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 مۇقهددىمه

 سمم ا، ارر ن اررحيم

ۋە  ەردىگارىبارچه مهدهىيه ۋە ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋ 
ئۇنىڭغا . ى بولغان جانابى ئالاله تائاالغا خاستۇرئىگىس

كائىناتتىكى جىمى مهۋجۇداتنىڭ سانىچه مهدهىيه ئوقۇيمهن ۋە 
ئىنسانىيهتنى جاهالهتنىڭ . ئۇنى چىن قهلبىمدىن ئۇلۇغاليمهن

قاراڭغۇلۇقلىرىدىن ئىماننىڭ نۇرىغا چىقىرىش ئۈچۈن 
ىرىمىز ئالهملهرگه رەهمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن ئۇلۇغ پهيغهمب

ههزرىتى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ۋە ساالمالرنى 
ئۇنىڭ  ۋە ئۇنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساهابىلىرىغا. يولاليمهن

يولىنى داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتقان مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمغا 
 .مهڭگۈلۈك ئامانلىق تىلهيمهن

الدىنقى ئىنسانىيهتنىڭ بۇ دۇنيادىكى ئهڭ شهرەپلىك ۋە ئهڭ ئ
ۋەزىپىسى ئۆزىنىڭ ياراتقۇچىسىنى تونۇش ۋە ئۇنىڭ ئىستىگىنى 
بويىچه هايات كهچۈرۈش ئىكهنلىكىدە پۈتۈن ساماۋى دىنالر 

ئالاله تائاال . ئوتتۇرىسىدا هېچقانداق ئىختىالپ يوقتۇر
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تهرىپىدىن كهلگهن دىنالرنىڭ ههممىسى پهقهت مۇشۇ ئىككى 
ى تونۇپ، ئۇنىڭ ياراتقۇچىن«. مهقسهت بىلهنال كهلگهن

دېگهن بۇ ئۇلۇغۋار شۇئار » بويىچه ياشاش شهرىئىتىنىڭ تهلىپى
 . دەپ ئاتىلىدۇ» ئىبادەت«ئىسالم دىنىدا 

بارماق بىلهن بهزى كىشىلهر چۈشهنگهندەك ئىبادەت 
سانىغىلى بولىدىغان ۋە بىر قانچه مىنۇتنىڭ ئىچىدە ئادا 

بهلكى . ۇقىلىپ بولىدىغان چهكلىك ئهمهللهرنىال كۆرسهتمهيد
تۇرۇشلىرىنى، ئۇنىڭ -ئىبادەت مۇسۇلماننىڭ پۈتۈن يۈرۈش

هاياتىنىڭ ههممه ساههلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان چوڭ بىر 
بىلهن  ئېنىقلىمايۇقىرىقى - ئىبادەت ؛دېمهك. ئاتالغۇدۇر
. ههممه جايدا ۋە ههممه ئىشتا تهلهب قىلىنىدۇ -ئېيتقاندا

ىن، ئائىلىدە پاسىق، ئههۋال مۇنداق ئىكهن، مهسچىتته مۆم
-جهمئىيهتلهردە كوممۇنىست، بازارالردا ئالدامچى، سودا-ئىدارە

سېتىقتا ساختىپهز بولغانالرنى ههرگىزمۇ ئالاله تائاالنىڭ تهلهب 
قىلغىنى بويىچه ئىش كۆرۈپ، ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلغان هالدا 

نىڭ ىنسانئ چۈنكى ئىبادەت. ياشىغۇچىالر دېگىلى بولمايدۇ
تۇرۇشلىرىنى رەتكه سالىدىغان، قىڭغىرلىقلىرىنى -ۈشپۈتۈن يۈر

بۈيۈك ئىساله قىلىپ تۈزىتىدىغان تهربىيه خاراكتېرىگه ئىگه 
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 هاياتىدىكى بارلىق شۇنىڭ ئۈچۈن ئىبادەت مۆمىننىڭ. نېمهتتۇر
ددى هۆددە ۇههرگىزمۇ خ ئىبادەت. ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ ئىشالرنى

قويۇق قىلىپ -اقارنى يامىنى -ياخشى ڭقىلىنغان ۋەزىپىنى
ئارقا ئىشىكتىن ئۆتكۈزىۋەتكهندەك ئۆتكۈزىۋەتكىلى بولىدىغان 

يېگانه ۋە چهكسىز -يهككه، بهلكى ئۇ بولماستىننهرسه 
ئىبادەتلهرنى . قۇدرەتلىك ئالالهقا قىلىنىدىغان ئهمهلدۇر

 . هوشيار ۋە ئادالهتلىكتۇرزات تاپشۇرۇپ ئالغۇچى 

بويىچه  ىڭ تهلىپىشهرىئىتىنياراتقۇچىنى تونۇپ، ئۇنىڭ «
دېگهن شۇئارنىڭ تهقهززاسىنىڭ ئىنسان هاياتىدا  »ياشاش

بهلگىلىك رول ئوينىشى ئۈچۈن بهزى مهخسۇس ئىبادەتلهر 
دىن بولۇپ، ئۇالر ناماز، روزا، زاكات ۋە ههج  قاتارلىقالر ېكىتىلگهنب

 .ئىبارەتتۇر

 :رىىلئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇش شهرت    

مۇسۇلماندىن سادىر بولغان ههر  ئىسالم دىنى پرىنسىپىدا،
ئىبادەتنىڭ ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا قوبۇل  -قانداق بىر ئهمهل

بولىشى ئۈچۈن ئىككى چوڭ شهرت بار بولۇپ، بىرى ئىخالس، يهنه 
بىرى ئىبادەتنىڭ رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇن 



      

9 

بۇ ئىككى شهرت تولۇق هازىر بولمىغان قانداقال بىر . بولىشىدۇر
بۇنىڭ . قوبۇل بولمايدۇ هوزۇرىدائىبادەت ئالالهنىڭ -همهلئ

 :تهپسىالتى تۆۋەندىكىدەك

ئىخالستىن مههرۇم . ئىخالس ئىبادەتنىڭ كاپالىتىدۇر. ١
. قالغان ئىبادەت ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا رەت قىلىنىدۇ

ههر ئىشنى ئالاله تائاال ئۈچۈنال قىلىش يهنى قىلماقچى -ئىخالس
ئىبادەتته پهقهت ئالاله تائاالنىڭ -انداق  بىر ئهمهلبولغان ههر ق

بۇ ههقته ئالاله تائاال . رازىلىقىنى كۆزلهش دېگهنلىكتۇر

وا ارلّـَه ﴿ :قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ بودو َعب َِ  
ّ
وا ََ  َمرو

و
َوَ ا م

نََفاَء  يَن حو و اَلّ
َ
بَلَ�َ  َ ئۇالر پهقهت «: تهرجىمىسى ﴾ْو

قا خالىس قىلغان، ههق دىنغا ئېتىقاد ئىبادەتنى ئالاله
ئالالهقىال ئىبادەت قىلىشقا ) يالغۇز(قىلغان هالدا 

 ]. ئايهت-٥سۈرە بهييىنه [» .بۇيرۇلدى

ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولىشى « :ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر
پهقهت نىيهتلهرگه باغلىقتۇر، ههركىم ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان 
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ن ههدىسى ئىخالسنىڭ دېگه)0F١(»نهرسىسىگه ئېرىشىدۇ
 .ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشىدا شهرت ئىكهنلىكىگه دەلىلدۇر

ئىبادەتنىڭ ئىسالم كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇن شهكىلدە ئادا . ٢
ئىبادەتنىڭ رەت قىلىنىشىغا سهۋەب  مهزكۇرقىلىنماسلىقى 

چۈنكى ئىسالم دىنىدا ههر قانداق بىر ئىبادەتنىڭ مهلۇم . بولىدۇ
ئۆزى خالىغان يول  بولۇپ، كىمكى بارسىستېمىسى  -قائىدە

. ئىتىبارغا ئىلىنمايدۇ سا، ئۇنىڭ ئهمهللىرىبىلهن ئىبادەت قىل
كىمكى ئهمهلىنى بىزنىڭ «: نىڭپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

دىنىمىزدا كۆرسىتىلگهن بويىچه قىلمايدىكهن، ئۇنىڭ 
دېگهن ههدىسى قۇرئان كهرىم ۋە )1F٢(»قىلغانلىرى رەت قىلىنىدۇ

دىسلهردە كۆرسىتىلگهن قائىدە بويىچه ئورۇندالمىغان سههىه هه
ئىبادەتلهرنىڭ ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا قوبۇل 

 .بولمايدىغانلىقىغا دەلىلدۇر

                                                           
 .بۇخارى رىۋايىتى )١(
 .مۇسلىم رىۋايىتى )٢(
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 :ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى    

 ،جىسمانىي ئىبادەت، ئىقتىسادىي ئىبادەت ؛ئىبادەت دائىسالم
 .دۇتۈرگه بۆلۈنى ئۈچ جىسمانىي ههم ئىقتىسادىي ئىبادەت دەپ

-ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش، ئاتا: جىسمانىي ئىبادەت دېگىنىمىز
ئانىنىڭ خىزمىتىنى قىلىش دېگهنگه ئوخشاش بهدەننىڭ 

 .ههرىكىتى بىلهن ئورۇندىلىدىغان ئىبادەتلهرنى كۆرسىتىدۇ

زاكات، سهدىقه ۋە فىتىر : ئىقتىسادىي ئىبادەت دېگىنىمىز
ياردەم قىلىش  ددىماسهدىقىسى بېرىش، يوقسۇلالرغا خالىسانه 

دېگهنگه ئوخشاش پۇل سهرپ قىلىش بىلهن ئادا قىلىنىدىغان 
 .ئىبادەتلهرنى كۆرسىتىدۇ

جىهاد، ههج، : جىسمانىي ههم ئىقتىسادىي ئىبادەت دېگىنىمىز
ئۆمرە، ئىلىم تههسىل قىلىش يولىدا سهپهر قىلىش دېگهنگه 

مال سهرپ -ئوخشاش بهدەننىڭ ههرىكىتى بىلهن ههم پۇل
 .بىلهن قىلىنىدىغان ئىبادەتلهرنى كۆرسىتىدۇقىلىش 
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 :ئىبادەتته ۋاكالهت     

جىسمانىي ئىبادەتلهردىن ناماز ئۈچۈن ۋاكالهت قوبۇل .١    
 .قىلىنمايدۇ

).  يهنى بىراۋ يهنه بىرى ئۈچۈن ناماز ئوقۇپ قويۇشى جائىز ئهمهس(
بىرلىككه  ىرىبۇنىڭغا پۈتۈن ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىمل

روزىسى قالغان هالدا  نهزرەئهمما ئۈستىدە پهرز ياكى  .كهلگهندۇر
ئۇنىڭغا  پهرزەنتلىرىئۆلۈپ كهتكهن ئادەم ئۈچۈن ئۇنىڭ 

 .ۋاكالىتهن روزا تۇتۇپ قويۇش مهسىلىسىدە ئىختىالپ بار
غان ىنرىۋايهت قىل رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن ئىبنى ئابباس        

 :ىنبىر ئايال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمد :ههدىسته
ئانام ئۆلۈپ كهتتى، ئۇنىڭ ئۈستىدە ئاتىۋەتكهن ! لالهۇيارەسۇل«

دەپ  »بوالمدۇ؟ ئۇنىڭ ئۈچۈن تۇتسامروزىسى قالغان ئىدى، مهن 
ههئه، تۇتۇپ « :سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

قويسىڭىز بولىدۇ، ئېيتىڭچۇ، ئهگهر ئانىڭىزنىڭ ئۈستىدە 
. دېگهن »، تۆلهيتتىڭىز ئهمهسمۇ؟بىراۋنىڭ قهرزى بولغان بولسا

  ].رىۋايىتى مۇسلىمۋە ئىمام بۇخارى [
غان يهنه ىنرىۋايهت قىل رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن ئىبنى ئابباس     

بىر ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن : تهبىر ههدىس
ئانىسىنىڭ رامىزاندا تۇتالمىغان پهرز روزىسى قالغان هالدا ۋاپات 

ئۇنىڭ ئورنىغا روزا تۇتۇپ قويۇش ههققىدە بولغانلىقىنى ۋە 
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ئاناڭنىڭ « :دىنسورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ
 ۋېدى،دەپ سورى ؟ۇنى ئۆتهمتىڭئۈستىدە بىراۋنىڭ قهرزى بولسا، ئ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ، دىدې ههئه، ئۆتهيتتىم: ئۇ كىشى
ئالالهنىڭ ههققىنى ئادا قىلىش ههممىدىن  :ئۇنىڭغا

 ].رىۋايىتى مۇسلىم ۋەئىمام بۇخارى [ .دېدى »،هىمدۇرمۇ
هلىي مهزههبلىرىگه كۆرە، بههنهفىي، شافىئىي، مالىكى ۋە ههن     

هايات ئادەم ئۈچۈن باشقا بىرىنىڭ روزا تۇتۇپ قويۇشى جائىز 
ئهگهر . ئادەم تېنى ساق بولسا ئۆزى تۇتىدۇئۇ چۈنكى . ئهمهس

ئهگهر ساقىيىشتىن . تۇتىدۇغاندا قازاسىنى كېسهل بولسا، ساقاي
ئۈمىد بولمىسا ياكى بهك قېرىپ كهتكهن بولسا، تۇتالمىغان ههر 

 .شهرىئهتته بهلگىلهنگهن بويۇنچه كاپارەت بېرىدۇبىر كۈنى ئۈچۈن 

ئهمما ئۆلۈپ كهتكهن ئادەمنىڭ تۇتالمىغان روزىسىغا كهلسهك،  
شافىئىي مهزهىبىگه كۆرە، ئۇنىڭ پهرزەنتلىرى تۇتۇپ قويۇش 

بىرىنى  يولدىن بېرىشتىن ئىبارەت ئىككى كاپارەتاكى ي
ههنبهلىي مهزهىبىگهر كۆرە، مېيتنىڭ تۇتالمىغان . تالاليدۇ

روزىسى ئاتىۋەتكهن روزا بولسا، ئۇنىڭ پهرزەنتلىرىدىن بىرى تۇتۇپ 
قويسا بولىدۇ، ئهگهر رامىزاننىڭ روزىسى بولسا، تۇتۇپ قويۇشقا 

زههبلىرىگه كۆرە، مېيت ئۈچۈن مالىكىي ۋە ههنهفىي مه. بولمايدۇ
نى سىروزى هاياتلىقىدا تۇتالمىغانروزا تۇتۇلمايدۇ، ناۋادا مېيت 
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 كاپارەتئادا قىلىپ قويۇش ههققىدە ۋەسىيهت قىلغان بولسا، 
(بېرىش بىلهن ئادا قىلسا بولىدۇ

2F

٣( 

ئىهسانغا -زاكات، فىتىر سهدىقىسى ۋە ههر قانداق بىر خهير. ٢
بادەتلهردە ۋاكالهت قوبۇل قىلىنىدۇ، ئوخشىغان ئىقتىسادىي ئى

ئىهسان قاتارلىقالرنى -يهنى زاكات، فىتىر سهدىقىسى ۋە خهير
ههقلىق بولغان كىشىلهرنىڭ قوللىرىغا يهتكۈزۈپ بېرىش ۋە 

مال ئىگىسى باشقا -پۇل ،تهقسىم قىلىشقا ئوخشىغان ئىشالردا
 .بىرىنى ۋەكىل قىلىپ بهلگىلىسه بولىدۇ

مانىي ههم ئىقتىسادىي ئىبادەتلهرنى ههجكه ئوخشىغان جىس.٣
بىراۋنىڭ باشقا بىرى ئۈچۈن ئادا قىلىپ قويۇش مهسىلىسىدە 

ئىختىالپ  نىڭ كۆزقاراشلىرىدائىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى
مالىكىي مهزهىبىدىن باشقا مهزههبلهرگه كۆرە، جىسمانىي . بار

ت ههم ئىقتىسادىي ئىبادەتلهرنى مهلۇم شهرتلهر ئاستىدا ۋاكاله
ئالاله ههممىدىن توغرىسىنى  .ۇبىلهن ئادا قىلغىلى بولىد

 .بىلگۈچىدۇر

                                                           
 .ئىلىندى بېتىدىن-٣٢٧ناملىق كىتابنىڭ »ئىبادەتلهردە ۋاكالهت«)٣(
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 بهدەل ههجنىڭ شهرىئهتتىكى هۆكمى

 :بهدەل ههج دېگهن نېمه؟    

ياكى ئۆلۈپ  ههرەمگه كېلهلمهيدىغان دېگىنىمىز، بهدەل ههج 
ئۇنىڭ ئۈچۈن باشقا بىرىنىڭ ههج پائالىيىتىنى  كهتكهن كىشى

بۇنداق قىلغان . ۇشى دېگهنلىكتۇرئادا قىلىپ قويئۈچۈن 
يهنى كىم ئۈچۈن نىيهت  ههجنىڭ ساۋابى قىلدۇرغۇچىغا

بهدەل ههجنى قىلغۇچىغۇمۇ . بولىدۇ قىلىنغان بولسا شۇنىڭغا
ئۈمىد ساۋاب يېزىلىشى  اليىقئۇنىڭ نىيىتى ۋە ئىخالسىغا 

 .قىلىنىدۇ

 :بهدەل ههجنىڭ دەلىلى    

هىسساالمدىن كهلگهن بهدەل ههج ههققىدە پهيغهمبهر ئهلهي 
 :سههىه ههدىسلهر تۆۋەندىكىلهردۇر

سهئىد ئىبنى جۇبهير ئابدۇلاله ئىبنى ئابباستىن رىۋايهت . ١
قىلىدۇكى، جۇههينه قهبىلىسىدىن بىر ئايال پهيغهمبهر 

ئانام پهرز « :ئهلهيهىسساالمنىڭ هۇزۇرىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىن
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 )3F٤()الغانئۈستىگه ئېلىۋ(ههجنى ئادا قىلىشقا نهزر قىلغان
بولسىمۇ، ئۇنى ئادا قىاللماي ئۆلۈپ كهتتى، شۇڭا ئانام ئۈچۈن مهن 

پهيغهمبهر . دەپ سورىۋىدى ،ههج قىلىپ قويسام بوالمدۇ؟
ههئه، ئانىڭىز ئۈچۈن ههج  :ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ

ئېيتىڭچۇ، ناۋادا ئانىڭىزنىڭ . قىلىپ قويسىڭىز ئهلۋەتته بولىدۇ
بولغان بولسا، ئۇنى ئادا قىالمتىڭىز؟ ئالالهنىڭ بوينىدا قهرزى 

چۈنكى ئالالهنىڭ ههققى ئادا قىلىشقا ! ههققىنى ئادا قىلىڭالر
 . )4F٥(».ئهڭ ههقلىقدۇر، دېدى

سۇاليمان ئىبنى يهسار رىۋايهت قىلىدۇكى، ئىبنى ئابباس . ٢
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋىدا ههججىنى «: مۇنداق دېگهن

قهبىلىسىدىن بىر ئايال كېلىپ،  قىلغان يىلى خهسئهم
ئالالهنىڭ بهندىلىرىگه ههجنى پهرز ! يارەسۇلهلاله:"ئۇنىڭدىن

قىلىشى ئاتامنىڭ قېرىپ ئۇالق ئۈستىدە ئولتۇرالمايدىغان 
ۋاقتىغا توغرا كېلىپ قالدى، مهن ئاتام ئۈچۈن ههج قىلسام 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دەپ سورىۋىدى"ئۇنىڭدىن ئادا بوالمدۇ؟
  )5F٦(»دەپ جاۋاب بهردى» ههئه«: ۇنىڭغائ

                                                           
ىن ۋەدە قىلىش دېگهن مهنىلهردە ئۈستىگه ئېلىۋېلىش، چ: سۆزى» نذر«ئهرەب تىلىدىكى )٤(

ئۆزىگه ۋەدە بېرىپ، -بۇنىڭغا بىنائهن، بىراۋ بىرەر ياخشى ئىشنى قىلىش ئۈچۈن ئۆز. كېلىدۇ
 . بۇ ئىشنى ئۈستىگه ئالغاندىن كېيىن، ئۇنىڭ ئۇنى ئادا قىلىشى ۋاجىب بولۇپ قالىدۇ

 .بۇخارى رىۋايىتى )٥(
 .بۇخارى رىۋايىتى )٦(
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پهيغهمبهر «، غان ههدىستهئىبنى ئابباستىن رىۋايهت قىلىن.٣
" شۇبرۇمه ئۈچۈن لهببهيكه"ئهلهيهىسساالم بىر ئادەمنىڭ 

كىم ئۇ شۇبرۇمه : دېگهنلىكىنى ئاڭالپ قېلىپ، ئۇنىڭدىن
 ئۇ مېنىڭ قېرىندىشىم :ئۇ كىشىدېگهن؟ دەپ سورىۋىدى، 

ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر. ىدى دەپ جاۋاب بهردىئ) تۇغقىنىم(
دەپ  ىڭ؟دئۆزۈڭ ئۈچۈن ههج قىلىپ بولغانمى: ئۇنىڭدىن

ئاندىن پهيغهمبهر  .دەپ جاۋاب بهردى، ياق: ئۇ .سورىدى
ئاۋۋال ئۆزۈڭ ئۈچۈن ههج قىل، ئاندىن : ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

ئالدىنقى ئىككى ههدىسته  )6F٧(.دېدى »قىلههج  شۇبرۇمهڭگه
يغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىرى، ههجنى ئارمان قىلىپ يۈرۈپ په

ئۆلۈپ كهتكهن، يهنه بىرى، قېرىلىقتىن ئۇالق ئۈستىدە 
ئولتۇرالمايدىغان هالهتتىكى ئىككى كىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ 
 .پهرزەنتلىرىنىڭ بهدەل ههج قىلىپ قويىشىغا رۇخسهت قىلغان

كى كېيىنكى ههدىسته بولسا، بىراۋنىڭ قېرىندىشى يا 
تۇغقىنى ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىپ قويۇشنىڭ جائىزلىقى ۋە 
ئاۋۋال ئۆزىنىڭ ههج قىلىپ بولغان بولىشى شهرت ئىكهنلىكىگه 

بۇ ههدىسلهردىن تۆۋەندىكىدەك هۆكۈملهرنى . ئىشارەت قىلىنغان
 :چىقىرىشقا بولىدۇ

                                                           
دەپ باهالىغان » سههىه«ئالبانى شهيخ . قىلغان ئىبنى ماجه رىۋايهت)٧( 

 .ههدىس



      

18 

ئۆزىگه ۋەدە بېرىپ ههج قىلىشنى ئۈستىگه ئالغان  -ئۆز. ١
ا قىلىشقا كهلگهندە شارائىت يار بهرمهي، بولسىمۇ، ئۇنى ئاد

ههرەمگه بارالماستىن ئۆلۈپ كهتكهن مۇسۇلمان ئادەم ئۈچۈن 
ئاۋۋال ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى ههج پهرزىنى ئادا قىلىپ بولغان 

 . بالىلىرىدىن بىرى خالىسانه ههج قىلىپ قويسا بولىدۇ

 ئهگهر بالىسى بولمىسا ياكى بولغاندىمۇ ههرەمگه بارالمىسا،  
يېقىن تۇغقانلىرىدىن بىرى، ئۇمۇ بولمىغاندا، دىيانىتى ۋە 

ئۇنىڭ راستچىللىقى بىلهن تونۇلغان ياخشى كىشىلهردىن بىرى 
 .ههج قىلىپ قويسا بولىدۇ ئۈچۈن

 نېمه ئۈچۈن بهدەل ههجنى ئۆزىنىڭ بالىسى قىلغىنى ئهۋزەل؟

چۈنكى ههج پهرزىنى ئادا قىلىش جهريانى خۇددى كۈندىلىك  
نامازنى ئادا قىلىش جهريانىغا ئوخشاشال ئىبادەت بهش ۋاخ 
نامازدىكى قىيام، رۇكۇ، سهجدە، تهشهههۇد قاتارلىق . جهريانىدۇر

قىلىنسا، پ تهله هتپائالىيهتلهردە قانداق ئىخالس ۋە سهمىمىي
ههج پائالىيهتلىرىدىكى مىنادا تۇرۇش، ئهرەفاتتا هازىر بولۇش، 

ۋىنى سهئى قىلىش كهبىنى تاۋاپ قىلىش، سافا بىلهن مهر
ئىخالس ۋە سهمىمىيهت  ئوخشاشالقاتارلىق پۈتۈن پائالىيهتلهردە 

ناۋادا بۇ ئىخالس ۋە سهمىمىيهت يېتهرلىك . تهلهب قىلىنىدۇ
بولمىسا، خۇددى ساختا پۇل بانكىدا ئاقمىغاندەك، بۇنداق ههجمۇ 
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ۋە  چۈنكى ئىخالس ئهمهل. ئالاله تائاالنىڭ دەرگاهىدا ئاقمايدۇ
 .ىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ كاپالىتىدۇرئىبادەتن

ئىنسانالرنىڭ خاراكتېرى ههممىگه مهلۇمكى، بىراۋ ئۆزىنىڭ  
 ،بالىسى ياكى بىر تۇغقان قېرىندىشى ،ئاتىسى ياكى ئانىسى
ئۈچۈن بهدەل ههج قىلغىنىدا، ياكى دوستى سۆيۈملۈك ئۇستازى 

ئۇنى چوقۇم ۋايىغا يهتكۈزۈپ خۇددى ئۆزى ئۈچۈن قىلىۋاتقاندەكال 
ئهمما بىراۋ . بۇنى هېچكىم ئىنكار قىاللمايدۇ. ئادا قىلىدۇ

كۆرۈپ باقمىغان يات بىرى ئۈچۈن بهدەل ههج قىلماقچى بولسا، 
بۇ  ،ئالدىنقىالر ئۈچۈن بهدەل ههج قىلغان دەرىجىدە قىالمدۇ؟

چۈنكى ئىنسان ئۆزىنىڭ ياكى خۇددى ئۆزىنى . مۇمكىن ئهمهس
ن باشقىالرنىڭ سۆيگهندەك سۆيىدىغان بىرىنىڭ ئىشىدى

ئىشىنى تولۇپ تاشقان قىزغىنلىق ۋە ههۋەسكارلىق بىلهن 
بۇ دۇنيانىڭ . بهلكى بولىشىغا قىلىپ قويىدۇ. قىلمايدۇ

بهدەل  ،ئىشلىرىدا شۇنداق بولغان يهردە، ئاخىرەتلىك ئىشالردىچۇ؟
ئۆزى ياكى ئۆزىدەك سۆيگهن بىرى  ،ههجنى ئادا قىلىشتىچۇ؟

ەل ههج قىلغان ئادەم هاجىالر بولمىغان كىشىلهر ئۈچۈن بهد
ماڭغاندەك ماڭىدۇ، ئۇالر ئولتۇرغاندەك ئولتۇرىدۇ، كهبىنى تاۋاپ 

نىدۇ، وى قىلىدۇ، مىنادا قيقىلىدۇ، سافا بىلهن مهرۋىنى سهئ
هاجىالر قىلغان بارلىق پائالىيهتلهرنىڭ ، يهنى تۇرىدۇئهرەفاتتا 

بهلكى ئۇ  !ئهمما قانداق قىلىدۇ؟. نى قىلىدۇسىههممى
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چۈنكى ئۇنىڭ ئۈچۈن . ەسمىيهت هېسابىدا قىلىپ قويىدۇر
تىزرەك بۇ رەسمىيهتتىن قۇتۇلۇپ ئارام  ،مۇهىم بولغان ئىش
شۇڭا مۇنداق ئادەم سىرتقى پائالىيهتلهرنى . ئېلىش بولۇپ قالىدۇ

ئادا قىلغان بىلهن ئۆزىنى ئىبادەت ئىچىدە تۇرغاندەك هېس 
ە باشقىالرنىڭ قىلمىغانلىقتىن، ههج پائالىيهتلىرى ئىچىد

غهيۋىتىنى قىلىش، ئىبادەت ۋاقتىدا ئۇخالش، كىشىلهرگه زىيان 
يهتكۈزۈش، تاماكا چېكىش، پۇلى بار تۇرۇپ تارقىتىلغان 

-سهدىقىلهرگه يۈگۈرۈش، هاجىالرغا ئازار بېرىش قاتارلىق گۇناه
 . مهسىيهتلهردىن ساقلىنالماسلىقى مۇمكىن

ل ئۈچۈنال قىلغان ئۇنىڭ ئۈستىگه بۇ بهدەل ههجنى پهقهت پۇ
بولسىچۇ؟ خۇددى كىشىلهر كۈنلۈكىنى سېتىۋالىدىغان 
مهدىكارالردەكال ئۆزىنى بىراۋغا بهدەل ههج قىلىش ئۈچۈن 

كۈنلۈك سېتىشنى ئادەت قىلىۋالغان بىر ئادەمدە قانچىلىك ٥
  .؟!ئىخالس بولسۇن

مۇنداقالرنىڭ قىلغان ههج بهدىلىنىڭ قوبۇل بولماسلىق 
چۈنكى . رنىڭكىدىن ئهلۋەتته يۇقىرىنىسبىتى ئاۋۋالقىال

ئاۋۋالقىالر پۇل ئۈچۈن ههج قىلمىغان بولسىمۇ، ههجنىڭ پهرز، 
ۋاجىبلىرىنى تولۇق ئورۇندىماسلىقى، ئىخالسسىزلىق ۋە 

ههجنىڭ ساۋابىدىن مهزكۇر ن دىسهمىمىيهتسىزلىكى سهۋەبى
مههرۇم قالسا، كېيىنكىلهر پۇلغا يالالنغانلىقى ۋە پۇلنىال 
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. هج قىلغانلىقى سهۋەبلىك ساۋابتىن  مههرۇم قالىدۇكۆزلهپ ه
 .يوق ساۋابنى كىمگه بېرەلىسۇن؟ لىسى ئوتتۇرىداههر ئىككى

ههج قىلىشقا شارائىتى تولۇق تۇرۇپ، هاياتىدا بىرەر قېتىم . ٢
بولسىمۇ ههج قىلىشنى ئويالپ قويمىغان، يولىنىمۇ ماڭمىغان 

ىنغان بهدەل ههج ۋە شۇ هالىتى بىلهن ئۆلگهن ئادەم ئۈچۈن قىل
چۈنكى ئادەمنىڭ ئۆزى بىۋاسىته قىلغان . قوبۇل بولمايدۇ

ئىبادەتلىرىدىنمۇ بهزىسى تۈرلۈك يېتهرسىزلىكلهر تۈپهيلى 
قوبۇل بولمايدىغان تۇرسا، بىراۋ ئۆزى ئورۇنداشنى خالىمىغان بىر 
ئىبادەتنى باشقا بىرى كېلىپ زورىغا ئۇنىڭغا تېڭىپ ئورۇنداپ 

 ،ئۇنىڭدىن قوبۇل قىالمدۇ؟ مهزكۇر ئىبادەتنىئاال ئالاله تا ،قويسا
ئۇنىڭ ئۈستىگه ئىبادەت ههر كىم ئۆزى قىلىش بىلهنال ئادا 

ئهگهر پۇل بىلهن ئادەم يالالپ ئىبادەتنىڭ . ئهمهلدۇرتاپىدىغان 
پۇلى  ،مهسئۇلىيىتىدىن چىققىلى بولىدىغان ئىش بولسا ئىدى

 . بوالتتى بار مىليونېرالر ئهڭ ئاۋۋال جهننهتكه كىرسه

ئهمدى ههدىسته، ئۆلۈپ كهتكهن ئايال ئۈچۈن ئۇنىڭ قىزىنىڭ  
ههج قىلىپ قويۇشىنىڭ سهۋەبى شۇكى، ئايال ئۆزىگه ههج پهرز 
بولىشىنىڭ شهرتلىرىگه توشقانلىقتىن، ههج پهرزىنى ئادا 
قىلىشنى ئۈستىگه ئېلىۋالغان، ئهمما ئۇنى ئادا قىلىشقا ئۆمرى 

ههج ئۇنىڭ  لىكى سهۋەبىدىن،نيار بهرمهستىن ئۆلۈپ كهتكه
ئۇنىڭ قىزىنىڭ ئانىسى ئۈچۈن ههج ، ئۈستىدە قهرز بولۇپ قالغان
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. بولۇپ قالغان قىلىپ قويىشى جائىزال ئهمهس، بهلكى پهرز
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مهزكۇر ههدىستىكى 

ئېيتىڭچۇ، ناۋادا ئانىڭىزنىڭ بوينىدا قهرزى بولغان بولسا، ئۇنى «
 .دېگهن سۆزى بۇنى ئىپادىلهيدۇ »ىالمتىڭىز؟ئادا ق

يېتهرلىك ئىقتىسادقا ئىگه بولۇش ۋە يولنىڭ ئوچۇق  گهههج. ٣
بولىشىدىن ئىبارەت شهرتلىرىگه توشمىغانلىقتىن، ههج 
. قىاللماي ئۆلۈپ كهتكهنلهر ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىنمايدۇ

چۈنكى ئۇالر هايات ۋاقتىدا ههج قىلىش شهرتلىرىگه 
بىراۋغا هايات . قى ئۈچۈن ئۇالرغا ههج پهرز بولمىغانتوشمىغانلى

      .ۋاقتىدا پهرز بولمىغان ههج ئۇ ئۆلگهندىن كىيىن پهرز بولمايدۇ

مۇسۇلماندا تۆۋەندىكى بهش تۈرلۈك شهرت تېپىلسا ئۇ 
 :كىشى ئۈچۈن ههج قىلىش پهرز بولىدۇ

باالغهتكه يهتكهن -٢ .شى كېرەكىمۇسۇلمان بول-١       
. هۇشى جايىدا بولىشى كېرەك-ئهقلى-٣. ېرەكبولىشى ك

ئهقىلسىز كىشىگه ههج قىلىش پهرز بولمايدۇ ۋە ئهقلى 
. يوق هالهتته قىلىنغان ههجمۇ  ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

. هۆر بولۇش كېرەك-٤. ئۇنىڭ ئۈچۈنمۇ ههج قىلىنمايدۇ
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كهلگۈچه يهتكۈدەك -ههج قىلىش ئۈچۈن بېرىپ-٥
، يول تلىكى ياخشى بولۇشساالمه-ئىقتىسادى بولۇش، تهن

ئايال كىشى ئۈچۈن مههرەم بولۇش . كېرەك ئوچۇق بولۇش
 .مههرىمى بولمىغان ئايالغا ههج پهرز بولمايدۇ. كېرەك

ئانىغا ئاتاپ -ئهمدى شۇنداق بولسىمۇ، ئۆلۈپ كهتكهن ئاتا 
بهدەل ههج قىلدۇرۇپ قويسا ساۋاب بولمامدۇ؟ دېگهن سوئال 

 :داق جاۋاب بېرىلىدۇبۇنىڭغا مۇن. كېلىشى مۇمكىن

ئانىسىنى ساۋابتىن بههرىمهن قىالي دېگهن ئادەم -ئاتا) ١(
-بهدەل ههج ئۈچۈن ئاتىغان پۇلىنى جهمئىيهتتىكى يېتىم

سه تالىبلىرىغا، تۇغقانلىرى ىيېسىرالرغا، تۇل ئايالالرغا، مهدر
 بىلىم يۇرتلىرىدا ئىقتىسادىياكى قوشنىلىرىنىڭ 
سهرپ بولسا، شۇالرغا  ەنتلىرىپهرزقىيىنچىلىق تارتىۋاتقان 

، ئۇنى بهدەل ههج قويمىچىسىغا بهرگهندىن ياكى قويمىچى قىلسا
بولمىسىمۇ بىرال ئادەمگه بېرىپ ئۇنى بههرىمهن قىلغاندىن 

ئهجىر تاپىدىغانلىقىنى بۈيۈك نهچچه ههسسه ئارتۇق ساۋاب ۋە 
بىلسه ئىدى، هېچكىم ئاتىغان پۇلىنى ساۋاب بولىشى نامهلۇم 

ئىشقا سهرپ قىلماي، يوقسۇلالرنى يۆلهشتىن ئىبارەت  بولغان
 .ساۋابى ئېنىق ۋە كاپالهتلىك ئىشقا خهرج قىلغان بوالتتى
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زاكاتنى، سهدىقىنى ۋە ههر قانداق بىر خهير ئىهساننى ) ٢(
يىراقالرغا بهرگهندىن كۆرە، ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرى ياكى 

ىگه تونۇشلىرى ئارىسىدىكى ئېهتىياج ئىگىلىر ،قوشنىلىرى
رەهىمنىڭ ساۋابىدىن ئىبارەت -سهدىقىنىڭ ههم سىله، بهرسه

ئىككى قات ساۋاب قازىنىدىغانلىقىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
ئههۋال بۇنداق ئىكهن، راستىنال . ههدىسلىرىدە بايان قىلىنىدۇ

ساۋاب ئىزدىگهن ئادەم  ئۆزى تونۇمايدىغان ئادەملهرگه بهدەل ههج 
دېمهستىن، كۆز ئالدىدىكى نهق ساۋاب  قىلدۇرۇپ ساۋاب تاپىمهن

بۇ ئىككى قات ساۋابنى . بولىدىغان ئىشالرغا پۇل سهرپ قىلىدۇ
ئالالهنىڭ ئىزنى -ئانىسىغا ئاتىسا، -ههركىم ئۆلۈپ كهتكهن ئاتا

 .يېتىدۇئۇالرغا  ىساۋابمهزكۇر ئىشنىڭ  -بىلهن

جهمئىيهتتىكى ئېهتىياج ئىگىلىرىنىڭ هالىدىن خهۋەر ) ٣(
جهمئىيهتتىكى قول ئىلكىدە بار كىشىلهرنىڭ تېپىش شۇ 

ئۈستىگه پهرز بولۇپال قالماستىن، بهلكى ئىماننىڭ 
 :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ .قهززالىرىدىندۇرته
قوشنىسىنىڭ ئاچ قالغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۆزى توق «

(ياتقان ئادەم مۆمىن بواللمايدۇ
7F

. ېگهن ههدىسى بۇنى ئىپادىلهيدۇد)٨
ئانىسىغا ساۋاب قازاندۇرۇشنى ئىستىگهن ئادەم -ئاتا راستىنال

ساۋابى كاپالهتكه ئېلىنمىغان بهدەل ههجنى قىلدۇرىمهن دەپ 
                                                           

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى )٨(
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يۈرمهستىن، ئاتىغان پۇلىنى مۇنداق زۆرۈر بولغان ئىجتىمائىي 
-ئاتا ،بۇ ئارقىلىق ئۇ ئادەم. پهرزنى ئادا قىلىشقا سهرپ قىلىدۇ

. ۇق ساۋابقا ئېرىشتۈرىدۇئانىسىنى تهسهۋۋۇر قىلغىنىدىنمۇ ئارت
چۈنكى پهرزنى ئادا قىلغاننىڭ ساۋابى نهپلىنى ئادا 
قىلغاننىڭكىدىن ئهلۋەتته ئارتۇق بولىدىغانلىقىنى هېچكىم 

 .ئىنكار قىاللمايدۇ

ئانىسى ئالهمدىن ئۆتۈشتىن بۇرۇن ئۆزى ئۈچۈن ههج -ئاتا) ٤(
قىلىپ قويۇشنى ۋەسىيهت قىلغان بولسا، ئۇنىڭ قالدۇرغان 

دۇنياسىنىڭ ئۈچتىن بىرىدىن كۆپ خهرج قىلماسلىق -مال
شهرتى بىلهن بهدەل ههج قىلىش ياكى قىلدۇرۇش 

 .پهرزەنتلىرىنىڭ ئۇستىدە مهجبۇرىيهت بولۇپ قالىدۇ

بىراۋغا بهدەل ههج قىلىپ قويماقچى بولغان ئادەمنىڭ ) ٥(    
ئاۋۋال ئۆزىنىڭ ئۈستىدىكى پهرز ههجنى ئادا قىلىپ بولغان 

 .تۇرتبولىشى شهر

تىرىكلهردىن قاتتىق ياشىنىپ قالغانلىقتىن ياكى ) ٦(    
ساقايمايدىغانلىقى ئېنىقالنغان كېسهلگه گىرىپتار 
بولغانلىقتىن، ئۆزىنىڭ ههج سهپىرىگه چىقىشىدىن ئۈمىد 
ئۈزۈلگهن ۋە ههج پهرزىنى ئادا قىلىشقا يېتهرلىك ئىقتىسادى 

دادىسى ئۈچۈن ى بولغان ئادەم ئۈچۈن ئۇنىڭ بالىلىرىدىن بىرەرس
 . بولىدۇسا ههج قىل
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ناۋادا بالىلىرى بولمىسا ياكى ئۇالر ههرەمگه بارالمىسا، 
دىيانىتىگه ئىشىنىلىدىغان كىشىلهردىن بىرەرسىگه  بهدەل 

 .جايىز بولىدۇههج قىلدۇرسا 

ئۆزىنىڭ دادىسى ياكى ئانىسى ئۈچۈن ههج قىلغان ئادەم  
ىممۇ كۆرۈپ باقمىغان بىلهن پۇلغا ياللىنىپ هاياتىدا بىر قېت

ئىبادەت جهريانىدىكى بىر ئادەم ئۈچۈن ههج قىلغان ئادەمنىڭ 
هالبۇكى، ههج دېگهن يۈرەكتىن  ،بىر خىل بوالمدۇ؟ كهيپىياتى

چىقمىسىمۇ  بولىشىچه بېجىرىپ قويسا بولىۋېرىدىغان 
رەسمىيهت ئهمهس، بهلكى ههجمۇ خۇددى نامازغا ئوخشاش ئهقىل، 

الرنىڭ ئىشتىراكى بىلهن ئورۇندىلىدىغان قهلب ۋە باشقا ئورگان
 . ئىبادەتتۇرئۇلۇغ 

پاسپورت بېجىرىش ئىمكانىيىتىنىڭ يوقلىقى ياكى ئۆزى ) ٧(
هۆكۈمهت كادىرى بولغانلىقتىن، ههجگه بارالمايدىغانلىقىنى 
باهانه قىلىپ، ئۆزى ئۈچۈن ئادەم يالالپ بهدەل ههج قىلدۇرۇش 

 . جائىز ئهمهس

انىيىتى يوق ئادەمگه ههج پهرز پاسپورت بېجىرىش ئىمك
چۈنكى بىراۋغا ههجنىڭ پهرز بولۇپ بهلگىلىنىشى . ئهمهس

. ئۈچۈن ئۇنىڭ ههج سهپىرى ئۈچۈن يولى ئوچۇق بولىشى شهرت
. پاسپورت ئااللمىغان ئادەمنىڭ يولى ئوچۇق بولمىغان بولىدۇ

 .شهرتىگه چۈشمهيدۇ ۇشپهرز بول نىڭههجئۇ كىشى شۇڭا 
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مائاشتىن ئايلىق  ؛كهلسهك چىلهرگهخىزمهت-ئىشچىئهمدى 
كىرىمى يوق، بالىلىرىنىڭ تۇرمۇشى، ئوقۇشى ئىقتىسادى باشقا 

ۋە بارلىق چىقىملىرى شۇ بىرال مائاشقا قاراشلىق بولۇپ قالغان، 
ئهگهر ههجگه بارغان تهقدىردە، مائاشىدىن ئايرىلىپ قېلىپ 
بالىلىرىنىڭ تۇرمۇشى ۋە ئوقۇشى ۋەيرانلىققا ئۇچراش 

چۈنكى ههج دېگهن ههج . دىكى ئادەملهرگه ههج پهرز ئهمهسخهۋپى
-سهپىرىگه چىققانلىق سهۋەبى بىلهن ئۆزىگه ياكى باال

زەخمهت يهتمهيدىغان -چاقىلىرىغا ماددى ياكى مهنىۋى زىيان
 . شارائىتتىكى ئادەملهرگىال پهرز بولۇپ بهلگىلىنىدۇ

ى قانداقال نامازن. ههج نامازغا ئوخشاش بىر پهرز ئهمهسپهرز      
ئهمما ههج ئۇنىڭ . شارائىتتا بولمىسۇن چوقۇم ئادا قىلىش پهرز

بولىدىغان شهرتلىك  يولىغا كۈچى يهتكهن ئادەمگه پهرز
 .ئىبادەتتۇر

ئههۋال بۇنداق ئىكهن، پاسپورت ئااللمىغانالر بىلهن ههج 
كادىرالرنىڭ -سهپىرىگه چىقالمايدىغان شارائىتتىكى ئىشچى

چۈنكى ئۇالرنىڭ . جائىز ئهمهس بهدەل ههج قىلدۇرۇشى
كۈنلهرنىڭ بىرىدە ههج قىلىش ئىمكانىيىتىگه ئىگه بولۇپ 

شارائىت تېپىلسا -ههج قاچان شهرت . بار لىقىقېلىش ئېهتىمال
شۇنىڭ ئۈچۈن هازىر ئىمكانىيىتىم يوق . شۇ چاغدا پهرز بولىدۇ

 .دەپال بهدەل ههج قىلدۇرۇش جائىز ئهمهس
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ئهگهر بۇ ئىككى خىل . پقىتىدىندۇرمانا بۇ، دىنىمىزنىڭ شه  
ئادەملهرگىمۇ ههج پهرز بولغان بولسا ئىدى، ئۇالر ئادا 

شۇڭا ئۇالر . قىاللمىغانلىقى سهۋەبلىك ئهلۋەتته گۇناهكار بوالتتى
ههج قىلىشقا ئارزۇسى بولغان بولسىمۇ، شارائىت يار بهرمىگهن 
 سهۋەبلىك ههج قىاللمىغانلىقى ئۈچۈن ئۇالردىن بۇ ئىبادەت

 .ساقىتتۇر

ناملىق مهشهۇر » فهتهۇلبارى«ئهلالمه هافىز ئىبنى ههجهر 
بهدەل ههجنى جائىز دېگهنلهرگه كۆرە،  «: ئهسىرىدە مۇنداق دېگهن

ههج پهرزىنى ئادا قىاللماي ئۆلۈپ كهتكهن ياكى ساقايمايدىغان 
لهج كېسىلىگه گىرىپتار بولغان ئادەملهر ئۈچۈن قىلىنغان اپ

بۇنىڭغا ههر قانداق كېسهللىك . پىدۇبهدەل ههجال ئادا تا
. چۈنكى كېسهلدىن ساقىيىشتىن ئۈمىد ئۈزۈلمهيدۇ. كىرمهيدۇ

ساراڭمۇ كىرمهيدۇ، چۈنكى ئۇنىڭ ئوڭشىلىپ قېلىشىدىن 
ئۈمىد بولىدۇ، تۈرمىگه كىرىپ كهتكهن ئادەممۇ كىرمهيدۇ، 

پېقىرمۇ . چۈنكى ئۇنىڭمۇ ئازاتلىققا چىقىشىدىن ئۈمىد بولىدۇ
چۈنكى ئۇنىڭمۇ پۇللۇق بولۇپ قېلىشىدىن ئۈمىد  كىرمهيدۇ،
  )8F٩(».ئۈزۈلمهيدۇ

 

                                                           
 .بهت-٧٠ توم،-٤ فهتهۇلبارى)٩( 
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قهدىمقى ئۆلىماالرنىڭ بهدەل ههج ههققىدىكى 
 قاراشلىرى

قهدىمقى ئۆلىماالرنىڭ ۋە مهزههب پېشىىۋالىرىنىڭ بهدەل   
ههج مهسىلىدىكى قاراشلىرى ههر خىل بولغان بولسىمۇ، پهقهت 

بهدەل ههج  ئۆزى ئۈچۈن هاياتلىق ۋاقتىدائۆلۈكلهردىن 
قىلىنىشنى ۋەسىيهت قىلغان ياكى ههج قىلىش شهرتىگه 
توشقان تۇرۇپ ههج قىاللماي ئالهمدىن ئۆتكهنلهر بىلهن 
تىرىكلهردىن ساقايماس كېسهلگه گىرىپتار بولغانلىقى ياكى 
قاتتىق ياشىنىپ قالغانلىقى سهۋەبلىك ههجگه 

ههج  بارالمايدىغانالردىن باشقىالر ئۈچۈن بهدەل
 .بىرلىككه كهلگهنقىلىنمايدىغانلىقىغا 
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 :مېيت ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىش مهسىلىسى    

مېيت ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىش مهسىلىسىدە، ههنهفىي ۋە 
مالىكىي مهزههبلىرىگه كۆرە، مېيت ئهگهر ئۆزى ئۈچۈن بهدەل 
ههج قىلىنىشنى ۋەسىيهت قىلغان بولسا، ئۇنىڭ قالدۇرغان 

ۈچتىن بىرىدىن ئارتۇق سهرپ قىلماسلىق دۇنياسىنىڭ ئ-مال
 .شهرتى بىلهن ئۇنىڭ ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىپ قويسا بولىدۇ

ئهمما شافىئىي ۋە ههنبهلىي مهزههبلىرىگه كۆرە، بىراۋ ههج 
ههج قىاللماي ئۆلۈپ  تۇرۇغلۇق،قىلىشنىڭ شهرتلىرىگه توشقان 

ن كهتكهن بولسا، ئۇ بهدەل ههج قىلىشنى ۋەسىيهت قىلغان بولسۇ
ياكى قىلمىسۇن، بالىلىرى ئۇنىڭ قالدۇرغان مال دۇنياسىدىن 
سهرپ قىلىپ بهدەل ههج قىلىپ قويىشى ئۇالرنىڭ ئۈستىدە 

(قهرزدۇر
9F

١٠( 

هايات ئادەم ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىش    
 :مهسىلىسى

هايات ئادەم ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىش مهسىلىسىدە، ههنهفىي، 
ىق ياشىنىپ شافىئىي ۋە ههنبهلىي مهزههبلىرى قاتت

                                                           
ناملىق »ئىسالم فىقهى ئېنسىكلوپېدىيىسى«ۋەهبه زۇههيلىينىڭ )١٠(

 .توم-٣ئهسىرى 



      

31 

قالغانلىقى ياكى ساقايماس كېسهلگه گىرىپتار بولغانلىقى 
سهۋەبلىك ههج سهپىرىگه چىقالمايدىغان ئادەم ئۈچۈن بهدەل ههج 

 . دەپ قارايدۇقىلىشنى جائىز 

 ئهمما مالىكىي مهزهىبىگه كۆرە، سهۋەب نېمه بولىشىدىن
كى چۈن. قهتئىينهزەر تىرىك ئادەم ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىنمايدۇ

جىسمانىي ئىبادەتتىن مهقسهت تهنگه رىيازەت چهككۈزۈش، ئۇنى 
ئارقىلىق روهانىيهتنى  بىر ئاز مۇشهققهت تارتقۇزۇش
ههج قىلىشقا بۇيرۇلۇشتىن . كۈچالندۇرۇش مهقسهت قىلىنىدۇ

مهقسهت ۋەتهندىن ئايرىلىپ مۇساپىرلىق تارتىش، ئىهرام 
شهيتانغا  باغالش ئارقىلىق ئاخىرەتلىك كىيىمنى ياد ئېتىش،

ى قىلىش، كهبىنى تاۋاپ يتاش ئېتىش سافا بىلهن مهرۋىنى سهئ
بىنى بىلمهيدىغان ەقىلىش قاتارلىق هېكمىتىنى ۋە سهۋ

هالبۇكى، . ئىشالردىمۇ ئالاله تائاالغا بويسۇنۇش قاتارلىقالردۇر
ههجنىڭ بۇ  ئۆيىدە ئولتۇرۇپ بهدەل ههج قىلدۇرغان ئادەم
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ىغانلىقى ۇرالمايدئاساسلىق غايىسىنى ئهمهلگه ئاش
 )10F١١(.مۇقهررەردۇر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

ناملىق »ئىسالم فىقهىئېنسىكلوپېدىيىسى«ۋەهبه زۇههيلىينىڭ )١١(
 .دىن ئىلىندىناملىق ئهسىرى»ئىبادەتته ۋاكالهت« .توم-٣ئهسىرى 
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هازىرقى زامان ئۆلىمالىرى نهزىرىدە بهدەل ههج 
 قىلىشنىڭ شهرتلىرى

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تۆۋەندە 
ئۆلىماالرنىڭ بهدەل ههج  ىدىكىتېتمىتهشۋىقات كو

قىلىشنىڭ شهرتلىرى ههققىدىكى پهتىۋاسىنى ئهينهن نهقىل 
 :ىلىمهنق

ههج سهپىرىگه چىقىشقا كۈچى يېتىدىغان كىشى ئۈچۈن -١ 
 .بهدەل ههج قىلىش قهتئىي جائىز ئهمهس

بهدەل ههج پهقهت ههج پهرزىنى ئادا قىاللماي ئۆلۈپ  -٢ 
ياشىنىپ قالغانلىق ياكى ساقايماس كېسهللىك ، كهتكهن

سهۋەبتىن ههج سهپىرىگه ئاتلىنىشتىن ئۈمىدى ئۈزۈلگهن 
 .ال قىلىنىدۇكىشىى ئۈچۈن

چۈنكى . بهدەل ههج يوقسۇل كىشىلهر ئۈچۈن قىلىنمايدۇ-٣
 .ئۇالرغا ههج پهرز ئهمهس

ئۆزى ئۈچۈن ههج قىلىپ بولمىغان ئادەمنىڭ باشقىسى  -٤
 .ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىشى جائىز ئهمهس
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ئايالنىڭ ئهر ئۈچۈن، ئهرنىڭ ئايال ئۈچۈن بهدەل ههج  -٥
 .قىلىشى جائىزدۇر

ىر ههجدە بىردىن ئارتۇق ئادەم ئۈچۈن بهدەل بىراۋنىڭ ب -٦
چۈنكى بىر ههجدە بىر ئادەم بىرال . ههج قىلىشى جائىز ئهمهس

 .بۇ بىر ههج بىر ئادەم ئۈچۈنال كۇپايه قىلىدۇ. ههج قىالاليدۇ

بهدەل ههج قىلغۇچىنىڭ مهقسىتى پۇل تېپىشال  -٧
 . بولماسلىقى الزىم

ىنىڭ ئۆزىنى بهدەل ههج قىلىىشقا تهيىنلهنگهن كىش -٨
تهيىنلىگهن كىشىدىن سورىماستىن، بهدەل ههجنى باشقا بىرىگه 

 .الزىم ئۆتۈنمهسلىكى

بهدەل ههجنى ئۆزىنىڭ بالىسىغا قىلدۇرۇش، بالىسى  -٩
بولمىسا ياكى مۇمكىن بولمىسا، يېقىن تۇغقىنىغا قىلدۇرۇش 

 .بۇ ئىككىسىمۇ بولمىغاندا يات بىرىگه قىلدۇرسا بولىدۇ. الزىم

دەل ههجنى ئورۇندايدىغان ئادەم تهقۋالىقى ۋە دىيانىتى به -١٠
بىلهن تونۇلغان، ههج ئههكاملىرىنى بىلىدىغان، ئىشهنچلىك، 

 .راستچىل  كىشىلهردىن بولىشى الزىم
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بىر قېتىم ههج قىلىپ بولغان ئادەمنىڭ ئۆزى ئۈچۈن  -١١
 )11F١٢(.بهدەل ههج قىلدۇرۇشى جائىز ئهمهس

 رۇش مهسىلىسىئادەم يالالپ بهدەل ههج قىلدۇ

پۇلغا ئادەم كىراالپ بهدەل ههج قىلدۇرۇش مهسىلىسى 
قهدىمدىن بىرى ئىسالم ئۆلىمالىرى ئوتتۇرىسىدا ئىختىالپلىق 

 . مهسىلىدۇر

 مهزههب ئۆلىمالىرىنىڭ كۆز قاراشلىرى

ههنهفىي مهزهىبىنىڭ پېشىۋالىرى پۇلغا ئادەم يالالپ بهدەل 
ئىبادەتنىڭ پۇلغا ئۇالر . ههج قىلدۇرۇشنى جائىز كۆرمىگهن

قىلىنمايدىغانلىقىنى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئوسمان 
ئهزان ئوقۇغىنىغا ههق تهلهب « :ئىبنى ئاس دېگهن كىشىگه

(قىلمايدىغان بىر مۇئهززىن ئىشلهتكىن
12F

دېگهن ههدىسىنى )١٣
-تائهت« شۇڭا ئىمام ئهزەم ئهبۇ ههنىفه. دەلىل قىلغان

دېگهن پرىنسىپنى ئوتتۇرىغا »يدۇئىبادەتلهرگه ههق ئالسا بولما

                                                           
 »ىتېتمىسهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كو«)١٢( 

 .نومۇرلۇق پهتىۋاسىدىن-١١/  ١٠٠ نىڭ
 .ئهبۇداۋۇد، ئىبنى ماجه رىۋايىتى )١٣(
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ئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ تهبىرى بىلهن  شهيخۇل. قويغان
. ئېيتقاندا، پۇلغا ئادەم يالالپ بهدەل ههج قىلدۇرۇش بىدئهتتۇر

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياكى ساهابىالر بىرەر ئادەمگه 
 .بهدەل ههج قىلدۇرغان ئهمهسبىرسى ئۈچۈن پۇل بېرىپ 

ههنهفىي مهزهىبىنىڭ كېيىنكى ۋارىسلىرى ۋە باشقا ئهمما 
مهزههبلهر دىنىي ئىلىملهرنى ئۆگهتكهنگه ههق ئېلىشنىڭ 
جائىز سانالغانلىقىغا بهدەل ههجنى قىياس قىلىپ، بهدەل ههج 
. قىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا يېتهرلىك پۇل ئالسا بولىدۇ، دەپ قارايدۇ

ههق سىلهرنىڭ «ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 
ئېلىشىڭالرغا ئهڭ ههقلىق بولغىنى ئالالهنىڭ 

(كاالمىدۇر
13F

دېگهن ههدىسىنى دەلىل قىلىپ، قۇرئان ئۆگىتىش )١٤
ئۈچۈن ههق ئالسا بولغان يهردە، بهدەل ههج قىلىش ئۈچۈنمۇ ههق 

 )14F١٥(.ئالسا بولىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگهن

 

                                                           
 .بۇخارى رىۋايىتى )١٤(
ناملىق »سىئىسالم فىقهى ئېنسىكلوپېدىيى«ۋەهبه زۇههيلىينىڭ )١٥(

 .بهت-٤٨توم -٣ئهسىرى 
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 هازىرقى زامان ئۆلىمالىرىنىڭ كۆز قاراشلىرى

زامان ئۆلىمالىرىدىن بهدەل ههجنى پۇلغا قىلدۇرسا  هازىرقى
بولىدۇ دېگۈچىلهر بهدەل ههج قىلغۇچى ئۈچۈن مۇنداق ئىككى 

 :شهرتنى بهلگىلهيدۇ

بهدەل ههج قىلغۇچىنىڭ مهقسىتى پۇل تېپىش  -١
 .بولماسلىقى

بهدەل ههج ئۈچۈن بېرىلگهن پۇل كهملىسه يهنه تهلهپ  -٢
 سىگه قايتۇرۇپ بېرىشىقىلىشى، ئهگهر ئېشىپ قالسا ئىگى
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(كېرەكلىكىدىن
15F

، بهدەل ههج پۇل تېپىش بولدىكى مهلۇم  )١٦
ناۋادا بىراۋ پهقهت پۇل تېپىش . مهقسىتى بىلهن قىلىنمايدۇ

مهقسىتى بىلهنال بهدەل ههج قىلسا، ئۇنىڭ ههججىسى قوبۇل 
چۈنكى ئىبادەت قىلىش نىيىتى بىلهن قىلىنمىغان . بولمايدۇ

بۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .ل بولسۇن؟ئىبادەت قانداقمۇ قوبۇ
ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولىشى نىيهتلهرگه « :ههقته مۇنداق دەيدۇ

     )16F١٧(.»باغلىقتۇر

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا      
نومۇرلۇق پهتىۋاسىدا -١٠٠/١١ ىنىڭتېتمىتهشۋىقات كو
ەل ههج قىلىمىز ئهپسۇسكى، هازىرقى زاماندا بهد« :مۇنداق دېگهن

دېگهنلهرنىڭ مۇتلهق كۆپ سانلىقى پهقهت پۇل تېپىش 
مۇنداق قىلىش قهتئىي . مهقسىتى بىلهنال بۇ ئىشنى قىلىدۇ

دۇنياغا ئېرىشىش ئۈچۈن -چۈنكى ئىبادەت مال )17F١٨(.هارامدۇر
﴿َ ن َكَن يوَر�دو َحربَث  :ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە. قىلىنمايدۇ

                                                           
ناملىق  »ئىسالم فىقهى ئېنسىكلوپېدىيىسى« ۋەهبه زۇههيلىينىڭ )١٦(

 .تىن ئىلىندىبهت-٤٧توم-٣ئهسىرى 
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى )١٧(
، تاپقان پۇلنىڭمۇ سۆزدېگهن  »مۇنداق قىلىش قهتئىي هارامدۇر«)١٨( 

 .هاراملىقىنى ئىپادىلهيدۇ
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و 
َ
َتَرَِ نَزَدب َ

ب
ثََه اْ و ۖ  َف َحرب

َ
ا َوَ ا َ ََ خََه َ نب ْب ْبيَا نو َوَ ن َكَن يوَر�دو َحربَث ال�

َِ َ ن نَّ�يٍب﴾ َتَر
ب
قىلغان ئهمهلى (كىمكى «: تهرجىمىسى َف اْ

ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسه، ئۇنىڭ ساۋابىنى زىيادە ) بىلهن
ئۇنىڭ (بېرىمىز، كىمكى دۇنيانىڭ مهنپهئىتىنى كۆزلىسه، 

مهنپهئىتىنىڭ بهزىسىنى بېرىمىز، ئۇنىڭغا ئاخىرەتته ) تىلىگهن
دېگهن ئىالهىي پرىنسىپنى  )18F١٩(»هېچ نېسىۋە يوق) ساۋابتىن(

ئالاله تائاال ئۆزى ئۈچۈن خالىس  ؛دېمهك. بېكىتىۋەتكهن
 . قىلىنمىغان ئىبادەتنى قهتئىي قوبۇل قىلمايدۇ

دۇنيا -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىبادەت ئورۇنلىرىنى مال
ئۇ . تېپىش ئورۇنلرىغا ئايلىنىپ قېلىشتىن قوغدىغان

سېتىم ئىشلىرىنى -سىلهر مهسجىدلهردە ئېلىم« :ساهابىلىرىغا
 "ئالاله سوداڭالردا پايدا بهرمىگهي" قىلىۋاتقانالرنى كۆسهڭالر

ئىبادەت قىلىدىغان ئورۇننى پۇل . ئۈگهتكهندەپ  »دەڭالر
نداق بهددۇئا قىلىنغان يهردە، تاپىدىغان ئورۇن قىلىۋالغانالرغا شۇ

ئىبادەتنىڭ ئۆزىنى ىشقا ئوخشىغان پۇلغا بهدەل ههج قىل
بۇالر  ،كهسپىگه ئايالندۇرىۋالغانالرغا نېمه دېيىش كېرەك؟
شۇڭا . ئىبادەتنى راستىنال تىجارەتكه ئايالندۇرىۋالغانالردۇر

                                                           
 .ئايهت-٢٠ىشۇرا سۈرىس)١٩( 
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ههنبهلي مهزهىبىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرى بىراۋنى بهدەل ههج 
االشنى قهتئىي جائىز ئهمهس دەپ كهسكىن ئۈچۈن كىر
(شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه. جاكارلىغان

19F

كىمكى بهدەل «)٢٠
ههجنى پۇل ئۈچۈنال قىلىدىكهن، ئۇنىڭغا ئاخىرەتلىكتىن 

 )20F٢١(».دېگهن»هېچقانداق نېسىۋە يوقتۇر

ئىسالمنىڭ سۆزىدىن پۇلغا بهدەل ههج قىلغان  شهيخۇل
ۇل بولمايدىغانلىقى ۋە ئادەمنىڭ قىلغان ههججىسىنىڭ قوب

                                                           
يىلى -٦٦١تولۇق ئىسمى ئههمهد ئىبنى ئابدۇسساالم هىجرىيىنىڭ  -ئىبنى تهيمىيه )٢٠(
هازىرقى سۈرىيىنىڭ شىمالىدىكى ههرران دېگهن جايدا دۇنياغا كهلگهن، ) م١٢٦٣(

ههنبهلىي مهزهىبىنىڭ پېشىۋالىرىدىن بىرى، ئىسالم دۇنياسىدا تهسىرى ئهڭ زور بولغان، 
دېگهن ئېسىل ئۇنۋانغا نائىل » شهيخۇلئىسالم«. ۋە مۇجتههىد ئالىمبۈيۈك ئىسالهاتچى 

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان مازارالرغا چوقۇنۇش، ئۆلۈكلهردىن مهدەت . بولغان
بۇ سهۋەبتىن شۇ ۋاقىتتىكى . سوراش قاتارلىق بىدئهت ئىشالرغا قارشى كۈرەش قىلغان

سۈرىيىنىڭ تۈرمىسىدىنمۇ پالىنىپ  هاكىمىيهت تهرىپىدىن تۈرمىگه تاشالنغان،
مىسىرنىڭ ئىسكهندەرىيه تۈرمىسىدە ياتقان، كېيىنچه دەمهشىق شههىرىگه قايتىپ 

فىقهى، تهپسىر، ههدىس، ئهقىدە قاتارلىق . كهلگهن بولسىمۇ يهنه تۈرمىگه مههكۇم بولغان
شهۇر ئهڭ مه. شېئىرمۇ يازغان. ماۋزۇالردا كۆپلىگهن قىممهتلىك ئهسهرلهرنى يازغان

توملۇق چوڭ ههجىملىك  ٢٧بولۇپ، » ئىبنى تهيمىيه پهتىۋالىرى«ئهسهرلىرىدىن بىرى
بۇ دۇنيادا بىر جهننهت بار، ئۇنىڭغا « تهقۋالىقتىمۇ تونۇلغان بولۇپ، ئۇنىڭ . ئهسهردۇر

ئۇ بولسىمۇ، ئالالهنىڭ . كىرەلمىگهن ئادەم ئاخىرەتتىكى جهننهتكىمۇ كىرەلمهيدۇ
 ٦٧) م١٣٢٨(يىلى -٧٢٨هىجرىيىنىڭ . شۇ سهۋەبتىن ئېيتىلغاندېگهن سۆزى » زىكرىدۇر

 .يېشىدا تۈرمىدە ئالهمدىن ئۆتكهن
نومۇرلۇق -١٠٠/١١نىڭ»سهئۇدى ئهرەبىستان كاتتا ئۆلىماالر ههيئىتى«)٢١( 

 .پهتىۋاسىدىن
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ئۇنىڭ ئاخىرەتلىك نېسىۋىدىن مههرۇم ئىكهنلىكى 
ههججىسى قوبۇل بولمىغان ۋە بۇ ههجدە . ئىپادىلىنىدۇ

ئاخىرەتلىك ئۈچۈن هېچ نهرسه تاپالمىغان ئادەم بهدەل ههج 
 ،قىلىش ئۈچۈن پۇل ئالغان كىشىگه نېمىسىنى بېرەلهيدۇ؟

 .بېرەلىسۇن؟يوق ساۋابنى ئۇنىڭغا قانداقمۇ ئۆزىدە 

(ئهزههرىي دوكتۇر ئابدۇلئهزىز رەهمهتۇلاله
21F

ساجىيه ئىسالم « )٢٢
دا ئېالن قىلغان بىر ماقالىسىدا مۇنداق دەپ  »بىلىملىرى تورى

مهيلى هايات ئادەم بولسۇن، مهيلى مېيت بولسۇن، ئالاله « :يازىدۇ
تائاال بهندىگه پهرز قىلغان ئىبادەتنى ئۆزى قىلماي، باشقىالرغا 

چۈنكى . رىپ كىراالپ قىلدۇرسا، ئىبادەت ئادا بولمايدۇپۇل بې
                                                           

كۈنى خوتهن -٢٥ئاينىڭ -١٢يىلى -1971 -رەهمهتۇلاله دوكتور ئابدۇلئهزىز )٢٢(
يىلى -١٩٨٦. ئائىلىسىدە دۇنياغا كهلگهن هرۋەر تىجارەتچىشههىرىدە بىر مهرىپهتپ

. ئوقۇيدۇ ئهزههر ئۇنىۋېرسىتېتى تارمىقىدىكى تولۇق ئوتتۇرا مهكتهپكه كىرىپ
 ئايدا-٩يىلى ئوتتۇرا مهكتهپنى ئهال نهتىجه بىلهن پۈتتۈرۈپ، شۇ يىلى -١٩٨٩

. ئوقۇيدۇ ئىسالم تهتقىقاتى فاكۇلتىتىغا كىرىپ-ئهزههر ئۇنىۋېرسىتېتى ئهرەب
يىلى شۇ -١٩٩٤مهزكۇر فاكۇلتېتنى ئهال نهتىجه بىلهن پۈتتۈرۈپ،  يىلى-١٩٩٣

يىلى -٢٠٠١. ئاسپىرانتلىققا قوبۇل قىلىنىدۇ فاكۇلتېتنىڭ ماگىستىر
دوكتور  دوكتورلۇق ئۇنۋانىغا ئېرىشىدۇ -٢ئاينىڭ -١يىلى 2008ماگىستىرلىق، 

ىي تهتقىقاتالرنى قىلىش بىر قىسىم ئىلم هازىر پهرزەنتلىرىنى ئوقۇتۇش ۋە
 .ئۈچۈن قاهىرەدە ياشاۋاتىدۇ



      

42 

ئىبادەت دېگهن باشقىالرغا پۇل بېرىپ، باشقىالرنى يالالپ 
قىلدۇرىدىغان ئىش ئهمهس، ئىبادەتنىڭ توغرا بولىشى ئۈچۈن 
ئالدى بىلهن ئىبادەتنى ئورۇندىغۇچىدىن نىيهت خالىس بولمىسا 

كىراكهشلهر ساۋابقا دۇنيا ئۈچۈن ههج قىلىدىغان -مال. مايدۇلبو
تهبىئىيكى،   )22F٢٣(».ئهمهس، پهقهت ئاشۇ ئازغىنه پۇلغىال ئېرىشىدۇ

مۇنداق بهدەل ههجنى ئورۇندىغۇچى ساۋابقا ئېرىشهلمىگهن 
. ئىكهن، بهدەل ههجنىڭ ئىگىسىگىمۇ ساۋاب يوق دېگهنلىك

ئهمدى، بهدەل ههج  .چۈنكى يوق نهرسىنى بهرگىلى بولمايدۇ
دەم ياخشى نىيهت بىلهن پۇل بهرگهن قىلدۇرماقچى بولغان ئا

تۇرسا، نېمىشقا ئۇنىڭغا ساۋاب بولمايدۇ؟ دېگهن سوئال كېلىشى 
 .مۇمكىن

دۇنيانىڭ -بىز دەيمىزكى، ئالاله تائاال  ئۆزى ئاتا قىلغان مال
انى ياخشىلىق يوللىرىغا يدۇن-مال. هېسابىنى چوقۇم ئالىدۇ

لىرىغا ئىشلهتكهنلهرگه ساۋاب بهرگهندەك، يامانلىق يول
ئىسالم دىنىدا بىرەر ئىشنىڭ . ئىشلهتكهنلهرنى جازااليدۇ

ساۋابلىق بولىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ئىسالم كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇن 

                                                           
 )٢٣( www.sajiye.net 
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 ئادەم كىراالپ بهدەل ههج قىلدۇرۇش شهيخۇل. بولىشى شهرت
. ئىسالم ئىبنى تهيمىيهنىڭ تهبىرى بىلهن ئېيتقاندا بىدئهتتۇر

ياكى ساهابىالر ئادەم يالالپ چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 
بىدئهت ئهمهس دېگهن تهقدىردىمۇ . بهدەل ههج قىلدۇرغان ئهمهس

بۇ بهدەل ههج ئىشهنچلىك ياخشى ئادەملهرنىڭ يانچۇقىدا 
مهككىگه كهلگهن بولسىمۇ، مهككىدە تهقۋالىقى، 

مهلۇم بولمىغان بهدەل ههج  ئىشهنچلىكلىكى
بۇ  ،كى سهۋەبلىكلىكهنتىجارەتچىلىرىنىڭ قولىغا چۈشۇپ كهت

. بهدەل ههجنىڭ قىلىنغان ياكى قىلىنمىغانلىقى مهلۇم ئهمهس
قىلىندى دەپ پهرەز قىلىنغان تهقدىردىمۇ، پۇل ئۈچۈن 
كىراالنغان ئادەملهر ئۆزلىرى تونۇمايدىغان بىراۋالر ئۈچۈن 
قېتىرقىنىپ، ههجنىڭ پهرز، ۋاجىبلىرى تولۇق ئورۇندىغان 

مانا . لى ناهايىتى كۈچلۈكتۇرهالدا قىلمايدىغانلىق ئېهتىما
بهدەل ههج ئۈچۈن پۇل سهرپ قىلغان مۇشۇنداق ۋەزىيهت ئاستىدا 

ئالاله تائاال . دۇنياسىنى ئىسراپ قىلغان بولىدۇ، بهس-ئادەم مال
 .ئىسراپخورالرنى ياقتۇرمايدۇ
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پۇلغا بهدەل ههج قىلدۇرۇش مهسىلىسىدە، قهدىمقى ۋە 
ئىسالم ئۆلىمالىرىنىڭ كۆزقاراشلىرىنى بىرلهشتۈرگهن  هازىرقى

هالدا دەيمىزكى، ههققىدە ههج پهرز بولۇشىنىڭ شهرتلىرى 
تولۇق بولغان بولسىمۇ ههج قىلىش پۇرسىتىگه 
ئېرىشهلمهستىن ئۆلۈپ كهتكهن ياكى ئۆزى ئۈچۈن بهدەل ههج 

ساقايماس  ،قىلىنىشىنى ۋەسىيهت قىلىپ كهتكهن مېيت
قاتتىق ياشىنىپ قالغانلىقى  تار بولغان كىشى،سهلگه گىرىپكې

كىشى قاتارلىقالر  سهۋەبلىك ههجنىڭ سهپىرىگه چىقالمايدىغان
دىيانىتى بىلهن تونۇلغان ئىشهنچلىك كىشىلهردىن  ئۈچۈن،

بىرەرسىگه ئۇنىڭ ههرەمگه بېرىپ كېلىش چىقىملىرىنى 
 . بېرىپ بهدەل ههج قىلدۇرسا بولىدۇ

ىنىڭ بهدەل ههج قىلىش بهدەل ههج قىلغۇچىمۇ ئۆز
. جهريانىدىكى چىقىملىرىغا يېتهرلىك مىقداردا پۇل ئالسا بولىدۇ

ناۋادا ئۇنىڭغا چىقىمىدىن كۆپ پۇل بېرىلگهن تهقدىردە، ئاشقان 
ئارقىلىق پۇلنى ئىگىسىگه قايتۇرۇش ياكى رازىلىقىنى ئېلىش 

 .قىالاليدۇ ئاشقان مهبلهغنى تهسهررۇپ
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پۇل تېپىش كهسپىگه  ئهمما بهدەل ههج قىلىشنى  
ئايالندۇرىۋالغان هايانكهشلهرگه پۇل بېرىپ بهدەل ههج 

چۈنكى ئۇنداقالر بىرال ئادەمگه ئهمهس، . قىلدۇرۇشقا بولمايدۇ
. بهلكى نۇرغۇن ئادەمگه ههج بهدىلى قىلىمهن دەپ پۇل يىغىدۇ

بۇ  سهئۇدى . ئاخىرىدا هېچبىرىنىڭ ههج بهدىلىنى قىلمايدۇ
 .ۆرىۋاتقان بىر رېئاللىقئهرەبىستاندا بىز ك

 خاتالىقنىڭ كاپارىتى كىمنىڭ ئۈستىگه بولىدۇ؟

بهدەل ههج قىلغۇچى ههجدىكى قۇربانلىقتىن باشقا ئۆزىنىڭ 
ههج پهرزىنى ئادا قىلىش جهريانىدا سادىر قىلغان خاتالىقلىرى 

نى )قوي بۇغۇزالپ تارقىتىش(سهۋەبلىك ئۈستىگه يۈكلهنگهن دەم
چۈنكى خاتالىق . پ قىلىپ ئادا قىلىدۇئۆز يانچۇقىدىن پۇل سهر

ئۇنى بهدەل ههج قىلىشقا بۇيرۇغۇچىنىڭ خاتالىقى ئهمهس، بهلكى 
 )23F٢٤(.شۇڭا جازانى ئۆزى تۆلهيدۇ. ئۆزىنىڭ خاتالىقىدۇر

 

 
                                                           

ناملىق  »ئىسالم فىقهى ئېنسىكلوپېدىيىسى« ۋەهبه زۇههيلىينىڭ )٢٤(
 .تىن ئىلىندىبهت-٥٨ توم-٣ئهسىرى 
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 بهدەل ههج نامىدىكى ساختىپهزلىكلهر

سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ جىددە شهههرلىك مههكىمه 
د ئهل ئامىرى سهئۇدى شهرئىينىڭ قازىسى ئهلالمه فهه

-١٤يىلى-٢٠٠٧گېزىتىنىڭ»ئوكاز«ئهرەبىستانىدا چىقىدىغان 
فېۋرال كۈنى سانىدا ئېالن قىلغان بىر ماقالىسىدا مۇنداق دەپ 

پۇلغا ئادەم يالالپ بهدەل ههج قىلدۇرۇش قهدىمدىن « :يازغان
بېرى فىقهىشۇناس ئالىمالرنىڭ ئىختىالپ ماۋزۇسى بولۇپ 

ههنهفىي مهزههبلىرىدىكى كۈچلۈك  ههنبهلىي ۋە. كهلگهن
چۈنكى . دۇرلىقى تهكىتلهنگهن مهسىلىقاراشالرغا كۆرە، هارام

ئىسالم ئىبنى  شهيخۇل. ئىبادەت دېگهن پۇلغا قىلىنمايدۇ
چۈنكى . بهدەل ههج ئۈچۈن ئادەم كىراالش بىدئهتتۇر" تهيمىيه

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ياكى ساهابىالرنىڭ زامانىدا ياكى 
بهدەل . سالمنىڭ ئالتۇن دەۋرلىرىدىمۇ كۆرۈلمىگهن ئىشتۇرئى
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" ههجنى پۇل تېپىش مهقسىتى بىلهن قىلىش جائىز ئهمهستۇر
باشقىالرغا بهدەل ههج قىلدۇرۇشنى جائىز دېگۈچىلهرمۇ . دېگهن

بهدەل ههجنى قىلغۇچىنىڭ ئىشهنچلىك بولىشىنى ۋە بهدەل 
رەۋىشته تولۇق ئورۇندىشىنى شهرت  نقىلىنغا پتهلهجنى هه

 . قىلغان

هازىرقى ئادەملهرنىڭ ئههۋالى ههقىقهتهن ئېچىنىشلىق 
ئادەمنىڭ بهدەل  ٥-٤بىراۋ بهدەل ههج قىلىمهن دەپ . بولىۋاتىدۇ

بۇ ئادمنىڭ شۇ كىشىلهرنىڭ . ههج پۇلىنى يىغىۋالىدۇ
بهزىلهر بهدەل . ههممىسىگه بهدەل ههج قىلىشى مۇمكىن ئهمهس

نى مۇقىمالپ مانچىلىك پۇل بېرىسىز باهاسىقىلىشنىڭ ههج 
بىراۋنىڭ پۇلنى دەپ " :ئىسالم بۇ ههقته شهيخۇل. دەپ سورايدۇ

بهدەل ههج قىلمىغانلىقىنىڭ ئىسپاتى ئۇنىڭ ههجنىڭ 
 نچىقىملىرىدىن ئارتۇق بىر نهرسه سورىماسلىقى، ئارتۇق بهرگه

" ىدۇرتهقدىردىمۇ ئاشقان پۇلنى ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بېرىش
بۇ بهدەل ههجدىن ئاشقان پۇل دەپ  هازىرقى زاماندا مانا. دېگهن

يهنه بىر تهرەپتىن بهدەل  ،قايتۇرۇپ بېرىدىغان ئادەم تېپىالمدۇ؟
ههج بېدىكلىرىمۇ كۆپ بولۇپ كهتتى، ئۇالر بهدەل ههج قىلىمىز 

 . رىيال ئالىدۇ٥٠٠م تېپىپ بهرسه ەدەپ پۇل يىغقۇچىالرغا بىر ئاد
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لغان ئادەم شۇ بهدەل ههج قىلىنغۇچى كىشى بهدەل ههج قى
ئۈچۈن دۇئا قىلىش، ئىستىغفار ئېيتىش قاتارلىق ئىشالرنى 
قىلمىغان تهقدىردىمۇ، ههجنىڭ پهرز، ۋاجىبلىرىنى تولۇق 

 )24F٢٥(.ئورۇندىسىمۇ چوڭ گهپ ئىدى

 

 

 
 

 ئۇيغۇرالردىكى بهدەل ههج تىجارىتىدىن ئۆرنهكلهر

رىسىدا بهدەل ههج مهككىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالر ئا 
تىجارىتى خۇددى مهرۋايىت تىجارىتىگه ئوخشاش، بهلكى 
مهرۋايىت سودىسىغا سېلىشتۇرغاندا ههم دەسمايىسىز ههم 
جاپاسىز ههم پايدىسى نهق بولۇپ ئېقىۋاتقان بىر تىجارەت بولۇپ 

 . دۇنيادا بۇنىڭدىنمۇ ئاسان تىجارەت بولمىسا كېرەك. قالماقتا

                                                           
 .گېزىتى تور بېتى» ئوكاز« )٢٥(
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قىلىدىغانالر ئومۇمهن ئههلى ئىلىم  ههج بهدىلى تىجارىتىنى
قىياپىتىگه كىرىۋالغان، تهقۋالىق تونىنى كىيىۋالغان، تىلى 

خىيالى ئانا ۋەتهندىن كهلگهن ئاق كۆڭۈل -تاتلىق، ئهمما پىكىر
كىشىلهرنى قايىل قىلىپ، شۇالرنىڭ ئىشهنچىسىنى قازىنىپ، 
قوللىرىدىكى بهدەل ههجگه ئاتاپ ئېلىپ كهلگهن ئامېرىكا 

الرلىرىنى ئېلىۋېلىشتا بولىدىغان قويمىچىالر بولۇپ، ئۇالر دول
دەسلهپ هاجىالرنى ئىزدەپ ئۇالر چۈشكهن ياتاقالرنىڭ ئالدىغا 

ئاندىن بىر يۇرتلۇق ياكى قانداقال بىر يول بىلهن تونۇشۇپ . بارىدۇ
دە، ئۇالرنىڭ قورسىقىنى -قالغانالرنى مېهمان قىلغۇسى كېلىدۇ

شهرىئهت ئههكاملىرىدىن سۆزلهيدۇ، راسا تويغۇزىدۇ، ئاندىن 
ئاخىرىدا مېهمانالرنىڭ ههر بىرىگه بىرەردىن تهسبىه، بىرەردىن 
جايناماز ههدىيه قىلىپ بولۇپ، قانداقال خىزمىتى بولسا، 
خالىسانه ئالاله رازىلىقى ئۈچۈن قىلىشقا هازىر ئىكهنلىكىنى 

ج بىزدە بهدەل هه: "بىرى بۇ ئارىدا مېهمانالردىن. بىلدۈرىدۇ
ئۇنى كىمگه قىلدۇرساق . ئۈچۈن ئېلىپ كهلگهن پۇل بار ئىدى

بوالركىن، بىز بىلمهيمىزكهن، ئۆزلىرى بۇ جايدىكى ئادەملهرنى 
" ياخشى بىلىال، بىزگه بىر يول كۆرسهتكهن بولسىال ئهمدى

مىدىكى ئاتا بالىغا، باال ۇچۈنكى بۇ قويمىچىنىڭ ههج مهۋس. دەيدۇ
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راشچىلىقتا بۇ هاجىالرنى ئىزدىشى، ئاتىغا قارىمايدىغان شۇ ئالدى
ئۇالرنى بىر يهرگه جهم قىلىشى، مېهمان قىلىشى، ئۇالرغا ههدىيه 
تۇتقۇزىشى قاتارلىق جاپالىرىنىڭ ههممىسى ئۇالردىن شۇ بىر 

مۇبادا بۇ مېهمانالردىن سۆز . جۈمله سۆزنى ئاڭالش ئۈچۈن ئىدى
بهدەل  شۇنداق قىلىپ. چىقمىسا، قويمىچى سۆزنى ئۆزى باشاليدۇ

شۇنىڭ بىلهن . ههج مهسىلىسى چوقۇم  ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ
 .مهقسهت ههل بولىدۇ

بىر ئادەمنىڭ ههج بهدىلى ئۈچۈن قانچه پۇل كېتىدىكىن 
قويمىچىنىڭ جاۋابى ئالدىن پهيتته، غۇجام؟ دەپ سورالغان 

ئهمدى بۇ "شۇڭا ئۇ ئىككىلهنمهيال، . تهييارلىنىپ بولغان بولىدۇ
ههر قانداق بىر ئىبادەتنىمۇ كۆپ قىلسا كۆپ . دېگهن ئىبادەت

ساۋاب، ئاز قىلسا ئاز ساۋاب بولغاندەك، بهدەل ههج ئۈچۈنمۇ 
" قانچىلىك كۆپ پۇل بهرسهڭالر شۇنچىلىك كۆپ ساۋاب بولىدۇ

چۈنكى ئانا ۋەتهندىن كهلگهن هاجىالرنىڭ بهدەل ههج . دەيدۇ
، ئۈچۈن يىغىپ كهلگهن پۇللىرىنىڭ مىقدارى ئوخشاش ئهمهس

دولالر،  ٥٠٠دولالر ئېلىپ كهلسه، كهينى ئاز دېگهندە  ١٠٠٠ئالدى 
بهدەل ههج پۇلىنى . دولالرغىچه ئېلىپ كېلىدىكهن ٣٠٠ههتتا 

سۈپۈرۈپ ئالماقچى بولغان قويمىچى ئهگهر بهدەل ههجنىڭ 
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يۈز دولالر دەپ قويسا، ههر بىر  ٥٠٠پۇلىنى مۇئهييهن قىلىپ 
دولالردىن پۇل ئېلىپ  ١٠٠٠ئادەمنىڭ ههج بهدىلى ئۈچۈن 

دولالردىن ئارتۇق ئااللمايدىغان بولۇپ ٥٠٠كهلگهن كىشىدىنمۇ 
ئهگهر . قېلىپ، تىجارەتنىڭ يېرىمىنى زىيان تارتقان بولىدۇ

دولالردىن ئاز پۇل ئېلىپ ١٠٠٠دولالر دەپ قويسا، ١٠٠٠بىراقال 
ئۇنداقتا بىز ئهرزانراق بىر يهرنى تاپايلى غۇجام، بۇ " :كهلگهنلهر

نىڭ پۇلى ئىدى، بىزنىڭ ئۇنىڭغا قوشۇپ قويغۇدەك هالىمىز خهق
 . دەپ پۇل بهرمهيدۇ" يوقكهن ئهمدى

مهيلى ئاز بولسىمۇ بولىدۇ، ئاز بهرگهنگه ئاز، : "ناۋادا قويمىچى
دېگهن سۆزىنى ئهمدىلىكته " كۆپ بهرگهنگه كۆپ ساۋاب بولىدۇ

نى شۇڭا ئۇ ههر ئېهتىمال. دېسه، ئۇالرنى شهككه سهلىپ قويىدۇ
ئوبدان ئويالپ چىققانلىقتىن، باشتىال پۇلنىڭ مىقدارىنى 

 . مهجهۇل قويۇپ قويىدۇ

ياخشى گهپ ئىكهن، ئۇنداقتا ئۆزىمىزنىڭ ئائىله ! راست
ئهزالىرى ئۈچۈن قىلىدىغان بهدەل ههجگه كۆپرەك بېرەيلى، 

ئهمما بىزگه بهدەل ههج ئۈچۈن باشقىالر . كۆپرەك ساۋاب بولسۇن
ۇ پېتى بېرەيلى دېگهن قارارغا كهلگهن هاجىالر بهرگهن پۇلالرنى ش
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ههميانلىرىنى بىر ئاندىال بوشىتىپ راههتلىنىپ قالىدۇ، 
قويمىچىمۇ شۇنچىلىك راههتلىنىدۇكى، بىر يىل جاپالىق 
ئىشلهپ تاپقىلى بولمايدىغان پۇلنى بىر داستىخان سېلىش 

چۈنكى ئانا . بىلهنال تېپىۋالغانلىقنىڭ خوشاللىقىنى ياشايدۇ
ئادەمنىڭ، يوق ٣٠-٢٠ەتهندىن كهلگهن ههر بىر هاجى يۇقىرىسىۋ

زادى . ئادەمنىڭ بهدەل ههج پۇلىنى ئېلىپ كېلىدۇ ٦-٥دېگهندە
بهدەل ههج پۇلى ئېلىپ كهلمىگهن هاجىدىن بىرىنىمۇ 

 . ئۇچراتقىلى بولمايدۇ

بۇ . قويمىچى شۇنىڭ بىلهن مېهانالرنى ئۇزىتىپ قويىدۇ
 .ئاپىرىپ قويمايدۇقېتىم ئۇالرنى ياتاقلىرىغا 

ئهگهر بۇ هاجىالر يهنه باشقىالردىمۇ بهدەل ههج پۇلى بار  
ئىكهنلىكىنى ئېيتقان بولسا، بۇ هاجىالرنى ياتىقىغىچه 
هۆرمهتلهپ ئاپىرىپ قويىدۇ ۋە پۇل بار باشقىالر بىلهن 
تونۇشتۇرۇپ قويۇشىنى سورايدۇ، ئۇالرنىڭمۇ خالىسانه 

شۇنداق . ئېيتىدۇ نىقىسى بارلىۇخىزمهتلىرىنى قىلىپ قويغ
قىلىپ ئۇالرنىڭ قولىدىكى بهدەل ههج پۇلىنىمۇ  بىر تهرەپ 

چاشقاننىڭ ئۆلگىسى كهلسه مۇشۇكنىڭ قۇيرىقىنى . قىلىدۇ
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بهزى هاجىالر ئۆزلىكىدىن ئۇنى ئىزدەپ تارتىپتۇ دېگهندەك، 
ههممىنى ئېلىپ . كېلىپ ههميانلىرىنى بوشىتىپ قايتىدۇ

 .رنى ههرگىز ئىزدىمهيدۇبولغان قويمىچى ئهمدى ئۇال

ئهمدى بىز ههج «ههج ئاخىرالشقاندىن كېيىن هاجىالر 
بهدىلى قىلدۇرۇش ئۈچۈن پۇل بهرگهنلهرگه ههج قىلدۇردۇق مانا 
دەپ كۆرسىتىش ئۈچۈن بىر قهغهز بېرىدىكهنمىش، شۇنى ئالماي 

دەپ هېلىقى قويمىچىنىڭ  »كهتسهك بولماس غۇجام
  .ئارقىسىدىن يۈگۈرۈشكه باشاليدۇ

پۇل بهرگهن هاجىالر سهئۇدى ئهرەبىستاندىال تونۇشۇپ قالغان 
هاجىالردىن بولسا، ئۇالر بىلهن كارى بولمايدۇ، مۇمكىنقهدەر 

ئۇالر ئۇنى ئىزدەپ بېقىپ . دۇيئۆزىنى ئۇالردىن قاچۇرۇپ يۈرى
ئهگهر پۇل . ئاخىرى زېرىكىپ تاشلىۋېتىپ كېتىپ قالىدۇ

كى ئۆزىنىڭ كىملىكىنى بهرگهنلهر ۋەتهندىمۇ تونۇشىدىغان يا
بىلىدىغان، ئائىلىسىنى تونۇيدىغان هاجىالردىن بولسا، ئۇالرنى 

چۈنكى ئۇالرنىڭ يۈزىسىدىن . قورۇق قول قايتۇرۇشتىن قورقىدۇ
ئۇالرنى . يۇرتتا ئائىلىسىنىڭ ئابرويى تۆكۈلىشىنى خالىمايدۇ

 .چوقۇم بهدەل ههج گۇۋاهنامىسى بىلهن يولغا سالىدۇ
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 :گۇۋاهنامىسى دېگهن نېمه؟بهدەل ههج      

بهدەل ههج گۇۋاهنامىسى دېگهن شهخسلهر تهرىپىدىن   
دەپ  »بهدەل ههج« تهييارلىنىپ، ئۈستىگه يوغان قىلىپ

قهلهم -يېزىلغان مهخسۇس قهغهز بولۇپ، ئۇنى ئادەتتىكى دەپتهر
رىيالدىن سېتىپ  ٢ساتىدىغان دۇكانالردىن بىر دانىسىنى 

قويمىچىلىرى بۇ قهغهزدىن بىرەر  بهدەل ههج. ئالغىلى بولىدۇ
پاالنى پاالنى ئۈچۈن بهدەل «توپتىن ئېلىپ، ئىچىدىكى جهدۋەلگه 

سهيناق -دېگهن ئهرەبچه بىر قۇر خهتنى مايماق» ههج قىلدى
قهغهزدىكى . قىلىپ يازىدۇ، يازالمىسا باشقىسىغا يازدۇرىدۇ

ئاتالمىش بهدەل ههج قىلغانالرنىڭ ئىسىملىرىنىڭ ههممىسى 
بۇ ئىسىمالرنىڭ ئابدۇراهمان، . ىي ئىسىمالردىن بولىدۇخىيال

بىرىگه -ئابدۇرېهىم ياكى مهمهت، سهمهت دېگهنلهرگه ئوخشاش بىر
 .مانا بۇدۇريېقىن بولۇپ چىقىىشىدىكى سهۋەب 

ئاندىن بهزى بېنگاللىق ئىشچىالرغا ههر بىر قهغهز ئۈچۈن  
 رىيال ئهتراپىدا پۇل بېرىپ، بۇ ساختا١٥رىيال بىلهن ١٠

گۇۋاهنامىغا تامغا باستۇرىدۇ ياكى بىرەر شېركهتته ياكى بىرەر 
ههج «. ماگىزىندا تونۇشى بولسا تامغىنى بىكارلىق باستۇرىدۇ
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دېگهن قهغهزلهرگه بېسىلغان تامغىالرنىڭ ههر خىل  »لەبهد
بولغانلىقى ۋە بۇ تامغىالردىكى خهتلهردە ههج بىلهن هېچقانداق 

ە مۇئهسسهسهلهرنىڭ مۇناسىۋىتى بولمىغان شېركهت ۋ
چۈنكى بۇ . ئىسىملىرى بولىدىغانلىقىنىڭ سهۋەبى بۇ يهردە

تامغىالرنىڭ هېچبىرى بهدەل ههجگه مۇناسىۋەتلىك تامغىالر 
 . ئهمهس

 سه يوقهبهدەل ههج قىلدۇرىدىغان بىرەر مۇئهسس

چۈنكى  سهئۇدى ئهرەبىستانىدا دۆلهت تارمىقىدا بولمىسۇن، 
ج قىلىشقا لمىسۇن، بهدەل ههمهيلى شهخسلهر تهرىپىدىن بو

قانۇنلۇق ياكى قانۇنسىز بىرەر  ئىگىدارچىلىق قىلىدىغان
بۇ ئىشالرنىڭ ههممىسى شهخسلهر تهرىپىدىن . مۇئهسسهسه يوق

 . بولىۋاتىدۇ

كىشىلهرگه بهدەل ههج قىلدۇرىدىغان بىرەر مۇئهسسهسه بار 
بىز مۇئهسسهسه تهرىپىدىن بهدەل «دېگۈچىلهر ۋە كىشىلهرگه 

ههقىقهت . دېگهنلهر قىپقىزىل يالغانچىالردۇر» قىلدۇردۇقههج 
شۇكى، سهئۇدى ئهرەبىستانىدا بولىۋاتقان بهدەل ههج ئىشلىرى 
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بىلهن هۆكۈمهتنىڭ ياكى بىرەر مۇئهسسهسهنىڭ هېچقانداق 
 . مۇناسىۋىتى يوق

 :بهدەل ههج قانداق قىلىنىۋاتىدۇ؟    

ىلىك كۆپ ئهمدى بهدەل ههج پۇلىنى يىغقان قويمىچى بۇنچ 
 قىلىدۇ؟  بىتهرەپئادەمنىڭ ههج بهدىلىنى ئۆزى يالغۇز قانداق 

راست گهپنى ئېيتقاندا، بهدەل ههج پۇلىنى يىغقان قويمىچى 
مۇبادا ئۆزىنىڭ يېقىن تۇغقىنى . بىرىنىڭمۇ ههججىنى قىلمايدۇ

. بولۇپ قالغان بىرەر ئادەمنىڭ ههج بهدىلىنى قىلىشى مۇمكىن
چۈنكى بىر . قىالي دېسىمۇ قىاللمايدۇئهمما ئۇنىڭدىن ئارتۇق 

ئادەم بىر ههجدە پهقهت بىرال ئادەم ئۈچۈن ههج قىالاليدۇ 
 .ئهمهسمۇ؟

ئۇنداقتا بۇنچه كۆپ ئادەمنىڭ ههج بهدىلىنى قانداق 
بىرى : بۇنىڭ مۇنداق ئىككى خىل يولى بار!. قىلىدۇ؟
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هېچبىرىنىڭ ههج بهدىلىنى قىلماسلىق، يهنه بىرى تهپمه 
(هاالل

25F

 .ىلىپ ئىشنى پۈتتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇرق )٢٦

هېچبىرىنىڭ ههج بهدىلىنى قىلماستىن تىكىۋېتىش، . ١
بهدەل «ناۋادا مهجبۇر بولۇپ قالسا، ههجدىن كېيىن بىرەردىن 

قهغىزىنى يۇقىرىدا ئېيتىلغاندەك تهييارالپ، پۇل  »ههج
بهرگهنلهرگه تۇتقۇزۇپ قويۇپ قۇتۇلۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ 

ىغانالر بهدەل ههج قويمىچىلىرىنىڭ كۆپ سانلىقىنى يولنى تالل
 .دۇرناهايىتى ئاسان ئۇسۇلئۇالر ئۈچۈن چۈنكى بۇ . ئىگىلهيدۇ

بېنگاللىق، بېرمىلىق، هىندىستانلىق، پاكىستانلىق . ٢
ۋە ئافرىقىلىق ئىشچىالر بىلهن كېلىشىش يولىنى تالالش 

ئۆزىنى هارامخور دېمهسلىكى ۋە ئۆلگهن -بولۇپ، بۇ ئۆز

                                                           
ڭ گۆشىنىڭ هارام تهپمه هاالل دېگهن سۆز بوغۇزالنماستىن ئۆزى ئۆلۈپ قالغان مالنى)٢٦( 

بولۇپ كهتكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، شهرىئهتتىن بىر يول چىقىرىپ بولسىمۇ، بۇ مالنىڭ 
گۆشىنى هاالل قاتارىغا ئۆتكۈزۈپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئۆلۈپ بولغان مالنى 

» ئهنه مىدىرلىدى جېنى تېخى چىقىپ بولماپتىكهن، بۇغۇزالپ ئۈلگۈردۇق« تېپىپ قويۇپ، 
 . زىنى ۋە خهلقنى ئالدىغانغا ئوخشاش ئالداش ئۇسۇللىرىغا قويۇلغان بىر ئىسىمدۇردەپ ئۆ
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ىجدانىنى يالغاندىن بولسىمۇ راههتلىتىش ئۈچۈن ئۆزىنى ۋ
  .رقاندۇرۇش يولىدا تهپمه هاالل قىلىش ئۇسۇلىدۇ

بۇ ئۇسۇلمۇ ئاسان بىر ئۇسۇل بولۇپ، مهزكۇر چهتئهللىك 
 ٢٠٠ئىشچىالر بىلهن ههر بىر بهدەل ههج ئۈچۈن يۇقىرىسى

دولالرغىچه كېلىشىش بىلهنال ١٠٠، ههتتا١٥٠دولالر، تۆۋىنى 
پۇلنى ئالغانالر قويمىچىدىن بهدەل ههج . تىدۇپۈ

شۇنىڭ بىلهن . قىلىنىدىغانالرنىڭ ئىسىملىكلىرىنى ئالىدۇ
بهدەل . ئۇالر شۇنىڭ بىلهن كۆزدىن غايىپ بولىدۇ. تىكىۋېتىدۇ

ههج قىلدىمۇ ياكى ئۆيىدە ئۇخلىدىمۇ؟ ئۇنى هېچكىم بىلمهيدۇ 
ىلىدىغان بهرىبىر بهدەل ههجگه يېز. ۋە بىلىشنىمۇ خالىمايدۇ

بهدەل ههج قىلغانالرنىڭ ئىسىملىرى كاللىدىن  ئاتالمىش
ئېتىپال يېزىلىدىغان خىيالىي ئىسىمالر بولغانلىقتىن، ئۇالرغا 

 .بهرىبىرئۇالر ئۈچۈن قىلمامدۇ  -قىالمدۇههج . هاجهت يوق

دولالردىن پۇل ئېلىپ بهدەل ههج ٢٠٠ئهمدى يۇقىرىسى 
ههرگىز ، نى قىالمدۇ؟قىلىمهن دېگهن ئادەم راستىنال بۇ ههج

چۈنكى ئۇالر شۇنچىلىك كهمبهغهل، شۇنچىلىك پۇلغا . قىلمايدۇ
 ٦-٥مۇهتاج تۇرۇپمۇ ههج پائالىيىتىنى ئورۇنداش جهريانىدىكى 
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. دولالرغا سېتىپ ئالمايدۇ١٠٠٠مۇشهققهتنى -كۈنلۈك جاپا
ئالدامچىلىق  يۇقىرىقىدەكدولالر پۇلنى ١٠٠٠چۈنكى ئۇالر بۇ 

تاپىدىغان تۇرسا، نېمىگه شۇنچه جاپا اسانال ئيوللىرى بىلهن 
 ٥زادى ئۇالر ههجگه چىقماستىنمۇ  ،؟!چېكىشنى خالىسۇن

دولالر ١٠٠٠ئادەمنىڭ بهدەل ههج پۇلىنى شۇ يول بىلهن يىغسا 
 .تاپىدۇ ئهمهسمۇ؟

دولالردىن ئېلىپ بهدەل ههج قىلىمىز  ٢٠٠شۇ يۇقىرىسى 
رلىقى بار بولۇپ، دەيدىغان بۇ ئالدامچىالرنىڭمۇ ئالدىن تهييا

ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قارىخانىالردا ۋە . ئۇالرمۇ بوش كهلمهيدۇ
مهدرەسهلهردە مۇدەررىس ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدىغان، ئۆزلىرى 
ئۆيدە ئولتۇرۇپ كومپىيۇتېر ئارقىلىق ياسىۋالغان يوغان 
تامغىلىرى بېسىلغان رەڭلىك ئىش قهغهزلىرى ۋە ساختا 

 .كېلىدۇ تهقدىرنامىلىرىنى كۆتىرىپ

بهدەل ههج قويمىچىسىنىڭ بهدەل ههج قىلىمهن دېگهن 
دولالر ٢٠٠بېنگاللىققا ياكى باشقا بىر يالغانچىغا بهرگهن 

پۇلىنىڭ مىنادا بىر كۈن تۇرۇشقا ئهرزىمهيدىغانلىقىنى 
چۈنكى . قويمىچىمۇ بىلىدۇ، پۇلنى ئالغان يالغانچىمۇ بىلىدۇ
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ههر قانچه كهمبهغهل  راستىنال بهدەل ههج قىلىمهن دېگهن ئادەم
 .دولالرغا ئۇنىمايدۇ٢٠٠بولسىمۇ 

پۇلنى ئالغان بۇ ئالدامچىالرنى بهدەل ههج قىلدى دەپ پهرەز 
قىلساقمۇ، ئۆزى تونۇمىغاننى ئاز دېگهندەك باشقا بىر مىللهتنىڭ 

غا رىئايه قىلىپ ىرىپهرز ۋە ۋاجىبل ڭههجنى ،ئادىمى ئۈچۈن
 ،گىلى بوالمدۇ؟ئىخالس ۋە سهمىمىيهت بىلهن قىلىدۇ دې

 .!ههيهات

ئۇالر بهدەل ههج قىلغان تهقدىردىمۇ پهقهت رەسمىيهت ئۆتهيدۇ، 
چۈنكى مۇنداق بىر ئادەم باشقا بىر مىللهتنىڭ ناتونۇش . بهس

بىر ئادىمى ئۈچۈن قولىنى ئاسمانغا كۆتۈرۈپ ئىخالس بىلهن 
بىرەر قېتىم دۇئا قىالمدۇ؟ ياكى  كۆزىدىن بىرەر تامچه ياش 

 !دۇ؟ ههيهاتئاققۇزام

ئۇنداقتا بهدەل ههج قويمىچىسى پۇلنى ئۇنىڭغا نېمىشقا 
. بېرىدۇ؟ جاۋاب شۇكى، پهقهت تهپمه هاالل قىلىش ئۈچۈنال بېرىدۇ

بۇنىڭدا ههجنىڭ ئادا تېپىش ياكى تاپماسلىقى بىلهن 
چۈنكى ههر ئىككى . هېچقايسى تهرەپنىڭ ئىشى بولمايدۇ

 .تتۇرتىپىشتىن ئىبارەتهرەپنىڭ مهقسىتى پۇل 
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ئۆمرىگه كهلگهنلهر ئارىسىدىكى بهدەل ههج -ههج
 قويمىچىلىرى

» دارۇلههدىس«مهككه مۇكهررەمه شههىرىدىكى 
بىلىمگاهىنىڭ تالىبى ۋە سهئۇدى ئهرەبىستان رادىئوسى ئۇيغۇر 
بۆلۈمىنىڭ دىكتورى ياسىن هاجىمنىڭ ئېيتىپ بېرىشىچه، 

يهرلىشىپ بهدەل ههج قويمىچىلىقى سهئۇدى ئهرەبىستانىدا 
قالغان بهزى ئۇيغۇرالر بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدىكهن، بهلكى 
ۋەتهندىن ههج ياكى ئۆمرىگه كهلگۈچىلهردىنمۇ بهزى كىشىلهر 
ئانا ۋەتهندىكى ئاقكۆڭۈل خهلقتىن كۆپ مىقداردا پۇل يىغىپ 
چىقىپ، مهككىدە ئهرزان باهادا بهدەل ههج قىلىدىغانالر بىلهن 

قىلىق ئارىدىن پۇل يهيدىغانالر بار كېلىشىپ ئىش قىلىش ئار
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ئۇنداقالر ئانا ۋەتهندىكى ئۇالرغا ئىشىنىپ پۇل . ئىكهن
نى »بهدەل ههج گۇۋاهنامىسى«بهرگهنلهرگه هېلىقى ساختا 

ئېلىپ بېرىش بىلهن ئۇالرنى خوش قىلغاننىڭ سىرتىدا، ئۇالر 
بهرگهن پۇلنىڭ ئاز قىسمىنىال ئىشلىتىپ قالغان كۆپ 

بۇ ههقتىمۇ سانلىق مهلۇماتالر . ا سالىدىكهنقىسمىنى يانچۇقىغ
ئهمما كىشىلهرنىڭ ئىسىملىرىنى تىلغا ئېلىش ئهپسىز . بار

 .بولغانلىقتىن بۇ قهدەرگه كۇپايه قىلىمىز

ئۆمرىگه كهلگهنالر ئارىسىدىكى بهدەل ههج -ههج
قويمىچىلىرى ئانا ۋەتهندە بىر كىشىلىك بهدەل ههج ئۈچۈن ئاز 

ئاندىن . پۇل يىغىدىكهن١٠٠٠يۇقىرىسىدولالردىن، ٥٠٠دېگهندە
مهككىگه كهلگهندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىلگىرىمۇ بۇ 
تىجارەتنى قىلىپ يول تاپقانلىرى قارا تهنلىك ياكى بېنگال 
ئىشچىالرنى تېپىپ، ئۇالرغا ههر بىر بهدەل ههج ئۈچۈن يۇقىرىسى 

دولالرغىچه بېرىپ ئىشنى ١٥٠دولالردىن، تۆۋىنى ٢٠٠
بهدەل ههج تىجارىتىنى تۇنجى قىلىۋاتقانالر ياكى . ىدىكهنساقايت

ئىشنى بىلمهيدىغانالر ئۇيغۇر بېدىكلهرنى ئىزدەپ تېپىپ ئۇالر 
 . بىلهن كېلىشىپ ئىشنى بىر تهرەپ قىلىدىكهن
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ئۆمهكنىڭ كادىرلىرى ئارىسىدىكى بهدەل ههج 
 قويمىچىلىرى

ئانا ۋەتهندىن كهلگهن بىر ئىشهنچىلىك هاجىمنىڭ 
سۆزلهپ بېرىشىچه،  )ىنى ئاتىماسلىق شهرتى بىلهنئىسم(

ئۆمهكنىڭ كادىرلىرى ئىچىدە ههر يىلى هاجىالرنىڭ بهدەل ههج 
پۇللىرىنى يىغىپ ئېلىپ، ئۆزلىرى بىلىدىغان بهدەل ههج 
. قويمىچىلىرى بىلهن بۇ پۇلنى ئۆزئارا كېلىشىپ ئارىشىدىكهن

اختا بهدەل بهدەل ههجگه پۇل بهرگهن هاجىالرغا بولسا، هېلىقى س
هاجىالر . ههج گۇۋاهنامىسىدىن بىردىن تارقىتىپ بېرىدىكهن

ئۇالرنى ئۆمهكنىڭ ئىشهنچلىك كادىرلىرى دەپ ئېتىقاد 
قىلغانلىقتىن، پۇلنى ئىشهنچلىك يهرگه تاپشۇردۇق دەپ ۋەتهندە 

ئاندىن ههجدىن . پۇل بهرگهنلهرنى خاتىرجهم قىلىدىكهن
ۇۋاهنامىسى بىلهن قايتقاندىن كېيىن ساختا بهدەل ههج گ

 . ئۇالرنى خوش قىلىدىكهن

بۇ ههر يىلى شۇنداق داۋام قىلىپ كېلىۋاتقان قويمىچىلىق 
بۇ ئههۋالنى ئېيتىپ بهرگهن كىشى ههر يىلى ئۆمهك . ئىكهن

بىلهن كېلىپ بهدەل ههج توپاليدىغان كادىرالر بىلهن 
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مهككىدىكى ئۇالرنىڭ شېرىكى بولغان قويمىچىالرنىڭ 
ئهسهردە مهزكۇر ئهمما بۇ . ىلىدىكهنئىسىملىرىنى ب

 .ئالدامچىالرنىڭ ئىسىملىرىنى يىزىشنى مۇناسىپ كۆرمىدۇق

بهدەل ههجنىڭ پۇلىنى ياخشى يولالرغا ئىشلهتتۇق 
 دەيدىغان قويمىچىالر

سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ جىددە شههىرىدە تۇرىدىغان  
 بهدەل ههج ههققىدە مۇنداق ،ئىشهنچلىك بىر تىجارەتچى دوستۇم

بىز ههر يىلى ۋەتهندىكى : بىر هېكايىنى ئېيتىپ بهردى
تۇغقانلىرىمىز بهدەل ههج قىلدۇرۇپ قويۇش ئۈچۈن ئهۋەتكهن 
پۇلنى باشقىالرغا بېرىشكه ئىشهنچ قىاللماي بۇ يهردىكى مهلۇم 
بىر ئىسالمىي جهمئىيهتكه مهنسۇب بولغان ئادەملهرگه 

لمانالرغا خاس چۈنكى ئۇ ئادەملهرنىڭ تهقۋادار مۇسۇ. بېرەتتۇق
قىياپىتى، چىرايلىق ۋە سىلىق سۆزلىرى بىزنى قايىل قىلغان 

ئىچىمدە بۇ ئادەملهرنىڭ كىشىلهرنى ئالدايدىغان چىرايى . ئىدى
بىر سهۋەب بىلهن  كېيىن مهن قايسى. ، دەپ ئوياليتتىميوق

ئۇالر . ئۇالردىن بهدەل ههجنى قانداق قىلىدىغانلىقىنى سورىۋىدىم
بىز ئۇ بهدەل ههجنىڭ پۇلىنى باشقا ": تىنالهېچ ئىككىلهنمهس
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چۈنكى بىزنىڭ شهيخىمىز . ياخشى يولالرغا ئىشلىتىمىز
مهن بۇ . دېدى "شۇنداق قىلىشىمىزنى ئهۋزەل دەپ پهتىۋا بهرگهن

ئۇالرنىڭ بىر قانچه يىلدىن بىرى بىز . سۆزگه ههيران قالدىم
بىرەر بهرگهن كۆپ مىقداردىكى بهدەل ههج پۇلىنى ئېلىپ تۇرۇپ، 

 .ئادەمگىمۇ بهدەل ههج قىلمىغانلىقىنى شۇ ۋاقىتتا بىلدىم

بهدەل ههج قىلىشنى تىجارەتكه ئايالندۇرۇپ، كىشىلهرنى 
ئهمدى . سوقتى قىلىدىغان قويمىچىالرنى قويۇپ تۇرايلى-قاقتى

بىراۋنىڭ ههققىنى يېيىشتىن قورقىدىغان، تهقۋا سۈپهتلىك 
قىلغان ، ۇل ئېلىپپ گهدىن بهدەل ههجباشقىالركىشىلهرنىڭ 

 .ئىشى مۇشۇنداق بولغان
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بهدەل ههج قويمىچىلىرى ئىمانى يوق 
 ۋىجدانسىزالردۇر

سهئۇدى ئهرەبىستان رادىئوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىنىڭ ئهڭ  
پىشقهدەم دىكتورلىرىدىن بىرى بولغان ۋەتهنپهرۋەر ئالىم 

بهدەل ههج تىجارىتى : سىراجىددىن ئهزىزى مۇنداق دىدى
دە ئىمانى ۋە ۋىجدانىنى پۇل ئۈچۈن ساتىدىغان بهزى مهككى

-٢٠١٠ ئۇيغۇرالرنىڭ تىجارىتىگه ئايلىنىپ قالغان بولۇپ،
يىللىق ههج مهۋسۈمىدە بىر قانچه ئۇيغۇر بىر بېنگاللىق 
بىلهن بىرلىشىپ يۈزدىن ئارتۇق بهدەل ههج پۇلىنى يىغقان ۋە 

غا بهدەل ههجدىن ئىككى ههپته بورۇنال پۇل بهرگهنلهرنىڭ قولى
بهدەل ههج . ههج گۇۋاهنامىسىنى تارقىتىپ بهرگهن

قىلغۇچىالرنىڭ ئونالرچه بهدەل ههج گۇۋاهنامىسىدىكى 
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ئىسىملىرى ئونغا يېقىن گۇۋاهنامىدە تهكرار يېزىلىغان، يهنى 
ههج قىلماقچى بولغان بىر ئادەمنىڭ ئىسىمى ئوندىن ئارتۇق 

ە بىر ئادەم بىرال مدۇهالبۇكى، بىر مهۋس. گۇۋاهنامىغا يېزىلغان
بۇ گۇۋاهنامىلهرنىڭ ساختىلىقى . ئادەمگه بهدەل ههج قىالاليدۇ

ئاشكارىالنغاندىن كېيىن بهدەل ههج ئىگىلىرى پۇلنى قايتۇرۇپ 
ئېلىۋېلىش ئۈچۈن بېنگاللىقنى ئىزدىگهندىن كېيىن، 

  .بېنگاللىق ئوتتۇرىدىن غايىپ بولغان

 بهدەل ههج دېگهن تىجارەت ئهمهس

هزههر بىلىمگاهىنى ئهال دەرىجىدە پۈتتۈرگهن، مىسىرنىڭ ئ
هازىر سهئۇدى ئهرەبىستان رادىئوسىنىڭ تۈركى بۆلۈمىنىڭ 
مۇدىرى بولۇپ ئىشلهپ كېلىۋاتقان ئىستىداتلىق ئالىم 

بهدەل ههج خالىغان كىشى  :ئابدۇلئهههد هاپىز مۇنداق دېدى
ئىقتىساد جهههتتىن ههجگه بېرىش . قىلىدىغان ئىش ئهمهس

يىتىگه ئىگه بولسىمۇ، ساقايماس كېسهل بولغانلىقتىن ئىمكانى
ياكى قاتتىق قېرىپ كهتكهنلىكتىن سهپهرگه چىقالمىغان 
كىشى بۇرۇن ههج قىلىپ بولغان بىر كىشىنىڭ ههرەمگه 
بېرىپ ـ كېلىش ۋە ههج جهريانىدا ئىهتىياجىغا خهجلهش 
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قاتارلىق چىقىملىرىنى بېرىپ، ئۇ كىشىنى ئۆزىنىڭ ئورنىدا 
ئۆيدە ئولتۇرۇپ . گه ئهۋەتىپ ههج قىلدۇرۇشتىن ئىبارەتتۇرههرەم

ههجگه ماڭغان ئادەمگه ماۋۇ پۇلغا بهدەل ههج قىلدۇرغاچ 
كهلسىله دەپ، مهلۇم مىقداردا پۇلنى تۇتقۇزۇپ قويۇش بىلهن ههج 

بولۇپ قاالر دېگهن تهقدىردىمۇ، پۇلنى ئالغان كىشىنىڭ . بولمايدۇ
لىك بىر كىشىنى تېپىپ، ههرەمگه كهلگهندىن كېيىن ئىشهنچ

ئۇنىڭغا پۇلنى تاپشۇرغاندىن كېيىن، شۇ كىشىنىڭ ههج 
تونىمىغان بىلمىگهن، . قىلغانلىقىنى ئېنىق بىلىشى كېرەك

قىلماسلىقى ئېنىق بولمىغان كىشىلهرگه  ش ياكىههج قىلى
. پۇلنى تاپشۇرۇپ قويۇپ خاتىرجهم بولۇش خىيانهت بولىدۇ

شۇنىڭ . كۈتكىلىمۇ بولمايدۇبۇنداق نا مهلۇم ئىشتىن ساۋاپ 
ئۈچۈن ۋەتهندىن بهدەل ههج ئۈچۈن كىشىلهرگه پۇل بهرگهن 

 .قىلىۋەتكهن بولىدۇ، خاالس ئىسراپكىشى قاراپ تۇرۇپ پۇلىنى 

 

 بهدەل ههجنى تىجارەتكه ئايالندۇرىۋېلىش جىنايهت

د مهككه مۇكهررەمه شههىرىدە تونۇلغان ناتىق ئالىم ئههمه
دىكى ياقۇب بهدەۋلهت ۋەقپىدە ئېلىپ توختى قارىهاجىم مهككى
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تهبلىغ سورۇنىدا مۇنداق دەپ -بېرىلىدىغان جۈمه كۈنلۈك ۋەز
ئىسالمنىڭ نۇرى تارقالغان مۇقهددەس شهههر  :سۆزلىدى

ئۇ بولسىمۇ، بهدەل . مهككىدە چوڭ بىر جىنايهت سادىر بولماقتا
. ههجنى تىجارەتكه ئايالندۇرىۋېلىپ هايان تېپىش جىنايىتىدۇر

ئىبادەتته تىجارەت . ههج دېگهن بىر ئىبادەت! جامائهت ئهي
بۇنداق قىلىش گۇناهتىن ئېشىپ جىنايهت . قىلىنمايدۇ

ئىمانى ئاجىز، ۋىجدانى يوق بهزى ئۇيغۇرالر ئانا . سانىلىدۇ
ۋەتهندىن كۆپ كىشىلهرگه بهدەل ههج قىلدۇرۇپ قويۇشقا ۋەدە 

ئاندىن بۇ  .بېرىپ، ئۇالردىن كۆپ مىقداردا پۇل يىغىپ كېلىدۇ
يهردە ئافرىقىلىق، بېنگاللىق پاسىق ئادەملهرگه ههر بىر 

دولالردىن پۇل بېرىپ،  ٢٠٠كىشىنىڭ ههج بهدىلى ئۈچۈن 
بهدەل ههج قىلىمهن دەپ پۇل . قالغان پۇلنى يانچۇقىغا سالىدۇ

ئالغان هېلىقى قارا تهنلىك بىلهن بېنگالىنىڭ بهدەل ههجنى 
لغان تهقدىردىمۇ بۇ ههجنىڭ قىلغان ياكى قىلمىغانلىقىنى، قى

دۇرۇس قىلىنغان ياكى قىلىنمىغانلىقىنى هېچكىم سۈرۈشته 
رىياللىق بهدەل ههج قهغىزىنى  ٢شۇنىڭ بىلهن . قىلمايدۇ

ئېلىپ بېرىپ، ئانا ۋەتهندە پۇل بهرگهنلهرنى يالغاندىن خوش 
 .قىلىدۇ
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ئالاله . بۇنداق قىلىش ئالدامچىلىق ۋە ئېغىر جىنايهتتۇر
قورقىدىغان ۋە ئىمانى بار ئادەم مۇنداق پهس تىجارەتنى  تائاالدىن

هارام يېيىشتىن ! ئالالهتىن قورقايلى! ئهي جامائهت. قىلمايدۇ
     .!ههزەر قىاليلى

بهدەل ههج تىجارىتىدىكى ساختىپهزلىكنىڭ يهنه 
 بىر كۆرۈنىشى

ئهزههر بىلىمگاهىنى پۈتتۈرگهندىن كېيىن، تۈركىيىدە دىنىي 
رلىق ئۇنۋانى ئالغاندىن كېيىن، سهئۇدى ساههدە ماگىستى

ئهرەبىستان رادىئوسى ئۇيغۇر بۆلۈمىدە ئىشلهپ كېلىۋاتقان ئالىم 
زامانىمىزدا ئۇيغۇر  :زاق قارىم مۇنداق دېدىەزئابدۇر

موسۇلمانلىرى ئىچىدە ئهۋج ئالغان ياكى قىلىنىۋاتقان ۋە 
 ۋاتقان بهدەل ههج ئاساسهن شهرىئهت كۆرسهتكهن ياكىلىقىلدۇرۇ

لهنگهن شهرتلهرگه ئۇيغۇن ىئىسالم ئالىملىرى تهرىپىدىن بهلگ
 . بولمىغان بهدەل ههج دېيىشكه بولىدۇ

يهنه بىر مهسىله شۇكى يۇقىرىدا مۇئهللىپ زىكىر قىلغاندەك 
بهدەل ههج قىلدۇرغۇچى شهخىس بىلهن بهدەل ههج قىلغۇچى 
ئوتتۇرىسىدا ههج قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالىدىغان پۇل ههققىدە 
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دا زىكىر ىبۇمۇ  يۇقىر ،سمى كىلىشىم يۈز بېرىدىغان بولۇپرە
بهدەل ههج قىلغۇچىنىڭ مهقسىتى پۇل تېپىش « :قىلىنغان 

بولماسلىقى ۋە بهدەل ههج ئۈچۈن بېرىلگهن پۇل كهملىسه يهنه 
تهلهپ قىلىشى، ئهگهر ئېشىپ قالسا ئىگىسىگه قايتۇرۇپ 

 . دېگهن شهرتلهرگه ئۇيغۇن كهلمهيدۇ» بېرىش

 مهككىدە ئۆز كۆزۈم بىلهن كۆرگهن ۋەقهدىن بىرى شۇكى،مهن 
 ننىشى ئۈچۈوە تۇرىۋاتقان بىر هاجىم ۋەتهندىكى بىر تىدمهكك

مىڭ يۈەن ئالغان،  ١٥رىش ئۈچۈن ېبهدەل ههج قىلدۇرۇپ ب
مىڭ يۈەننىڭ ههممىسىگه  ١٥مهككىگه كهلگهندىن كىيىن 

 دولالرنى بىرسىگه ١٠٠٠بهدەل ههج قىلدۇرۇشقا چىدىماي 
چۈنكى ماڭا . قالغان پۇلنى ئۆزۈم خهجلىسهم بولىدۇ«بهرگهن ۋە 

  .گهندې ،بهدەل ههج قىلدۇرۇڭ دېدى، قىلدۇرۇپ قويدۇم

يىلالردا  ٢٠٠٣يهنه بۇنىڭدىن بىر قانچه يىل بۇرۇن يهنى 
ىۋالغان يچهتئهلدە ئوقۇيمهن دەپ ئوقۇغىچىلىق تونىنى كى

هج ئادا قىلىش ئانىسى ئۆزلىرى ئۈچۈن پهرز ه -بىرسىنىڭ ئاتا
ئۈچۈن مهككىگه كهلگهن بولۇپ، يۇرتىدىن بىر قانچه ئون 

مهزكۇر  .ئىكهن كىشىنىڭ بهدەل ههج پولىنى ئېلىپ كهلگهن
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ساختىپهز ئوقۇغۇچى ئۇ پۇلنى ئاتىسىدىن ئېلىپ مهزكۇر 
. كىشىلهر ئۈچۈن بهدەل ههج قىلدۇرماستىن، ئۆزى خهجلىگهن

ۋەر تېپىپ سۈرۈشته كېيىن باشقا ئوقۇغۇچىالر ئههۋالدىن خه
دەپ قاراپ » ئانام ۋە مهن ههج قىلىپ قويدۇق -ئاتا«قىلغاندا، 

ئانىسى ئۆزلىرى ئۈچۈن تۈنجى  -تۇرغان، هالبۇكى ئۇنىڭ ئاتا
قېتىم ههج قىلىش نىيىتى بىلهن ههرەمگه كهلگهن كىشىلهر 

كىشى  ٣يهنه كېلىپ بىر قانچه كىشى ئۈچۈن قانداقمۇ . ئىكهن
 .؟!قىلسۇنههج 
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 تىمهخا

ههرەمگه بارماقچى بولغانالرغا پۇلنى تۇتقۇزۇش 
 كۇپايىمۇ؟

ههرەمگه بارىمهن دېگهن ئادەملهرنىڭ ههممىسىنى 
چۈنكى ههج ۋە ئۆمرىگه ياخشى، . ئىشهنچىلىك دېگىلى بولمايدۇ

تهقۋا، دىيانهتلىك ئادەملهرمۇ كهلگهندەك، كۆڭلى قارا، كىشىنىڭ 
كاززاپ  يالغانچىۇر، قانخههققىدىن قورقمايدىغان، هارامخور، 

 .ئادەملهرمۇ كېلىدۇ

ههرەمگه بهدەل ههجنىڭ پۇلىنى ئېلىپ كهلگهن ئادەملهر 
راستىنال تهقۋا، ئىشهنچلىك ۋە هاالل نىيهت بولغان تهقدىردىمۇ، 

چۈنكى بهدەل ههجنى ئۆزى . پۇلنى ئۇالر باشقىالرغا بېرىدۇ
ن قىلمىغانلىقى ئۈچۈن قىلىمهن ياكى قىلدۇرۇپ بېرىمهن دېگه

بۇ پۇل . تىلى تاتلىقالرنىڭ بىرىگه ياكى بىر قانچىسىغا بېرىدۇ
شۇنداق قىلىپ بهدەل ههج قويمىچىسىنىڭ چونتىكىگه 

ئهگهر -بۇ ئههۋالدا، بهدەل ههج ئۈچۈن پۇل بهرگهن ئادەم . چۈشىدۇ
ياخشى نىيىتىگه چۇشلۇق ساۋاب تاپقان  -نىيىتى دۇرۇس بولسا
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چۈنكى قىلىنمىغان . ۇبولسىمۇ ههجنىڭ ساۋابىنى تاپالمايد
  !.بهدەل ههجنىڭ يوق ساۋابى كىمگه مهنپهئهت قىلسۇن؟

مهيلى بهدەل ههج قىلىندى دەپ پهرەز قىلغاندىمۇ، ئۆزىنى 
تونۇمىغان بىر ئادەمنىڭ پۇلغا قىزىقىپال قىلىنغان بهدەل 

نهتىجىدە يوق ساۋابنى كىمگه . جى قوبۇل قىلىنمايدۇجهه
 !.بهرگىلى بولسۇن؟

 رغانالر پهرىشته ئهمهسههرەمدە تۇ

بىزنىڭ ئاق كۆڭۈل، ساددا ئۇيغۇر خهلقىمىز سهئۇدى 
ئهرەبىستانىغا ههر خىل مۇددىئاالر بىلهن كېلىپ مهككه، مهدىنه 
شهههرلىرىدە يهرلىشىپ قالغان ئۇيغۇرالرنى خۇددى ساهابىالردەك 
ئىخالسمهن،  پهرىشتىلهردەك مهسۇم ئادەملهر دەپ ئوياليدىغان 

ڭا ئۇالر بهدەل ههج قىلدۇرۇش ئۈچۈن چىقارتقان شۇ. ئوخشايدۇ
ماللىرى ههرەمدە تۇرىدىغان ئۇيغۇرالرنىڭ قولىغا -پۇل

تهككهنلىكىنى ئاڭلىسا كۆڭلى تىنىدۇ ۋە ئۆزلىرىنىڭ هاجىم 
 .بولۇپ بولغانلىقىنى هېس قىلىدۇ
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كاشكى، شۇنداق بولسا ئىدى، ئۇلۇغ جايدا تۇرغان ئادەملهر 
نېمىدىگهن ياخشى ك ئۇلۇغ بولسا خۇددى خهلقىمىز كۈتكهندە

 !.هه-بولغان بوالتتى

قويمىچىلىقنىڭ، ئالدامچىلىقنىڭ، نومۇسسىزلىقنىڭ 
ههممه تۈرىنى مهككىدىكى بىر قىسىم ئۇيغۇرالردا تولىقى بىلهن 

بۇ يهرگه نۇرغۇن كىشىلهر ئىبادەت قىلىش ۋە . كۆرگىلى بولىدۇ
لىرى باشقا گۇناهالردىن پاكلىنىش ئۈچۈن كهلسه، يهنه نۇرغۇن

ئالاله ئۇالرغا هېدايهت ئاتا . رەزىل مهقسهتلهر بىلهن كېلىدىكهن
 .قىلسۇن

كىشىلهرگه هاجىلىق ئۇنۋانى بهرگۈچىلهر ههزەر 
 قىلسۇن

خاتىبالر ههرەمگه بارمىغان ئادەملهرگه -ئانا ۋەتهندىكى ئىمام 
ئۇالرنىڭ ئالدىغا ! هاجىلىق ئۇنۋانى بېرىشتىن ههزەر قىلسۇن

رەردىن توننىڭ خاتىرىسىنى قىلىپ، ئويالپ قويۇلغان بى
كۆرمهستىنال كىشىلهرگه هاجىلىق ئۇنۋانى بېرىشى 
بىرىنچىدىن، دىنىمىزدا بولمىغان بىر بىدئهت ئىشنى سادىر 

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياكى ساهابىالر . قىلغانلىقتۇر
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غۇفران «ئىككىنچىدىن، خرىستىئانالرنىڭ . ئۇنداق قىلمىغان
سېتىش ئارقىلىق كىشىلهرنىڭ گۇناهلىرىنى ئالاله »ىبېلىت

 . تائاالنىڭ نامىدىن كهچۈرىۋەتكهنلىكىگه ئوخشاش بىمهنىلىكتۇر

بهش ۋاخ ناماز ئوقۇيدىغان ئادەمنى نامازخان دەپ ئاتىمىغاندەك، 
ههج قىلغان ئادەمنىمۇ هاجى دەپ ئاتاشنىڭ هاجىتى يوق تۇرسا، 

قانچه مىڭ يۈەن سهرپ ههرەمگه بارمىغان بىر ئادەمنى بىر 
دەپ » هاجى خېنىم«، »هاجىم«قىلىپ قويغانلىقى ئۈچۈنال

ئۇنۋان بېرىش ياكى شۇنداق دەپ ئاتاش تولىمۇ ئهپسۇسلۇق 
 . ئىشتۇر

خاتىبالر خهلقنىڭ يولباشچىلىرى بولۇش سۈپىتى -ئىمام
بىلهن ئۇالرنىڭ كىشىلهرگه ياخشى ئىشالردا ئۈلگه بولىشى، 

ئۇالرنىڭ كىشىلهرگه . تهلهب قىلىنىدۇبىدئهتكه قارشى تۇرىشى 
هاجىلىق ئۇنۋانى بېرىشته تايىنىدىغان بىرال نهرسىسى 

 . مهككىدىكى كىتابخانالردا سېتىلىدىغان ئهرزان قهغهز، خاالس
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بهدەل ههج قىلغان ئادەمنىڭ ههممىسى قويمىچى 
 ئهمهس

دۇنيا يىغىش -كىشىلهرنىڭ ئىمانى ئاجىزالشقان، مال
پهزىلهتلهرنىڭ -ئايلىنىپ قالغان، ئهخالقياشاشنىڭ غايىسىگه 

ئورنىنى ئاچكۆزلۈك ئىگىلىۋالغان مۇشۇ زاماندا، نۇرغۇن 
كىشىلهرنىڭ تاشقى قىياپىتىگه ياكى چىرايلىق سۆزىگه ياكى 
يۇقىرى بىلىمىگه ئىشىنىپ، قولىغا ئىقتىساد تۇتقۇزغىلى 

رىئاللىق شۇنى كۆرسىتىپ تۇرۇپتۇكى، . بولمايدۇ
ۆپ سانلىقى ئىبادەت مهسىلىلىرىدە مۇسۇلمانالرنىڭ ك

ئۆزلىرىنىڭ ههقىقىي مۆمىنلىكىنى ئىسپاتلىيالىغان 
بولسىمۇ، ئىقتىساد مهسىلىسىگه كهلگهندە، خېلى ئىشهنچلىك 

. ئىشهنچگه يارىمايدۇ. كۆرۈنگهنلىرىمۇ بېلىنى قويۇپ بېرىدۇ
ئهمما ههر قانداق يهردە هاالل يهيدىغان، هارامدىن قاچىدىغان 

شۇنداقتىمۇ ئۇالر ئاز سانلىق بولۇپ . تېپىلماي قالمايدۇئادەملهر 
 .قالماقتا

يۇقىرىقى بايانلىرىمىز بهدەل ههج قويمىچىلىرىدىن    
ئىبارەت بىر گۇرۇپپا كىشىلهرنىڭ بهدەل ههج تىجارىتىنىڭ 
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بايانى بولۇپ، بهدەل ههج قىلغۇچىالرنىڭ ههممىسى قويمىچى 
 پلماستىن، تهلهبولۇپ قالمايدۇ، خۇسۇسهن ههق تهلهپ قى

قىلغاندىمۇ ههجنىڭ كېتهرلىك چىقىملىرىنىال ئېلىپ 
 . خالىسانه بهدەل ههج قىلىپ قويغۇچىالر تېخىمۇ ئۇنداق ئهمهس

ئىلگىرى  ،چۈنكى ئانا ۋەتهندىن كهلگهن هاجىالر ئىچىدىن
-ئۆزلىرى ئۈچۈن پهرز ههجنى ئادا قىلىپ بولغانلىقتىن، ئاتا

ن بهدەل ههج قىلىشقا ئانىسى ياكى قېرىنداشلىرى ئۈچۈ
سهئۇدى ئهرەبىستانىدا يهرلىشىپ قالغان . كهلگهنلهرمۇ بولىدۇ

ئۇيغۇر قېرىنداشالردىن ئالهمدىن ئۆتكهن ياكى ههر خىل 
-سهۋەبلهر بىلهن ههجگه كېلىش ئىمكانىيىتى بولمىغان ئاتا

ئانىسى ياكى قېرىنداشلىرى ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىدىغانالر 
ستاندىكى ئىسالم ئۇنىۋېرستېتلىرىدا سهئۇدى ئهرەبى. بولىدۇ

ئىلىم تههسىل قىلىۋاتقان ئۇيغۇر ئوقۇغۇچىالر ئانا ۋەتهندىكى 
ئائىله ئهزالىرى، ئۇستازلىرى، ههتتا يېقىنلىرى ئۈچۈن پۇل 
ئالماستىن ياكى ئالغاندىمۇ ئىنساپ بىلهن ئېلىپ بهدەل ههج 

بۇالرنىڭ ههممىسى جائىزلىق دائىرىسىدىكى . قىلىدۇ
 . ۇرئىشالرد
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بهدەل ههج ئۈچۈن پۇل سهرپ قىلغانالر هاجى 
 بوالمدۇ؟

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى ههدىسنىڭ روهىغا ئاساسهن 
دەيمىزكى، ههجنىڭ شهرتلىرىگه توشقانلىقى ۋە ههج قىلىشنى 

ئۆزىگه ۋەدە بهرگهن بولسىمۇ، ههرەمگه -ئۈستىگه ئېلىپ ئۆز
ىشنى ۋەسىيهت كېلهلمهي ئۆلۈپ كهتكهن ياكى بهدەل ههج قىل

قىلىپ كهتكهن ياكى ههج قىلغۇدەك ئىقتىسادقا ئىگه بولسىمۇ، 
ههرەمگه كېلهي دېسه قاتناش قۇراللىرى ئۈستىدە ئولتۇرۇشقىمۇ 
قۇربى يهتمهيدىغان هالهتتىكى ئاجىز كىشىلهر ئۈچۈن قىلىنغان 

 . بهدەل ههج بىلهن ئۇالرنىڭ ئۈستىدىكى ههج پهرزى ئادا تاپىدۇ

ققىدە ههجنىڭ پهرز بولىشى ئۈچۈن يېتهرلىك ههئۆزى ئهمما  
شهرتلىرى هازىر بولماستىن ياكى شهرتلهر هازىر بولغان تۇرۇپ 
ههج قىلىشقا ئېنتىلمهستىن، ۋەسىيهتمۇ قىلماستىن، ئۆلۈپ 

چۈنكى ئاۋۋالقىسى . كهتكهنلهر ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىنمايدۇ
ڭ بۇ ئۇنىڭ ههجنى ،ئۈچۈن بهدەل ههج قىلىشنىڭ هاجىتى يوق

. شهرتلىرى توشۇشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ قالغانلىقى سهۋەبلىك
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بۇ  ،بهدەل ههج قىلغاننىڭ پايدىسى يوق ىمۇكېيىنكىسىگ
 .  ئۇنىڭ ۋەسىيهت قىلمىغانلىقى سهۋەبلىك

ئهمدى تىرىكلهرگه كهلسه، قايسىبىر سهۋەب بىلهن بولمىسۇن، 
چۈنكى قۇرئان . ههرەمگه كېلهلمهيدىغان ئادەمگه ههج پهرز ئهمهس

َ َعَ ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ كهرىمدىكى ّ َّ  َو

بَه َسَبيالً  َِ ََ 
ََ ا ََ ََ َِ َ َن اسب ََيب قادىر «: تهرجىمىسى ﴾اّساَح َحج� ا

بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالاله ئۈچۈن كهبىنى زىيارەت 
ېگهن ئايهت بۇنى ئوچۇق د )26F٢٧( ».قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندى

 .بايان قىلىپ بېرىدۇئوچۇق 

ههرەمنىڭ يولىغا قادىر بولۇش دېگهنلىك تېنى ساق، 
ئىقتىسادى يېتهرلىك، قولىدا پاسپورتى بار، ههج سهپىرىگه 
ئاتالنسا، سىياسى ياكى ئىقتىسادىي ياكى ئىجتىمائىي 

ئۇچرىمايدىغانلىقىدىن،  جهههتلهردىن هېچقانداق خهۋەپكه
 زەخمهتكه-چاقىلىرىنى زىيان-ئۆزىنى ۋە باال

ئۇچراتمايدىغانلىقىدىن خاتىرجهم بولۇش دېگهنلىكنى 

                                                           
 .ئايهت-٩٧ئال ئىمران سۈرىسى )٢٧(

http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=7855
http://www.ansarsunna.com/vb/showthread.php?t=7855
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بۇ شهرتلهرگه توشقان ئادەملهرنىڭ ههج قىلىشى . كۆرسىتىدۇ
  .پهرزدۇر

ئهمما ئىقتىسادىي ئههۋالى ئوتتۇرهال بولۇپ، پارا بهرمهستىن 
ت ئااللمايدىغانالر، نورمال يول بىلهن نورمال يول بىلهن پاسپور

ساياههت پاسپورتى ئىشلهتكهن تهقدىردىمۇ، ههرەمگه بارسا كۆيۈپ 
قويۇش ئارقىلىق  رەنهكېتىدىغانغا كېلىشىپ كۆپ مىقداردا 

ئۇالرنى  ،چاقىلىرىنىڭ رىزقىنى باشقىالرغا ئۆتكۈزۈپ بېرىپ-باال
نى ساق قىيىنچىلىقتا قويۇشقا مهجبۇر بولۇپ قالغانالر، تې

بولمىغانلىقتىن ههرەمنىڭ سهپىرىگه بهرداشلىق 
بېرەلمهيدىغانالر ۋە ههج سهپىرىگه چىقسا مائاشىدىن ئايرىلىپ 

چاقىلىرىنى زىيانغا ئۇچرىتىش خهۋپىدە قالغانالر -قېلىپ باال
ههج پهرز بولمىغان ئىكهن، بهدەل ههج . ئۈچۈن ههج پهرز ئهمهس

الرنىڭ ئۈستىدە ههج چۈنكى ئۇ. قىلدۇرۇشنىڭمۇ هاجىتى يوق
 .قىلىشتىن ئىبارەت بىر قهرز يوق
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ههج پهرز بولمىغان ئادەمنىڭ بهدەل ههج 
 قىلدۇرۇشى

بىزگه ههج پهرز بولمىغان بولسىمۇ بهدەل ههج قىلدۇرساق 
 :ساۋاب بولمامدۇ؟ دېگۈچىلهرگه مۇنداق دەپ جاۋاب بېرىمىز

 ههرەمگه بارااليدىغان ئادەمنىڭ ئۆزى ئۈچۈن بهدەل ههج. ١
چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ياكى . قىلدۇرۇشى بىدئهتتۇر

ئۇنىڭ ساهابىلىرىدىن هېچكىم ئۆزى ئۈچۈن ئادەم يالالپ ههج 
سا ساۋاپ بىدئهت ئىشنى قىل. ياكى ئۆمرە قىلدۇرغان ئهمهس

 .بولىدۇگۇناه  بولماستىن بهلكى 

ئهتراپىدىكى ئىنسانالرنىڭ ئېهتىياجلىرىنى قايرىپ . ٢
رەهىم قىلىش، قوشنىالرغا -تۇغقانغا سىله-ۇق، ئۇرشقويۇ

ياخشىلىق قىلىش، يېتىمالرنىڭ بېشىنى سىالش قاتارلىق 
مۇهىم ئىجتىمائىي پهرزلهرگه كۆز يۇمغان هالدا، ساۋاب 
بولىشىدىمۇ، قوبۇل بولىشىدىمۇ هېچقانداق كاپالىتى يوق، ناۋادا 

مائىي ساۋاب بولىدۇ دەپ پهرەز قىلغان تهقدىردىمۇ، ساۋابى ئىجتى
پهرزنى ئادا قىلغانغا ههرگىز يهتمهيدىغان شۇ بهدەل ههج ئۈچۈن 

ئالاله تائاال ئىسراپخورالرنى . پۇل سهرپ قىلىش ئىسراپخورلۇقتۇر



      

84 

دۇنيانىڭ -ئالاله تائاال ئۆزى بهرگهن مال. زادى ياقتۇرمايدۇ
 .هېسابىنى ئالىدۇ

ئۆزلىرى ئۈچۈن بهدەل ههج قىلدۇرىۋاتقانالرنىڭ مۇتلهق . ٣
چۈنكى ئۆزىنىڭ ئىسسىق . پ سانلىقى رىيا ئۈچۈن قىلىدۇكۆ

چاقىلىرىنىڭ مېهرىدىن ئايرىلىپ باقماستىن، -ئۆيىدىن، باال
يول ئازابى تارتماستىن، گاه ئاچ، گاه توق بىر قانچه كۈنلۈك 
جاپانى چهكمهستىن، مهككه، مىنا، ئهرەفات قاتارلىق جايالردا 

ئۆيىنىڭ  امۇشهققهت كۆرمهستىن، ههتت پىيادە يۈرۈپ
بۇسۇغىسىدىن سىرتقا چىقىپمۇ باقماستىن، ساپاغا يۆلىنىپ 
ئولتۇرغان پېتى بىر قولىنىال ههرىكهتكه سېلىپ، يانچۇقىدىن 

پاالنى «دولالرنى چىقىرىپ قويۇش بىلهنال١٠٠٠شارتتهك 
-دېگهن ئاتاققا ئېرىشىش، ئهل»پاالنى هاجى خېنىم«، »هاجىم

خۇنۇمغا بىر توننى يۇرت، جامائهتنى چاقىرىپ، ئىمام ئا
كىيگۈزۈپال، ئۇنىڭ ئېغىزىدىن هاجىلىق ئۇنۋانىنى ئېلىپ 
هۇزۇرلىنىش، ئاندىن غادىيىش، مېهماندارچىلىقالرغا بارغاندا 
تۆرگه چىقىپ ئولتۇرۇش ساالهىيىتىگه ۋە هۆرمىتىگه 
ئېرىشىشتىن ئىبارەت بۇ  ههر تهرەپلىمه پايدىلىق سودىنى 

 !.  كىمنىڭ قىلغۇسى كهلمىسۇن؟
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ههج قىلىشقا شهرتى توشقان تۇرسىمۇ،  قان بېسىمى، . ٤
ئارتۇق سېمىزلىك، ياشىنىپ قالغانلىق، ئىسسىققا 
چىدىماسلىق ۋە باشقا سهۋەبلهرنى باهانه قىلىپ، ههجگه 
بېرىشنىڭ ئورنىغا ئۆزلىرى ئۈچۈن بهدەل ههج قىلدۇرۇغانالرنىڭ 

رنىڭ نهتىجىدە، ههج پهرزى ئۇال. بۇ ههج بهدىلى ئادا تاپمايدۇ
 .گهردىنىدىن ساقىت بولمايدۇ

ههج دېگهن ئۆزىنىڭ ئىسسىق ئۆيىنىڭ راهىتىدىن كېچىپ، 
مۇساپىرلىق ئازابىنى تارتىش، ئۆيىنىڭ مېزىلىك تائاملىرىنىڭ 

-لهززىتىدىن كېچىپ، تاپقاننى يېگهنگه شۈكۈر قىلىش، باال
چاقىلىرىنىڭ مېهرىدىن كېچىپ، باشقىالرنىڭ ئوماق 

ىدە كۆزلىرىدىن مۆلدۈردەك ياشالرنى بالىلىرىنى كۆرگىن
تۆكۈش، ئۆز ئۆيىنىڭ يۇمشاق ياتاقلىرىدىن كېچىپ، داق 
يهرلهردە يېتىش، ئۆز يۇرتىنىڭ يېقىملىق هاۋاسىدىن كېچىپ، 
ئىسسىقتىن تهرلهپ پىشىش قاتارلىق نۇرغۇن جاپاالرنى باشتىن 

شۇڭا قىلغان ههججى . كهچۈرۈش بىلهن ئورۇندىلىدىغان ئىبادەت
بولغان ئادەم خۇددى ئانىسىدىن ئهمدى تۇغۇلغان  قوبۇل

بۇ خۇسۇسىيهت . بوۋاقتهكال جىمى گۇناهالردىن پاك بولىدۇ
 .ههجدىن باشقا بىرەر ئىبادەتكه بېرىلگهن ئهمهس
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ئهگهر جاپا تارتماستىنال، ئازراق پۇل خهجلهپ قويۇش بىلهن 
بولۇپ قالىدىغان ئىش بولسا ئىدى، » هاجىم«ئۆيدە ئولتۇرۇپ

-كىشىلهرنى قاقتى .هتنى پۇلغا سېتىۋالغىلى بوالر ئىدىجهنن
سوقتى قىلىش بهدىلىگه بېيىغانالر بىلهن خهلققه زۇلۇم 

بولۇپ » هاجىم«سالىدىغان زالىمالرمۇ ئۆيدە ئولتۇرۇپال 
ئهمما بۇ . گۇناهلىرىدىن ۋە جىنايهتلىرىدىن پاكالنغان بوالر ئىدى

 .مۇمكىن ئهمهس

 .بى ئالالهتۇرئهڭ توغرىسىنى بىلگۈچى جانا

دۇنيا ۋە ئاخىرەتته  جانابى ئالالهتىن ههممىمىزنى
 .ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلىشىنى سورايمهن
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