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 ههج قېلىش ئهۋزەلمۇ ياكى سهدىقه قىلىشمۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال-٣٦٨٧٥     
 :سوئال     
ان كىشى ئۈچۈن، تهكرار نهپله ههج پهرز ههجنى ئادا قىلىپ بولغ     

قېلىش ئهۋزەلمۇ ياكى شۇ ئىقتىسادنى كهمبهغهللهرگه ياردەم 
 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز. قېلىشمۇ؟

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهغا خاستۇر
رار ههج قېلىشنىڭ ههجگه سهرپ ئهسلىدە نهپله يهنى تهك     

قىلىنىدىغان مالنى سهدىقه قىلىۋېتىشتىن دەرىجسى يۇقىرى 
ئهمما بهزى ۋاقىتالردا مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن تهكرار ههج . بولىدۇ

: مهسىلهن. قىلىدىغان ئىقتىسادنى سهدىقه قىلىش ئهۋزەل بولىدۇ
لىرى ئالاله يولىدا جىهاد قېلىش ياكى دىنى دەۋەت، تهشۋىقات ئىش

-ياكى جىددى ئېهتىياجلىق كىشىلهر، شۇنداقال يوقسۇل ئۇرۇغ
تۇغقانالرغا ياردەم قېلىش قاتارلىقالر بهزىدە نهپله ههج قىلىشتىن 

 . ئهۋزەل بولىدۇ
ناملىق " ئهلئىختىيارات"شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه      

ئهسلىدە ئۆزىگه پهرز : "بىتىدە مۇنداق دەيدۇ-٢٠٦ئهسىرىنىڭ 
. ان سهدىقىدىن ههج قېلىشنىڭ دەرىجىسى يۇقىرى بولىدۇبولمىغ

تۇغقانلىرى بولسا ئۇالرغا ياردەم -ئهمما ئېهتىياجلىق ئۇرۇغ
. قېلىشنىڭ دەرىجىسى تهكرار ههج قىلغاندىن ئهۋزەل بولىدۇ
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شۇنىڭدەك ياردەمگه جىددى ئېهتىياجلىق كىشىلهرگه ماددى 
 .ياردەم قىلىشنىڭمۇ دەرىجىسى يۇقىرى بولىدۇ

ئهمما سهدىقه ۋە ههج قېلىش ئىككىلىسى نهپله بولسا، بۇ      
چۈنكى ههج ئىبادىتى . ۋاقىتتا ههج قېلىش ئهۋزەل دەپ قارىلىدۇ

بهدەنى ۋە مالى يهنى مال سهرپ قېلىش بىلهن ئۆزى بىۋاسته 
شۇنىڭدەك قۇربانلىق ۋە ئهقىقه قېلىش . قىلىدىغان ئىبادەتتۇر

ئهمما . دىقه قىلغاندىن ياخشىئۈچۈن مال سويۇش، ئۇنىڭ پۇلىنى سه
تهكرار ههج قىلغۇچى يولدا پهرز ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا قېلىشى، 

هارام ئىشالردىن يىراق بولىشى، بهش ۋاقىت نامازنى -چهكلهنگهن
تولۇق ئۆز ۋاقتىدا ئادا قېلىشى، سهمىمى ۋە راستچىل بولىشى، 

لماسلىق ئامانهتدار بولىشى ۋە باشقىالرنىڭ ههققىگه تاجاۋۇز قى
سهدىقه بېرىشتىن نهپله ههج قىلىش  شهرتى بىلهن ئهۋزەل يهنى

 ".ئهۋزەل دەپ قارىلىدۇ
:  شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ     

 كىشىلهرنىڭ ئالالهنىڭ رازىلىقىنى مهقسهت قىلىپ سهمىمىيهت
نىڭ ئۆمرە قىلىشى ۋە بۇ ئىبادەتلهرنى ئالاله ۋە ئالاله-ههج بىلهن

قىلىشى، ئۇنىڭغا سهرپ  رەسۇلىنىڭ كۆرسهتمىسى بويىچه ئادا
 . قىلىنىدىغان ئىقتىسادنى سهدىقه قىلىۋەتكهندىن ياخشى بولىدۇ

: سههىه ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
. ئىككى ئۆمرە ئۆز ئارىلىقىدىكى گۇناهالرغا كاپارەت بولىدۇ«

» .جنىڭ مۇكاپىتى پهقهتال جهننهتتۇرئۆلچهملىك ئادا قىلىنغان هه
 ].١٣٤٩مۇسلىم رىۋايىتى . ١٧٧٣بۇخارى رىۋايىتى [
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رامىزاندا «: يهنه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
» .قىلىنغان ئۆمرىنىڭ ساۋابى ههجنىڭ ساۋابىغا باراۋەر بولىدۇ

 ]. ١٢٥٦مۇسلىم رىۋايىتى . ١٧٨٢بۇخارى رىۋايىتى [
پهرز ههجنى ئادا : شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

قىلىپ بولغانالر ئىككىنچى قېتىم تهكرار ههج قىلىدىغان 
ئىقتىسادنى ئالاله يولىدا جىهاد قىلىدىغان مۇجاهىدالرغا ياردەم 

قايسى «: چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن. قىلسا ياخشى بولىدۇ
ىلىتى ئارتۇق؟ دەپ سورالغاندا، پهيغهمبهر ئىبادەتنىڭ پهز-ئهمهل

ئالالهغا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان كهلتۈرۈش، : ئهلهيهىسساالم
ئالالهنىڭ : ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ دەپ سورالغاندا. دەپ جاۋاپ بهردى

ئۇنىڭدىن قالسىچۇ؟ دەپ . يولىدا جىهاد قېلىش، دەپ جاۋاپ بهردى
بۇخارى رىۋايىتى . [»جاۋاب بهردىقوبۇل بولغان ههج، دەپ : سورالغاندا

 ]. ههدىس-٨٣مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-٢٦
. پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم جىهادتىن كېيىن ههجنى كهلتۈردى     

بۇنىڭدىن تهكرار يهنى نهپله ههج مهقسهت قېلىنىدۇ، چۈنكى پهرز 
ههج ئىسالم ئاساسلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، قادىر بوالاليدىغان 

 . دا بىر قېتىم ئادا قىلسا بولىدۇكىشىلهر هاياتى
ئالاله يولىدا جىهاد «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     

يولغا سالغان كىشى جىهاد قىلغۇچىغا -قىلغۇچىنى جابدۇپ
ئوخشاشتۇر، جىهاد قىلغۇچىنىڭ ئائىلىسىدىن ياخشى خهۋەر ئالغان 

ىم بۇخارى ۋە مۇسل[» .كىشىمۇ جىهاد قىلغۇچىغا ئوخشاشتۇر
 ]. رىۋايىتى

شۈبهىسىزكى، ئالاله يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر ماددى ياردەمگه      
ئىنتايىن ئېهتىياجلىق، يۇقىرىقى ئىككى ههدىسته ۋە باشقا 
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ههدىسلهردە بايان قىلىنغاندەك تهكرار ههج قېلىش ئۈچۈن سهرپ 
قىلغان ئىقتىسادنى، ئالاله يولىدا جىهاد قىلغۇچىالرغا سهرپ 

 . ەرىجىسى نهچچه ههسسه يۇقىرى بولىدۇقىلىشنىڭ د
-پهرز ههج: شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله يهنه مۇنداق دەيدۇ     

ئۆمرە قىلىدىغان -ئۆمرىنى ئادا قىلىپ بولغان كىشىلهر تهكرار ههج
ئىقتىسادنى ئالاله يولىدا جىهاد قىلغۇچىالرغا ياردەم قىلسا بۇنىڭ 

ئهت كۆرسهتمىسىگه ئۇيغۇن چۈنكى، شهرى. دەرىجىسى يۇقىرى بولىدۇ
 . ئۆمرە قىلغاندىن ئارتۇق بولىدۇ-بولغان جىهاد تهكرار ههج

ئانىسى ئۈچۈن ههج -ئاتا: شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلالهدىن    
قىلغان ئهۋزەلمۇ ياكى بۇ ئىقتىسادنى مهسچىت ياساشقا ياردەم 
قىلىش ئهۋزەلمۇ؟ دەپ سورالغاندا، شهيخ بۇنىڭغا جاۋاب بېرىپ 

مهسچىتنى رىمونت قىلىش زۆرۈر بولىدىكهن، ئۇ : اق دېگهنمۇند
ئۆمرىگه سهرپ قىلىنىدىغان ئىقتىسادنى -ۋاقىتتا نهپله ههج

چۈنكى بۇ . مهسچىتنى رىمونت قېلىشقا ئىشلىتىش ئهۋزەل
ئهمهلنىڭ مهنپهئهتى بۈيۈك ۋە ساۋابى داۋاملىشىدۇ، شۇنداقال 

ياردەمچى بولغان  مۇسۇلمانالرنىڭ جامائهت بولۇپ ناماز ئوقۇشىغا
 . بولىدۇ

ئهمما مهسچىتنىڭ رىمونىتى ئۈچۈن باشقىالر ياردەم قىلغان      
ئۆمرە قىلسا ياكى -ئانىسى ئۈچۈن ههج-بولسا، ئۇ ۋاقىتتا ئاتا

 -ئالاله خالىسا -ئۆمرە قىلسا -قىلدۇرسا ۋە ئۆزى ئۈچۈن تهكرار ههج
-ئايرىم ئانىسى ئۈچۈن-لېكىن ئۆزى ئۈچۈن ۋە ئاتا. بۇ ئهۋزەلدۇر

-١٦شهيخ ئىبنى باز پهتىۋاالر توپلىمى. [ئايرىم ههج قېلىشى الزىم
 ].بهتلهر-٣٧٢-٣٦٨توم 
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: مۇنداق دەيدۇ ههقته شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله بۇ     
بىزنىڭ قارىشىمىزدا، تهكرار ههج قېلىشقا سهرپ قىلغان 

. زەلدۇرئىقتىسادنى ئالاله يولىدا جىهاد قېلىشقا سهرپ قېلىش ئهۋ
چۈنكى نهپله جىهاد نهپله ههج قىلىشتىن پهزىلهتته ئارتۇق ۋە 

توم -٢شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين پهتىۋالىرى . [دەرىجىدە ئهۋزەلدۇر
 ].بهت-٦٧٧

 .بىلگۈچىدۇر ياخشى ههممىدىن تائاال ئالاله
  
 

 

 

 


