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 نىڭ هۆكمىهارام مال بىلهن ههج قېلىش
 

 نومۇرلۇق سوئال -٤٨٩٨٦      
 : سوئال      
كېلىش مهنبىيى ئېنىق بولمىغان ياكى هارام مال بىلهن ههج       

قىلغان كىشىنىڭ ههجى توغرا بوالمدۇ، بولمامدۇ؟، بۇ ههقته 
 .ىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهنچۈشهنچه بېر

 : جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان       

 . ئالالهغا خاستۇر
كېلىش مهنبىيى ئېنىق بولمىغان ياكى هارام مال بىلهن        

يهنى ئۆزىگه پهرز . ههج قىلغان كىشىنىڭ ههجى توغرا بولىدۇ
ادا قىلغان بولىدۇ، لېكىن ئۇنىڭ قېلىنغان ههج ئىبادىتىنى ئ

چۈنكى هارام پۇل . ههجى تولۇق قوبۇل قېلىنغان ههج بولمايدۇ
. بىلهن قىلغان ههجنىڭ ساۋابى ۋە پهزىلىتى شۇنىڭغا اليىق بولىدۇ

 . نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن -٣٤٥١٧
-٧هسىرى ناملىق ئ" ئهلمهجمۇئ"ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله       
كېلىش مهنبىيى ئېنىق بولمىغان : "بهتته مۇنداق دەيدۇ-٦٢توم

ياكى هارام مال بىلهن ههج قىلغان كىشىنىڭ ههجى توغرا بولىدۇ، 
. ئۇنىڭ بىلهن ئۆزىگه پهرز قېلىنغان ههج ئىبادىتى ئادا بولىدۇ

 ". كۆپلىگهن پىقهىشۇناس ئالىمالر بۇ قاراشتا بولغان
بهتته مۇنداق -١٣١توم-١٧لىمى پىقهى مهسىلىلهر توپ     

تاالڭ -مهنبىيى ئېنىق بولمىغان ياكى بۇالڭكېلىش : "دېيىلگهن
قىلىنغان پۇل بىلهن ههج قىلغان بولسا، سىرتقى هۆكۈمدە ئۇنىڭ 
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لېكىن ئۇ كىشى ئاسىيلىق قىلغۇچى . قىلغان ههجى توغرا بولىدۇ
. بولۇپ، قىلغان ههجى تولۇق قوبۇل قىلىنغان ههج دەپ قارالمايدۇ

ك، ئىمام ئهبۇ ههنىپه ۋە مانا بۇ كۆزقاراش ئىمام شافىئى، ئىمام مالى
ئۇنىڭدىن باشقا ئىلگىرى ۋە كىيىنكى كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ 

 . قارىشىدۇر
هارام مال بىلهن قېلىنغان ههج : ئىمام ئههمهد ئىبنى ههنبهل      

هاراملىق بىلهن : يهنه بىر قاراشتا. توغرا بولمايدۇ، دەپ قارايدۇ
 . دۇرۇس بولىدۇ، دېگهن

ئۇزۇن سهپهر قىلغان، «: يهىسساالم مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهرئهله      
توزانغا مىلهنگهن، ئىككى قولىنى ئېگىز -چاچلىرى چۇۋۇق، چاڭ
دەپ ! ئى پهرۋەردىگارىم! ئى پهرۋەردىگارىم: كۆتۈرۈپ ئاسمانغا قاراپ

ئېچمىكى، -دۇئا قىلغان كىشىنى بايان قىلىپ، ئۇنىڭ يېمهك
دۇئاسى قانداقمۇ كېچهكلىرى هارامدىن تۇرسا، ئۇنىڭ -كىيىم

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .ئىجابهت قىلىنسۇن
ئۇ : پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ      

كىشى ههج پائالىتىنى ئالاله ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلى كۆرسهتكهن 
بويىچه ئادا قىلغان بولسا، قىلغان ههجى توغرا بولىدۇ، لېكىن 

ام مال بىلهن ئادا قىلغانلىقى ئۈچۈن مهزكۇر پهرز ئىبادەتنى هار
ئۇ كىشى قىلمىشى ئۈچۈن ئالاله تائاالدىن . گۇناهكار بولىدۇ

مهزكۇر ئىبادەتكه هارام مال سهرپ . كهچۈرۈم تهلهپ قېلىشى كېرەك
قىلغانلىقتىن ئۇنىڭ ههجى تولۇق بولمايدۇ ئهمما ئۆزىگه پهرز 

هردىنىدىن قېلىنغان ههج ئىبادىتى، پهرز بولۇش سۈپىتى بىلهن گ
-٣٨٧توم-١٦شهيخ ئىبنى باز پهتىۋاالر توپلىمى. [ساقىت بولىدۇ

 ]. بهت
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سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات       
: بهتته مۇنداق دېيىلگهن-٤٣توم -١١كومىتېتى پهتىۋاالر توپلىمى 

گهرچه ههجنى هارام مال بىلهن قىلغان بولسىمۇ، ئۇ ههجنىڭ ئادا "
لىشىغا توسالغۇ بولمايدۇ شۇنداقتىمۇ ئۇ كىشى هارامدىن مال بو

قىلغان ههجى بىكار بولۇپ . توپلىغانلىقى ئۈچۈن گۇناهكار بولىدۇ
كهتمهيدۇ بهلكى ههجنىڭ ساۋابى ۋە ئۇ سهۋەبلىك هاسىل بولىدىغان 

 .پهزىلهت تولۇق بولمايدۇ
 ئالاله ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچىدۇر

 
 

 

 

 


