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  ىدا قىسقىچه بىلىمپائالىيىتى توغرىسئۆمرە  - ھهج

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

ئۇ ئىككىسىنىڭ . مۇسۇلماننىڭ ھاياتتا بىر قېتىم ھهج ۋە ئۆمرە قىلىشى پهرزدۇر

 -2  مۇسۇلمان بولۇش- 1:رەكپهرز بولۇشى ئۈچۈن مۇنداق شهرتلهر ھازىرلىنىشى كې

 كېلىشكه -  بېرىپ -5 .  ھۆر بولۇش- 4. تكهن بولۇش باالغهتكه يه- 3  . ئاقىل بولۇش

 كېلىش ئۈچۈن يهتكۈدەك ئوزۇق ـ تۈلۈك ۋە ئۇالغقا ئىگه - قادىر بولۇش، يهنى بېرىپ 

 مېلىدىن -كىكى ھهجگه سهل قاراپ ئادا قىلماستىن ئۆلۈپ كهتسه، ئۇنىڭ پۇل.بولۇش

ساراڭنىڭ ھهججى كاپىرنىڭ ياكى .  مال چىقىرىلىدۇ- ھهج ۋە ئۆمرىگه يهتكۈدەك پۇل

كىچىك بالىنىڭ ۋە قۇلنىڭ ھهجلىرى قوبۇل بولىدۇ، لېكىن ئۇ . قوبۇل قىلىنمايدۇ

كهمبهغهلگه ئوخشاش ھهج . ئىككىسىنىڭ ھهججى پهرز ھهجگه كۇپايه قىلمايدۇ

ئهمما . قىلىشقا قادىر ئهمهس كىشى قهرز ئېلىپ ھهج قىلسا، پهرز ھهججى ئادا تاپىدۇ

  .ىشقا بۇيرۇلمايدۇقهرز ئېلىپ تۇرۇپ ھهج قىل

ئۆزى ئۈچۈن پهرز ھهجنى قىلمىغان كىشى باشقا بىراۋنىڭ نامىدىن ھهج 

  . ، بۇ ھهج ئۆزىنىڭ گهدىنىدىكى ھهجگه ھېساب بولىدۇ)يهنى بهدەل ھهج(قىلسا

ئېهرام باغلىماقچى بولغان كىشىنىڭ غۇسلى قىلىشى، تازىلىق : ئېهرام باغالش

هن كىيىمنى كىيمهسلىكى، ئىككى پارچه خۇشپۇراق ئىشلىتىشى، تىكىلگ قىلىشى، 

يهنى تامبالنىڭ ئورنىدا يوپكا (پاكىز ۋە ئاق رەختنىڭ بىرىنى تامبال قىلىشى 

ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن !هللائى ا«: يهنه بىرىنى رىدا قىلىشى، ئاندىن) شهكلىدە باغلىشى

: دېيىشى ۋەياكى» ھهج قىلىش ئۈچۈن ھازىرمهن! هللائى ا«: دېيىشى ياكى» ھازىرمهن

ئهگهر يولدا . دېيىشى سۈننهتتۇر» ھهج ۋە ئۆمرە قىلىش ئۈچۈن ھازىرمهن! هللاى ائ«

ئهگهر مېنى بىرى توسۇۋالسا، ئېهرامدىن «: توسۇلۇپ قېلىشتىن ئهنسىرىسه 

  . دېيىشى شهرت قىلىنىدۇ» چىقىدىغان يېرىم توسۇلۇپ قالغان شۇ يهردۇر

» ھهججى قىران  « ۋە» ھهججى ئىفراد « ، »ھهججى تهمهتتۇئ« ھهج قىلغۇچىنىڭ 

ئهڭ ئهۋزىلى . دىن ئىبارەت ئۈچ تۈرلۈك ھهجنىڭ بىرىنى قىلىش ئىختىيارى بار

ھهججى تهمهتتۇئ بولۇپ، ھهج ئايلىرىدا ئۆمرىگه ئېهرام باغاليدۇ، ئۆمرىنى ئادا قىلىپ 
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ئاندىن شۇ يىلى ھهج كۈنلىرى يېتىپ كهلگهندە، ھهجگه . بولۇپ ئېهرامدىن چىقىدۇ

ھهججى .  ھهججى ئىفرادتا پهقهت ھهج قىلىش ئۈچۈنال ئېهرام باغاليدۇ.ئېهرام باغاليدۇ

قىراندا ھهج بىلهن ئۆمرىگه بىراقال ئېهرام باغاليدۇ ياكى ئۆمرىگه ئېهرام باغاليدۇ، 

  . ئاندىن ئۆمرە تاۋىپىنى باشالشتىن ئىلگىرى ئۆمرىگه قوشۇپ ھهجگىمۇ نىيهت قىلىدۇ

لهببهيكهلالھۈممه لهببهيك، «:  چىققانداھهج قىلغۇچى ماشىنا ياكى ئايرۇپىالنغا

لهببهيكه الشهرىيكه لهكه لهببهيك، ئىننهلههمدە ۋەننىئمهته لهكه ۋەلمۇلك، الشهرىيكه 

تهلبىيهنى كۆپ ئېيتىش، ئايالالردىن باشقىالرنىڭ . دەپ تهلبىيه ئېيتىدۇ» لهك

  . ئاۋازىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ ئېيتىشى مۇستهھهبتۇر

 ـ 1: تۆۋەندىكىدەك توققۇز تۈرلۈكتۇر : هكلهنگهن ئىشالرئېهرامدىكى ۋاقىتتا چ

.  ـ ئهرلهرنىڭ تىكىلگهن كىيىم كىيىشى3.  ـ تىرناق ئېلىش2. چاچنى چۈشۈرۈش

پهقهت بېلىنىڭ تۆۋىنىگه باغاليدىغان التا تاپالمىغان ئادەم ئىشتان كىيسه بولىدۇ، 

بۇ ھالهتته . يسه بولىدۇئاياغ تاپالمىغان ئادەم ئۆتۈكنى ئاپقۇتىغىچه كېسىۋېتىپ كى

 ـ بهدىنىگه ۋە 5. ئهرلهرنىڭ باشنى يېپىشى ـ4.  فىدىيه كهلمهيدۇئۇنىڭغا

ئوۋ ھايۋانلىرى گۆشى ھاالل .  ـئوۋ ئوۋالش6. كىيىملىرىگه خۇشپۇراق ئىشلىتىش

. نىكاھلىنىش ھارامدۇر، فىدىيه كهلمهيدۇ. نىكاھلىنىش- 7. بولغان ياۋايى ھايۋانالردۇر

ئۇنىڭ فىدىيهسى بىر قوي ياكى ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش . لهن قۇچاقالش ـ شهھۋەت بى8

ئهگهر .  ـ جىنسىي مۇناسىۋەت قىلىش9. ۋەياكى ئالته مىسكىنگه تاماق بېرىشتۇر

بىرىنچى قېتىملىق ئېهرامدىن چىقىشتىن ئىلگىرى جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ 

نى تاماماليدۇ ۋە بىر تۆگه قالغان بولسا ھهججى بۇزۇلىدۇ، ئۇ ھهججىنىڭ قالغان قىسمى

ئۆلتۈرۈپ مهككه كهمبهغهللىرىگه تارقىتىپ بېرىش بىلهن بىرگه كېلهر يىلى 

ئهگهر بىرىنچى قېتىملىق ئېهرامدىن چىقىشتىن كېيىن . قازاسىنى قىلىدۇ

لېكىن ئۇنىڭغا بىر . جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ قالغان بولسا، ھهججى بۇزۇلمايدۇ

ئهگهر ئۆمرىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگهن بولسا، . ىدۇتۆگه فىدىيه ۋاجىپ بول

ئۆمرىنىڭ قازاسىنى . ئۆمرىسى بۇزۇلىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر قوي فىدىيه كېلىدۇ

جىنسىي مۇناسىۋەتتىن باشقا ئىشالر تۈپهيلىدىن ھهج ياكى . قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ
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ۇ، ئهمما ئۇالر تىكىلگهن ئايالالر ئهرلهرگه ئوخشاش ئېهرام باغاليد. ئۆمرە بۇزۇلمايدۇ

  . چۈمپهردە، پۈركهنچه ۋە پهلهي كىيمهيدۇ. كىيىملهرنى كىيىدۇ

 ـ ئىختىيارى ھالدا ئادا 1: فىدىيه مۇنداق ئىككى قىسىم بولىدۇ: فىدىيه

قىلىدىغان فىدىيه بولۇپ، چاچ چۈشۈرۈش، خۇشپۇراق ئىشلىتىش، تىرناق ئېلىش، 

. ىيىملهرنى كىيىشى قاتارلىقالردۇرباشنى يېپىش ياكى ئهرلهرنىڭ تىكىلگهن ك

بۇنىڭ فىدىيهسى ئۈچۈن ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش ياكى ھهر مىسكىنگه بىر يېرىم 

ھېسابالپ ئالته مىسكىنگه تاماق بېرىش ياكى بىر قوي بوغۇزالش ) kg 1.5( كىلودىن 

 شىكارنىڭ جازاسى ئۈچۈن ئهگهر ئوۋالنغان ھايۋانغا ھهر جهھهتته ئوخشاش ھايۋان. الزىم

تېپىلسا، شۇ ھايۋاننى ئۆلتۈرۈپ سهدىقه قىلىش الزىم، ئهگهر ئۇنىڭغا ئوخشاش ھايۋان 

 ـ تهرتىپ بويىچه ئادا قىلىدىغان 2. تېپىلمىسا، ئۇنىڭ قىممىتىنى بېرىش الزىم

فىدىيه بولۇپ، ھهججى تهمهتتۇئ ۋە ھهججى قىران قىلغۇچىنىڭ فىدىيهسى بىر 

ئهگهر .  فىدىيهسى بىر تۆگه بوغۇزالشتۇرجىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ. قويدۇر

. تۆگه تاپالمىسا، ھهجدە ئۈچ كۈن، يۇرتىغا قايتىپ بارغاندا يهتته كۈن روزا تۇتىدۇ

  . فىدىيه ئۈچۈن بوغۇزالنغان مال ۋە تاماق پهقهت ھهرەم كهمبهغهللىرىگىال بېرىلىدۇ

ىگه ھهج قىلغۇچى ھهرەم مهسچىتىگه كىرسه، ھهرەم مهسچىت: مهككىگه كىرىش

ئاندىن ھهججى تهمهتتۇئ قىلغان . كىرگهندە ئوقۇلىدىغان دۇئا ۋە زىكىرلهرنى ئوقۇيدۇ

ئهگهر ھهججى ئىفراد ياكى ھهججى قىران قىلغان . بولسا، ئۆمرە ئۈچۈن تاۋاپ قىلىدۇ

رىدانىڭ ئوتتۇرىسىنى ئوڭ . بولسا، قهدەم تهشرىپ قىلىش تاۋىپىنى قىلىدۇ

 ئىككى ئۇچىنى سول يهلكىسىگه تاشالپ، ئوڭ قولتۇقىنىڭ ئاستىغا قىلىپ، ئۇنىڭ

تاۋاپ قىلىشنى ھهجهر ئهسۋەدتىن باشاليدۇ، ئۇنى سىاليدۇ ۋە . دولىسىنى ئوچۇق قويىدۇ

ھهر (دەيدۇ » بىسمىلالھى ئهلالھۇ ئهكبهر«: سۆيىدۇ ياكى ئۇنىڭغا ئىشارەت قىلىدۇ ۋە

هرىپىگه قىلىپ ئاندىن بهيتۇلالھنى سول ت). قېتىملىق تاۋاپتا مۇشۇنداق قىلىدۇ

دەسلهپكى ئۈچ قېتىملىق تاۋاپتا قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچه . يهتته قېتىم تاۋاپ قىلىدۇ

ھهر قېتىم . تىز ماڭىدۇ، قالغان تاۋاپتا نورمال ماڭىدۇ  قهدەملىرىنى كىچىك ئېلىپ 

رۇكنۇل يهمانى نىڭ ئۇدۇلىغا كهلگهندە، ئهگهر قادىر بواللىسا، ئۇنى سىالپ ئۆتىدۇ ۋە 
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رەببهنا ئاتىنا فىددۇنيا ھهسهنهتهن ۋەفىل ئاخىرەتى «نىنىڭ ئارىلىقىدا ئىككى رۇك

تاۋاپنىڭ قالغان قىسمىدا . دېگهن دۇئانى ئوقۇيدۇ» ھهسهنهتهن ۋەقىنا ئهزابهننار

ئاندىن ئىمكان بولسا، مهقامى ئىبراھىمنىڭ ئارقىسىغا . خالىغان دۇئاالرنى قىلىدۇ

ىككى رەكئهت نامازدا سۈرە كافىرۇن بىلهن بۇ ئ. ئۆتۈپ ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇيدۇ

ئاندىن زەمزەم سۈيىنى قانغىچه ئىچىدۇ، ئاندىن ھهجهر . سۇرە ئىخالسنى ئوقۇيدۇ

ئاندىن ھهجهر ئهسۋەد . ئهسۋەدنىڭ يېنىغا قايتىپ بېرىپ ئىمكان بولسا، ئۇنى سىاليدۇ

  . بىلهن كهئبىنىڭ دەرۋازىسى ئارىلىقىدا تۇرۇپ دۇئا قىلىدۇ

دەيدۇ » باشلىغان نهرسه بىلهن باشاليمهنهللا ا«: ېيىن سهفاغا چىقىپئۇنىڭدىن ك

نىڭ هللاسهفا بىلهن مهرۋە ھهقىقهتهن ا«: تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ئوقۇيدۇهللا ۋە ا

ھهج قىلغان ياكى ئۆمرە قىلغان ئادەم ئۇالرنىڭ ئارىسىدا . ئاالمهتلىرىدۇر) دىنىنىڭ(

قى بىلهن بىرەر ياخشىلىق كىمكى ئۆز ئىختىيارلى. سهئيى قىلسا ھېچ باك يوق

ئهلۋەتته شۈكرىنىڭ مۇكاپاتىنى هللا ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ، اهللا قىلىدىكهن ا

  ]  ـ ئايهت158سۈرە بهقهرە، . [»ھهممىنى بىلگۈچىدۇرهللا بهرگۈچىدۇر، ا

ئىككى قولىنى . سانا ئېيتىدۇ،- ئاندىن كهئبه تهرەپكه قاراپ تهكبىر ۋ ە ھهمدۇ

 بهلگىگه كېلىدۇ، ئۇ  ئاندىن سهفادىن چۈشۈپ يېشىل.ئېگىز كۆتۈرۈپ دۇئا قىلىدۇ

ئاندىن سهفادا . يهردىن يهنه بىر يېشىل بهلگىگىچه يۈگۈرىدۇ، ئاندىن مهرۋىگه كېلىدۇ

ئاندىن مهرۋىدىن چۈشۈپ بىرىنچى سهئيىدە . قىلغانغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىدۇ

سهفادىن مهرۋىگىچه بىر قېتىم، مهرۋىدىن سهفاغىچه بىر . قىلغان ئىشالرنى قىلىدۇ

ئاندىن . ، مۇشۇ ھالهتته يهتته قېتىملىق سهئيىنى تامام قىلىدۇقېتىم بولۇپ

پهقهت ھهججى . چېچىنى قىسقارتىدۇ ياكى چۈشۈرتىدۇ، لېكىن چۈشۈرۈش ئهۋزەلدۇر

ئهمما . تهمهتتۇئ قىلغۇچى يۇقىرىقىدەك قىلىدۇ، چۈنكى ئۇ ھهجنى كېيىن قىلىدۇ

لىش تاۋاپىنى ھهججى ئىفراد ۋە ھهججى قىران قىلغۇچىنىڭ قهدەم تهشرىپ قى

قىلىپ بولغاندىن كېيىن ئېهرامدىن چىقىشى جايىز ئهمهس، چۈنكى ئۇ ھېيت كۈنى 

. تاش ئېتىپ بولمىغىچه ئېهرامدىن چىقمايدۇ) يهنى چوڭ شهيتانغا(جهمرە ئهقهبهگه
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ئايالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخشاش ھهج قىلىدۇ، ئهمما ئايالالر كهبىنى تاۋاپ قىلغاندا ۋە سهفا 

  .  ئارىسىدا سهئيى قىلغاندا يۈگۈرمهيدۇبىلهن مهرۋىنىڭ

يېتىپ )  ـ كۈنى8زۇلههججه ئېيىنىڭ (تهرۋىيه كۈنى : ھهجنىڭ سۈپهتلىرى

كهلگهندە، ھهججى تهمهتتۇئ قىلغان كىشى مهككىدە تۇرۇۋاتقان ئۆيىدىن ئېهرام باغالپ، 

. توققۇزىنچى كۈنى كىرىدىغان كېچىسى مىنادا قونۇش ئۈچۈن مىناغا قاراپ ماڭىدۇ

ئاندىن كۈن قايرىلغاندا، . وققۇزىنچى كۈنى كۈن چىققاندا، ئهرافاتقا قاراپ ماڭىدۇت

ئهرافاتنىڭ . پېشىن نامىزى بىلهن دىگهر نامىزىنى جهملهپ ۋە قهسىر قىلىپ ئوقۇيدۇ

ال ئىالھه ئىللهلالھۇ «دېگهن يېرىدىن باشقا ھهممه يېرىدە تۇرۇشقا بولىدۇ، » ئۇرۇنه « 

» ۇ، لهھۇلمۇلكۇ ۋەلهھۇلههمدۇ ۋەھۇۋە ئهال كۇللى شهيئىن قهدىرۋەھدەھۇ الشهرىيكه لهھ

  . قا قاتتىق يالۋۇرىدۇهللا دېگهن زىكىرنى كۆپ ئېيتىدۇ، دۇئا قىلىدۇ، تهۋبه قىلىدۇ، ا

نى ياد ئهتكهن ھالدا ئېغىر هللا كۈن ئولتۇرغاندىن كېيىن، تهلبىيه ئېيتقان ۋە ا

مۇزدەلىفىگه يېتىپ . يول ئالىدۇبېسىقلىق ۋە تهمكىنلىك بىلهن مۇزدەلىفىگه قاراپ 

كهلگهندىن كېيىن، شام بىلهن خۇپتهننى جهملهپ ۋە قهسىر قىلىپ ئوقۇيدۇ، ئاندىن 

ئاندىن بامداتنى دەسلهپكى ۋاقتىدا ئوقۇيدۇ، ئاندىن تاڭ ئاقارغىچه . مۇزدەلىفىدە قونىدۇ

قاراپ ئاندىن كۈن چىقىشتىن ئىلگىرى مىنا تهرەپكه . شۇ جايدا دۇئا قىلىپ تۇرىدۇ

دېگهن جىلغىغا كهلگهندە، مىناغا يېتىپ بارغىچه » مۇھهسسىر«يول ئالىدۇ، 

جهمرە «مىناغا بارغاندىن كېيىن . اڭىدۇئىمكانىيىتىنىڭ يېتىشىچه ناھايىتى تېز م

شهيتانغا پۇرچاقتهك چوڭلۇقتا يهتته تال تاش . تاش ئېتىشنى باشاليدۇ» ئهقهبهگه

تاش . كبىر ئېيتىدۇ ۋە قولىنى ئېگىز كۆتۈرۈپ ئاتىدۇئاتىدۇ، ھهر بىر تاشنى ئاتقاندا ته

تاش . قارىغا تهگمىگهن تهقدىردىمۇ ئازگالنىڭ ئىچىگه چۈشۈشى شهرت قىلىنىدۇ

. ئاندىن قۇربانلىقنى قىلىدۇ. ئېتىشنى باشلىغاندا تهلبىيه ئېيتىشنى توختىتىدۇ

تاش . ۇرئاندىن باشنى چۈشۈرتىدۇ ياكى چېچىنى قىسقارتىدۇ، چۈشۈرتۈش ئهۋزەلد

ئېتىپ بولغاندىن كېيىن، جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن باشقا ھهممه ئىش 

  . مانا بۇ، بىرىنچى قېتىملىق ئېهرامدىن چىقىش ھېسابلىنىدۇ. جايىز بولىدۇ
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ئۇ ۋاجىپ تاۋاپ . ئاندىن مهككىگه قايتىپ بارىدۇ ۋە قايتىش تاۋاپىنى قىلىدۇ

دىن ئهگهر ھهججى تهمهتتۇئ قىلغان ئادەم ئان. بولۇپ، شۇنىڭ بىلهن ھهج تاماملىنىدۇ

بولسا ياكى قهدەم تهشرىپ قىلىش تاۋاپىنى قىلغاندا سهفا بىلهن مهرۋىنىڭ ئارىلىقىدا 

بۇ . سهئيى قىلمىغان ئادەم بولسا، سهفا بىلهن مهرۋىنىڭ ئارىلىقىدا سهئيى قىلىدۇ

سىۋەت تاۋاپالرنى قىلىپ بولغاندىن كېيىن ھهممه نهرسه، ھهتتا جىنسىي مۇنا

مانا بۇ، ئىككىنچى قېتىملىق ئېهرامدىن چىقىش . ئۆتكۈزۈشمۇ ھاالل بولىدۇ

  . ھېسابلىنىدۇ

ئاندىن مىناغا قايتىپ بېرىپ، شۇ يهردە قونۇش ۋاجىپ بولغان كېچىلهرنى 

ھهر كۈنى كۈن قايرىلغاندىن كېيىن . تاش ئاتىدۇ) شهيتانالرغا(ئۆتكۈزىدۇ، جهمرىلهرگه

) كىچىك شهيتان(تاش ئېتىشنى كىچىك جهمرە. اش ئاتىدۇھهر جهمرىگه يهتته تال ت

قا يېلىنىپ دۇئا قىلىدۇ، هللا ئاندىن ئازراق ئىلگىرىلهپ توختايدۇ ۋە ا. بىلهن باشاليدۇ

ئۇنىڭدىن كېيىن يهنه . ئاندىن ئوتتۇرانجى شهيتانغا كېلىپ ئۇنىڭغىمۇ تاش ئاتىدۇ

.  ئاتىدۇ، ئۇ يهردە توختىمايدۇتاش) چوڭ شهيتانغا(دۇئا قىلىدۇ، ئاندىن جهمرە ئهقهبهگه

  . ئىككىنچى كۈنىمۇ ئالدىنقى كۈنىدىكىگه ئوخشاش تاش ئاتىدۇ

بۇ پائالىيهتلهردىن كېيىن، ئالدىراپ مىنادىن چىقىپ كهتمهكچى بولغان ئادەم 

يهنى ( ـ كۈنى 12ئهگهر زۇلههججىنىڭ . كۈن ئولتۇرۇشتىن بۇرۇن يولغا چىقىدۇ

دىكى چاغدا كۈن ئولتۇرۇپ كهتسه، مىنادا قونۇش ۋە ئۇ مىنا) ھېيتنىڭ ئۈچىنچى كۈنى

پهقهت يولغا چىققان، . تاش ئېتىش ۋاجىپ بولىدۇ) شهيتانالرغا(ئهتىسى جهمرەلهرگه 

ئهمما قىستاڭچىلىق سهۋەبىدىن مىنادىن چىقىپ كېتهلمىگهن بولسا، كۈن ئولتۇرۇپ 

لغۇچىمۇ ھهججى قىران قى. كهتكهندىن كېيىن چىقىپ كهتسىمۇ ھېچ ۋەقهسى يوق

ھهججى ئىفراد قىلغۇچىغا ئوخشاش پائالىيهت قىلىدۇ، ئهمما ئۇنىڭغا ھهججى تهمهتتۇئ 

ئهگهر يۇرتىغا سهپهر . قىلغۇچىغا ئوخشاش قۇربانلىق قىلىش ۋاجىپ بولىدۇ

قىلماقچى بولسا، بهيتۇلالھ بىلهن يۈزلهشكهن ئاخىرقى ۋاقىت بولۇپ قېلىشى ئۈچۈن 

پهقهت ھهيزدار ۋە نىفاسدار . پ يولغا چىقمايدۇخوشلىشىش تاۋاپىنى قىلماي تۇرۇ

خوشلىشىش تاۋىپىنى قىلىپ بولغاندىن . ئايالدىن خوشلىشىش تاۋىپى ساقىت بولىدۇ
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كىمكى . كېيىن، تىجارەت بىلهن شۇغۇلالنغان بولسا، ئۇ تاۋاپنى قايتا قىلىدۇ

پ خوشلىشىش تاۋاپىنى قىلىشتىن بۇرۇن يولغا چىققان بولۇپ، مهككىدىن يىراقال

ئهگهر يىراقالپ كهتكهن بولسا گهدىنىگه قان . كهتمىگهن بولسا قايتىپ كېلىدۇ

  ). يهنى بىر قوي بوغۇزالش جازاسى كېلىدۇ(كېلىدۇ 

ئۇ ھهج پائالىيىتىگه . ئېهرام باغالش- 1: ھهجنىڭ ئهركانلىرى تۆتتۇر

 ـ تاۋاپۇل 3.  ـ ئهرەفاتتا تۇرۇش2. كىرگهنلىكنى نىيهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

  .  ـ ھهجنىڭ سهئيىسىنى قىلىش4. قىلىش) پهرز تاۋاپ(ئىفادە

 ـ 2.  ـ بهلگىلهنگهن ئورۇندىن ئېهرام باغالش1: ھهجنىڭ ۋاجىپلىرى سهككىزدۇر

.  ـ مۇزدەلىفهدە يېرىم كېچىدىن ئۆتكىچه قونۇش3. ئهرەفاتتا قاراڭغۇ چۈشكىچه تۇرۇش

 ـ 6. انالرغا تاش ئېتىش ـ چوڭ كىچىك شهيت5.  ـ تهشرىق كۈنلىرى مىنادا قونۇش4

 تهمهتتۇئ ۋە - 8.  ـ ۋىدالىشىش تاۋىپىنى قىلىش7. چاچنى چۈشۈرۈش ياكى قىسقارتىش

   . قارىن ھهججى قىلغۇچىنىڭ قۇربانلىق قىلىشى 

 ـ ئۆمرىنىڭ تاۋىپىنى 2. ئېهرام باغالش- 1: ئۆمرىنىڭ ئهركانلىرى ئۈچتۇر

  .  ـ ئۆمرىنىڭ سهئيىسىنى قىلىش3. قىلىش

 ـ 2.  ـ بهلگىلهنگهن ئورۇندىن ئېهرام باغالش1: ۋاجىپلىرى ئىككىدۇرئۆمرىنىڭ 

  . چاچنى چۈشۈرۈش ياكى قىسقارتىش

. كىمكى بىرەر ئهركاننى تهرك ئهتسه، ھهج ياكى ئۆمرە ئۇنىڭسىز تامامالنمايدۇ

. جازاسى كېلىدۇ) مال بوغۇزالش(كىمكى بىرەر ۋاجىپنى تهرك ئهتسه، قان قىلىش 

  . تنى تهرك ئهتسه، ئۇنىڭغا ھېچ جازا كهلمهيدۇكىمكى بىرەر سۈننه

 ـ مۇسۇلمان 1:  دۇر13كهئبىنى توغرا رەۋىشته تاۋاپ قىلىشنىڭ شهرتلىرى 

 تاۋاپ قىلىش ۋاقتىنىڭ - 4.  ئېنىق نىيهت قىلىش- 3.  ـ ئاقىل بولۇش2. بولۇش

بۇ .  تاھارەت بولۇش- 6.  قادىر بواللىغان كىشىنىڭ ئهۋرەتنى يېپىشى- 5. كىرىشى

 - 8.  ئىشهنچ بىلهن يهتته قېتىمنى تولدۇرۇش- 7. چىك بالىغا شهرت قىلىنمايدۇكى

كهبىنى سول تهرىپىگه قىلىپ ئايلىنىش ۋە خاتا قىلغان ئىشنى قايتىدىن توغرا 

 قادىر بواللىغان كىشى ئۆزى - 10.  مېڭىۋاتقاندا ئارقىغا يانماسلىق-9. قىلىش
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 مهسچىتى ھهرەمنىڭ ئىچىدە  ـ12.  ئارقىدىن ئايلىنىش- ئارقا - 11. مېڭىش

  .  ـ تاۋاپنى ھهجهر ئهسۋەدنىڭ ئۇدۇلىدىن باشالش13. ئايلىنىش

ھهجهر ئهسۋەدنى سىالش، سۆيۈش ۋە ئۇنىڭ ئۇدۇلىدا : تاۋاپنىڭ سۈننهتلىرى

ئوڭ مۆرىنى ئهۋۋەلقى ئۈچ تاۋاپتا ئوچۇق . رۇكنۇل يهمانىنى سىالش. تهكبىر ئېيتىش

ىز مېڭىش، نورمال ماڭىدىغان قېتىمدا ئاستا تىز ماڭىدىغان قېتىمدا ت. تۇتۇش

كهئبىگه ئىمكان قهدەر . تاۋاپ جهريانىدا دۇئا قىلىش ۋە زىكىر ئېيتىش. مېڭىش

تاۋاپتىن كېيىن مهقامى ئىبراھىمنىڭ ئارقىسىغا ئۆتۈپ ئىككى . يېقىن ئايلىنىش

  . رەكئهت ناماز ئوقۇش

 ـ 3.  ـ ئاقىل بولۇش2.  ـ مۇسۇلمان بولۇش1: سهئيىنىڭ شهرتلىرى توققۇزدۇر

 ـ قادىر بواللىغان ئادەمنىڭ ئۆزى 5.  ئارقىدىن سهئيى قىلىش-  ـ ئارقا4. نىيهت قىلىش

 ـ سهفا بىلهن مهرۋىنىڭ 7.  ـ يهتته قېتىمنى تولدۇرۇپ سهئيى قىلىش6. مېڭىشى

 ـ كهبىنى توغرا رەۋىشته تاۋاپ قىلىپ بولغاندىن كېيىن 8. ئارىلىقىنى تولۇق مېڭىش

  .  ـ تاقنى سهفادىن، جۈپنى مهرۋىدىن باشالپ سهئيى قىلىش9. ىلىشسهئيى ق

سهئيى . ئهۋرەتنى يېپىش. تاھارەت ئېلىش: سهئيى قىلىشنىڭ سۈننهتلىرى

يۈگۈرىدىغان يهردە يۈگۈرۈش، . قىلىش جهريانىدا زىكىر قىلىش ۋە دۇئا قىلىش

 بىلهن سهئيىنى تاۋاپ. سهفا ۋە مهرۋە تۆپىلىكىگه ئۆرلهش. ماڭىدىغان يهردە مېڭىش

  . ئارقىدىن قىلىش- ئارقا

ئهگهر بىر كۈنلۈك تاش . تاشنى ئۆز كۈنىدە ئېتىش ئهۋزەلدۇر:  ئهسكهرتىش 

ئېتىشنى ئهتىسىگه كېچىكتۈرسه ياكى تاش ئېتىش كۈنلىرىنىڭ ھهممىسىنى 

  . تهشرىق كۈنلىرىنىڭ ئاخىرىغا كېچىكتۈرسه بولىۋېرىدۇ

زۇلههججه . كىتلهنگهن سۈننهتتۇرقۇربانلىق قىلىش ته: قۇربانلىق قىلىش

ئېيىنىڭ دەسلهپكى ئونى كىرسه، قۇربانلىق قىلماقچى بولغان كىشىنىڭ قۇربانلىق 

قىلغانغا قهدەر چاچ ياكى تىرناق ئالدۇرۇشى ۋەياكى بهدىنىدىن بىرەر نهرسه ئېلىشى 

بانلىق بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلغىنى ھهجگه چىقمىغانالر ياكى ئۆز يۇرتلىرىدا قۇر.(ھارامدۇر

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر ). قىلىدىغان كىشىلهر


