
 
 ۋاجىپتۇر) پۇلدارالرغا( مال بىلهن جىهاد قېلىش بايالرغا -پۇل

  ]ئۇيغۇرچه[

 ﴾﴿اجلهاد باملال واجب بل األغنياء
] باللغة األويغورية[  

 
  هلمۇنهججىدسالىه ئمۇھهممهد شهيخ : مۇپتى

املنجدصالح حممد الشيخ : املفيت  
 
 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

ين أبو عبد العزيزسيف: املرتجم   ا
 

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيين. ن: املراجعة  

 

 
پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

 

1431 – 2010 

 



 1

  ۋاجىپتۇر) پۇلدارالرغا(هن جىهاد قېلىش بايالرغا  مال بىل-پۇل

   نومۇرلۇق سوئال-26106

  : سوئال

دۇنياسى كۆپ بىر بىر ئايال، مهن -ئالالھنىڭ پهزلى بىلهن مهن مال

چىچهنىستان، پهلهستىن ۋە باشقا مۇستهملىكه ئاستىدا  ماللىرىمنى 

كهتلىرىگه قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ مۇستهملىكه ئاسارىتىدىن قۇتۇلۇش ھهرى

ئىقتىسادى ياردەم قىلسام بوالمدۇ؟، بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 

  .سورايمهن

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

مۇسۇلمانالرنىڭ مۇستهملىكه ئاستىدىكى قېرىنداشلىرىغا ياردەم 

ر ھهقىقهتهن مۇسۇلمانال«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بېرىشى ۋاجىپتۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ].  ئايهت-10سۈرە ھۇجهرات . [»قېرىنداشتۇر

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى، ئۇ ئۆز قېرىندىشىغا «: مۇنداق دېگهن

. »زۇلۇم قىلمايدۇ ۋە ئۇنى دۈشمهنلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهرمهيدۇ

  ]. نومۇرلۇق ھهدىس-2580 مۇسلىم -2442بۇخارىي[

 شۇنىڭغا ئوخشىغان مۇستهملىكه چىچهنىستان، پهلهستىن ۋە

ئاستىدىكى باشقا رايونالر ياكى زوراۋان تاجاۋۇزچىالر مۇستهملىكه قېلىشقا 

ئۇرۇنۇۋاتقان باشقا رايونالردا ئېلىپ بېرىلىۋاتقىنى ئۆزىنى مۇداپىئه قېلىش 

  .ئۇرىشى ھېسابلىنىدۇ
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ئىنسان ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا ئۆزى ياردەم بېرەلمىسه، 

شۇنىڭدەك . مال ئارقىلىق ياردەم بهرسه بولىدۇ-تىسادى يار بهرسه پۇلئىق

ئىقتىساد ئىگىسى بولغان ئايالالرنىڭ مۇستهبىت ھاكىمىيهت ئاستىدىكى 

قېرىنداشلىرىنىڭ ئاسارەتتىن قۇتۇلۇشى ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىۋاتقان 

مېلى بىلهن ياردەم قېلىشى ۋاجىپ بولىدۇ ۋە -يوللۇق ھهرىكهتلىرىگه پۇل

  .ېلى بىلهن جىهاد قىلغانلىق ھېسابلىنىدۇم

مېلى بىلهن جىهاد قىلىش قۇرئان كهرىمدە جېنى بىلهن جىهاد 

ئالالھ تائاال . قېلىنغان قېلىش توغرىسىدىكى ئايهت بىلهن بىر يهردە بايان 

سىلهر يېنىك بولغان ياكى ئېغىر ! ئى مۆمىنلهر جامائهسى«: مۇنداق دەيدۇ

 قېرى، پىيادە، ئۇالغلىق بولۇڭالر، -لى ياش يهنى مهي(بولغان ھالهتته 

ئوڭۇشلۇق ۋە قىيىن شارائىتتا بولۇڭالر، ئىختىيارىي ۋە ئىختىيارسىز 

جىهادقا چىقىڭالر، ئالالھ نىڭ يولىدا مېلىڭالر ) بولۇڭالر، ھهممه ئهھۋالدا

بىلهن، جېنىڭالر بىلهن جىهاد قىلىڭالر، ئهگهر بىلسهڭالر مۇنداق قىلىش 

: يهنه بىر ئايهتته]. ئايهت-41سۈرە تهۋبه . [»ياخشىدۇرسىلهر ئۈچۈن 

ئهما، توكۇر، كېسهلگه ئوخشاش ئۆزرىسى بارالر (مۆمىنلهردىن ئۆزرىسىز «

جىهادقا چىقمىغانالر ئالالھ يولىدا ماللىرىنى، ) بۇنىڭدىن مۇستهسنا

ئالالھ . جانلىرىنى تىكىپ جىهاد قىلغۇچىالر بىلهن باراۋەر بولمايدۇ

 جانلىرىنى تىكىپ جىهاد قىلغۇچىالرنى جىهادقا ماللىرىنى،

بۇ ئىككى خىل كىشىلهر . چىقمىغانالردىن بىر دەرىجه ئۈستۈن قىلدى

نىڭ ) يهنى ئۆزرىسى بولۇپ جىهادقا چىقالمىغانالر ۋە جىهادقا چىققۇچىالر(

ئالالھ جىهاد قىلغۇچىالرغا . ھهممىسىگه ئالالھ جهننهتنى ۋەدە قىلدى

ئۆزرىسىز تۇرۇپ جىهادقا چىقمىغانالردىن (ىلىپ، ئۇالرنى بۈيۈك ئهجىر ئاتا ق
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ئىمان «: يهنه بىر ئايهتته]. ئايهت-95-سۈرە نىسا . [»قىلدى) ئارتۇق

ئېيتقانالرنىڭ، ھىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ھهم جانلىرى بىلهن 

ئالالھ نىڭ يولىدا جىهاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسى ئالالھ نىڭ دەرگاھىدا 

مهقسىتىگه ) ساۋاب تېپىش بىلهن(ىدۇر؛ ئهنه شۇالر ئهڭ كاتت

: يهنه بىر ئايهتته]. ئايهت-20سۈرە تهۋبه . [»ئېرىشكۈچىلهردۇر

مۆمىنلهر ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ) ھهقىقي(شۈبهىسىزكى، «

شهك كهلتۈرمىگهن، ماللىرى بىلهن، ) ئىمانىدا(كهلتۈرگهن، ئاندىن 

ئىمان (ىڭ يولىدا جىهاد قىلغانالردۇر، ئهنه شۇالر جانلىرى بىلهن ئالالھن

  ].ئايهت_15سۈرە ھۇجرات . [»راستچىلالردۇر) دەۋاسىدا

ئهنهس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

مۇشرىكالرغا مېلىڭالر، جېنىڭالر «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

]. ھهدىس- 2186ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى . [»ۋە تېلىڭالر بىلهن جىهاد قېلىڭالر

بۇ ھهدىس   بهتته-87توم -4ناملىق ئهسىرى " سۇبۇلىس ساالم"سهنئانىي

بۇ ھهدىس، جېنى بىلهن جىهاد : "ا توختىلىپ مۇنداق دەيدۇتوغرىسىد

قېلىشنىڭ ۋاجىبلىقىنى بىلدۈرىدۇ، ئۇ بولسىمۇ ئۆزى بىۋاسته جىهادقا 

مىلى بىلهن جىهاد قېلىش جېنى بىلهن جىهاد قېلىشنىڭ . چېقىشتۇر

تۈلۈككه -ياراق ۋە ئوزۇق-ئورنىدا بولۇپ، ئۇرۇشقا كېتهرلىك بولغان قورال

تېلى بىلهن جىهاد قېلىش بولسا . ەم قېلىش قاتارلىقالردۇرخىراجهت يارد

ئىسپات كۆرسىتىش ۋە كىشىلهرنى -ئۇالرغا قارشى ئۇرۇش قېلىشقا دەلىل

ئالالھ يولىدا جىهاد قېلىشقا چاقىرىش، دۈشمهن بىلهن ئۇچراشقاندا يۇقىرى 

  ".ئاۋاز بىلهن نهرە تارتىپ، چۇقان سېلىپ ئۇالرنى قورقۇتۇشتىن ئىبارەتتۇر
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 بېتىدە -29توم -8ناملىق ئهسىرىنىڭ " نهيلىل ئهۋتار"شهۋكانىي 

بۇ ھهدىس كافىرالر بىلهن : "يۇقىرىقى ھهدىسته توختىلىپ مۇنداق دەيدۇ

مېلى بىلهن، قولى بىلهن ۋە تېلى بىلهن جىهاد قېلىشنىڭ ۋاجىپ 

قۇرئان كهرىمدە قېنى ۋە مېلى بىلهن جىهاد . ئىكهنلىكىگه روشهن دەلىلدۇر

بۇ ۋاجىپ ئىكهنلىكىنى . بىرنهچچه ئورۇندا بايان قېلىنغانقېلىش 

  ".بىلدۈرىدۇ

ناملىق ئهسىرىنىڭ " ئىختىيارات"شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

جېنى بىلهن جىهاد قېلىشتىن ئاجىز كېلىپ، مېلى : " بېتىدە-530

بىلهن جىهاد قېلىشقا قادىر بوالاليدىغان كىشىنىڭ مېلى بىلهن جىهاد 

پۇلدار كىشىلهرنىڭ ئالالھ يولىدا مال سهرپ . پ بولىدۇقېلىشى ۋاجى

  .دېگهن" قېلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

دۇنيا -يۇقىردا بايان قېلىنغان دەلىللهرگه ئاساسهن ئايالالردا زىيادە مال

. مېلىنى ئالالھ يولىدا ئىشلىتىشى ۋاجىپ بولىدۇ-بولسا ئۇالرنىڭ پۇل

ولغاندا ماللىرىنى جىهادقا شۇنىڭدەك ئىقتىسادى بار بالىالرنىڭمۇ زۆرۈر ب

ئهمما دۈشمهن زېمىنىغا باستۇرۇپ . سهرپ قېلىشى ۋاجىپ بولىدۇ

ئۆزىنىڭ دىنىنى، مېلىنى، جېنىنى قوغداش ۋە ئۇالرنىڭ  كهلگهندە

تاجاۋۇزچىلىقىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن مهزكۇر زېمىندا ياشاۋاتقان 

  .مۇسۇلمانالرنىڭ جىهادقا ئاتلىنىشى ۋاجىپ بولىدۇ

. لىدا مال سهرپ قىلىش سهدىقىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسىدۇرئالالھ يو

ئالالھ ئۇ كىشىگه كۆپ ساۋاب بېرىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە قېلىپ 

 مېلىنى سهرپ قىلغانالرنىڭ -ئالالھنىڭ يولىدا پۇل«: مۇنداق دەيدۇ

يهتته باشاق چىقارغان، ھهر ) سهرپ قىلغان نهرسىسى يهرگه تېرىلىپ(
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ئالالھ خالىغان بهندىسىگه . ان بىر دانغا ئوخشايدۇباشىقىدا يۈز دان تۇتق

) چهكلىك ئهمهس(ئالالھنىڭ مهرھهمىتى . ھهسسىلهپ ساۋاب بېرىدۇ

سۈرە . [»ئالالھ مال سهرپ قىلغۇچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر. كهڭدۇر

  ]. ئايهت-261بهقهرە 

شهيخ سهئدى رەھىمهھۇلالھ يۇقىرىقى ئايهتنىڭ تهپسىرىدە توختىلىپ 

ئالالھ يولىدا ئالالھغا ئىتائهت قېلىپ، رازىلىقىنى تهلهپ : " دەيدۇمۇنداق

ماللىرىنى جىهاد ئۈچۈن سهدىقه قىلغۇچىنىڭ مىسالى، يهتته -قېلىپ پۇل

باشاق چىقارغان، ھهر باشىقىدا يۈز دان تۇتقان بىر دانغا ئوخشايدۇ، بۇ 

بۇ . مىسالدا ساۋابنى ئاشكارا كۆرۈلىدىغان ھېسسى نهرسىگه ئوخشاتقان

ئىنساننىڭ ئىمانىنى كۇچالندۇرۇپ نهپسىنى يهنىمۇ كۆپ سهدىقه قېلىشقا 

بويسۇندۇرىدۇ ۋە بۇنىڭدىن ھاسىل بولىدىغان ھېسابسىز كاتتا مۇكاپاتالرنى 

بۇ . ئالالھ خالىغان بهندىسىگه ھهسسىلهپ ساۋاب بېرىدۇ. ئۈمىد قىلىدۇ

ىسىنىڭ سهدىقه قىلغۇچىنىڭ ئىخالسى، سهمىمىيلىكى ۋە قىلغان سهدىق

. ئۆز ئورنىغا يهتكهنلىكى، بېرىدىغان مهنپهئهتى قاتارلىقالر بىلهن بولىدۇ

ئالالھنىڭ . ئالالھ خالىغان كىشىگه بۇنىڭدىن نهچچه ھهسسه كۆپ بېرىدۇ

مهرھهمىتى چهكلىك ئهمهس كهڭدۇر، مال سهرپ قېلىش بىلهن مۇشۇ 

ئىش ساۋابقا ئېرىشكۈچىنىڭ نىيىتىنى بىلگۈچىدۇر ۋە ھىكمهت بىلهن 

  ".قىلغۇچىدۇر

ئالالھنىڭ مۇسۇلمانالرغا دىن دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غهلىبه ئاتا 

  . قېلىشىنى سورايمىز
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ئالالھ تائاال بارچىمىزغا ھهقىقهتنى قوغدايدىغان، باتىلغا قارشى 

مهيدانىمىزنى ئاشكارا ئىپادىيهلهيدىغان ئىمانى قۇۋۋەت، ئىنسانى ئهخالق 

  !.ئاتا قىلسۇن

  .ىنى بىلگۈچى ئالالھتۇرھهممىنىڭ توغرىس

 
  

  

  

  

  

  

  

  


