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  فىتىر سهدىقىسى ھهققىدە

  :فىتىر سهدىقىسى توغرىسىدا ئېنىقلىما

رالرغا بېرىش بهلگىلهنگهن سهدىقه  رامىزاننىڭ سهۋەبى بىلهن پېقى- فىتىر    

فىتىر سهدىقىسى ھىجرىيهنىڭ ئىككىنچى يىلى رامىزان روزىسى پهرىز . دېمهكتۇر

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ . بولغاندىن كېيىن، زاكات پهرىز بولۇشتىن بۇرۇن بهلگىلهنگهن

فىتىر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم « : ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

سائ ( سهدىقىسىنى ھهر قانداق مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئارپىدىن ياكى خورمىدىن بىر سائ 

  ).بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى(» بېرىشىنى بهلگىلىگهن )  گىرام  2751

  فىتىر سهدىقىسىنىڭ ھۆكمى

يهنى . فىتىر سهدىقىسىنى بېرىش ھهر قانداق مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگه ۋاجىبتۇر 

 ئهقىلسىز ھهر قانداق مۇسۇلماننىڭ ئۆز - ئايال، ئهقىللىق-كىچىك، ئهر-چوڭ

ۋاجىبنى ئادا قىلىش .  دۇنىياسىدىن بېرىلىدۇ-ئېهتىياجىدىن تاشقىرى بولغان مال

ئهمما فىتىر سهدىقىسى بهرمىگهن كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى . پهرىزگه ئوخشاش زۆرۈردۇر

ان روزا ھهر ھالهتته تېگىشلىك بهلكى تۇتق. مۇئهللهقته قالىدۇ دېگهن رىۋايهت خاتادۇر

فىتىر سهدىقىسىنى بهرمىگهن كىشىنىڭ ئۈستىدە بۇ سهدىقه زاكاتقا . ساۋابىنى تاپىدۇ

  . بىراق تۇتقان روزىسى دۇرۇستۇر. ئوخشاش قهرىز بولۇپ قالىدۇ

فىتىر « ھهدىسشۇناس ئالىمالر، كىشىلهرنىڭ ئېغىزىدا مهشهۇر بولۇپ قالغان  

ان كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى ئۇنى ئادا قىلمىغىچىلىك ئاسمان سهدىقىسىنى ئادا قىلمىغ

دېگهن ھهدىسنى » بىلهن زىمىن ئوتتۇرىسىدا مۇئهللهقته قېلىپ، ئالالھ تائاالغا يهتمهيدۇ 

راستىنال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهنلىكى ئىسپاتالنمىغان يالغان ھهدىس، دەپ 

  .قارار قىلىدۇ

  :ۇشىنىڭ ھېكمهتلىرىفىتىر سهدىقىسىنىڭ بۇيرۇل

فىتىر سهدىقىسىنىڭ ۋاجىب بولۇپ بۇيرۇلۇشىنىڭ ھېكمهتلىرىدىن شۇكى، فىتىر 

سهدىقىسى روزىنىڭ نۇقسانلىرىنى تولۇقالش ۋە پېقىرالرغا ئېهسان قىلىش ئارقىلىق 
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ئىبنى جهرراھ بۇ ھهقته . ئۇالرنىمۇ بۇ روزا ھېيت كۈنىدە خوشال قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

رامىزان ئۈچۈن فىتىر سهدىقىسى، ناماز ئۈچۈن سهۋەنلىك سهجدىسىگه «:مۇنداق دېگهن

سهجدە نامازنىڭ نۇقسانلىرىنى تولۇقلىغاندەك، فىتىر سهدىقىسىمۇ روزىنىڭ . ئوخشاشتۇر

يهنى (بۇ كۈندە « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. » نۇقسانلىرىنى تولۇقاليدۇ 

دارىقۇتنى ۋە ھاكىم (»شتىن بېهاجهت قىلىڭالر پېقىرالرنى نهرسه سورا) ھېيت كۈنىدە

  ).رىۋايىتى

   فىتىر سهدىقىسى قاچان بېرىلىدۇ؟  

 ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، فىتىر سهدىقىسى روزى ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنى  

« : دېگهن كىتابتا" دۇررۇلمۇختار. "ئهتىگىنى قۇياشنىڭ چىقىشى بىلهن ۋاجىب بولىدۇ

روزى ھېيت كۈنى قۇياش چىقىشتىن بۇرۇن ئۆلگهن كىشىگه فىتىر سهدىقىسى ۋاجىب 

دىن كېيىن مۇسۇلمان بولغان بىرسى شۇنىڭدەك ھېيت كۈنى قۇياش چىققان. بولمايدۇ

ئۈچۈن ياكى دۇنىياغا كهلگهن بوۋاق ئۈچۈن فىتىر سهدىقىسى بېرىش الزىم كهلمهيدۇ، 

  .»دېيىلگهن

بۇنىڭغا بىنائهن، فىتىر سهدىقىسى ھېيت كۈنى بامدات نامىزىدىن كېيىن ۋە  

 بۇرۇن فىتىر سهدىقىسىنى ھېيت كۈنىدىن. ھېيت نامىزىنى ئۇقۇشتىن بۇرۇن بېرىلىدۇ

ئهمما ئهڭ . بېرىش جائىز بولغاندەك، ئۇنى ھېيت كۈنىدىن كېيىن بېرىشمۇ جائىزدۇر

  . ئهۋزەل ۋاقىت ھېيت كۈنى ھېيت نامىزىنى ئۇقۇشتىن بۇرۇن بېرىشتۇر

  : فىتىر سهدىقىسىنىڭ سۈپىتى ۋە مىقدارى  

. فىتىر سهدىقىسى ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، تۆت نهرسىنىڭ بىرىدىن بېرىلىدۇ 

فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارى . بۇغداي، ئارپا ، خورما، قۇرۇق ئۈزۈم قاتارلىقالر: ئۇالر

ئهمما شافىي، ھهنبهلى ۋە . بۇغدايدىن يېرىم سائ، ئارپا، خورما ۋە قۇرۇق ئۈزۈمدىن بىر سادۇر

مالىكى مهزھهبلىرىگه كۆرە، فىتىر سهدىقىسى ئاشلىق، زىرائهتلهردىن ۋە يېمهك ئورنىدا 

يهنى . ئۇنىڭ مىقدارى بىر سادۇر. غان خورمىغا ئوخشاش مېۋىلهردىن بېرىلىدۇقوللىنىل

بىر سائ ـ نورمال . فىتىر سهدىقىسىنىڭ مىقدارى ئىراق كهمچهكلىرى بىلهن بىر سائدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ   . بويلۇق ئهر كىشىنىڭ ئۇۋۇچلىرى بىلهن تۆت ئۇۋۇچتۇر
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بۇنىڭ مىقدارى كۈنىمىزدە . ىسىنىڭ مىقدارى بۇ ئېدىدەۋرىدە بېرىلىدىغان فىتىر سهدىق

  . گراممىدۇر3800 گرام، ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، 2751

فىتىر سهدىقىسىنى ئادا قىلىشتا ئاشلىق، زىرائهت ۋە مېۋىلهرنىڭ قايسى بىرىدىن  

بېرىش دۇرۇس بولغىنىدەك، بهرمهكچى بولغان نهرسىلهرنى پۇلغا ھېسابالپ قىممىتىنى 

چۈنكى فىتىر سهدىقىسىنىڭ ۋاجىب بولغانلىقىنىڭ سهۋەبىمۇ . ۇ جائىزدۇربېرىشم

پېقىرالرغا ياردەم قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ھاجهتلىرىنى راۋا قىلىش ئۈچۈن بولغاچقا، ئۇالرغا 

  . ئاشلىق ياكى مېۋە بهرگهندىن كۆرە بۇالرنىڭ پۇلىنى بېرىش تېخىمۇ ياخشىدۇر

  فىتىر سهدىقىسى كىملهرگه بېرىلىدۇ؟ 

چۈنكى . فىتىر سهدىقىسى زاكات ئېلىشى دۇرۇس بولغان كىشىلهرگه بېرىلىدۇ 

ئالالھ . فىتىر سهدىقىسىمۇ ئىقتىسادى ئىبادەت بولغانلىقتىن، ئۇمۇ زاكاتقا ئوخشاشتۇر

زاكات « : تائاال قۇرئان كهرىمدە زاكات بېرىلىدىغان كىشىلهرنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ھېچ نهرسىسى يوق، (، مىسكىنلهرگه )يدىغان كهمبهغهللهرگهزاكات بېرەلمه(پېقىرالرغا 

، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە )ئاجىز يوقسۇلالرغا

تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازات قىلىشقا، قهرزدارالرغا، ئالالھ تائاالنىڭ يولىغا، يولدا قالغان 

  ).  ئايهت-60ه سۈرىسى تهۋب(« پۇلسىز مۇساپىرالرغا بېرىلىدۇ 

 


