػىىۇّداق ئەٍەطىىَۇ؟ ئۉسىْىىىڭ دادىظىىي ٍىىبمي ئبّىظىىي
ئۋچۋُ ھەج قىيغبُ ئىبدەً ثىىيەُ پۇىغىب ٍبىيىْىى ھبٍبتىىدا
ثىز قۋتىََۇ مۉرۊې ثبقَىغبُ ثىز ئبدەً ئۋچۋُ ھەج قىيغبُ
ئبدەٍْىىىڭ ھەج مەٍسىَىتىىي ثىىىز خىىىو ثوغٍىىدۇ؟ ھىىبىجۇميل
ھەج دېىىگەُ ٍىىۋرەمتىِ چىقَىظىىىَۇ ثوىىؼىىىچە ثۋ ىزىىى
قوٍظىىب ثوىىقېزىىىدىغبُ رەطىىَىَە ئەٍەصل ثەىنىىي ھەجَىىۇ
خىىىىۇددى ّبٍبساىىىىب ئوخؼىىىىبع ئەقىىىىىول قەىىىىىت ۋە ثبػىىىىقب
ئورلبّالرّىىىىىىڭ ئىؼىىىىىتىزامي ثىىىىىىيەُ ئورۇّدىيىىىىىىدىغبُ
ئىجبدەتتۇرۇ
( )8پبطسور ثۋ ىزىغ ئىَنبّىَىتىْىڭ ٍىوقيىقي ٍىبمي
ئىىىىىۉسى ھۉمىىىىىۋٍە مىىىىىبدىزى ثوىغىىىىىبّيىقتىِل ھەجىىىىىگە
ثبراىَبٍىىدىغبّيىقىْي ثبھىىبّە قىيىىى ل ئىىۉسى ئۋچىىۋُ ئىىبدەً
ٍبىالې ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع جبئىش ئەٍەصۇ
پبطسور ثۋ ىزىغ ئىَنبّىَىتي ٍوق ئىبدەٍگە ھەج پەرس
ئەٍەصۇ چۋّني ثىزاۋاب ھەجْىڭ پەرس ثوىىۇې ثەىگىيىْىؼىي
ئۋچۋُ ئۇّىڭ ھەج طەپىزى ئۋچىۋُ ٍىوىي ئوچىۇق ثوىىؼىي
ػىىىەر ۇ پبطىىىسور ئبغىَىغىىىبُ ئبدەٍْىىىىڭ ٍىىىوىي ئوچىىىۇق
ثوىَىغبُ ثوىىدۇۇ ػىۇۇب ئىۇ ھەققىىدە ھەج پەرس ثوىىؼىىْىڭ
ػەرتىگە چۋػَەٍدۇۇ
ئەٍدى مبدىزاب مەىظەكل ٍبئبػتىِ ثبػقب مىزىَىي ٍىوقل
ثبىىيىزىْىڭ تۇرٍۇػىيل ئوقۇػىي ۋە ثىبرىىق چىقىَيىىزى ػىۇ
30
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ثىزغ ٍبئبػقب قبراػيىق ثوىۇې قبىغبُل ئەلەر ھەجگە ثبراىبُ
تەقىىىدىزدەل ٍبئبػىىىىدىِ ئبٍزىيىىىى قۋيىىىى ثبىىيىزىْىىىىڭ
تۇرٍۇػىىىْي ۋە ئوقۇػىىي ۋەٍزاّيىققىىب ئىىۇچزاع خەۋپىىىدىني
ئىىىبدەٍيەرلە ھەج پەرس ئەٍەصۇ چىىىۋّني ھەج دېىىىگەُ ھەج
طىىەپىزىگە چىققىىبّيىق طىىەۋەثي ثىىىيەُ ئىىۉسىگە ٍىىبمي ثىىبغ-
چبقىيىزىغىىىىب ٍىىىىبددى ٍىىىىبمي ٍەّىىىىىقى سىَىىىىبُ-سەخىىىىَە
ٍەتَەٍىىىىدىغبُ ػىىىىبرائىتتىني ئىىىىبدەٍيەرلىال پەرس ثوىىىىىۇې
ثەىگىيىْىدۇۇ
ئۇّىڭ ئۋطتىگە ھەج پەرسى ّبٍبساب ئوخؼىبع ثىىز پەرس
ئەٍەصۇ ّبٍىىبسّي قبّىىداقال ػىىبرائىتتب ثوىَىظىىۇُ چوقىىۇً ئىىبدا
قىيىىىغ پەرسۇ ئەٍَىىب ھەج ئۇّىىىڭ ٍوىىغىىب مىىۋچي ٍەتىىنەُ
ئبدەٍگە پەرسدۇرۇ
ئەھىقاه ثۇّىداق ئىىنەُل پبطىسور ئبغىَىغىبّالر ثىىىيەُ
ھەج طىىىەپىزىگە چىقبىَبٍىىىىدىغبُ ػىىىبرائىتتىني ئىؼىىىىچي-
مبدىزغرّىىىىىىڭ ھەج ثەدەه قىيدۇرۇػىىىىىي جىىىىىبئىش ئەٍەصۇ
چىىىىۋّني ئۇغرّىىىىىڭ مۋّيەرّىىىىىڭ ثىزىىىىىدە ھەج قىيىىىىىغ
ئىَنىىبّىَىتىگە ئىىىگە ثوى ىۇې قىىۋيىغ ئۋھتىَىىبىي ثىىبرۇ ھەج
قبچىىبُ ػىىەر -ػىىبرائى تۋسىيظىىب ػىىۇ چباىىدا پەرس ثوىىىىدۇۇ
ػۇّىڭ ئۋچىۋُ ھىبسىز ئىَنىبّىَىتىٌ ٍىوق دەپىال ھەج ثەدەه
قىيدۇرۇع جبئىش ئەٍەصۇ
ٍبّبثۇل دىْىَىشّىىڭ ػىەپقىتىدىْدۇرۇ ئەلەر ثىۇ ئىننىي
31

ھەج ثەدەه
خىو ئبدەٍيەرلىَۇ ھەج پەرس ثوىغبُ ثوىظب ئىدىل ئۇغر ئىبدا
قىالىَىغبّيىقي طەۋەثيىل ئەىقەتتە لۇّبھنبر ثوغتتيۇ ػىۇۇب
ئۇغر ھەج قىيىؼقب ئبرسۇطىي ثوىغىبُ ثوىظىىَۇل ػىبرائى ٍىبر
ثەرٍىگەُ طەۋەثيىل ھەج قىالىَىغبّيىقي ئۋچۋُ ئىۇغردىِ
ثۇ ئىجبدە طبقىتتۇرۇ
ئەىىىالٍە ھىىىبفىش ئىجْىىي ھەجەر «فەتھۇىجىىىبرى» ّىىىبٍيىق
ٍەػىىھۇر ئەطىىىزىدە ٍۇّىىداق دېىىگەُ< « ھەج ثەدەىْىىي جىىبئىش
دېگەّىىىيەرلە مىىىۉرەل ھەج پەرسىْىىىي ئىىىبدا قىالىَىىىبً ئۉىىىىۋې
مەتىىنەُ ٍىىبمي طىىبقبٍَبٍدىغبُ پەىەج مۋظىىىيىگە لىزىستىىبر
ثوىغبُ ئبدەٍيەر ئۋچۋُ قىيىْغبُ ھەج ثەدەىىال ئىبدا تبپىىدۇۇ
ثۇّى غىىىىب ھەر قبّىىىىداق مۋظىىىىەىيىل مىزٍەٍىىىىدۇۇ چىىىىۋّني
مۋظىىىەىدىِ طبقىَىؼىىىتىِ ئۋٍىىىىد ئۋسۊىَەٍىىىدۇۇ طىىىبراۇَۇ
مىزٍەٍىىدۇل چىىۋّني ئۇّىىىڭ ئوۇؼىىىيى قۋيىؼىىىدىِ ئۋٍىىىد
ثوىىدۇل تۋرٍىگە مىزى مەتنەُ ئبدەٍَۇ مىزٍەٍدۇل چىۋّني
ئۇّى َىىۇ ئبساتيىققىىب چىقىؼىىىدىِ ئۋٍىىىد ثوىىىىدۇۇ پۋقىزٍىىۇ
مىزٍەٍىىدۇل چىىۋّني ئۇّى َىىۇ پۇىيىىۇق ثوىىىۇې قۋيىؼىىىدىِ
ئۋٍىد ئۋسۊىَەٍدۇ»()9ۇ
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مەزھەب ئۆلىمالىرىغا كۆرە ھەج بەدەل
قەدىَقي ئۉىىَبغرّىڭ ۋە ٍەسھەة پۋؼىىقاىىزىْىڭ ھەج
ثەدەه ٍەطىيىدىني قبراػيىزى ھەر خىىو ثوىغىبُ ثوىظىىَۇل
پەقە ئۉىىىىىۋميەردىِ ھەققىىىىىدە ھەج ثەدەه قىيىْىؼىىىىْي
ۋەطىىىَە قىيغىىبُ ٍىىبمي ھەج قىيىىىغ ػىىەرتىگە توػىىقبُ
تىىىىۇرۇې ھەج قىالىَىىىىبً ئبىەٍىىىىدىِ ئىىىىۉتنەّيەر ثىىىىىيەُ
تىزىنيەردىِ طبقبٍَبص مۋظەىگە لىزىستبر ثوىغبّيىقي ٍىبمي
قىىىىىبتتىق ٍبػىىىىىىْى قبىغىىىىىبّيىقي طىىىىىەۋەثيىل ھەجىىىىىگە
ثبراىَبٍىىىىىىىدىغبّالردىِ ثبػىىىىىىىقىالر ئۋچىىىىىىىۋُ ھەج ثەدەه
قىيىَْبٍدىغبّيىقىغب ئىتتىسبقالػقبُۇ
مېيت ئۈچۈن ھەج بەدەل قىلىع
ٍۋَىى ى ئۋچىىىىۋُ ھەج ثەدەه قىيىىىىىغ ٍەطىيىظىىىىىدەل
ھەّەفىٌ ۋە ٍبىىنىٌ ٍەسھەثيىزىگە مۉرەل ٍۋَ ئەلەر ئۉسى
ئۋچىىۋُ ھەج ثەدەه قىيىْىؼىىْي ۋەطىىىَە قىيغىىبُ ثوىظىىبل
ئۇّىىىڭ قبىىىدۇرابُ ٍىىبه-دۇَّبطىىىْىڭ ئىىۋچتىِ ثىزىىىدىِ
ئىىبرتۇق طىىەرې قىيَبطىىيىق ػىىەرتي ثىىىيەُ ئۇّىىىڭ ئۋچىىۋُ
ھەج ثەدەه قىيى قوٍظب ثوىىدۇۇ
ئەٍَب ػبفىئىٌ ۋە ھەّجەىىىٌ ٍەسھەثيىىزىگە مىۉرەل ثىىزاۋ
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ھەج قىيىؼىىىىْىڭ ػىىىىەرتيىزىگە توػىىىىقبُ ثوىظىىىىىَۇل ھەج
قىالىَىىبً ئۉىىىۋې مەتىىنەُ ثوىظىىبل ئىىۇ ھەج ثەدەه قىيىؼىىْي
ۋەطىَە قىيغبُ ثوىظۇُ ٍبمي قىيَىظۇُل ثبىىيىزى ئۇّىڭ
قبىىىدۇرابُ ٍىىىبه دۇَّبطىىىدىِ طىىىەرې قىيىىى ھەج ثەدەه
قىيى قوٍىؼي ئۇغرّىڭ ئۋطتىدە قەرسدۇر()10ۇ
ھايات ئادەم ئۈچۈن ھەج بەدەل قىلىع
ھبٍب ئىبدەً ئۋچىۋُ ھەج ثەدەه قىيىىغ ٍەطىيىظىىدەل
ھەّەفىىىىٌل ػىىىبفىئىٌ ۋە ھەّجەىىىىىٌ ٍەسھەثيىىىىزى قىىىبتتىق
ٍبػىىىْى قبىغىىبّيىقي ٍىىبمي طىىبقبٍَبص مۋظىىەىگە لىزىستىىبر
ثوىغبّيىقي طەۋەثيىل ھەج طىەپىزىگە چىقبىَبٍىدىغبُ ئىبدەً
ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيىؼْي جبئىش طبّبٍدۇۇ
ئەٍَىىىب ٍىىىبىىنىٌ ٍەسھىىىىىجىگە مىىىۉرەل طىىىەۋەة ّىىىىۋَە
ثوىىؼىىىدىِ قەتئىَىىْەسەر تىزىىىل ئىىبدەً ئۋچىىۋُ ھەج ثەدەه
قىيىَْبٍدۇۇ چۋّني جىظَبّىٌ ئىجىبدەتتىِ ٍەقظىە تەّىگە
رىَىىىىبسە چەمنىىىىۋسۊعل ئىىىىۇّي ثىىىىىز ئىىىىبس ٍۇػىىىىەققە
تبرتقۇسۇػىىىىتۇرۇ ھەج قىيىؼىىىىقب ثۇٍزۇىۇػىىىىتىِ ٍەقظىىىىە
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ۋەتەّىىدىِ ئبٍزىيى ى ٍۇطىىبپىزىىق تىىبرتىغل ئىھىىزاً ثىىباالع
ئبرقىيىق ئبخىزەتيىل مىَىَْي ٍىبد ئۋىتىغل ػىەٍتبّغب تىبع
ئۋتىغ طبفب ثىيەُ ٍەرۋىْي طىەئي قىيىىغل مەثىْىي تىبۋاې
قىيىىىغ قبتىىبرىىق ھۋنَىتىْىىي ۋە طىىەۋىجىْي ثىيَەٍىىدىغبُ
ئىؼىىىالردىَۇ ئىىىبىالھ تبئبغاىىىب ثوٍظىىىۇّۇع قبتىىىبرىىقالردۇرۇ
ھىىبىجۇميل ئۉٍىىىدە ئوىتىىۇرۇې ھەج ثەدەه قىي ىدۇرابُ ئىىبدەً
ھەجْىىىڭ ثىىۇ ئبطبطىىيىق ابٍىظىىىْي ئەٍەىىىگە ئبػىىۇراىَبٍدۇ
ئەٍەطَۇ()11ۇ

ــــ

()11ۋەھىىىىىىىىىىجە سۇھەٍيىَْىىىىىىىىىىىڭ«ئىظىىىىىىىىىىالً فىقھىىىىىىىىىىي
ئۋْظىنيوپۋدىَىظىىي»ّىىبٍيىق ئەطىىىزى -5تىىوًۇ «ئىجىىبدەتتە
ۋامبىە »ّبٍيىق ئەطىزى –ثە ۇ
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ھازىرقي ئۆلىماالراا كۆرە ھەج بەدەل
ھىىىبسىزقي ساٍىىىبُ ئۉىىَىىىبىىزىَۇ ھەج ثەدەه قىيىىىىغ ۋە
قىيدۇرۇػْي ٍەىۇً ػەرتيەر ئبطبطىدا جبئىش دەې قبراٍدۇۇ
تۉۋەّىىىىدە «طىىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىىتبُ مبتتىىىىب ئۉىىَىىىىبغر
ھەٍئىتىىىىي»دىنىىىىي ئۉىىَبغرّىىىىىڭ ھەج ثەدەه قىيىؼىىىىْىڭ
ػىىىىەرتيىزى ھەققىىىىىدىني پەتىقاطىىىىىْي ئەٍىىىىْەُ ّەقىىىىىو
قىيىَەُ<
( )3ھەج طەپىزىگە چىقىؼىقب مىۋچي ٍۋتىىدىغبُ مىؼىي
ئۋچۋُ ثەدەه ھەج قىيىغ قەتئىٌ جبئىش ئەٍەصۇ
( )4ھەج ثەدەه پەقە ھەج پەرسىْىىىي ئىىىىبدا قىالىَىىىىبً
ئۉىۋې مەتنەُ ٍىبمي ٍبػىىْى قبىغىبّيىق ٍىبمي طىبقبٍَبص
مۋظەىيىل طەۋەثتىِ ھەج طەپىزىگە ئبتيىْىؼتىِ ئۋٍىىدى
ئۋسۊىگەُ مىؼىي ئۋچۋّال قىيىْىدۇۇ
( )5ھەج ثەدەه ٍوقظىىۇه مىؼىىىيەر ئۋچىىۋُ قىيىَْبٍىىدۇۇ
چۋّني ئۇغراب ھەج پەرس ئەٍەصۇ
( )6ئىىۉسى ئۋچىىۋُ ھەج قىيىىى ثوىَىغىىبُ ئبدەٍْىىىڭ
ثبػقىظي ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيىؼي جبئىش ئەٍەصۇ

ھبسىزقي ئۉىىَبغراب مۉرە ھەج ثەدەه
( )7ئبٍبىْىىىڭ ئەر ئۋچىىۋُل ئەرّىىىڭ ئبٍىىبه ئۋچىىۋُ ھەج
ثەدەه قىيىؼي جبئىشدۇرۇ
( )8ثىزاۋّىڭ ثىز ھەجدە ثىزدىِ ئىبرتۇق ئىبدەً ئۋچىۋُ
ھەج ثەدەه قىيىؼي جبئىش ئەٍەصۇ چۋّني ثىىز ھەجىدە ثىىز
ئبدەً ثىىزغ ھەج قىالغٍىدۇۇ ثىۇ ثىىز ھەج ثىىز ئىبدەً ئۋچىۋّال
مۇپبٍە قىيىدۇۇ
( )9ھەج ثەدەه قىيغۇچىْىىىڭ ٍەقظىىىتي پىىۇه تۋسىؼىىال
ثوىَبطيىقي غسىٌۇ
( ):ھەج ثەدەه قىيىىؼىىىىقب تەٍىىىىىْيەّگەُ مىؼىىىىىْىڭ
ئۉسىْي تەٍىْيىگەُ مىؼىىدىِ طورىَبطىتىِل ھەج ثەدەىْىي
ثبػقب ثىزىگە قىيدۇرٍبطيىقي غسىٌۇ
(;) ھەج ثەدەىْىىىىي ئۉسىْىىىىىڭ ثبىىظىىىىىغب قىيىىىىدۇرۇعل
ثبىىظىىي ثوىَىظىىب ٍىىبمي ٍىىۇٍنىِ ثوىَىظىىبل ٍىىۋقىِ تۇاقىْىغىىب
قىيىىدۇرۇع غسىىىٌۇ ثىىۇ ئىننىظىىىَۇ ثوىَىغبّىىدا ٍىىب ثىىىزىگە
قىيدۇرطب ثوىىدۇۇ
( )35ھەج ثەدەىْي ئورۇّداٍدىغبُ ئبدەٍْىىڭ تەقىقاىىقي
ۋە دىَىىىىىبّىتي ثىىىىىىيەُ توّۇىغىىىىىبُل ھەج ئەھنىىىىىبٍيىزىْي
ثىيىىىدىغبُل ئىؼىىەّچيىلل راطىىتچىو مىؼىىىيەردىِ ثوىىؼىىي
غسىٌۇ
( )33ثىىىز قۋىىتىٌ ھەج قىيى ى ثوىغىىبُ ئبدەٍْىىىڭ ئىىۉسى
38

ھبسىزقي ئۉىىَبغراب مۉرە ھەج ثەدەه
()12

ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيدۇرۇػي جبئىش ئەٍەص ۇ

ــــ

( «)12طىىىىىىىىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىىىىىىىىتبُ مبتتىىىىىىىىىىب ئۉىىَىىىىىىىىىىبغر
ھەٍئىتي»ّىڭّ-33/355وٍۇرىۇق پەتىقاطىدىِۇ
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پۇلغا ھەج بەدەل قىلدۇرۇظ مەضىلىطي
پۇىغب ئبدەً مىىزاغې ھەج ثەدەه قىيىدۇرۇع ٍەطىيىظىي
قەدىَىىىىدىِ ثىىىىىزى ئىظىىىىالً ئۉىىَىىىىبىىزى ئوتتۇرىظىىىىىدا
ئى تىالپيىق ٍەطىيىدۇرۇ
مەزھەب ئۆلىمالىرىىىڭ كۆز قاراغلىرى
ھەّەفىٌ ٍەسھىجىْىىڭ پۋؼىىقاىىزى پۇىغىب ئىبدەً ٍىبىالې
ھەج ثەدەه قىيدۇرۇػىىىىىْي جىىىىىبئىش مىىىىىۉرٍىگەُۇ ئىىىىىۇغر
ئىجبدەتْىىىىىڭ پۇىغىىىىب قىيىَْبٍىىىىدىغبّيىقىْي ۋە پەٍغەٍىىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىىىىبغٍْىڭ ئوطىىىىىَبُ ئىجْىىىىىي ئىىىىىبص دېىىىىىگەُ
مىؼىىىگە<«ئەساُ ئوقۇاىْىغىىب ھەق تەىەة قىيَبٍىىدىغبُ ثىىىز
ٍۇئەسسىِ ئىؼيەتنىِ( )13دېگەُ ھەدىظىْي دەىىو قىيغىبُۇ
ػۇۇب ئىَبً ئەسەً ئەثىۇ ھەّىى ە« تىبئە -ئىجىبدەتيەرلە ھەق
ئبىظىىب ثوىَبٍىىدۇ»دېىىگەُ پزىْظىىىسْي ئوتتۇرىغىىب قوٍغىىىبُۇ
ػەٍ ۇىئىظالً ئىجْي تەٍَىَەّىڭ تەثىزى ثىىيەُ ئۋَتقبّىدال
پۇىغىىىب ئىىىبدەً ٍىىىبىالې ھەج ثەدەه قىيىىىدۇرۇع ثىىىىدئەتتۇرۇ

ــــ

()13ئەثۇداۋۇدل ئىجْي ٍبجە رىقاٍىتيۇ

پۇىغب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع ٍەطىيىظي
چىىۋّني پەٍغەٍىىجەر ئەىەٍھىظظىىبغً ٍىىبمي طىىبھبثىالر ثىىىزەر
ئىىىبدەٍگە پىىىۇه ثۋزىىىى ئۇّى غىىىب ھەج ثەدەه قىيىىىدۇرابُ
ئەٍەصۇ
ئەٍَىىب ھەّەفىىىٌ ٍەسھىجىْىىىڭ مۋَىْنىىي ۋارىظىىيىزى ۋە
ثبػىىىقب ٍەسھەثىىىيەر دىْىىىىٌ ئىيىَيەرّىىىي ئىىىۉلەتنەّگە ھەق
ئۋيىؼىىىْىڭ جىىىبئىش طىىىبّبىغبّيىقىغب ھەج ثەدەىْىىىي قىَىىىبص
قىيى ل ھەج ثەدەه قىيىغ ئۋچۋُ ئۇّى غىب ٍۋتەرىىىل پىۇه
ئبىظىىىىىىب ثوىىىىىىىىدۇل دەې قبراٍىىىىىىدۇۇ ئىىىىىىۇغر پەٍغەٍىىىىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىىبغٍْىڭ «طىىىىيەرّىڭ ھەق ئۋيىؼىىىى الراب ئەپ
ھەقيىىىىىق ثىىىىوىغىْي ئبىالھْىىىىىڭ مبغٍىىىىىدۇر( )14دېىىىىگەُ
ھەدىظىْي دەىىىو قىيىى ل قۇرئىبُ ئىۉلىتىغ ئۋچىۋُ ھەق
ئبىظب ثوىغبُ ٍەردەل ھەج ثەدەه قىيىغ ئۋچۋَّىۇ ھەق ئبىظىب
ثوىىدىغبّيىقىْي ئىيگىزى طۋرلەُ()15ۇ
ھازىرقي زامان ئۆلىمالىرىىىڭ كۆز قاراغلىرى
ھىىىبسىزقي ساٍىىىبُ ئۉىىَبىىزىىىىدىِ ھەج ثەدەىْىىىي پۇىغىىىب

ــــ

()14ثۇخبرى رىقاٍىتيۇ
() 15ۋەھىىىىىىىىىىجە سۇھەٍيىَْىىىىىىىىىىىڭ« ئىظىىىىىىىىىىالً فىقھىىىىىىىىىىي
ئۋْظىنيوپۋدىَىظي»ّبٍيىق ئەطىزى -5توً -6:ثە ۇ

42

پۇىغب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع ٍەطىيىظي
قىيدۇرطب ثوىىدۇ دېگىۋچىيەر ھەج ثەدەه قىيغىۇچي ئۋچىۋُ
ٍۇّداق ئىنني ػەرتْي ثەىگىيەٍدۇ<
( )3ھەج ثەدەه قىيغۇچىْىىىڭ ٍەقظىىىتي پىىۇه تۋىىسىغ
ثوىَبطيىقيۇ
( )4ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ ثۋىىزىيگەُ پىىۇه مەٍيىظىىە ٍەّە
تەىەې قىيىؼىىيل ئەلەر ئۋؼىىى قبىظىىب ئىگىظىىىگە قىىبٍتۇرۇې
ثۋزىؼىىي( )16ثۇّى ىىدىِ ٍەىىىۇٍنيل ھەج ثەدەه پىىۇه تۋىىسىغ
ٍەقظىتي ثىيەُ قىيىَْبٍدۇۇ ّبۋادا ثىزاۋ پەقە پۇه تۋىسىغ
ٍەقظىىىتي ثىيەّىىال ھەج ثەدەه قىيظىىبل ئۇّىىىڭ ھەج ىظىىي
قوثىىۇه ثوىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ئىجىىبدە قىيىىىغ ّىَىتىىي ثىىىيەُ
قىيىَْىغبُ ثىز ئىجبدە قبّداقَۇ قوثۇه ثوىظۇُ؟ ھبىجۇميل
پەٍغەٍىىجەر ئەىەٍھىظظىىىبغً«ئەٍەىيەرّىىىىڭ قوثىىىۇه ثوىىؼىىىي
ّىَەتيەرلە ثبايىقتۇر( )17دېگەُ تۇرطبۇ
«طىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىتبُ مبتتىىىب ئۉىىَىىىبغر ھەٍئىتىىىي»
ّ-33/355وٍۇرىىىىىىۇق پەتىقاطىىىىىىدا ٍۇّىىىىىداق دېىىىىىگەُ<«
ئەپظۇطىىىىىنيل ھىىىىىبسىزقي ساٍبّىىىىىدا ھەج ثەدەه قىيىَىىىىىىش

ــــ

() 16ۋەھىىىىىىىىىىجە سۇھەٍيىَْىىىىىىىىىىىڭ« ئىظىىىىىىىىىىالً فىقھىىىىىىىىىىي
ئۋْظىنيوپۋدىَىظي»ّبٍيىق ئەطىزى -5توً-69ثە ۇ
()17ثۇخبرى ۋە ٍۇطيىٌ رىقاٍىتيۇ
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پۇىغب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع ٍەطىيىظي
دېگەّيەرّىىىڭ ٍىىۇتيەق مىىۉې طىىبّيىقي پەقە پىىۇه تۋىىسىغ
ٍەقظىتي ثىيەّال ثۇ ئىؼْي قىيىدۇۇ ٍۇّداق قىيىىغ قەتئىىٌ
ھبراٍىىدۇر()18ۇ چىىۋّني ئىجىىبدەتيەر ٍىىبه-دۇَّباىىب ئۋزىؼىىىغ
ئۋچۋُ قىيىَْبٍدۇۇ ئبىالھ تبئبغ قۇرئىبُ مەرىَىدە<« مىَنىي
(قىيغىىبُ ئەٍەىىىي ثىىىيەُ) ئبخىزەتْىىىڭ طىىبۋاثىْي مۉسىىظىىەل
ئۇّىىڭ طىبۋاثىْي سىَىبدە ثۋزىَىىشل مىَنىي (ئەٍەىىي ثىىيەُ)
دۇَّبّىىىىڭ ٍەّسەئىتىْىىىي مۉسىىظىىىەل (ئۇّىىىىڭ تىيىىىىگەُ)
ٍەّسەئىتىْىىىىڭ ثەسىظىىىىْي ثۋزىَىىىىشل ئۇّى غىىىب ئىىىبخىزەتتە
(طىىىبۋاثتىِ) ھىىىۋۋ ّۋظىىىىقە ٍىىىوق»( )19دېىىىگەُ ئىالھىىىىٌ
پزىْظىىىسْي ثۋنىتىىىقەتنەُۇ دېىىَەكل ئىىبىالھ تبئىىبغ ئىىۉسى
ئۋچىىىۋُ خىىىبىىض قىيىَْىغىىىبُ ئىجىىىبدەتْي قەتئىىىىٌ قوثىىىۇه
قىيَبٍدۇۇ
پەٍغەٍجەر ئەىەٍھىظظىبغً ئىجىبدە ئورۇّيىزىْىَىۇ ٍىبه-
دۇَّب تۋسىغ ئورۇّيزىغب ئبٍيىْى قۋيىؼتىِ قواىدىغبُۇ ئىۇ
طىىىىبھبثىيىزىغب<« طىىىىىيەر ٍەطىى ى ىدىەردە ئىىىىۋيىٌ-طىىىىۋتىٌ
ئىؼىىيىزىْي قىيىقاتقىىبّالرّي مۉطىىەۇالرا ئىىبىالھ طىىوداۇالردا
پبٍىىىىدا ثەرٍىگەًادەۇىىىىالر»دەې مۉرطىىىىەتنەُۇ ئىجىىىىبدە

ــــ

(ٍ «)18ۇّداق قىيىىغ قەتئىىٌ ھبراٍىدۇر« دېىگەُ ئىجىبرەل تبپقىبُ
پۇىْى َۇ ھبراٍيىقىْي ئىسبدىيەٍدۇۇ
()19ػۇرا طۋرىظي-45ئبٍە ۇ
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پۇىغب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع ٍەطىيىظي
قىيىدىغبُ ئىورۇّْي پىۇه تبپىىدىغبُ ئىورۇُ قىيىقاىغبّالراىب
ػۇّداق ثەددۇئب قىيىْغبُ ٍەردەل پۇىغب ھەج ثەدەه قىيغبّغىب
ئوخؼىىبع ئىجبدەتْىىىڭ ئىىۉسىْي پىىۇه تۋسىؼىىْىڭ مەطىىسىگە
ئبٍالّدۇرىقاىغبّالراب ّىۋَە دېىَىغ مۋىزەك؟ ثىۇغر ئىجىبدەتْي
راطىىتىْال تى ىىبرەتنە ئبٍالّىىدۇرىقاىغبّالردۇرۇ ػىىۇۇب ھەّجەىىىٌ
ٍەسھىجىْىڭ مبتتىب ئۉىىَىبىىزى ثىزاۋّىي ھەج ثەدەه ئۋچىۋُ
مىزاغػىىىىىىْي قەتئىىىىىىىٌ جىىىىىىبئىش ئەٍەص دەې مەطىىىىىىنىِ
جبمبرىىغبُۇ ػەٍ ۇىئىظالً ئىجْي تەٍَىىَە(«)20مىَنىي ھەج

ــــ

()20ئىجْي تەٍَىىَە -توىىۇق ئىظىَي ئەھىَەد ئىجْىي ئبثدۇطظىبغً
ھى زىَىْىىىىڭ ٍ-883ىيىىىي ( )ً3485ھىىىبسىزقي طىىىۋرىَىْىڭ
ػىىىىَبىىدىني ھەرراُ دېىىىگەُ جبٍىىىدا دۇَّباىىىب مەىىىىگەُل
ھەّجەىىىىىٌ ٍەسھىجىْىىىىڭ پۋؼىىىىقاىىزىدىِ ثىىىىزىل ئىظىىىالً
دۇَّبطىدا تەطىىزى ئەپ سور ثوىغىبُل ثۋٍىۋك ئىظىالھبتچي ۋە
ٍۇجتەھىد ئىبىىٌۇ «ػەٍ ۇىئىظىالً» دېىگەُ ئۋظىىو ئۇّقاّغىب
ّبئىو ثوىغبُۇ ٍۇطۇىَبّالر ئبرىظىدا مەپ تبرقبىغىبُ ٍبسارغراىب
چوقۇّىىۇعل ئۉىىىۋميەردىِ ٍەدە طىىوراع قبتىىبرىىق ثىىىدئە
ئىؼالراب قبرػي مۋرەع قىيغبُۇ ثۇ طەۋەثتىِ ػۇ ۋاقىتتىنىي
ھىىبمىَىَە تەرىسىىىدىِ تىىۋرٍىگە تبػىىالّغبُل طىىۋرىَىْىڭ
تۋرٍىظىدىَْۇ پبىىْى ٍىظىىزّىڭ ئىظىنەّدەرىَە تۋرٍىظىىدە
ٍبتقىىبُل مۋَىىىْچە دەٍەػىىىق ػىىەھىزىگە قبٍتىىى مەىىىگەُ
ثوىظىىىَۇ ٍەّە تىىۋرٍىگە ٍەھنىىۇً ثوىغىىبُۇ فىقھىىيل تەپظىىىزل
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ثەدەىْي پۇه ئۋچىۋّال قىيىىدىنەُل ئۇّى غىب ئىبخىزەتيىنتىِ
ھۋچقبّداق ّۋظىقە ٍوقتۇر»دېگەُ»()21ۇ
ػەٍ ۇىئىظالٍْىڭ طۉسىدىِ پۇىغىب ھەج ثەدەه قىيغىبُ
ئبدەٍْىڭ قىيغبُ ھەج ىظىْىڭ قوثىۇه ثوىَبٍىدىغبّيىقي ۋە
ئۇّىىىىڭ ئبخىزەتيىىىىل ّۋظىىىىقىدىِ ٍەھىىىزۇً ئىنەّيىنىىىي
ئىسبدىيىْىىىدۇۇ ھەج ىظىىي قوثىىۇه ثوىَىغىىبُ ۋە ثىىۇ ھەجىىدە
ئبخىزەتيىىىل ئۋچىىۋُ ھىىۋۋ ّەرطىىە تبپبىَىغىىبُ ئىىبدەً ھەج
ثەدەه قىيىىىغ ئۋچىىۋُ پىىۇه ئبىغىىبُ مىؼىظىىىگە ّۋَىظىىىْي
ثۋزەىەٍدۇ؟ ٍوق طبۋاثْي ئۇّى غب قبّداقَۇ ثۋزەىىظۇُ؟
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ھەدىضل ئەقىدە قبتىبرىىق ٍىبۋسۇغردا مىۉپيىگەُ قىََەتيىىل
ئەطىىىىەرىەرّي ٍبساىىىىبُۇ ػىىىىۋئىزٍۇ ٍبساىىىىبُۇ ئەپ ٍەػىىىىھۇر
ئەطەرىىزىدىِ ثىزى«ئىجْي تەٍَىَە پەتىىقاىىزى» ثوىىۇېل 49
توٍيۇق چوپ ھەجىَيىىل ئەطىەردۇرۇ تەققاىىقتىَىۇ توّۇىغىبُ
ثوىىىۇېل ئۇّىىىڭ « ثىىۇ دۇَّىىبدا ثىىىز جەّىىْە ثىىبرل ئۇّى غىىب
مىزەىَىگەُ ئبدەً ئبخىزەتتىني جەّْەتنىَىۇ مىزەىَەٍىدۇۇ ئىۇ
ثوىظىَۇل ئبىالھْىڭ سىنزىدۇر» دېگەُ طۉسى ػىۇ طىەۋەثتىِ
ئۋَتىيغىىبُۇ ھى زىَىْىىىڭ ٍ-94:ىيىىي (ٍ 89 )ً354:ۋؼىىىدا
تۋرٍىدە ئبىەٍدىِ ئۉتنەُۇ
( «)21طىىىىىىىىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىىىىىىىىتبُ مبتتىىىىىىىىىىب ئۉىىَىىىىىىىىىىبغر
ھەٍئىتي»ّىڭّ-33/355وٍۇرىۇق پەتىقاطىدىِۇ
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()22

ئەسھەرىٌ دومتىۇر ئبثىدۇىئەسىش رەھَەتىۇىال «طىبجىَە
ئىظالً ثىيىَيىىزى تىورى»دا ئىۋالُ قىيغىبُ ثىىز ٍبقبىىظىىدا
ٍۇّداق دەې ٍبسىدۇ<« ٍەٍيىي ھبٍىب ئىبدەً ثوىظىۇُل ٍەٍيىي
ٍۋَ ثوىظۇُل ئبىالھ تبئبغ ثەّدىگە پەرس قىيغىبُ ئىجىبدەتْي
ئۉسى قىيَىبًل ثبػىقىالراب پىۇه ثۋزىى مىىزاغې قىيدۇرطىبل
ئىجبدە ئبدا ثوىَبٍدۇۇ چىۋّني ئىجىبدە دېىگەُ ثبػىقىالراب
پۇه ثۋزى ل ثبػقىالرّي ٍبىالې قىيدۇرىدىغبُ ئىغ ئەٍەصل
ئىجبدەتْىڭ توازا ثوىىؼىي ئۋچىۋُ ئبىىدى ثىىيەُ ئىجىبدەتْي
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()22دومتىور ئبثىدۇىئەسىش رەھَەتىۇىالھٍ- 1971-ىيىي -34ئبٍْىىڭ
 -47مۋّي خوتەُ ػىەھىزىدە ثىىز ٍەرىسەتىسەرۋەر تى ىبرەتچي
ئبئىيىظىىىىىىدە دۇَّباىىىىىب مەىىىىىىگەُۇ ٍ-3;:8ىيىىىىىي ئەسھەر
ئۇّىقېزطىتۋتي تبرٍىقىدىني توىۇق ئوتتۇرا ٍەمتەپنە مىزىى
ئوقۇٍدۇۇ ;ٍ-3;:ىيي ئوتتىۇرا ٍەمتەپْىي ئەغ ّەتىى ە ثىىيەُ
پۋتتۋرۊېل ػۇ ٍىيىي ;-ئبٍىدا ئەسھەر ئۇّىقېزطىىتۋتي ئەرەة-
ئىظالً تەتقىقبتي فبمۇىتىتىغب مىزىى ئوقۇٍىدۇۇ ٍ-3;;5ىيىي
ٍەسمىىۇر فىىبمۇىتۋتْي ئەغ ّەتى ى ە ثىىىيەُ پۋتتىىۋرۊېل -3;;6
ٍىيىىي ػىىۇ فبمۇىتۋتْىىىڭ ٍبلىظىىتىز ئبطىىسىزاّتيىققب قوثىىۇه
قىيىْىدۇۇ ٍ-4553ىيىي ٍبلىظىتىزىىقل ٍ2008ىيىي -3ئبٍْىىڭ
-4دومتورىىىىىۇق ئۇّقاّىغىىىىب ئۋزىؼىىىىىدۇ دومتىىىىور ھىىىىبسىز
پەرسەّتيىزىْي ئوقۇتۇع ۋە ثىىز قىظىىٌ ئىيَىىٌ تەتقىقىبتالرّي
قىيىغ ئۋچۋُ قبھىزەدە ٍبػبۋاتىدۇ.
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ئورۇّدىغۇچىىىدىِ ّىىىَە خىىبىىض ثوىَىظىىب ثوٍبٍىىدۇۇ ٍىىبه-
دۇَّب ئۋچۋُ ھەج قىيىدىغبُ مىزامەػىيەر طىبۋاثقب ئەٍەصل
پەقە ئبػىىۇ ئىىبساىْە پىىۇىغىال ئۋزىؼىىىدۇ»()23ۇ تەثىئىَنىىيل
ٍۇّداق ھەج ثەدەىْي ئورۇّىدىغۇچي طىبۋاثقب ئۋزىؼىەىَىگەُ
ئىنەُل ھەج ثەدەىْىڭ ئىگىظىگىَۇ طبۋاة ٍوق دېگەّيىىلۇ
چۋّني ٍوق ّەرطىْي ثەرلىيي ثوىَبٍدۇۇ
ئەٍدىل ھەج ثەدەه قىيدۇرٍبقچي ثوىغبُ ئىبدەً ٍبخؼىي
ّىَە ثىيەُ پۇه ثەرلەُ تۇرطىبل ّۋَىؼىقب ئۇّى غىب طىبۋاة
ثوىَبٍدۇ؟ دېگەُ طوئبه مۋيىؼي ٍۇٍنىِۇ
ثىىىش دەٍَىشمىىيل ئىىبىالھ تبئىىبغ ئىىۉسى ئبتىىب قىيغىىبُ ٍىىبه-
دۇَّبّىڭ ھۋظبثىْي چوقۇً ئبىىدۇۇ ٍىبه-دۇّىبّي ٍبخؼىىيىق
ٍوىيىزىغىىب ئىؼىىيەتنەّيەرلە طىىبۋاة ثەرلەّىىدەكل ٍبٍىىبّيىق
ٍوىيىزىغب ئىؼىيەتنەّيەرّي جبساغٍىدۇۇ ئىظىالً دىْىىدا ثىىزەر
ئىؼىىىْىڭ طىىىىبۋاثيىق ثوىىؼىىىي ئۋچىىىىۋُ ئۇّىىىىڭ ئىظىىىىالً
مۉرطەتَىظىگە ئۇٍغۇُ ثوىىؼي ػەر ۇ ئىبدەً مىىزاغې ھەج
ثەدەه قىيدۇرۇع ػەٍ ۇىئىظالً ئىجْي تەٍَىَەّىڭ تەثىىزى
ثىىىىىىيەُ ئۋَتقبّىىىىىدا ثىىىىىىدئەتتۇرۇ چىىىىىۋّني پەٍغەٍىىىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىبغً ٍىىبمي طىىبھبثىالر ئىىبدەً ٍىىبىالې ھەج ثەدەه
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قىيدۇرابطِ ئەٍەصۇ ثىىدئە ئەٍەص دېىگەُ تەقىدىزدىَۇ
ثۇ ھەج ثەدەه ئىؼەّچيىل ٍبخؼىي ئبدەٍيەرّىىڭ ٍبّچۇقىىدا
ٍەمنىىىىىگە مەىىىىىگەُ ثوىظىىىىىَۇل ٍەمنىىىىىدە تەقىىىىقاىىقيل
ئىؼىىىىىىىىىەّچيىنيىني ٍەىىىىىىىىىىۇً ثوىَىغىىىىىىىىىبُ ھەج ثەدەه
تى برەتچىيىزىْىڭ قوىىغب چۋػىۇې مەتيىنىي طىەۋەثيىل ثىۇ
ھەج ثەدەىْىىىىڭ قىيىْغىىىبُ ٍىىىبمي قىيىَْىغىىىبّيىقي ٍەىىىىۇً
ئەٍەصۇ قىيىْىىدى دەې پەرەس قىيىْغىىبُ تەقىىدىزدىَۇل پىىۇه
ئۋچۋُ مىزاغّغبُ ئبدەٍيەر ئىۉسىىزى توّۇٍبٍىدىغبُ ثىىزاۋغر
ئۋچىىۋُ قۋتىزقىْىىى ل ھەجْىىىڭ پەرسل ۋاجىجيىىىزى توىىىۇق
ئورۇّىىدىغبُ ھبىىىدا قىيَبٍىىدىغبّيىق ئۋھتىَىىبىي ّبھىىبٍىتي
مۋچيۋمتىىۇرۇ ثىىۇ ھىىبىەتتەل ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ پىىۇه طىىەرې
قىيغىىبُ ئىىبدەً ٍىىبه-دۇَّبطىىىْي ئىظىىزاې قىيغىىبُ ثوىىىىدۇل
ثەصۇ ئبىالھ تبئبغ ئىظزاپ ورغرّي ٍبقتۇرٍبٍدۇۇ
خۇالضە كاالم:
پۇىغب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇع ٍەطىيىظىىدەل قەدىَقىي ۋە
ھىىىىىىبسىزقي ئىظىىىىىىالً ئۉىىَبىىزىْىىىىىىىڭ مۉسقبراػىىىىىىيىزىْي
ثىزىەػىىىىتۋرلەُ ھبىىىىىدا دەٍَىشمىىىىيل ھەققىىىىىدە ھەج پەرس
ثوىۇػىْىڭ ػەرتيىزى توىۇق ثوىغبُ ثوىظىىَۇ ھەج قىيىىغ
پۇرطىىىتىگە ئۋزىؼەىَەطىىتىِ ئۉىىىۋې مەتىىنەُ ٍىىبمي ئىىۉسى
ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيىْىؼىىْي ۋەطىىَە قىيىى مەتىنەُ
ٍۋَى ثىىىيەُ طىىبقبٍَبص مۋظىىىيي ٍىىبمي قىىبتتىق ٍبػىىىْى
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قبىغىىبّيىقي طىىەۋەثيىل ھەجْىىىڭ طىىەپىزىگە چىقبىَبٍىىدىغبُ
ئىىىبدەً ئۋچىىىۋُ دىَىىىبّىتي ثىىىىيەُ توّۇىغىىىبُ ئىؼىىىەّچيىل
مىؼىىىيەردىِ ثىزەرطىىىگە ئۇّىىڭ ھەرەٍىىگە ثۋزىى مىىۋيىغ
چىقىَيىزىْي ثۋزى ھەج ثەدەه قىيدۇرطب ثوىىدۇۇ
ھەج ثەدەه قىيغۇچىَىىىۇ ئۉسىْىىىىڭ ھەج ثەدەه قىيىىىىغ
جەرٍبّىىىدىني چىقىَيىزىغىىب ٍۋتەرىىىىل ٍىقىىداردا پىىۇه ئبىظىىب
ثوىىىىدۇۇ ّىىبۋادا ئۇّى غىىب چىقىَىىىدىِ مىىۉې پىىۇه ثۋىىزىيگەُ
تەقىىىدىزدەل ئبػىىىقبُ پىىىۇىْي ئىگىظىىىىگە قىىىبٍتۇرۇع ٍى ىبمي
راسىيىقىْي ئۋيىغ ثىيەُ ئۇّي ئۉسىگە ھبغه قىالغٍدۇۇ
ئەٍَىىب ھەج ثەدەه قىيىؼىىْي پىىۇه تۋسىؼىىْىڭ مەطىىسىگە
ئبٍالّىىدۇرىقاىغبُ ھبٍبّنەػىىيەرلە پىىۇه ثۋزىىى ھەج ثەدەه
قىيدۇرۇػىىقب ثوىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ئۇّىىداقالر ثىىىزغ ئىىبدەٍگە
ئەٍەصل ثەىني ّۇراۇُ ئبدەٍگە ھەج ثەدىيي قىيىىَەُ دەې
پىىىۇه ٍىغىىىىدۇۇ ئبخىزىىىىدا ھۋچجىزىْىىىىڭ ھەج ثەدىيىْىىىي
قىيَبٍىىدۇۇ ثىىۇ طىىەئۇدى ئەرەثىظىىتبّىدا ثىىىش مۉرىقاتقىىبُ ثىىىز
رېئبىيىقۇ
كاپارەت ھەج بەدەل قىلغۇچىىىڭ ئۈضتىگە بولىدۇ
ھەج ثەدەه قىيغىىۇچي ھەجىىدىني قۇرثىىبّيىقتىِ ثبػىىقب
ئۉسىْىڭ ھەج پەرسىْي ئبدا قىيىغ جەرٍبّىدا طبدىز قىيغىبُ
خبتىىبىىقيىزى طىىەۋەثيىل ئۋطىىتىگە ٍىىۋميەّگەُ دەً(قىىوً
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ثۇاۇسغې تبرقىتىغ)ّي ئۉس ٍبّچۇقىدىِ پۇه طىەرې قىيىى
ئىىبدا قىيىىىدۇۇ چىىۋّني خبتىىبىىق ئىىۇّي ھەج ثەدەه قىيىؼىىقب
ثۇٍزۇاۇچىْىىىىىىڭ خبتىىىىىبىىقي ئەٍەصل ثەىنىىىىىي ئۉسىْىىىىىىڭ
خبتبىىقىدۇرۇ ػۇۇب جبساّي ئۉسى تۉىەٍدۇ()24ۇ
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()24ۋەھىىجە سۇھەٍيىَْىىىڭ « ئىظىىالً فىقھىىي ئۋْظىنيوپۋدىَىظىىي»
ّبٍيىق ئەطىزى -5توً-7:ثە ۇ
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ئەڭ خەضىص تىجارەت -ھەج بەدەل تىجارىتي
طەئۇدى ئەرەثىظتبّىْىڭ جىىددە ػىەھەرىىل ٍەھنىىَە
ػىىەرئىَْىڭ قبسىظىىي ئەىىىالٍە فەھىىد ئەه ئىىبٍىزى طىىەئۇدى
ئەرەثىظىىىتبّىدا چىقىىىىدىغبُ «ئومىىىبس»لۋشىتىْىىىىڭ-4559
ٍىيي-36فۋقراه مۋّي طبّىدا ئۋالُ قىيغىبُ ثىىز ٍبقبىىظىىدا
ٍۇّىىىداق دەې ٍبساىىىبُ<« پۇىغىىىب ئىىىبدەً ٍىىىبىالې ھەج ثەدەه
قىيىىدۇرۇع قەدىَىىدىِ ثۋىىزى فىقھىؼىىۇّبص ئبىىَالرّىىىڭ
ئى تىالې ٍبۋسۇطي ثوىۇې مەىىگەُۇ ھەّجەىىىٌ ۋە ھەّەفىىٌ
ٍەسھەثيىزىدىني مۋچيۋك قبراػالراب مۉرەل ٍۇّىداق قىيىىغ
ھبراٍىىىدۇرۇ چىىىۋّني ئىجىىىبدە دېىىىگەُ پۇىغىىىب قىيىَْبٍىىىدۇۇ
ػەٍ ۇىئىظىىالً ئىجْىىي تەٍَىىىَەاھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ ئىىبدەً
مىزاغع ثىىدئەتتۇرۇ چىۋّني پەٍغەٍىجەر ئەىەٍھىظظىبغٍْىڭ
ٍىىىبمي طىىىبھبثىالرّىڭ ساٍبّىىىىدا ٍىىىبمي ئىظىىىالٍْىڭ ئىىىبىتۇُ
دەۋرىىزىىىىدىَۇ مىىىۉرۊىَىگەُ ئىؼىىىتۇرۇ ھەج ثەدەىْىىىي پىىىۇه
تۋسىغ ٍەقظىتي ثىيەُ قىيىىغ جىبئىش ئەٍەطىتۇرا دېىگەُۇ
ثبػىىقىالراب ھەج ثەدەه قىيدۇرۇػىىْي جىىبئىش دېگۋچىيەرٍىىۇ
ھەج ثەدەىْىي قىيغۇچىْىىىڭ ئىؼىىەّچيىل ثوىىؼىىىْي ۋە ھەج
ثەدەىْي تەىەة قىيىْغب رەۋىؼتە توىۇق ئورۇّدىؼىىْي ػىەر
قىيغبُۇ

ئەپ خەطىض تى برە  -ھەج ثەدەه تى برىتي
ھبسىزقي ئبدەٍيەرّىڭ ئەھقاىي ھەقىقەتەُ ئۋچىْىؼيىق
ثوىىقاتىدۇۇ ثىىزاۋ ھەج ثەدەه قىيىىَەُ دەې  7-6ئبدەٍْىىڭ
ھەج ثەدەه پىىىىىۇىىْي ٍىغىقاىىىىىىىدۇۇ ثىىىىىۇ ئبدٍْىىىىىىڭ ػىىىىىۇ
مىؼىىىىيەرّىڭ ھەٍَىظىىىىگە ھەج ثەدەه قىيىؼىىىي ٍىىىۇٍنىِ
ئەٍەصۇ ثەسىىىيەر ھەج ثەدەه قىيىؼىىْىڭ پىىۇىىْي ٍىىۇقىَالې
ٍبّچىيىىىل پىىۇه ثۋزىظىىىش دەې طىىوراٍدۇۇ ػەٍ ۇىئىظىىالً ثىىۇ
ھەقتە<ا ثىزاۋّىڭ پىۇىْي دەې ھەج ثەدەه قىيَىغبّيىقىْىىڭ
ئىظسبتي ئۇّىڭ ھەجْىڭ چىقىَيىزىدىِ ئبرتۇق ثىىز ّەرطىە
طورىَبطىىيىقيل ئىىبرتۇق ثەرلە تەقىىدىزدىَۇ ئبػىىقبُ پىىۇىْي
ئىگىظىگە قبٍتۇرۇې ثۋزىؼىىدۇرا دېىگەُۇ ھىبسىزقي ساٍبّىدا
ٍبّىىىىبثۇ ھەج ثەدەىىىىىدىِ ئبػىىىىقبُ پىىىىۇه دەې قىىىىبٍتۇرۇې
ثۋزىدىغبُ ئبدەً تۋسىالٍىدۇ؟ ٍەّە ثىىز تەرەپىتىِ ھەج ثەدەه
ثۋدىنيىزىَۇ مۉې ثوىۇې مەتتيل ئىۇغر ھەج ثەدەه قىيىَىىش
دەې پىىۇه ٍىغقۇچىالراىىب ثىىىز ئىىبدً تۋسىى ثەرطىىە 755رىَىىبه
ئبىىدۇۇ
ھەج ثەدەه قىيغىىبُ ئىىبدەً ػىىۇ ھەج ثەدەه قىيىْغىىۇچي
مىؼىىي ئۋچىىۋُ دۇئىىب قىيىىىغل ئىظىىتىغ بر ئۋَىىتىغ قبتىىبرىىق
ئىؼىىىىىالرّي قىيَىغىىىىىبُ تەقىىىىىدىزدىَۇل ھەجْىىىىىىڭ پەرسل
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ھەج بەدەل تىجارىتىدىه ئۆروەكلەر
ٍەمنىدىني ثىز قىظىىٌ ئۇٍغىۇرغر ئبرىظىىدا ھەج ثەدەه
تى برىتي خۇددى ٍەرۋاٍىى تى ىبرىتىگە ئوخؼىبعل ثەىنىي
ٍەرۋاٍى ى طودىظىىىغب طۋيىؼىىتۇرابّدا ھەً دەطَبٍىظىىىش ھەً
جبپبطىش ھەً پبٍدىظي ّەق ثوىىۇې ئۋقىقاتقىبُ ثىىز تى ىبرە
ثوىۇې قبىَبقتبۇ دۇَّبدا ثۇّى دىَْۇ ئبطبُ تى برە ثوىَىظىب
مۋزەكۇ
ھەج ثەدىيي تى برىتىْي قىيىدىغبّالر ئوٍىۇٍەُ ئەھيىي
ئىيىٌ قىَبپىتىگە مىزىقاىغبُل تەققاىىق تىوّىْي مىَىقاىغىبُل
تىيي تبتيىقل ئەٍَب پىنىىز-خىَىبىي ئبّىب ۋەتەّىدىِ مەىىگەُ
ئىىىبق مۉۇىىىىۋه مىؼىىىىىيەرّي قبٍىىىىىو قىيىىىى ل ػىىىىۇغرّىڭ
ئىؼەّچىظىْي قبسىْىى ل قوىيىزىىدىني ھەج ثەدەىىگە ئبتىبې
ئۋيىىى ى مەىىىىىگەُ ئبٍۋزىنىىىىب دوىالرىىزىْىىىىي ئۋيىقېيىؼىىىىتب
ثوىىىىدىغبُ قىىوٍَىچىالر ثوىىىۇېل ئىىۇغر دەطىىيەې ھىىبجىالرّي
ئىشدەې ئۇغر چۋػنەُ ٍبتبقالرّىڭ ئبىدىغب ثبرىىدۇۇ ئبّىدىِ
ثىىىز ٍۇرتيىىۇق ٍىىبمي قبّىىداقال ثىىىز ٍىىوه ثىىىيەُ توّۇػىىۇې
قبىغىىىبّالرّي ٍۋھَىىىبُ قىيغۇطىىىي مۋيىىىىدۇ-دەل ئۇغرّىىىىڭ
قورطىىىىىىقىْي راطىىىىىب توٍغۇسىىىىىىدۇل ئبّىىىىىدىِ ػىىىىىەرىئە
ئەھنبٍيىزىىىىدىِ طىىىۉسىەٍدۇل ئبخىزىىىىدا ٍۋھَبّالرّىىىىڭ ھەر
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ثىزىگە ثىزەردىِ تەطجىھل ثىزەردىِ جبٍْبٍبس ھەدىىَە قىيىى
ثوىۇېل قبّداقال خىشٍىتىي ثوىظىبل خبىىظىبّە ئىبىالھ راسىيىقىي
ئۋچۋُ قىيىؼقب ھىبسىز ئىنەّيىنىْىي ثىيدۊرىىدۇۇ ثىۇ ئبرىىدا
ٍۋھَىىبّالردىِ «ثىىىشدە ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ ئۋيى ى مەىىىگەُ
پۇه ثبر ئىدىۇ ئۇّي مىَگە قىيدۇرطبق ثىوغرمىِ ٍبّىبل ثىىش
ثىيَەٍَىىىشمەُل ئىىۉسىىزى ثىىۇ جبٍىىدىني ئىىبدەٍيەرّي ٍبخؼىىي
ثىيىالل ثىشلە ثىز ٍوه مۉرطەتنەُ ثوىظىىال ئەٍىدى»دەٍىدۇۇ
چۋّني ثۇ قوٍَىچىْىڭ ھەج ٍەۋطىَىدىني ئبتب ثبىىغىبل ثىبغ
ئبتىغىىب قبرىَبٍىىدىغبُ ػىىۇ ئبىدىزاػىىچىيىقتب ثىىۇ ھىىبجىالرّي
ئىشدىؼيل ئۇغرّي ثىز ٍەرلە جەً قىيىؼيل ٍۋھَبُ قىيىؼىيل
ئۇغراب ھەدىَە تۇتقۇسىؼي قبتبرىىق جبپبىىزىْىىڭ ھەٍَىظىي
ئىىۇغردىِ ػىىۇ ثىىىز جىىۋٍيە طىىۉسّي ئىىبۇالع ئۋچىىۋُ ئىىىدىۇ
ٍۇثىىبدا ثىىۇ ٍۋھَىىبّالردىِ طىىۉس چىقَىظىىبل قىىوٍَىچي طىىۉسّي
ئىىۉسى ثبػىىالٍدۇۇ ػىىۇّداق قىيىىى ھەج ثەدەه ٍەطىيىظىىي
چوقىۇً ئوتتۇرىغىىب قوٍۇىىىدۇۇ ػىىۇّىڭ ثىىيەُ ٍەقظىىە ھەه
ثوىىدۇۇ
ثىىىىز ئبدەٍْىىىىڭ ھەج ثەدىيىىىي ئۋچىىىۋُ قىىىبّچە پىىىۇه
مۋتىدىنىِ اۇجبً؟ دەې طوراىغبُ طوئبىغب ثىۇ قوٍَىچىْىىڭ
جىىبۋاثي ئبىىىدىِ تەٍَبرىىْىىى ثوىغىىبُ ثوىىىىدۇۇ ػىىۇۇب ئىىۇ
ئىننىيەَّەٍىالل «ئەٍىىدى ثىىۇ دېىگەُ ئىجىىبدە ۇ ھەر قبّىىداق
ثىىىز ئىجىىبدەتْىَۇ مىىۉې قىيظىىب مىىۉې طىىبۋاةل ئىىبس قىيظىىب ئىىبس
طبۋاة ثوىغبّدەكل ھەج ثەدەه ئۋچۋَّۇ قبّچىيىل مۉې پۇه
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ثەرطەۇالر ػۇّچىيىل مۉې طبۋاة ثوىىىدۇ»دەٍىدۇۇ چىۋّني
ئبّىىب ۋەتەّىىدىِ مەىىىگەُ ھبجىالرّىىىڭ ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ
ٍىغى ى مەىىىگەُ پۇىيىزىْىىىڭ ٍىقىىدارى ئوخؼىىبع ئەٍەصل
ئبىدى  3555دوىالر ئۋيى مەىظەل مەٍْي ئىبس دېگەّىدە 755
دوىىىالرل ھەتتىىب  555دوىالراىىىچە ئۋيى ى مۋيىىىدىنەُۇ ھەج
ثەدەه پىىۇىىْي طىىۋپۋرۊې ئبىَىىبقچي ثوىغىىبُ قىىوٍَىچي ئەلەر
ھەج ثەدەىْىىىڭ پىىۇىىْي ٍىىۇئەٍَەُ قىيى ى ٍ 755ىىۋس دوىىىالر
دەې قوٍظبل ھەر ثىىز ئبدەٍْىىڭ ھەج ثەدىيىي ئۋچىۋُ 3555
دوىالردىِ پۇه ئۋيى مەىىگەُ مىؼىىدىَْۇ 755دوىالردىىِ
ئبرتۇق ئبغىَبٍدىغبُ ثوىۇې قۋيىى ل تى برەتْىىڭ ٍۋزىَىْىي
سىَىىىبُ تبرتقىىىبُ ثوىىىىىدۇۇ ئەلەر ثىىىىزاقال 3555دوىىىىالر دەې
قوٍظبل 3555دوىالردىِ ئبس پۇه ئۋيى مەىگەّيەر «ئۇّىداقتب
ثىش ئەرساّزاق ثىز ٍەرّىي تبپىبٍيي اۇجىبًل ثىۇ خەقْىىڭ پىۇىي
ئىدىل ثىشّىڭ ئۇّى غب قوػۇې قوٍغىۇدەك ھىبىىَىش ٍىوقنەُ
ئەٍدى»دەې پۇه ثەرٍەٍدۇۇ
ّىىىبۋادا قىىىوٍَىچي «ٍەٍيىىىي ئىىىبس ثوىظىىىىَۇ ثوىىىىىدۇل ئىىىبس
ثەرلەّگە ئبسل مۉې ثەرلەّگە مۉې طىبۋاة ثوىىىدۇ»دېىگەُ
طۉسىْي ئەٍدىيىنتە دېظەل ئۇغرّي ػەمنە طىەىى قوٍىىدۇۇ
ػىىۇۇب ئىىۇ ھەر ئۋھتىَىىبىْي ئوثىىداُ ئىىوٍالې چىققىىبّيىقتىِل
ثبػتىال پۇىْىڭ ٍىقدارىْي ٍەجھۇه قوٍۇې قوٍىدۇۇ
راطىى ا ٍبخؼىىي لەې ئىىىنەُل ئۇّىىداقتب ئۉسىَىشّىىىىڭ
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ئىبئىيە ئەساىىىىزى ئۋچىىۋُ قىيىىدىغبُ ھەج ثەدەىىىگە مىىۉپزەك
ثۋزەٍييل مۉپزەك طىبۋاة ثوىظىۇُۇ ئەٍَىب ثىىشلە ھەج ثەدەه
ئۋچۋُ ثبػقىالر ثەرلەُ پۇىالرّي ػۇ پۋتي ثۋزەٍيىي دېىگەُ
قبراراب مەىگەُ ھبجىالر ھەٍَبّيىزىْي ثىز ئبّدىال ثوػىىتى
راھەتيىْى قبىىدۇل قوٍَىچىَۇ ػۇّچىيىل راھەتيىْىدۇميل
ثىز ٍىو جبپىبىىق ئىؼىيەې تىبپقىيي ثوىَبٍىدىغبُ پىۇىْي ثىىز
داطتى بُ طىۋيىغ ثىيەّىال تۋسىقاىغبّيىقْىىڭ خوػىبىيىقىْي
ٍبػىىبٍدۇۇ چىىۋّني ئبّىىب ۋەتەّىىدىِ مەىىىگەُ ھەر ثىىىز ھىىبجي
ٍۇقىزىظىىي55-45ئبدەٍْىىىڭل ٍىىوق دېگەّىىدە 8-7ئبدەٍْىىىڭ
ھەج ثەدەه پىۇىىْي ئۋيىى مۋيىىىدۇۇ سادى ھەج ثەدەه پىىۇىي
ئۋيى مەىَىگەُ ھبجىدىِ ثىزىْىَۇ ئۇچزاتقىيي ثوىَبٍدۇۇ
قوٍَىچي ػۇّىڭ ثىىيەُ ٍۋھىبّالرّي ئۇسىتىى قوٍىىدۇۇ
ثۇ قۋتىٌ ئۇغرّي ٍبتبقيىزىغب ئبپىزى قوٍَبٍدۇۇ
ئەلەر ثىىۇ ھىىبجىالر ٍەّە ثبػىىقىالردىَۇ ھەج ثەدەه پىىۇىي
ثبر ئىنەّيىنىْي ئۋَتقبُ ثوىظىبل ثىۇ ھىبجىالرّي ٍىبتىقىغىچە
ھىىۉرٍەتيەې ئبپىزى ى قوٍىىىدۇ ۋە پىىۇه ثىىبر ثبػىىقىالر ثىىىيەُ
توّۇػىىتۇرۇې قوٍۇػىىىْي طىىوراٍدۇل ئۇغرّى َىىۇ خبىىظىىىبّە
خىشٍەتيىزىْي قىيىى قوٍغىظىي ثىبرىىقي ئۋَتىىدۇۇ ػىۇّداق
قىيى ئۇغرّىڭ قوىىدىني ھەج ثەدەه پۇىىْىَىۇ ثىىز تەرەې
قىيىىدۇۇ ثەسى ھىبجىالر ئۉسىىنىىدىِ ئىۇّي ئىىشدەې مۋيىى
ھەٍَبّيىزىْي ثوػىتى قبٍتىىدۇۇ ھەٍَىْىي ئۋيىى ثوىغىبُ
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قوٍَىچي ئەٍدى ئۇغرّي ھەرلىش ئىشدىَەٍدۇۇ
ھەج ئبخىزغػىىقبّدىِ مۋىىَىِ ھىىبجىالر «ئەٍىىدى ثىىىش
ھەج ثەدىيىىي قىيىىدۇرۇع ئۋچىىۋُ پىىۇه ثەرلەّىىيەرلە ھەج
قىيىىىدۇردۇق ٍبّىىىب دەې مۉرطىىىىتىغ ئۋچىىىۋُ ثىىىىز قەاەس
ثۋزىىىىىدىنەَّىغل ػىىىىۇّي ئبىَىىىىبً مەتظىىىىەك ثوىَىىىىبص
اۇجبً»دەې ھۋيىقي قوٍَىچىْىڭ ئبرقىظىىدىِ ٍۋلۋرۊػىنە
ثبػالٍدۇۇ
پىىىىۇه ثەرلەُ ھىىىىىبجىالر طىىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىىىتبّدىال
توّۇػىىۇې قبىغىىبُ ھىىبجىالردىِ ثوىظىىبل ئىىۇغر ثىىىيەُ مىىبرى
ثوىَبٍدۇل ٍۇٍنىْقەدەر ئىۉسىْي ئىۇغردىِ قىبچۇرۇې ٍۋرىىدۇۇ
ئىىىۇغر ئىىىۇّي ئىىىىشدەې ثۋقىى ى ئىىىبخىزى سېزىنىى ى ئىىىۇّي
تبػىىىىيىقېتى مۋتىىى ى قبىىىىىىدۇۇ ئەلەر پىىىىۇه ثەرلەّىىىىيەر
ۋەتەّىىىدىَۇ توّۇػىىىىدىغبُ ٍىىىبمي ئۉسىْىىىىڭ مىَيىنىْىىىي
ثىيىىىدىغبُل ئبئىيىظىىىْي توّۇٍىىدىغبُ ھىىبجىالردىِ ثوىظىىبل
ئىىىۇغرّي قىىىورۇق قىىىوه قبٍتۇرۇػىىىتىِ قورقىىىىدۇۇ چىىىۋّني
ئۇغرّىىىىىڭ ٍۋسىظىىىىىدىِ ٍۇرتتىىىىب ئبئىيىظىىىىىْىڭ ئىىىىبثزوٍي
تۉمۋىىؼىىىىىْي خبىىَبٍىىىىدۇۇ ئىىىىۇغرّي چوقىىىىۇً ھەج ثەدەه
لۇۋاھْبٍىظي ثىيەُ ٍوىغب طبىىدۇۇ
ھەج بەدەل گۇۋاھىامىطي دېگەن وېمە؟
ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظي دېگەُ ػەخظيەر تەرىسىىدىِ
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تەٍَبرىىْىى ى ل ئۋطىىىتىگە ٍواىىىبُ قىيىى ى «ھەج ثەدەه»دەې
ٍۋشىيغبُ ٍەخظۇص قەاەس ثوىۇېل ئىۇّي ئىبدەتتىني دەپىتەر-
قەىەً طىىبتىدىغبُ دۇمىىبّالردىِ ثىىىز داّىظىىىْي  4رىَبىىىدىِ
طىىىۋتى ئىىىبىغىيي ثوىىىىىدۇۇ ھەج ثەدەه قىىىوٍَىچىيىزى ثىىىۇ
قەاەسدىىىِ ثىىىزەر تىىوپتىِ ئۋيىىى ل ئىچىىىدىني جەدۋەىىىگە
«پبغّي پبغّي ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيدى» دېگەُ ئەرەثىچە
ثىىىز قىىۇر خەتْىىي ٍبٍَىىبق-طىىەٍْبق قىيىى ٍبسىىىدۇل ٍبساىَىظىىب
ثبػقىظىىىغب ٍبسدۇرىىىدۇۇ قەاەسدىنىىي ئبتىىبىَىغ «ھەج ثەدەه
قىيغىىىىبُ»غرّىىىىىڭ ئىظىىىىىَيىزىْىڭ ھەٍَىظىىىىي خىَىىىىبىىٌ
ئىظىىىىَالردىِ ثوىىىىىدۇۇ ثىىىۇ ئىظىىىىَالرّىڭ ئبثىىىدۇراھَبُل
ئبثىىدۇرېھىٌ ٍىىبمي ٍەٍە ل طىىەٍە دېگەّىىيەرلە ئوخؼىىبع
ثىز-ثىزىگە ٍۋقىِ ثوىۇې چىقىىؼىدىني طەۋەة ثۇ ٍەردەۇ
ئبّىىىدىِ ثەسى ثۋْگىىىبىيىق ئىؼىىىچىالراب ھەر ثىىىىز قەاەس
ئۋچۋُ 35رىَبه ثىيەُ 37رىَىبه ئەتزاپىىدا پىۇه ثۋزىى ل ثىۇ
طبختب لۇۋاھْبٍىغب تبٍغىب ثبطىتۇرىدۇ ٍىبمي ثىىزەر ػىۋزمەتتە
ٍىىبمي ثىىىزەر ٍبلىشىْىىدا توّۇػىىي ثوىظىىب تىىبٍغىْي ثىنىىبرىىق
ثبطىىىتۇرىدۇۇ «ھەج ثەده»دېىىىگەُ قەاەسىەرلە ثۋظىىىىيغبُ
تبٍغىالرّىىىىڭ ھەر خىىىىو ثوىغىىىبّيىقي ۋە ثىىىۇ تىىىبٍغىالردىني
خەتىىيەردە ھەج ثىىىيەُ ھۋچقبّىىداق ٍۇّبطىىىقىتي ثوىَىغىىبُ
ػىىىىىىىىىۋزمە ۋە ٍۇئەطظەطىىىىىىىىىەىەرّىڭ ئىظىىىىىىىىىىَيىزى
ثوىىدىغبّيىقىْىڭ طەۋەثي ثۇ ٍەردەۇ چۋّني ثۇ تبٍغىالرّىىڭ
ھۋچجىزى ھەج ثەدەىگە ٍۇّبطىقەتيىل تبٍغىالر ئەٍەصۇ
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ھەج بەدەل قىلدۇرىدىغان بىرەر مۇئەضطەضە يوق
چۋّني طەئۇدى ئەرەثىظىتبّىدا ٍەٍيىي دۈىە تبرٍىقىىدا
ثوىَىظىىۇُل ٍەٍيىىي ػەخظىىيەر تەرىسىىىدىِ ثوىَىظىىۇُل ھەج
ثەدەه قىيدۇرىىىىدىغبُ قىىىبّۇّيۇق ٍىىىبمي قبّۇّظىىىىش ثىىىىزەر
ٍۇئەطظەطىىە ٍىىوقۇ ثىىۇ ئىؼىىالرّىڭ ھەٍَىظىىي ػەخظىىيەر
تەرىسىدىِ ثوىىقاتىدۇۇ
مىؼىىىىىىىىيەرلە ھەج ثەدەه قىيدۇرىىىىىىىىدىغبُ ثىىىىىىىىزەر
ٍۇئەطظەطە ثبر دېگۋچىيەر ۋە مىؼىيەرلە «ثىش ٍۇئەطظەطىە
تەرىسىىىدىِ ھەج ثەدەه قىيىىدۇردۇق» دېگەّىىيەر قىسقىشىىىو
ٍبىغىىبّچىالردۇرۇ ھەقىىىقە ػىىۇميل طىىەئۇدى ئەرەثىظىىتبّىدا
ثوىىقاتقبُ ھەج ثەدەه ئىؼيىزى ثىىيەُ ھۉمۋٍەتْىىڭ ٍىبمي
ثىزەر ٍۇئەطظەطەّىڭ ھۋچقبّداق ٍۇّبطىقىتي ٍوقۇ
ھەج بەدەل قاوداق قىلىىىۋاتىدۇ؟
ئەٍدى ھەج ثەدەه پۇىىْي ٍىغقبُ قىوٍَىچي ثۇّچىيىىل
مىىۉې ئبدەٍْىىىڭ ھەج ثەدىيىْىىي ئىىۉسى ٍىىبىغۇس قبّىىداق ئىىبدا
قىيىدۇ؟
راطىى لەپْىىي ئۋَتقبّىىدال ھەج ثەدەه پىىۇىىْي ٍىغقىىبُ
قوٍَىچي ثىزىْى َىۇ ھەج ىْىي قىيَبٍىدۇۇ ٍۇثىبدا ئۉسىْىىڭ
ٍىىىۋقىِ تىىىۇاقىْي ثوىىىىۇې قبىغىىىبُ ثىىىىزەر ئبدەٍْىىىىڭ ھەج
ثەدىيىْي قىيىؼي ٍۇٍنىِۇ ئەٍَب ئۇّى ىدىِ ئىبرتۇق قىىالً
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دېظىىىَۇ قىالىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ثىىىز ئىىبدەً ثىىىز ھەجىىدە پەقە
ثىزغ ئبدەً ئۋچۋُ ھەج قىالغٍدۇ ئەٍەطَۇ؟
ئۇّداقتب ثۇّچە مىۉې ئبدەٍْىىڭ ھەج ثەدىيىْىي قبّىداق
قىيىدۇ؟
ثۇّىىىىڭ ٍۇّىىىداق ئىننىىىي خىىىىو ٍىىىوىي ثىىىبر< ثىىىىزى
ھۋچجىزىْىڭ ھەج ثەدىيىْي قىيَبطىيىقل ٍەّە ثىىزى تەپىَە
ھبغه( )26قىيى ئىؼْي پۋتتۋرۊػتىِ ئىجبرەتتۇرۇ
3ۇ ھۋچجىزىْىىىىىىىىڭ ھەج ثەدىيىْىىىىىىىي قىيَبطىىىىىىىتىِ
تىنىقېتىغل ّبۋادا ٍەججىۇر ثوىىۇې قبىظىبل ھەجىدىِ مۋىَىِ
ثىىىزەردىِ «ھەج ثەدەه»قەاىشىْىىي ٍۇقىزىىىدا ئۋَتىيغبّىىدەك
تەٍَبرغېل پۇه ثەرلەّيەرلە تۇتقۇسۇې قوٍىۇې قۇتۇىۇػىتىِ

ــــ

( )26تەپىىَە ھىىبغه دېىىگەُ طىىۉس ثواۇسغَّبطىىتىِ ئىىۉسى ئۉىىىۋې
قبىغبُ ٍبىْىڭ لۉػىْىڭ ھبراً ثوىۇې مەتنەّيىنىْي ثىيىى
تۇرۇېل ػەرىئەتتىِ ثىز ٍوه چىقىزىى ثوىظىىَۇل ثىۇ ٍبىْىىڭ
لۉػىْي ھبغه قبتبرىغىب ئۉتنىۋسۊېل ئۇّى ىدىِ پبٍىدىيىْىغ
ئۋچىىىۋُ ئۉىىىىۋې ثوىغىىىبُ ٍىىىبىْي تۋسىىىى قوٍىىىۇېل « ئەّە
ٍىدىزىىىىدى جۋْىىي تۋ ىىي چىقىىى ثوىَىىبپتىنەُل ثۇاىىۇسغې
ئۋىگىىۋردۇق» دەې ئىىۉسىْي ۋە خەىقْىىي ئبىىىدىغبّغب ئوخؼىىبع
ئبىداع ئۇطۇىيىزىغب قوٍۇىغبُ ثىز ئىظىَدۇرۇ
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ئىجىىىىبرە ثوىىىىىۇېل ثىىىىۇ ٍىىىىوىْي تبىيىغىىىىىبّالر ھەج ثەدەه
قوٍَىچىيىزىْىىىڭ مىىۉې طىىبّيىقىْي ئىگىيەٍىىدۇۇ چىىۋّني ثىىۇ
ّبھبٍىتي ئبطبُ ئۇطۇه ئەٍەطَۇ؟
4ۇ ثۋْگبىيىقل ثۋزٍىيىىقل ھىْدىظىتبّيىقل پبمىظىتبّيىق
ۋە ئىىبفزىقىيىق ئىؼىىچىالر ثىىىيەُ مۋيىؼىىىغ ٍىىوىىْي تىىبىالع
ثوىىىۇېل ثىىۇ ئىىۉس-ئىىۉسىْي ھىىبراٍ ور دېَەطىىيىني ۋە ئىىۉىگەُ
ۋى داّىْي ٍبىغبّدىِ ثوىظىَۇ راھەتيىتىغ ئۋچىۋُ ئىۉسىْي
قبّدۇرۇع ٍوىىدا تەپَە ھبغه قىيىغ ئۇطۇىىدۇۇ
ثىىىۇ ئۇطىىىۇىَۇ ئبطىىىبُ ثىىىىز ئۇطىىىۇه ثوىىىىۇېل ٍەسمىىىۇر
چەتئەىيىىىل ئىؼىىچىالر ثىىىيەُ ھەر ثىىىز ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ
ٍۇقىزىظىىي 455دوىىىالرل تىىۉۋىْي 375ل ھەتتىىب355دوىالراىىىچە
مۋيىؼىىىغ ثىيەّىىال پۋتىىىدۇۇ پىىۇىْي ئبىغىىبّالر قوٍَىچىىىدىِ
ھەج ثەدەه قىيىْىىىىدىغبّالرّىڭ ئىظىىىىَيىنيىزىْي ئبىىىىىدۇۇ
ػۇّىڭ ثىيەُ تىنىقېتىىدۇۇ ئىۇغر ػىۇّىڭ ثىىيەُ مىۉسدىِ
ابٍىىىىى ثوىىىىىىدۇۇ ھەج ثەدەه قىيىىىىدىَۇ ٍىىىىبمي ئۉٍىىىىىدە
ئۇخيىىىىىدىَۇ؟ ئىىىىۇّي ھىىىىۋچنىٌ ثىيَەٍىىىىدۇ ۋە ثىيىؼىىىىْىَۇ
خبىىَبٍىىىىىىدۇۇ ثەرىجىىىىىىىز ھەج ثەدەىىىىىىىگە ٍۋشىيىىىىىىىدىغبُ
ئبتىىىىبىَىغ«ھەج ثەدەه قىيغىىىىبُ»غرّىىىىىڭ ئىظىىىىىَيىزى
مبىيىىىىىدىِ ئۋتىىىىىسال ٍۋشىيىىىىىدىغبُ خىَىىىىبىىٌ ئىظىىىىىَالر
ثوىغىىبّيىقتىِل ئۇغراىىب ھىىبجە ٍىىوقۇ قىالٍىىدۇ -قىيَبٍىىدۇ
ثەرىجىز ئەٍەطَۇ؟
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ئەٍىىدى ٍۇقىزىظىىي 455دوىالردىىىِ پىىۇه ئۋيىىى ھەج
ثەدەه قىيىَەُ دېگەُ ئبدەً راطتىْال ثۇ ھەجْي قىالٍدۇ؟
ھەرلىش قىيَبٍدۇۇ چۋّني ئۇغر ػىۇّچىيىل مەٍىجەاەهل
ػىىىۇّچىيىل پۇىغىىىب ٍۇھتىىىبج تۇرۇپَىىىۇ ھەج پبئىىىبىىَىتىْي
ئورۇّىىداع جەرٍبّىىىدىني 8-7مۋّيىىۋك جبپىىبٍ-ۇػىىەققەتْي
 3555دوىالراىىب طىىۋتى ئبىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ئىىۇغر ثىىۇ 3555
دوىىىالر پىىۇىْي ّۇراۇّيىغىىبُ ػىىۇّداق ئبىىىداٍچىيىق ٍىىوىيىزى
ثىىىيەُ تبپىىىدىغبُ تۇرطىىبل ّىىۋَىگە ػىىۇّچە جبپىىب چۋنىؼىىْي
خبىىظىىۇُ؟ سادى ئىىۇغر ھەجىىگە چىقَبطىىتىَْۇ  7ئبدەٍْىىىڭ
ھەج ثەدەه پىىۇىىْي ػىىۇ ٍىىوه ثىىىيەُ ٍىغظىىب  3555دوىىىالر
تبپىدۇ ئەٍەطَۇ؟
ػىىىۇ ٍۇقىزىظىىىي  455دوىالردىىىىِ ئۋيىىىى ھەج ثەدەه
قىيىَىش دەٍىدىغبُ ثىۇ ئبىىداٍچىالرّى َۇ ئبىىدىِ تەٍَىبرىىقي
ثىىبر ثوىىىۇېل ئۇغرٍىىۇ ثىىوع مەىَەٍىىدۇۇ ئىىۇغر ئۉسىىزىْىىىڭ
قبرى ىىىبّىالردا ۋە ٍەدرەطىىىەىەردە ٍىىىۇدەررىض ئىنەّيىنىْىىىي
ئىظىىىسبتالٍدىغبُل ئىىىۉسىىزى ئۉٍىىىدە ئوىتىىىۇرۇې موٍسىَىىىۇتۋز
ئبرقىيىق ٍبطىقاىغبُ ٍواىبُ تىبٍغىيىزى ثۋظىىيغبُ رەۇيىىل
ئىىىغ قەاەسىىزىْىىي ۋە طىىبختب تەقىىدىزّبٍىيىزىْي مۉتىزىىى
مۋيىدۇۇ
ھەج ثەدەه قوٍَىچىظىىىىىىىْىڭ ھەج ثەدەه قىيىىىىىىىَەُ
دېىىگەُ ثۋْگبىيىققىىب ٍىىبمي ثبػىىقب ثىىىز ٍبىغبّچىغىىب ثەرلەُ
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455دوىىىىىىالر پۇىىْىىىىىىڭ ٍىْىىىىىبدا ثىىىىىىز مىىىىىۋُ تۇرۇػىىىىىقب
ئەرسىَەٍىىدىغبّيىقىْي قوٍَىچىَىىۇ ثىيىىىدۇل پىىۇىْي ئبىغىىىبُ
ٍبىغىىبّچىَۇ ثىيىىىدۇۇ چىىۋّني راطىىتىْال ھەج ثەدەه قىيىىىَەُ
دېگەُ ئىبدەً ھەر قىبّچە مەٍىجەاەه ثوىظىىَۇ  455دوىالراىب
ئۇّىَبٍدۇۇ
پۇىْي ئبىغبُ ثۇ ئبىىداٍچىالرّي ھەج ثەدەه قىيىدى دەې
پەرەس قىيظبقَۇل ئۉسى توّۇٍىغبّْي ئبس دېگەّدەك ثبػىقب ثىىز
ٍىييەتْىىىىڭ ئىىىبدىَي ئۋچىىىۋُ ثىىىۇ ھەجْىىىي ثىىىبرچە پەرس ۋە
ۋاجىجالراىىب رىئىىبٍە قىيى ى ئى ىىالص ۋە طىىەٍىَىَە ثىىىيەُ
قىيىدۇ دېگىيي ثوغٍدۇ؟ ھەٍھب ا
ئۇغر ھەج ثەدەه قىيغبُ تەقدىزدىَۇ پەقە رەطىَىَە
ئۉتەٍىىىدۇل ثەصۇ چىىىۋّني ٍۇّىىىداق ثىىىىز ئىىىبدەً ثبػىىىقب ثىىىىز
ٍىييەتْىڭ ّىبتوّۇع ثىىز ئىبدىَي ئۋچىۋُ قىوىىْي ئبطىَبّغب
مۉتۋرۊې ئى الص ثىيەُ ثىىزەر قۋىتىٌ دۇئىب قىالٍىدۇ؟ ٍىبمي
مۉسىدىِ ثىزەر تبٍچە ٍبع ئبققۇساٍدۇ؟ ھەٍھب ا
ئۇّداقتب ھەج ثەدەه قوٍَىچىظي پۇىْي ئۇّى غب ّۋَىؼىقب
ثۋزىدۇ؟ جبۋاة ػۇميل پەقە تەپَە ھبغه قىيىىغ ئۋچىۋّال
ثۋزىىىدۇۇ ثۇّى ىىدا ھەجْىىىڭ ئىىبدا تۋىىسىغ ٍىىبمي تبپَبطىىيىقي
ثىىيەُ ھۋچقبٍظىىي تەرەپْىىىڭ ئىؼىىي ثوىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ھەر
ئىنني تەرەپْىڭ ٍەقظىتي پۇه ئەٍەطَۇ؟
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ھەج بەدەل تىجارىتي ھاجىالر ئىچىدىمۇ بار
ٍەمىىىىنە ٍىىىىۇمەررەٍە ػىىىىەھىزىدىني «دارۇىھەدىىىىىض»
ثىيىَگبھىْىىىڭ تىىبىىجي ۋە طىىەئۇدى ئەرەثىظىىتبُ رادىئوطىىي
ئۇٍغىىۇر ثۉىۋٍىْىىىڭ دىنتىىورى ٍبطىىىِ ھبجىَْىىىڭ ئۋَتى ى
ثۋزىؼىچەل ھەج ثەدەه قوٍَىچىيىقي طەئۇدى ئەرەثىظىتبّىدا
ٍەرىىؼىىىى قبىغىىىبُ ثەسى ئۇٍغىىىۇرغر ثىيەّىىىال چەميىْىى ى
قبىَبٍىىىىدىنەُل ثەىنىىىىي ۋەتەّىىىىدىِ ھەج ٍىىىىبمي ئىىىىۉٍزىگە
مەىگۋچىيەردىَْۇ ثەسى مىؼىيەر ئبّب ۋەتەّدىني ئىبقنۉۇۋه
خەىقىىتىِ مىىۉې ٍىقىىداردا پىىۇه ٍىغىىى چىقىىى ل ٍەمنىىىدە
ئەرساُ ثبھىىبدا ھەج ثەدەه قىيىىىدىغبّالر ثىىىيەُ مۋيىؼىىى
ئىغ قىيىغ ئبرقىيىق ئبرىدىِ پۇه ٍەٍدىغبّالر ثبر ئىىنەُۇ
ئۇّىىىىداقالر ئبّىىىىب ۋەتەّىىىىدىني ئۇغراىىىىب ئىؼىىىىىْى پىىىىۇه
ثەرلەّيەرلە ھۋيىقي طبختب «ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظي»ّىي
ئۋيى ثۋزىغ ثىىيەُ ئىۇغرّي خىوع قىيغبّْىىڭ طىىزتىدال
ئۇغر ثەرلەُ پۇىْىڭ ئبس قىظَىْىال ئىؼيىتى قبىغبُ مىۉې
قىظىىَىْي ٍبّچۇقىغىىىب طىىبىىدىنەُۇ ثىىىۇ ھەقتىَىىۇ طىىىبّيىق
ٍەىۇٍىىبتالر ثىىبرۇ ئەٍَىىب مىؼىىىيەرّىڭ ئىظىىىَيىزىْي تىيغىىب
ئۋيىغ ئەپظىش ثوىغبّيىقتىِ ثۇ قەدەرلە مۇپبٍە قىيىَىشۇ
ھەج-ئىىىىۉٍزىگە مەىگەّىىىىالر ئبرىظىىىىىدىني ھەج ثەدەه
قوٍَىچىيىزى ئبّب ۋەتەّدە ثىز مىؼىيىل ھەج ثەدەه ئۋچىۋُ
ئبس دېگەّدە755دوىالردىِل ٍۇقىزىظي3555دوىالراىىچە پىۇه
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ٍىغىىىىدىنەُۇ ئبّىىىدىِ ٍەمنىىىىگە مەىگەّىىىدىِ مۋىىىَىِل
ئۇغرّىىىڭ ئىچىىىدىِ ئىيگىزىَىىۇ ثىىۇ تى ىىبرەتْي قىيىى ٍىىوه
تبپقبّيىزى قبرا تەّيىىل ٍىبمي ثۋْگىبه ئىؼىچىالرّي تۋسىى ل
ئۇغراىىىىىىب ھەر ثىىىىىىىز ھەج ثەدەه ئۋچىىىىىىۋُ ٍۇقىزىظىىىىىىي
455دوىالردىىىىِل تىىىۉۋىْي 375دوىالراىىىىچە ثۋزىىى ئىؼىىىْي
طبقبٍتىدىنەُۇ ھەج ثەدەه تى برىتىْي تۇّ ي قىيىقاتقىبّالر
ٍىىبمي ئىؼىىْي ثىيَەٍىىدىغبّالر ئۇٍغىىۇر ثۋىىدىنيەرّي ئىىىشدەې
تۋسىىى ى ئىىىىۇغر ثىىىىىيەُ مۋيىؼىىىىى ئىؼىىىىْي ثىىىىىز تەرەې
قىيىدىنەُۇ
ھەج بەدەل تىجارىتي ئۆمەكىىڭ كادىرلىرىدىمۇ بار
ئبّىىب ۋەتەّىىدىِ مەىىىگەُ ثىىىز ئىؼىىەّچىيىل ھبجىَْىىىڭ
ئىظىىَىْي ئبتىَبطىىيىق ػىىەرتي ثىىىيەُ طىىۉسىەې ثۋزىؼىىىچەل
ئۉٍەمْىڭ مبدىزىىزى ئىچىىدە ھەر ٍىيىي ھبجىالرّىىڭ ھەج
ثەدەه پىۇىيىزىْي ٍىغىى ئۋيىى ل ئىۉسىىزى ثىيىىىدىغبُ ھەج
ثەدەه قىىوٍَىچىيىزى ثىىىيەُ ثىىۇ پىىۇىْي ئۉسئىىبرا مۋيىؼىىى
ئبرىؼىدىنەُۇ ھەج ثەدەىگە پۇه ثەرلەُ ھبجىالراىب ثوىظىبل
ھۋيىقىىىىي طىىىىبختب ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظىىىىىدىِ ثىىىىىزدىِ
تبرقىتىىىى ثۋزىىىىىدىنەُۇ ھىىىىبجىالر ئىىىىۇغرّي ئۉٍەمْىىىىىڭ
ئىؼىەّچيىل مىبدىزىىزى دەې ئۋتىقىبد قىيغىبّيىقتىِل پىۇىْي
ئىؼىىىىىەّچيىل ٍەرلە تبپؼىىىىىۇردۇق دەې ۋەتەّىىىىىدە پىىىىىۇه
ثەرلەّيەرّىىي خىىبتىزجەً قىيىىىدىنەُۇ ئبّىىدىِ ھەجىىدىِ
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قبٍتقبّدىِ مۋَىِ طىبختب ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظىي ثىىيەُ
ئۇغرّي خوع قىيىدىنەُۇ
ثىىىىۇ ھەر ٍىيىىىىي ػىىىىۇّداق داۋاً قىيىىى ى مۋيىقاتقىىىىبُ
قوٍَىچىيىق ئىىنەُۇ ثىۇ ئەھىقاىْي ئۋَتىى ثەرلەُ مىؼىي
ھەر ٍىيىىي ئىىۉٍەك ثىىىيەُ مۋيى ى ھەج ثەدەه توپالٍىىدىغبُ
مىىبدىزغر ثىىىيەُ ٍەمنىىىدىني ئۇغرّىىىڭ ػىىۋزىني ثوىغىىبُ
قوٍَىچىالرّىڭ ئىظىَيىزىْي ثىيىدىنەُۇ ئەٍَب ثىۇ ٍبقبىىغىب
ئۇغرّي ٍبسٍىدۇقۇ
پۇلىي ياخػي يولالراا ئىػلەتتۇق دەيدىغاوالر
طەئۇدى ئەرەثىظتبّىْىڭ جىددە ػىەھىزىدە تۇرىىدىغبُ
ئىؼىىەّچيىل ثىىىز تى ىىبرەتچي دوطىىتۇً ھەج ثەدەه ھەققىىىدە
ٍۇّىىداق ثىىىز ھۋنىىبٍىْي ئۋَتىىى ثەردى<« ثىىىش ھەر ٍىيىىي
ۋەتەّىىدىني تۇاقىىبّيىزىَىش ھەج ثەدەه قىيىىدۇرۇې قوٍىىۇع
ئۋچىىىۋُ ئەۋەتىىىنەُ پىىىۇىْي ثبػىىىقىالراب ثۋزىؼىىىنە ئىؼىىىەّۋ
قىالىَىىبً ثىىۇ ٍەردىنىىي ٍەىىىۇً ثىىىز ئىظىىالٍىٌ جەٍئىىىَەتنە
ٍەّظىىىۇة ثوىغىىىبُ ئىىىبدەٍيەرلە ثۋزەتتىىىۇقۇ چىىىۋّني ئىىىۇ
ئبدەٍيەرّىىىىڭ تەقىىىقادار ٍۇطىىىۇىَبّالراب خىىىبص قىَىىىبپىتيل
چىزاٍيىق ۋە طىيىق طۉسىىزى ثىشّىي قبٍىىو قىيغىبُ ئىىدىۇ
ئىچىَدە ثۇ ئبدەٍيەرىەرّىڭ مىؼىيەرّي ئبىداٍدىغبُ چىزاٍىي
ٍىىوق دېىىگەُ ئىىىدىٌۇ مۋىىَىِ ٍەُ قبٍظىىىجىز طىىەۋەة ثىىىيەُ
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ئۇغردىِ ھەج ثەدەىْي قبّداق قىيىدىغبّيىقىْي طورىقىدىٌۇ
ئۇغر ھۋۋ ئىننىيەَّەطتىْالاثىش ئۇ ھەج ثەدەىْىىڭ پىۇىىْي
ثبػىىىقب ٍبخؼىىىي ٍوىالراىىىب ئىؼىىىيىتىَىشۇ چىىىۋّني ثىشّىىىىڭ
ػىىىىەٍ ىَىش ػىىىىۇّداق قىيىؼىىىىىَىشّي ئەۋسەه دەې پەتىىىىىقا
ثەرلەُادېدىۇ ٍەُ ثۇ طىۉسلە ھەٍىزاُ قبىىدىٌۇ ئۇغرّىىڭ
ثىز قبّچە ٍىيدىِ ثىزى ثىش ثەرلەُ مۉې ٍىقىداردىني ھەج
ثەدەه پىىۇىىْي ئۋيى ى تىىۇرۇېل ثىىىزەر ئىىبدەٍگىَۇ ھەج ثەدەه
قىيَىغبّيىقىْي ػۇ ۋاقىتتب ثىيدىٌۇ»
ھەج ثەدەه قىيىؼىىىىىىْي تى ىىىىىىبرەتنە ئبٍالّىىىىىىدۇرۇېل
مىؼىيەرّي قبقتي-طوقتي قىيىدىغبُ قىوٍَىچىالرّي قوٍىۇې
تۇراٍييۇ ئەٍدى ثىزاۋّىڭ ھەققىْي ٍۋَىؼتىِ قورقىىدىغبُل
تەقىىقا طىىۋپەتيىل مىؼىىىيەرّىڭ مىؼىىىيەردىِ ھەج ثەدەه
پۇىىْي ئۋيىسقىيغبُ ئىؼي ٍۇػۇّداق ثوىغبُۇ

71

ھەج بەدەل تىجارىتىدىكي قويمىچىلىقالر
ھەج بەدەل قويمىچىلىرى ۋىجداوطىسالردۇر
طەئۇدى ئەرەثىظتبُ رادىئوطي ئۇٍغىۇر ثۉىۋٍىْىىڭ ئەپ
پىؼىىقەدەً دىنتورىىزىىىدىِ ثىىزى ثوىغىىبُ ۋەتەّىىسەرۋەر ئىىبىىٌ
طىىىىىزاجىددىِ ئەسىىىىىشى ٍۇّىىىىداق دىىىىىدى< « ھەج ثەدەه
تى ىىبرىتي ٍەمنىىىدە ئىَىىبّىْي ۋە ۋى ىىداّىْي پىىۇه ئۋچىىۋُ
طىىىبتىدىغبُ ثەسى ئۇٍغۇرغرّىىىىڭ تى ىىىبرىتىگە ئبٍيىْىىىى
قبىغىىبُ ثوىىىۇېلٍ-4535ىييىىىق ھەج ٍەۋطىىۋٍىدە ثىىىز قىىبّچە
ئۇٍغۇر ثىز ثۋْگبىيىق ثىيەُ ثىزىىؼى ٍۋسدىِ ئىبرتۇق ھەج
ثەدەه پىىۇىىْي ٍىغقىىبُ ۋە ھەجىىدىِ ئىننىىي ھەپىىتە ثىىورۇّال
پىىىۇه ثەرلەّيەرّىىىىڭ قوىىغىىىب ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظىىىىْي
تبرقىتىىى ثەرلەُۇ ھەج ثەدەه قىيغۇچىالرّىىىىڭ ئىىىوّالرچە
ھەج ثەدەه لۇۋاھْبٍىظىىىدىني ئىظىىىىَيىزى ئوّغىىىب ٍىىىۋقىِ
لۇۋاھْبٍىدە تەمزار ٍۋشىيىغبُل ٍەّي ھەج قىيَبقچي ثوىغىبُ
ثىىىىز ئبدەٍْىىىىڭ ئىظىىىىَي ئوّىىىدىِ ئىىىبرتۇق لۇۋاھْبٍىغىىىب
ٍۋشىيغبُۇ ھبىجۇميل ثىز ٍەۋطىَدە ثىىز ئىبدەً ثىىزغ ئىبدەٍگە
ھەج ثەدەه قىالغٍىىىدۇۇ ثىىىۇ لۇۋاھْبٍىيەرّىىىىڭ طىىىبختىيىقي
ئبػىىىنبرىالّغبّدىِ مۋىىىَىِ ھەج ثەدەه ئىگىيىىىىزى پىىىۇىْي
قىىبٍتۇرۇې ئۋيىىىقېيىغ ئۋچىىۋُ ثۋْگىىبىيىقْي ئىشدىگەّىىدىِ
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مۋَىِل ثۋْگبىيىق ئوتتۇرىدىِ ابٍى ثوىغبُۇ»
ھەج بەدەل دېگەن تىجارەت ئەمەش
ٍىظىىىىىىزّىڭ ئەسھەر ثىيىَگىىىىىىبھىْي ئەغ دەرى ىىىىىىىدە
پۋتتىىىۋرلەُل ھىىىبسىز طىىىەئۇدى ئەرەثىظىىىتبُ رادىئوطىىىىْىڭ
تىىۋرمي ثۉىۋٍىْىىىڭ ٍىىۇدىزى ثوىىىۇې ئىؼىىيەې مۋيىقاتقىىبُ
ئىظتىداتيىق ئبىىٌ ئبثدۇىئەھەد ھبپىش ٍۇّداق دېىدى<« ھەج
ثەدەه خبىىغبُ مىؼىي قىيىىدىغبُ ئىىغ ئەٍەصۇ ئىقتىظىبد
جەھەتىتىِ ھەجىگە ثۋىزىغ ئىَنىبّىَىتىگە ئىىگە ثوىظىىىَۇل
طىىىبقبٍَبص مۋظىىىەه ثوىغىىىبّيىقتىِ ٍىىىبمي قىىىبتتىق قۋزىىى
مەتنەّيىنىىتىِ طىىەپەرلە چىقبىَىغىىبُ مىؼىىي ثىىۇرۇُ ھەج
قىيى ثوىغبُ ثىز مىؼىىْىڭ ھەرەٍىگە ثۋزىى ى مىۋيىغ ۋە
ھەج جەرٍبّىىىىىىىدا ئىھتىَبجىغىىىىىىب خەجىىىىىىيەع قبتىىىىىىبرىىق
چىقىَيىزىْي ثۋزى ل ئۇ مىؼىْي ئۉسىْىڭ ئورّىىدا ھەرەٍىگە
ئەۋەتى ى ھەج قىيدۇرۇػىىتىِ ئىجىىبرەتتۇرۇ ئۉٍىىدە ئوىتىىۇرۇې
ھەجگە ٍبۇغبُ ئىبدەٍگە ٍىبۋۇ پۇىغىب ھەج ثەدەه قىيىدۇرابچ
مەىظىىىيە دەېل ٍەىىىۇً ٍىقىىداردا پىىۇىْي تۇتقىىۇسۇې قوٍىىۇع
ثىىىيەُ ھەج ثوىَبٍىىدۇۇ ثوىىىۇې قىىبغر دېىىگەُ تەقىىدىزدىَۇل
پىىىۇىْي ئبىغىىىبُ مىؼىىىىْىڭ ھەرەٍىىىگە مەىگەّىىىدىِ مۋىىىَىِ
ئىؼىىىىەّچيىل ثىىىىىز مىؼىىىىىْي تۋسىىى ى ل ئۇّى غىىىىب پىىىىۇىْي
تبپؼىىۇرابّدىِ مۋىىَىِل ػىىۇ مىؼىىىْىڭ ھەج قىيغىىبّيىقىْي
ئۋْىق ثىيىؼي مۋىزەكۇ توّىَىغىبُ ثىيَىىگەُل ھەج قىيىى
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قىيَبطيىقي ئۋْىق ثوىَىغىبُ مىؼىىيەرلە پىۇىْي تبپؼىۇرۇې
قوٍۇې خبتىزجەً ثوىۇع خىَبّە ثوىىدۇۇ ثۇّداق ّىب ٍەىىۇً
ئىؼىىىتىِ طىىىبۋاې مۋتنىيىَىىىۇ ثوىَبٍىىىدۇۇ ػىىىۇّىڭ ئۋچىىىۋُ
ۋەتەّىىىدىِ ھەج ثەدەه ئۋچىىىۋُ مىؼىىىىيەرلە پىىىۇه ثەرلەُ
مىؼىىي قىىبراې تىىۇرۇې پىىۇىىْي ھىىبغك قىيىىىقەتنەُ ثوىىىىدۇل
خبغصۇ»
ھەج بەدەلىي تىجارەتكە ئايالودۇرىۋېلىع جىىايەت
ٍەمىىنە ٍىىۇمەررەٍە ػىىەھىزىدە توّۇىغىىبُ ّىىبتىق ئىىبىىٌ
ئەھَەتتىىىوختي قبرىھىىىبجىٌ ٍەمنىىىىدىني ٍىىىبقۇة ثەدەۋىە
ۋەقسىىىدە ئۋيىىى ثۋزىيىىىدىغبُ جىىۋٍە مۋّيىىۋك ۋەس-تەثيىىى
طىىىورۇّىدا ٍۇّىىىداق دەې طىىىۉسىىدى<« ئىظىىىالٍْىڭ ّىىىۇرى
تبرقبىغبُ ٍۇقەددەص ػىەھەر ٍەمنىىدە چىوپ ثىىز جىْىبٍە
طىىىبدىز ثوىَبقتى ىبۇ ئىىىۇ ثوىظىىىىَۇل ھەج ثەدەىْىىىي تى ىىىبرەتنە
ئبٍالّىىىىىدۇرىقېيى ھبٍىىىىىبُ تۋىىىىىسىغ جىْبٍىتىىىىىىدۇرۇ ئەً
جبٍىىبئە ا ھەج دېىىگەُ ثىىىز ئىجىىبدە ۇ ئىجىىبدەتتە تى ىىبرە
قىيىَْبٍىىدۇۇ ثۇّىىداق قىيىىىغ لۇّىىبھتىِ ئۋؼىىى جىْىىبٍە
طبّىيىدۇۇ ئىَبّي ئبجىشل ۋەى داّي ٍوق ثەسى ئۇٍغۇرغر ئبّىب
ۋەتەّدىِ مۉې مىؼىيەرلە ھەج ثەدەه قىيىدۇرۇې قوٍۇػىقب
ۋەدە ثۋزى ل ئۇغردىِ مىۉې ٍىقىداردا پىۇه ٍىغىى مۋيىىدۇۇ
ئبّدىِ ثۇ ٍەردە ئىبفزىقىيىقل ثۋْگىبىيىق پبطىىق ئىبدەٍيەرلە
ھەر ثىز مىؼىْىڭ ھەج ثەدىيي ئۋچۋُ  455دوىالردىِ پىۇه
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ثۋزىىىى ل قبىغىىىبُ پىىىۇىْي ٍبّچۇقىغىىىب طىىىبىىدۇۇ ھەج ثەدەه
قىيىىىَەُ دەې پىىۇه ئبىغىىبُ ھۋيىقىىي قىىبرا تەّيىىىل ثىىىيەُ
ثۋْگبىىْىىىڭ ھەج ثەدەىْىىي قىيغىىبُ ٍىىبمي قىيَىغىىبّيىقىْيل
قىيغىىبُ تەقىىدىزدىَۇ ثىىۇ ھەجْىىىڭ دۇرۇص قىيىْغىىبُ ٍىىبمي
قىيىَْىغىىبّيىقىْي ھىىۋچنىٌ طۋرۊػىىتە قىيَبٍىىدۇۇ ػىىۇّىڭ
ثىيەُ  4رىَبىيىق ھەج ثەدەه قەاىشىْي ئۋيى ثۋزىى ل ئبّىب
ۋەتەّدە پۇه ثەرلەّيەرّي ٍبىغبّدىِ خوع قىيىدۇۇ
ثۇّداق قىيىغ ئبىداٍچىيىق ۋە ئۋغىز جىْبٍەتتۇرۇ ئىبىالھ
تبئىىبغدىِ قورقىىىدىغبُ ۋە ئىَىىبّي ثىىبر ئىىبدەً ٍۇّىىداق پەص
تى ىىبرەتْي قىيَبٍىىدۇۇ ئەً جبٍىىبئە ا ئىىبىالھتىِ قورقىىبٍييا
ھبراً ٍۋَىؼتىِ ھەسەر قىالٍييا»
ھەج بەدەل ضاختىپەزلىكىدىه يەوە بىر كۆرۈوۈظ
ئەسھەر ثىيىَگبھىْي پۋتتۋرلەّدىِ مۋَىِل تۋرمىَىىدە
دىْىىىٌ طىىبھەدە ٍبلىظىىتىزىىق ئۇّىىقاّي ئبىغبّىىدىِ مۋىىَىِل
طىىەئۇدى ئەرەثىظىىتبُ رادىئوطىىي ئۇٍغىىۇر ثۉىۋٍىىىدە ئىؼىىيەې
مۋيىقاتقىىىبُ ئىىىبىىٌ ئبثىىىدۇراساق قىىىبرىٌ ٍۇّىىىداق دېىىىدى<«
ساٍبّىَىشدا ئۇٍغۇر ٍوطۇىَبّيىزى ئىچىدە ئەۋج ئبىغىبُ ٍىبمي
قىيىْىقاتقىىىىبُ ۋە قىيىىىىدۇرۇىىقاتقبُ ھەج ثەدەه ئبطبطىىىىەُ
ػەرىئە مۉرطەتنەُ ٍىبمي ئىظىالً ئىبىىَيىزى تەرىسىىدىِ
ثەىگىىىۋىەّگەُ ػىىىەرتيەرلە ئۇٍغىىىۇُ ثوىَىغىىىبُ ھەج ثەدەه
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دېَىؼنە ثوىىدۇۇ
ٍەّە ثىىىز ٍەطىىىيە ػىىۇمي ٍۇقىزىىىدا ٍۇئەىيىىى سىنىىىز
قىيغبّىدەك ھەج ثەدەه قىيىدۇراۇچي ػىەخىض ثىىىيەُ ھەج
ثەدەه قىيغىىىۇچي ئوتتۇرىظىىىىدا ھەج قىيغىىىبّيىقي ئۋچىىىۋُ
ئبىىىىدىغبُ پىىۇه ھەققىىىدە رەطىىَي مىيىؼىىىٌ ٍىىۋس ثۋزىىىدىغبُ
ثوىىىىۇېل ثۇٍىىىۇ ٍۇقىزىى ىدا سىنىىىىز قىيىْغىىىبُ < «ھەج ثەدەه
قىيغۇچىْىىىڭ ٍەقظىىىتي پىىۇه تۋىىسىغ ثوىَبطىىيىقي ۋە ھەج
ثەدەه ئۋچۋُ ثۋزىيگەُ پۇه مەٍيىظە ٍەّە تەىەې قىيىؼىيل
ئەلەر ئۋؼى قبىظىب ئىگىظىىگە قىبٍتۇرۇې ثۋىزىغ» دېىگەُ
ػەرتيەرلە ئۇٍغۇُ مەىَەٍدۇۇ
ٍەُ ٍەمنىىىدە ئىىۉس مىىۉسۊً ثىىىيەُ مىىۉرلەُ ۋەقەدىىىِ
ثىزى ػىۇميل ٍەمنىىدە تۇرىقاتقىبُ ثىىز ھىبجىٌ ۋەتەّىدىني
ثىز تۇّىؼىي ئۋچىۋً ھەج ثەدەه قىيىدۇرۇې ثۋىزىغ ئۋچىۋُ
ٍ 37ىىىڭ ٍىىۋەُ ئبىغىىبُل ٍەمنىىىگە مەىگەّىىدىِ مىىىَىِ 37
ٍىىىىىڭ ٍۋەّْىىىىىڭ ھەٍَىظىىىىىگە ھەج ثەدەه قىيدۇرۇػىىىىقب
چىىىىدىَبً  3555دوىالرّىىىي ثىزطىىىىگە ثەرلەُ ۋە «قبىغىىىبُ
پىىۇىْي ئىىۉسۊً خەجيىظىىەً ثوىىىىدۇۇ چىىۋّني ٍبۇىىب ھەج ثەدەه
قىيدۇرۇپ دېدىل قىيدۇرۇې قوٍدۇً» دېگەُۇ
ٍەّە ثۇّى ىىدىِ ثىىىز قىىبّچە ٍىىىو ثىىۇرۇُ ٍەّىىي 4555
ٍىيىىالردا چەتئەىىىدە ئوقىىۇٍَەُ دەې ئوقۇاىچىيىىىق تىىوّىْي
مىَىقاىغبُ ثىزطىىْىڭ ئبتىب -ئبّىظىي ئىۉسىىزى ئۋچىۋُ پەرس
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ھەج ئىىىبدا قىيىىىىغ ئۋچىىىۋُ ٍەمنىىىىگە مەىىىىگەُ ثوىىىىۇېل
ٍۇرتىىىدىِ ثىىىز قىىبّچە ئىىوُ مىؼىىىْىڭ ھەج ثەدەه پىىوىىْي
ئۋيىى مەىىىگەُ ئىىىنەُۇ ٍەسمىىۇر طىىبختىسەس ئوقۇاىىۇچي ئىىۇ
پىىۇىْي ئبتىظىىىدىِ ئۋيى ى ٍەسمىىۇر مىؼىىىيەر ئۋچىىۋُ ھەج
ثەدەه قىيدۇرٍبطىىتىِل ئىىۉسى خەجيىىىگەُۇ مۋىىَىِ ثبػىىقب
ئوقۇاۇچىالر ئەھقاىىدىِ خەۋەر تۋسىى طۋرۊػىتە قىيغبّىدال
«ئبتىىىب -ئبّىىىبً ۋە ٍەُ ھەج قىيىى ى قوٍىىىدۇق» دەې قىىىبراې
تۇراىىبُل ھىىبىجۇمي ئۇّىىىڭ ئبتىىب -ئبّىظىىي ئىىۉسىىزى ئۋچىىۋُ
تۋّ ي قۋتىٌ ھەج قىيىغ ّىَىتي ثىيەُ ھەرەٍىگە مەىىگەُ
مىؼىىىيەر ئىىىنەُۇ ٍەّە مۋيى ى ثىىىز قىىبّچە مىؼىىي ئۋچىىۋُ
قبّداقَۇ  5مىؼي ھەج قىيى ثوىظۇُ؟»
ھەرەمگە بارااوالراا پۇلىي تۇتقۇزۇظ كۇپايىمۇ؟
ھەرەٍىىگە ثىىبرىَەُ دېىىگەُ ئبدەٍيەرّىىىڭ ھەٍَىظىىىْي
ئىؼىىەّچىيىل دېگىيىىي ثوىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني ھەج ۋە ئىىۉٍزىگە
ٍبخؼيل تەققال دىَبّەتيىل ئىبدەٍيەرٍۇ مەىگەّىدەكل مىۉۇيي
قىىىبرال مىؼىىىىْىڭ ھەققىىىىدىِ قورقَبٍىىىدىغبُل ھىىىبراٍ ورل
ٍبىغىىبّچيل ئبىىىداٍچي ئىىبدەٍيەرٍۇ مۋيىىىدۇۇ ثەىنىىي ٍۇّىىداقالر
مۉپزەك مۋيىدىنەُۇ
ھەرەٍىىىگە ھەج ثەدەىْىىىىڭ پىىىۇىىْي ئۋيىىىى مەىىىىگەُ
ئبدەٍيەر راطتىْال تەققال ئىؼەّچيىل ۋە ھبغه ّىَە ثوىغىبُ
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تەقىدىزدىَۇل پىۇىْي ئىىۇغر ثبػىقىالراب ثۋزىىدۇۇ چىىۋّني ھەج
ثەدەىْىىىي ئىىىۉسى قىيَىغىىىبّيىقي ئۋچىىىۋُ قىيىىىىَەُ ٍىىىبمي
قىيدۇرۇې ثۋزىَەُ دېگەُ تىيي تبتيىقالرّىڭ ثىزىگە ٍىبمي
ثىز قبّچىظىغب ثۋزىدۇۇ ثىۇ پىۇه ػىۇّداق قىيىى ھەج ثەدەه
قوٍَىچىظىىىْىڭ چىىوّتىنىگە چۋػىىىدۇۇ ثىىۇ ئەھقاىىىدال ھەج
ثەدەه ئۋچىىۋُ پىىۇه ثەرلەُ ئىىبدەً -ئەلەر ّىَىتىىي دۇرۇص
ثوىظبٍ -بخؼىي ّىَىىتىگە چۇػىيۇق طىبۋاة تبپقىبُ ثوىظىىَۇ
ھەجْىىىڭ طىىبۋاثىْي تبپبىَبٍىىدۇۇ چىىۋّني قىيىَْىغىىبُ ھەج
ثەدەىْىڭ ٍوق طبۋاثي مىَگە ٍەّسەئە قىيظۇُ؟
ٍەٍيىىىي ھەج ثەدەه قىيىْىىىدى دەې پەرەس قىيغبّىىىدىَۇل
ئۉسىْي توّۇٍىغبُ ثىز ئبدەٍْىڭ پۇىىغىب قىىشىقىسال قىيىْغىبُ
ھەج ثەدەىىىي قوثىىۇه قىيىَْبٍىىدۇۇ ّەتى ىىىدە ٍىىوق طىىبۋاثْي
مىَگە ثەرلىيي ثوىظۇُ؟
ھەرەمدە تۇرااوالر پەرىػتە ئەمەش
ثىشّىڭ ئبق مۉۇىۋهل طىبددا ئۇٍغىۇر خەىقىَىىش طىەئۇدى
ئەرەثىظتبّىغب ھەر خىىو ٍۇددىئىبغر ثىىيەُ مۋيىى ٍەمىنەل
ٍەدىْە ػەھەرىىزىدە ٍەرىىؼى قبىغبُ ئۇٍغۇرغرّي خىۇددى
طبھبثىالردەك ئى الطَەُل پەرىؼىتىيەردەك ٍەطىۇً ئىبدەٍيەر
دەې ئوٍالٍىىىىدىغبُ ئوخؼىىىىبٍدۇۇ ػىىىىۇۇب ئىىىىۇغر ھەج ثەدەه
قىيىىىدۇرۇع ئۋچىىىۋُ چىقبرتقىىىبُ پىىىۇهٍ-ىىىبىيىزى ھەرەٍىىىدە
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تۇرىىىدىغبُ ئۇٍغۇرغرّىىىڭ قوىىغىىب تەمنەّيىنىْىىي ئبۇيىظىىب
مۉۇيي تىْىىدۇ ۋە ئۉسىىزىْىىڭ ھىبجىٌ ثوىىۇې ثوىغىبّيىقىْي
ھۋض قىيىدۇۇ
مبػىىنيل ػىىۇّداق ثوىظىىب ئىىىدىل ئۇىىىۇە جبٍىىدا تۇراىىبُ
ئبدەٍيەر خۇددى خەىقىَىش مۋتنەّدەك ئۇىۇە ثوىظب ئىدىۇ
قوٍَىچىيىقْىىىىڭل ئبىىىىداٍچىيىقْىڭل ّوٍۇطظىىىىشىىقْىڭ
ھەٍَە تىۋرىْي ٍەمنىىدىني ثىىز قىظىىٌ ئۇٍغىۇرغردا تىوىىقي
ثىىىىيەُ مىىىۉرلىيي ثوىىىىىدۇۇ ثىىىۇ ٍەرلە ّۇراىىىۇُ مىؼىىىىيەر
ئىجبدە قىيىغ ۋە لۇّبھالردىِ پبميىْىغ ئۋچىۋُ مەىظىەل
ٍەّە ّۇراىىىىۇّيىزى ثبػىىىىىقب رەسىىىىىو ٍەقظىىىىىەتيەر ثىىىىىىيەُ
مۋيىدىنەُۇ
ھاجىلىق ئۇوۋاوي بەرگۈچىلەر ھەزەر قىلطۇن
ئبّىىب ۋەتەّىىدىني ئىَىىبً-خىىبتىجالر ھەرەٍىىگە ثبرٍىغىىبُ
ئىىبدەٍيەرلە ھىىبجىيىق ئۇّىىقاّي ثۋزىؼىىتىِ ھەسەر قىيظىىۇُا
ئۇغرّىڭ ئبىدىغب قوٍۇىغىبُ ثىىزەردىِ توّْىىڭ خبتىزىظىىْي
قىيى ل ئوٍالې مۉرٍەطتىْال مىؼىىيەرلە ھىبجىيىق ئۇّىقاّي
ثۋزىؼىىي ثىزىْچىىىدىِل دىْىَىىىشدا ثوىَىغىىبُ ثىىىز ثىىىدئە
ئىؼىىىىىْي طىىىىىبدىز قىيغىىىىىبّيىقتۇرۇ چىىىىىۋّني پەٍغەٍىىىىىجەر
ئەىەٍھىظظىىىىبغً ٍىىىىبمي طىىىىبھبثىالر ئۇّىىىىداق قىيَىغىىىىبُۇ
ئىننىْچىدىِل خزىظتىئبّالرّىڭ «اۇفزاُ ثۋيىتي»طىۋتىغ
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ئىىىبرقىيىق مىؼىىىىيەرّىڭ لۇّىىىبھيىزىْي ئىىىبىالھ تبئبغّىىىىڭ
ّبٍىدىِ مەچۋرىقەتنەّيىنىگە ئوخؼبع ثىَەّىيىنتۇرۇ
ثەع ۋاخ ّبٍىىىبس ئوقۇٍىىىدىغبُ ئىىىبدەٍْي ّبٍبسخىىىبُ دەې
ئبتىَىغبّدەكل ھەج قىيغبُ ئبدەٍْىَۇ ھبجي دەې ئبتبػىْىڭ
ھىىبجىتي ٍىىوق تۇرطىىبل ھەرەٍىىگە ثبرٍىغىىبُ ثىىىز ئىىبدەٍْي ثىىز
قىىىىىبّچە ٍىىىىىىڭ ٍىىىىىۋەُ طىىىىىەرې قىيىىىىىى قوٍغىىىىىبّيىقي
ئۋچىىۋّال«ھىىبجىٌ»ل «ھىىبجي خۋىىْىٌ» دەې ئۇّىىقاُ ثۋىىزىغ
ٍبمي ػۇّداق دەې ئبتبع توىىَۇ ئەپظۇطيۇق ئىؼتۇرۇ
ئىَىىىبً-خىىىبتىجالر خەىقْىىىىڭ ٍوىجبػىىىچىيىزى ثوىىىىۇع
طۋپىتي ثىيەُ ئۇغرّىڭ مىؼىيەرلە ٍبخؼي ئىؼالردا ئىۋىگە
ثوىىؼىىىيل ثىىىىدئەتنە قبرػىىىي تۇرىؼىىىي تەىەة قىيىْىىىىدۇۇ
ئۇغرّىىىىىڭ مىؼىىىىىيەرلە ھىىىىبجىيىق ئۇّىىىىقاّي ثۋزىؼىىىىتە
تبٍىْىىىدىغبُ ثىىىزغ ّەرطىظىىي ٍەمنىىىدىني مىتبث ىىبّالردا
طۋتىيىدىغبُ ئەرساُ قەاەسل خبغصۇ
ھەج بەدەل قىلغاوىىڭ ھەممىطي قويمىچي ئەمەش
مىؼىيەرّىڭ ئىَىبّي ئبجىشغػىقبُل ٍىبه-دۇَّىب ٍىغىىغ
ٍبػبػىىىىْىڭ ابٍىظىىىىىگە ئبٍيىْىىىىى قبىغىىىىبُل ئەخىىىىالق-
پەسىيەتيەرّىىىڭ ئىىورّىْي ئىىبچنۉسىۋك ئىگىيىقاىغىىبُ ٍۇػىىۇ
ساٍبّىىدال ّۇراىىۇُ مىؼىىىيەرّىڭ تبػىىقي قىَىىبپىتىگە ٍىىبمي
چىزاٍيىق طۉسىگە ٍبمي ٍۇقىزى ثىيىَىگە ئىؼىىْى ل قوىىغىب
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ئىقتىظبد تۇتقۇساىيي ثوىَبٍدۇۇ رىئىبىيىق ػىۇّي مۉرطىىتى
تۇرۇپتىىىۇميل ٍۇطىىىۇىَبّالرّىڭ مىىىۉې طىىىبّيىقي ئىجىىىبدە
ٍەطىىىىىىيىيىزىدە ئۉسىىزىْىىىىىىڭ ھەقىقىىىىىىٌ ٍىىىىىۉٍىْيىنىْي
ئىظسبتيىَبىىغبُ ثوىظىَۇل ئىقتىظبد ٍەطىيىظىگە مەىگەّىدەل
خۋيي ئىؼەّچيىل مۉرۊّگەّيىزىَۇ ثۋيىْىي قوٍىۇې ثۋزىىدۇۇ
ئىؼىىىەّچگە ٍبرىَبٍىىىدۇۇ ئەٍَىىىب ھەر قبّىىىداق ٍەردە ھىىىبغه
ٍەٍىىىدىغبُل ھبراٍىىىدىِ قبچىىىىدىغبُ ئىىىبدەٍيەر تۋسىيَىىىبً
قبىَبٍدۇۇ ػۇّداقتىَۇ ئۇغر ئبس طبّيىق ثوىۇې قبىَبقتبۇ
ٍىىىۇقىزىقي ثبٍىىىبّيىزىَىش ھەج ثەدەه قوٍَىچىيىزىىىىدىِ
ئىجبرە ثىز لۇرۇپسب مىؼىيەرّىڭ ھەج ثەدەه تى برىتىْىىڭ
ثبٍىىىىبّي ثوىىىىىۇېل ھەج ثەدەه قىيغۇچىالرّىىىىىڭ ھەٍَىظىىىىي
قىىىىىوٍَىچي ثوىىىىىىۇې قبىَبٍىىىىىدۇل خۇطۇطىىىىىەُ ھەق تەىەې
قىيَبطىىىىتىِل تەىەة قىيغبّىىىىدىَۇ ھەجْىىىىىڭ مۋتەرىىىىىىل
چىقىَيىىىىىىزىْىال ئۋيىىىىى خبىىظىىىىىبّە ھەج ثەدەه قىيىىىىى
قوٍغۇچىالر تۋ ىَۇ ئۇّداق ئەٍەصۇ
چىىۋّني ئبّىىب ۋەتەّىىدىِ مەىىىگەُ ھىىبجىالر ئىچىىىدىِ
ئىيگىىىىزى ئىىىۉسىىزى ئۋچىىىۋُ پەرس ھەجْىىىي ئىىىبدا قىيىىىى
ثوىغىىبّيىقتىِل ئبتىىب-ئبّىظىىي ٍىىبمي قۋزىْداػىىيىزى ئۋچىىۋُ
ھەج ثەدەه قىيىؼىىىىقب مەىگەّيەرٍىىىىۇ ثوىىىىىىدۇۇ طىىىىەئۇدى
ئەرەثىظىىتبّىدا ٍەرىىؼىىى قبىغىىبُ ئۇٍغىىۇر قۋزىْداػىىالردىِ
ئبىەٍدىِ ئۉتنەُ ٍبمي ھەر خىو طىەۋەثيەر ثىىيەُ ھەجىگە
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مىىىۋيىغ ئىَنىىىىبّىَىتي ثوىَىغىىىىبُ ئبتىىىىب-ئبّىظىىىىي ٍىىىىبمي
قۋزىْداػىىيىزى ئۋچىىۋُ ھەج ثەدەه قىيىىىدىغبّالر ثوىىىىدۇۇ
طەئۇدى ئەرەثىظىتبّدىني ئىظىالً ئۇّىقېزطىتۋتيىزىدا ئىيىىٌ
تەھظىىىو قىيىقاتقىىبُ ئۇٍغىىۇر ئوقۇاىىۇچىالر ئبّىىب ۋەتەّىىدىني
ئبئىيە ئەساىىزىل ئۇطتبسىىزىل ھەتتب ٍۋقىْيىزى ئۋچىۋُ پىۇه
ئبىَبطىىتىِ ٍىىبمي ئبىغبّىىدىَۇ ئىْظىىبې ثىىىيەُ ئۋيى ى ھەج
ثەدەه قىيىدۇۇ ثۇغرّىڭ ھەٍَىظي جبئىشىىق دائىزىظىىدىني
ئىؼالردۇرۇ
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پۇل بەرگەوىىڭ ھەممىطي ھاجي بولمايدۇ
ھەج بەدەلگە پۇل ضەرپ قىلغاوالر ھاجي بوالمدۇ؟
ٍۇقىزىىىدا ثبٍىىبُ قىيىْغىىبُ ئىننىىي ھەدىظىىْىڭ روھىغىىب
ئبطبطەُ دەٍَىشمىيل ھەجْىىڭ ػىەرتيىزىگە توػىقبّيىقي ۋە
ھەج قىيىؼىىْي ئۋطىىتىگە ئۋيى ى ئىىۉس-ئىىۉسىگە ۋەدە ثەرلەُ
ثوىظىىىَۇل ھەرەٍىىگە مىىۋيەىَەً ئۉىىىۋې مەتىىنەُ ٍىىبمي ھەج
ثەدەه قىيىؼىىىْي ۋەطىىىىَە قىيىى ى مەتىىىنەُ ٍىىىبمي ھەج
قىيغۇدەك ئىقتىظبدقب ئىگە ثوىظىَۇل ھەرەٍگە مىۋيەً دېظىە
قبتْىىىىبع قىىىىۇراىيىزى ئۋطىىىىتىدە ئوىتۇرۇػىىىىقىَۇ قىىىىۇرثي
ٍەتَەٍدىغبُ ھبىەتتىني ئىبجىش مىؼىىيەر ئۋچىۋُ قىيىْغىبُ
ھەج ثەدەه ثىىىيەُ ئۇغرّىىىڭ ئۋطىىتىدىني ھەج پەرسى ئىىبدا
تبپىدۇۇ
ئەٍَب ھەققىدە ھەجْىڭ پەرس ثوىىؼي ئۋچۋُ ٍۋتەرىىىل
ػەرتيىزى ھىبسىز ثوىَبطىتىِ ٍىبمي ػىەرتيەر ھىبسىز ثوىغىبُ
تۇرۇې ھەج قىيىؼقب ئۋْتىيَەطتىِل ۋەطىَەتَۇ قىيَبطىتىِل
ئۉىۋې مەتنەّىيەر ئۋچىۋُ ھەج ثەدەه قىيىَْبٍىدۇۇ چىۋّني
ئبۋۋاىقىظي ئۋچۋُ ھەج ثەدەه قىيىؼْىڭ ھبجىتي ٍىوقۇ ثىۇ
ئۇّىىىڭ ھەجْىىىڭ ػىىەرتيىزى توػۇػىىتىِ ثىىۇرۇُ ئۉىىىۋې
قبىغىىىىىىبّيىقي طىىىىىىىەۋەثيىلۇ مۋَىْنىظىىىىىىىىگە ھەج ثەدەه
83

پۇه ثەرلەّْىڭ ھەٍَىظي ھبجي ثوىَبٍدۇ
قىيغبّْىڭ پبٍدىظي ٍوقۇ ثۇ ئۇّىڭ ۋەطىَە قىيَىغىبّيىقي
طەۋەثيىلۇ
ئەٍىىدى تىىىزىنيەرلە مەىظىىەل قبٍظىىىجىز طىىەۋەة ثىىىيەُ
ثوىَىظىىىۇُل ھەرەٍىىىگە مۋيەىَەٍىىىدىغبُ ئىىىبدەٍگە ھەج پەرس
ئەٍەصۇ چۋّني قۇرئىبُ مەرىَىدىني« ٍوىغىب قىبدىز ثوىغىبُ
مىؼىىىيەرّىڭ ئىىبىالھ ئۋچىىۋُ مەثىْىىي ھەج قىيىؼىىي پەرس
قىيىْدى( )27دېگەُ ئبٍە ثۇّي ئوچۇق طۉسىەې تۇرۇپتۇۇ
ھەرەٍْىڭ ٍوىىغب قبدىز ثوىىۇع دېگەّيىىل تۋْىي طىبقل
ئىقتىظبدى ٍۋتەرىىلل قوىىدا پبطسورتي ثىبرل ھەج طىەپىزىگە
ئبتالّظىىبل طىَبطىىي ٍىىبمي ئىقتىظىىبدىٌ ٍىىبمي ئى تىَىىبئىٌ
جەھەتيەردىِ ھۋچقبّداق خەۋەپنە ئۇچزىَبٍدىغبّيىقىىدىِل
ئىىىىىىۉسىْي ۋە ثىىىىىىبغ-چىىىىىىبقىيىزىْي سىَىىىىىىبُ-سەخَەتىىىىىىنە
ئۇچزاتَبٍدىغبّيىقىىىىدىِ خىىىبتىزجەً ثوىىىىۇع دېگەّيىنْىىىي
مۉرطىىىىتىدۇۇ ثىىىۇ ػىىىەرتيەرلە توػىىىقبُ ئبدەٍيەرّىىىىڭ ھەج
قىيىؼي پەرسدۇرۇ
ئەٍَىىب ئىقتىظىىبدىٌ ئەھىىقاىي ئوتتۇرھىىبه ثوىىىۇېل پىىبرا
ثەرٍەطىىتىِ ّورٍىىبه ٍىىوه ثىىىيەُ پبطىىسور ئبغىَبٍىىدىغبّالرل
ّورٍىىىبه ٍىىىوه ثىىىىيەُ طىىىبٍبھە پبطىىىسورتي ئىؼىىىيەتنەُ
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تەقدىزدىَۇل ھەرەٍگە ثبرطب مۉٍىۋې مۋتىىدىغبّغب مۋيىؼىى
مۉې ٍىقداردا ٍبجىىڭ قوٍىۇع ئىبرقىيىق ثىبغ-چبقىيىزىْىىڭ
رىشقىْي ثبػقىالراب ئۉتنۋسۊې ثۋزىى ئىۇغرّي قىَىْچىيىقتىب
قوٍۇػقب ٍەججۇر ثوىۇې قبىغبّالرل تۋْي طىبق ثوىَىغىبّيىقتىِ
ھەرەٍْىىىڭ طىىەپىزىگە ثەرداػىىيىق ثۋزەىَەٍىىدىغبّالر ۋە ھەج
طىىىەپىزىگە چىقظىىىب ٍبئبػىىىىدىِ ئبٍزىيىىىى قۋيىىىى ثىىىبغ-
چىبقىيىزىْي سىَبّغىب ئىىۇچزىتىغ خەۋپىىدە قبىغىبّالر ئۋچىىۋُ
ھەج پەرس ئەٍەصۇ ھەج پەرس ثوىَىغىىبُ ئىىىنەُل ھەج ثەدەه
قىيدۇرۇػْى َۇ ھىبجىتي ٍىوقۇ چىۋّني ئۇغرّىىڭ ئۋطىتىدە
ھەج قىيىؼتىِ ئىجبرە ثىز قەرس ٍوقۇ
ھەج پەرز بولمىغان ئادەم ھەج بەدەل قىلدۇرمايدۇ
ثىىىىىىشلە ھەج پەرس ثوىَىغىىىىىبُ ثوىظىىىىىىَۇ ھەج ثەدەه
قىيدۇرطىىبق طىىبۋاة ثوىَبٍىىدۇ؟ دېگىىۋچىيەرلە ٍۇّىىداق دەې
جبۋاة ثۋزىَىش<
3ۇ ھەرەٍگە ثبراغٍدىغبُ ئبدەٍْىىڭ ئىۉسى ئۋچىۋُ ھەج
ثەدەه قىيدۇرۇػىىىىىي ثىىىىىىدئەتتۇرۇ چىىىىىۋّني پەٍغەٍىىىىىجەر
ئەىەٍھىظظبغً ٍبمي ئۇّىڭ طىبھبثىيىزىدىِ ھىۋچنىٌ ئىۉسى
ئۋچۋُ ئىبدەً ٍىبىالې ھەج ٍىبمي ئىۉٍزە قىيىدۇرابُ ئەٍەصۇ
ثىدئە ئىؼْي قىيىؼتب طبۋاة ٍوقل ثەىني لۇّبھ ثبردۇرۇ
4ۇ ئەتزاپىدىني ئىْظىبّالرّىڭ ئۋھتىَىبجيىزىْي قبٍزىى
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قوٍۇېل ئىۇرۇق-تۇاقبّغىب طىىيە-رەھىىٌ قىيىىغل قوػىْىالراب
ٍبخؼىيىق قىيىغل ٍۋتىَالرّىىڭ ثۋؼىىْي طىىالع قبتىبرىىق
ٍىىۇھىٌ ئى تىَىىبئىٌ پەرسىەرلە مىىۉس ٍۇٍغىىبُ ھبىىىدال طىىبۋاة
ثوىىؼىدىَۇل قوثۇه ثوىىؼىىدىَۇ ھۋچقبّىداق مبپىبىىتي ٍىوقل
ّبۋادا طبۋاة ثوىىدۇ دەې پەرەس قىيغبُ تەقىدىزدىَۇل طىبۋاثي
ئى تىَبئىٌ پەرسّي ئبدا قىيغبّغىب ھەرلىىش ٍەتَەٍىدىغبُ ػىۇ
ھەج ثەدەه ئۋچىىۋُ پىىۇه طىىەرې قىيىىىغ ئىظىىزاپ ورىۇقتۇرۇ
ئبىالھ تبئبغ ئىظزاپ ورغرّي سادى ٍبقتۇرٍبٍىدۇۇ ئىبىالھ تبئىبغ
ئۉسى ثەرلەُ ٍبه-دۇَّبّىڭ ھۋظبثىْي ئبىىدۇۇ
5ۇ ئىىىۉسىىزى ئۋچىىىۋُ ھەج ثەدەه قىيىىىدۇرىقاتقبّالرّىڭ
ٍۇتيەق مۉې طبّيىقي رىَب ئۋچۋُ قىيىدۇۇ چۋّني ئۉسىْىڭ
ئىظظىق ئۉٍىدىِل ثىبغ-چبقىيىزىْىىڭ ٍۋھزىىدىِ ئبٍزىيىى
ثبقَبطتىِل ٍوه ئبساثي تبرتَبطتىِل لبھ ئبچل لىبھ تىوق ثىىز
قبّچە مۋّيۋك جبپبّي چەمَەطتىِل ٍەمىنەل ٍىْىبل ئەرەفىب
قبتىىبرىىق جىىبٍالردا پىَىىبدە ٍىىۋرۊې ٍۇػىىەققە مۉرٍەطىىتىِل
ھەتتب ئۉٍىْىڭ ثۇطۇاىظىدىِ طىزتقب چىقىسَىۇ ثبقَبطىتىِل
طىىبپباب ٍۉىىْىى ئوىتۇراىىبُ پۋتىىي ثىىىز قىىوىىْىال ھەرىنەتىىنە
طىىۋيى ل ٍبّچۇقىىىدىِ ػىىبرتتەك 3555دوىالرّىىي چىقىزىىى
قوٍىىىىۇع ثىيەّىىىىال«پىىىىبغّي ھىىىىبجىٌ»ل «پىىىىبغّي ھىىىىبجي
خۋْىٌ»دېىگەُ ئبتبققىب ئۋزىؼىىغل ئەه –ٍىۇر ل جبٍىبئەتْي
چبقىزى ل ئىَىبً ئبخۇّۇٍغىب ثىىز تىوّْي مىَگىۋسۊپالل ئۇّىىڭ
ئۋغىشىىىىدىِ ھىىىبجىيىق ئۇّىىىقاّىْي ئۋيىى ى ھىىىۇسۇرىىْىغل
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ئبّىىىدىِ اىىىبدىَىغل ٍۋھَبّىىىدارچىيىقالراب ثبرابّىىىدا تىىىۉرلە
چىقى ئوىتۇرۇع طبغھىَىتىگە ۋە ھۉرٍىتىگە ئۋزىؼىؼىتىِ
ئىجىىبرە ثىىۇ ھەر تەرەپيىىىَە پبٍىىدىيىق طىىودىْي مىَْىىىڭ
قىيغۇطي مەىَىظۇُ؟
6ۇ ھەج قىيىؼىىىقب ػىىىەرتي توػىىىقبُ تۇرطىىىىَۇل قىىىبُ
ثۋظىَيل ئبرتۇق طۋَىشىىلل ٍبػىىْى قبىغىبّيىقل ئىظظىىققب
چىدىَبطيىق ۋە ثبػىقب طىەۋەثيەرّي ثبھىبّە قىيىى ل ھەجىگە
ثۋزىؼىىىىىىْىڭ ئورّىغىىىىىىب ئىىىىىىۉسىىزى ئۋچىىىىىىۋُ ھەج ثەدەه
قىيدۇرۇابّالرّىڭ ثۇ ھەج ثەدىيي ئبدا تبپَبٍىدۇۇ ّەتى ىىدەل
ھەج پەرسى ئۇغرّىڭ لەردىْىدىِ طبقى ثوىَبٍدۇۇ
ھەج دېىىگەُ ئۉسىْىىىڭ ئىظظىىىق ئۉٍىْىىىڭ راھىتىىىدىِ
مۋچى ل ٍۇطىبپىزىىق ئىبساثىْي تىبرتىغل ئۉٍىْىىڭ ٍۋشىيىىل
تبئبٍيىزىْىڭ ىەسسىتىدىِ مۋچى ل تبپقبّْي ٍۋگەّگە ػىۋمۋر
قىيىغل ثبغ-چبقىيىزىْىڭ ٍۋھزىدىِ مۋچى ل ثبػىقىالرّىڭ
ئوٍىىىبق ثىىىبىىيىزىْي مۉرلىْىىىىدە مۉسىىزىىىىدىِ ٍۉىىىىدۊردەك
ٍبػىىالرّي تۉمىىۋعل ئىىۉس ئۉٍىْىىىڭ ٍۇٍؼىىبق ٍبتبقيىزىىىدىِ
مۋچىىى ل داق ٍەرىەردە ٍۋىىتىغل ئىىۉس ٍۇرتىْىىىڭ ٍۋقىَيىىىق
ھبۋاطىدىِ مۋچى ل ئىظظىىقتىِ تەرىەې پىؼىىغ قبتىبرىىق
ّۇراىىىىىۇُ جبپىىىىىبغرّي ثبػىىىىىتىِ مەچىىىىىۋرۊع ثىىىىىىيەُ
ئورۇّدىيىىىدىغبُ ئىجىىبدە ۇ ػىىۇۇب قىيغىىبُ ھەج ىىي قوثىىۇه
ثوىغىىىبُ ئىىىبدەً خىىىۇددى ئبّىظىىىىدىِ ئەٍىىىدى تۇاۇىغىىىبُ
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ثوۋاقتەمال جىَي لۇّبھالردىِ پبك ثوىىدۇۇ ثۇ خۇطۇطىَە
ھەجدىِ ثبػقب ثىزەر ئىجبدەتنە ثۋزىيگەُ ئەٍەصۇ
ئەلەر جبپب تبرتَبطتىْالل ئبسراق پىۇه خەجىيەې قوٍىۇع
ثىىىيەُ ئۉٍىىدە ئوىتىىۇرۇې«ھىىبجىٌ» ثوىىىۇې قبىىىىدىغبُ ئىىىغ
ثوىظىىب ئىىىدىل جەّْەتْىىي پۇىغىىب طىىۋتىقاىغىيي ثىىوغر ئىىىدىل
مىؼىىىيەرّي قىىبقتي-طىىوقتي قىيىىىغ ثەدىيىىىگە ثۋَىغىىبّالر
ثىيەُ خەىققە سۇىۇً طبىىدىغبُ ساىىَالرٍىۇ ئۉٍىدە ئوىتىۇرۇپال
«ھىىىىبجىٌ» ثوىىىىىۇې لۇّبھيىزىىىىىدىِ ۋە جىْبٍەتيىزىىىىىدىِ
پبمالّغبُ ثوغر ئىدىۇ ئەٍَب ثۇ ٍۇٍنىِ ئەٍەصۇ
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