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 ھەجنىڭ پەرز، ۋاجىپ، سۈننەتلىرى توغرىسىدا

 

   نومۇرلۇق سوئال-332222    
 : وئالس    
، بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ىز، ۋاجىپ، سۈننەتلىرى قايسى؟ھەجنىڭ پەر    

 ئۈمىد قىلىمەن.
 : اۋاپج    

 بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    
 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 

 االنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائىرىساھابىل
 سۈننەتبولسا  ىرىھەجنىڭ پەرزى تۆت، ۋاجىپلىرى يەتتە، بۇنىڭدىن باشقا ئەمەلل    

 :تۇرئىبارەت دىكىدىننتۆۋەئۇنىڭ بايانى  بولۇپ،
توم -1ىرى ناملىق ئەس "ىئۋزۇل مۇربە"ئەرر ئىمام بەھۇتى رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ    

ھەج پائالىيىتىگە كېرىش نىيىتى  ھەجنىڭ پەرزى تۆت: مۇنداق دەيدۇ: ېتىدەب-382
ئەمەللەر نىيەتكە  شۈبھىسىزكى» بۇنىڭ دەلىلى: .ىشركې غابىلەن ئېھرام

 ]بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[. «.باغلىقتۇر
]تىرمىزى  «.ھەج ئەرەپاتتا تۇرۇش بىلەن بولىدۇ» بۇنىڭ دەلىلى: .ئەرەپاتتا تۇرۇش    

 رىۋايىتى[.

َييِت اليَعِتيِق ﴿ نىڭ:ئالالھ تائاال: بۇنىڭ دەلىلى .اۋاپنى قىلىشپەرىز ت     فُوا بِاْلي وَّ َطَّ  ﴾َوْلي
دېگەن ئايىتىدۇر. « قەدىمىي بەيت )يەنى بەيتۇلالھنى( تاۋاپ قىلسۇن.» تەرجىمىسى:

 ئايەت[.-32]سۈرە ھەج 
 منىڭ:پەيغەمبەرئەلەيھىسساال: بۇنىڭ دەلىلى .قىلىش مەرۋە ئارىسىدا سەئيى-ساپا    

 «قىلىشنى پەرز قىلدى ھەقىقەتەن ئالالھ تائاال سىلەرگە سەئيى قىلىڭالر، سەئيى»
 .[ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى]دېگەن ھەدىسىدۇر. 

 غاشەرىئەتتە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان ئورۇنالردىن ئېھرام ھەجنىڭ ۋاجىپلىرى:    
چۈن ئېھرام )ھەج ئۈ. ىشركې غاقاتتىن ئېھرامييەنى بەلگىلەنگەن مى .ىشركې

كۈندۈزدە ئەرەپاتتا  ىش ۋاجىپ(ركې غاكېيىشنىڭ ئۆزى پەرز، ئەمما مىيقاتتىن ئېھرام
غا ھاجىالرنى سۇ بىلەن تەمىنلەيدىغان   .تۇرغان كىشى كۈن پاتقۇچە ئەرەپاتتا تۇرۇش

باشقىالر تەشرىق كۈنلىرىدە مىنادا قونۇش، ھاجىالرنى سۇ ئوخشاش كىشىلەردىن 
باشقىالر مۇزتەلىپىگە بۇرۇن يىتىپ غا ئوخشاش كىشىلەردىن بىلەن تەمىنلەيدىغان

)بەزى ئالىمالر مۇزتەلىپىدە  كەلگەنلەر مۇزتەلىپىدە يىرىم كېچىگىچە تۇرۇش،
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قونۇشنى ھەجنىڭ پەرىزلىرىدىن بىرى دەپ قاراپ مۇزتەلىپىدە قونمىسا ھەج دۇرۇس 
"زادىل مىئاد" ناملىق  ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھمۇ ئۆزىنىڭ. بولمايدۇ دەيدۇ

تاشنى تەرتىپلىك  (نى تەكىتلەيدۇە مۇشۇ قاراشبېتىد-322توم-3 نىڭئەسىرى
پىنى قىلىش ىخوشلىشىش تاۋ ئىتىش، چاچنى تولۇق ئالدۇرۇش ياكى قىسقارتىش،

  قاتارلىقالردىن ئىبارەت.
 مال بوغۇزالش ياكى قىران ھەج قىلغۇچىالر ئۈچۈن ھەدىيە)قۇربانلىق( ئتەمەتتۇ    

َِجِّ َفَما ﴿ بۇنىڭ دەلىلى ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن: .ۋاجىپ بولىدۇ َرةِ إََِل احلي َفَمن َتَمتََّع بِاليُعمي
ِي  يَهدي تَييََسَ ِمَن ال تُمي  اسي َِجِّ وََسبيَعٍة إَِذا رََجعي يَّاٍم ِِف احلي

َ
دي فَِصيَامُ ثَََلثَِة أ ةٌ ََكِملَةٌ   َفَمن لَّمي ََيِ ِ   تِليَك َعََشَ ل

َك َذَٰ
ََرامِ  ِجِد احلي يَمسي لُُه َحاِِضِي ال هي

َ
ئۆمرە قىلغاندىن كېيىن ھەج  »تەرجىمىسى:  ﴾لَِمن لَّمي يَُكني أ

قىلىشتىن بەھرىمەن بولغان ئادەم )يەنى ھەجدىن بۇرۇن ئۆمرە قىلىپ تاماملىغان 
ئادەم( نېمە ئوڭاي بولسا، شۇنى قۇربانلىق قىلسۇن، )پۇلى يوقلۇقتىن ياكى قۇربانلىق 
مال يوقلۇقىدىن قۇربانلىق مال( تاپالمىغان ئادەم ھەج جەريانىدا ئۈچ كۈن روزا 
تۇتسۇن، )ھەجدىن( قايتقاندىن كېيىن يەتتە كۈن روزا تۇتسۇن، ئۇنىڭ ھەممىسى ئون 
كۈن بولىدۇ. مانا بۇ )يەنى ئۆمرە قىلغان ئادەمگە قۇربانلىق قىلىش الزىملىقى ياكى 

ەسجىدى ھەرەم دائىرىسىدە )يەنى ھەرەمدە( روزا تۇتۇش ھەققىدىكى ھۆكۈم( م
 .[ئايەت-121بەقەرە ]سۈرە  «ئولتۇرۇشلۇق بولمىغان كىشىلەر ئۈچۈندۇر.

ھەرىكەتلەر ھەجنىڭ سۈننىتى -دا بايان قىلىنغاندىن باشقا سۆزىيۇقىر    
قىلىنىدىغان تاۋاپ، ئەرەپات كېچىسىدە  ھەرەمگە تۈنجى كەلگەندەيەنى . ھېسابلىنىدۇ

تاۋاپتا ئېھرامدا ئوڭ دولىسىنى ئېچىپ سوكۇلداپ ئۈچ دەسلەپكى  ونۇش، مىنادا ق
مەرۋە -ساپا دۇئا ۋە زىكىر بىلەن بولۇش، نى سۆيۈش،ىشىئەسۋەد ت ۇلمېڭىش، ھەجەر

 . ئىشالر ھەجنىڭ سۈننىتى ھېسابلىنىدۇ ئۈستىگە چېقىش قاتارلىقالر
 تىن ئىبارەتتۇر. قىلىش پەرزى ئۈچتۇر: ئېھرام، تاۋاپ ۋە سەئيى ىنىڭئۆمر    
ىش، چاچنى تولۇق ئالدۇرۇش ياكى ركې غاۋاجىپلىرى: مىيقاتتىن ئېھرام    

 . تۇرقىسقارتىشتىن ئىبارەت
پەرىز، ۋاجىپ ۋە سۈننەتلەرنىڭ ئارىسىدىكى پەرق: پەرزنى تولۇق ئادا قىلمىسا ھەج ئادا 

جازا دا ۋاجىپ ئەمەللەر تەرك قىلىنسا كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشى .بولمايدۇ
سۈننەت ئەمەللەر تەرك قىلىنسا  .ۋاجىپ بولىدۇ كىلىدۇ. يەنى بىر قوي قان قىلىش

دا بايان قىلىنغان پەرز، ۋاجىپ ۋە سۈننەت ئەمەللەرنىڭ ۋە ىبىر نەرسە بولمايدۇ. يۇقىر
باشقا ئاالقىدار مەسىلىلەرنىڭ دەلىلىنى بىلىش ئۈچۈن "شەرھىل مۇمتىئ"ناملىق 

 قارالسۇن. گەىرلىبەت-413-283 ىتوم- 7ئەسەرنىڭ
 .ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    
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