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 ِۇلەددىّە

 بسم ا الرمحو الرحيم

ۋە  ەردىگبرىثبرچە ِەدھىَە ۋە ِبخحبػالر ئبٌەٍِەرٔىڭ پەرۋ 

ئىگىظي ثوٌؽبْ جبٔبثي ئبٌالھ جبئبالؼب خبطحۇر. ئۇٔىڭؽب 

وبئىٕبجحىىي جىّي ِەۋجۇداجٕىڭ طبٔىچە ِەدھىَە ئولۇٍّەْ 

ۋە ئۇٔي چىٓ لەٌجىّذىٓ ئۇٌۇؼالٍّەْ. ئىٕظبٔىَەجٕي 

ڭ لبراڭؽۇٌۇلٍىزىذىٓ ئىّبٕٔىڭ ٔۇرىؽب چىمىزىغ جبھبٌەجٕى

ئۈچۈْ ئبٌەٍِەرگە رەھّەت لىٍىپ ئەۋەجىٍگەْ ئۇٌۇغ 

پەٍؽەِجىزىّىش ھەسرىحي ِۇھەِّەد ئەٌەٍھىظظبالِؽب دۇرۇت ۋە 

طبالِالرٔي ٍوٌالٍّەْ. ئۇٔىڭ ئبئىٍە جبۋاثىئبجٍىزىؽب، 

ئۇٔىڭ ٍوٌىٕي داۋاِالػحۇرۇپ وېٍىۋاجمبْ  ۋە طبھبثىٍىزىؽب

 ۇٌّبْ لېزىٕذاػٍىزىّؽب ِەڭگۈٌۈن ئبِبٍٔىك جىٍەٍّەْ.ِۇط

ئىٕظبٔىَەجٕىڭ ثۇ دۇَٔبدىىي ئەڭ ػەرەپٍىه ۋە ئەڭ 

ئبٌذىٕمي ۋەسىپىظي ئۆسىٕىڭ ٍبراجمۇچىظىٕي جؤۇع ۋە ئۇٔىڭ 

ئىظحىگىٕي ثوٍىچە ھبٍبت وەچۈرۈع ئىىۀٍىىىذە پۈجۈْ 

طبِبۋى دىٕالر ئوجحۇرىظىذا ھېچمبٔذاق ئىخحىالپ ٍولحۇر. 

ٌالھ جبئبال جەرىپىذىٓ وەٌگەْ دىٕالرٔىڭ ھەِّىظي پەلەت ئب
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ٍبراجمۇچىٕي جؤۇپ، »ِۇػۇ ئىىىي ِەلظەت ثىٍۀال وەٌگەْ. 

دېگەْ ثۇ « ثوٍىچە ٍبػبع ػەرىئىحىٕىڭ جەٌىپيئۇٔىڭ 

 دەپ ئبجىٍىذۇ. « ئىجبدەت»ئۇٌۇؼۋار ػۇئبر ئىظالَ دىٕىذا 

ثبرِبق ثىٍەْ ثەسى وىؼىٍەر چۈػۀگۀذەن ئىجبدەت 

بٔىؽىٍي ثوٌىذىؽبْ ۋە ثىز لبٔچە ِىٕۇجٕىڭ ئىچىذە ئبدا ط

لىٍىپ ثوٌىذىؽبْ چەوٍىه ئەِەٌٍەرٔىال وۆرطەجّەٍذۇ. ثەٌىي 

جۇرۇػٍىزىٕي، ئۇٔىڭ -ئىجبدەت ِۇطۇٌّبٕٔىڭ پۈجۈْ ٍۈرۈع

ھبٍبجىٕىڭ ھەِّە طبھەٌىزىٕي ئۆس ئىچىگە ئبٌىذىؽبْ چوڭ 

ثىٍەْ  ٍىّبئېٕىمٍۇلىزىمي - ئىجبدەت ؛. دېّەنئبجبٌؽۇدۇرثىز 

ھەِّە جبٍذا ۋە ھەِّە ئىؼحب جەٌەة لىٍىٕىذۇ.  -ئېَحمبٔذا

ئەھۋاي ِۇٔذاق ئىىەْ، ِەطچىححە ِۆِىٓ، ئبئىٍىذە پبطىك، 

-جەِئىَەجٍەردە ووِّۇٔىظث، ثبسارالردا ئبٌذاِچي، طودا-ئىذارە

طېحىمحب طبخحىپەس ثوٌؽبٔالرٔي ھەرگىشِۇ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ 

وۆرۈپ، ئۇٔىڭؽب ئىجبدەت لىٍؽبْ جەٌەة لىٍؽىٕي ثوٍىچە ئىغ 

 ھبٌذا ٍبػىؽۇچىالر دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئىجبدەت

جۇرۇػٍىزىٕي رەجىە طبٌىذىؽبْ، -ٕىڭ پۈجۈْ ٍۈرۈعىٕظبٔئ

لىڭؽىزٌىمٍىزىٕي ئىظالھ لىٍىپ جۈسىحىذىؽبْ جەرثىَە 
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. ػۇٔىڭ ئۈچۈْ ئىجبدەت ثۈٍۈن ٔېّەجحۇرخبراوحېزىگە ئىگە 

ئۆس ئىچىگە ئبٌىذۇ.  ئىؼالرٔي ىكھبٍبجىذىىي ثبرٌ ِۆِىٕٕىڭ

 ڭددى ھۆددە لىٍىٕؽبْ ۋەسىپىٕىۇھەرگىشِۇ خ ئىجبدەت

لوٍۇق لىٍىپ ئبرلب ئىؼىىحىٓ -لبرإي ٍبِىٕى -ٍبخؼي

ئۆجىۈسىۋەجىۀذەن ئۆجىۈسىۋەجىىٍي ثوٌىذىؽبْ ٔەرطە 

ٍېگبٔە ۋە چەوظىش لۇدرەجٍىه -ٍەوىە، ثەٌىي ئۇ ثوٌّبطحىٓ

. ئىجبدەجٍەرٔي جبپؼۇرۇپ رئبٌالھمب لىٍىٕىذىؽبْ ئەِەٌذۇ

 ھوػَبر ۋە ئبداٌەجٍىىحۇر. سات ئبٌؽۇچي 

ثوٍىچە  ػەرىئىحىٕىڭ جەٌىپيٍبراجمۇچىٕي جؤۇپ، ئۇٔىڭ »

دېگەْ ػۇئبرٔىڭ جەلەسساطىٕىڭ ئىٕظبْ ھبٍبجىذا  «ٍبػبع

ثەٌگىٍىه روي ئوٍٕىؼي ئۈچۈْ ثەسى ِەخظۇص ئىجبدەجٍەر 

بت ۋە ھەج  ثوٌۇپ، ئۇالر ٔبِبس، روسا، ساو ېىىحىٍگەْث

 .دىٓ ئىجبرەجحۇرلبجبرٌىمالر

 :رىىلئىببدەتىىڭ قوبۇل بولۇش ضەرت    

ىذا، ِۇطۇٌّبٔذىٓ طبدىز ثوٌؽبْ ھەر پىزىٕظىپئىظالَ دىٕي 

ئىجبدەجٕىڭ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ دەرگبھىذا  -لبٔذاق ثىز ئەِەي
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لوثۇي ثوٌىؼي ئۈچۈْ ئىىىي چوڭ ػەرت ثبر ثوٌۇپ، ثىزى 

بدەجٕىڭ رەطۇٌۇٌالھٕىڭ طۈٕٔىحىگە ئىخالص، ٍۀە ثىزى ئىج

ئۇٍؽۇْ ثوٌىؼىذۇر. ثۇ ئىىىي ػەرت جوٌۇق ھبسىز ثوٌّىؽبْ 

لوثۇي  ھوسۇرىذائىجبدەت ئبٌالھٕىڭ -لبٔذالال ثىز ئەِەي

 ثوٌّبٍذۇ. ثۇٔىڭ جەپظىالجي جۆۋۀذىىىذەن:

. ئىخالص ئىجبدەجٕىڭ وبپبٌىحىذۇر. ئىخالطحىٓ ِەھزۇَ 1

ٔىڭ دەرگبھىذا رەت لىٍىٕىذۇ. لبٌؽبْ ئىجبدەت ئبٌالھ جبئبال

ھەر ئىؼٕي ئبٌالھ جبئبال ئۈچۈٔال لىٍىغ ٍۀي -ئىخالص

ئىجبدەجحە پەلەت -لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ھەر لبٔذاق  ثىز ئەِەي

ثۇ ھەلحە ئبٌالھ جبئبالٔىڭ راسىٍىمىٕي وۆسٌەع دېگۀٍىىحۇر. 

ِمُريوا إَِّلا ﴿ ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّذە ِۇٔذاق دەٍذۇ:
ُ
يَوَنا أ

يَو ُحيََااَ  ِلَ  ًَ ُْخِْلِي ََ َُهُ ادِلّ ئۇالر تەرجىمىطي: ﴾ْعتُُديوا اللَا

پەقەت ئىبادەتىي ئالالھقا خالىص قىلغان، ھەق دىىغا 

ئېتىقاد قىلغان ھالدا )يالغۇز( ئالالھقىال ئىبادەت قىلىػقا 

  ئايەت[.-2]ضۈرە بەييىىە  بۇيرۇلدى
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ڭ لوثۇي ئەِەٌٍەرٔى» ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ: پەٍؽەِجەر

ثوٌىؼي پەلەت ٔىَەجٍەرگە ثبؼٍىمحۇر، ھەروىُ ئۆسىٕىڭ ٔىَەت 

دېگەْ ھەدىظي ئىخالطٕىڭ (1)«لىٍؽبْ ٔەرطىظىگە ئېزىؼىذۇ

 ئىجبدەجٕىڭ لوثۇي ثوٌىؼىذا ػەرت ئىىۀٍىىىگە دەٌىٍذۇر.

. ئىجبدەجٕىڭ ئىظالَ وۆرطەجّىظىگە ئۇٍؽۇْ ػەوىٍذە ئبدا 2

ت لىٍىٕىؼىؽب طەۋەة ئىجبدەجٕىڭ رە ِەسوۇرلىٍىّٕبطٍىمي 

ثوٌىذۇ. چۈٔىي ئىظالَ دىٕىذا ھەر لبٔذاق ثىز ئىجبدەجٕىڭ 

ئۆسى خبٌىؽبْ  ثوٌۇپ، وىّىي طىظحېّىظي ثبر -ِەٌۇَ لبئىذە

ئىحىجبرؼب  ظب، ئۇٔىڭ ئەِەٌٍىزىٍوي ثىٍەْ ئىجبدەت لىٍ

وىّىي »ٕىڭ: . پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِئىٍىّٕبٍذۇ

حىٍگەْ ثوٍىچە ئەِەٌىٕي ثىشٔىڭ دىٕىّىشدا وۆرطى

دېگەْ (2)«لىٍّبٍذىىەْ، ئۇٔىڭ لىٍؽبٍٔىزى رەت لىٍىٕىذۇ

ھەدىظي لۇرئبْ وەرىُ ۋە طەھىھ ھەدىظٍەردە وۆرطىحىٍگەْ 

لبئىذە ثوٍىچە ئورۇٔذاٌّىؽبْ ئىجبدەجٍەرٔىڭ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ 

 دەرگبھىذا لوثۇي ثوٌّبٍذىؽبٍٔىمىؽب دەٌىٍذۇر.

                                                           
 ثۇخبرى رىۋاٍىحي. (1)
 ِۇطٍىُ رىۋاٍىحي. (2)
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 :ئىببدەتىىڭ تۈرلىرى    

جىظّبٔىٌ ئىجبدەت، ئىمحىظبدىٌ  ؛جبدەتئى ذائىظالِ

جۈرگە  ئۈچ جىظّبٔىٌ ھەَ ئىمحىظبدىٌ ئىجبدەت دەپ ،ئىجبدەت

 ثۆٌۈٔىذۇ.

جىظّبٔىٌ ئىجبدەت دېگىٕىّىش: ٔبِبس ئولۇع، روسا جۇجۇع، 

ئبٔىٕىڭ خىشِىحىٕي لىٍىغ دېگۀگە ئوخؼبع ثەدۀٕىڭ -ئبجب

 ىذۇ.ھەرىىىحي ثىٍەْ ئورۇٔذىٍىذىؽبْ ئىجبدەجٍەرٔي وۆرطىح

ئىمحىظبدىٌ ئىجبدەت دېگىٕىّىش: ساوبت، طەدىمە ۋە فىحىز 

ٍبردەَ لىٍىغ  ِبددىطەدىمىظي ثېزىغ، ٍولظۇٌالرؼب خبٌىظبٔە 

دېگۀگە ئوخؼبع پۇي طەرپ لىٍىغ ثىٍەْ ئبدا لىٍىٕىذىؽبْ 

 ئىجبدەجٍەرٔي وۆرطىحىذۇ.

جىظّبٔىٌ ھەَ ئىمحىظبدىٌ ئىجبدەت دېگىٕىّىش: جىھبد، 

ىُ جەھظىً لىٍىغ ٍوٌىذا طەپەر لىٍىغ ھەج، ئۆِزە، ئىٍ

ِبي -دېگۀگە ئوخؼبع ثەدۀٕىڭ ھەرىىىحي ثىٍەْ ھەَ پۇي

 طەرپ لىٍىغ ثىٍەْ لىٍىٕىذىؽبْ ئىجبدەجٍەرٔي وۆرطىحىذۇ.
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 :ئىببدەتتە ۋاكبلەت     

جىظّبٔىٌ ئىجبدەجٍەردىٓ ٔبِبس ئۈچۈْ ۋاوبٌەت لوثۇي .1    
 لىٍىّٕبٍذۇ.

ْ ٔبِبس ئولۇپ لوٍۇػي جبئىش )ٍۀي ثىزاۋ ٍۀە ثىزى ئۈچۈ
 ىزىئەِەص(.  ثۇٔىڭؽب پۈجۈْ ئىظالَ فىمھىؼۇٔبص ئبٌىٍّ

روسىظي  ٔەسرەثىزٌىىىە وەٌگۀذۇر. ئەِّب ئۈطحىذە پەرس ٍبوي 
 پەرسۀحٍىزىلبٌؽبْ ھبٌذا ئۆٌۈپ وەجىەْ ئبدەَ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ 

ئۇٔىڭؽب ۋاوبٌىحەْ روسا جۇجۇپ لوٍۇع ِەطىٍىظىذە ئىخحىالپ 
 ثبر.
ؽبْ ىٕرىۋاٍەت لىٍ رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇدىٓ ئىجٕي ئبثجبص        

 :ثىز ئبٍبي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِذىٓ ھەدىظحە:
ٌالھ! ئبٔبَ ئۆٌۈپ وەجحي، ئۇٔىڭ ئۈطحىذە ئبجىۋەجىەْ ۇٍبرەطۇٌ»

دەپ  «ثوالِذۇ؟ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ جۇجظبَروسىظي لبٌؽبْ ئىذى، ِەْ 
ھەئە، جۇجۇپ » ڭؽب:طورىؽبٔذا، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔى

لوٍظىڭىش ثوٌىذۇ، ئېَحىڭچۇ، ئەگەر ئبٔىڭىشٔىڭ ئۈطحىذە 
 «ثىزاۋٔىڭ لەرسى ثوٌؽبْ ثوٌظب، جۆٌەٍححىڭىش ئەِەطّۇ؟

  رىۋاٍىحي[. ِۇطٍىُۋە ئىّبَ ثۇخبرى ]دېگەْ. 
ؽبْ ٍۀە ىٕرىۋاٍەت لىٍ رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇدىٓ ئىجٕي ئبثجبص     

ر ئەٌەٍھىظظبالِذىٓ ثىز ئبدەَ پەٍؽەِجەحە: ثىز ھەدىظ
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ئبٔىظىٕىڭ راِىشأذا جۇجبٌّىؽبْ پەرس روسىظي لبٌؽبْ ھبٌذا 
ۋاپبت ثوٌؽبٍٔىمىٕي ۋە ئۇٔىڭ ئورٔىؽب روسا جۇجۇپ لوٍۇع 

 :ذىٓھەلمىذە طورىؽبٔذا، پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔىڭ
 ؟ۇٔي ئۆجەِحىڭئبٔبڭٕىڭ ئۈطحىذە ثىزاۋٔىڭ لەرسى ثوٌظب، ئ»

، ذىدې ھەئە، ئۆجەٍححىُي: ئۇ وىؼ ۋېذى،دەپ طورى
ئبٌالھٕىڭ ھەلمىٕي ئبدا  :پەٍؽەِجەرئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔىڭؽب
 ۋەئىّبَ ثۇخبرى ] دېذى. «،لىٍىغ ھەِّىذىٓ ِۇھىّذۇر

 رىۋاٍىحي[. ِۇطٍىُ
ەٌىٌ ِەسھەثٍىزىگە جھۀەفىٌ، ػبفىئىٌ، ِبٌىىي ۋە ھۀ     

ي وۆرە، ھبٍبت ئبدەَ ئۈچۈْ ثبػمب ثىزىٕىڭ روسا جۇجۇپ لوٍۇػ
ئبدەَ جېٕي طبق ثوٌظب ئۆسى جۇجىذۇ. ئۇ جبئىش ئەِەص. چۈٔىي 

. ئەگەر ؽبٔذا لبساطىٕي جۇجىذۇئەگەر وېظەي ثوٌظب، طبلبٍ
طبلىَىؼحىٓ ئۈِىذ ثوٌّىظب ٍبوي ثەن لېزىپ وەجىەْ ثوٌظب، 

ػەرىئەجحە ثەٌگىٍۀگەْ جۇجبٌّىؽبْ ھەر ثىز وۈٔي ئۈچۈْ 
 ثوٍۇٔچە وبپبرەت ثېزىذۇ.

جىەْ ئبدەِٕىڭ جۇجبٌّىؽبْ روسىظىؽب ئەِّب ئۆٌۈپ وە 

وەٌظەن، ػبفىئىٌ ِەسھىجىگە وۆرە، ئۇٔىڭ پەرسۀحٍىزى 

 ٍوٌذىٓ ثېزىؼحىٓ ئىجبرەت ئىىىي وبپبرەتجۇجۇپ لوٍۇع ٍبوي 

ثىزىٕي جبٌالٍذۇ. ھۀجەٌىٌ ِەسھىجىگەر وۆرە، ِېَحٕىڭ 
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جۇجبٌّىؽبْ روسىظي ئبجىۋەجىەْ روسا ثوٌظب، ئۇٔىڭ 

جۇجۇپ لوٍظب ثوٌىذۇ، ئەگەر راِىشإٔىڭ  پەرسۀحٍىزىذىٓ ثىزى

روسىظي ثوٌظب، جۇجۇپ لوٍۇػمب ثوٌّبٍذۇ. ِبٌىىىٌ ۋە ھۀەفىٌ 

ِەسھەثٍىزىگە وۆرە، ِېَث ئۈچۈْ روسا جۇجۇٌّبٍذۇ، ٔبۋادا ِېَث 

ٕي ئبدا لىٍىپ لوٍۇع ھەلمىذە ظىروسى ھبٍبجٍىمىذا جۇجبٌّىؽبْ

ا لىٍظب ثېزىغ ثىٍەْ ئبد وبپبرەتۋەطىَەت لىٍؽبْ ثوٌظب، 

 (3)ثوٌىذۇ

-. ساوبت، فىحىز طەدىمىظي ۋە ھەر لبٔذاق ثىز خەٍز7

ئىھظبٔؽب ئوخؼىؽبْ ئىمحىظبدىٌ ئىجبدەجٍەردە ۋاوبٌەت لوثۇي 

ئىھظبْ -لىٍىٕىذۇ، ٍۀي ساوبت، فىحىز طەدىمىظي ۋە خەٍز

لبجبرٌىمالرٔي ھەلٍىك ثوٌؽبْ وىؼىٍەرٔىڭ لوٌٍىزىؽب 

 ،ئوخؼىؽبْ ئىؼالرداٍەجىۈسۈپ ثېزىغ ۋە جەلظىُ لىٍىؼمب 

ِبي ئىگىظي ثبػمب ثىزىٕي ۋەوىً لىٍىپ ثەٌگىٍىظە -پۇي

 ثوٌىذۇ.

                                                           
 ثېحىذىٓ-327ٍِىك وىحبثٕىڭ ٔب(ئىجبدەجٍەردە ۋاوبٌەت« )اٌووبٌة فٌ اٌعجبدات» (3)

 .ئىٍىٕذى
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.ھەجىە ئوخؼىؽبْ جىظّبٔىٌ ھەَ ئىمحىظبدىٌ 3

ئىجبدەجٍەرٔي ثىزاۋٔىڭ ثبػمب ثىزى ئۈچۈْ ئبدا لىٍىپ لوٍۇع 

ٕىڭ ِەطىٍىظىذە ئىظالَ فىمھىؼۇٔبص ئبٌىٍّىزى

ھىجىذىٓ ثبػمب ئىخحىالپ ثبر. ِبٌىىىٌ ِەس وۆسلبراػٍىزىذا

ِەسھەثٍەرگە وۆرە، جىظّبٔىٌ ھەَ ئىمحىظبدىٌ ئىجبدەجٍەرٔي 

 ۇ.ِەٌۇَ ػەرجٍەر ئبطحىذا ۋاوبٌەت ثىٍەْ ئبدا لىٍؽىٍي ثوٌىذ

 ئبٌالھ ھەِّىذىٓ جوؼزىظىٕي ثىٍگۈچىذۇر.

 



 

 

 بەدەل ھەجىىڭ ضەرىئەتتىكي ھۆكمي

 :بەدەل ھەج دېگەن وېمە؟    

ٍبوي  ٍەٌّەٍذىؽبْھەرەِگە وې دېگىٕىّىش، ثەدەي ھەج 

ئۈچۈْ ثبػمب ثىزىٕىڭ ھەج  ئۆٌۈپ وەجىەْ وىؼي

ئبدا لىٍىپ لوٍۇػي دېگۀٍىىحۇر. ئۇٔىڭ ئۈچۈْ پبئبٌىَىحىٕي 

ٍۀي وىُ  ثۇٔذاق لىٍؽبْ ھەجٕىڭ طبۋاثي لىٍذۇرؼۇچىؽب

ثوٌىذۇ. ثەدەي ھەجٕي  ئۈچۈْ ٔىَەت لىٍىٕؽبْ ثوٌظب ػۇٔىڭؽب

طبۋاة  الٍىكب لىٍؽۇچىؽۇِۇ ئۇٔىڭ ٔىَىحي ۋە ئىخالطىؽ

 ئۈِىذ لىٍىٕىذۇ.ٍېشىٍىؼي 

 :بەدەل ھەجىىڭ دەلىلي    

ثەدەي ھەج ھەلمىذە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِذىٓ وەٌگەْ  

 طەھىھ ھەدىظٍەر جۆۋۀذىىىٍەردۇر:

 . طەئىذ ئىجٕي جۇثەٍز ئبثذۇٌالھ ئىجٕي ئبثجبص1
رىۋاٍەت لىٍىذۇوي، جۇھەٍٕە  رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِبدىٓ

ىز ئبٍبي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ لەثىٍىظىذىٓ ث
ئبٔبَ پەرس ھەجٕي ئبدا لىٍىؼمب » ھۇسۇرىؽب وېٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ:
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ثوٌظىّۇ، ئۇٔي ئبدا  (4)ٔەسر لىٍؽبْ)ئۈطحىگە ئېٍىۋاٌؽبْ(
لىالٌّبً ئۆٌۈپ وەجحي، ػۇڭب ئبٔبَ ئۈچۈْ ِەْ ھەج لىٍىپ 

دەپ طورىۋىذى. پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ  ،لوٍظبَ ثوالِذۇ؟
ھەئە، ئبٔىڭىش ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ  ۇٔىڭؽب جبۋاة ثېزىپ:ئ

لوٍظىڭىش ئەٌۋەجحە ثوٌىذۇ. ئېَحىڭچۇ، ٔبۋادا ئبٔىڭىشٔىڭ 
ثوٍٕىذا لەرسى ثوٌؽبْ ثوٌظب، ئۇٔي ئبدا لىالِحىڭىش؟ ئبٌالھٕىڭ 
ھەلمىٕي ئبدا لىٍىڭالر! چۈٔىي ئبٌالھٕىڭ ھەلمي ئبدا 

 . (5)«لىٍىؼمب ئەڭ ھەلٍىمذۇر، دېذى.

 ٍّبْ ئىجٕي ٍەطبر رىۋاٍەت لىٍىذۇوي، ئىجٕي ئبثجبص. طۇال2
پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ »ِۇٔذاق دېگەْ:  رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِب

ۋىذا ھەججىٕي لىٍؽبْ ٍىٍي خەطئەَ لەثىٍىظىذىٓ ثىز ئبٍبي 
وېٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ:"ٍبرەطۇٌەٌالھ! ئبٌالھٕىڭ ثۀذىٍىزىگە 

حىذە ھەجٕي پەرس لىٍىؼي ئبجبِٕىڭ لېزىپ ئۇالق ئۈط
ئوٌحۇراٌّبٍذىؽبْ ۋالحىؽب جوؼزا وېٍىپ لبٌذى، ِەْ ئبجبَ 
ئۈچۈْ ھەج لىٍظبَ ئۇٔىڭذىٓ ئبدا ثوالِذۇ؟"دەپ طورىۋىذى. 

                                                           
طۆسى: ئۈطحىگە ئېٍىۋېٍىغ، چىٓ ۋەدە لىٍىغ دېگەْ « ٔذر»ئەرەة جىٍىذىىي  (4)

-ِۀىٍەردە وېٍىذۇ. ثۇٔىڭؽب ثىٕبئەْ، ثىزاۋ ثىزەر ٍبخؼي ئىؼٕي لىٍىغ ئۈچۈْ ئۆس
ي ئۆسىگە ۋەدە ثېزىپ، ثۇ ئىؼٕي ئۈطحىگە ئبٌؽبٔذىٓ وېَىٓ، ئۇٔىڭ ئۇٔي ئبدا لىٍىؼ

 ۋاجىت ثوٌۇپ لبٌىذۇ. 
 ثۇخبرى رىۋاٍىحي. (5)
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دەپ جبۋاة « ھەئە»پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔىڭؽب: 
  (6)«ثەردى

ؽبْ رىۋاٍەت لىٍىٕ رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِبدىٓ .ئىجٕي ئبثجبص3
ػۇثزۇِە "ظظبالَ ثىز ئبدەِٕىڭ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھى»، ھەدىظحە

: دېگۀٍىىىٕي ئبڭالپ لېٍىپ، ئۇٔىڭذىٓ" ئۈچۈْ ٌەثجەٍىە
ئۇ ِېٕىڭ  ئۇ وىؼي:وىُ ئۇ ػۇثزۇِە دېگەْ؟ دەپ طورىۋىذى، 

)جۇؼمىٕىُ( ئىذى دەپ جبۋاة ثەردى.  لېزىٕذىؼىُ
ئۆسۈڭ ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ : ئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔىڭذىٓپەٍؽەِجەر

ئبٔذىٓ  .دەپ جبۋاة ثەردى، ٍبقئۇ:  .ىدەپ طورىذ ىڭ؟ذثوٌؽبّٔى
ئبۋۋاي ئۆسۈڭ ئۈچۈْ ھەج : پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ئۇٔىڭؽب

ئبٌذىٕمي  (7).دېذى «لىًھەج  لىً، ئبٔذىٓ ػۇثزۇِەڭگە
ئىىىي ھەدىظحە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ثىزى، ھەجٕي 
ئبرِبْ لىٍىپ ٍۈرۈپ ئۆٌۈپ وەجىەْ، ٍۀە ثىزى، لېزىٍىمحىٓ 

حىذە ئوٌحۇراٌّبٍذىؽبْ ھبٌەجحىىي ئىىىي وىؼي ئۇالق ئۈط
ئۈچۈْ ئۇالرٔىڭ پەرسۀحٍىزىٕىڭ ثەدەي ھەج لىٍىپ لوٍىؼىؽب 

 رۇخظەت لىٍؽبْ.

                                                           
 ثۇخبرى رىۋاٍىحي. (6)
دەپ ثبھبٌىؽبْ « طەھىھ»ئبٌجبٔي . ػەٍخ ئىجٕي ِبجە رىۋاٍەت لىٍؽبْ(7) 

 ھەدىض.
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وېَىٕىي ھەدىظحە ثوٌظب، ثىزاۋٔىڭ لېزىٕذىؼي ٍبوي  
جۇؼمىٕي ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىپ لوٍۇػٕىڭ جبئىشٌىمي ۋە 
 ئبۋۋاي ئۆسىٕىڭ ھەج لىٍىپ ثوٌؽبْ ثوٌىؼي ػەرت
ئىىۀٍىىىگە ئىؼبرەت لىٍىٕؽبْ. ثۇ ھەدىظٍەردىٓ 

 جۆۋۀذىىىذەن ھۆوۈٍِەرٔي چىمىزىؼمب ثوٌىذۇ:

ئۆسىگە ۋەدە ثېزىپ ھەج لىٍىؼٕي ئۈطحىگە ئبٌؽبْ  -. ئۆس1
ثوٌظىّۇ، ئۇٔي ئبدا لىٍىؼمب وەٌگۀذە ػبرائىث ٍبر ثەرِەً، 
ھەرەِگە ثبراٌّبطحىٓ ئۆٌۈپ وەجىەْ ِۇطۇٌّبْ ئبدەَ ئۈچۈْ 

ي ئۆسىٕىڭ ئۈطحىذىىي ھەج پەرسىٕي ئبدا لىٍىپ ثوٌؽبْ ئبۋۋا
 ثبٌىٍىزىذىٓ ثىزى خبٌىظبٔە ھەج لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ. 

ئەگەر ثبٌىظي ثوٌّىظب ٍبوي ثوٌؽبٔذىّۇ ھەرەِگە ثبراٌّىظب،   
ٍېمىٓ جۇؼمبٍٔىزىذىٓ ثىزى، ئۇِۇ ثوٌّىؽبٔذا، دىَبٔىحي ۋە 

ٓ ثىزى راطحچىٍٍىمي ثىٍەْ جؤۇٌؽبْ ٍبخؼي وىؼىٍەردى
 ھەج لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ. ئۇٔىڭ ئۈچۈْ

ٔېّە ئۈچۈْ ثەدەي ھەجٕي ئۆسىٕىڭ ثبٌىظي لىٍؽىٕي 
 ئەۋسەي؟

چۈٔىي ھەج پەرسىٕي ئبدا لىٍىغ جەرٍبٔي خۇددى وۈٔذىٍىه  
ثەع ۋاخ ٔبِبسٔي ئبدا لىٍىغ جەرٍبٔىؽب ئوخؼبػال ئىجبدەت 

بجبرٌىك جەرٍبٔىذۇر. ٔبِبسدىىي لىَبَ، رۇوۇ، طەجذە، جەػەھھۇد ل
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لىٍىٕظب، پ جەٌە ەتپبئبٌىَەجٍەردە لبٔذاق ئىخالص ۋە طەِىّىَ
ھەج پبئبٌىَەجٍىزىذىىي ِىٕبدا جۇرۇع، ئەرەفبجحب ھبسىز ثوٌۇع، 
وەثىٕي جبۋاپ لىٍىغ، طبفب ثىٍەْ ِەرۋىٕي طەئي لىٍىغ 

ئىخالص ۋە  ئوخؼبػاللبجبرٌىك پۈجۈْ پبئبٌىَەجٍەردە 
ثۇ ئىخالص ۋە طەِىّىَەت جەٌەة لىٍىٕىذۇ. ٔبۋادا 

طەِىّىَەت ٍېحەرٌىه ثوٌّىظب، خۇددى طبخحب پۇي ثبٔىىذا 
ئبلّىؽبٔذەن، ثۇٔذاق ھەجّۇ ئبٌالھ جبئبالٔىڭ دەرگبھىذا 

ئىجبدەجٕىڭ لوثۇي ۋە  ئبلّبٍذۇ. چۈٔىي ئىخالص ئەِەي
 ثوٌىؼىٕىڭ وبپبٌىحىذۇر.

ئىٕظبٔالرٔىڭ خبراوحېزى ھەِّىگە ِەٌۇِىي، ثىزاۋ  
ثبٌىظي ٍبوي ثىز جۇؼمبْ  ،ئبٔىظي ئۆسىٕىڭ ئبجىظي ٍبوي

ئۈچۈْ ثەدەي ٍبوي دوطحي طۆٍۈٍِۈن ئۇطحبسى  ،لېزىٕذىؼي
ھەج لىٍؽىٕىذا، ئۇٔي چولۇَ ۋاٍىؽب ٍەجىۈسۈپ خۇددى ئۆسى 
ئۈچۈْ لىٍىۋاجمبٔذەوال ئبدا لىٍىذۇ. ثۇٔي ھېچىىُ ئىٕىبر 
لىالٌّبٍذۇ. ئەِّب ثىزاۋ وۆرۈپ ثبلّىؽبْ ٍبت ثىزى ئۈچۈْ 

ٍّبلچي ثوٌظب، ئبٌذىٕمىالر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج ثەدەي ھەج لى
ِۇِىىٓ ئەِەص. چۈٔىي ثۇ  ،لىٍؽبْ دەرىجىذە لىالِذۇ؟

ئىٕظبْ ئۆسىٕىڭ ٍبوي خۇددى ئۆسىٕي طۆٍگۀذەن طۆٍىذىؽبْ 
ثىزىٕىڭ ئىؼىذىٓ ثبػمىالرٔىڭ ئىؼىٕي جوٌۇپ جبػمبْ 
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لىشؼىٍٕىك ۋە ھەۋەطىبرٌىك ثىٍەْ لىٍّبٍذۇ. ثەٌىي 
ٍىذۇ. ثۇ دۇَٔبٔىڭ ئىؼٍىزىذا ػۇٔذاق ثوٌىؼىؽب لىٍىپ لو

ثەدەي ھەجٕي ئبدا  ،ثوٌؽبْ ٍەردە، ئبخىزەجٍىه ئىؼالردىچۇ؟
ئۆسى ٍبوي ئۆسىذەن طۆٍگەْ ثىزى ثوٌّىؽبْ  ،لىٍىؼحىچۇ؟

وىؼىٍەر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍؽبْ ئبدەَ ھبجىالر ِبڭؽبٔذەن 
ِبڭىذۇ، ئۇالر ئوٌحۇرؼبٔذەن ئوٌحۇرىذۇ، وەثىٕي جبۋاپ لىٍىذۇ، 

ٔىذۇ، ئەرەفبجحب وي لىٍىذۇ، ِىٕبدا لَبفب ثىٍەْ ِەرۋىٕي طەئط
ھبجىالر لىٍؽبْ ثبرٌىك پبئبٌىَەجٍەرٔىڭ ، ٍۀي جۇرىذۇ
ثەٌىي ئۇ  !ٕي لىٍىذۇ. ئەِّب لبٔذاق لىٍىذۇ؟ظىھەِّى

رەطّىَەت ھېظبثىذا لىٍىپ لوٍىذۇ. چۈٔىي ئۇٔىڭ ئۈچۈْ 
براَ جىشرەن ثۇ رەطّىَەجحىٓ لۇجۇٌۇپ ئ ،ِۇھىُ ثوٌؽبْ ئىغ

ئېٍىغ ثوٌۇپ لبٌىذۇ. ػۇڭب ِۇٔذاق ئبدەَ طىزجمي 
پبئبٌىَەجٍەرٔي ئبدا لىٍؽبْ ثىٍەْ ئۆسىٕي ئىجبدەت ئىچىذە 
جۇرؼبٔذەن ھېض لىٍّىؽبٍٔىمحىٓ، ھەج پبئبٌىَەجٍىزى 
ئىچىذە ثبػمىالرٔىڭ ؼەٍۋىحىٕي لىٍىغ، ئىجبدەت ۋالحىذا 

ي ئۇخالع، وىؼىٍەرگە سىَبْ ٍەجىۈسۈع، جبِبوب چېىىغ، پۇٌ
ثبر جۇرۇپ جبرلىحىٍؽبْ طەدىمىٍەرگە ٍۈگۈرۈع، ھبجىالرؼب ئبسار 

ِەطىَەجٍەردىٓ طبلٍىٕبٌّبطٍىمي -ثېزىغ لبجبرٌىك گۇٔبھ
 ِۇِىىٓ. 
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ئۇٔىڭ ئۈطحىگە ثۇ ثەدەي ھەجٕي پەلەت پۇي ئۈچۈٔال لىٍؽبْ 
ثوٌظىچۇ؟ خۇددى وىؼىٍەر وۈٍٔۈوىٕي طېحىۋاٌىذىؽبْ 

ەي ھەج لىٍىغ ئۈچۈْ ِەدىىبرالردەوال ئۆسىٕي ثىزاۋؼب ثەد
وۈٍٔۈن طېحىؼٕي ئبدەت لىٍىۋاٌؽبْ ثىز ئبدەِذە لبٔچىٍىه 5

  .؟!ئىخالص ثوٌظۇْ

ِۇٔذالالرٔىڭ لىٍؽبْ ھەج ثەدىٍىٕىڭ لوثۇي ثوٌّبطٍىك 
ٔىظجىحي ئبۋۋاٌمىالرٔىڭىىذىٓ ئەٌۋەجحە ٍۇلىزى. چۈٔىي 
ئبۋۋاٌمىالر پۇي ئۈچۈْ ھەج لىٍّىؽبْ ثوٌظىّۇ، ھەجٕىڭ پەرس، 

زىٕي جوٌۇق ئورۇٔذىّبطٍىمي، ئىخالطظىشٌىك ۋە ۋاجىجٍى
ھەجٕىڭ طبۋاثىذىٓ ِەسوۇر ٓ ذىطەِىّىَەجظىشٌىىي طەۋەثى

ِەھزۇَ لبٌظب، وېَىٕىىٍەر پۇٌؽب ٍبٌالٔؽبٍٔىمي ۋە پۇٌٕىال 
وۆسٌەپ ھەج لىٍؽبٍٔىمي طەۋەثٍىه طبۋاثحىٓ  ِەھزۇَ 

ٍوق طبۋاثٕي وىّگە  ٍىظي ئوجحۇرىذالبٌىذۇ. ھەر ئىىىى
 .ْ؟ثېزەٌىظۇ

. ھەج لىٍىؼمب ػبرائىحي جوٌۇق جۇرۇپ، ھبٍبجىذا ثىزەر 2
لېحىُ ثوٌظىّۇ ھەج لىٍىؼٕي ئوٍالپ لوٍّىؽبْ، ٍوٌىٕىّۇ 
ِبڭّىؽبْ ۋە ػۇ ھبٌىحي ثىٍەْ ئۆٌگەْ ئبدەَ ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ 
ثەدەي ھەج لوثۇي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئبدەِٕىڭ ئۆسى ثىۋاطىحە 

ٍېحەرطىشٌىىٍەر  لىٍؽبْ ئىجبدەجٍىزىذىّٕۇ ثەسىظي جۈرٌۈن
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جۈپەٍٍي لوثۇي ثوٌّبٍذىؽبْ جۇرطب، ثىزاۋ ئۆسى ئورۇٔذاػٕي 
خبٌىّىؽبْ ثىز ئىجبدەجٕي ثبػمب ثىزى وېٍىپ سورىؽب ئۇٔىڭؽب 

 ِەسوۇر ئىجبدەجٕيئبٌالھ جبئبال  ،جېڭىپ ئورۇٔذاپ لوٍظب
ئۇٔىڭ ئۈطحىگە ئىجبدەت ھەر وىُ  ،ئۇٔىڭذىٓ لوثۇي لىالِذۇ؟

. ئەگەر پۇي ثىٍەْ ئەِەٌذۇردا جبپىذىؽبْ ئۆسى لىٍىغ ثىٍۀال ئب
ئبدەَ ٍبٌالپ ئىجبدەجٕىڭ ِەطئۇٌىَىحىذىٓ چىممىٍي 

پۇٌي ثبر ِىٍَؤېزالر ئەڭ ئبۋۋاي  ،ثوٌىذىؽبْ ئىغ ثوٌظب ئىذى
 جۀٕەجىە وىزطە ثوالجحي. 

ئەِذى ھەدىظحە، ئۆٌۈپ وەجىەْ ئبٍبي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ  
ئبٍبي  لىشىٕىڭ ھەج لىٍىپ لوٍۇػىٕىڭ طەۋەثي ػۇوي،

ئۆسىگە ھەج پەرس ثوٌىؼىٕىڭ ػەرجٍىزىگە جوػمبٍٔىمحىٓ، ھەج 
پەرسىٕي ئبدا لىٍىؼٕي ئۈطحىگە ئېٍىۋاٌؽبْ، ئەِّب ئۇٔي ئبدا 

ٍىىي لىٍىؼمب ئۆِزى ٍبر ثەرِەطحىٓ ئۆٌۈپ وەجىۀ
ئۇٔىڭ ، ھەج ئۇٔىڭ ئۈطحىذە لەرس ثوٌۇپ لبٌؽبْ طەۋەثىذىٓ،

جبئىشال ئەِەص، لىشىٕىڭ ئبٔىظي ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ لوٍىؼي 
. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثەٌىي پەرس

ئېَحىڭچۇ، ٔبۋادا »ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ ِەسوۇر ھەدىظحىىي 
ئبٔىڭىشٔىڭ ثوٍٕىذا لەرسى ثوٌؽبْ ثوٌظب، ئۇٔي ئبدا 

 دېگەْ طۆسى ثۇٔي ئىپبدىٍەٍذۇ. «لىالِحىڭىش؟
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ٍېحەرٌىه ئىمحىظبدلب ئىگە ثوٌۇع ۋە ٍوٌٕىڭ  گە. ھەج3

وٌىؼىذىٓ ئىجبرەت ػەرجٍىزىگە جوػّىؽبٍٔىمحىٓ، ئوچۇق ث

ھەج لىالٌّبً ئۆٌۈپ وەجىۀٍەر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج 

لىٍىّٕبٍذۇ. چۈٔىي ئۇالر ھبٍبت ۋالحىذا ھەج لىٍىغ 

ػەرجٍىزىگە جوػّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالرؼب ھەج پەرس ثوٌّىؽبْ. 

ثىزاۋؼب ھبٍبت ۋالحىذا پەرس ثوٌّىؽبْ ھەج ئۇ ئۆٌگۀذىٓ 

      س ثوٌّبٍذۇ.وىَىٓ پەر

ِۇطۇٌّبٔذا جۆۋۀذىىي ثەع جۈرٌۈن ػەرت جېپىٍظب ئۇ 

 وىؼي ئۈچۈْ ھەج لىٍىغ پەرس ثوٌىذۇ:

ثبالؼەجىە ٍەجىەْ -2 .ؼي وېزەنىِۇطۇٌّبْ ثوٌ-1       

ھۇػي جبٍىذا ثوٌىؼي -ئەلٍي-3ثوٌىؼي وېزەن. 

وېزەن. ئەلىٍظىش وىؼىگە ھەج لىٍىغ پەرس ثوٌّبٍذۇ 

حە لىٍىٕؽبْ ھەجّۇ  ئېحىجبرؼب ۋە ئەلٍي ٍوق ھبٌەج

ھۆر -4ئېٍىّٕبٍذۇ. ئۇٔىڭ ئۈچۈّٔۇ ھەج لىٍىّٕبٍذۇ. 

وەٌگۈچە -ھەج لىٍىغ ئۈچۈْ ثېزىپ-5ثوٌۇع وېزەن. 

طبالِەجٍىىي ٍبخؼي -ٍەجىۈدەن ئىمحىظبدى ثوٌۇع، جەْ
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وېزەن. ئبٍبي وىؼي ئۈچۈْ  ، ٍوي ئوچۇق ثوٌۇعثوٌۇع

ٍبٌؽب ھەج ِەھزەَ ثوٌۇع وېزەن. ِەھزىّي ثوٌّىؽبْ ئب

 پەرس ثوٌّبٍذۇ.

ئبٔىؽب ئبجبپ -ئەِذى ػۇٔذاق ثوٌظىّۇ، ئۆٌۈپ وەجىەْ ئبجب 
ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇپ لوٍظب طبۋاة ثوٌّبِذۇ؟ دېگەْ طوئبي 

 وېٍىؼي ِۇِىىٓ. ثۇٔىڭؽب ِۇٔذاق جبۋاة ثېزىٍىذۇ:

ئبٔىظىٕي طبۋاثحىٓ ثەھزىّەْ لىالً دېگەْ ئبدەَ -( ئبجب1)
-پۇٌىٕي جەِئىَەجحىىي ٍېحىُثەدەي ھەج ئۈچۈْ ئبجىؽبْ 

ظە جبٌىجٍىزىؽب، جۇؼمبٍٔىزى ىٍېظىزالرؼب، جۇي ئبٍبٌالرؼب، ِەدر
 ثىٍىُ ٍۇرجٍىزىذا ئىمحىظبدىٍبوي لوػٕىٍىزىٕىڭ 
طەرپ ثوٌظب، ػۇالرؼب  پەرسۀحٍىزىلىَىٕچىٍىك جبرجىۋاجمبْ 

، ئۇٔي ثەدەي ھەج لوٍّىچىظىؽب ثەرگۀذىٓ ٍبوي لىٍظب
ال ئبدەِگە ثېزىپ ئۇٔي ثەھزىّەْ لوٍّىچي ثوٌّىظىّۇ ثىز

ئەجىز ثۈٍۈن لىٍؽبٔذىٓ ٔەچچە ھەطظە ئبرجۇق طبۋاة ۋە 
جبپىذىؽبٍٔىمىٕي ثىٍظە ئىذى، ھېچىىُ ئبجىؽبْ پۇٌىٕي 
طبۋاة ثوٌىؼي ٔبِەٌۇَ ثوٌؽبْ ئىؼمب طەرپ لىٍّبً، 
ٍولظۇٌالرٔي ٍۆٌەػحىٓ ئىجبرەت طبۋاثي ئېٕىك ۋە وبپبٌەجٍىه 

 جحي.ئىؼمب خەرج لىٍؽبْ ثوال
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( ساوبجٕي، طەدىمىٕي ۋە ھەر لبٔذاق ثىز خەٍز ئىھظبٕٔي 2)
ٍىزالالرؼب ثەرگۀذىٓ وۆرە، ئۆسىٕىڭ جۇؼمبٍٔىزى ٍبوي 

جؤۇػٍىزى ئبرىظىذىىي ئېھحىَبج ئىگىٍىزىگە  ،لوػٕىٍىزى
رەھىّٕىڭ طبۋاثىذىٓ ئىجبرەت -طەدىمىٕىڭ ھەَ طىٍە، ثەرطە

ەر ئىىىي لبت طبۋاة لبسىٕىذىؽبٍٔىمىٕي پەٍؽەِج
. ئەھۋاي ثۇٔذاق ھەدىظٍىزىذە ثبٍبْ لىٍىٕىذۇئەٌەٍھىظظبالَ 

ئىىەْ، راطحىٕال طبۋاة ئىشدىگەْ ئبدەَ  ئۆسى جؤۇِبٍذىؽبْ 
ئبدەٍِەرگە ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇپ طبۋاة جبپىّەْ دېّەطحىٓ، 
وۆس ئبٌذىذىىي ٔەق طبۋاة ثوٌىذىؽبْ ئىؼالرؼب پۇي طەرپ 

-ئۆٌۈپ وەجىەْ ئبجب لىٍىذۇ. ثۇ ئىىىي لبت طبۋاثٕي ھەروىُ
ِەسوۇر ئىؼٕىڭ  -ئبٌالھٕىڭ ئىشٔي ثىٍەْ-ئبٔىظىؽب ئبجىظب، 

 ٍېحىذۇ.ئۇالرؼب  يطبۋاث

( جەِئىَەجحىىي ئېھحىَبج ئىگىٍىزىٕىڭ ھبٌىذىٓ 3)
خەۋەر جېپىغ ػۇ جەِئىَەجحىىي لوي ئىٍىىذە ثبر 
وىؼىٍەرٔىڭ ئۈطحىگە پەرس ثوٌۇپال لبٌّبطحىٓ، ثەٌىي 

 پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ: .ذىٕذۇرلەسساٌىزىئىّبٕٔىڭ جە
لوػٕىظىٕىڭ ئبچ لبٌؽبٍٔىمىٕي ثىٍىپ جۇرۇپ، ئۆسى جوق »

ېگەْ ھەدىظي ثۇٔي د(8)ٍبجمبْ ئبدەَ ِۆِىٓ ثوالٌّبٍذۇ

                                                           
 ثۇخبرى ۋە ِۇطٍىُ رىۋاٍىحي. (8)
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ئبٔىظىؽب طبۋاة لبسأذۇرۇػٕي -ئىپبدىٍەٍذۇ. راطحىٕال ئبجب
ئىظحىگەْ ئبدەَ طبۋاثي وبپبٌەجىە ئېٍىّٕىؽبْ ثەدەي ھەجٕي 

ْ دەپ ٍۈرِەطحىٓ، ئبجىؽبْ پۇٌىٕي ِۇٔذاق سۆرۈر لىٍذۇرىّە
ثوٌؽبْ ئىجحىّبئىٌ پەرسٔي ئبدا لىٍىؼمب طەرپ لىٍىذۇ. ثۇ 

ئبٔىظىٕي جەطەۋۋۇر لىٍؽىٕىذىّٕۇ -ئبجب ،ئبرلىٍىك ئۇ ئبدەَ
ئبرجۇق طبۋاثمب ئېزىؼحۈرىذۇ. چۈٔىي پەرسٔي ئبدا لىٍؽبٕٔىڭ 

رجۇق طبۋاثي ٔەپٍىٕي ئبدا لىٍؽبٕٔىڭىىذىٓ ئەٌۋەجحە ئب
 ثوٌىذىؽبٍٔىمىٕي ھېچىىُ ئىٕىبر لىالٌّبٍذۇ.

ئبٔىظي ئبٌەِذىٓ ئۆجۈػحىٓ ثۇرۇْ ئۆسى ئۈچۈْ ھەج -ئبجب( 3)
لىٍىپ لوٍۇػٕي ۋەطىَەت لىٍؽبْ ثوٌظب، ئۇٔىڭ لبٌذۇرؼبْ 

دۇَٔبطىٕىڭ ئۈچحىٓ ثىزىذىٓ وۆپ خەرج لىٍّبطٍىك -ِبي
ػەرجي ثىٍەْ ثەدەي ھەج لىٍىغ ٍبوي لىٍذۇرۇع 

 .ٕىڭ ئۇطحىذە ِەججۇرىَەت ثوٌۇپ لبٌىذۇپەرسۀحٍىزى

ثىزاۋؼب ثەدەي ھەج لىٍىپ لوٍّبلچي ثوٌؽبْ ئبدەِٕىڭ ( 5)    
ئبۋۋاي ئۆسىٕىڭ ئۈطحىذىىي پەرس ھەجٕي ئبدا لىٍىپ ثوٌؽبْ 

 .حۇرثوٌىؼي ػەرج

جىزىىٍەردىٓ لبجحىك ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىمحىٓ ٍبوي ( 6)    
ىزىپحبر طبلبٍّبٍذىؽبٍٔىمي ئېٕىمالٔؽبْ وېظەٌگە گ

ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئۆسىٕىڭ ھەج طەپىزىگە چىمىؼىذىٓ ئۈِىذ 
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ئۈسۈٌگەْ ۋە ھەج پەرسىٕي ئبدا لىٍىؼمب ٍېحەرٌىه ئىمحىظبدى 
دادىظي ثوٌؽبْ ئبدەَ ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ثبٌىٍىزىذىٓ ثىزەرطي 

 ثوٌىذۇ. ظب ھەج لىٍئۈچۈْ 

ٔبۋادا ثبٌىٍىزى ثوٌّىظب ٍبوي ئۇالر ھەرەِگە ثبراٌّىظب، 
ئىؼىٕىٍىذىؽبْ وىؼىٍەردىٓ ثىزەرطىگە  ثەدەي  دىَبٔىحىگە

 جبٍىش ثوٌىذۇ.ھەج لىٍذۇرطب 

ئۆسىٕىڭ دادىظي ٍبوي ئبٔىظي ئۈچۈْ ھەج لىٍؽبْ ئبدەَ  
ثىٍەْ پۇٌؽب ٍبٌٍىٕىپ ھبٍبجىذا ثىز لېحىّّۇ وۆرۈپ ثبلّىؽبْ 

ئىجبدەت جەرٍبٔىذىىي ثىز ئبدەَ ئۈچۈْ ھەج لىٍؽبْ ئبدەِٕىڭ 
ھبٌجۇوي، ھەج دېگەْ ٍۈرەوحىٓ  ،ِذۇ؟ثىز خىً ثوال وەٍپىَبجي

چىمّىظىّۇ  ثوٌىؼىچە ثېجىزىپ لوٍظب ثوٌىۋېزىذىؽبْ 
رەطّىَەت ئەِەص، ثەٌىي ھەجّۇ خۇددى ٔبِبسؼب ئوخؼبع 
ئەلىً، لەٌت ۋە ثبػمب ئورگبٔالرٔىڭ ئىؼحىزاوي ثىٍەْ 

 ئىجبدەجحۇر. ئۇٌۇغ ئورۇٔذىٍىذىؽبْ 

ي ٍبوي ( پبطپورت ثېجىزىغ ئىّىبٔىَىحىٕىڭ ٍولٍىم7)
ئۆسى ھۆوۈِەت وبدىزى ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ھەجگە 
ثبراٌّبٍذىؽبٍٔىمىٕي ثبھبٔە لىٍىپ، ئۆسى ئۈچۈْ ئبدەَ ٍبٌالپ 

 ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع جبئىش ئەِەص. 
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پبطپورت ثېجىزىغ ئىّىبٔىَىحي ٍوق ئبدەِگە ھەج پەرس 
ئەِەص. چۈٔىي ثىزاۋؼب ھەجٕىڭ پەرس ثوٌۇپ ثەٌگىٍىٕىؼي 

پىزى ئۈچۈْ ٍوٌي ئوچۇق ثوٌىؼي ػەرت. ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ھەج طە
پبطپورت ئبالٌّىؽبْ ئبدەِٕىڭ ٍوٌي ئوچۇق ثوٌّىؽبْ ثوٌىذۇ. 

 ػەرجىگە چۈػّەٍذۇ. ۇعپەرس ثوٌ ٕىڭھەجئۇ وىؼي ػۇڭب 

ئبٍٍىك  ؛وەٌظەن خىشِەجچىٍەرگە-ئىؼچيئەِذى 
وىزىّي ٍوق، ثبٌىٍىزىٕىڭ ئىمحىظبدى ِبئبػحىٓ ثبػمب 

چىمىٍّىزى ػۇ ثىزال ِبئبػمب جۇرِۇػي، ئولۇػي ۋە ثبرٌىك 
لبراػٍىك ثوٌۇپ لبٌؽبْ، ئەگەر ھەجگە ثبرؼبْ جەلذىزدە، 
ِبئبػىذىٓ ئبٍزىٍىپ لېٍىپ ثبٌىٍىزىٕىڭ جۇرِۇػي ۋە 
ئولۇػي ۋەٍزأٍىممب ئۇچزاع خەۋپىذىىي ئبدەٍِەرگە ھەج پەرس 
ئەِەص. چۈٔىي ھەج دېگەْ ھەج طەپىزىگە چىممبٍٔىك طەۋەثي 

-چبلىٍىزىؽب ِبددى ٍبوي ِۀىۋى سىَبْ-الثىٍەْ ئۆسىگە ٍبوي ثب
سەخّەت ٍەجّەٍذىؽبْ ػبرائىححىىي ئبدەٍِەرگىال پەرس ثوٌۇپ 

 ثەٌگىٍىٕىذۇ. 

ھەج ٔبِبسؼب ئوخؼبع ثىز پەرس ئەِەص. ٔبِبسٔي لبٔذالال پەرس      
ػبرائىححب ثوٌّىظۇْ چولۇَ ئبدا لىٍىغ پەرس. ئەِّب ھەج 

ثوٌىذىؽبْ ػەرجٍىه  رسئۇٔىڭ ٍوٌىؽب وۈچي ٍەجىەْ ئبدەِگە پە
 .ئىجبدەجحۇر
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ئەھۋاي ثۇٔذاق ئىىەْ، پبطپورت ئبالٌّىؽبٔالر ثىٍەْ ھەج 
وبدىزالرٔىڭ -طەپىزىگە چىمبٌّبٍذىؽبْ ػبرائىححىىي ئىؼچي

ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػي جبئىش ئەِەص. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ 
وۈٍٔەرٔىڭ ثىزىذە ھەج لىٍىغ ئىّىبٔىَىحىگە ئىگە ثوٌۇپ 

ػبرائىث -ثبر. ھەج لبچبْ ػەرت  يٍىملېٍىغ ئېھحىّبٌ
جېپىٍظب ػۇ چبؼذا پەرس ثوٌىذۇ. ػۇٔىڭ ئۈچۈْ ھبسىز 
 ئىّىبٔىَىحىُ ٍوق دەپال ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع جبئىش ئەِەص.

ِبٔب ثۇ، دىٕىّىشٔىڭ ػەپمىحىذىٕذۇر. ئەگەر ثۇ ئىىىي   
خىً ئبدەٍِەرگىّۇ ھەج پەرس ثوٌؽبْ ثوٌظب ئىذى، ئۇالر ئبدا 

طەۋەثٍىه ئەٌۋەجحە گۇٔبھىبر ثوالجحي. ػۇڭب  لىالٌّىؽبٍٔىمي
ئۇالر ھەج لىٍىؼمب ئبرسۇطي ثوٌؽبْ ثوٌظىّۇ، ػبرائىث ٍبر 
ثەرِىگەْ طەۋەثٍىه ھەج لىالٌّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئۇالردىٓ ثۇ 

 ئىجبدەت طبلىححۇر.

ٔبٍِىك ِەػھۇر « فەجھۇٌجبرى»ئەٌالِە ھبفىش ئىجٕي ھەجەر 
ي جبئىش دېگۀٍەرگە ثەدەي ھەجٕ»ئەطىزىذە ِۇٔذاق دېگەْ: 

وۆرە،  ھەج پەرسىٕي ئبدا لىالٌّبً ئۆٌۈپ وەجىەْ ٍبوي 
ٌەج وېظىٍىگە گىزىپحبر ثوٌؽبْ ئبدەٍِەر بطبلبٍّبٍذىؽبْ پ

ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ ثەدەي ھەجال ئبدا جبپىذۇ. ثۇٔىڭؽب ھەر لبٔذاق 
وېظەٌٍىه وىزِەٍذۇ. چۈٔىي وېظەٌذىٓ طبلىَىؼحىٓ 
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زِەٍذۇ، چۈٔىي ئۇٔىڭ ئۈِىذ ئۈسۈٌّەٍذۇ. طبراڭّۇ وى
ئوڭؼىٍىپ لېٍىؼىذىٓ ئۈِىذ ثوٌىذۇ، جۈرِىگە وىزىپ 
وەجىەْ ئبدەِّۇ وىزِەٍذۇ، چۈٔىي ئۇٔىڭّۇ ئبساجٍىممب 
چىمىؼىذىٓ ئۈِىذ ثوٌىذۇ. پېمىزِۇ وىزِەٍذۇ، چۈٔىي 

  (9)«ئۇٔىڭّۇ پۇٌٍۇق ثوٌۇپ لېٍىؼىذىٓ ئۈِىذ ئۈسۈٌّەٍذۇ.

 

                                                           
 ثەت.-70 جوَ،-4 فەجھۇٌجبرى(9) 



 

 

قەدىمقي ئۆلىمبالروىڭ بەدەل ھەج 

 ىدىكي قبراضلىرىھەقق

لەدىّمي ئۆٌىّبالرٔىڭ ۋە ِەسھەة پېؼىىۋاٌىزىٕىڭ ثەدەي   
ھەج ِەطىٍىذىىي لبراػٍىزى ھەر خىً ثوٌؽبْ ثوٌظىّۇ، 

ثەدەي ھەج  ھبٍبجٍىك ۋالحىذا ئۆسى ئۈچۈْپەلەت ئۆٌۈوٍەردىٓ 
لىٍىٕىؼٕي ۋەطىَەت لىٍؽبْ ٍبوي ھەج لىٍىغ ػەرجىگە 

ٓ ئۆجىۀٍەر ثىٍەْ جوػمبْ جۇرۇپ ھەج لىالٌّبً ئبٌەِذى
جىزىىٍەردىٓ طبلبٍّبص وېظەٌگە گىزىپحبر ثوٌؽبٍٔىمي ٍبوي 
لبجحىك ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىمي طەۋەثٍىه ھەجگە 
ثبراٌّبٍذىؽبٔالردىٓ ثبػمىالر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج 

 ثىزٌىىىە وەٌگەْ.لىٍىّٕبٍذىؽبٍٔىمىؽب 

 :مېيت ئۈچۈن بەدەل ھەج قىلىص مەسىلىسي    

لىٍىغ ِەطىٍىظىذە، ھۀەفىٌ ۋە  ِېَث ئۈچۈْ ثەدەي ھەج

ِبٌىىىٌ ِەسھەثٍىزىگە وۆرە، ِېَث ئەگەر ئۆسى ئۈچۈْ ثەدەي 

ھەج لىٍىٕىؼٕي ۋەطىَەت لىٍؽبْ ثوٌظب، ئۇٔىڭ لبٌذۇرؼبْ 

دۇَٔبطىٕىڭ ئۈچحىٓ ثىزىذىٓ ئبرجۇق طەرپ -ِبي
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لىٍّبطٍىك ػەرجي ثىٍەْ ئۇٔىڭ ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىپ 

 لوٍظب ثوٌىذۇ.

ۋە ھۀجەٌىٌ ِەسھەثٍىزىگە وۆرە، ثىزاۋ ھەج  ئەِّب ػبفىئىٌ
ھەج لىالٌّبً  جۇرۇؼٍۇق،لىٍىؼٕىڭ ػەرجٍىزىگە جوػمبْ 

ئۆٌۈپ وەجىەْ ثوٌظب، ئۇ ثەدەي ھەج لىٍىؼٕي ۋەطىَەت 
لىٍؽبْ ثوٌظۇْ ٍبوي لىٍّىظۇْ، ثبٌىٍىزى ئۇٔىڭ لبٌذۇرؼبْ 
ِبي دۇَٔبطىذىٓ طەرپ لىٍىپ ثەدەي ھەج لىٍىپ لوٍىؼي 

 (10)حىذە لەرسدۇرئۇالرٔىڭ ئۈط

ھبيبت ئبدەم ئۈچۈن بەدەل ھەج قىلىص    

 :مەسىلىسي

ھبٍبت ئبدەَ ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىغ ِەطىٍىظىذە، 

ھۀەفىٌ، ػبفىئىٌ ۋە ھۀجەٌىٌ ِەسھەثٍىزى لبجحىك 

ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىمي ٍبوي طبلبٍّبص وېظەٌگە گىزىپحبر 

ەَ ثوٌؽبٍٔىمي طەۋەثٍىه ھەج طەپىزىگە چىمبٌّبٍذىؽبْ ئبد

 . دەپ لبراٍذۇئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىؼٕي جبئىش 

                                                           
ك ٔبٍِى«ئىظالَ فىمھي ئېٕظىىٍوپېذىَىظي»ۋەھجە سۇھەٍٍىَٕىڭ (10)

 جوَ.-3ئەطىزى 
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 ئەِّب ِبٌىىىٌ ِەسھىجىگە وۆرە، طەۋەة ٔېّە ثوٌىؼىذىٓ

لەجئىَٕەسەر جىزىه ئبدەَ ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىّٕبٍذۇ. 

چۈٔىي جىظّبٔىٌ ئىجبدەجحىٓ ِەلظەت جۀگە رىَبسەت 

ئبرلىٍىك  چەوىۈسۈع، ئۇٔي ثىز ئبس ِۇػەلمەت جبرجمۇسۇع

. ھەج لىٍىؼمب جٕي وۈچالٔذۇرۇع ِەلظەت لىٍىٕىذۇروھبٔىَە

ثۇٍزۇٌۇػحىٓ ِەلظەت ۋەجۀذىٓ ئبٍزىٍىپ ِۇطبپىزٌىك 

جبرجىغ، ئىھزاَ ثبؼالع ئبرلىٍىك ئبخىزەجٍىه وىَىّٕي ٍبد 

ي َئېحىغ، ػەٍحبٔؽب جبع ئېحىغ طبفب ثىٍەْ ِەرۋىٕي طەئ

لىٍىغ، وەثىٕي جبۋاپ لىٍىغ لبجبرٌىك ھېىّىحىٕي ۋە 

ىٍّەٍذىؽبْ ئىؼالردىّۇ ئبٌالھ جبئبالؼب ثوٍظۇٔۇع ثىٕي ثەطەۋ

لبجبرٌىمالردۇر. ھبٌجۇوي، ئۆٍىذە ئوٌحۇرۇپ ثەدەي ھەج 

ھەجٕىڭ ثۇ ئبطبطٍىك ؼبٍىظىٕي ئەِەٌگە  لىٍذۇرؼبْ ئبدەَ

 (11)ىؽبٍٔىمي ِۇلەررەردۇر.ئبػۇراٌّبٍذ

                                                           
 ئىظالَ فىمھي« )اٌفمە  اإلطالٌِ وأدٌحە »ۋەھجە سۇھەٍٍىَٕىڭ (11)

ٔبٍِىك «ئىجبدەجحە ۋاوبٌەت»جوَ. -3ٔبٍِىك ئەطىزى (ئېٕظىىٍوپېذىَىظي
 .ذىٓ ئىٍىٕذىئەطىزى



 

 

ھبزىرقي زامبن ئۆلىمبلىرى وەزىرىدە بەدەل 

 ھەج قىلىطىىڭ ضەرتلىرى

طەئۇدى ئەرەثىظحبْ ئىٍّي جەجمىمبت دىٕي  جۆۋۀذە

ئۆٌىّبالرٔىڭ ثەدەي ھەج  ىذىىيحېحِىپەجىۋا جەػۋىمبت وو

لىٍىؼٕىڭ ػەرجٍىزى ھەلمىذىىي پەجىۋاطىٕي ئەٍٕەْ ٔەلىً 

 لىٍىّەْ:

ھەج طەپىزىگە چىمىؼمب وۈچي ٍېحىذىؽبْ وىؼي -1 

 ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىغ لەجئىٌ جبئىش ئەِەص.

ت ھەج پەرسىٕي ئبدا لىالٌّبً ئۆٌۈپ ثەدەي ھەج پەلە -2 

ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىك ٍبوي طبلبٍّبص وېظەٌٍىه ، وەجىەْ

طەۋەثحىٓ ھەج طەپىزىگە ئبجٍىٕىؼحىٓ ئۈِىذى ئۈسۈٌگەْ 

 وىؼىي ئۈچۈٔال لىٍىٕىذۇ.

ثەدەي ھەج ٍولظۇي وىؼىٍەر ئۈچۈْ لىٍىّٕبٍذۇ. چۈٔىي -3

 ئۇالرؼب ھەج پەرس ئەِەص.

ثوٌّىؽبْ ئبدەِٕىڭ ثبػمىظي ئۆسى ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ  -4

 ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىؼي جبئىش ئەِەص.
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ئبٍبٌٕىڭ ئەر ئۈچۈْ، ئەرٔىڭ ئبٍبي ئۈچۈْ ثەدەي ھەج  -5

 لىٍىؼي جبئىشدۇر.

ثىزاۋٔىڭ ثىز ھەجذە ثىزدىٓ ئبرجۇق ئبدەَ ئۈچۈْ ثەدەي  -6

ھەج لىٍىؼي جبئىش ئەِەص. چۈٔىي ثىز ھەجذە ثىز ئبدەَ ثىزال 

 ثۇ ثىز ھەج ثىز ئبدەَ ئۈچۈٔال وۇپبٍە لىٍىذۇ.ھەج لىالالٍذۇ. 

ثەدەي ھەج لىٍؽۇچىٕىڭ ِەلظىحي پۇي جېپىؼال  -7

 ثوٌّبطٍىمي السىُ. 

ثەدەي ھەج لىٍىىؼمب جەٍىٍٕۀگەْ وىؼىٕىڭ ئۆسىٕي  -8

جەٍىٍٕىگەْ وىؼىذىٓ طورىّبطحىٓ، ثەدەي ھەجٕي ثبػمب 

 السىُ. ئۆجۈّٔەطٍىىيثىزىگە 

بٌىظىؽب لىٍذۇرۇع، ثبٌىظي ثەدەي ھەجٕي ئۆسىٕىڭ ث -9

ثوٌّىظب ٍبوي ِۇِىىٓ ثوٌّىظب، ٍېمىٓ جۇؼمىٕىؽب لىٍذۇرۇع 

 السىُ. ثۇ ئىىىىظىّۇ ثوٌّىؽبٔذا ٍبت ثىزىگە لىٍذۇرطب ثوٌىذۇ.

ثەدەي ھەجٕي ئورۇٔذاٍذىؽبْ ئبدەَ جەلۋاٌىمي ۋە  -10

دىَبٔىحي ثىٍەْ جؤۇٌؽبْ، ھەج ئەھىبٍِىزىٕي ثىٍىذىؽبْ، 

 ىً  وىؼىٍەردىٓ ثوٌىؼي السىُ.ئىؼۀچٍىه، راطحچ
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ثىز لېحىُ ھەج لىٍىپ ثوٌؽبْ ئبدەِٕىڭ ئۆسى ئۈچۈْ  -11

 (12)ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػي جبئىش ئەِەص.

 ئبدەم يبلالپ بەدەل ھەج قىلدۇرۇش مەسىلىسي

پۇٌؽب ئبدەَ وىزاالپ ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع ِەطىٍىظي 

لەدىّذىٓ ثىزى ئىظالَ ئۆٌىّبٌىزى ئوجحۇرىظىذا 

 پٍىك ِەطىٍىذۇر. ئىخحىال

 مەزھەة ئۆلىمبلىرىىىڭ كۆز قبراضلىرى

ھۀەفىٌ ِەسھىجىٕىڭ پېؼىۋاٌىزى پۇٌؽب ئبدەَ ٍبٌالپ 

ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػٕي جبئىش وۆرِىگەْ. ئۇالر ئىجبدەجٕىڭ 

پۇٌؽب لىٍىّٕبٍذىؽبٍٔىمىٕي ۋە پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ 

ىؽب ھەق ئەساْ ئولۇؼىٕ» ئوطّبْ ئىجٕي ئبص دېگەْ وىؼىگە:

دېگەْ (13)جەٌەة لىٍّبٍذىؽبْ ثىز ِۇئەسسىٓ ئىؼٍەجىىٓ

 ھەدىظىٕي دەٌىً لىٍؽبْ. ػۇڭب ئىّبَ ئەسەَ ئەثۇ ھۀىفە

                                                           
 «يحېحِىطەئۇدى ئەرەثىظحبْ ئىٍّي جەجمىمبت دىٕي پەجىۋا جەػۋىمبت وو»(12) 

 اطىذىٓ.ٔوِۇرٌۇق پەجىۋ-11/  100 ٔىڭ
 ئەثۇداۋۇد، ئىجٕي ِبجە رىۋاٍىحي. (13)
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ٕي پىزىٕظىپدېگەْ «ئىجبدەجٍەرگە ھەق ئبٌظب ثوٌّبٍذۇ-جبئەت»

ئىظالَ ئىجٕي جەٍّىَۀىڭ جەثىزى  ئوجحۇرىؽب لوٍؽبْ. ػەٍخۇي

ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع  ثىٍەْ ئېَحمبٔذا، پۇٌؽب ئبدەَ ٍبٌالپ

ثىذئەجحۇر. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ٍبوي طبھبثىالر 

ثەدەي ھەج لىٍذۇرؼبْ ثىزطي ئۈچۈْ ثىزەر ئبدەِگە پۇي ثېزىپ 

 ئەِەص.

ئەِّب ھۀەفىٌ ِەسھىجىٕىڭ وېَىٕىي ۋارىظٍىزى ۋە ثبػمب 

ِەسھەثٍەر دىٕىٌ ئىٍىٍّەرٔي ئۆگەجىۀگە ھەق ئېٍىؼٕىڭ 

ٍىمىؽب ثەدەي ھەجٕي لىَبص لىٍىپ، ثەدەي جبئىش طبٔبٌؽبٔ

ھەج لىٍىغ ئۈچۈْ ئۇٔىڭؽب ٍېحەرٌىه پۇي ئبٌظب ثوٌىذۇ، دەپ 

طىٍەرٔىڭ ھەق »لبراٍذۇ. ئۇالر پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ 

ئېٍىؼىڭالرؼب ئەڭ ھەلٍىك ثوٌؽىٕي ئبٌالھٕىڭ 

دېگەْ ھەدىظىٕي دەٌىً لىٍىپ، لۇرئبْ (14)وبالِىذۇر

                                                           
 ثۇخبرى رىۋاٍىحي. (14)
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ئبٌظب ثوٌؽبْ ٍەردە، ثەدەي ھەج لىٍىغ ئۆگىحىغ ئۈچۈْ ھەق 

 (15).ئۈچۈّٔۇ ھەق ئبٌظب ثوٌىذىؽبٍٔىمىٕي ئىٍگىزى طۈرگەْ

 ھبزىرقي زامبن ئۆلىمبلىرىىىڭ كۆز قبراضلىرى

ھبسىزلي ساِبْ ئۆٌىّبٌىزىذىٓ ثەدەي ھەجٕي پۇٌؽب 

لىٍذۇرطب ثوٌىذۇ دېگۈچىٍەر ثەدەي ھەج لىٍؽۇچي ئۈچۈْ 

 ۇ:ِۇٔذاق ئىىىي ػەرجٕي ثەٌگىٍەٍذ

ثەدەي ھەج لىٍؽۇچىٕىڭ ِەلظىحي پۇي جېپىغ  -1

 ثوٌّبطٍىمي.

ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ثېزىٍگەْ پۇي وەٍِىظە ٍۀە جەٌەپ  -2

 لىٍىؼي، ئەگەر ئېؼىپ لبٌظب ئىگىظىگە لبٍحۇرۇپ ثېزىؼي

، ثەدەي ھەج پۇي جېپىغ ثوٌذىىي ِەٌۇَ  (16)وېزەوٍىىىذىٓ

پۇي جېپىغ ِەلظىحي ثىٍەْ لىٍىّٕبٍذۇ. ٔبۋادا ثىزاۋ پەلەت 

                                                           
ٔبٍِىك «ئىظالَ فىمھي ئېٕظىىٍوپېذىَىظي»ۋەھجە سۇھەٍٍىَٕىڭ (15)

 ثەت.-48جوَ -3ئەطىزى 
 
ٔبٍِىك  «ئىظالَ فىمھي ئېٕظىىٍوپېذىَىظي» ۋەھجە سۇھەٍٍىَٕىڭ (16)

 .حىٓ ئىٍىٕذىثەج-47جوَ-3ئەطىزى 
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ِەلظىحي ثىٍۀال ثەدەي ھەج لىٍظب، ئۇٔىڭ ھەججىظي لوثۇي 

ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئىجبدەت لىٍىغ ٔىَىحي ثىٍەْ لىٍىّٕىؽبْ 

ثۇ  پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ .ئىجبدەت لبٔذالّۇ لوثۇي ثوٌظۇْ؟

ئەِەٌٍەرٔىڭ لوثۇي ثوٌىؼي ٔىَەجٍەرگە » ھەلحە ِۇٔذاق دەٍذۇ:

     (17)«.ثبؼٍىمحۇر

طەئۇدى ئەرەثىظحبْ ئىٍّي جەجمىمبت دىٕي پەجىۋا      
ٔوِۇرٌۇق پەجىۋاطىذا -100/11 ىٕىڭحېحِىجەػۋىمبت وو

ئەپظۇطىي، ھبسىزلي ساِبٔذا ثەدەي ھەج » ِۇٔذاق دېگەْ:
لىٍىّىش دېگۀٍەرٔىڭ ِۇجٍەق وۆپ طبٍٔىمي پەلەت پۇي 
جېپىغ ِەلظىحي ثىٍۀال ثۇ ئىؼٕي لىٍىذۇ. ِۇٔذاق لىٍىغ 

دۇَٔبؼب ئېزىؼىغ -چۈٔىي ئىجبدەت ِبي (18)اِذۇر.لەجئىٌ ھبر

﴿َنو ََكَن  ئۈچۈْ لىٍىّٕبٍذۇ. ئبٌالھ جبئبال لۇرئبْ وەرىّذە:
 ًِ ْنيَا  ۖ  يُِرغُد َحْرَث اْْلِخَرةِ ىَزِْد َُهُ يِف َحْرثِ يَوَنو ََكَن يُِرغُد َحْرَث ادلُّ

ًِ ِنيَْها يَوَنا َُهُ يِف اْْلِخَرِة ِنو ىاِييٍب﴾ وىّىي  ّىظي:جەرجى ىُْؤحِ
)لىٍؽبْ ئەِەٌي ثىٍەْ( ھبٍبجىٌ دۇَٔبٔي ۋە ئۇٔىڭ 

                                                           
 ىُ رىۋاٍىحي.ثۇخبرى ۋە ِۇطٍ (17)
، جبپمبْ پۇٌٕىڭّۇ طۆسدېگەْ  »ِۇٔذاق لىٍىغ لەجئىٌ ھبراِذۇر»(18) 

 ھبراٍِىمىٕي ئىپبدىٍەٍذۇ.
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سىجۇسىٕٕىحىٕىال وۆسٌەٍذىىەْ، ِۇٔذالالرٔىڭ ئەِەٌٍىزىٕىڭ 
ئەجزىٕي ثۇ دۇَٔبدىال جوٌۇق ثېزىّىش، دۇَٔبدا ئۇالرٔىڭ 
ئەجزىذىٓ ھېچ ٔەرطە وېّەٍحىٍّەٍذۇ. ئۀە ػۇالر ئبخىزەجحە 

ثوٌّبٍذىؽبٔالردۇر، دوساخحىٓ ثبػمب ھېچمبٔذاق ٔېظىۋطي 
ئۇالرٔىڭ لىٍؽبٍٔىزى ٍولمب چىمىزىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ 

لىٍىۋاجمبٍٔىزى سادى ثبجىٍذۇر
دېگەْ ئىالھىٌ  19

ئبٌالھ جبئبال ئۆسى ئۈچۈْ  ؛ٕي ثېىىحىۋەجىەْ. دېّەنپىزىٕظىپ
 خبٌىض لىٍىّٕىؽبْ ئىجبدەجٕي لەجئىٌ لوثۇي لىٍّبٍذۇ. 

دۇَٔب -ٍىزىٕي ِبيپەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ئىجبدەت ئورۇٔ

جېپىغ ئورۇٍٔزىؽب ئبٍٍىٕىپ لېٍىؼحىٓ لوؼذىؽبْ. ئۇ 

طېحىُ -طىٍەر ِەطجىذٌەردە ئېٍىُ» طبھبثىٍىزىؽب:

"ئبٌالھ طوداڭالردا پبٍذا  ئىؼٍىزىٕي لىٍىۋاجمبٔالرٔي وۆطەڭالر

. ئىجبدەت لىٍىذىؽبْ ئۈگەجىەْدەپ  «دەڭالر ثەرِىگەً"

بٔالرؼب ػۇٔذاق ثەددۇئب ئورۇٕٔي پۇي جبپىذىؽبْ ئورۇْ لىٍىۋاٌؽ

ىؼمب ئوخؼىؽبْ لىٍىٕؽبْ ٍەردە، پۇٌؽب ثەدەي ھەج لىٍ

ئىجبدەجٕىڭ ئۆسىٕي وەطپىگە ئبٍالٔذۇرىۋاٌؽبٔالرؼب ٔېّە دېَىغ 

ثۇالر ئىجبدەجٕي راطحىٕال جىجبرەجىە  ،وېزەن؟

                                                           
 ئبٍەت.-20ػۇرا طۈرىظي (19) 
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ئبٍالٔذۇرىۋاٌؽبٔالردۇر. ػۇڭب ھۀجەٌٌ ِەسھىجىٕىڭ وبجحب 

ئۈچۈْ وىزاالػٕي لەجئىٌ  ئۆٌىّبٌىزى ثىزاۋٔي ثەدەي ھەج

جبئىش ئەِەص دەپ وەطىىٓ جبوبرٌىؽبْ. ػەٍخۇي ئىظالَ 

وىّىي ثەدەي ھەجٕي پۇي ئۈچۈٔال »(20)ئىجٕي جەٍّىَە

لىٍىذىىەْ، ئۇٔىڭؽب ئبخىزەجٍىىحىٓ ھېچمبٔذاق ٔېظىۋە 

 (21)«دېگەْ.«ٍولحۇر

                                                           
-661جوٌۇق ئىظّي ئەھّەد ئىجٕي ئبثذۇطظبالَ ھىجزىَىٕىڭ  -ئىجٕي جەٍّىَە (20)

ا دۇَٔبؼب وەٌگەْ، َ( ھبسىزلي طۈرىَىٕىڭ ػىّبٌىذىىي ھەرراْ دېگەْ جبٍذ1263ٍىٍي )
ھۀجەٌىٌ ِەسھىجىٕىڭ پېؼىۋاٌىزىذىٓ ثىزى، ئىظالَ دۇَٔبطىذا جەطىزى ئەڭ سور 

دېگەْ ئېظىً « ػەٍخۇٌئىظالَ»ثوٌؽبْ، ثۈٍۈن ئىظالھبجچي ۋە ِۇجحەھىذ ئبٌىُ. 
ئۇٔۋأؽب ٔبئىً ثوٌؽبْ. ِۇطۇٌّبٔالر ئبرىظىذا وەڭ جبرلبٌؽبْ ِبسارالرؼب چولۇٔۇع، 

طوراع لبجبرٌىك ثىذئەت ئىؼالرؼب لبرػي وۈرەع لىٍؽبْ. ثۇ  ئۆٌۈوٍەردىٓ ِەدەت
طەۋەثحىٓ ػۇ ۋالىححىىي ھبوىّىَەت جەرىپىذىٓ جۈرِىگە جبػالٔؽبْ، طۈرىَىٕىڭ 
جۈرِىظىذىّٕۇ پبٌىٕىپ ِىظىزٔىڭ ئىظىۀذەرىَە جۈرِىظىذە ٍبجمبْ، وېَىٕچە 

ٌؽبْ. فىمھي، دەِەػىك ػەھىزىگە لبٍحىپ وەٌگەْ ثوٌظىّۇ ٍۀە جۈرِىگە ِەھىۇَ ثو
جەپظىز، ھەدىض، ئەلىذە لبجبرٌىك ِبۋسۇالردا وۆپٍىگەْ لىّّەجٍىه ئەطەرٌەرٔي ٍبسؼبْ. 

« ئىجٕي جەٍّىَە پەجىۋاٌىزى»ػېئىزِۇ ٍبسؼبْ. ئەڭ ِەػھۇر ئەطەرٌىزىذىٓ ثىزى
» جوٍِۇق چوڭ ھەجىٍّىه ئەطەردۇر. جەلۋاٌىمحىّۇ جؤۇٌؽبْ ثوٌۇپ، ئۇٔىڭ  27ثوٌۇپ، 

جۀٕەت ثبر، ئۇٔىڭؽب وىزەٌّىگەْ ئبدەَ ئبخىزەجحىىي جۀٕەجىىّۇ ثۇ دۇَٔبدا ثىز 
دېگەْ طۆسى ػۇ طەۋەثحىٓ ئېَحىٍؽبْ. « وىزەٌّەٍذۇ. ئۇ ثوٌظىّۇ، ئبٌالھٕىڭ سىىزىذۇر

 ٍېؼىذا جۈرِىذە ئبٌەِذىٓ ئۆجىەْ. 67َ( 1328ٍىٍي )-728ھىجزىَىٕىڭ 
ٔوِۇرٌۇق -100/11ٔىڭ«طەئۇدى ئەرەثىظحبْ وبجحب ئۆٌىّبالر ھەٍئىحي»(21) 

 پەجىۋاطىذىٓ.
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ئىظالِٕىڭ طۆسىذىٓ پۇٌؽب ثەدەي ھەج لىٍؽبْ  ػەٍخۇي

ىظىٕىڭ لوثۇي ثوٌّبٍذىؽبٍٔىمي ۋە ئبدەِٕىڭ لىٍؽبْ ھەجج

ئۇٔىڭ ئبخىزەجٍىه ٔېظىۋىذىٓ ِەھزۇَ ئىىۀٍىىي 

ئىپبدىٍىٕىذۇ. ھەججىظي لوثۇي ثوٌّىؽبْ ۋە ثۇ ھەجذە 

ئبخىزەجٍىه ئۈچۈْ ھېچ ٔەرطە جبپبٌّىؽبْ ئبدەَ ثەدەي ھەج 

 ،لىٍىغ ئۈچۈْ پۇي ئبٌؽبْ وىؼىگە ٔېّىظىٕي ثېزەٌەٍذۇ؟

 .لبٔذالّۇ ثېزەٌىظۇْ؟ ٍوق طبۋاثٕي ئۇٔىڭؽبئۆسىذە 

طبجىَە » (22)ئەسھەرىٌ دووحۇر ئبثذۇٌئەسىش رەھّەجۇٌالھ

دا ئېالْ لىٍؽبْ ثىز ِبلبٌىظىذا  «ئىظالَ ثىٍىٍّىزى جورى
                                                           

 ئۇٍؽۇر خەٌمىٕىڭ ٍېحۈن ئبٌىّي. ئۇ رەھّەجۇٌالھ دووحور ئبثذۇٌئەسىش (22)
وۈٔي خوجەْ ػەھىزىذە ثىز ِەرىپەجپەرۋەر -25ئبٍٕىڭ -12ٍىٍي -1971

ٍىٍي ئەسھەر ئۇٔىۋېزطىحېحي -1986. جۇؼۇٌؽبْئبئىٍىظىذە  جىجبرەجچي
ٍىٍي ئوجحۇرا -1989ئولۇٍذۇ.  جبرِىمىذىىي جوٌۇق ئوجحۇرا ِەوحەپىە وىزىپ

ئەسھەر  ئبٍذا-9ِەوحەپٕي ئەال ٔەجىجە ثىٍەْ پۈجحۈرۈپ، ػۇ ٍىٍي 
-1993ئىظالَ جەجمىمبجي فبوۇٌحىحىؽب وىزىپ ئولۇٍذۇ. -ئۇٔىۋېزطىحېحي ئەرەة

ٍىٍي ػۇ -1994ِەسوۇر فبوۇٌحېحٕي ئەال ٔەجىجە ثىٍەْ پۈجحۈرۈپ،  ٍىٍي
ٍىٍي -2001لوثۇي لىٍىٕىذۇ. ئبطپىزأحٍىممب  فبوۇٌحېحٕىڭ ِبگىظحىز

 دووحورٌۇق ئۇٔۋأىؽب ئېزىؼىذۇ -2ئبٍٕىڭ -1ٍىٍي 2008ِبگىظحىزٌىك، 
ثىز لىظىُ ئىٍّىٌ جەجمىمبجالرٔي  دووحور ھبسىز پەرسۀحٍىزىٕي ئولۇجۇع ۋە

 .لىٍىغ ئۈچۈْ لبھىزەدە ٍبػبۋاجىذۇ
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ثىز وىؼي پەرس ھەجٕي وېظەٌٍىه،  » ِۇٔذاق دەپ ٍبسىذۇ:

ئۆٌۈَ ۋە ٍبوي ثبػمب جوطبٌؽۇ طەۋەثىذىٓ ئبدا لىالٌّبً لبٌؽبْ 

رس ثوٌؽبْ ھەجىٕي لىٍىپ ثوٌؽبْ ثوٌظب، ئۆسٌىزىگە پە

پەرسۀحٍىزى ٍبوي ثبػمب جۇؼمبٍٔىزى پۇي ئبٌّبً پىذاوبرٌىك 

ثۇٔىڭ لىٍىپ جۇؼمىٕي ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ. 

دىٓ رىۋاٍەۋت ئىجٕي ئبثجبص رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِبدەٌىٍي 

 ئىىىي ھەدىظىذۇر. لىٍىٕؽبْ ِۇٔۇ

ىۋاٍەت لىٍىذۇوي: ئىجٕي ئبثجبص رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِب ر .1

پەٍؽەِجەر جۇھەٍٕە لەثىٍىظىذىٓ ثىز ئبٍبي »

لىٍىّەْ ھۇسۇرىؽب وېٍىپ: "ئبٔبَ ھەج  ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ

ھەج لىالٌّبً ئۆٌۈپ وەجحي، ػۇڭب ئبٔبَ ئۈچۈْ دېگەْ ثوٌظىّۇ، 

ھەئە، "ھەج لىٍىپ لوٍظبَ ثوالِذۇ؟" دېگۀىذى. رەطۇٌۇٌالھ: 

ېَحىڭە، ٔبۋادا ئبٔىڭىش ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ لوٍۇڭ، ئ

ئبٔىڭىشٔىڭ ثوٍٕىذا لەرسى ثوٌؽبْ ثوٌظب، ئۇٔي ئبدا 
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لىالِحىڭىش؟ ئبٌالھٕىڭ ھەلمىٕي ئبدا لىٍىڭالر! چۈٔىي 

  (23)«دېذى "ئبٌالھٕىڭ ھەلمي ئبدا لىٍىؼمب ئەڭ ھەلٍىك

ئىجٕي ئبثجبص رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇِب رىۋاٍەت . ٍۀە 2

ٍىظىذىٓ ثىز ھەججەجۇي ۋىذا ٍىٍي خەطئەَ لەثى»لىٍىذۇوي: 

ئبٍبي وېٍىپ: "ٍبرەطۇٌەٌالھ! ئبٌالھٕىڭ ثۀذىٍىزىگە ھەجٕي 

پەرس لىٍىؼي ئبجبِٕىڭ لېزىپ ئۇالغ ئۈطحىذە 

ئوٌحۇراٌّبٍذىؽبْ ۋالحىؽب جوؼزا وېٍىپ لبٌذى، ِەْ ئبجبَ 

ئۈچۈْ ھەج لىٍظبَ ئۇٔىڭذىٓ ئبدا ثوالِذۇ؟" دېگۀىذى، 

 (24)«دېذى "ھەئە"رەطۇٌۇٌالھ: 

بٍبت ئبدەَ ثوٌظۇْ، ِەٍٍي ِېَىث ثوٌظۇْ، ئەِّب، ِەٍٍي ھ

ئبٌالھ جبئبال ثۀذىگە پەرس لىٍؽبْ ئىجبدەجٕي ئۆسى لىٍّبً، 

ثبػمىالرؼب پۇي ثېزىپ لىٍذۇرطب، ئىجبدەت ئبدا ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي 

ئىجبدەت دېگەْ ثبػمىالرؼب پۇي ثېزىپ، ثبػمىالرٔي ٍبٌالپ 

ي ئۈچۈْ لىٍذۇرىذىؽبْ ئىغ ئەِەص، ئىجبدەجٕىڭ جوؼزا ثوٌۇػ

                                                           
 .ھەدىض-1852طەھىھۇي ثۇخبرىٌ  (23)

 .ھەدىض-1854طەھىھۇي ثۇخبرىٌ  (24)
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ئبٌذى ثىٍەْ ئىجبدەجٕي ئورۇٔذىؽۇچىذىٓ ٔىَەت خبٌىض 

ثوٌّىظب ثوٌّبٍذۇ، پۇي ئۈچۈْ، دۇَٔب ئۈچۈْ ھەج لىٍىذىؽبْ 

وىزاوەػٍەر طبۋاثمب ئەِەص پەلەت ئبػۇ ئبسؼىٕە پۇٌؽىال 

 ئېزىؼىذۇ. 

ئۆِەر ئىجٕي خەجحبة رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇ رىۋاٍەت لىٍىپ 

ٕىڭ ِۇٔذاق ىظظبالِپەٍؽەِجەر ئەٌەٍھِەْ »دەٍذۇوي: 

ئەِەٌٍەر پەلەجال ٔىَەجىە " :ئىذىُ دېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ

ثبؼٍىمحۇر، ھەر ثىز وىؼي پەلەت ٔىَەت لىٍؽبٔؽب ئېزىؼىذۇ، 

لبٔذاق ثىز ئبدەِٕىڭ ھىجزىحي ئبسؼىٕب دۇَٔبؼب ئېزىؼىغ 

ٍبوي ثىز ئبٍبٌؽب ٔىىبھٍىٕىغ ثوٌظب، ئۇٔىڭ لىٍؽبْ ھىجزىحي 

  (25)"«ػۇٔىڭؽب ثوٌىذۇ

دېّەن، پۇي ئۈچۈْ ھەج لىٍؽبْ وىؼىٕىڭ ھەجي جوؼزا 

ثوٌّبٍذۇ، ثۇٔذاق وىؼي دۇَٔبدا وۆسٌىگەْ پۇٌؽب ئېزىؼىذۇ 

خبالص، ئبخىزەجحە طبۋاثحىٓ ٔېظىۋىظي ثوٌّبٍذۇ. ئبٌالھ جبئبال 

ِۇٔذاق دەٍذۇ: 

                                                           
 .ھەدىض-1طەھىھۇي ثۇخبرىٌ  (25)
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ٍۀي  وىّىي )لىٍؽبْ ئەِەٌي

ەْ، ثىٍەْ( ھبٍبجىٌ دۇَٔبٔي ۋە ئۇٔىڭ سىجۇسىٕٕىحىٕىال وۆسٌەٍذىى

ِۇٔذالالرٔىڭ ئەِەٌٍىزىٕىڭ ئەجزىٕي ثۇ دۇَٔبدىال جوٌۇق ثېزىّىش، 

دۇَٔبدا ئۇالرٔىڭ ئەجزىذىٓ ھېچ ٔەرطە وېّەٍحىٍّەٍذۇ. ئۀە ػۇالر 

ئبخىزەجحە دوساخحىٓ ثبػمب ھېچمبٔذاق ٔېظىۋطي ثوٌّبٍذىؽبٔالردۇر، 

ئۇالرٔىڭ لىٍؽبٍٔىزى ٍولمب چىمىزىٍىذۇ. ئۇالرٔىڭ لىٍىۋاجمبٍٔىزى 

ثبجىٍذۇر  سادى
(26) 

ھەج دېگەْ ھەَ پۇي خەجٍەٍذىؽبْ، ھەَ ثەدەْ جبپب 

جبرجىذىؽبْ لوع لبٔبجٍىك ثىز ئىجبدەت ثوٌۇپ، ثۇٔي ئۆسى 

ٍبٔچۇلىذىٓ پۇي خەجٍەپ، طەپەرٔىڭ جبپبٍظىٕي جبرجىپ، 

ھەجٕىڭ لىَىٕچىٍىمىٕي ثبػحىٓ ئۆجىۈسۈپ ئورۇٔذىؼي 

ظب، السىُ، ِەٌۇَ طەۋەثٍەر جۈپەٍٍىذىٓ ئۆسى لىالٌّى

پەرسۀحٍىزى ئورٔىذا لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ، چۈٔىي پەرسۀحٍەر 

ػۇ وىؼىٕىڭ ثىز پبرچىظىذۇر. ٍۀە ٍبت وىؼىٍەر ِېَىث ٍب 

                                                           
 ئبٍەجٍەر.-16-15ھۇد طۈرىظي (26)
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ئۇٔىڭ ئۇطحبسى ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ٍبوي ِېَىث ھبٍبت ۋالحىذا 

ئۇٔىڭؽب ثىزەر ٍبخؼىٍىك لىٍىپ لوٍؽبٍٔىمحىٓ ِېَىحىە 

ِېَىحىە  ٍبخؼىٍىك لىٍىپ لوٍؽۇطي وېٍىپ پۇي ئبٌّبً

خبٌىض ھەج ٍبوي ئۆِزە لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ. پۇي ئېٍىپ 

 لىٍظب ثوٌّبٍذۇ. 

ئىجبدەجٍەرگە ھەق -ٔىڭ لبرىؼىذا جبئەتئىّبَ ئەثۇ ھۀىفە

ثۇ ِۇػۇ ثەدەي ھەج لىٍىغ ِەطىٍىظىذە  (27).ئبٌظب ثوٌّبٍذۇ

ھەلىمەجەْ جوؼزا لبراع، رەطۇٌۇٌالھ طەٌٍەٌالھۇ ئەٌەٍھي 

پۇي ثېزىپ ھەج لىٍذۇرؼبْ ئەِەص، ۋەطەٌٍەَ ثىزەرطىگە 

ثىزەر طبھبثىٕىڭ ثبػمىالرؼب پۇي ثېزىپ ھەج لىٍذۇرۇػىؽب 

پەٍؽەِجەر رۇخظەت لىٍؽبّٔۇ ئەِەص، ثىزەر طبھبثە 

ذىٓ وېَىٓ ثىزطىگە پۇي ثېزىپ ھەج ئەٌەٍھىظظبالِ

لىٍذۇرؼبْ ئەِەص، ٍبوي ثبػمىالرؼب رۇخظەت لىٍؽبّٔۇ ئەِەص. 

ڭ، طبھبثىٍىزىٕىڭ، طەٌەپٍەرٔىڭ ٕىئەٌەٍھىظظبالِپەٍؽەِجەر 

 جۇجمبْ ٍوٌي ِۇػۇ. 

                                                           
 . 4/158ئەٌّەثظۇت  (27)
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ئەگەر ثبػمىالرؼب پۇي ثېزىپ ئىجبدەت لىٍظب ثوٌىذىؽبْ 

ووً ثېزىپ  3000ثوٌظب، روسىٕىّۇ ھەر وۈٔگە ٍۈس ووٍذىٓ ئبٍذا 

ثبػمىالرؼب روسا جۇجمۇسطب، ثەع ۋاخ ٔبِبسٔىڭ ھەر ثىزىگە ئوْ 

رؼب ئولۇجظب، ووٍذىٓ وۈٔذە ئەٌٍىه ووً پۇي ثېزىپ ثبػمىال

ئۆسى جبپب جبرجّبً، ئىجبدەت لىٍّبً ئوٌحۇرطب، ِەطىٍە ھەي 

ثوٌؽبْ ثوالجحي. ٌېىىٓ ئىجبدەت دېگەْ ھبػبرؼب ھەٍذەٌگۀذە 

ثىز ئورٔىؽب ئبدەَ طەپٍەپ لوٍظب ثوٌىذىؽبْ ئبٌۋاڭ ئەِەص. 

ئۆٍىذىٓ ٍبوي ٍۇرجىذىٓ طىزجمب چىمّبً ئوٌحۇرۇپ، لىظىُ 

ي ئبؼىٕىظىذىٓ ئىىىي ٍبوي ھەجگە ِبڭؽبْ خوػٕىظي ٍبو

ئۈچ ٍۈس دوٌٍەر پۇي ئەۋەجىپ، ِەوىىذىىي ھەج ثەدەي 

جىجبرىحىٕي لىٍىذىؽبْ لوٍّىچي ثىذىىالرؼب ٍەجىۈسۈپ ثېزىپ 

ثىز ۋاراق گۇۋاھٕبِە ئەوىٍىپ ثەرطە، "ِەْ ھبجي ثوٌذۇَ" دەپ 

وۆڭٍىٕي خوع لىٍىپ ئوٌحۇرىذىؽبْ ثىچبرە وىؼىٍەر 

 ۈرىذىؽبْ وىؼىٍەردۇر. ھەلىمەجەْ ئۆسىٕي گوٌالپ ٍ

ھەجگە ثبرؼبٔالر ثىٍىذۇ، ۋەجىٕىذىٓ، طۆٍۈٍِۈن 

، كوىؼىٍىزىذىٓ ئبٍزىٍىغ پىزالي، طەپەرٔىڭ ئبساثي، ئبچٍى

ِىٕب ۋە ٔەپظىٕي جەرن ئېحىغ، ئېھزاَ ثبؼالپ ثىذارٌىك، 
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ِبِبجٍىك -ئەراپبجالردا جېٕىٕي لوٌىؽب ئېٍىپ لوٍۇپ، ھبٍبت

وَ ۋە طچچە ئوْ ِىڭٍىؽبْ طبئەجٍەرٔي ثبػحىٓ وەچۈرۈع، ٔە

، ٔەچچە ٍىً رەطّىَەت ثېجىزىپ طەرپ لىٍىغدوٌٍەرٌەرٔي 

پبطپورت ھەي لىٍىغ ئۈچۈْ ٍوي ِېڭىغ، ئۆِەوىە وىزىغ 

ئۈچۈْ ٔەچچە ٍىً وۈجۈع ۋە ئۇرۇٔۇع.......ئۀە ػۇالر ھەجٕي 

ئبػۇٔذاق طبۋاثي وبجحب ئىجبدەت لىٍؽبْ ئىؼالردۇر، ػۇڭب ئۆسى 

جەھەجحىٓ ھەج ئىجبدىحي جىھبدلب  ىغطەرپ لىٍۋە ِېٍىٕي 

 ئوخؼبٍذۇ. 

ِۆِىٍٕەرٔىڭ ئبٔىظي ئبئىؼە رەسىَەٌالھۇ ئۀھب رىۋاٍەت 

ذىٓ پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِلىٍىپ ِۇٔذاق دېذى: ِەْ 

طىٍەرٔىڭ »جىھبدلب چىمىغ ئۈچۈْ ئىجبسەت طورىظبَ: 

  (28).دېذى« جىھبدىڭالر ھەجذۇر

بٔذا، ئبػۇٔذاق ؽطەرپ لىٍئبػۇٔذاق ٔۇرؼۇْ پۇٌالرٔي 

جۈرٌۈن جبپبالرٔي جبرجمبٔذا ئبٔذىٓ ئبٔىذىٓ جۇؼۇٌّب ثوالالٍذىؽبْ 

 گەپ. 

                                                           
 .ھەدىض-2875طەھىھۇي ثۇخبرىٌ  (28)
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ئەثۇ ھبسىُ رىۋاٍەت لىٍىپ دەٍذۇوي: ِەْ ئەثۇ ھۇرەٍزە 

رەسىَەٌالھۇ ئۀھۇٔىڭ ِۇٔذاق دېگۀٍىىىٕي ئبڭٍىؽبْ: ِەْ 

ِۇٔذاق دېگۀٍىىىٕي  پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ

ھ ئۈچۈْ ھەج لىٍىپ )جىّب وىّىي ئبٌال»ئبڭٍىؽبْ: 

لىٍىؼحەن( ٔبػبٍبْ ئىؼالرٔي ۋە گۇٔبھالرٔي طبدىز لىٍّبً 

ھەجٕي جبِبٍِىظب، خۇددى ئبٔىظي جۇؼمبْ وۈٔذىىىذەن، 

  (29).«)گۇٔبھذىٓ پبن( ھبٌەجىە لبٍحىذۇ

طەئۇدى ئەرەثىظحبٔذا ئبطبطەْ ھۀجەٌىٌ ِەسھەة ثوٍىچە 

حە ئىىىي لبراع پەجىۋا ثېزىٍىذۇ. ئەطٍىذە ھۀجەٌىٌ ِەسھەث

ثوٌۇپ، ِەسھەثىە ۋەوىٍٍىه لىٍىذىؽبْ لبراػحب ھەج لىٍىپ 

لوٍؽبٔؽب ھەق ئبٌظب دۇرۇص ثوٌّبٍذۇ. ئبجىشراق لبراػحب دۇرۇص 

 (30).ثوٌىذۇ

ھبسىز طەئۇدىٌ ئەرەثىظحبٔذا ھەج ثەدەي لىٍىغ ئىؼي  

ثىز جىجبرەجىە ئبٍالٔؽبْ ثوٌۇپ، ثۇ ئىؼحىٓ ٔۇرؼۇْ وىؼىٍەر 

                                                           
 .ھەدىض-1521طەھىھۇي ثۇخبرىٌ  (29)

 .94-3/93ئەٌّۇؼٕىٌ  (30)
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. پبٍذىٕىڭ وۆپ لىظّىٕي ثىذىىٍەر ئبٌىذۇ، جبپبۋەت لىٍىذۇ

ئبس ثىز لىظّىٕي گۇۋاھٕبِىگە ئىّشا لوٍۇپ ثېزىذىؽبْ 

ثبٔگبٌي ۋە ثبػمب ِەدىىبر ئىؼٍەِچىٍەر ئبٌىذۇ. ثەسىذە ثىز 

ئوجحۇس وىؼىگە ھەج لىٍؽبٍٔىمىٕي -وىؼي ٍىگىزِە

ئىظپبجالٍذىؽبْ گۇۋاھٕبِىٍەرگە ئىّشا لىٍىذۇ. دېّەن، ثۇ 

ىؼحىٓ ھبٌمىپ طبخحىٍىك، لوٍّىچىٍىممب ئىغ ثىذئەت ئ

 ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ. 

ئبدەجحە ئبجىشراق ھەدىظٍەرگە جبٍبٔؽبْ پەرس ئىجبدەت 

پەٍؽەِجەر ثىٍەْ ِۇٔبطىۋىحي ٍوق پەسىٍەجٍىه ئىؼالرٔي 

ٍوٌؽب لوٍّىؽبْ، لىٍىپ ثبلّىؽبْ، طەٌەپ  ئەٌەٍھىظظبالَ

ؽبْ ئۇٔذاق لىٍّبٍححي، دەپ ثىذئەت جبِؽۇطىٕي ئۇرۇۋېحىذى

طەئۇدىٌ ئەرەثىظحبْ ئبٌىٍّىزى ھەج ثەدەي ئۈچۈْ ئبدەَ 

ٍبٌالع ئىؼىٕي ثىذئەت دېّەٍذۇ. ثۇ ئىؼمب وەٌگۀذە وۆس 

ٍوِىذۇ. ٔېّە ئۈچۈْ ثۇٔي ثىذئەت دېّەٍّىش؟ ِەْ ثۇٔىڭؽب 

ھەٍزاْ. طەٌەپ ػۇٔذاق لىالِحي؟ ھەج لىٍىغ ئۈچۈْ ئبدەَ 

بدەجحە ٍبٌٍىؽبْ ئەھۋاي طەٌەپحىٓ وەٌگۀّۇ؟ طەٌەپ ئىج

 وىزاوەػٍىه لىٍىپ ئۇٔىڭؽب گۇۋاھٕبِە چىمىزىپحىىۀّۇ؟
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ثەدەي ھەجٕىڭ جبئىشٌىمىؽب ٍۇلىزىمي ھەدىظٍەرٔي 

دەٌىً لىٍىپ وۆرطىحىۋاٌىذۇ. ئەِەٌىَەجحە ئۇ 

ھەدىظٍەردىىىظي پۇي ئبٌّبً لىٍىپ لوٍؽبْ ھەجذۇر، پۇي 

 ئېٍىپ ھەج لىٍىؼٕي ئۇٔىڭؽب لىَبص لىٍىۋېٍىؼمب ثوٌّبٍذۇ. 

چىمبٌىؽبٔالر چىمظۇْ، چىمبٌّىؽبٔالر ھەجگە ػۇڭب 

پۇرطەت وۈجظۇْ، ئېؽىز وېظەي ٍبوي ِېَىپ ٍبوي ٍېؼي 

چوڭ ٍبوي ۋاپبت ثوٌؽبٍٔىمحىٓ ھەج لىالٌّبٍذىؽبٔالر ثوٌظب، 

ھەجگە چىمبالٍذىؽبْ پەرسۀحٍىزى ٍبوي ٔەۋرىٍىزى ٍبوي 

دوطحٍىزى ثوٌظب، ػۇالر ئۆسٌىزىٕىڭ پەرس ھەجىٕي لىٍىپ 

، چىمبٌّىؽبٔالر ئۈچۈْ ئىغ ھەلمي ئبٌّبً، ثوٌؽبٔذىٓ وېَىٓ

ئەِّب، ھەجگە وېحىذىؽبْ پۈجۈْ چىمىّٕي لىٍذۇرۇپ خبٌىض 

ھەج لىٍىپ لوٍظب ثوٌىذۇ. ئۇٔذاق ػبرائىحّۇ ثوٌّىظب، 

 ئۇالردىٓ گۇٔبھ طبلىث ثوٌىذۇ. چۈٔىي ئبٌالھ جبئبال دەٍذۇ:

ٍۀي  لبدىز ثوالٌىؽبْ وىؼىٍەرٔىڭ ئبٌالھ ئۈچۈْ وەثىگە

)ثېزىپ( ھەج لىٍىؼي ئۇالرؼب پەرس لىٍىٕذى. وىّىي ئىٕىبر 
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 لىٍىذىىەْ، ػۇٔي ثىٍظۇٔىي، ئبٌالھ جبھبْ ئەھٍىذىٓ ثىھبجەجحۇر
(31)»(32)   

ئىَىي، ِۇٔذاق ثەدەي ھەجٕي ئورۇٔذىؽۇچي طبۋاثمب جەثى

ئېزىؼەٌّىگەْ ئىىەْ، ثەدەي ھەجٕىڭ ئىگىظىگىّۇ طبۋاة 

 ٍوق دېگۀٍىه. چۈٔىي ٍوق ٔەرطىٕي ثەرگىٍي ثوٌّبٍذۇ.

ئەِذى، ثەدەي ھەج لىٍذۇرِبلچي ثوٌؽبْ ئبدەَ ٍبخؼي ٔىَەت 

ثىٍەْ پۇي ثەرگەْ جۇرطب، ٔېّىؼمب ئۇٔىڭؽب طبۋاة ثوٌّبٍذۇ؟ 

 دېگەْ طوئبي وېٍىؼي ِۇِىىٓ.

دۇَٔبٔىڭ -ثىش دەٍّىشوي، ئبٌالھ جبئبال  ئۆسى ئبجب لىٍؽبْ ِبي

بٔي ٍبخؼىٍىك ٍوٌٍىزىؽب َدۇٔ-ھېظبثىٕي چولۇَ ئبٌىذۇ. ِبي

ئىؼٍەجىۀٍەرگە طبۋاة ثەرگۀذەن، ٍبِبٍٔىك ٍوٌٍىزىؽب 

ئىؼٍەجىۀٍەرٔي جبساالٍذۇ. ئىظالَ دىٕىذا ثىزەر ئىؼٕىڭ 

ىؼي ئۈچۈْ ئۇٔىڭ ئىظالَ وۆرطەجّىظىگە طبۋاثٍىك ثوٌ

ئۇٍؽۇْ ثوٌىؼي ػەرت. ئبدەَ وىزاالپ ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع 

                                                           
 .ئبٍەت-97ئبي ئىّزاْ طۈرىظي  (31)

 (32) www.sajiye.net 
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ئىظالَ ئىجٕي جەٍّىَۀىڭ جەثىزى ثىٍەْ ئېَحمبٔذا  ػەٍخۇي

ثىذئەجحۇر. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ٍبوي طبھبثىالر 

ئبدەَ ٍبٌالپ ثەدەي ھەج لىٍذۇرؼبْ ئەِەص. ثىذئەت ئەِەص 

ْ جەلذىزدىّۇ ثۇ ثەدەي ھەج ئىؼۀچٍىه ٍبخؼي دېگە

ئبدەٍِەرٔىڭ ٍبٔچۇلىذا ِەوىىگە وەٌگەْ ثوٌظىّۇ، ِەوىىذە 

ِەٌۇَ ثوٌّىؽبْ ثەدەي ھەج  جەلۋاٌىمي، ئىؼۀچٍىىٍىىي

ثۇ  ،ٍىىي طەۋەثٍىهىۀجىجبرەجچىٍىزىٕىڭ لوٌىؽب چۈػۇپ وەج

ثەدەي ھەجٕىڭ لىٍىٕؽبْ ٍبوي لىٍىّٕىؽبٍٔىمي ِەٌۇَ 

ىٍىٕذى دەپ پەرەس لىٍىٕؽبْ جەلذىزدىّۇ، پۇي ئۈچۈْ ئەِەص. ل

وىزاالٔؽبْ ئبدەٍِەر ئۆسٌىزى جؤۇِبٍذىؽبْ ثىزاۋالر ئۈچۈْ 

لېحىزلىٕىپ، ھەجٕىڭ پەرس، ۋاجىجٍىزى جوٌۇق ئورۇٔذىؽبْ 

ِبٔب ھبٌذا لىٍّبٍذىؽبٍٔىك ئېھحىّبٌي ٔبھبٍىحي وۈچٍۈوحۇر. 

طەرپ  ثەدەي ھەج ئۈچۈْ پۇيِۇػۇٔذاق ۋەسىَەت ئبطحىذا 

دۇَٔبطىٕي ئىظزاپ لىٍؽبْ ثوٌىذۇ، ثەص. -لىٍؽبْ ئبدەَ ِبي

  ئبٌالھ جبئبال ئىظزاپخورالرٔي ٍبلحۇرِبٍذۇ.



 

 

 خۇالسە كبالم

پۇٌؽب ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع ِەطىٍىظىذە، لەدىّمي ۋە 

ھبسىزلي ئىظالَ ئۆٌىّبٌىزىٕىڭ وۆسلبراػٍىزىٕي 

ثىزٌەػحۈرگەْ ھبٌذا دەٍّىشوي، ھەلمىذە ھەج پەرس 

وٌۇػىٕىڭ ػەرجٍىزى جوٌۇق ثوٌؽبْ ثوٌظىّۇ ھەج لىٍىغ ث

پۇرطىحىگە ئېزىؼەٌّەطحىٓ ئۆٌۈپ وەجىەْ ٍبوي ئۆسى ئۈچۈْ 

 ،ثەدەي ھەج لىٍىٕىؼىٕي ۋەطىَەت لىٍىپ وەجىەْ ِېَث

لبجحىك  ظەٌگە گىزىپحبر ثوٌؽبْ وىؼي،طبلبٍّبص وې

ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىمي طەۋەثٍىه ھەجٕىڭ طەپىزىگە 

دىَبٔىحي ثىٍەْ  ؼي لبجبرٌىمالر ئۈچۈْ،وى چىمبٌّبٍذىؽبْ

جؤۇٌؽبْ ئىؼۀچٍىه وىؼىٍەردىٓ ثىزەرطىگە ئۇٔىڭ 

ھەرەِگە ثېزىپ وېٍىغ چىمىٍّىزىٕي ثېزىپ ثەدەي ھەج 

 لىٍذۇرطب ثوٌىذۇ. 

ثەدەي ھەج لىٍؽۇچىّۇ ئۆسىٕىڭ ثەدەي ھەج لىٍىغ 

جەرٍبٔىذىىي چىمىٍّىزىؽب ٍېحەرٌىه ِىمذاردا پۇي ئبٌظب 

ادا ئۇٔىڭؽب چىمىّىذىٓ وۆپ پۇي ثېزىٍگەْ ثوٌىذۇ. ٔبۋ
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جەلذىزدە، ئبػمبْ پۇٌٕي ئىگىظىگە لبٍحۇرۇع ٍبوي راسىٍىمىٕي 

 لىالالٍذۇ. ئبرلىٍىك ئبػمبْ ِەثٍەؼٕي جەطەررۇپئېٍىغ 

ئەِّب ثەدەي ھەج لىٍىؼٕي پۇي جېپىغ وەطپىگە   

ئبٍالٔذۇرىۋاٌؽبْ ھبٍبٔىەػٍەرگە پۇي ثېزىپ ثەدەي ھەج 

ّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇٔذالالر ثىزال ئبدەِگە ئەِەص، لىٍذۇرۇػمب ثوٌ

ثەٌىي ٔۇرؼۇْ ئبدەِگە ھەج ثەدىٍي لىٍىّەْ دەپ پۇي ٍىؽىذۇ. 

ئبخىزىذا ھېچجىزىٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي لىٍّبٍذۇ. ثۇ  طەئۇدى 

 ئەرەثىظحبٔذا ثىش وۆرىۋاجمبْ ثىز رېئبٌٍىك.

 خبتبلىقىىڭ كبپبرىتي كىمىىڭ ئۈستىگە بولىدۇ؟

ھەجذىىي لۇرثبٍٔىمحىٓ ثبػمب  ثەدەي ھەج لىٍؽۇچي

ئۆسىٕىڭ ھەج پەرسىٕي ئبدا لىٍىغ جەرٍبٔىذا طبدىز لىٍؽبْ 

خبجبٌىمٍىزى طەۋەثٍىه ئۈطحىگە ٍۈوٍۀگەْ دەَ)لوً 

ثۇؼۇسالپ جبرلىحىغ(ٔي ئۆس ٍبٔچۇلىذىٓ پۇي طەرپ لىٍىپ ئبدا 

لىٍىذۇ. چۈٔىي خبجبٌىك ئۇٔي ثەدەي ھەج لىٍىؼمب 
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ص، ثەٌىي ئۆسىٕىڭ خبجبٌىمىذۇر. ثۇٍزۇؼۇچىٕىڭ خبجبٌىمي ئەِە

 (33).ػۇڭب جبسأي ئۆسى جۆٌەٍذۇ

                                                           
ٔبٍِىك  «ېٕظىىٍوپېذىَىظيئىظالَ فىمھي ئ» ۋەھجە سۇھەٍٍىَٕىڭ (33)

 .حىٓ ئىٍىٕذىثەج-58 جوَ-3ئەطىزى 



 

 

 بەدەل ھەج وبمىدىكي سبختىپەزلىكلەر

طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىٕىڭ جىذدە ػەھەرٌىه ِەھىىّە 

ػەرئىَٕىڭ لبسىظي ئەٌالِە فەھذ ئەي ئبِىزى طەئۇدى 

-2007گېشىحىٕىڭ«ئووبس»ئەرەثىظحبٔىذا چىمىذىؽبْ 

ا ئېالْ لىٍؽبْ ثىز ِبلبٌىظىذا فېۋراي وۈٔي طبٔىذ-14ٍىٍي

پۇٌؽب ئبدەَ ٍبٌالپ ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع » ِۇٔذاق دەپ ٍبسؼبْ:

لەدىّذىٓ ثېزى فىمھىؼۇٔبص ئبٌىّالرٔىڭ ئىخحىالپ ِبۋسۇطي 

ثوٌۇپ وەٌگەْ. ھۀجەٌىٌ ۋە ھۀەفىٌ ِەسھەثٍىزىذىىي 

ٍىمي جەوىحٍۀگەْ وۈچٍۈن لبراػالرؼب وۆرە، ھبراِ

جبدەت دېگەْ پۇٌؽب لىٍىّٕبٍذۇ. ذۇر. چۈٔىي ئىِەطىٍى

"ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ئبدەَ  ئىظالَ ئىجٕي جەٍّىَە ػەٍخۇي

وىزاالع ثىذئەجحۇر. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالِٕىڭ 

ٍبوي طبھبثىالرٔىڭ ساِبٔىذا ٍبوي ئىظالِٕىڭ ئبٌحۇْ 

دەۋرٌىزىذىّۇ وۆرۈٌّىگەْ ئىؼحۇر. ثەدەي ھەجٕي پۇي جېپىغ 

جبئىش ئەِەطحۇر" دېگەْ. ثبػمىالرؼب ِەلظىحي ثىٍەْ لىٍىغ 

ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػٕي جبئىش دېگۈچىٍەرِۇ ثەدەي ھەجٕي 

 پجەٌەجٕي لىٍؽۇچىٕىڭ ئىؼۀچٍىه ثوٌىؼىٕي ۋە ثەدەي ھە

 رەۋىؼحە جوٌۇق ئورۇٔذىؼىٕي ػەرت لىٍؽبْ.  ْلىٍىٕؽب
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ھبسىزلي ئبدەٍِەرٔىڭ ئەھۋاٌي ھەلىمەجەْ ئېچىٕىؼٍىك 

ئبدەِٕىڭ  5-4ي ھەج لىٍىّەْ دەپ ثوٌىۋاجىذۇ. ثىزاۋ ثەدە

ثەدەي ھەج پۇٌىٕي ٍىؽىۋاٌىذۇ. ثۇ ئبدِٕىڭ ػۇ وىؼىٍەرٔىڭ 

ھەِّىظىگە ثەدەي ھەج لىٍىؼي ِۇِىىٓ ئەِەص. ثەسىٍەر 

ٕي ِۇلىّالپ ِبٔچىٍىه پۇي ثبھبطىثەدەي ھەج لىٍىؼٕىڭ 

"ثىزاۋٔىڭ  ئىظالَ ثۇ ھەلحە: ثېزىظىش دەپ طوراٍذۇ. ػەٍخۇي

ەج لىٍّىؽبٍٔىمىٕىڭ ئىظپبجي ئۇٔىڭ پۇٌٕي دەپ ثەدەي ھ

ھەجٕىڭ چىمىٍّىزىذىٓ ئبرجۇق ثىز ٔەرطە طورىّبطٍىمي، 

جەلذىزدىّۇ ئبػمبْ پۇٌٕي ئىگىظىگە لبٍحۇرۇپ  ْئبرجۇق ثەرگە

ثۇ ثەدەي ھەجذىٓ  ثېزىؼىذۇر" دېگەْ. ھبسىزلي ساِبٔذا ِبٔب

ٍۀە  ،ئبػمبْ پۇي دەپ لبٍحۇرۇپ ثېزىذىؽبْ ئبدەَ جېپىالِذۇ؟

ەرەپحىٓ ثەدەي ھەج ثېذىىٍىزىّۇ وۆپ ثوٌۇپ وەجحي، ثىز ج

َ ەئۇالر ثەدەي ھەج لىٍىّىش دەپ پۇي ٍىؽمۇچىالرؼب ثىز ئبد

 رىَبي ئبٌىذۇ. 500جېپىپ ثەرطە 

ثەدەي ھەج لىٍؽبْ ئبدەَ ػۇ ثەدەي ھەج لىٍىٕؽۇچي وىؼي 

ئۈچۈْ دۇئب لىٍىغ، ئىظحىؽفبر ئېَحىغ لبجبرٌىك ئىؼالرٔي 
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ھەجٕىڭ پەرس، ۋاجىجٍىزىٕي جوٌۇق  لىٍّىؽبْ جەلذىزدىّۇ،

 (34)ئورۇٔذىظىّۇ چوڭ گەپ ئىذى.

 

                                                           
 .گېشىحي جور ثېحي« ئووبس» (34)



 

 

ئۇيغۇرالردىكي بەدەل ھەج تىجبرىتىدىه 

 ئۆروەكلەر

ِەوىىذىىي ثىز لىظىُ ئۇٍؽۇرالر ئبرىظىذا ثەدەي ھەج  

جىجبرىحي خۇددى ِەرۋاٍىث جىجبرىحىگە ئوخؼبع، ثەٌىي 

ەَ ِەرۋاٍىث طودىظىؽب طېٍىؼحۇرؼبٔذا ھەَ دەطّبٍىظىش ھ

جبپبطىش ھەَ پبٍذىظي ٔەق ثوٌۇپ ئېمىۋاجمبْ ثىز جىجبرەت 

ثوٌۇپ لبٌّبلحب. دۇَٔبدا ثۇٔىڭذىّٕۇ ئبطبْ جىجبرەت ثوٌّىظب 

 وېزەن. 

ھەج ثەدىٍي جىجبرىحىٕي لىٍىذىؽبٔالر ئوِۇِەْ ئەھٍي 

ئىٍىُ لىَبپىحىگە وىزىۋاٌؽبْ، جەلۋاٌىك جؤىٕي وىَىۋاٌؽبْ، 

ٌي ئبٔب ۋەجۀذىٓ وەٌگەْ ئبق خىَب-جىٍي جبجٍىك، ئەِّب پىىىز

وۆڭۈي وىؼىٍەرٔي لبٍىً لىٍىپ، ػۇالرٔىڭ ئىؼۀچىظىٕي 

لبسىٕىپ، لوٌٍىزىذىىي ثەدەي ھەجگە ئبجبپ ئېٍىپ وەٌگەْ 

ئبِېزىىب دوٌالرٌىزىٕي ئېٍىۋېٍىؼحب ثوٌىذىؽبْ لوٍّىچىالر 

ثوٌۇپ، ئۇالر دەطٍەپ ھبجىالرٔي ئىشدەپ ئۇالر چۈػىەْ 

برىذۇ. ئبٔذىٓ ثىز ٍۇرجٍۇق ٍبوي لبٔذالال ٍبجبلالرٔىڭ ئبٌذىؽب ث

ثىز ٍوي ثىٍەْ جؤۇػۇپ لبٌؽبٔالرٔي ِېھّبْ لىٍؽۇطي 
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دە، ئۇالرٔىڭ لورطىمىٕي راطب جوٍؽۇسىذۇ، ئبٔذىٓ -وېٍىذۇ

ػەرىئەت ئەھىبٍِىزىذىٓ طۆسٌەٍذۇ، ئبخىزىذا ِېھّبٔالرٔىڭ 

ھەر ثىزىگە ثىزەردىٓ جەطجىھ، ثىزەردىٓ جبٍٕبِبس ھەدىَە 

وٌۇپ، لبٔذالال خىشِىحي ثوٌظب، خبٌىظبٔە ئبٌالھ لىٍىپ ث

راسىٍىمي ئۈچۈْ لىٍىؼمب ھبسىز ئىىۀٍىىىٕي ثىٍذۈرىذۇ. ثۇ 

ثىشدە ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ئېٍىپ ثىزى: " ئبرىذا ِېھّبٔالردىٓ

وەٌگەْ پۇي ثبر ئىذى. ئۇٔي وىّگە لىٍذۇرطبق ثوالروىٓ، ثىش 

ٍبخؼي ثىٍّەٍّىشوەْ، ئۆسٌىزى ثۇ جبٍذىىي ئبدەٍِەرٔي 

دەٍذۇ. " ثىٍىال، ثىشگە ثىز ٍوي وۆرطەجىەْ ثوٌظىال ئەِذى

ِىذىىي ئبجب ثبٌىؽب، ثبال ۇچۈٔىي ثۇ لوٍّىچىٕىڭ ھەج ِەۋط

ئبجىؽب لبرىّبٍذىؽبْ ػۇ ئبٌذىزاػچىٍىمحب ثۇ ھبجىالرٔي 

ئىشدىؼي، ئۇالرٔي ثىز ٍەرگە جەَ لىٍىؼي، ِېھّبْ لىٍىؼي، 

پبٌىزىٕىڭ ھەِّىظي ئۇالرؼب ھەدىَە جۇجمۇسىؼي لبجبرٌىك جب

ئۇالردىٓ ػۇ ثىز جۈٍِە طۆسٔي ئبڭالع ئۈچۈْ ئىذى. ِۇثبدا ثۇ 

ِېھّبٔالردىٓ طۆس چىمّىظب، لوٍّىچي طۆسٔي ئۆسى ثبػالٍذۇ. 

ػۇٔذاق لىٍىپ ثەدەي ھەج ِەطىٍىظي چولۇَ  ئوجحۇرىؽب 

 لوٍۇٌىذۇ. ػۇٔىڭ ثىٍەْ ِەلظەت ھەي ثوٌىذۇ.
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پۇي وېحىذىىىٓ ثىز ئبدەِٕىڭ ھەج ثەدىٍي ئۈچۈْ لبٔچە 

لوٍّىچىٕىڭ جبۋاثي ئبٌذىٓ پەٍححە، ؼۇجبَ؟ دەپ طوراٌؽبْ 

ئەِذى "جەٍَبرٌىٕىپ ثوٌؽبْ ثوٌىذۇ. ػۇڭب ئۇ ئىىىىٍۀّەٍال، 

ثۇ دېگەْ ئىجبدەت. ھەر لبٔذاق ثىز ئىجبدەجٕىّۇ وۆپ لىٍظب 

وۆپ طبۋاة، ئبس لىٍظب ئبس طبۋاة ثوٌؽبٔذەن، ثەدەي ھەج ئۈچۈّٔۇ 

ثەرطەڭالر ػۇٔچىٍىه وۆپ طبۋاة لبٔچىٍىه وۆپ پۇي 

دەٍذۇ. چۈٔىي ئبٔب ۋەجۀذىٓ وەٌگەْ ھبجىالرٔىڭ ثەدەي " ثوٌىذۇ

ھەج ئۈچۈْ ٍىؽىپ وەٌگەْ پۇٌٍىزىٕىڭ ِىمذارى ئوخؼبع 

دوٌالر ئېٍىپ وەٌظە، وەٍٕي ئبس دېگۀذە  1000ئەِەص، ئبٌذى 

دوٌالرؼىچە ئېٍىپ وېٍىذىىەْ. ثەدەي  300دوٌالر، ھەجحب  500

ىٕي طۈپۈرۈپ ئبٌّبلچي ثوٌؽبْ لوٍّىچي ئەگەر ثەدەي ھەج پۇٌ

ٍۈس دوٌالر دەپ لوٍظب،  500ھەجٕىڭ پۇٌىٕي ِۇئەٍَەْ لىٍىپ 

دوٌالردىٓ پۇي  1000ھەر ثىز ئبدەِٕىڭ ھەج ثەدىٍي ئۈچۈْ 

دوٌالردىٓ ئبرجۇق 500ئېٍىپ وەٌگەْ وىؼىذىّٕۇ 

ئبالٌّبٍذىؽبْ ثوٌۇپ لېٍىپ، جىجبرەجٕىڭ ٍېزىّىٕي سىَبْ 

دوٌالر دەپ لوٍظب، 1000مبْ ثوٌىذۇ. ئەگەر ثىزالال جبرج

ئۇٔذالحب ثىش " :دوٌالردىٓ ئبس پۇي ئېٍىپ وەٌگۀٍەر1000
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ئەرسأزاق ثىز ٍەرٔي جبپبٍٍي ؼۇجبَ، ثۇ خەلٕىڭ پۇٌي ئىذى، 

" ثىشٔىڭ ئۇٔىڭؽب لوػۇپ لوٍؽۇدەن ھبٌىّىش ٍولىەْ ئەِذى

 دەپ پۇي ثەرِەٍذۇ. 

وٌظىّۇ ثوٌىذۇ، ئبس ثەرگۀگە ئبس، ِەٍٍي ئبس ث: "ٔبۋادا لوٍّىچي

دېگەْ طۆسىٕي ئەِذىٍىىحە " وۆپ ثەرگۀگە وۆپ طبۋاة ثوٌىذۇ

دېظە، ئۇالرٔي ػەوىە طەٌىپ لوٍىذۇ. ػۇڭب ئۇ ھەر ئېھحىّبٌٕي 

ئوثذاْ ئوٍالپ چىممبٍٔىمحىٓ، ثبػحىال پۇٌٕىڭ ِىمذارىٕي 

 ِەجھۇي لوٍۇپ لوٍىذۇ. 

ّىشٔىڭ ئبئىٍە راطث! ٍبخؼي گەپ ئىىەْ، ئۇٔذالحب ئۆسى

ئەساٌىزى ئۈچۈْ لىٍىذىؽبْ ثەدەي ھەجگە وۆپزەن ثېزەٍٍي، 

وۆپزەن طبۋاة ثوٌظۇْ. ئەِّب ثىشگە ثەدەي ھەج ئۈچۈْ 

ثبػمىالر ثەرگەْ پۇٌالرٔي ػۇ پېحي ثېزەٍٍي دېگەْ لبرارؼب 

وەٌگەْ ھبجىالر ھەَِبٍٔىزىٕي ثىز ئبٔذىال ثوػىحىپ 

راھەجٍىٕىذۇوي،  راھەجٍىٕىپ لبٌىذۇ، لوٍّىچىّۇ ػۇٔچىٍىه

ثىز ٍىً جبپبٌىك ئىؼٍەپ جبپمىٍي ثوٌّبٍذىؽبْ پۇٌٕي ثىز 

داطحىخبْ طېٍىغ ثىٍۀال جېپىۋاٌؽبٍٔىمٕىڭ خوػبٌٍىمىٕي 

ٍبػبٍذۇ. چۈٔىي ئبٔب ۋەجۀذىٓ وەٌگەْ ھەر ثىز ھبجي 
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ئبدەِٕىڭ ثەدەي  6-5ئبدەِٕىڭ، ٍوق دېگۀذە30-20ٍۇلىزىظي

ەي ھەج پۇٌي ئېٍىپ ھەج پۇٌىٕي ئېٍىپ وېٍىذۇ. سادى ثەد

 وەٌّىگەْ ھبجىذىٓ ثىزىٕىّۇ ئۇچزاجمىٍي ثوٌّبٍذۇ. 

لوٍّىچي ػۇٔىڭ ثىٍەْ ِېھبٔالرٔي ئۇسىحىپ لوٍىذۇ. ثۇ 

 لېحىُ ئۇالرٔي ٍبجبلٍىزىؽب ئبپىزىپ لوٍّبٍذۇ.

ئەگەر ثۇ ھبجىالر ٍۀە ثبػمىالردىّۇ ثەدەي ھەج پۇٌي ثبر  

بجىمىؽىچە ئىىۀٍىىىٕي ئېَحمبْ ثوٌظب، ثۇ ھبجىالرٔي ٍ

ھۆرِەجٍەپ ئبپىزىپ لوٍىذۇ ۋە پۇي ثبر ثبػمىالر ثىٍەْ 

جؤۇػحۇرۇپ لوٍۇػىٕي طوراٍذۇ، ئۇالرٔىڭّۇ خبٌىظبٔە 

ئېَحىذۇ. ػۇٔذاق  ٕيطي ثبرٌىمىۇخىشِەجٍىزىٕي لىٍىپ لوٍؽ

لىٍىپ ئۇالرٔىڭ لوٌىذىىي ثەدەي ھەج پۇٌىٕىّۇ  ثىز جەرەپ 

ڭ لۇٍزىمىٕي چبػمبٕٔىڭ ئۆٌگىظي وەٌظە ِۇػۇوٕىلىٍىذۇ. 

ثەسى ھبجىالر ئۆسٌىىىذىٓ ئۇٔي ئىشدەپ جبرجىپحۇ دېگۀذەن، 

وېٍىپ ھەَِبٍٔىزىٕي ثوػىحىپ لبٍحىذۇ. ھەِّىٕي ئېٍىپ 

 ثوٌؽبْ لوٍّىچي ئەِذى ئۇالرٔي ھەرگىش ئىشدىّەٍذۇ.
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ئەِذى ثىش ھەج »ھەج ئبخىزالػمبٔذىٓ وېَىٓ ھبجىالر 

ىٍذۇردۇق ثەدىٍي لىٍذۇرۇع ئۈچۈْ پۇي ثەرگۀٍەرگە ھەج ل

ِبٔب دەپ وۆرطىحىغ ئۈچۈْ ثىز لەؼەس ثېزىذىىۀّىغ، ػۇٔي 

دەپ ھېٍىمي لوٍّىچىٕىڭ  «ئبٌّبً وەجظەن ثوٌّبص ؼۇجبَ

 ئبرلىظىذىٓ ٍۈگۈرۈػىە ثبػالٍذۇ. 

پۇي ثەرگەْ ھبجىالر طەئۇدى ئەرەثىظحبٔذىال جؤۇػۇپ لبٌؽبْ 

 ھبجىالردىٓ ثوٌظب، ئۇالر ثىٍەْ وبرى ثوٌّبٍذۇ، ِۇِىىٕمەدەر

ذۇ. ئۇالر ئۇٔي ئىشدەپ ثېمىپ َئۆسىٕي ئۇالردىٓ لبچۇرۇپ ٍۈرى

ئبخىزى سېزىىىپ جبػٍىۋېحىپ وېحىپ لبٌىذۇ. ئەگەر پۇي 

ثەرگۀٍەر ۋەجۀذىّۇ جؤۇػىذىؽبْ ٍبوي ئۆسىٕىڭ وىٍّىىىٕي 

ثىٍىذىؽبْ، ئبئىٍىظىٕي جؤۇٍذىؽبْ ھبجىالردىٓ ثوٌظب، ئۇالرٔي 

ىي ئۇالرٔىڭ لورۇق لوي لبٍحۇرۇػحىٓ لورلىذۇ. چۈٔ

ٍۈسىظىذىٓ ٍۇرجحب ئبئىٍىظىٕىڭ ئبثزوٍي جۆوۈٌىؼىٕي 

خبٌىّبٍذۇ. ئۇالرٔي چولۇَ ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظي ثىٍەْ 

 ٍوٌؽب طبٌىذۇ.
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 بەدەل ھەج گۇۋاھىبمىسي دېگەن وېمە؟     

ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظي دېگەْ ػەخظٍەر جەرىپىذىٓ   

دەپ  «جثەدەي ھە» جەٍَبرٌىٕىپ، ئۈطحىگە ٍوؼبْ لىٍىپ

لەٌەَ -ٍېشىٍؽبْ ِەخظۇص لەؼەس ثوٌۇپ، ئۇٔي ئبدەجحىىي دەپحەر

رىَبٌذىٓ طېحىپ  2طبجىذىؽبْ دۇوبٔالردىٓ ثىز دأىظىٕي 

ئبٌؽىٍي ثوٌىذۇ. ثەدەي ھەج لوٍّىچىٍىزى ثۇ لەؼەسدىٓ ثىزەر 

پبالٔي پبالٔي ئۈچۈْ »جوپحىٓ ئېٍىپ، ئىچىذىىي جەدۋەٌگە 

-ثىز لۇر خەجٕي ِبٍّبقدېگەْ ئەرەثچە « ثەدەي ھەج لىٍذى

طەٍٕبق لىٍىپ ٍبسىذۇ، ٍبساٌّىظب ثبػمىظىؽب ٍبسدۇرىذۇ. 

لەؼەسدىىي ئبجبٌّىغ ثەدەي ھەج لىٍؽبٔالرٔىڭ 

ئىظىٍّىزىٕىڭ ھەِّىظي خىَبٌىٌ ئىظىّالردىٓ ثوٌىذۇ. ثۇ 

ئىظىّالرٔىڭ ئبثذۇراھّبْ، ئبثذۇرېھىُ ٍبوي ِەِەت، طەِەت 

ثوٌۇپ چىمىىؼىذىىي ثىزىگە ٍېمىٓ -دېگۀٍەرگە ئوخؼبع ثىز

 .ِبٔب ثۇدۇرطەۋەة 

ئبٔذىٓ ثەسى ثېٕگبٌٍىك ئىؼچىالرؼب ھەر ثىز لەؼەس ئۈچۈْ  

رىَبي ئەجزاپىذا پۇي ثېزىپ، ثۇ طبخحب 15رىَبي ثىٍەْ 10

گۇۋاھٕبِىؽب جبِؽب ثبطحۇرىذۇ ٍبوي ثىزەر ػېزوەجحە ٍبوي ثىزەر 



 64 بەدەل ھەج تىجبرىتىنىڭ ھبراملىقى

 ھەج»ِبگىشىٕذا جؤۇػي ثوٌظب جبِؽىٕي ثىىبرٌىك ثبطحۇرىذۇ. 

دېگەْ لەؼەسٌەرگە ثېظىٍؽبْ جبِؽىالرٔىڭ ھەر خىً  «يەثەد

ثوٌؽبٍٔىمي ۋە ثۇ جبِؽىالردىىي خەجٍەردە ھەج ثىٍەْ 

ھېچمبٔذاق ِۇٔبطىۋىحي ثوٌّىؽبْ ػېزوەت ۋە 

ِۇئەطظەطەٌەرٔىڭ ئىظىٍّىزى ثوٌىذىؽبٍٔىمىٕىڭ طەۋەثي ثۇ 

ٍەردە. چۈٔىي ثۇ جبِؽىالرٔىڭ ھېچجىزى ثەدەي ھەجگە 

 جبِؽىالر ئەِەص.  ِۇٔبطىۋەجٍىه

 سە يوقەبەدەل ھەج قىلدۇرىدىغبن بىرەر مۇئەسس

چۈٔىي  طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىذا دۆٌەت جبرِىمىذا ثوٌّىظۇْ، 

ج لىٍىؼمب ِەٍٍي ػەخظٍەر جەرىپىذىٓ ثوٌّىظۇْ، ثەدەي ھە

لبٔۇٍٔۇق ٍبوي لبٔۇٔظىش ثىزەر  ئىگىذارچىٍىك لىٍىذىؽبْ

ەخظٍەر ِۇئەطظەطە ٍوق. ثۇ ئىؼالرٔىڭ ھەِّىظي ػ

 جەرىپىذىٓ ثوٌىۋاجىذۇ. 

وىؼىٍەرگە ثەدەي ھەج لىٍذۇرىذىؽبْ ثىزەر ِۇئەطظەطە ثبر 

ثىش ِۇئەطظەطە جەرىپىذىٓ ثەدەي »دېگۈچىٍەر ۋە وىؼىٍەرگە 

دېگۀٍەر لىپمىشىً ٍبٌؽبٔچىالردۇر. « ھەج لىٍذۇردۇق
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ھەلىمەت ػۇوي، طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىذا ثوٌىۋاجمبْ ثەدەي ھەج 

ھۆوۈِەجٕىڭ ٍبوي ثىزەر ِۇئەطظەطۀىڭ ئىؼٍىزى ثىٍەْ 

 ھېچمبٔذاق ِۇٔبطىۋىحي ٍوق. 

 بەدەل ھەج قبوداق قىلىىىۋاتىدۇ؟    

ئەِذى ثەدەي ھەج پۇٌىٕي ٍىؽمبْ لوٍّىچي ثۇٔچىٍىه  

 ثىحەرەپوۆپ ئبدەِٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي ئۆسى ٍبٌؽۇس لبٔذاق 

 لىٍىذۇ؟ 

راطث گەپٕي ئېَحمبٔذا، ثەدەي ھەج پۇٌىٕي ٍىؽمبْ 

ّىچي ثىزىٕىڭّۇ ھەججىٕي لىٍّبٍذۇ. ِۇثبدا ئۆسىٕىڭ لوٍ

ٍېمىٓ جۇؼمىٕي ثوٌۇپ لبٌؽبْ ثىزەر ئبدەِٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي 

لىٍىؼي ِۇِىىٓ. ئەِّب ئۇٔىڭذىٓ ئبرجۇق لىالً دېظىّۇ 

لىالٌّبٍذۇ. چۈٔىي ثىز ئبدەَ ثىز ھەجذە پەلەت ثىزال ئبدەَ 

 .ئۈچۈْ ھەج لىالالٍذۇ ئەِەطّۇ؟

پ ئبدەِٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي لبٔذاق ئۇٔذالحب ثۇٔچە وۆ

ثۇٔىڭ ِۇٔذاق ئىىىي خىً ٍوٌي ثبر: ثىزى !. لىٍىذۇ؟
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ھېچجىزىٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي لىٍّبطٍىك، ٍۀە ثىزى جەپّە 

 لىٍىپ ئىؼٕي پۈجحۈرۈػحىٓ ئىجبرەجحۇر. (35)ھبالي

. ھېچجىزىٕىڭ ھەج ثەدىٍىٕي لىٍّبطحىٓ جىىىۋېحىغ، 1

ثەدەي »وېَىٓ ثىزەردىٓ  ٔبۋادا ِەججۇر ثوٌۇپ لبٌظب، ھەجذىٓ

لەؼىشىٕي ٍۇلىزىذا ئېَحىٍؽبٔذەن جەٍَبرالپ، پۇي  «ھەج

ثەرگۀٍەرگە جۇجمۇسۇپ لوٍۇپ لۇجۇٌۇػحىٓ ئىجبرەت ثوٌۇپ، ثۇ 

ٍوٌٕي جبٌٍىؽبٔالر ثەدەي ھەج لوٍّىچىٍىزىٕىڭ وۆپ 

ٔبھبٍىحي ئبطبْ ئۇالر ئۈچۈْ طبٍٔىمىٕي ئىگىٍەٍذۇ. چۈٔىي ثۇ 

 ذۇر.ئۇطۇٌ

، ثېزِىٍىك، ھىٕذىظحبٍٔىك، ثېٕگبٌٍىك. 2

پبوىظحبٍٔىك ۋە ئبفزىمىٍىك ئىؼچىالر ثىٍەْ وېٍىؼىغ 

                                                           
جەپّە ھبالي دېگەْ طۆس ثوؼۇسالّٔبطحىٓ ئۆسى ئۆٌۈپ لبٌؽبْ ِبٌٕىڭ گۆػىٕىڭ (35) 

ھبراَ ثوٌۇپ وەجىۀٍىىىٕي ثىٍىپ جۇرۇپ، ػەرىئەجحىٓ ثىز ٍوي چىمىزىپ ثوٌظىّۇ، ثۇ 

لبجبرىؽب ئۆجىۈسۈپ، ئۇٔىڭذىٓ پبٍذىٍىٕىغ ئۈچۈْ ئۆٌۈپ ثوٌؽبْ ِبٌٕىڭ گۆػىٕي ھبالي 

ئۀە ِىذىزٌىذى جېٕي جېخي چىمىپ ثوٌّبپحىىەْ، ثۇؼۇسالپ » ِبٌٕي جېپىپ لوٍۇپ، 

دەپ ئۆسىٕي ۋە خەٌمٕي ئبٌذىؽبٔؽب ئوخؼبع ئبٌذاع ئۇطۇٌٍىزىؽب لوٍۇٌؽبْ « ئۈٌگۈردۇق

 ثىز ئىظىّذۇر. 
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ئۆسىٕي ھبراِخور دېّەطٍىىي -ٍوٌىٕي جبٌالع ثوٌۇپ، ثۇ ئۆس

ۋە ئۆٌگەْ ۋىجذأىٕي ٍبٌؽبٔذىٓ ثوٌظىّۇ راھەجٍىحىغ 

ئۈچۈْ ئۆسىٕي لبٔذۇرۇع ٍوٌىذا جەپّە ھبالي لىٍىغ 

  .رئۇطۇٌىذۇ

ز ئۇطۇي ثوٌۇپ، ِەسوۇر چەجئەٌٍىه ثۇ ئۇطۇٌّۇ ئبطبْ ثى

 200ئىؼچىالر ثىٍەْ ھەر ثىز ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ٍۇلىزىظي

دوٌالرؼىچە وېٍىؼىغ ثىٍۀال 100، ھەجحب150دوٌالر، جۆۋىٕي 

پۈجىذۇ. پۇٌٕي ئبٌؽبٔالر لوٍّىچىذىٓ ثەدەي ھەج 

لىٍىٕىذىؽبٔالرٔىڭ ئىظىٍّىىٍىزىٕي ئبٌىذۇ. ػۇٔىڭ ثىٍەْ 

ٔىڭ ثىٍەْ وۆسدىٓ ؼبٍىپ ثوٌىذۇ. ثەدەي جىىىۋېحىذۇ. ئۇالر ػۇ

ھەج لىٍذىّۇ ٍبوي ئۆٍىذە ئۇخٍىذىّۇ؟ ئۇٔي ھېچىىُ 

ثىٍّەٍذۇ ۋە ثىٍىؼٕىّۇ خبٌىّبٍذۇ. ثەرىجىز ثەدەي ھەجگە 

ثەدەي ھەج لىٍؽبٔالرٔىڭ ئىظىٍّىزى  ٍېشىٍىذىؽبْ ئبجبٌّىغ

وبٌٍىذىٓ ئېحىپال ٍېشىٍىذىؽبْ خىَبٌىٌ ئىظىّالر 

لىٍّبِذۇ  -لىالِذۇھەج ؼب ھبجەت ٍوق. ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئۇالر

 .ثەرىجىزئۇالر ئۈچۈْ 
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دوٌالردىٓ پۇي ئېٍىپ ثەدەي ھەج 200ئەِذى ٍۇلىزىظي 

ھەرگىش ، لىٍىّەْ دېگەْ ئبدەَ راطحىٕال ثۇ ھەجٕي لىالِذۇ؟

لىٍّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇالر ػۇٔچىٍىه وەِجەؼەي، ػۇٔچىٍىه 

 پۇٌؽب ِۇھحبج جۇرۇپّۇ ھەج پبئبٌىَىحىٕي ئورۇٔذاع

دوٌالرؼب 1000ِۇػەلمەجٕي -وۈٍٔۈن جبپب 6-5جەرٍبٔىذىىي 

دوٌالر پۇٌٕي 1000طېحىپ ئبٌّبٍذۇ. چۈٔىي ئۇالر ثۇ 

جبپىذىؽبْ ئبطبٔال ئبٌذاِچىٍىك ٍوٌٍىزى ثىٍەْ  ٍۇلىزىمىذەن

سادى ئۇالر  ،؟!جۇرطب، ٔېّىگە ػۇٔچە جبپب چېىىؼٕي خبٌىظۇْ

ي ػۇ ٍوي ئبدەِٕىڭ ثەدەي ھەج پۇٌىٕ 5ھەجگە چىمّبطحىّٕۇ 

 .دوٌالر جبپىذۇ ئەِەطّۇ؟1000ثىٍەْ ٍىؽظب 

دوٌالردىٓ ئېٍىپ ثەدەي ھەج لىٍىّىش  200ػۇ ٍۇلىزىظي 

دەٍذىؽبْ ثۇ ئبٌذاِچىالرٔىڭّۇ ئبٌذىٓ جەٍَبرٌىمي ثبر ثوٌۇپ، 

ئۇالرِۇ ثوع وەٌّەٍذۇ. ئۇالر ئۆسٌىزىٕىڭ لبرىخبٔىالردا ۋە 

ذىؽبْ، ِەدرەطەٌەردە ِۇدەررىض ئىىۀٍىىىٕي ئىظپبجالٍ

ئۆسٌىزى ئۆٍذە ئوٌحۇرۇپ ووِپىَۇجېز ئبرلىٍىك ٍبطىۋاٌؽبْ 

ٍوؼبْ جبِؽىٍىزى ثېظىٍؽبْ رەڭٍىه ئىغ لەؼەسٌىزى ۋە 

 طبخحب جەلذىزٔبِىٍىزىٕي وۆجىزىپ وېٍىذۇ.
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ثەدەي ھەج لوٍّىچىظىٕىڭ ثەدەي ھەج لىٍىّەْ دېگەْ 

دوٌالر 200ثېٕگبٌٍىممب ٍبوي ثبػمب ثىز ٍبٌؽبٔچىؽب ثەرگەْ 

ىڭ ِىٕبدا ثىز وۈْ جۇرۇػمب ئەرسىّەٍذىؽبٍٔىمىٕي پۇٌىٕ

لوٍّىچىّۇ ثىٍىذۇ، پۇٌٕي ئبٌؽبْ ٍبٌؽبٔچىّۇ ثىٍىذۇ. چۈٔىي 

راطحىٕال ثەدەي ھەج لىٍىّەْ دېگەْ ئبدەَ ھەر لبٔچە 

 دوٌالرؼب ئۇٔىّبٍذۇ.200وەِجەؼەي ثوٌظىّۇ 

پۇٌٕي ئبٌؽبْ ثۇ ئبٌذاِچىالرٔي ثەدەي ھەج لىٍذى دەپ پەرەس 

ئۆسى جؤۇِىؽبٕٔي ئبس دېگۀذەن ثبػمب ثىز  لىٍظبلّۇ،

ؽب ىزىپەرس ۋە ۋاجىجٍ ڭھەجٕى ،ِىٍٍەجٕىڭ ئبدىّي ئۈچۈْ

رىئبٍە لىٍىپ ئىخالص ۋە طەِىّىَەت ثىٍەْ لىٍىذۇ دېگىٍي 

 .ھەٍھبت! ،ثوالِذۇ؟

ئۇالر ثەدەي ھەج لىٍؽبْ جەلذىزدىّۇ پەلەت رەطّىَەت 

ثىز ِىٍٍەجٕىڭ ئۆجەٍذۇ، ثەص. چۈٔىي ِۇٔذاق ثىز ئبدەَ ثبػمب 

ٔبجؤۇع ثىز ئبدىّي ئۈچۈْ لوٌىٕي ئبطّبٔؽب وۆجۈرۈپ ئىخالص 

ثىٍەْ ثىزەر لېحىُ دۇئب لىالِذۇ؟ ٍبوي  وۆسىذىٓ ثىزەر جبِچە 

 ٍبع ئبلمۇساِذۇ؟ ھەٍھبت!



 71 بەدەل ھەج تىجبرىتىنىڭ ھبراملىقى

ئۇٔذالحب ثەدەي ھەج لوٍّىچىظي پۇٌٕي ئۇٔىڭؽب ٔېّىؼمب 

ثېزىذۇ؟ جبۋاة ػۇوي، پەلەت جەپّە ھبالي لىٍىغ ئۈچۈٔال 

ېزىذۇ. ثۇٔىڭذا ھەجٕىڭ ئبدا جېپىغ ٍبوي جبپّبطٍىمي ثىٍەْ ث

ھېچمبٍظي جەرەپٕىڭ ئىؼي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ھەر ئىىىي 

 جىپىؼحىٓ ئىجبرەجحۇر.جەرەپٕىڭ ِەلظىحي پۇي 

ِەوىىذىىي ثەدەي ھەج لوٍّىچىٍىزى ئۇٍؽۇر ھبجىالرٔىڭ 

 ثىزى ثىٍەْ-ثىز ثېٍىذىىي دوٌالرٔي ثوػىحىغ ئۈچۈْ

ئۆِەوحىٓ وەٌگەْ ھبجىالر ئبۋۋاي ِەدىٕىگە  ثەطٍىؼىذىىەْ،

ثەدەي ِەوىىگە وېٍىذىؽبْ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، چۈػۈپ، ئبٔذىٓ 

ھەج لوٍّىچىٍىزى ئۆسىٕىڭ ِۇھىُ ئىؼٍىزىٕي جبػالپ 

لوٍۇپ ِەدىٕىگە ثبرىذىىەْ. سادى ئۇالر ئۈچۈْ ثۇٔىڭذىّٕۇ 

ِۇھىُ ئىغ ۋە ثۇٔذاق ئبطبْ پۇي جېپىغ ٍوق. ئۇالر ِەدىٕىگە 

ھبجىالر چۈػىەْ ِېھّبْ وۈجۈػٕىڭ ئبٌذىؽب ٍوؼبْ ثېزىپ 

لبسأالردا پوٌۇ ئېٍىپ ثېزىپ، ھبجىالرٔي ؼىشاالٔذۇرىذىىەْ. 

ئبرلىذىٓ ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ئېٍىپ وەٌگەْ پۇٌٍىزىٕي 

 ٍىؽىذىىەْ. 



 

 

ئۆمرىگە كەلگەولەر ئبرىسىدىكي بەدەل -ھەج

 ھەج قويمىچىلىرى

« دارۇٌھەدىض»ِەوىە ِۇوەررەِە ػەھىزىذىىي 

ثىٍىّگبھىٕىڭ جبٌىجي ۋە طەئۇدى ئەرەثىظحبْ رادىئوطي 

ئۇٍؽۇر ثۆٌۈِىٕىڭ دىىحورى ٍبطىٓ ھبجىّٕىڭ ئېَحىپ 

ثېزىؼىچە، ثەدەي ھەج لوٍّىچىٍىمي طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىذا 

ٍەرٌىؼىپ لبٌؽبْ ثەسى ئۇٍؽۇرالر ثىٍۀال چەوٍىٕىپ 

لبٌّبٍذىىەْ، ثەٌىي ۋەجۀذىٓ ھەج ٍبوي ئۆِزىگە 

ىّٕۇ ثەسى وىؼىٍەر ئبٔب ۋەجۀذىىي ئبلىۆڭۈي وەٌگۈچىٍەرد

خەٌمحىٓ وۆپ ِىمذاردا پۇي ٍىؽىپ چىمىپ، ِەوىىذە ئەرساْ 

ثبھبدا ثەدەي ھەج لىٍىذىؽبٔالر ثىٍەْ وېٍىؼىپ ئىغ لىٍىغ 

ئبرلىٍىك ئبرىذىٓ پۇي ٍەٍذىؽبٔالر ثبر ئىىەْ. ئۇٔذالالر ئبٔب 

طبخحب  ۋەجۀذىىي ئۇالرؼب ئىؼىٕىپ پۇي ثەرگۀٍەرگە ھېٍىمي

ٔي ئېٍىپ ثېزىغ ثىٍەْ ئۇالرٔي «ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظي»

خوع لىٍؽبٕٔىڭ طىزجىذا، ئۇالر ثەرگەْ پۇٌٕىڭ ئبس 

لىظّىٕىال ئىؼٍىحىپ لبٌؽبْ وۆپ لىظّىٕي ٍبٔچۇلىؽب 

طبٌىذىىەْ. ثۇ ھەلحىّۇ طبٍٔىك ِەٌۇِبجالر ثبر. ئەِّب 
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وىؼىٍەرٔىڭ ئىظىٍّىزىٕي جىٍؽب ئېٍىغ ئەپظىش 

 حىٓ ثۇ لەدەرگە وۇپبٍە لىٍىّىش.ثوٌؽبٍٔىم

ئۆِزىگە وەٌگۀالر ئبرىظىذىىي ثەدەي ھەج -ھەج

لوٍّىچىٍىزى ئبٔب ۋەجۀذە ثىز وىؼىٍىه ثەدەي ھەج ئۈچۈْ 

پۇي دوٌالردىٓ  1000دوٌالردىٓ، ٍۇلىزىظي500ئبس دېگۀذە

ٍىؽىذىىەْ. ئبٔذىٓ ِەوىىگە وەٌگۀذىٓ وېَىٓ، ئۇالرٔىڭ 

رەجٕي لىٍىپ ٍوي جبپمبٍٔىزى لبرا ئىچىذىٓ ئىٍگىزىّۇ ثۇ جىجب

جۀٍىه ٍبوي ثېٕگبي ئىؼچىالرٔي جېپىپ، ئۇالرؼب ھەر ثىز 

دوٌالردىٓ، جۆۋىٕي 200ثەدەي ھەج ئۈچۈْ ٍۇلىزىظي 

دوٌالرؼىچە ثېزىپ ئىؼٕي طبلبٍحىذىىەْ. ثەدەي ھەج 150

جىجبرىحىٕي جۇٔجي لىٍىۋاجمبٔالر ٍبوي ئىؼٕي ثىٍّەٍذىؽبٔالر 

ئىشدەپ جېپىپ ئۇالر ثىٍەْ وېٍىؼىپ ئۇٍؽۇر ثېذىىٍەرٔي 

 ئىؼٕي ثىز جەرەپ لىٍىذىىەْ. 



 

 

ئۆمەكىىڭ كبدىرلىرى ئبرىسىدىكي بەدەل ھەج 

 قويمىچىلىرى

ئبٔب ۋەجۀذىٓ وەٌگەْ ثىز ئىؼۀچىٍىه ھبجىّٕىڭ 

طۆسٌەپ ثېزىؼىچە،  (ئىظّىٕي ئبجىّبطٍىك ػەرجي ثىٍەْ)

ەدەي ئۆِەوٕىڭ وبدىزٌىزى ئىچىذە ھەر ٍىٍي ھبجىالرٔىڭ ث

ھەج پۇٌٍىزىٕي ٍىؽىپ ئېٍىپ، ئۆسٌىزى ثىٍىذىؽبْ ثەدەي 

ھەج لوٍّىچىٍىزى ثىٍەْ ثۇ پۇٌٕي ئۆسئبرا وېٍىؼىپ 

ئبرىؼىذىىەْ. ثەدەي ھەجگە پۇي ثەرگەْ ھبجىالرؼب ثوٌظب، 

ھېٍىمي طبخحب ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظىذىٓ ثىزدىٓ 

جبرلىحىپ ثېزىذىىەْ. ھبجىالر ئۇالرٔي ئۆِەوٕىڭ 

وبدىزٌىزى دەپ ئېحىمبد لىٍؽبٍٔىمحىٓ، پۇٌٕي ئىؼۀچٍىه 

ئىؼۀچٍىه ٍەرگە جبپؼۇردۇق دەپ ۋەجۀذە پۇي ثەرگۀٍەرٔي 

خبجىزجەَ لىٍىذىىەْ. ئبٔذىٓ ھەجذىٓ لبٍحمبٔذىٓ وېَىٓ 

طبخحب ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظي ثىٍەْ ئۇالرٔي خوع 

 لىٍىذىىەْ. 

ثۇ ھەر ٍىٍي ػۇٔذاق داۋاَ لىٍىپ وېٍىۋاجمبْ 

ك ئىىەْ. ثۇ ئەھۋإٌي ئېَحىپ ثەرگەْ وىؼي ھەر لوٍّىچىٍى
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ٍىٍي ئۆِەن ثىٍەْ وېٍىپ ثەدەي ھەج جوپالٍذىؽبْ وبدىزالر 

ثىٍەْ ِەوىىذىىي ئۇالرٔىڭ ػېزىىي ثوٌؽبْ لوٍّىچىالرٔىڭ 

ئەطەردە ِەسوۇر ئىظىٍّىزىٕي ثىٍىذىىەْ. ئەِّب ثۇ 

ئبٌذاِچىالرٔىڭ ئىظىٍّىزىٕي ٍىشىؼٕي ِۇٔبطىپ 

 وۆرِىذۇق.

 

 



 

 

دەل ھەجىىڭ پۇلىىي يبخطي يولالرغب بە

 ئىطلەتتۇق دەيدىغبن قويمىچىالر

طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىٕىڭ جىذدە ػەھىزىذە جۇرىذىؽبْ  

ثەدەي ھەج ھەلمىذە  ،ئىؼۀچٍىه ثىز جىجبرەجچي دوطحۇَ

ِۇٔذاق ثىز ھېىبٍىٕي ئېَحىپ ثەردى: ثىش ھەر ٍىٍي 

ئۈچۈْ  ۋەجۀذىىي جۇؼمبٍٔىزىّىش ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇپ لوٍۇع

ئەۋەجىەْ پۇٌٕي ثبػمىالرؼب ثېزىؼىە ئىؼۀچ لىالٌّبً ثۇ 

ٍەردىىي ِەٌۇَ ثىز ئىظالِىٌ جەِئىَەجىە ِۀظۇة ثوٌؽبْ 

ئبدەٍِەرگە ثېزەجحۇق. چۈٔىي ئۇ ئبدەٍِەرٔىڭ جەلۋادار 

ِۇطۇٌّبٔالرؼب خبص لىَبپىحي، چىزاٍٍىك ۋە طىٍىك 

طۆسٌىزى ثىشٔي لبٍىً لىٍؽبْ ئىذى. ئىچىّذە ثۇ 

، دەپ ەٍِەرٔىڭ وىؼىٍەرٔي ئبٌذاٍذىؽبْ چىزاٍي ٍوقئبد

ثىز طەۋەة ثىٍەْ ئۇالردىٓ  . وېَىٓ ِەْ لبٍظيئوٍالٍححىُ

ثەدەي ھەجٕي لبٔذاق لىٍىذىؽبٍٔىمىٕي طورىۋىذىُ. ئۇالر ھېچ 

"ثىش ئۇ ثەدەي ھەجٕىڭ پۇٌىٕي ثبػمب : ئىىىىٍۀّەطحىٕال

 ٍبخؼي ٍوٌالرؼب ئىؼٍىحىّىش. چۈٔىي ثىشٔىڭ ػەٍخىّىش

دېذى. ِەْ  ػۇٔذاق لىٍىؼىّىشٔي ئەۋسەي دەپ پەجىۋا ثەرگەْ"
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ثۇ طۆسگە ھەٍزاْ لبٌذىُ. ئۇالرٔىڭ ثىز لبٔچە ٍىٍذىٓ ثىزى 

ثىش ثەرگەْ وۆپ ِىمذاردىىي ثەدەي ھەج پۇٌىٕي ئېٍىپ 

جۇرۇپ، ثىزەر ئبدەِگىّۇ ثەدەي ھەج لىٍّىؽبٍٔىمىٕي ػۇ 

 .ۋالىححب ثىٍذىُ

بٍالٔذۇرۇپ، وىؼىٍەرٔي ثەدەي ھەج لىٍىؼٕي جىجبرەجىە ئ

طولحي لىٍىذىؽبْ لوٍّىچىالرٔي لوٍۇپ جۇراٍٍي. -لبلحي

ئەِذى ثىزاۋٔىڭ ھەلمىٕي ٍېَىؼحىٓ لورلىذىؽبْ، جەلۋا 

پۇي  گەدىٓ ثەدەي ھەجثبػمىالرطۈپەجٍىه وىؼىٍەرٔىڭ 

 لىٍؽبْ ئىؼي ِۇػۇٔذاق ثوٌؽبْ.، ئېٍىپ



 

 

بەدەل ھەج قويمىچىلىرى ئىمبوي يوق 

 ۋىجداوسىسالردۇر

طەئۇدى ئەرەثىظحبْ رادىئوطي ئۇٍؽۇر ثۆٌۈِىٕىڭ ئەڭ  

پىؼمەدەَ دىىحورٌىزىذىٓ ثىزى ثوٌؽبْ ۋەجۀپەرۋەر ئبٌىُ 

طىزاجىذدىٓ ئەسىشى ِۇٔذاق دىذى: ثەدەي ھەج جىجبرىحي 

ِەوىىذە ئىّبٔي ۋە ۋىجذأىٕي پۇي ئۈچۈْ طبجىذىؽبْ ثەسى 

-2010 ئۇٍؽۇرالرٔىڭ جىجبرىحىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ ثوٌۇپ،

ٍىٍٍىك ھەج ِەۋطۈِىذە ثىز لبٔچە ئۇٍؽۇر ثىز ثېٕگبٌٍىك 

ثىٍەْ ثىزٌىؼىپ ٍۈسدىٓ ئبرجۇق ثەدەي ھەج پۇٌىٕي ٍىؽمبْ ۋە 

ھەجذىٓ ئىىىي ھەپحە ثورۇٔال پۇي ثەرگۀٍەرٔىڭ لوٌىؽب ثەدەي 

ھەج گۇۋاھٕبِىظىٕي جبرلىحىپ ثەرگەْ. ثەدەي ھەج 

ىىي لىٍؽۇچىالرٔىڭ ئؤالرچە ثەدەي ھەج گۇۋاھٕبِىظىذ

ئىظىٍّىزى ئؤؽب ٍېمىٓ گۇۋاھٕبِىذە جەوزار ٍېشىٍىؽبْ، ٍۀي 

ھەج لىٍّبلچي ثوٌؽبْ ثىز ئبدەِٕىڭ ئىظىّي ئؤذىٓ ئبرجۇق 

ِذە ثىز ئبدەَ ۇگۇۋاھٕبِىؽب ٍېشىٍؽبْ. ھبٌجۇوي، ثىز ِەۋط

ثىزال ئبدەِگە ثەدەي ھەج لىالالٍذۇ. ثۇ گۇۋاھٕبِىٍەرٔىڭ 

ثەدەي ھەج ئىگىٍىزى طبخحىٍىمي ئبػىبرىالٔؽبٔذىٓ وېَىٓ 
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پۇٌٕي لبٍحۇرۇپ ئېٍىۋېٍىغ ئۈچۈْ ثېٕگبٌٍىمٕي ئىشدىگۀذىٓ 

  وېَىٓ، ثېٕگبٌٍىك ئوجحۇرىذىٓ ؼبٍىپ ثوٌؽبْ.

 بەدەل ھەج دېگەن تىجبرەت ئەمەش

ئەسھەر ثىٍىّگبھىٕي ئەال دەرىجىذە پۈجحۈرگەْ،  ِىظىز

ھبسىز طەئۇدى ئەرەثىظحبْ رادىئوطىٕىڭ جۈروي ثۆٌۈِىٕىڭ 

ثوٌۇپ ئىؼٍەپ وېٍىۋاجمبْ ئىظحىذاجٍىك ئبٌىُ ِۇدىزى 

ثەدەي ھەج خبٌىؽبْ وىؼي  ئبثذۇٌئەھەد ھبپىش ِۇٔذاق دېذى:

لىٍىذىؽبْ ئىغ ئەِەص. ئىمحىظبد جەھەجحىٓ ھەجگە ثېزىغ 

ئىّىبٔىَىحىگە ئىگە ثوٌظىّۇ، طبلبٍّبص وېظەي 

ثوٌؽبٍٔىمحىٓ ٍبوي لبجحىك لېزىپ وەجىۀٍىىحىٓ طەپەرگە 

ي ثۇرۇْ ھەج لىٍىپ ثوٌؽبْ ثىز وىؼىٕىڭ چىمبٌّىؽبْ وىؼ

ھەرەِگە ثېزىپ ـ وېٍىغ ۋە ھەج جەرٍبٔىذا ئىھحىَبجىؽب 

خەجٍەع لبجبرٌىك چىمىٍّىزىٕي ثېزىپ، ئۇ وىؼىٕي 

ئۆسىٕىڭ ئورٔىذا ھەرەِگە ئەۋەجىپ ھەج لىٍذۇرۇػحىٓ 

ئىجبرەجحۇر. ئۆٍذە ئوٌحۇرۇپ ھەجگە ِبڭؽبْ ئبدەِگە ِبۋۇ پۇٌؽب 

ؼبچ وەٌظىٍە دەپ، ِەٌۇَ ِىمذاردا پۇٌٕي ثەدەي ھەج لىٍذۇر

جۇجمۇسۇپ لوٍۇع ثىٍەْ ھەج ثوٌّبٍذۇ. ثوٌۇپ لبالر دېگەْ 



 ەزلىكلەرنبمىدىكى سبختىپ ەجھ ەدەلب 79

 

جەلذىزدىّۇ، پۇٌٕي ئبٌؽبْ وىؼىٕىڭ ھەرەِگە وەٌگۀذىٓ 

وېَىٓ ئىؼۀچٍىه ثىز وىؼىٕي جېپىپ، ئۇٔىڭؽب پۇٌٕي 

جبپؼۇرؼبٔذىٓ وېَىٓ، ػۇ وىؼىٕىڭ ھەج لىٍؽبٍٔىمىٕي 

غ . جؤىّىؽبْ ثىٍّىگەْ، ھەج لىٍىئېٕىك ثىٍىؼي وېزەن

لىٍّبطٍىمي ئېٕىك ثوٌّىؽبْ وىؼىٍەرگە پۇٌٕي  ٍبوي

جبپؼۇرۇپ لوٍۇپ خبجىزجەَ ثوٌۇع خىَبٔەت ثوٌىذۇ. ثۇٔذاق ٔب 

ِەٌۇَ ئىؼحىٓ طبۋاپ وۈجىىٍىّۇ ثوٌّبٍذۇ. ػۇٔىڭ ئۈچۈْ 

ۋەجۀذىٓ ثەدەي ھەج ئۈچۈْ وىؼىٍەرگە پۇي ثەرگەْ وىؼي 

 لىٍىۋەجىەْ ثوٌىذۇ، خبالص. ئىظزاپلبراپ جۇرۇپ پۇٌىٕي 

 بەدەل ھەجىي تىجبرەتكە ئبيالودۇرىۋېلىص جىىبيەت

« دارۇٌھەدىض»ِەوىە ِۇوەررەِە ػەھىزىذىىي 

ثىٍىّگبھىٕىڭ جبٌىجي ۋە طەئۇدى ئەرەثىظحبْ رادىئوطي 

ِەوىىذىىي ٍبلۇة ئۇٍؽۇر ثۆٌۈِىٕىڭ دىىحورى ٍبطىٓ ھبجىُ 

-جۈِە وۈٍٔۈن ۋەس ثەدەۋٌەت ۋەلپىذە ئېٍىپ ثېزىٍىذىؽبْ

ئىظالِٕىڭ ٔۇرى  جەثٍىػ طورۇٔىذا ِۇٔذاق دەپ طۆسٌىذى:

جبرلبٌؽبْ ِۇلەددەص ػەھەر ِەوىىذە چوڭ ثىز جىٕبٍەت طبدىز 
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ثوٌّبلحب. ئۇ ثوٌظىّۇ، ثەدەي ھەجٕي جىجبرەجىە ئبٍالٔذۇرىۋېٍىپ 

ھبٍبْ جېپىغ جىٕبٍىحىذۇر. ئەً جبِبئەت! ھەج دېگەْ ثىز 

جبرەت لىٍىّٕبٍذۇ. ثۇٔذاق لىٍىغ ئىجبدەت. ئىجبدەجحە جى

گۇٔبھحىٓ ئېؼىپ جىٕبٍەت طبٔىٍىذۇ. ئىّبٔي ئبجىش، ۋىجذأي 

ٍوق ثەسى ئۇٍؽۇرالر ئبٔب ۋەجۀذىٓ وۆپ وىؼىٍەرگە ثەدەي ھەج 

لىٍذۇرۇپ لوٍۇػمب ۋەدە ثېزىپ، ئۇالردىٓ وۆپ ِىمذاردا پۇي 

ٍىؽىپ وېٍىذۇ. ئبٔذىٓ ثۇ ٍەردە ئبفزىمىٍىك، ثېٕگبٌٍىك 

ئبدەٍِەرگە ھەر ثىز وىؼىٕىڭ ھەج ثەدىٍي ئۈچۈْ پبطىك 

دوٌالردىٓ پۇي ثېزىپ، لبٌؽبْ پۇٌٕي ٍبٔچۇلىؽب طبٌىذۇ.  200

ثەدەي ھەج لىٍىّەْ دەپ پۇي ئبٌؽبْ ھېٍىمي لبرا جۀٍىه 

ثىٍەْ ثېٕگبٌىٕىڭ ثەدەي ھەجٕي لىٍؽبْ ٍبوي 

لىٍّىؽبٍٔىمىٕي، لىٍؽبْ جەلذىزدىّۇ ثۇ ھەجٕىڭ دۇرۇص 

لىٍىّٕىؽبٍٔىمىٕي ھېچىىُ طۈرۈػحە  لىٍىٕؽبْ ٍبوي

رىَبٌٍىك ثەدەي ھەج لەؼىشىٕي  2لىٍّبٍذۇ. ػۇٔىڭ ثىٍەْ 

ئېٍىپ ثېزىپ، ئبٔب ۋەجۀذە پۇي ثەرگۀٍەرٔي ٍبٌؽبٔذىٓ خوع 

 لىٍىذۇ.
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ثۇٔذاق لىٍىغ ئبٌذاِچىٍىك ۋە ئېؽىز جىٕبٍەجحۇر. ئبٌالھ 

جبئبالدىٓ لورلىذىؽبْ ۋە ئىّبٔي ثبر ئبدەَ ِۇٔذاق پەص 

جبرەجٕي لىٍّبٍذۇ. ئەً جبِبئەت! ئبٌالھحىٓ لورلبٍٍي! ھبراَ جى

 ٍېَىؼحىٓ ھەسەر لىالٍٍي!

     

 



 

 

بەدەل ھەج تىجبرىتىدىكي سبختىپەزلىكىىڭ 

 يەوە بىر كۆرۈوىطي

ئەسھەر ثىٍىّگبھىٕي پۈجحۈرگۀذىٓ وېَىٓ، جۈروىَىذە 

دىٕىٌ طبھەدە ِبگىظحىزٌىك ئۇٔۋأي ئبٌؽبٔذىٓ وېَىٓ، 

ظحبْ رادىئوطي ئۇٍؽۇر ثۆٌۈِىذە ئىؼٍەپ طەئۇدى ئەرەثى

ساِبٔىّىشدا  ساق لبرىُ ِۇٔذاق دېذى:ەسوېٍىۋاجمبْ ئبٌىُ ئبثذۇر

ئۇٍؽۇر ِوطۇٌّبٍٔىزى ئىچىذە ئەۋج ئبٌؽبْ ٍبوي لىٍىٕىۋاجمبْ 

ۋاجمبْ ثەدەي ھەج ئبطبطەْ ػەرىئەت وۆرطەجىەْ ٌىۋە لىٍذۇرۇ

جٍەرگە ٍۀگەْ ػەرىٍبوي ئىظالَ ئبٌىٍّىزى جەرىپىذىٓ ثەٌگ

 ئۇٍؽۇْ ثوٌّىؽبْ ثەدەي ھەج دېَىؼىە ثوٌىذۇ. 

ٍۀە ثىز ِەطىٍە ػۇوي ٍۇلىزىذا ِۇئەٌٍىپ سىىىز 

لىٍؽبٔذەن ثەدەي ھەج لىٍذۇرؼۇچي ػەخىض ثىٍەْ ثەدەي ھەج 

لىٍؽۇچي ئوجحۇرىظىذا ھەج لىٍؽبٍٔىمي ئۈچۈْ ئبٌىذىؽبْ پۇي 

ثۇِۇ   ،ھەلمىذە رەطّي وىٍىؼىُ ٍۈس ثېزىذىؽبْ ثوٌۇپ

ثەدەي ھەج لىٍؽۇچىٕىڭ » ذا سىىىز لىٍىٕؽبْ :ىزٍۇلى

ِەلظىحي پۇي جېپىغ ثوٌّبطٍىمي ۋە ثەدەي ھەج ئۈچۈْ 

ثېزىٍگەْ پۇي وەٍِىظە ٍۀە جەٌەپ لىٍىؼي، ئەگەر ئېؼىپ 
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دېگەْ ػەرجٍەرگە ئۇٍؽۇْ « لبٌظب ئىگىظىگە لبٍحۇرۇپ ثېزىغ

 وەٌّەٍذۇ. 

 ِەْ ِەوىىذە ئۆس وۆسۈَ ثىٍەْ وۆرگەْ ۋەلەدىٓ ثىزى

ٔىؼي وە جۇرىۋاجمبْ ثىز ھبجىُ ۋەجۀذىىي ثىز جىذِەوى ػۇوي،

ِىڭ ٍۈەْ  15زىغ ئۈچۈْ ېثەدەي ھەج لىٍذۇرۇپ ث ْئۈچۈ

ِىڭ ٍۈۀٕىڭ  15ئبٌؽبْ، ِەوىىگە وەٌگۀذىٓ وىَىٓ 

دوٌالرٔي  1000ھەِّىظىگە ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػمب چىذىّبً 

ىذۇ. لبٌؽبْ پۇٌٕي ئۆسۈَ خەجٍىظەَ ثوٌ»ثىزطىگە ثەرگەْ ۋە 

 ،چۈٔىي ِبڭب ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇڭ دېذى، لىٍذۇرۇپ لوٍذۇَ

  گەْ.دې

ٍىٍالردا  2003ٍۀە ثۇٔىڭذىٓ ثىز لبٔچە ٍىً ثۇرۇْ ٍۀي 

ىۋاٌؽبْ َچەجئەٌذە ئولۇٍّەْ دەپ ئولۇؼىچىٍىك جؤىٕي وى

ئبٔىظي ئۆسٌىزى ئۈچۈْ پەرس ھەج ئبدا لىٍىغ  -ثىزطىٕىڭ ئبجب

ۇرجىذىٓ ثىز لبٔچە ئوْ ئۈچۈْ ِەوىىگە وەٌگەْ ثوٌۇپ، ٍ

ِەسوۇر  ئىىەْ. وىؼىٕىڭ ثەدەي ھەج پوٌىٕي ئېٍىپ وەٌگەْ

طبخحىپەس ئولۇؼۇچي ئۇ پۇٌٕي ئبجىظىذىٓ ئېٍىپ ِەسوۇر 

وىؼىٍەر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍذۇرِبطحىٓ، ئۆسى خەجٍىگەْ. 
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وېَىٓ ثبػمب ئولۇؼۇچىالر ئەھۋاٌذىٓ خەۋەر جېپىپ طۈرۈػحە 

دەپ لبراپ « ِەْ ھەج لىٍىپ لوٍذۇق ئبٔبَ ۋە -ئبجب»لىٍؽبٔذا، 

ئبٔىظي ئۆسٌىزى ئۈچۈْ جۈٔجي  -جۇرؼبْ، ھبٌجۇوي ئۇٔىڭ ئبجب

لېحىُ ھەج لىٍىغ ٔىَىحي ثىٍەْ ھەرەِگە وەٌگەْ 

وىؼىٍەر ئىىەْ. ٍۀە وېٍىپ ثىز لبٔچە وىؼي ئۈچۈْ 

 لىٍظۇْ!؟.وىؼي ھەج  3لبٔذالّۇ 

 



 

 

 خبتىمە

قۇزۇش ھەرەمگە ببرمبقچي بولغبوالرغب پۇلىي تۇت

 كۇپبيىمۇ؟

ھەرەِگە ثبرىّەْ دېگەْ ئبدەٍِەرٔىڭ ھەِّىظىٕي 

ئىؼۀچىٍىه دېگىٍي ثوٌّبٍذۇ. چۈٔىي ھەج ۋە ئۆِزىگە 

ٍبخؼي، جەلۋا، دىَبٔەجٍىه ئبدەٍِەرِۇ وەٌگۀذەن، وۆڭٍي لبرا، 

لبٔخۇر، وىؼىٕىڭ ھەلمىذىٓ لورلّبٍذىؽبْ، ھبراِخور، 

 ئبدەٍِەرِۇ وېٍىذۇ.وبسساپ  ٍبٌؽبٔچي

ِگە ثەدەي ھەجٕىڭ پۇٌىٕي ئېٍىپ وەٌگەْ ئبدەٍِەر ھەرە

راطحىٕال جەلۋا، ئىؼۀچٍىه ۋە ھبالي ٔىَەت ثوٌؽبْ 

جەلذىزدىّۇ، پۇٌٕي ئۇالر ثبػمىالرؼب ثېزىذۇ. چۈٔىي ثەدەي 

ھەجٕي ئۆسى لىٍّىؽبٍٔىمي ئۈچۈْ لىٍىّەْ ٍبوي لىٍذۇرۇپ 

ثېزىّەْ دېگەْ جىٍي جبجٍىمالرٔىڭ ثىزىگە ٍبوي ثىز 

ؽب ثېزىذۇ. ثۇ پۇي ػۇٔذاق لىٍىپ ثەدەي ھەج لبٔچىظى

لوٍّىچىظىٕىڭ چؤحىىىگە چۈػىذۇ. ثۇ ئەھۋاٌذا، ثەدەي ھەج 

ٍبخؼي  -ئەگەر ٔىَىحي دۇرۇص ثوٌظب-ئۈچۈْ پۇي ثەرگەْ ئبدەَ 

ٔىَىحىگە چۇػٍۇق طبۋاة جبپمبْ ثوٌظىّۇ ھەجٕىڭ طبۋاثىٕي 
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 جبپبٌّبٍذۇ. چۈٔىي لىٍىّٕىؽبْ ثەدەي ھەجٕىڭ ٍوق طبۋاثي

  !.وىّگە ِۀپەئەت لىٍظۇْ؟

ِەٍٍي ثەدەي ھەج لىٍىٕذى دەپ پەرەس لىٍؽبٔذىّۇ، ئۆسىٕي 

جؤۇِىؽبْ ثىز ئبدەِٕىڭ پۇٌؽب لىشىمىپال لىٍىٕؽبْ ثەدەي 

جي لوثۇي لىٍىّٕبٍذۇ. ٔەجىجىذە ٍوق طبۋاثٕي وىّگە جھە

 !.ثەرگىٍي ثوٌظۇْ؟

 ھەرەمدە تۇرغبوالر پەرىطتە ئەمەش

دا ئۇٍؽۇر خەٌمىّىش طەئۇدى ثىشٔىڭ ئبق وۆڭۈي، طبد

ئەرەثىظحبٔىؽب ھەر خىً ِۇددىئبالر ثىٍەْ وېٍىپ ِەوىە، 

ِەدىٕە ػەھەرٌىزىذە ٍەرٌىؼىپ لبٌؽبْ ئۇٍؽۇرالرٔي خۇددى 

طبھبثىالردەن ئىخالطّەْ،  پەرىؼحىٍەردەن ِەطۇَ ئبدەٍِەر 

دەپ ئوٍالٍذىؽبْ ئوخؼبٍذۇ. ػۇڭب ئۇالر ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇع 

ِبٌٍىزى ھەرەِذە جۇرىذىؽبْ -پۇي ئۈچۈْ چىمبرجمبْ

ئۇٍؽۇرالرٔىڭ لوٌىؽب جەوىۀٍىىىٕي ئبڭٍىظب وۆڭٍي جىٕىذۇ 

 ۋە ئۆسٌىزىٕىڭ ھبجىُ ثوٌۇپ ثوٌؽبٍٔىمىٕي ھېض لىٍىذۇ.
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وبػىي، ػۇٔذاق ثوٌظب ئىذى، ئۇٌۇغ جبٍذا جۇرؼبْ ئبدەٍِەر 

ٔېّىذىگەْ ٍبخؼي خۇددى خەٌمىّىش وۈجىۀذەن ئۇٌۇغ ثوٌظب 

 ھە!-يالجحثوٌؽبْ ثو

لوٍّىچىٍىمٕىڭ، ئبٌذاِچىٍىمٕىڭ، ٔوِۇطظىشٌىمٕىڭ 

ھەِّە جۈرىٕي ِەوىىذىىي ثىز لىظىُ ئۇٍؽۇرالردا جوٌىمي 

ثىٍەْ وۆرگىٍي ثوٌىذۇ. ثۇ ٍەرگە ٔۇرؼۇْ وىؼىٍەر ئىجبدەت 

لىٍىغ ۋە گۇٔبھالردىٓ پبوٍىٕىغ ئۈچۈْ وەٌظە، ٍۀە 

ئبٌالھ ٔۇرؼۇٍٔىزى ثبػمب رەسىً ِەلظەجٍەر ثىٍەْ وېٍىذىىەْ. 

 ئۇالرؼب ھېذاٍەت ئبجب لىٍظۇْ.

كىطىلەرگە ھبجىلىق ئۇوۋاوي بەرگۈچىلەر ھەزەر 

 قىلسۇن

خبجىجالر ھەرەِگە ثبرِىؽبْ -ئبٔب ۋەجۀذىىي ئىّبَ 

ئبدەٍِەرگە ھبجىٍىك ئۇٔۋأي ثېزىؼحىٓ ھەسەر لىٍظۇْ! 

ئۇالرٔىڭ ئبٌذىؽب لوٍۇٌؽبْ ثىزەردىٓ جؤٕىڭ خبجىزىظىٕي 

طحىٕال وىؼىٍەرگە ھبجىٍىك ئۇٔۋأي لىٍىپ، ئوٍالپ وۆرِە

ثېزىؼي ثىزىٕچىذىٓ، دىٕىّىشدا ثوٌّىؽبْ ثىز ثىذئەت 
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ئىؼٕي طبدىز لىٍؽبٍٔىمحۇر. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ 

ٍبوي طبھبثىالر ئۇٔذاق لىٍّىؽبْ. ئىىىىٕچىذىٓ، 

طېحىغ ئبرلىٍىك «ؼۇفزاْ ثېٍىحي»خزىظحىئبٔالرٔىڭ 

ھ جبئبالٔىڭ ٔبِىذىٓ وىؼىٍەرٔىڭ گۇٔبھٍىزىٕي ئبٌال

 وەچۈرىۋەجىۀٍىىىگە ئوخؼبع ثىّۀىٍىىحۇر. 

ثەع ۋاخ ٔبِبس ئولۇٍذىؽبْ ئبدەِٕي ٔبِبسخبْ دەپ 

ئبجىّىؽبٔذەن، ھەج لىٍؽبْ ئبدەِٕىّۇ ھبجي دەپ ئبجبػٕىڭ 

ھبجىحي ٍوق جۇرطب، ھەرەِگە ثبرِىؽبْ ثىز ئبدەِٕي ثىز لبٔچە 

ھبجي »، «ھبجىُ»ِىڭ ٍۈەْ طەرپ لىٍىپ لوٍؽبٍٔىمي ئۈچۈٔال

دەپ ئۇٔۋاْ ثېزىغ ٍبوي ػۇٔذاق دەپ ئبجبع جوٌىّۇ « خېٕىُ

 ئەپظۇطٍۇق ئىؼحۇر. 

خبجىجالر خەٌمٕىڭ ٍوٌجبػچىٍىزى ثوٌۇع طۈپىحي -ئىّبَ

ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ وىؼىٍەرگە ٍبخؼي ئىؼالردا ئۈٌگە ثوٌىؼي، 

ثىذئەجىە لبرػي جۇرىؼي جەٌەة لىٍىٕىذۇ. ئۇالرٔىڭ 

ۇٔۋأي ثېزىؼحە جبٍىٕىذىؽبْ ثىزال وىؼىٍەرگە ھبجىٍىك ئ

ٔەرطىظي ِەوىىذىىي وىحبثخبٔالردا طېحىٍىذىؽبْ ئەرساْ 

 ِۇٔذالالر ئبٌالھحىٓ لورلظۇْ!لەؼەس، خبالص. 
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بەدەل ھەج قىلغبن ئبدەمىىڭ ھەممىسي قويمىچي 

 ئەمەش

دۇَٔب ٍىؽىغ -وىؼىٍەرٔىڭ ئىّبٔي ئبجىشالػمبْ، ِبي

-، ئەخالقٍبػبػٕىڭ ؼبٍىظىگە ئبٍٍىٕىپ لبٌؽبْ

پەسىٍەجٍەرٔىڭ ئورٔىٕي ئبچىۆسٌۈن ئىگىٍىۋاٌؽبْ ِۇػۇ ساِبٔذا، 

ٔۇرؼۇْ وىؼىٍەرٔىڭ جبػمي لىَبپىحىگە ٍبوي چىزاٍٍىك 

طۆسىگە ٍبوي ٍۇلىزى ثىٍىّىگە ئىؼىٕىپ، لوٌىؽب ئىمحىظبد 

جۇجمۇسؼىٍي ثوٌّبٍذۇ. رىئبٌٍىك ػۇٔي وۆرطىحىپ جۇرۇپحۇوي، 

دەت ِەطىٍىٍىزىذە ِۇطۇٌّبٔالرٔىڭ وۆپ طبٍٔىمي ئىجب

ئۆسٌىزىٕىڭ ھەلىمىٌ ِۆِىٍٕىىىٕي ئىظپبجٍىَبٌىؽبْ 

ثوٌظىّۇ، ئىمحىظبد ِەطىٍىظىگە وەٌگۀذە، خېٍي 

ئىؼۀچٍىه وۆرۈٔگۀٍىزىّۇ ثېٍىٕي لوٍۇپ ثېزىذۇ. 

ئىؼۀچگە ٍبرىّبٍذۇ. ئەِّب ھەر لبٔذاق ٍەردە ھبالي ٍەٍذىؽبْ، 

ذۇ. ػۇٔذالحىّۇ ھبراِذىٓ لبچىذىؽبْ ئبدەٍِەر جېپىٍّبً لبٌّبٍ

 ئۇالر ئبس طبٍٔىك ثوٌۇپ لبٌّبلحب.
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ٍۇلىزىمي ثبٍبٍٔىزىّىش ثەدەي ھەج لوٍّىچىٍىزىذىٓ    

ئىجبرەت ثىز گۇرۇپپب وىؼىٍەرٔىڭ ثەدەي ھەج جىجبرىحىٕىڭ 

ثبٍبٔي ثوٌۇپ، ثەدەي ھەج لىٍؽۇچىالرٔىڭ ھەِّىظي لوٍّىچي 

 پثوٌۇپ لبٌّبٍذۇ، خۇطۇطەْ ھەق جەٌەپ لىٍّبطحىٓ، جەٌە

لىٍؽبٔذىّۇ ھەجٕىڭ وېحەرٌىه چىمىٍّىزىٕىال ئېٍىپ 

خبٌىظبٔە ثەدەي ھەج لىٍىپ لوٍؽۇچىالر جېخىّۇ ئۇٔذاق 

 ئەِەص. 

ئىٍگىزى  ،چۈٔىي ئبٔب ۋەجۀذىٓ وەٌگەْ ھبجىالر ئىچىذىٓ

-ئۆسٌىزى ئۈچۈْ پەرس ھەجٕي ئبدا لىٍىپ ثوٌؽبٍٔىمحىٓ، ئبجب

ىؼمب ئبٔىظي ٍبوي لېزىٕذاػٍىزى ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍ

وەٌگۀٍەرِۇ ثوٌىذۇ. طەئۇدى ئەرەثىظحبٔىذا ٍەرٌىؼىپ لبٌؽبْ 

ئۇٍؽۇر لېزىٕذاػالردىٓ ئبٌەِذىٓ ئۆجىەْ ٍبوي ھەر خىً 

-طەۋەثٍەر ثىٍەْ ھەجگە وېٍىغ ئىّىبٔىَىحي ثوٌّىؽبْ ئبجب

ئبٔىظي ٍبوي لېزىٕذاػٍىزى ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىذىؽبٔالر 

ئۇٔىۋېزطحېحٍىزىذا  ثوٌىذۇ. طەئۇدى ئەرەثىظحبٔذىىي ئىظالَ

ئىٍىُ جەھظىً لىٍىۋاجمبْ ئۇٍؽۇر ئولۇؼۇچىالر ئبٔب ۋەجۀذىىي 

ئبئىٍە ئەساٌىزى، ئۇطحبسٌىزى، ھەجحب ٍېمىٍٕىزى ئۈچۈْ پۇي 
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ئبٌّبطحىٓ ٍبوي ئبٌؽبٔذىّۇ ئىٕظبپ ثىٍەْ ئېٍىپ ثەدەي ھەج 

لىٍىذۇ. ثۇالرٔىڭ ھەِّىظي جبئىشٌىك دائىزىظىذىىي 

 ئىؼالردۇر. 

ئۈچۈن پۇل سەرپ قىلغبوالر ھبجي بەدەل ھەج 

 بوالمدۇ؟

ٍۇلىزىذا ثبٍبْ لىٍىٕؽبْ ئىىىي ھەدىظٕىڭ روھىؽب 

ئبطبطەْ دەٍّىشوي، ھەجٕىڭ ػەرجٍىزىگە جوػمبٍٔىمي ۋە ھەج 

ئۆسىگە ۋەدە ثەرگەْ ثوٌظىّۇ، -لىٍىؼٕي ئۈطحىگە ئېٍىپ ئۆس

ھەرەِگە وېٍەٌّەً ئۆٌۈپ وەجىەْ ٍبوي ثەدەي ھەج لىٍىؼٕي 

ٍىپ وەجىەْ ٍبوي ھەج لىٍؽۇدەن ئىمحىظبدلب ۋەطىَەت لى

ئىگە ثوٌظىّۇ، ھەرەِگە وېٍەً دېظە لبجٕبع لۇراٌٍىزى 

ئۈطحىذە ئوٌحۇرۇػمىّۇ لۇرثي ٍەجّەٍذىؽبْ ھبٌەجحىىي ئبجىش 

وىؼىٍەر ئۈچۈْ لىٍىٕؽبْ ثەدەي ھەج ثىٍەْ ئۇالرٔىڭ 

 ئۈطحىذىىي ھەج پەرسى ئبدا جبپىذۇ. 

رس ثوٌىؼي ئۈچۈْ ھەلمىذە ھەجٕىڭ پەئۆسى ئەِّب  

ٍېحەرٌىه ػەرجٍىزى ھبسىز ثوٌّبطحىٓ ٍبوي ػەرجٍەر ھبسىز 
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ثوٌؽبْ جۇرۇپ ھەج لىٍىؼمب ئېٕحىٍّەطحىٓ، ۋەطىَەجّۇ 

لىٍّبطحىٓ، ئۆٌۈپ وەجىۀٍەر ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىّٕبٍذۇ. 

چۈٔىي ئبۋۋاٌمىظي ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍىؼٕىڭ ھبجىحي 

ػحىٓ ثۇرۇْ ئۆٌۈپ ثۇ ئۇٔىڭ ھەجٕىڭ ػەرجٍىزى جوػۇ ،ٍوق

ثەدەي ھەج  ىّۇلبٌؽبٍٔىمي طەۋەثٍىه. وېَىٕىىظىگ

ثۇ ئۇٔىڭ ۋەطىَەت لىٍّىؽبٍٔىمي  ،لىٍؽبٕٔىڭ پبٍذىظي ٍوق

 طەۋەثٍىه.  

ئەِذى جىزىىٍەرگە وەٌظە، لبٍظىجىز طەۋەة ثىٍەْ ثوٌّىظۇْ، 

ھەرەِگە وېٍەٌّەٍذىؽبْ ئبدەِگە ھەج پەرس ئەِەص. چۈٔىي 

 لحە ئبٌالھ جبئبال ِۇٔذاق دەٍذۇ:ثۇ ھە لۇرئبْ وەرىّذىىي
اِ ََعَ ﴿ ًِ َسِبيلا  يَوِ  ﴾انلااِس ِحجُّ ابَليِْج َنِو اْسخََطاَع إَِلْ

لبدىز ثوالٌىؽبْ وىؼىٍەرٔىڭ ئبٌالھ »جەرجىّىظي: 

 «پەرس لىٍىٕذى.ئۈچۈْ وەثىٕي سىَبرەت لىٍىؼي ئۇالرؼب 

 .ثبٍبْ لىٍىپ ثېزىذۇېگەْ ئبٍەت ثۇٔي ئوچۇق د (36)

                                                           
 ئبٍەت.-97ئبي ئىّزاْ طۈرىظي (36)

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=7855
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ھەرەِٕىڭ ٍوٌىؽب لبدىز ثوٌۇع دېگۀٍىه جېٕي طبق، 

ئىمحىظبدى ٍېحەرٌىه، لوٌىذا پبطپورجي ثبر، ھەج طەپىزىگە 

ئبجالٔظب، طىَبطي ٍبوي ئىمحىظبدىٌ ٍبوي ئىجحىّبئىٌ 

ىمىذىٓ، جەھەجٍەردىٓ ھېچمبٔذاق خەۋەپىە ئۇچزىّبٍذىؽبٍٔ

 سەخّەجىە-چبلىٍىزىٕي سىَبْ-ئۆسىٕي ۋە ثبال

ئۇچزاجّبٍذىؽبٍٔىمىذىٓ خبجىزجەَ ثوٌۇع دېگۀٍىىٕي 

وۆرطىحىذۇ. ثۇ ػەرجٍەرگە جوػمبْ ئبدەٍِەرٔىڭ ھەج لىٍىؼي 

  پەرسدۇر.

ئەِّب ئىمحىظبدىٌ ئەھۋاٌي ئوجحۇرھبي ثوٌۇپ، پبرا 

الر، ثەرِەطحىٓ ٔورِبي ٍوي ثىٍەْ پبطپورت ئبالٌّبٍذىؽبٔ

ٔورِبي ٍوي ثىٍەْ طبٍبھەت پبطپورجي ئىؼٍەجىەْ جەلذىزدىّۇ، 

ھەرەِگە ثبرطب وۆٍۈپ وېحىذىؽبٔؽب وېٍىؼىپ وۆپ ِىمذاردا 

چبلىٍىزىٕىڭ رىشلىٕي ثبػمىالرؼب -لوٍۇع ئبرلىٍىك ثبال رۀە

ئۇالرٔي لىَىٕچىٍىمحب لوٍۇػمب ِەججۇر  ،ئۆجىۈسۈپ ثېزىپ

ٍىمحىٓ ھەرەِٕىڭ ثوٌۇپ لبٌؽبٔالر، جېٕي طبق ثوٌّىؽبٔ

طەپىزىگە ثەرداػٍىك ثېزەٌّەٍذىؽبٔالر ۋە ھەج طەپىزىگە 

چبلىٍىزىٕي سىَبٔؽب -چىمظب ِبئبػىذىٓ ئبٍزىٍىپ لېٍىپ ثبال
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ئۇچزىحىغ خەۋپىذە لبٌؽبٔالر ئۈچۈْ ھەج پەرس ئەِەص. ھەج 

پەرس ثوٌّىؽبْ ئىىەْ، ثەدەي ھەج لىٍذۇرۇػٕىڭّۇ ھبجىحي 

ھەج لىٍىؼحىٓ ئىجبرەت ثىز ٍوق. چۈٔىي ئۇالرٔىڭ ئۈطحىذە 

 لەرس ٍوق.

ھەج پەرز بولمىغبن ئبدەمىىڭ بەدەل ھەج 

 جبئىس ئەمەش قىلدۇرۇضي

ثىشگە ھەج پەرس ثوٌّىؽبْ ثوٌظىّۇ ثەدەي ھەج لىٍذۇرطبق 

 طبۋاة ثوٌّبِذۇ؟ دېگۈچىٍەرگە ِۇٔذاق دەپ جبۋاة ثېزىّىش:

. ھەرەِگە ثبراالٍذىؽبْ ئبدەِٕىڭ ئۆسى ئۈچۈْ ثەدەي ھەج 1

ٍذۇرۇػي ثىذئەجحۇر. چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظبالَ ٍبوي لى

ئۇٔىڭ طبھبثىٍىزىذىٓ ھېچىىُ ئۆسى ئۈچۈْ ئبدەَ ٍبٌالپ ھەج 

ظب طبۋاپ ٍبوي ئۆِزە لىٍذۇرؼبْ ئەِەص. ثىذئەت ئىؼٕي لىٍ

 ثوٌىذۇ.گۇٔبھ  ثوٌّبطحىٓ ثەٌىي 

. ئەجزاپىذىىي ئىٕظبٔالرٔىڭ ئېھحىَبجٍىزىٕي لبٍزىپ 2

رەھىُ لىٍىغ، لوػٕىالرؼب -جۇؼمبٔؽب طىٍە-، ئۇرۇقعلوٍۇ

ٍبخؼىٍىك لىٍىغ، ٍېحىّالرٔىڭ ثېؼىٕي طىالع لبجبرٌىك 
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ِۇھىُ ئىجحىّبئىٌ پەرسٌەرگە وۆس ٍۇِؽبْ ھبٌذا، طبۋاة 

ثوٌىؼىذىّۇ، لوثۇي ثوٌىؼىذىّۇ ھېچمبٔذاق وبپبٌىحي ٍوق، 

ٔبۋادا طبۋاة ثوٌىذۇ دەپ پەرەس لىٍؽبْ جەلذىزدىّۇ، طبۋاثي 

ىٌ پەرسٔي ئبدا لىٍؽبٔؽب ھەرگىش ٍەجّەٍذىؽبْ ػۇ ئىجحىّبئ

ثەدەي ھەج ئۈچۈْ پۇي طەرپ لىٍىغ ئىظزاپخورٌۇلحۇر. ئبٌالھ 

جبئبال ئىظزاپخورالرٔي سادى ٍبلحۇرِبٍذۇ. ئبٌالھ جبئبال ئۆسى 

 دۇَٔبٔىڭ ھېظبثىٕي ئبٌىذۇ.-ثەرگەْ ِبي

. ئۆسٌىزى ئۈچۈْ ثەدەي ھەج لىٍذۇرىۋاجمبٔالرٔىڭ ِۇجٍەق 3

بٍٔىمي رىَب ئۈچۈْ لىٍىذۇ. چۈٔىي ئۆسىٕىڭ ئىظظىك وۆپ ط

چبلىٍىزىٕىڭ ِېھزىذىٓ ئبٍزىٍىپ ثبلّبطحىٓ، -ئۆٍىذىٓ، ثبال

ٍوي ئبساثي جبرجّبطحىٓ، گبھ ئبچ، گبھ جوق ثىز لبٔچە وۈٍٔۈن 

جبپبٔي چەوّەطحىٓ، ِەوىە، ِىٕب، ئەرەفبت لبجبرٌىك جبٍالردا 

ۆٍىٕىڭ ئ ِۇػەلمەت وۆرِەطحىٓ، ھەجحب پىَبدە ٍۈرۈپ

ثۇطۇؼىظىذىٓ طىزجمب چىمىپّۇ ثبلّبطحىٓ، طبپبؼب ٍۆٌىٕىپ 

ئوٌحۇرؼبْ پېحي ثىز لوٌىٕىال ھەرىىەجىە طېٍىپ، ٍبٔچۇلىذىٓ 

پبالٔي »دوٌالرٔي چىمىزىپ لوٍۇع ثىٍۀال1000ػبرجحەن 

-دېگەْ ئبجبلمب ئېزىؼىغ، ئەي«پبالٔي ھبجي خېٕىُ»، «ھبجىُ
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ۇِؽب ثىز جؤٕي ٍۇرت، جبِبئەجٕي چبلىزىپ، ئىّبَ ئبخۇٔ

وىَگۈسۈپال، ئۇٔىڭ ئېؽىشىذىٓ ھبجىٍىك ئۇٔۋأىٕي ئېٍىپ 

ھۇسۇرٌىٕىغ، ئبٔذىٓ ؼبدىَىغ، ِېھّبٔذارچىٍىمالرؼب ثبرؼبٔذا 

جۆرگە چىمىپ ئوٌحۇرۇع طبالھىَىحىگە ۋە ھۆرِىحىگە 

ئېزىؼىؼحىٓ ئىجبرەت ثۇ  ھەر جەرەپٍىّە پبٍذىٍىك طودىٕي 

 وىّٕىڭ لىٍؽۇطي وەٌّىظۇْ؟!.  

ھەج لىٍىؼمب ػەرجي جوػمبْ جۇرطىّۇ،  لبْ ثېظىّي، . 4

ئبرجۇق طېّىشٌىه، ٍبػىٕىپ لبٌؽبٍٔىك، ئىظظىممب 

چىذىّبطٍىك ۋە ثبػمب طەۋەثٍەرٔي ثبھبٔە لىٍىپ، ھەجگە 

ثېزىؼٕىڭ ئورٔىؽب ئۆسٌىزى ئۈچۈْ ثەدەي ھەج 

لىٍذۇرۇؼبٔالرٔىڭ ثۇ ھەج ثەدىٍي ئبدا جبپّبٍذۇ. ٔەجىجىذە، ھەج 

 ىڭ گەردىٕىذىٓ طبلىث ثوٌّبٍذۇ.پەرسى ئۇالرٔ

ھەج دېگەْ ئۆسىٕىڭ ئىظظىك ئۆٍىٕىڭ راھىحىذىٓ 

وېچىپ، ِۇطبپىزٌىك ئبساثىٕي جبرجىغ، ئۆٍىٕىڭ ِېشىٍىه 

جبئبٍِىزىٕىڭ ٌەسسىحىذىٓ وېچىپ، جبپمبٕٔي ٍېگۀگە ػۈوۈر 

چبلىٍىزىٕىڭ ِېھزىذىٓ وېچىپ، ثبػمىالرٔىڭ -لىٍىغ، ثبال

وۆسٌىزىذىٓ ِۆٌذۈردەن  ئوِبق ثبٌىٍىزىٕي وۆرگىٕىذە
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ٍبػالرٔي جۆوۈع، ئۆس ئۆٍىٕىڭ ٍۇِؼبق ٍبجبلٍىزىذىٓ وېچىپ، 

داق ٍەرٌەردە ٍېحىغ، ئۆس ٍۇرجىٕىڭ ٍېمىٍّىك ھبۋاطىذىٓ 

وېچىپ، ئىظظىمحىٓ جەرٌەپ پىؼىغ لبجبرٌىك ٔۇرؼۇْ 

جبپبالرٔي ثبػحىٓ وەچۈرۈع ثىٍەْ ئورۇٔذىٍىذىؽبْ ئىجبدەت. 

ٌؽبْ ئبدەَ خۇددى ئبٔىظىذىٓ ػۇڭب لىٍؽبْ ھەججي لوثۇي ثو

ئەِذى جۇؼۇٌؽبْ ثوۋالحەوال جىّي گۇٔبھالردىٓ پبن ثوٌىذۇ. ثۇ 

 خۇطۇطىَەت ھەجذىٓ ثبػمب ثىزەر ئىجبدەجىە ثېزىٍگەْ ئەِەص.

ئەگەر جبپب جبرجّبطحىٕال، ئبسراق پۇي خەجٍەپ لوٍۇع ثىٍەْ 

ثوٌۇپ لبٌىذىؽبْ ئىغ ثوٌظب ئىذى، « ھبجىُ»ئۆٍذە ئوٌحۇرۇپ

-وىؼىٍەرٔي لبلحي .ي پۇٌؽب طېحىۋاٌؽىٍي ثوالر ئىذىجۀٕەجٕ

طولحي لىٍىغ ثەدىٍىگە ثېَىؽبٔالر ثىٍەْ خەٌممە سۇٌۇَ 

ثوٌۇپ « ھبجىُ»طبٌىذىؽبْ ساٌىّالرِۇ ئۆٍذە ئوٌحۇرۇپال 

گۇٔبھٍىزىذىٓ ۋە جىٕبٍەجٍىزىذىٓ پبوالٔؽبْ ثوالر ئىذى. ئەِّب 

 ثۇ ِۇِىىٓ ئەِەص.

 

 



 98 بەدەل ھەج تىجبرىتىنىڭ ھبراملىقى

 ولمبيدۇئۇوۋان بىلەن ھبجي بولغىلي ب

ثەدەي »ئبٔب ۋەجۀذىىي ئىّبِالر ِەوىىذىٓ ئېٍىپ ثېزىٍؽبْ

ٔي ئبٌذىؽب لوٍۇپ ئوٌحۇرۇپ، گۇۋاھٕبِىذا «ھەج گۇۋاھٕبِىظي

ئىظّي ٍېشىٍؽبْ ػەخظٕي ھبجىُ ثوٌذىال دەپ ئېالْ لىٍىپ، 

ىگەً. ثۇ ئىغ ثىزىٕچىذىٓ ثىز جؤٕي وىَىؼحىٓ ھەسەر ئەٍٍ

بالِٕىڭ ٍبوي چۈٔىي پەٍؽەِجەر ئەٌەٍھىظظثىذئەت. 

طبھبثىالرٔىڭ ٍبوي وېَىٕىي ئۈٌگىٍىه وىؼىٍەرٔىڭ 

ساِبٔىذا ثوٌّىؽبْ ثىز ئىغ. چۈٔىي ئۇالر  پۇٌؽب ثەدەي ھەج 

لىٍذۇرِىؽبْ ۋە ئۇٔۋأّۇ ثەرِىگەْ. ئىىىىٕچىذىٓ ثۇ 

گۇۋاھٕبِىالر طبخحب. چۈٔىي ِەوىىذە رەطّي ثەدەي ھەج 

ئۆسى ھەج  گۇۋاھٕبِىظي دەٍذىؽبْ ٔەرطە ٍوق. ئۈچىٕچىذىٓ

لىٍّىؽبْ ثىز ئبدەِٕي لبٔذالّۇ ھبجىُ دەٍذۇ. ھبجىٍىك 

ػۇٔذاق ئەرساْ ئىؼّۇ، ھبجىٍىك دېگەْ ثىز لبٔچە ِىڭ ٍۈۀگە 

 طېحىپ ئبٌؽىٍي ثوٌىذىؽبْ ػۇٔذاق لەدىزطىش ئىجبدەجّۇ؟

 ئەڭ جوؼزىظىٕي ثىٍگۈچي جبٔبثي ئبٌالھحۇر.
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ىڭ ثۇ ئبددىَؽىٕە رىظبٌەَ ئبرلىٍىك ئبق وۆڭۈي خەٌمىّٕ

پىىىز ئۇپۇلىٕي ئېچىؼٕي ۋە ثەسى ھەلىمەجٍەرٔي ثىٍذۈرۈپ 

 لوٍۇػٕي ئۈِىذ لىٍذىُ.

دۇَٔب ۋە ئبخىزەجحە  جبٔبثي ئبٌالھحىٓ ھەِّىّىشٔي

 ٍبخؼىٍىممب ِۇٍەطظەر لىٍىؼىٕي طوراٍّەْ.


