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ىشىش شكە ئېتتىپاقلىككى ئائىلە ھەربىرى يەنە بىرىگە پىتىر سەدىقىسى بېرىئ

 توغرىسىدا

 
   نومۇرلۇق سوئال – 066322    
 : وئالس    
ئىككى ئائىلە ھەر بىرى يەنە بىرىگە پىتىر سەدىقىسى بېرىشكە بىرلىككە كەلگەن     

بۇ بىرىگە بەرگەن پىتىر سەدىقىسىنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟. -بولسا، بۇالرنىڭ بىر
 د قىلىمەن.ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمى

 : اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ساالملىرى بولسۇن.  ىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەتساھاب

مىسكىنلەردىن ئىبارەت ھەقلىق -پەقىر ىپ،ى پەرز قىلالالھ تائاال زاكاتنئ    
ىنساننى بېخىللىق، ئ . بۇ ئارقىلىقبايان قىلدى ڭ تۈرلىرىنىبولىدىغان كىشىلەرنى

بۇ توغرىدا  ىنىشتىكى ئاساسلىق ئامىل قىلىدى.پاكلقاتارلىقالردىن  ئاچ كۆزلۈك

ْمَوالِِهْم َصَدقَة  ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
َ
يِهْم بَِها ُخْذ ِمْن أ ُرُهْم َوتَُزكِّ تەرجىمىسى:  ﴾ُتَطهِّ

)ئى مۇھەممەد!( ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسىمىنى سەدىقە ھېسابىدا »
ئالغىنكى، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى گۇناھلىرىدىن پاكلىغايسەن ۋە 

 ئايەت[.-326]سۈرە تەۋبە « ياخشىلىقلىرىنى كۆپەيتكەيسەن.
كۆكسىدىن رازى بولۇپ، -ىغان كىشى كۆڭلىئاير نىئىقتىسادىنىڭ زاكىتى    

خۇرسەنلىك بىلەن ئايرىشى كېرەك، باشقىالرغا زاكات بېرىشنىڭ بەدىلىگە مەلۇم 
 مەنپەئەت ئېلىشنى شەرت قىلسا توغرا بولمايدۇ. 

ىشىگە ئۆزىنىڭ قەرزىنى شۇنىڭ ئۈچۈن ئالىمالر قەرز ئىگىسىنىڭ قەرزدار ك     
   قارايدۇ.قايتۇرۇش شەرتى بىلەن زاكات بېرىشىنى توغرا بولمايدۇ دەپ 

"زاكاتنى ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىنى  ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:     
ئەسلىگە كەلتۈرۈش ۋە قەرزىنى تولۇقالپ ئېلىش مەقسىتىدە بەرسە دۇرۇس بولمايدۇ، 

ھەقلىق بولغان كىشىگە بېرىلىدىغان مال  تائاال ئۈچۈنالالھ چۈنكى زاكات دېگەن ئ
بولۇپ، ئۇنى ئۆزى تىزدىن ئېرىشىدىغان مەنپەئەتنىڭ تۈرتكىسى قىلىپ بېرىش توغرا 

 بولمايدۇ. 
ئېنىق چۈشەندۈرگەندە: شەرىئەت زاكاتقا ھەقلىق بولغان كىشىدىن بەرگەن      

ىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇ توغر .قايتۇرۇپ ئېلىشنى چەكلىدى زاكىتىدىن
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 «.بەرگەن سەدىقىنى قايتۇرىۋالمىغىن، ئۇنى پۇلغىمۇ سېتىۋالمىغىن» مۇنداق دېگەن:
 ]بۇخارى رىۋايىتى[.

ئۆزى بەرگەن نەرسىنى ھەقلىق بولغان كىشىدىن پۇلغا سېتىۋېلىشنى بەرگەن      
قلىق بولغان ئەگەر ئۇنى ھە .سەدىقىسىنى قايتۇرىۋالغانلىقنىڭ جۈملىسىدىن قىلدى

 "ئىئالمۇل]. "قانداق بولىدۇ؟ سەپەئەتكە ئېرىشىش مەقسىتىدە بەركىشىدىن بىر مەن
 . [بەت-073توم -5ناملىق ئەسەر  مۇۋەققىئىين

دا بايان قىلغان ئىشنىڭ ئۆزى ىسوئالدا بايان قىلىنغان شەرت بولسا، ئۇ بىز يۇقىر     
خشىشىنى ھىيلە قىلىش بولۇپ، بۇ بەرگەن زاكاتنىڭ ئۆزىنى ياكى ئۇنىڭ ئو

 شتىن ئىبارەتتۇر. ۋىلىئارقىلىق ئۆزىگە قايتۇرۇ
زلۈكتىن ۆكبىلەن زاكات بەرگۈچى ئۆزىدىكى بېخىللىق ۋە ئاچ  قىلىشمۇشۇنداق      

ئۇ كىشى زاكاتنى بەرگەندە، زاكاتنىڭ  .ئىبارەت بولغان ناچار سۈپەتنى تازىلىيالمايدۇ
ئۇ  ،، بۇسەايتۇرۇشنى شەرت قىلىپ بەرق ئۆزىنى ياكى ئۇنىڭ ئوخشىشىنى ئۆزىگە

 كىشىنىڭ بېخىللىق بىلەن سۈپەتلەنگەنلىكىنىڭ ئىسپاتىدۇر. 
 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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