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 زاكات سەرپ قىلىنىدىغان ئورۇنالر توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سوئال -90264    

 سوئال:    

بۇ ھەقتە چۈشەنچە  زاكاتنى  سەرپ قىلىش پەرز بولغان ئورۇنالر قايسى؟.    

 بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

 جاۋاپ:    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.     

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە 

 .ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن

زاكات سەرپ قىلىنىدىغان ئورۇنالر سەككىز تۈرلۈك بولۇپ، بۇنى ئالالھ تائاال قۇرئان     

كەرىمدە تولۇق ۋە روشەن بايان قىلىپ، بۇنىڭ پەرز ئىكەنلىكىدىن خەۋەر بەرگەن. 

زاكاتنى قۇرئان كەرىمدە بايان قىلىنغان ئورۇنالرغا سەرپ قىلىش ئالالھ تەرىپىدىن 

َدقَاُت ﴿ شتۇرۇلغان. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ھىكمەت بىلەن ئورۇنال إِنََّما الصَّ
قَاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِِف سَ  ِِ َوابِْن لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوبُُهمْ َوِِف الِرِّ ِِ اللَّه ِِبي

 ِِ ِِبي ِِ  السَّ َن اللَّه ُِ َعِليٌم َحِكيمٌ  فَِريَضًة ِمِّ زاكات پەقەت پېقىرالرغا، »تەرجىمىسى: ﴾َواللَّه

مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە 

 ىتۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، قەرزدارالرغا، ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبن

دۇر، ئالالھ )بەندىلىرىنىڭ سەبىللەرگە بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ بەلگىلىمىسى

تەۋبە ]« مەنپەئەتنى( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

. يۇقىرىقى ئايەتتە بايان قىلىنغان سەككىز تۈرلۈك كىشىلەر [ئايەت-06سۈرىسى 

 بولسا زاكات بېرىلىدىغان كىشىلەردۇر. 

كۈندۈلۈك رنىڭ مىسكىنلەر بولۇپ، ئۇال-بىرىنچى ۋە ئىككىنچىسى: پېقىر    

 .ھاجەتلىرىنى ئادا قىلىۋېلىشى ئۈچۈن ئۇالرغا زاكات بېرىلىدۇزۆرۈرىي  تىكىتۇرمۇش

پېقىر بىلەن مىسكىننىڭ ئارىسىدىكى پەرق: پېقىر بەك ھاجەتمەن بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
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 خىراجىتىنى ىكىلەرنىڭ يىرىم يىللىق تۇرمۇشبەزىلىرى ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىد

ئەمما مىسكىننىڭ ئەھۋالى پىقىرنىڭكىدىن ياخشى  ۇ.تاپالمايدقامدايدىغان نەرسىمۇ 

بولۇپ، ئۇالر يىلنىڭ كۆپ قىسمىدا ئۆزى ۋە ئائىلىسىدىكىلەرنىڭ تۇرمۇشىنى 

ئىتىياجىغا نىڭ ۇالرئۇالرنىڭ ھەر ئىككىلىسىگە ئقامدايدىغان نەرسىنى تاپااليدۇ. 

 ىن بېرىلىدۇ. تزاكاتكۆرە 

قانداق بېكىتىمىز؟ دېگەن مەسىلىدە،  ارلىقىنىئىھتىياجى بلېكىن ئۇالرنىڭ     

"ئۇالرنىڭ ئۆزى ۋە ئائىلىسىگە بىر يىل يەتكۈدەك مىقداردا  ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ:

-ز بولىدۇ، مالمۈلۈككە زاكات پەر-ئۆرۈلسە مال بىر نەرسە بېرىمىز، چۈنكى يىل

اكات سەرپ مۈلۈككە زاكات بېرىشتە ۋاقىت يىل بىلەن ئۆلچىنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ز

مىسكىنلەرنىڭ ھاجىتىنى قامداش ئۈچۈن ئۇالرغا بېرىلىدىغان -قىلىنىدىغان پېقىر

يەنى  .بۇ توغرا قاراشتۇر .زاكاتنىڭ ۋاقتىنى يىل بىلەن ئۆلچەش كېرەك بولىدۇ

مىسكىنلەرگە ئۇالرنىڭ ئۆزى ۋە ئائىلىسىنىڭ بىر يىللىق تۇرمۇشىغا -پېقىر

كېچەك -ئىچمەك، كىيىم-ئۇالرغا يېمەك مەيلى .يەتكۈدەك بىر نەرسە بېرىمىز

 بىرنەرسە سېتىۋېلىشى ئۈچۈن نەخ پۇل بېرەيلىئۆزلىرى  كۆرە غائېھتىياجىبېرەيلى، 

مەسىلەن: ماشىنىچى، ياغاچچى، تۆمۈرچى  ،كاسىپ بولسا-ھۈنەرۋەن ياكى ئۇالر

 مۇھىم ،سايمان بېرەيلى-كىلىدىغان ئەسۋاپدېگەندەك ئۇالرنىڭ كەسپىگە مۇناسىپ 

مۇشىغا يەتكۈدەك بىر نەرسە ئۇالرنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ بىر يىللىق تۇر غىنىبول

 . شىمىزدۇربىرى

ئۇالر بولسا ھاكىمىيەت  ئۈچىنچى: زاكات توپالشقا مەسئۇل بولغان خادىمالر:    

بۇ توغرىدا  تۇر.خادىمالردىن ئىبارەت-زمەتچىتەرىپىدىن زاكات يىغىشقا بۇيرۇلغان خى

زاكات » تەرجىمىسى: ﴾َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْها﴿ ئايەتتە:-06 ەۋبەت سۈرەئالالھ تائاال 

. زاكات خادىملىرى زاكات ئېلىشقا تىگىشلىك بولغان ەپ زىكىر قىلىدۇد «خادىملىرى

ئۇنى ئالىدۇ، زاكات بېرىشقا تىگىشلىك بولغان كىشىلەرگە زاكاتنى كىشىلەردىن 

قاتارلىق خاتىرلەشكە تىگىشلىك  تەقسىم قىلىپ بېرىدۇ ۋە زاكات ئالغان ۋاقىت، مال

بىلەن بولغانلىقى ئۈچۈن  ەتخىزم قا ئاالقىداربولغان نەرسىلەرنى يازىدۇ. ئۇالر زاكات

 بېرىلىدۇ.  ئۇالرغىمۇ زاكات ماللىرىدىن

ئۇالرغا قانچىلىق مىقداردا بېرىلىدۇ؟ دېگەن مەسىلىدە، ئۇالر زاكات خىزمىتى     

سا، ئۇالرغا قىلغان خىزمىتى بويىچە زاكات ئۈچۈن قانچىلىك خىزمەت قىلغان بول

ماللىرىدىن بېرىلىدۇ، خىزمەتچى خادىمالر باي بولسۇن ياكى كەمبەغەل بولسۇن 
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ئوخشاشال بېرىلىدۇ. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ قىلغان خىزمەتلىرى بويىچە تەمىناتقا 

 ئېرىشىدۇ، ئەگەر كەمبەغەل بولسا، ئۇالرغا بىر يىلغا يەتكۈدەك تۇرمۇش خىراجىتى

بېرىلىدۇ، چۈنكى ئۇالردا زاكاتقا ھەقلىق بولىدىغان ئىككى تۈرلۈك سۈپەت تېپىلىدۇ، 

. ئۇالرغا تۇربىرى كەمبەغەللىك يەنە بىرى زاكات توپالش خىزمىتىدىن ئىبارەت

قىلغان خىزمىتى ئۈچۈن بېرىلگەن ھەق يىللىق خىراجىتىگە يەتمىسە، ئۇالرغا يەنە 

بېرىلىدۇ، بۇنىڭ مىسالى: بىز ئۇالرنىڭ بىرىگە  يىل توشقىچە قوشۇمچە ياردەم ھەققى

يىللىق خىراجىتى ئۈچۈن ئون مىڭ يۈەن يېتەر دەپ پەرەز قىلىپ ئۇالرغا كەمبەغەل 

بولغانلىقى ئۈچۈن ئون مىڭ يۈئەننى بەرگەن بولساق، ئۇالر ئون مىڭ يۈئەننى ئالغان 

ز ئۇالر ئىككى بولسا، ئۇالرنىڭ خىزمەت ھەققى ئىككى مىڭ يۈەن بولغان بولسا، بى

مىڭ يۈەن خىزمەت ھەققى، سەككىز مىڭ يۈئەننى كەمبەغەل بولغانلىقى ئۈچۈن 

 بەرگەن بولىمىز. 

ا ۆزدە تۇتۇلغانالر بولۇپ، ئۇالرغتۆتىنچى: دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش ك    

ئەگەر ئۇ  .كاپىر بولغانلىقى ئۈچۈن مۇسۇلمان بولىشىنى ئارزۇ قىلىپ بېرىمىز

بولسىمۇ لېكىن ئىمانىنى كۇچالندۇرۇش ئۈچۈن بېرىمىز ياكى ئۇنىڭدىن مۇسۇلمان 

مۇسۇلمانالرغا يېتىدىغان يامانلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن بېرىمىز، ئومۇمەن 

 مۇسۇلمانالرغا پايدىسى بولىدىغان ئىشالرغا ئۇالرنى مايىل قىلىش ئۈچۈن بېرىمىز. 

قۇم ئۆزنىڭ قوۋمى ئىتائەت لېكىن بىز زاكات ماللىرىدىن بېرىدىغان كىشى چو    

 شەخسىي .مۇ؟قىلىدىغان يۇقىرى تەبىقىدىكى كىشىلەردىن بولىشى كېرەك

مايىل قىلىش ئۈچۈن  ئۇ كىشىنىڭ دىلىنى ئىسالمغاياكى نى كۆزدە تۇتۇپ مەنپەئەت

گە زاكات مالدىن ڭىدىن ئىسالمغا كىرگەن كىشىيې  مۇ؟،دىن بىرىمىززاكات مال

ېخىمۇ مايىل قىلىش ۋە ئۇنىڭ ئىمانىنىڭ كۈچلىنىشى بېرىش ئارقىلىق ئىسالمغا ت

 كۆزدە تۇتۇلسا بوالمدۇ؟.

بۇ مەسىلىدە ئۆلىماالر ئارىسىدا ئىختىالپ بولۇپ، مېنىڭ نەزىرىمدىكى كۈچلۈك      

قاراش: ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۇچالندۇرۇش ۋە دىلىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش ئۈچۈن 

 :وۋمىنىڭ باشلىقى بولمىسىمۇ ئالالھ تائاالنىڭبەرسەك بولىدۇ، گەرچە ئۇ كىشى ئۆز ق

دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە » تەرجىمىسى: ﴾َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوُبُهمْ ﴿

ەمبەغەلگە بېرىمىز، چۈنكى كئۇالرغا دېگەن ئايىتى ئومۇم  بولغاچقا « تۇتۇلغانالرغا

ىش دۇرۇس بولغان قامداش ئۈچۈن بېر ئىھتىياجىنى انىيئۆزىنىڭ ماددى ۋە جىسم

چالندۇرۇش ئۈچۈن بېرىشىمىز ۈز بولغان كىشىنىڭ ئىمانىنى كئاجى ييەردە، ئىمانى



 
 

4 

چۈنكى بىر ئىنساننىڭ ئىمانىنى كۇچالندۇرىشى يىمەكلىك   .ئەلۋەتتە دۇرۇس بولىدۇ

 بىلەن جىسمىنى كۇچالندۇرۇشتىن مۇھىمدۇر. 

دىن مەلۇم ات ماللىرىدا بايان قىلىنغان تۆت تۈرلۈك كىشىلەرگە زاكىيۇقىر    

 .ئۇالر بېرىلگەن مالغا تولۇق ئىگىدارچىلىق قىلىدۇقىلىنىدۇ. يەنى گە ىئ مىقدارغا

ھەتتا يىل ئارىسىدا ئۇالردىكى زاكاتقا ھەقلىق بولۇشتىن ئىبارەت سۈپەت يوقالغان 

 ئۈچۈن الر قايتۇرۇلمايدۇ، بەلكى ئۇالرتەقدىردىمۇ ئۇالردىن زاكات ئۈچۈن بېرىلگەن مال

چۈنكى ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ زاكات ماللىرىغا ھەقلىق . الل ھالىتىدە قالىدۇھا

ئىكەنلىكىنى ئىگىدارچىلىق قىلىشنى ئىپادىلەيدىغان "الم" ھەرىپى بىلەن 

َدقَاُت لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلَّفَ ﴿ ئىپادىلەپ مۇنداق دېگەن: َما الصَّ ِة إِنَّ
زاكات پەقەت پېقىرالرغا، مىسكىنلەرگە، زاكات »تەرجىمىسى:  ﴾قُلُوُبُهمْ 

 خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا

. "الم" ھەرىپى بىلەن كەلتۈرۈشنىڭ پايدىسى: [ئايەت-06تەۋبە ]سۈرە  «بېرىلىدۇ.

غان بولسا، ئۇنىڭغا بېرىلگەن كەمبەغەل كىشى يىل ئارىسىدا ئىقتىسادقا ئىگە بول

زاكات ماللىرى قايتۇرۇپ ئېلىنمايدۇ، مەسىلەن: كەمبەغەلنىڭ بىر يىللىق 

نى يىل تەمىناتى ئۈچۈن ئون مىڭ يۈەن بەرگەن بولساق ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇ كىشى

كەسىپ قىلىش ياكى مىراس يوللىرى ئارقىلىق مالغا ئىگە قىلغان -ھۈنەر ئارىسىدا

ىشىنىڭ يىنىدىكى زاكاتتىن ئالغان مالنىڭ قالغان قىسمى قايتۇرۇپ بولسا، ئۇ ك

 ئېلىنمايدۇ، چۈنكى ئۇ مال ئۇ كىشىنىڭ شەخسى ئىقتىسادى ھېسابلىنىدۇ.  

 سەرپ قىلىنىدىغان كىشىلەرنىڭ بەشىنچىسى: قۇلالر، ئالالھ تائاال قۇرئاندا: زاكات     

قَاِب ﴿ دەپ كەلتۈردى، قۇل ئازاد قىلىش  «قاقىلىشقۇلالرنى ئازاد » تەرجىمىسى: ﴾َوِِف الِرِّ

 چۈشەندۈردى: بويۇنچە ۆزنى ئۆلىماالر مۇنداق ئۈچ تۈردېگەن بۇ س

بىرىنچى: خوجايىنى بىلەن توختام قىلىشقان زىممىسىدە مەلۇم مىقداردا     

يەتكۈدەك  ىغا بولغان قەرزىگەخوجايىن مەزكۇر قۇلغاتۆلەيدىغان قەرزى بار قۇل بولۇپ، 

 بىر نەرسە بېرىلىدۇ.  مىقداردا

ئىككىنچى: مۇتلەق قۇل بولۇپ، ئۇنى قۇللۇقتىن ئازاد قىلىش ئۈچۈن زاكات     

 ماللىرى سەرپ قېلىنىدۇ. 

كاپىرالرنىڭ قولىغا ئەسىرگە چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمان ئەسىرلەرنى  ئۈچىنچى:    

قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ياكى كاپىر گۆرۈگە ئېلىۋالغان ياكى مۇسۇلمان تۇرۇپ 
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مۇسۇلمانالرنى گۆرۈگە ئېلىۋالغان بولسا ئۇالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن زاكات ماللىرىدىن 

چۈنكى بۇنىڭ ھەممىسىدىكى سەۋەپ بىر ئۇ بولسىمۇ ئەسىرگە چۈشۈپ . بەرسە بولىدۇ

قالغان مۇسۇلماننى قۇتقۇزۇشتىن ئىبارەت، مۇسۇلماننى گۆرۈگە ئېلىۋالغان كىشىنى 

 ش مۇمكىن بولمىغاندا مال بېرىپ قۇتقۇزىمىز. بويسۇندۇرۇپ مۇسۇلماننى قۇتقۇزۇ

باشقىالرنىڭ ئارىسىنى  ئۆلىماالر غا ئاالقىدار بۇ مەسىلىنى،ئالتىنچى: قەرزدارالر    

ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن قەرزدار بولۇپ قالغان ۋە  تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن قەرزدار 

نى ئىسالھ قىلىش بولۇپ قالغان دەپ ئىككى تۈرگە ئايرىغان، باشقىالرنىڭ ئارىسى

ئۈچۈن قەرزدار بولۇپ قالغان كىشى: ئىككى قەبىلە ياكى ئىككى يۇرت ئارىسىدا 

شى ئىش قىلىدىغان بىر ئابرۇيلۇق، ياخ-جېدەل بولۇپ، گېپى ئۆتىدىغان، يۈز-ئۇرۇش

ئىككى قەبىلىنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن مەلۇم مىقداردا  كىشى كېلىپ

 سا، بىز ئاشۇ ئىسالھاتچى كىشىنىڭئىقتىساد بېرىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان بول

مۆمىنلەرنىڭ ئارىسىدىكى ئۆچمەنلىك، ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىكنى تۈگىتىش ۋە 

زمىتىنى كىشىلەرنىڭ ھاياتىنى ساقالپ قىلىش ئۈچۈن قىلغان شەرەپلىك خى

مۇكاپاتالش يۈزىسىدىن ئۇ كىشى ئۈستىگە ئالغان ئىقتىسادنى زاكات ماللىرىدىن 

قايتۇرىمىز، ئۇ ئىسالھاتچى كىشى باي بولسۇن ياكى كەمبەغەل بولسۇن ئۇنىڭغا زاكات 

ماللىرىدىن بېرىمىز، بىز ئۇ كىشىگە ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن بەرمەيمىز 

 ڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن قىلغان خىزمىتى ئۈچۈن بېرىمىز. بەلكى ئۇ كىشىنىڭ ئومۇمنى

ئىككىنچىسى: ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن قەرزدار بولۇپ قالغان كىشى     

بولۇپ، ئۇ كىشى باشقىالردىن بەزى نەرسىلەرنى سېتىۋالغان بولسىمۇ ئەمما ئۇ 

ەرزىنى ئادا ق غانىڭئىقتىسادى يوق  بولغاچقا، ئۇكىشىنىڭ قەرزنى ئادا قىلغۇدەك 

 قىلىشى ئۈچۈن زاكات ماللىرىدىن بېرىلىدۇ. 

بۇ يەردە يەنە بىر مەسىلە بار، ئۇ بولسىمۇ: بىز زاكاتنى قەرزدار ئادەمنىڭ قەرزنى ئادا     

ز ئىگىسىگە كى قەرزنى تۆلەپ قويۇش ئۈچۈن قەرقىلىشى ئۈچۈن ئۆزىگە بېرىمىزمۇ يا

كىشىلەرنىڭ ئەھۋالى ئوخشاش  بېرىمىزمۇ؟ دېگەندىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنىڭدا

قا ھېرىسمەن، ئالغان بولمايدۇ، قەرزدار كىشى ئىشەنچىلىك، قەرزنى ئادا قىلىش

ز ئېگىسىگە بېرىدىغان كىشى بولسا، ئۇ ۋاقىتتا زاكاتنى قەرزدار كىشىگە زاكاتنى قەر

ز بۇنداق قىلىش ئۇ كىشىنى قەر .قەرزنى ئۆزى ئادا قىلىدۇبېرىمىز، ئۇ كىشى 

 ئالدىدا خىجىللىقتىن ساقاليدۇ. ئىگىلىرى 
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مۈلۈكنى بۇزۇپ چاچىدىغان، قەرزنى ئادا -ئەمما قەرزدار كىشى ئىسراپخۇر، مال    

قىلىش ئۈچۈن ئىقتىساد بەرسە ئۇنى زۆرۈر بولمىغان نەرسىلەرنى سېتىۋېلىشقا سەرپ 

 ئىگىسىنىڭ  يېنىغا بېرىپ: قەرزقىلىپ قەرزنى ئادا قىلمايدىغان كىشى بولسا، بىز 

دەپ سوراپ ئىمكانىيەتنىڭ يېتىشچە قەرزنىڭ ھەممىسىنى  پاالنىدا قەرزىڭىز بارمۇ؟

 ياكى بەزىسىنى ئادا قىلىمىز. 

ەقسەت بۇنىڭدىن بولغان م ،نىڭ يولىغا سەرپ قىلىش بولۇپئالالھيەتتىنچى:     

. بۇنىڭدىن باشقىسى مەقسەت قىلىنمايدۇتۇر. بۇ يەردە ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىش

 .ھ يولىدا دېگەن سۆزدىن بارلىق ياخشىلىق يوللىرى مەقسەت قىلىنمايدۇئالال

چۈنكى بۇنىڭدىن ياخشىلىق يوللىرىنىڭ ھەممىسى مەقسەت قىلىنسا ئۇ ۋاقىتتا 

َدقَاُت ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .ئايەتتىكى ھەسىرنىڭ پايدىسى بولمايدۇ َما الصَّ إِنَّ
ِِ َوابِْن لِلُْفَقَراِء َوالَْمَساِكنِي َوا ِِ اللَّه قَاِب َوالَْغاِرِمنَي َوِِف َسِِبي لَْعاِمِلنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوبُُهمْ َوِِف الِرِّ

 ِِ ِِبي ِِ  السَّ َن اللَّه ُِ َعِليٌم َحِكيمٌ  فَِريَضًة ِمِّ زاكات پەقەت پېقىرالرغا، » تەرجىمىسى: ﴾َواللَّه

ى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىن

 ىتۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، قەرزدارالرغا، ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبن

سەبىللەرگە بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ بەلگىلىمىسىدۇر، ئالالھ )بەندىلىرىنىڭ 

تەۋبە « مەنپەئەتنى( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

 يەت. ئا-06سۈرىسى 

ئالالھ يولىدا دېگەندىن مەقسەت پەقەت ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشتۇر، ئالالھ     

تائاالنىڭ كەلىمىسىنى ئالى قىلىشنى مەقسەت قىلىپ جىھاد قىلىدىغان مۇجاھىدقا 

ياراققا يەتكۈدەك مىقداردا زاكات -ئۆزىنىڭ ھاجىتى ۋە جەڭگە كېتەرلىك قۇرال

ياراق سېتىۋالسا -لىش ئۈچۈن زاكات ماللىرىغا قورالماللىرىدىن بېرىلىدۇ، ئۇرۇش قى

بىر كىشى  .بولىدۇ، لېكىن ئۇرۇش چوقۇم ئالالھ يولىدىكى ئۇرۇش بولىشى كېرەك

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بىر ئادەم ئۆز مىللىتىنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىدۇ يەنە 

ىرى ئۆزىنى بىر كىشى باتۇرلىقىنى نامايەندە قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ يەنە ب

كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ قايسىسى ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغان 

دەپ سورىغاندا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئالالھ يولىدىكى ئۇرۇشنى بايان  بولىدۇ؟

كىمكى ئالالھ تائاالنىڭ كەلىمىسىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن » قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:

ئۆزىنىڭ ۋەتىنى، . «ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغان بولىدۇئۇرۇش قىلىدىكەن ئۇ كىشى 
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مىللىتى ۋە باشقا مەقسەتلەر بىلەن ئۇرۇش قىلىدىغانالر ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغان 

-دۇنيا ۋاتقان مۇجاھىدالر ھەقلىق بولغانبولمايدۇ، شۇنداقال ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلى

ڭ باتۇرلىقىنى نامايەندە قىلىش ۋە ئاخىرەتلىك نەرسىگە ھەقلىق بواللمايدۇ، ئۆزىنى

باتۇر ئاتىلىشىنى ياخشى كۆرۈش ئۈچۈن ياكى باشقا مەدھىيىلەرنى ياخشى كۆرۈش 

ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان كىشىلەرمۇ ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابالنمايدۇ، 

كۆز قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش -شۇنىڭدەك ئۆزىنى كۆرسىتىش، باشقىالرغا كۆز

يولىدا ئۇرۇش قىلغان ھېسابالنمايدۇ، ئالالھ يولىدا ئۇرۇش  قىلغانالرمۇ ئالالھ

قىلمىغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسى زاكات ماللىرىدىن بىر نەرسىگە ھەقلىق 

ئالالھ » تەرجىمىسى: ﴾َوِفي َسِبيِل اللَِّە﴿: چۈنكى ئالالھ تائاال ئايەتتە .بواللمايدۇ

تائاالنىڭ كەلىمىسىنى  ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلغان كىشى ئالالھ .دېدى« يولىدا

 ئۈستۈن قىلىش ئۈچۈن ئۇرۇش قىلغان بولىدۇ. 

بەزى ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ: ئالالھ يولىدا دېگەن ئۇقۇم، ئۆزىنى شەرئى ئىلىم     

كېچەك، -ئۇ كىشىگىمۇ كىيىم .ئۈگۈنۈشكە ئاتىغان كىشىنىمۇ ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ

نەرسىلەرنى سېتىۋېلىشى  قاتارلىق لۋە ماتىريا ، كىتاپجاي ئىچمەك، تۇرالغۇ-يېمەك

چۈنكى شەرئى ئىلىم ئۈگۈنۈشمۇ ئالالھ يولىدا  .ئۈچۈن زاكات ماللىرىدىن بېرىلىدۇ

بۇ توغرىدا ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ  .ىر تۈرى ھېسابلىنىدۇجىھاد قىلىشنىڭ ب

  .يدۇ"ئىلىمغا بىر نەرسە باراۋەر كەلمەبىلەن ئىلىنغان  تەنىيساغالم " مۇنداق دېگەن:

 نشەرئى قانۇن ئىلىم بىلە اساسىدۇر.ئ ي پرىنسىپالرنىڭئىلىم دېگەن شەرىئ    

تۈزۈملەرنى -ىشى، قائىدەئالالھ تائاال كىشىلەرنىڭ ئادالەتنى بەرپا قىل .بولىدۇ

، ئەقىدىگە زۆرۈر بولغان ئاغزاكى ۋە ئەمەلى بىلىملەرنى ئۈگۈنۈشى ئۈچۈن ئۆگىنىشى

 كىتاب نازىل قىلدى. 

لالھ يولىدا جىھاد قىلىش بولسا ئەڭ شەرەپلىك ئەمەل بەلكى ئۇ ئىسالمنىڭ ئەڭ ئا    

ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشنىڭ شەرەپلىك ئىكەنلىكىدە ھېچ . يۇقىرى پەللىسىدۇر

 ن شۇنى بىلىش كېرەككى، ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىشىكېل .كىشى شەك قىلمايدۇ

دىن كىيىن ئالالھ يولىدا جىھادغا توغرىسىدا تولۇق بىلىمگە ئىگە بولۇپ ئۇنىڭ

 ئاتلىنىشنىڭ پەزىلىتىنىڭ روشەن ئىكەنلىكىدە ھېچ شۈبھى يوقتۇر.

ئۇ سەپەر جەريانىدا ئىقتىسادتىن ئايرىلىپ قالغان  .سەبىل ىسەككىزىنچى: ئىبن    

كىشى بولۇپ، گەرچە ئۆز يۇرتىدا ئىقتىسادى بولسىمۇ ئۇ كىشىگە سەپەرنى 

چۈنكى  .لىشى ئۈچۈن زاكات ماللىرىدىن بېرىلىدۇېتىغا كىتىۋاۋامالشتۇرۇپ، ئۆز يۇرد
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ئۇ كىشى سەپەر جەريانىدا مۇھتاج بولۇپ قالدى، بىز ئۇ كىشىگە ھازىر باشقىالردىن 

ئىلىپ يۇرتىڭىزغا كىتىۋىلىپ ئاندىن قەرزنى قايتۇرۇڭ دېمەيمىز، ئەمما ئۇ  قەرز

ئۇ ئۆزىنىڭ ئىختىيارى.  ئالسا قەرزكىشى زاكات ئېلىشنى رەت قىلىپ باشقىالردىن 

نىدا سەپەر جەريا ،مەسىلەن بىر كىشى مەدىنىدىن مەككىگە سەپەر قىلغان بولسا

، بىز ئۇ كىشىگە زاكاتتىن مەدىنىگە كىتىشكە دى دېسەكپۇلىنى يوقۇتۇپ قوي

نىڭ چۈنكى ئۇ كىشى .ئىقتىساد بېرىمىز، ئۇنىڭدىن ئارتۇق بەرمەيمىز كۈدەكيەت

 تىغا يىتىۋالغۇچى قەدەر. ئىھتىياجى پەقەت ئۆز يۇر

بىز زاكات سەرپ قىلىنىدىغان كىشىلەرنىڭ تۈرلىرىنى بىلگەندىن كېيىن     

زاكاتنى ئۇالردىن باشقا ئومۇمغا ياكى شەخسلەرگە مەنپەئەتى يېتىدىغان ئورۇنالرغا 

 ەمەدرىس-لىشى، يول ياساش، مەكتەپۇمۇشۇنىڭغا ئاساسەن مەسچىت قۇر .بەرمەيمىز

چۈنكى ئالالھ تائاال زاكات سەرپ  .ا زاكات ماللىرىدىن بېرىلمەيدۇلىش ئىشلىرىغېس

ِِ ﴿قىلىنىدىغان ئورۇنالرنى بايان قىلىپ  َن اللَّه ُِ َعِليٌم َحِكيمٌ  فَِريَضًة ِمِّ  ﴾َواللَّه
 بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتنى ئالالھر، نىڭ بەلگىلىمىسىدۇئالالھبۇ » تەرجىمىسى:

. بۇ [ئايەت-06تەۋبە ]سۈرە  «.ىش قىلغۇچىدۇرۇر، ھېكمەت بىلەن ئئوبدان بىلگۈچىد

 بەندىلىرىنىڭ مەنپەئەتنى ئالالھئالالھ تائاال تەرىپىدىن كەلگەن تەقسىمات  بولۇپ 

 ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.  ۋە ئوبدان بىلگۈچىدۇر

ىلەرنىڭ زاكات سەرپ قىلىنىدىغان كىش دەك،دا بايان قىلىنغانىيۇقىر    

 "ۋئايەتتە بايان قىلىنغان "ۋا، يۇقىرىقى ؟ېرىش كېرەكمۇبزاكاتتى ھەممىسىگە 

 كۆپلۈكنى تەقەززا قىالمدۇ؟.

بۇنىڭ جاۋابى: زاكاتنى سەككىز تۈرلۈك كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە بېرىش كېرەك     

ئەنھۇنى يەمەنگە ئەۋەتكەندە  چۈنكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەمەس،

ز ئۇالرنىڭ ماللىرىدا زاكاتنى پەرئالالھ تائاالنىڭ » ئۇنىڭغا مۇنداق دېگەن:

قىلغانلىقىنى بىلدۈرگىن، زاكات ماللىرى ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن ئېلىنىپ 

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇ ھەدىستە زاكات بېرىلىدىغان  «.كەمبەغەللىرىگە بېرىلىدۇ

الھ تائاال ئايەتتە كىشىلەردىن پەقەت بىر تۈرنىال بايان قىلغان، بۇنىڭغا ئاساسەن ئال

بايان قىلىپ بەردى، بۇنىڭدىن  النىىزاكاتقا ھەقلىق بولىدىغان كىشىلەرنىڭ تۈر

ھەممىسىگە بېرىش كېرەك دېگەنلىك ئىپادىلەنمەيدۇ. ئايەتتە بايان قىلىنغانالرنىڭ 

 بەلكى شۇ تۈردىكى كىشىلەرنىڭ ئىھتىياجىغا قاراپ بېرىلىدۇ.
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ۈك كىشىلەردىن قايسىسىغا بېرىش ياخشى دەپ تنى بۇ سەككىز تۈرلئەگەر زاكا    

بىز دەيمىزكى: قايسى تۈردىكى كىشىلەر بەك ئېھتىياجلىق بولسا شۇنىڭغا  ،سورالسا؟

بېرىمىز، چۈنكى سەككىز تۈرلۈك كىشىلەرنىڭ ھەممىسى زاكات ئېلىشقا ھەقلىق، 

 ئۇالرنىڭ قايسىسى بەك ئېھتىياجلىق بولسا شۇنىڭغا بېرىش ياخشى بولىدۇ، كۆپ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال  .بولىدۇ لىقراقمىسكىنلەر ئېھتىياج-ۋاقىتالردا پېقىر

َدقَاُت لِلُْفَقَراِء ﴿ مىسكىنلەردىن باشالپ مۇنداق دېگەن:-زاكات ئايىتىنى پېقىر إِنََّما الصَّ
قَاِب  ِِ َوابِْن  َوالَْمَساِكنِي َوالَْعاِمِلنَي َعلَيَْها َوالُْمَؤلََّفِة قُلُوبُُهْم َوِِف الِرِّ ِِ اللَّه َوالَْغاِرِمنَي َوِِف َسِِبي

 ِِ ِِبي ِِ  السَّ َن اللَّه ُِ َعِليٌم َحِكيمٌ  فَِريَضًة ِمِّ زاكات پەقەت پېقىرالرغا، » تەرجىمىسى: ﴾َواللَّه

مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە 

 ىقەرزدارالرغا، ئالالھنىڭ يولىغا، ئىبنتۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، 

سەبىللەرگە بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھنىڭ بەلگىلىمىسىدۇر، ئالالھ )بەندىلىرىنىڭ 

تەۋبە « مەنپەئەتنى( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

 ئايەت. -06سۈرىسى 

بەتلەرگە -334-338توم  -81]شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين پەتىۋالىرى مەجمۇئەسى    

 قارالسۇن[.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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