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سهدىقه پىتىرنىڭ مىقدارى، ۋە ئۇنى پۇل بىلهن ئادا 

  قىلىشنىڭ ھۆكمى

   نومۇرلۇق سوئال-22888

   : سوئال

ىن سهدىقه پىتىرنىڭ مىقدارى قانچىلىك؟ ئۇنى روزا ھېيت نامىزىد

كىيىن بهرسىمۇ بوالمدۇ؟ پۇل بىلهن ئادا قىلسىچۇ؟ بۇ توغرىدا تهپسىلى 

  .چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىت قىلىمىز

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان ھهدىسلهردە پهيغهمبهر 

نى خورمىدىن ياكى ئارپىدىن ئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالرغا سهدىقه پىتىر

ئۆچ كىلو مىقدارىدا بېرىشنى بېكىتكهن بولۇپ، بۇنى روزا ھېيت ) 3(

بۇخارى ۋە مۇسلىمدا . نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى ئادا قىلىشقا بۇيرىدى

« :ئهبى سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته

ئۆچ كىلو ) 3(ۋرىدە سهدىقه پىتىرنى بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دە

يېمهكلىكتىن ياكى خورمىدىن ياكى ئارپىدىن ياكى پىشالقتىن  مىقداردا 

  .دېيىلگهن » ياكى ئۈزۈمدىن بېرەتتۇق

كۆپچىلىك ئالىمالر بۇ ئهسهردە بايان قىلىنغان يېمهكلىكنى بۇغداي 

 قوناق دەپ چۈشهندۈردى، يهنه بىر قىسىم ئالىمالر يىمهكلىك بۇغداي ياكى

بولسۇن شۇ يۇرتتىكى كىشىلهرنىڭ ئهڭ كۆپ ئىستىمال قىلىدىغان 
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نهرسىسىدىن ئىبارەت دېگهن قاراشتا بولۇپ، شۇ يۇرتتىكى دېهقانالرنىڭ ئهڭ 

كۆپ ھوسۇل ئالىدىغان يېمهكلىكىنى كۆزدە تۇتىدۇ بۇ ئهڭ ساغالم ۋە توغرا 

هرگه چۈنكى سهدىقه پىتىر دېگهن بايالرنىڭ كهمبهغهلل. كوز قاراش

قىلىدىغان ياردىمى بولۇپ چوقۇم شۇ يۇرتتا كۆپ ئىستىمال قىلىنىدىغان 

دا مىقدارى بايان قىلىنغان يۇقىر. يېمهكلىكلهردىن بولىشى كېرەك

ئۆچ كىلو مىقداردا ) 3(نهرسىلهرنىڭ قايسىسىدىن بولسۇن ئاز بولغاندا 

بېرىش كېرەك، ئهگهر گۇرۇچ ياكى شۇ يۇرتتا كۆپ ئىستىمال قىلىنىدىغان 

  .باشقا يېمهكلىكلهردىن بهرسىمۇ بولىدۇ

 - 28سهدىقه پىتىرنى بېرىشنىڭ دەسلهپكى ۋاقتى رامزاننىڭ 

 29) ھىجىرىيه بويۇنچه( باشلىنىدۇ، چۈنكى ئهرەب ئايلىرىكېچىسىدىن

 كۈن بولىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى سهدىقه 30ياكى 

  . ئىككى كۈن ئىلگىرى بېرىشكه باشاليتتى-پىتىرنى روزا ھېيتتىن بىر 

ئاخىرقى ۋاقتى روزا ھىيت نامىزى ئوقۇلغۇچىلىك بولىدۇ، نامازدىن 

وغرا بولمايدۇ، چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنى ھېيت كىيىن قالسا ت

ئىبنى ئابباس . نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى بېرىشكه بۇيرىغان

روزا : "رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

تۇتقۇچىنىڭ بىهۇدە سۆزلىرىگه كهپپارەت، مىسكىنلهرگه ياردەم بولسۇن 

لهيهىسساالم ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن سهدىقه پىترىنى ئۈچۈن پهيغهمبهر ئه

پهرز قىلدى، كىمكى ئۇنى ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى ئادا قىلسا 

ھېيت نامىزىدىن كىيىن ئادا قىلسا . ئۇ قوبۇل قىلىنغان سهدىقه پىترىدۇر

  ).ئهبۇ داۋۇد" (ئۇ سهدىقىلهردىن بىر سهدىقىدۇر
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پهيغهمبهر  ىشىدا سهدىقه پىتىرنى كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ توغرا قار

ئهلهيهىسساالم، ساھابىالر ۋە كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ ئادا قىلغىنىدەك 

يىمهكلىك بىلهن ئادا قىلىش كېرەك، پۇل بىلهن ئادا قىلىش توغرا ئهمهس 

بۇ ئىمام شافىئىي، ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئهھمهدلهرنىڭ . (دېيىلگهن

  )بىردەك كۆز قارىشى

ام بۇخارى، سۇپيان ئهسسهۋرىي، ئىمام ئهبۇ ھهنىيپه، ئۆمهر ئهمما ئىم( 

ئىبنى ئابدۇل ئهزىز ۋە ھهسهن بهسرىي قاتارلىق ئالىمالر سهدىقه پىتىرنى 

پۇل بىلهن ئادا قىلىشنىمۇ توغرا دەپ قارىغان، ھازىرمۇ دۇنيادىكى 

كۆپلىگهن ئىسالم دۆلهتلىرى سهدىقه پىتىرنى پۇل بىلهن ئادا قىلسا بولىدۇ 

گهن كۆز قاراشنى ياقىالپ كېلىۋاتىدۇ، بىزنىڭ ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرىغا دې

نىسبهتهن قايسى قواليلىق ۋە كهمبهغهللهرگه قايسى ئهڭ مهنپهئهتلىك 

  ).- تهرجىمان-بولسا شۇ قاراش بىلهن ئادا قىلىش كېرەك

ھهممه ياخشىلىق ئالالھدىن سورالغۇسى، ئالالھ بىزنى ۋە بارلىق 

نى چۈشىنىدىغان ۋە مۇستهھكهم تۇرىدىغان قىلسۇن، دىن مۇسۇلمانالرنى 

 تاۋابىئاتلىرىغا ۋە -پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله 

  .ساھابىلهرگه ئالالھنىڭ رەھمهت ساالملىرى بولسۇن

پهزىلهتلىك شهيخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھنىڭ پهتىۋاالر توپلىمىدىن 

  .ئىلىندى

 

   


