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 الرحيم الرحمن هللا بسم

 

خاستۇر.  ئالالھ تائاالغاۋە مۆمىنلەرنىڭ مەدەتكارى  رەببىئالەملەرنىڭ  ھەمدۇساناالر بارلىق 
ۋە  كۇپرىى ئالالھقا ھەمدۇسانا ئېيتىمەن. ھەق دىننى ئىنسانىيەتكە يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۇالرن

نۇرىغا يېتەكلىگەن سۆيۈملۈك  ھىدايەتنىڭئازغۇنلۇقلىرىدىن قۇتۇلدۇرۇپ ئىمان ۋە  زااللەتنىڭ
، دۇئا ۋە ساالم يولاليمەن، ئۇنىڭ  تۇرۇد ئەلەيھسساالمغاپەيغەمبىرىمىز ھەزرىتى مۇھەممەد 

 قىيامەت تان ۋە ۋە ئۇنىڭ يولىنى داۋامالشتۇرۇپ كەلگە ساھابىلىرىغاتاۋابىئاتلىرىغا، _  ئائىلە
 شۇنداق داۋامالشتۇرىدىغان مۆمىنلەرگە ئەڭ ئالى ساالم يولاليمەن ۋە مەڭگۈ ئامانلىق تىلەيمەن.

 ئىبادەتلەرنىڭبۇيرۇلغان ئاساسلىق پەرزلەرنىڭ ئىككىنچىسى، ئىجتىمائىي  دىنىدازاكات ئىسالم 
ەنلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر. ناماز ھەم ئىتائەتم مۆمىنلىكنىڭبىرىنچىسى ۋە زاكاتنى ئادا قىلىش ھەقىقىي 

ئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان پەرزلەرنىڭ ئەڭ ئاۋۋالقىسى بولسا، ئۇنىڭغا ياندىشىپ كەلگەن ئىككىنچى 
 تۇرۇپشاياندنامازغا  نىڭنىڭ كۆپلىگەن ئايەتلىرىدە زاكات«قۇرئان كەرىم». زاكاتتۇرپەرز 

 .لىكىنى كۆرىمىزگەنتۈرۈلكەل

 ي ئىبادەتتۇر. ئىسالم دىنى زاكاتنى چىقىش قىلىش ئارقىلىقئىجتىمائى زۆرۈر بولغان زاكات
بىرىنىڭ غېمىنى يېيىش، قىيىنچىلىقلىرىنى بىرگە _  مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا ياردەم قىلىشىش، بىر

ھايات يۆلەك بولۇشتىن ئىبارەت بىرلىك، باراۋەرلىك ئىچىدە _  بىرىگە يار_  ھەل قىلىش ۋە بىر
ۋە  پېقىرالرنىڭ ماللىرىدىكى_  ئىسالم شەرىئىتى بايالرنىڭ پۇل .مەقسەت قىلغان كەچۈرۈشىنى

ئالالھ تائاال بەلگىلىگەن ھەقلىرىنى تۆۋەندىكى ئىككى يول بىلەن ئادا  ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ اباشق
 غان.ۇقىلىشقا بۇير

إِنََّما ﴿ :دىكى«قۇرئان كەرىم»ئىختىيارىي ياردەم بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ بىرىنچىسى، 

قېرىنداشلىق  سۆزىدىكىدېگەن  ﴾قېرىنداشالردۇر ھەقىقەتەنمۆمىنلەر ﴿يەنى  ﴾ْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة  ا

ۋە ساخاۋەت  ، خالىسانە ياردەمبۇرچىنى ئادا قىلىش يۈزىسىدىن، بايالرنىڭ پېقىرالرغا سەدىقە
 .ياردىمىدۇرغان ماددىي قىلىدى دېگەن ئىسىمالر ئاستىدا

ََلةَ َوآَتُوا ﴿ ئالالھ تائاالنىڭ : م بولۇپ، بۇمەجبۇرىي ياردەئىككىنچىسى،  َوأَقِيُموا الصَّ

َكاةَ  دََقاتُ  إِنََّما﴿ۋە  (1)﴾، زاكاتنى  ئادا قىلىڭالرمۇكەممەل ئوقۇڭالرنامازنى ﴿ يەنى ﴾الزَّ  الصَّ

 َوفِي َواْلغَاِرِمينَ  قَابِ الر ِ  َوفِي قُلُوبُُهمْ  َواْلُمَؤلَّفَةِ  َعلَْيَها َواْلعَاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلفُقََراءِ 
ِ  َسبِيلِ  بِيلِ  َواِْبنِ  ّللاَّ ِ  ِمنَ  فَِريَضة   السَّ ُ  ّللاَّ زاكات پەقەت ﴿ يەنى ﴾َحِكيم   َعِليم   َوّللاَّ

پېقىرالرغا، مىسكىنلەرگە، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى )ئىسالمغا( مايىل قىلىش كۆزدە 
يول قەرزدارالرغا، ئالالھنىڭ يولىغا، )قايتۇرالمايدىغان( تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، 
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ئالالھ  .بۇ ئالالھنىڭ بەلگىلىمىسىدۇر .مۇساپىرالرغا بېرىلىدۇ خىراجىتىدىن ئايرىلىپ قالغان
دېگەن ئەمرىگە ئاساسەن،  (1)﴾ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

ماللىرىدىن مەلۇم مىقداردا _  لىنغان شەخسلەرگە پۇلجەمئىيەتتىكى بايالرنىڭ ئايەتتە بايان قى
 زاكات بېرىشتىن ئىبارەت بولغان مەجبۇرىيىتىدۇر.

ەر يادىكى ھمۇسۇلمانالرنىڭ بايلىرىغا زاكاتنى پەرز قىلىش بىلەن دۇن ئۆز ۋاقتىدا ئىسالم دىنى 
ي ىجتىمائىئىلغار ئ يەرلىك ئىقتىساد قانۇنالردا بولمىغان ئاالھىدە پەرقلىق قانداق بىر دىن ياكى

 ھەمكارلىشىش قانۇنىنى بەرپا قىلغان. 

دۇ: بىرى، كىشىلىك ئىگىدارچىلىق، يەنە بىرى، تۈرلۈك بولى مەلۇمكى ئىگىدارچىلىق ئىككى
. كىشىلىك ئىگىدارچىلىق دېگىنىمىز، جەمئىيەتتىكى مۇئەييەن شەخس ئىگىدارچىلىقىدۇركوللېكتىپ 

مۈلۈككە ئىگىدارچىلىق قىلىشى. ئەمما كوللېكتىپ _  ل مالشەخسلەرنىڭ ئۆز ئالدىغا مۇستەقى ۋە
ىدىكى ئىلك مۇئەسسەسەلەرنىڭ ائىگىدارچىلىقى دېگىنىمىز، ھۆكۈمەت، دۆلەت ۋە باشق

سۇن بىردەك ى دۇنيانىڭ قانداقال يېرىدە بول. كوللېكتىپ ئىگىدارچىلىقى تۈزۈمئىگىدارچىلىقتۇر
پەقەت كىشىلىك ئىگىدارچىلىق مەسىلىسىگە تارتىش _  ئېتىراپ قىلىنىپ كەلمەكتە. تاالش

لۈك ئىككى تۈر دەككىشىلىك ئىگىدارچىلىق تۆۋەندىكى قانۇنالردىكىمەركەزلىشىدۇ. يەرلىك 
 بولىدۇ:

 كاپىتالىزم تۈزۈمى .1

 قويۇپ چېگرىسىز_  كىشىلىك ئىگىدارچىلىق ئەركىنلىكى شۇنداق چەك دەكاپىتالىزم تۈزۈمى 
اپىتالىستالر دۆلەتنىڭ ئىشلەپچىقىرىش، ئىقتىساد ۋە سىياسىتىنى ك تۈپەيلىبېرىلگەنكى، بۇ تۈزۈم 

پۇقراالرنىڭ تەقدىرى شۇ بىر ئۇچۇم  ۋالغانلىقتىنۈكىرگۈزقىلىۋېلىپ ئۆز چاڭگىلىغا  لۇپۇمون
 مەنپەئەتىنى ئۈچۈنالرنىڭ لەر كاپىتالىستدۆلەتبەزى ئىلكىدە بولۇپ قالغان.  الىستالرنىڭىتكاپ

 ۋازئۈچۈن قىلماقچى بولغان ئىشلىرىدىن خەلق  نى قۇربان قىلىۋېتىدىغان،ئومۇم خەلقنىڭ مەنپەئەتى
كېلىپ قالسىمۇ جەمئىيەت ياكى  گىرداۋىغايوقسۇللۇقتىن ئۆلۈم  پېقىرالربولۇپ قالغان.  كېچىدىغان

. نەتىجىدە، جەمئىيەتتە بايالر ۋە يوقسۇلالردىن ئىبارەت ئىككى چوڭ يۆلىمىگەندۆلەت ئۇالرنى 
جەمئىيەتنىڭ مۇقىملىقى بۇزۇلغان  ئارقىلىقبىرىگە ئۆچمەنلىك، دۈشمەنلىك قىلىشىش  _ بىر تەبىقە

 ۋە بايالرنى تارمار قىلىش ئۈچۈن سوتسىيالىزم ئوتتۇرىغا چىققان.

 تۈزۈمىسوتسىيالىزم . 2

ۋە تەبىقە ئايرىشنى تۈپتىن ئېلىپ تاشالپ، ھەر  ئىگىدارچىلىقنىكىشىلىك ماركسىزمچىالر  
ەركىمگە يەيدۇ، ھيارىشا ھەركىم ئىشلىگىنىگە »كۈچى بىلەن ئىشلىشىنى، ئاندىن كىشىنىڭ بارچە 

بويىچە ئىش كۆرۈشنى قارار قىلىدۇ. مەلۇمكى،  پەلسەپەدەيدىغان  «ھاجىتىگە قاراپ بېرىلىدۇ
. سوتسىيالىستىك ئىقتىسادىي قانۇندا كىشىلىك بېيىمايدۇبۇنىڭ بىلەن كىشىلەرنىڭ تۇرمۇشى 

قىلمايدۇ. ئىنسانالر بۇ  يجەمئىيەت تەرەققى ،رخىل چەكلىمىلەر قويۇلغانلىقتىنھە ئىگىدارچىلىققا
تەڭسىزلىككە قارشى تۇرىمىز ماركسىزمچىالر باشتىن كەچۈرۈپ كۆردى.  نەتىجىسىنىنىڭ تۈزۈم

تاراج قىلىپ ۋە مۇسادىرە _  مۈلۈكلىرىنى خالىغانچە تاالن_  دېگەن دەۋا بىلەن بايالرنىڭ مال
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، لىۋەردىقېيەنە يوقسۇل  يوقسۇلالرمۇاندىن كېيىن، بايالرمۇ يوقسۇل، بۇرۇنقى قىلىپ ئېلىۋالغ
قىاللمىدى. يوقسۇلالرنىڭ ھالىنى ياخشىاليمىز، دېگەن  يجەمئىيەتمۇ تەرەققى ،بېيىمىدىھېچكىم 

؟ بۇ بايلىقالر نەگە كەتتى؟ ئەسقاتتىمۇباھانە بىلەن بايالردىن تارتىۋېلىنغان بايلىقالر يوقسۇلالرغا 
سېلىۋاتقان قىرغۇچ قوراللىرىنى  تەھدىدئىنسانىيەت ھاياتىغا  ھۆكۈمدارالرنىڭئېنىقكى، زالىم 

قىلىشى، كىشىلەرنىڭ بېيىشى ۋە  ي. مەلۇمكى، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىخاالسياساشقا كەتتى، 
لىشى ئۈچۈن شۇ جەمئىيەتتىكى بايالرنىڭ رولى چوڭدۇر. ۈرۈتۇرمۇش ساپاسىنىڭ كۆت

اۋروپا دۆلەتلىرى بۇنىڭغا مىسال بوالاليدۇ. قايسى سوتسىيالىستىك دۆلەت نىمىزدىكى يزاما
 يلغاندىن كېيىن، ئۆزىنى تەرەققىېلىۋاكىشىلەرنىڭ كىشىلىك ئىگىدارچىلىقىنى چاڭگىلىغا ئ

جاۋاب شۇكى، ئۇالر ؟ رەلىدىۈكۆت سەۋىيىسىنى؟ قايسىسى پۇقرالىرىنىڭ تۇرمۇش قىلدۇرالىدى
خىيالى جەننىتىگە يېتىش يولىدا تارمار  ماركىسنىڭبەزىسى  مىدى.بۇالرنىڭ ھېچبىرىنى قىالل

ۋاز كېچىپ سىرتقا ئىشىكنى ئېچىۋېتىش  نەزەرىيىسىدىنبولدى، بەزىسى ئۆزىنىڭ سوتسىيالىستىك 
 ۋە بازار سودىسىنى يولغا قويۇش ئارقىلىقال ئۆزىنى ئوڭشىۋالدى.

قانۇنىغا كەلسەك، ئىسالم دىنى  رچىلىقىلىك ۋە كوللېكتىپ ئىگىدائەمما ئىسالم قانۇنىدىكى كىش
مۇناسىپ ۋە ئادالەتلىك يولنى تۇتقان. ئىسالم دىنى  ڭبۇ ئىككى ئىگىدارچىلىق ئوتتۇرىسىدا ئە

_  ئېتىراپ قىلىش بىلەن بىرگە، بايالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى پۇل ئىگىدارچىلىقنىكىشىلىك 
ئېھتىياج ئىگىلىرىگە، ئومۇم  ال ۋە باشقيېسىر، تۇ_  مالالردىن شۇ جەمئىيەتتىكى پېقىر، يېتىم

ئىشالرغا بېرىشكە تېگىشلىك مەجبۇرىيەتلەرنى بەلگىلىدى.  خەلقنىڭ مەنپەئەتىگە پايدىلىق بولغان
پۇقرا كىشىلىك مۇستەقىل ھوقۇققا ۋە ھەربىر ، جەمئىيەتتىكى رىدەىنەزئىسالم  .زاكاتتۇر_  مانا بۇ

ھىيىتىگە ئىگىدۇر. ئىسالم دىنىدىكى كىشىلىك ۋە ئەينى ۋاقىتتا جەمئىيەتتىكى ئەزالىق ساال
بىرىگە زىت كەلمەيدۇ. بۇ _  ئىككى ئىگىدارچىلىق ھېچ ۋاقىت بىر تىن ئىبارەت بۇكوللېكتىپ

_ تەبىقىسى دەپ ئىككىگە بۆلۈنۈپ، بىر پېقىرالرسەۋەبتىن، جەمئىيەتتىكى كىشىلەر بايالر ۋە 
_  تۈزۈمىدىكىدەكسوتسىيالىزم _  . يوقسۇلالريدۇئېچىشمابىرىگە دۈشمەنلىك قىلىشمايدۇ، ئۇرۇش 

ئىگىدارچىلىقىغا  ئۆز_  تۈزۈمىدىكىدەككاپىتالىزم _  ۇبايالرم بايالرنىڭ دۈشمىنىگە ئايالنمايدۇ، _
ئىشلەپچىقىرىش ۋە سىياسەت ئىشلىرىنى كونترولىغا ئېلىۋااللمايدۇ.  تايىنىپ دۆلەتنىڭ ئىقتىساد،
 .ھايات كەچۈرىدۇا بەختلىك ت، بىرلىكتە، ئىناقلىقنلىقتاپاراۋانەتىجىدە، ھەممە ئوخشاش 

بەھرىمەن  پېقىرالرنىمۇمۈلۈكتىن _  كاپىتالىزم تۈزۈمىدە بايالرنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى مال
قىلىش قانۇنى بولمىغانلىقتىن، بايالر تەبىقىسى بىلەن نامراتالر تەبىقىسى ئوتتۇرىسىدا سوغۇق 

ماللىرىنى _  ن. نەتىجىدە بايالرنىڭ بېسىپ ياتقان پۇلزىددىيەتلەر جىددىي باش كۆتۈرگە
نامراتالرغا تەڭشەپ بېرىمىز، دېگەن دەۋا بىلەن سوتسىيالىزم ئوتتۇرىغا چىقتى. 

يالىڭاچ قالدۇرۇپ، _  بايالرنى تارمار قىلغاندىن كېيىن، پۈتۈن خەلقنى ئاچ سوتسىيالىزمچىالر
الر ئالالھ تائاال ئۆزى بىۋاسىتە تۈزۈپ ھەممىنى ئۆزلىرىگە چوقۇندۇردى. ئەگەر مۇسۇلمان
پەرزلەرنى جايىدا ئادا قىلغان  بۇيرىغان بەرگەن شەرىئەت قانۇنىغا ئەمەل قىلىپ، ئالالھ تائاال

قاتارلىق  مۇھتاجلىقبولسا ئىدى، مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدە يوقسۇللۇق، ئىشسىزلىق ۋە 
ئىدى. نەتىجىدە، كاپىتالىزم ۋە سوتسىيالىزم يېتەرسىزلىكلەرگە ئاللىبۇرۇن خاتىمە بېرىلگەن بوالر 

بوشلۇق تاپالمىغان بوالر ئىدى.  سىغدۇرۇشقاتۈزۈملىرى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىن ئۆزلىرىنى 
خەلىپىسى  مەۋىيلەرۇئئىسالم دىنى ھاياتلىقتىن ئورۇن ئالغان ئالتۇن دەۋرلەردە، خۇسۇسەن 

رنىڭ زاكات ماللىرىنى بېرىدىغان پېقىر ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىزنىڭ دەۋرىدە مۇسۇلمانال
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ئوقۇۋاتىمىز. ھەقىقىي ئىسالمىي جەمئىيەت، بايالر پېقىرالرغا،  تارىخالردىنتاپالمىغانلىقىنى 
ۋە يۈكلىرىنى  دەرتلىرىنىبىرىنىڭ _  شەپقەت قىلىدىغان، بىر_  كۈچلۈكلەر ئاجىزالرغا مېھرى

 پەزىلەتلىك بىر جەمئىيەتتۇر. رىدىغانۈكۆتتەڭ 

ىسالم دىنىدىكى بۇ ھەمكارلىشىش ۋە ياردەملىشىش تۈزۈمى ئەمەلگە ئاشمىغان دەۋرلەردىن ئ 
مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا كېلىۋاتقان ھەرخىل  مۇسۇلمانالر چۆكۈشكە باشلىدى. زامانىمىزدا نالىكېي

ھەممىسى ئۇالردىكى ھەمكارلىشىش ۋە بىرلىشىش روھىنىڭ  ئېزىلىشلەرنىڭبەختسىزلىكلەر ۋە 
جەمئىيەتنى ئامانلىق، خاتىرجەملىك، بىرلىك، ئىناقلىق ۋە ياردەم  زاكاتمۇبولدى.  انلىقىدىنيوقالغ

الردىن بىر ئىبادەتتۇر. زاكات مۇسۇلمان ندۈرىدىغانتلەكاپالەقاتارلىق ياخشى ئىشالرغا  سۆيەرلىك
 گەكىم. ئۇالر بۇ زاكاتنى ھېچمەجبۇرىيەتتۇر يبۇيرۇلغان دىنى قول ئىلكىدە بار كىشىلەرگە

ئادا قىلىدۇ،  دېگەن ئېتىقاد بىلەن ۋاتىمەنۇئورۇند، مەن ئالالھ تائاالنىڭ ئەمرىنى مىننەت قىلماستىن
غان ۇئالالھ تائاال ماڭا بۇير ،قىزارتماستىنيۈزىنى بايالرنىڭ ئالدىدا   يوقسۇلالرمۇئۇنى ئالغۇچى 

 پېقىرالرالر بىلەن ھەققىمنى تاپشۇرۇپ ئېلىۋاتىمەن دېگەن ئاساستا ئالىدۇ. نەتىجىدە، باي
ئىللەتلەر بولمايدۇ، بەلكى ئۇالرنىڭ  ئوتتۇرىسىدا زىددىيەت، دۈشمەنلىك ۋە ئىناقسىزلىق دېگەندەك

ۋە ھەمكارلىق كۈچىيىدۇ. جەمئىيەت بۇنىڭ بىلەن  ، قېرىنداشلىقئارىسىدىكى دوستلۇق، بىرلىك
ئالالھ »ۇنداق دېگەن : گۈەللپ ياشنايدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ مەنىنى ئىپادىلەپ م

 ئېھتىياجلىرىغا پېقىرلىرىنىڭماللىرىدا، ئۇالرنىڭ _  مۇسۇلمانالرنىڭ بايلىرىنىڭ قولىدىكى پۇل
بايلىرىنىڭ ياردىمى بىلەن ئۇالرنىڭ پېقىرلىرى ئاچ،  يېتەرلىك زاكاتنى پەرز قىلدى. مۇسۇلمان
، بىلىڭالركى، ئالالھ اش تارتىدىكەننى ئورۇنداشتىن بيالىڭاچ قالمايدۇ. ئەگەر بايالر بۇ ۋەزىپىسى

 .(1)«ئۇالردىن قاتتىق ھېساب ئالىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ ئاقىۋىتى ئېچىنىشلىق بولىدۇ

يەر يۈزىدە بايلىقنى پۈتۈن ئىنسانىيەتنىڭ ئېھتىياجىنى قامداشقا يېتەرلىك مىقداردا  ئالالھ تائاال
سەۋەبلىك بۇ بايلىقالر جايىدا  كىۈئاچكۆزلى ۋە ياراتقان بولسىمۇ، ئىنسانالرنىڭ يولسىزلىق

دۇنيادا ئاچارچىلىق، يوقسۇللۇق ۋە نامراتلىق دېگەنگە ئوخشىغان  ،قوللىنىلمىغانلىقتىن
يۈز بېرىپ كەلمەكتە. ئالالھ تائاالنىڭ ئىرادىسىنىڭ تەقەززاسى بىلەن، دۇنيادا  سىزلىكلەرتبەخ

تېخنىكا _  رۇشقا يېتەرلىك پەنقانچىلىك ئاشقانسېرى ئىشلەپچىقىرىش كۆلىمىنى ئاشۇسانى نوپۇس 
ياراتقان زېمىن ئىنسانالرنىڭ  ئۇسۇللىرى شۇنچىلىك كۆپ ئىجاد قىلىنماقتا. ئالالھ تائاال

بېرىشكە  پزىرائەتلەرنى چىقىرى ئاشلىق، ۈن يېتەرلىكھەممىسىنىڭ تويغۇدەك ئوزۇقلىنىشى ئۈچ
دالەت بىلەن تەقسىم قىلىنسا ، مەھسۇالتالر ئاتېرىلسارنىڭ ھەممىسى يەرلە . تېرىمرۇيېتەرلىكت

ى ئىنسانالرنىڭ يولسىزلىق ئەپسۇسكى،ئادەم قالمايدۇ.  زارلىنىدىغاندۇنيادا ئاچلىقتىن، يوقسۇللۇقتىن 
. ئىنسانالرنىڭ ئېلىپ بارماقتا گىرداۋىغا بەختسىزلىك باشقىلىرىنىمۇئۆزلىرىنى ۋە  كىۈئاچكۆزلۋە 

 .يوق چارىسىن باشقا ئەمەل قىلىشتىقانۇنىغا  ىڭئالالھ تائاالن ئۈچۈن ھايات كەچۈرۈشىبەختلىك 

بولغان  لىرىدىنپەرزبۇ كىتاب ئىسالم دىنىنىڭ مۇھىم  رمەتلىك كىتابخان! قولىڭىزدىكىۆھ
دۇ. شكە تىرىشىنىڭ روھىغا ئاساسالنغان ھالدا چۈشەندۈرۈپ بېرىھەدىسلەرزاكاتنى قۇرئان ۋە 

 بۆلۈنگەن بولۇپ، بۆلۈمگە تۆتبۇ كىتاب 

 : ئىسالم دىنىدىكى زاكات.بۆلۈم_  1

                                 
 ئىمام تەبەرانى رىۋايىتى. (1)
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 زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنى

مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىككىنچىسى بولۇپ، ئالالھ تائاال زاكاتنى لىرىنىڭپەرزئىسالم _  زاكات
پەرز ناماز بولسا،  ئالدىنقىئىماندىن قالسا ئەڭ  رىدەىنەزئىسالم  بايلىرىغا پەرز قىلىپ بەلگىلىگەن.

بۇ  مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم . پەيغەمبىرىمىززاكاتتۇرئىبادەت  مۇھىمئەڭ  كىنامازدىن كېيىن
گە قۇرۇلغان: ئالالھ تائاالدىن ئىسالم بەش ئاساسنىڭ ئۈستى»ھەقىقەتنى ئىپادىلەپ مۇنداق دېگەن: 

باشقا ھەقىقىي مەبۇد يوقلىقىغا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئالالھ تائاال تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن 
بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، روزا  لىقھگۇۋاھەق پەيغەمبەر ئىكەنلىكىگە چىن ئىشىنىپ 

 .(1)«قىلىش قا بېرىپ ھەجتۇتۇش ۋە قۇدرىتى يەتسە بەيتۇلال

ئارقىلىق ئۇنىڭ ئىسالم  ىدە ناماز بىلەن ياندىشىپ كېلىشئايىت 82 نىڭ«رىمەكقۇرئان »زاكات 
يۈكسەك ئورنى ۋە زور ئەھمىيىتى بىلدۈرۈلگەن. چۈنكى زاكاتنى ئادا قىلىشمۇ  رىدىكىىنەز

 ناماز ئوقۇشنىڭ زۆرۈر بولغىنىدەك، زۆرۈر بولغان ئىبادەتتۇر. خۋا شەبخۇددى 

 «پاكالش» ىتىدەتىلىنىڭ لۇغ ئەرەپ دېگەن سۆز «زاكات»ىمائىي ئىبادەتتۇر. ئىجت_  زاكات
دېگەن ئىككى مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ئىسالم دىنى بۇ ئىككى مەنىنىڭ ھەر  «ئۆستۈرۈش»ۋە 

ئىككىسىنى بىرگە ئىپادىلەش مەقسىتىدە بۇ ماۋزۇ ئۈچۈن زاكات سۆزىنى ناھايىتى ھېكمەتلىك ھالدا 
ھەقىقەتتە ئۇنى ھاجەتمەنلەرنىڭ  ئايرىغانلىقنىڭ زاكىتىنى مال_  پۇل تالالپ ئالغان. چۈنكى،

. ئالالھ تائاال مۇھەممەد پاكلىغانلىقتۇرئىللەتلىرىدىن  بېخىللىقنىڭئۆز نەپسىنى بولسا  ھەقلىرىدىن

ُخْذ ﴿ ئايەتتە مۇنداق دېگەن: بۇيرىغانئەلەيھىسساالمنى مۇسۇلمانالرنىڭ بايلىرىدىن زاكات ئېلىشقا 

ُ َسِميع   ِمنْ  يِهْم ِبَها َوَصل ِ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلتََك َسَكن  َلُهْم َوّللاَّ ُرُهْم َوتَُزك ِ  ﴾َعِليم  أَْمَواِلِهْم َصدََقة  تَُطه ِ
ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى زاكات ھېسابىدا ئالغىنكى، ئۇنىڭ بىلەن ئۇالرنى ﴿يەنى 

لىرىنى( مال_  پۇل ،دىن( پاكلىغايسەن، )ياخشىلىقلىرىنىئىللەتلىرى بېخىللىقنىڭ)گۇناھالردىن ۋە 
 .(2)﴾كۆپەيتكەيسەن

 

 زاكات بېرىشنىڭ پەزىلىتى

نىڭ زاكىتىنى ئىسالم شەرىئىتىدە كۆرسىتىلگەن بويىچە ئادا مال_  پۇل ئاتا قىلغانئالالھ تائاال 
سۇلمانلىقنىڭ بىرى بولغىنىدەك، ھەقىقىي مۇ ئىبادەتلەرنىڭقىلىش ئەڭ پەزىلەتلىك ۋە ئۇلۇغ 

ئىپادىسىدۇر. ئالالھ تائاال بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشىدىال ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ سۈپەتلىرىنى بايان 

ا َرَزْقَناُهْم يُْنِفقُونَ ﴿ قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: ََلةَ َوِممَّ نامازنى مۇكەممەل ئۇالر ﴿ يەنى﴾ َويُِقيُموَن الصَّ

 .(3)﴾الالھ يولىدا( سەرپ قىلىدىغان كىشىلەردۇرئادا قىلىدىغان، بىزنىڭ بەرگەنلىرىمىزدىن )ئ

ئىبادەتلەرگە ئوخشىغان ئىقتىساد تەلەپ قىلمايدىغان ئىبادەتلەرنى ھەر  قاتارلىقناماز، روزا 

                                 
 .ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (1)

 ._ ئايەت103تەۋبە سۈرىسى  (2)

 ._ ئايەت3بەقەرە سۈرىسى  (3)
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دۇنيادىن _  ئادا قىلىدۇ. ئەممە تەر تۆكۈپ ئىشلەپ تاپقان مال ڭايالوئقانداق مۇسۇلمان كىشى 
قىلىدىغان زاكاتقا ئوخشىغان ئىجتىمائىي  تەلەپنى بىرقىسمىنى ئايرىپ ھاجەتمەنلەرگە بېرىش

. شۇڭا ئالالھ تائاال ئورۇنلىيااليدۇئىبادەتنى پەقەت ھەقىقىي مۆمىن بولغان كىشىلەرال تولۇق 

اَها﴿ دە:«قۇرئان كەرىم» نەپسىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا ﴿يەنى ﴾َقْد أَْفَلَح َمْن َزكَّ

 دەيدۇ. (1)﴾يېتىدۇ

نىڭ مۇشۇ دۇنيادا ھەسسىلەپ كۆپىيىدىغانلىقىنى ۋە مال_  پۇللىدا سەرپ قىلىنغان ئالالھ يو
ئېرىشىدىغانلىقىنى قۇرئان كېرىم  قابساۋائالالھنىڭ دەرگاھىدا ھەسسىلەپ  قىلغۇچىنىڭمۇسەرپ 

ِذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل ّللاَِّ ﴿مۇنداق بىر مىسال بىلەن ئىپادىلەيدۇ:  ٍة أَْنَبتَْت َمثَُل الَّ  َكَمثَِل َحبَّ

ُ َواِسع  َعِليم   ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوّللاَّ ٍة َوّللاَّ ئالالھ ﴿يەنى ﴾ َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكل ِ ُسْنبَُلٍة ِمئَةُ َحبَّ

 رەباشاق چىقارغان، ھ ەتتەي سەرپ قىلغان نەرسىسى ڭقىلغانالرنى رپەس لىنىېم_  لۇيولىدا پ
ە) ئۇنىڭ ندىسىگە. ئالالھ خالىغان بۇئوخشايد تال ئۇرۇققابىر  تقانۇدان ت تالدىنز يۈباشىقىدا 

 .(2)﴾گۈچى زاتتۇربىل ممىنىەھ ،ەڭك (مىتىەرھەم) . ئالالھۇرىدېب پەسسىلەھ ئەجرىنى(

 زاكاتنىڭ بۇيرۇلۇشى

 18زاكات پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم مەككىدىن مەدىنىگە ھىجرەت قىلغىنىدىن
 پەرز قىلىنغان. دائاي(_  10ئاي كېيىن يەنى ھىجرىيەنىڭ ئىككىنچى يىلى شەۋۋال )قەمەرىيە 

، زاكات بېرىش شەرتىگە توشقان ئۈچۈنبىرى بولغانلىقى  پەرزىنىڭبەش چوڭ ئىسالم  زاكات
 ئىجما. زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكى قۇرئان، ھەدىس ۋە ئەيندۇرھەرقانداق مۇسۇلمان كىشىگە پەرز 

 لەنگەن.بەلگىلىرى بىلەن دەلىل

ََلةَ َوآَتُوا ﴿ دە مۇنداق دېگەن:«قۇرئان كەرىم»قۇرئان دەلىلى: ئالالھ تائاال _  1 َوأَِقيُموا الصَّ

َكاةَ   .(3)﴾، زاكاتنى ئادا قىلىڭالرمۇكەممەل ئوقۇڭالرنامازنى ﴿يەنى ﴾ الزَّ

 ئەنھۇنىىيەلالھۇ ئىبنى جەبەل رەز ئازۇمھەدىس دەلىلى: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم _  2
سەن ئەھلى كىتابتىن »يەمەنگە ۋالىي قىلىپ ئەۋەتكەندە، ئۇنىڭغا تەۋسىيە قىلىپ مۇنداق دېگەن: 

ئىالھ  ھېچبىرۋمنىڭ يېرىگە كېتىۋاتىسەن. ئاۋۋال ئۇالرغا، ئالالھ تائاالدىن باشقا ەبولغان بىر ق
. ئاندىن ئۇالرنى گەتكىنۆئمنى ئالالھنىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكى تىنالتراسنى، مېنىڭ ئىكەنلىكى يوق

غىن. ئۇالر شاھادەت كەلتۈرۈپ مۇسۇلمان دەۋەت قىلبېرىشكە  لىقھگۇۋابۇنىڭغا چىن ئىشىنىپ 
كۈندۈزنىڭ مۇئەييەن ۋاقىتلىرىدا ئادا _  بولغاندىن كېيىن، ئالالھ تائاال نىڭ ئۇالرغا كېچە

الر نامازنى ئادا قىلىدىغان بولغاندىن . ئۇگەتكىنۆئنامازنى پەرز قىلغانلىقىنى  خقىلىنىدىغان بەش ۋا
بېرىلىدىغان زاكاتنى پەرز  پېقىرلىرىغاكېيىن، ئۇالرغا ئالالھنىڭ ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن ئېلىپ 

قىلغانلىقىنى بىلدۈرگىن. ئۇالر بۇ پەرزنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن زاكات 
، ساقالنغىنكىئەڭ ياخشىلىرىدىن تالالپ ئېلىشتىن ئۇالرنىڭ ماللىرىنىڭ  يىغىشتائالغىن. زاكات 

                                 
 .ەت_ ئاي9شەمس سۈرىسى  (1)

 ._ ئايەت261بەقەرە سۈرىسى  (2)

 ._ ئايەت43بەقەرە سۈرىسى  (3)
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 .(1)«يوق پەردەقورققىن. چۈنكى ئالالھ بىلەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدا  پەريادلىرىدىن چارىلەرنىڭىب

زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىگە، ئۇنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى  ئەھلىدەلىلى: پۈتۈن ئىسالم  ئىجما_  3 
. زاكاتنى ئىتتىپاقتۇرئىرىسىدىن چىقىپ كېتىدىغانلىقىغا بىردەك ئېتىراپ قىلمىغان كىشىنىڭ ئىسالم دا

ئادا قىلىش زاكات بېرىش شەرتىگە توشقان ھەرقانداق مۇسۇلماننىڭ ئۈستىگە پەرزدۇر. زاكات 
نىڭ ئازابىدىن قېچىپ تائاالتۇرۇپ ئۇنى ئادا قىلىشتىن باش تارتقۇچىالر ئالالھ ەلەيدىغان بېر

ى ئادا قىلىش مەسىلىسى سەدىقە، ئېھسانغا ئوخشاش كىشىلەرنىڭ قۇتۇاللمايدۇ. چۈنكى زاكاتن
مېلى زاكات بېرىش _  ئىختىيارىدىكى ئىش ئەمەس، بەلكى ئۇ ئىسالم شەرىئىتى تەرىپىدىن پۇل

ئىجتىمائىي بېرىلىدىغان  پېقىرلىرىغائېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇسۇلماندىنئۆلچىمىگە يەتكەن 
 .پەرزدۇر

 ىڭ سەۋەبلىرى ۋە غايىسىزاكاتنىڭ پەرز بولۇشىن

ئېھتىياجلىرىنى ھەل  پېقىرالرنىڭ. ۇرلىقتنوقسانپېقىرلىق مۇسۇلمانالر جەمئىيىتى ئۈچۈن بىر  
قىلىپ جەمئىيەتتىكى بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئوخشاش پاراۋانلىققا، باراۋەرلىككە ۋە بەختلىك 

لىرىنىڭ ئۈستىگە مەلۇم بىر چارىسى مۇسۇلمان باي_  ئىگە قىلىشنىڭ بىردىن تەرزىگەتۇرمۇش 
ھاجەتلىرىنى راۋا قىلىشتىن  پېقىرالرنىڭمىقداردا زاكاتنى پەرز قىلىپ بۇيرۇپ، ئۇنىڭ بىلەن 

ئىبارەتتۇر. ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرغا بۇ مۇقەددەس پەرزنى بەلگىلەش ئارقىلىق جەمئىيەتتە 
بايالردىن زاكاتنى  ھەممىال جايدازامانىمىزدا ئىجتىمائىي ئادالەتنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغان. 

يىغىپ پېقىرالرغا تارقىتىش ئىشىنى ئۆز ئۈستىگە ئالىدىغان ئىسالم ھاكىمىيىتى بولمىسىمۇ، ئالالھ 
 سىىتۈرتكبۇ پەرزنى ھەر قانداق بىر مۇسۇلماننىڭ ئۆز ۋىجدانى ۋە ئىمانىنىڭ  بۇيرىغانتائاال 

ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىلىشى  پېقىرالرنىڭىكى بىلەن تولۇق ئادا قىلىشى، بۇنىڭ بىلەن جەمئىيەتت
 .ئۇنىڭ ئىمانىي بۇرچىدۇر

 ،ئادالەتلىك ،سۈيىدىغانىنى بىر_  بىر ،ى بىلەن ياردەملىشىدىغانبىر_  بىر_  زاكات» 
شنىڭ ئەڭ ئالدىنقى ئامىلىدۇر. چۈنكى، زاكات بايالرنىڭ بەرپا قىلىشەپقەتلىك بىر جەمئىيەتنى 

 پېقىرالرنىڭ ئۈچۈن ياخشىلىغانلىقىھالىنى  پېقىرالرنىڭتىكى ۋاسىتىسى بىلەن جەمئىيەت
بايالرغا قارىتا ئۆچمەنلىك، دۈشمەنلىك ۋە كۆرەلمەسلىك تۇيغۇلىرىنى يېڭىپ  كۈڭۈللىرىدىكى

ئوتتۇرىسىدا ئۆزئارا سۆيگۈ ۋە ھەمكارلىقنى پەيدا قىلىش ۋە دىنىي  پېقىرالربايالر بىلەن 
كېپىللىك قىلىدىغان  كەچۈرۈشكەئۇالرنىڭ بەختلىك ھايات  قېرىنداشلىقنى كۈچەيتىش ئارقىلىق

 .(2)«ئېسىل ئىبادەتتۇر

جەمئىيەتنى بەرپا قىلىش يولىدا ئىشلەپچىقىرىش بىر بىزگە پاراۋانلىق ئېسىل  «قۇرئان كەرىم» 
 گەتكەنۆئ لىرىنىپىرىنسىپمەدەنىي ھەم ماددىي  سەۋىيىدىكىۋە تەقسىم قىلىشنىڭ ئەڭ يۈكسەك 

ئوتتۇرىغا « كەرىمقۇرئان »ھەل قىلىشتا  التالرنىۈشكۈمئىقتىسادىي  ىئىيەتتىكىجەمبولۇپ، 
 بۇ قانۇن. چۈنكى تۈزۈمدۇر_  قانۇنيەر يۈزىدىكى ئەڭ مۇكەممەل  تۈزۈملەر_  قويغان قانۇن

مۈلۈكچىلىك ئوتتۇرىسىدا ئەڭ ئادىل ۋە  ئۇمۇمىيشەخسىي مۈلۈكچىلىك بىلەن تۈزۈملەر _ 

                                 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (1)

 .ئا.مۇنئىم جامال ._ بەت23 «موسوعة اقصاد اإلسالمي« (2)
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 مۇناسىپ يولنى تۇتقان.

 نىڭ ماھىيىتىمال_  پۇلئىسالم نەزىرىدە 

سۇن ۋە بۇالرنى ۇپ كەتئىگىسى بول مال_  پۇل، ئىنسانالر قانچىلىك كۆپ رىدەىنەزئىسالم 
مۈلۈكنىڭ ئەسلى ئىگىلىرى _  قانچىلىك جاپا بىلەن ئىشلەپ تاپقان بولسۇن ئۇالر قوللىرىدىكى مال

مالالرنى تەسەررۇپ قىلغۇچى  _ ئەمەستۇر. بەلكى ئۇالر قوللىرىغا كەلگەن بۇ پۇل
مۈلۈكنىڭ ئەسلى ئىگىسى ۋە ئاتا قىلغۇچىسى ئالالھ _  . چۈنكى مالخاالس، دۇركىللەرۋە

َماَواِت َوَما ِفي ﴿ تائاالدۇر! قۇرئان كېرىم بۇ ھەقىقەتنى جاكارالپ مۇنداق دېگەن: َلهُ َما ِفي السَّ

ئاسمانالردىكى، زېمىندىكى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ﴿يەنى ﴾ اْْلَْرِض َوَما َبْيَنُهَما َوَما تَْحَت الثََّرى

 .(1)﴾ۋە يەر ئاستىدىكى شەيئىلەرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭدۇر

دۇنيانى ئىنسانالرغا ئىككى مەقسەت بىلەن بېرىدۇ: بىرى ئۇالرغا ئېھسان _  ئالالھ تائاال مال 
_  يۈزىسىدىن بېرىدۇ. مال دۇنيا بىلەن سىناش_  ۋە ئىنئام قىلىش؛ يەنى بىرى، ئۇالرنى بۇ مال

ئىگە بولىدىغان نەرسە ئەمەس،  ئاساسەنقۇۋۋىتىگە _  دۇنيا كىشىلەرنىڭ ئىقتىدارى ۋە كۈچ
ۋە  ئىگە ئېھسانىدۇر. ئوخشاش ئىقتىدارغا، ئوخشاش دىپلومغا_  بەلكى ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئاتا

ىڭ باي قىلىدىغانلىقى يەنە بىرىنى ئوخشاش ئىشتا ئىشلەيدىغان ئىككى ئادەمنىڭ بىرىنى ئالالھ تائاالن
دۇنيا ئىقتىدار بىلەنال _  . ئەگەر مالرېئاللىقتۇرياكى پېقىر قىلىدىغانلىقى بىر  ۋەنرەكۆتئۇنىڭدىن 

قى ئىككى ئادەم ئىقتىسادىي جەھەتتە ئوخشاش بولغان يۇقىرىقولغا كېلىدىغان نەرسە بولسا ئىدى، 
نىڭ مال_  پۇلئالالھ تائاال ئاتا قىلغان  ادەمنىڭئبۇنداق ئىكەن، مۇسۇلمان ئەھۋال بوالتتى. 

. شۇڭا زاكاتتۇر مالنىڭ ھەققى_  شەكسىزكى، پۇل. ى ئىنتايىن زۆرۈردۇرھەققىنى ئادا قىلىش
دەپ  «قىلىۋاتىمەنغۇ  سانھئې_  خەير مۈلكۈمدىنمەن پېقىرالرغا ئۆز »زاكات بەرگۈچىنىڭ 

ئالالھ تائاالنىڭ  ىتى، ئۇنىڭ بەرگەن زاكنكەىقىلىد. ئەگەر شۇنداق مىننەت قىلىش ھەققى يوق
مايدۇ. چۈنكى ئۇ ئالالھ تائاال تاپشۇرغان ئامانەتنىڭ تېگىشلىكىنى كىشىلەرگە بولدەرگاھىدا قوبۇل 

ھەققىدىن(  پېقىرالرنىڭيەنى ولىدا قالغان قىسمىنى ھارامدىن )يەتكۈزۈش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ق

َها الَِّذيَن آََمنُوا ََل تُْبِطلُوا ﴿ دە مۇنداق دەيدۇ:«كەرىم قۇرئان»كىشىدۇر. ئالالھ تائاال  پاكلىغان َيا أَيُّ

ِخرِ  ِ َواْليَْوِم اْْلَ  َفَمثَلُهُ َكَمثَِل َصدََقاِتُكْم ِباْلَمن ِ َواْْلَذَى َكالَِّذي يُْنِفُق َمالَهُ ِرئَاَء النَّاِس َوََل يُْؤِمُن ِباَّللَّ

ُ ََل َيْهِدي َصْفَواٍن َعَلْيِه تَُراب  َفأََصاَبهُ ا َكَسبُوا َوّللاَّ  َواِبل  َفتََرَكهُ َصْلد ا ََل َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِممَّ

 رپەس نۈچۈئ رسىتىشۆك ەرگەكىشىل لىنىېم_  لۇ! پيتقانالرېئ ئىمان ئى﴿يەنى ﴾ اْلَقْوَم اْلَكاِفِرينَ 

 الرنىەڭدىقەس نەرگە، بئوخشاشگە كىشى يدىغانەنمەئىش ەنىگۈك تەئاخىر ۋەقىلىدىغان، ئالالھقا 
 ەستىگۈئ ددىۇخ مەئاد نداقۇ. بالرەڭتمۋەقىلى كارېب نەبىل شۈزۈتكەي تەزىيەئ ۋەقىلىش  تەمىنن
 ( كەتكەنپۇبول كەنقىدۇرۇب) پۇلۇيۇي يىنېك ردىنۇيامغ قاتتىق قالغان، پۇقون ڭچا_  توپا

 ەئىگ ەرسىگەن چېھ بتىن(قىلغان ئەمەللىرى ئۈچۈن)ئاخىرەتتە ساۋا الرۇئ. ۇئوخشايد تاشقا سىلىق
 .(2)﴾ۇقىلمايد تەھىداي منىەۋق كاپىر ئالالھ. ۇبواللمايد

                                 
 ._ ئايەت6تاھا سۈرىسى  (1)

 ._ ئايەت264بەقەرە سۈرىسى  (2)



 6 

 نىڭ ۋەزىپىسىمال_  پۇل نەزىرىدەئىسالم 

بىر  ىيجىددمەۋجۇت بولۇپ تۇرۇشىنى  پېقىرلىقنىڭئىسالم دىنى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدە 
باراۋەرلىك ئىچىدە ھايات ئۇ مۇسۇلمانالرنىڭ پاراۋانلىق،  ايېتەرسىزلىك دەپ قارايدۇ. شۇڭ

_  بەلگىلىگەن. ئىسالم شەرىئىتى بويىچە مال الرنىپىرىنسىپئۈچۈن ئەڭ مۇكەممەل  كەچۈرۈشى
 كە قىسقارتىشقا بولىدۇ:ئۈچمۈلۈكنىڭ ۋەزىپىسىنى تۆۋەندىكى 

ە تېپىش ۋنى ئىسالم شەرىئىتىدە كۆرسىتىلگەن ۋە بۇيرۇلغان يولالر بىلەن مال_  پۇل .1 
 ئۆستۈرۈش.

نورمال  قىسىۋالماستىننى ئېھتىياجغا قاراپ ئىسراپ قىلماستىن، ھەددىدىن ئاز مال_  پۇل .2 
 .شىنىقوللھالدا 

ىيارى ، ياردەم، ئېھسانغا ئوخشاش ئىختسەدىقەنىڭ زاكىتىنى تولۇق ئايرىش ۋە مال_  پۇل .3 
 ياردەم ۋاسىتىلىرى بىلەن ئېھتىياج ئىگىلىرىگە ياخشىلىق قىلىش.

 .ركۆرسەتمىسىدۇپ قىلىشتىكى سەرنى مال_  پۇلئىسالم دىنىنىڭ يۇقىرىقىالر  

 ئىشلەشنىڭ قىممىتى نەزىرىدەئىسالم  

ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرغا ئىشلەشنى پەرز قىلىپ بەلگىلىگەن ۋە ئىشلىگەننىڭ شەنىنى،  
پىشى كۆتۈرگەن يېگانە دىندۇر. مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ قۇدرەت تې يۇقىرىقىممىتىنى _  قەدىر

يولىدا ئىشلەشنىڭ  نامايان قىلىشرىقابەتكە دادىل كىرىپ ئۆزىنىڭ يۈكسەك ئورنىنى  لىقاخەلقئارۋە 

ْنَساِن ِإَلَّ َما َسَعى﴿ :كەرىمدە نقۇرئارولى ئاالھىدە چوڭدۇر. ئالالھ تائاال   ﴾َوأَْن َلْيَس ِلْْلِ

 .دەپ كۆرسەتكەن (1)﴾ ئىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇ ئىنسان پەقەت ئۆزى قىلغان﴿يەنى

دەيدىغان ھېكمەت بار. ھاالل رىزىق تېپىش يولىدا  «ئىشلىگەن چىشلەيدۇ» :خەلقىمىزدىمۇ 
ئەمەەللرنىڭ ئىچىدە ئەڭ ئەھمىيەتلىك ۋە مۆتىۋەر ئىبادەتتۇر.  بۇيرىغانئىشلەش ئالالھ تائاال 
ارلىق ئىقتىساد بىلەن زاكات، ھەج، ئىلىم تەھسىل قىلىش ۋە جىھاد قات بۇيرىغانچۈنكى ئالالھ تائاال 

لىقى ۋە قساتەن ئىنساننىڭ  ئۈچۈنتولۇق ئادا قىلىش  مۇپەرزلەرنى اقىلىنىدىغان ئىبادەتلەردىن باشق
لىقىنى ۋە بەدەننىڭ قۇۋۋىتىنى ققۇۋۋىتى تەلەپ قىلىنىدۇ. مەلۇمكى، تەن سا_  بەدەننىڭ كۈچ

. مۇھتاجدۇر قادئىقتىسادىغان ئىچمەكلەرنى تەمىنلەي_  كۈندىلىك كېرەكلىك يېمەكپ قېلىش ساقال
قىلىشنىڭ ئالدىنقى ئامىلىدۇر.  يتەرەققىئىقتىساد پەقەت ئىشلەش ئارقىلىق قولغا كېلىدۇ. ئىشلەش 

تەلەپ قىلىشتىن ئىبارەت  پەزلىنىتېپىش ئۈچۈن ئىشلەشنى ئالالھنىڭ  مال_  پۇل ەرىمكقۇرئان 

ََلةُ َفاْنتَِشُروا ِفي اْْلَْرِض َفإِذَ ﴿ بولغان ئىبادەت دائىرىسىدىن ساناپ مۇنداق دېگەن: ا ُقِضَيِت الصَّ

ُكْم تُْفِلُحونَ  ا َلَعلَّ َ َكِثير  ِ َواْذُكُروا ّللاَّ  زېمىنغاناماز ئوقۇلۇپ بولغاندا ﴿ يەنى﴾َواْبتَغُوا ِمْن َفْضِل ّللاَّ

ر، تەلەپ قىلىڭال )رىزقىڭالرنى( ( ئالالھنىڭ پەزلىدىنتىرىكچىلىك قىلىش ئارقىلىق) پتارقىلى
 .(2)﴾مەقسىتىڭالرغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالھنى كۆپ ياد ئېتىڭالر

 قىممىتىنى ۋە ئۇنىڭ مۇكاپاتلىرىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:_  ئالالھ تائاال ئىشلەشنىڭ قەدىر 

                                 
 ._ ئايەت39نەجم سۈرىسى  (1)

 ._ ئايەت10جۇمۇئە سۈرىسى  (2)
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َبة  َولَ ﴿ هُ َحَياة  َطي ِ ا ِمْن ذََكٍر أَْو أُْنثَى َوُهَو ُمْؤِمن  َفَلنُْحِيَينَّ ُهْم أَْجَرُهْم ِبأَْحَسِن َمْن َعِمَل َصاِلح  َنْجِزَينَّ

قىلىدىكەن، بىز  رنىئايال مۇئمىنلەردىن كىمكى ياخشى ئەمەەلل_  ئەر﴿ يەنى﴾ َما َكانُوا يَْعَملُونَ 

لىرىنىڭ قىلغان ئەمەلمۇكاپاتىنى  ۋە ئەلۋەتتە ئۇالرنىڭ ياشىتىمىز ئەڭ ياخشى ھاياتتائۇنى ئەلۋەتتە 
 .(1)﴾بېرىمىزئەڭ ياخشىسى بىلەن 

ئىسالم دىنىدا ئىبادەتنىڭ دائىرىسى شۇنچىلىك كەڭ بولۇپ، ئۇ ھاياتلىقنىڭ ھەممە تەرەپلىرىنى  
ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىنسانىيەتكە پايدىلىق بولغان ھەر قانداق ئىجتىمائىي خىزمەتلەر، دىن ئۈچۈن، 

رازىلىقىنى ھەممىسى ئالالھ  ئىشلەشلەرنىڭۋەتەن ئۈچۈن ۋە ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن 
كۆزلىگەن بولۇش شەرتى بىلەن ئىبادەت دائىرىسىگە كىرىدۇ. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 مۇجاھىدغا قىلغان جىھاد، پېقىرالرغا ياردەم قىلىش يولىدا يۈرگەن كىشى ئالالھ يولىدا تۇلالرغا»
 .دېگەن (2)«ئوخشاشتۇر ئابىدقاياكى كېچىسى ئىبادەت قىلىپ، كۈندۈزى روزا تۇتىدىغان 

ھاالل رىزىق »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئىشلەشنىڭ ئەھمىيىتىنى ۋە پەزىلىتىنى كۆرسىتىپ:  
ھاالل رىزىق تېپىش يولىدا » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە: .(3)«ئۈچۈن ئىشلەش پەرزدۇر

 .دېگەن (4)«جىھادتۇرئىشلەش 

الرنىڭ ئەسەرلىرى ئۆلىماى ۋە نىڭ ھەدىسلىرئەلەيھىسساالم قۇرئان ئايەتلىرى، پەيغەمبەر»
. بايان قىلماقتاقىممەتكە ئىگە ئىبادەت ئىكەنلىكىنى _  قانچىلىك قەدىر نەزىرىدەئىشلەشنىڭ ئىسالم 

ئورۇندا تىلغا ئېلىنغان. ئىسالم دىنى كىشىلەرنى  359دېگەن ئىبارە  «ئىشلەش»قۇرئاندا 
بولغانالر ئۈچۈن ئىشلەشنى  قادىرشكە قىلىشقا چاقىردى. ئىشلە تەرەققىئىشلەشكە ۋە شۇ ئارقىلىق 

قۇرئان »پەرز قىلدى. دېمەك، ئىشلەش ھەقىقىي ئىماننىڭ ئاساسلىرىدىن بىرىدۇ. شۇڭا ئالالھ تائاال 
 .(5)«ننى ئىمانغا يانداشتۇرۇپ بايان قىلغا«ئەمەل)يەنى ئىشلەش(» ئايەتلىرىدەپ نىڭ كۆ«كەرىم

قىلدۇرۇش  يتەرەققىرىش ۋە جەمئىيەتنى شۇڭا دەيمىزكى، ئىشلەش پېقىرلىققا خاتىمە بې 
 يولىدىكى ئالدىنقى ئامىلدۇر.

 دۇنيا غايە ئەمەس_  مال

. ۋاسىتىسىدۇردۇنيا غايە ئەمەس. بەلكى ئۇ غايىگە يېتىشنىڭ _  مال نەزىرىدەئىسالم  
ياخشى  بۇيرىغاندۇنياسىنى ئالالھ تائاال _  تاپقان مال ھااللدىنمۇسۇلمان كىشى ئۆزىنىڭ 

ىشتىن ئىبارەت ئۆزىنىڭ ئۇلۇغۋار ئېرىش كەا سەرپ قىلىش ئارقىلىق ئاخىرەتتە جەننەتئىشالرغ
 ھااللدىن)»غايىسىگە يېتىشنىڭ ۋاسىتىسى قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

دۇنيا ياخشى ئىشالرغا سەرپ قىلىشنى بىلىدىغان ياخشى ئادەم ئۈچۈن نېمە _  تاپقان( ياخشى مال
 .(6)«ھە!_  خشىدېگەن يا

                                 
 ._ ئايەت97نەھل سۈرىسى  (1)

 .ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (2)

 .ئىمام ئەھمەت رىۋايىتى (3)

 .سۇيۇتى رىۋايىتى (4)

 ._ بەت26يۇسۇف ئەل قەرداۋى « مشكلة الفقر » (5)

 .ھافىز ئىراقى رىۋايىتى (6)
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ھارامنى ئايرىماستىن _  دۇنيانى ئۆزى ئۈچۈن غايە قىلىۋېلىپ، ھاالل_  كىمكى مال 
دۇنياسى _  مال مۇنداقالرنىڭياماننى ئايرىماستىن سەرپ قىلىدىكەن، _  ۋە ياخشى توپاليدىكەن

ۇنداق م ھەقتە بۇئورۇن ئېلىشىغا يېتەرلىكتۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  تىندوزاخئۆزىنىڭ 
دۇنيا تاپقان كىشىنىڭ _  ئالالھنىڭ نامى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ھارامدىن مال»دېگەن: 

ئالالھنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولمايدۇ.  سەدىقىسىمۇبەرىكەت بېرىلمەيدۇ. ئۇنىڭ قىلغان  تاپقانلىرىغا
ئۈچۈن  ئورۇن ئېلىشى تىندوزاخھارامدىن قالدۇرغان مىراسلىرى ئۇنىڭ  لىرىغادئەۋالئۇنىڭ 

بىلەنال  پاكالريېتەرلىكتۇر. چۈنكى نىجىس )يەنى ھارام( نىجىسنى يوق قىاللمايدۇ. پەقەت 
 .(1)«نىجىسالر پاكلىنىدۇ

 زاكات بېرىشنىڭ پايدىلىرى

 زاكات بېرىشنىڭ ئاخىرەتلىك پايدىلىرى

 قىسقارتىشقا بولىدۇ: نوقتىغا بەشتۆۋەندىكى  پايدىلىرىنىزاكاتنىڭ ئاخىرەتلىك  

 پەرزلىرىدىنمۈلكىنىڭ زاكىتىنى تولۇق ئادا قىلغان كىشى ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق _  مال .1
قىلغان بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ چەكسىز رەھمەت ۋە  ئادابولغان بىر ئىجتىمائىي پەرزنى 

ِذيَن آََمنُوا َوعَ  مەغپىرىتىگە سازاۋەر بولىدۇ. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: ِملُوا ِإنَّ الَّ

ِهْم َوََل َخْوف  َعَلْيِهْم َوََل هُ  َكاةَ َلُهْم أَْجُرُهْم ِعْندَ َرب ِ ََلةَ َوآَتَُوا الزَّ اِلَحاِت َوأََقاُموا الصَّ ْم الصَّ

زاكات  ۋە غانۇئوقمۇكەممەل  نىقىلغان، ناماز رنىەللەمەياخشى ئ يتىپېئىمان ئ﴿ يەنى﴾َيْحَزنُونَ 

_  مەغۋە  نچۇقورقھېچبىر  الرغاۇئ مۇكاپات بار. قۇتول ھىدارگاەد ڭببىنىەر ەرگەلكىشى نەرگەب
 .(2)﴾ۇيدبولما ۇقايغ

زاكاتنى ئادا قىلغان كىشى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە بەختكە ئېرىشىدىغان ھەقىقىي مۆمىنلەرنىڭ . 2 

ِذيَن ُهْم ِفي الَّ  .َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمنُونَ  قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:

ْغِو ُمْعِرُضونَ . َصََلِتِهْم َخاِشعُونَ  ِذيَن ُهْم َعِن اللَّ َكاِة َفاِعلُونَ  .َوالَّ ِذيَن ُهْم ِللزَّ  يەنى ﴾َوالَّ
ئالالھتىن ئەيمىنىپ ىدا ىزنام ئۇ مۇئمىنلەر ھەقىقەتەن مۇرادىغا يەتتى.مۇئمىنلەر ﴿

ئۇالر زاكات  .غۇچىالردۇرتۇرىراق ي ھەرىكەتتىن_  ئۇالر بىھۇدە سۆز .تۇرغۇچىالردۇر
 . (3)﴾بەرگۈچىلەردۇر

زاكاتنى ئادا قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى كۈچلۈك بولىدۇ. چۈنكى، خالىقنىڭ )ئالالھنىڭ( ۋە  .3 
( ھەقلىرىنى تونۇپ ئۇالرنى يولىدا ئادا قىلمىغان كىشىنىڭ ئىمانى پېقىرالرنىڭمەخلۇقنىڭ )يەنى 

ناماز ئوقۇشقا ئوخشاش ئالالھ بىلەن بەندىنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى  تولۇقالنمايدۇ. ئالالھنىڭ ھەققى
زاكاتنى  بۇيرىغان تائاالھەققى ئالالھ  پېقىرالرنىڭئىبادەتلەرنى ئورۇنالش بىلەن ئادا تاپسا، 

ئۇالرغا بېرىش بىلەن ئادا تاپقان بولىدۇ. يۇقىرىقى ئىككى خىل ھەقنى يولىدا ئادا قىلغان كىشىنىڭ 
 بەختلىك بولغان بولىدۇ. ئاخىرەتلىكىمۇ –غان ۋە دۇنيا ولمۇكەممەل بئىمانى 

 شەپقەتسىزلىكنىڭكىرلىرىدىن ۋە  بېخىللىقنىڭزاكات ئۇنى بەرگۈچىنىڭ قەلبىنى  .4 

                                 
 .ئىمام  ئەھمەد ۋە بەيھەقىي رىۋايىتى   (1)

 .ئايەت_ 277بەقەرە سۈرىسى  (2)

 .لەرتئايە 4_1مۇمىنۇن سۈرىسى  (3)
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ھەققىدىن پاكاليدۇ  پېقىرالرنىڭھارامدىن يەنى  دۇنياسىنىمۇ_  ئۇنىڭ مال پاكلىغاندەكئىللەتلىرىدىن 
 مەنىسىمۇ بۇ مەنىلەرنى ئىپادىلىمەكتە. لۇغەتتىكىت سۆزىنىڭ ۋە بەرىكەت بىلەن كۆپەيتىدۇ. زاكا

ۋە  رەھىمدىللىقنى، ئۆزئارا ياردەملىشىشنى، سېخىيلىقنى، مەرتلىكنىزاكات كىشىگە  .5 
 كېپىللىق ئېرىشتۈرۈشكە ئەخالقالرغائارقىلىق ئۇنى ئىسالمىي گۈزەل  گىتىشۆئ پىداكارلىقنى

 بەندىلىرىدىن قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىدۇ. لگىلىكۈئنىڭ قىلىدۇ. نەتىجىدە ئۇنى ئالالھ تائاال

 زاكاتنىڭ بۇ دۇنيالىق پايدىلىرى

ناھايىتى كۆپتۇر. زاكات زۆرۈر بولغان ئىجتىمائىي ئىبادەت  پايدىلىرىمۇزاكاتنىڭ بۇ دۇنيالىق  
ق بولغانلىق ئېتىبارى بىلەن ئۇنىڭ پايدىسى زاكاتنى بەرگۈچى ۋە ئالغۇچى ھەر ئىككىسىگە ئورتا

. چۈنكى زاكات سۆزى لۇغەت ئېتىبارى مەنپەئەتلىكتۇربولغاننىڭ سىرتىدا، پۈتۈن جەمئىيەتكە 
زاكاتنىڭ  ائەننبىدېگەن ئىككى مەنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭغا  «ئۆستۈرۈش»ۋە  «پاكالش»بىلەن 

 قىسقارتىشقا بولىدۇ: تۆۋەندىكىلەرگە پايدىلىرىنىبۇ دۇنيالىق 

ئىللەتلىرىدىن پاكالپ، ئۇالرنى  بېخىللىقنىڭىلەن بايالرنى پاكالش مەنىسى ب_  زاكات .1 
 ماختىلىدىغان مەرتلىكدۇ. دۇنيادا يېتەكلەي اقئەخالقئىبارەت ئېسىل  سېخىيلىقتىنبىلەن  مەرتلىك

بىر رەزىل  لىدىغانۈكۆسئېسىل ئەخالق بولغىنىدەك، بېخىللىق ھەرقانداق مىللەتنىڭ لۇغىتىدە 
غا بېخىللىق مال_  پۇلڭ يامان بولغىنى شۇكى، ئۇ گاھىدا كىشىلەرنى ئە بېخىللىقنىڭ. تۇرئەخالق

بۇلغىشىغا، پۇلى بىلەن جېنىغا بېخىللىق  نومۇسلىرىنىقىلىپ ئۆزلىرىنىڭ ھاياتىنى ھاالك قىلىشىغا، 
، بېخىللىققا ئادەتلەنگەن ھەر كىھگۇۋاقىلىپ، ۋەتىنىنى سېتىپ قويۇشىغا سەۋەب بولىدۇ. تارىخمۇ 

 دە مۇنداق«قۇرئان كەرىم»ۋە خەلق نىجات تاپقان ئەمەس. شۇڭا ئالالھ تائاال  قانداق ئادەم

ئۆز نەپسىنىڭ بېخىللىقىدىن ﴿يەنى ﴾َوَمْن يُوَق ُشحَّ َنْفِسِه َفأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ﴿ دېگەن:

َما َيْبَخُل َعْن نَ ﴿ ،(1)﴾ساقالنغانالر مەقسەتكە يەتكۈچىلەردۇر كىمكى ﴿ يەنى ﴾ْفِسهِ َوَمْن َيْبَخْل َفإِنَّ

 .(2)﴾بېخىللىق قىلىدىكەن، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن بېخىللىق قىلىدۇ

ئېھتىياج  ايېسىرالرنىڭ ۋە باشق_  زاكات پاكالش مەنىسى بىلەن، يوقسۇلالرنىڭ، يېتىم .2 
خىللىق دىن ئۇالرغا چىقىم قىلىشقا بېمال_  پۇلئىگىلىرىنىڭ كۆڭۈللىرىنى ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان 

قىلىدىغان بايالرغا بولغان ئۆچلۈك، ئاداۋەت ۋە دۈشمەنلىك تۇيغۇلىرىدىن پاكاليدۇ. شۇنداقال 
زاكات پاكالش مەنىسى بىلەن جەمئىيەتنى يوقسۇلالر بىلەن بايالرنىڭ ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىدىغان 

 پاكاليدۇ. تۆكۈشلەردىنزىددىيەتلەردىن، توقۇنۇشالردىن ۋە قان 

 ھەقلىرىدىنلىرىنى يوقسۇلالرنىڭ مال_  پۇلش مەنىسى بىلەن بايالرنىڭ زاكات پاكال. 3 
 .ناپاكتۇرپاكاليدۇ. چۈنكى زاكات يوقسۇلالرنىڭ ھەققى. زاكاتنى بېرىلمىگەن مال 

 زاكات پاكالش مەنىسى بىلەن، زاكات بەرگۈچىنى گۇناھلىرىدىن پاكاليدۇ. چۈنكى زاكات .4 
دەتنى دۇرۇس شەكىلدە ئادا قىلغان كىشىنىڭ گۇناھلىرى شۇ ئىبادەتتۇر. ھەر قانداق بىر ئىبا_ 

ِإنَّ اْلَحَسَناِت يُْذِهْبَن ﴿ . بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:لىدۇۈرۈئۆچ زىسىدىنۈيئىبادەت 

                                 
 ._ ئايەت9سۈرىسى  ھەشر (1)

 ._ ئايەت38مۇھەممەد سۈرىسى  (2)
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ي ِئَاتِ   .(1)﴾ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ ياخشى﴿يەنى ﴾ السَّ

دۇنياسىنى بەرىكەت بىلەن _  كات بەرگۈچىنىڭ مالزاكات ئۆستۈرۈش مەنىسى بىلەن، زا .5 
قانداقمۇ  ستىنكېمەيمەقويۇشى مۇمكىن: بېرىلگەن نەرسە  سوئالئۆستۈرىدۇ. بەزىلەر مۇنداق 

دۇنيادىكى ۋاقىتلىق _  بېرىپ دەيمىزكى، زاكات بېرىلگەن مال جاۋاپكۆپەيسۇن؟ ئۇالرغا 
بەرىكەت ۋە  ئاقىسىداھەقىقەتتە ئۇنىڭ  كېمىيىش بولسا، شۇنداق تاشقى كۆرۈنۈش بولۇپ، ئەمما

 ئۆسۈش باردۇر.

ِ َوَما ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  َوَما آَتَْيتُْم ِمْن ِرب ا ِلَيْربَُو ِفي أَْمَواِل النَّاِس َفََل َيْربُو ِعْندَ ّللاَّ

ِ َفأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْضِعفُ  مېلى _  پۇل سىلەر ئىنسانالرنىڭ﴿يەنى ﴾ونَ آَتَْيتُْم ِمْن َزَكاٍة تُِريدُوَن َوْجَه ّللاَّ

ئالالھنىڭ  ھەرقانداق بىر نەرسەڭالربەرگەن  (ئۈچۈن ئۆسۈپ قالسۇن، دەپ )ئۆسۈمئىچىدە 
كەلسەك، ئەنە  سەدىقەڭالرغامەيدۇ. ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن ئۆسدەرگاھىدا 

َوَما ﴿ ،(2)﴾ئۆستۈرگەن كىشىلەردۇرمېلىنى( ھەسسىلەپ _  ۋە پۇلمۇكاپاتىنى )شۇنداق قىلغانالر 

، ئالالھ ئۇنىڭ ئورنىنى بەرسەڭالر ىنىنېم)ئالالھ يولىدا( سىلەر ﴿يەنى ﴾أَْنَفْقتُْم ِمْن َشْيٍء َفُهَو يُْخِلفُهُ 

 .(3)﴾تولدۇرۇپ بېرىدۇ

ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ھېكمەتلىك سۆزلىرى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇزۇن يىللىق تارىخىي  
رېئاللىققا ئايالنغان. ئەمەلىيەتتە، ئالالھ تائاال بەرگەن  نەزىرىدەلىق كىشىلەرنىڭ تەجرىبىلىرى ئارقى

ھەقلىرىنى ئادا قىلىپ كەلگەن بايالرنىڭ كۆڭلى  ئىگىلىرىنىڭمۇدىن باشقا ئېھتىياج مال_  پۇل
چىالر بۇالڭخاتىرجەم، ئالالھنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا يۈزى يورۇق بولۇپ كەلمەكتە. 

قورقۇنچ ئىچىدە  دىن ئايرىلىپ قېلىشتىن ئەنسىرەپدۇنياسى_  ۋە مال ۋاتقانۈلتۈرۈلۆئن تەرىپىدى
 .بايالردۇريەنىال شۇ بېخىل  ھايات كەچۈرۈۋاتقانالر

. چۈنكى، تۈرىدۇسئۆزاكات ئۆستۈرۈش مەنىسى بىلەن، زاكات بەرگۈچىنىڭ مەنىۋىيىتىنى . 6 
_  مىنى يەيدىغان ئادەم ئۆزىنىڭ كۆڭلىباشقىالرغا ياخشىلىق قىلىدىغان، يوقسۇلالرنىڭ غې

بىردىن  لگەنلىكىنىۈرۈكۆتكۆكسىنىڭ كېڭەيگەنلىكىنى ۋە قولى ئۇزۇن، روھى ئۈستۈن بولۇپ 
 قىلىدۇ. ھىس

ئېھتىياج  اۋە باشق يېتىمالرنىڭمەنىسى بىلەن يوقسۇلالرنىڭ،  ستۈرۈشۆئزاكات  .7 
، لەكسىزۈي_  نى جەمئىيەتتە يار. چۈنكى، ئۇالرمۇ ئۆزلىرىتىرىدۇۆكئىگىلىرىنىڭ روھىنى 

، بۇرادەرلىرىنىڭ ئۈزمەستىن لىرىنىدئۈمىقىلىپ ھاياتلىقتىن  ھىس، دەپ يارىتىلغانمىز چارىلىككەىب
، قىيىنچىلىقلىرىنى ھەل قىلىشقا ياردەملىشىدىغانلىقىنى يەڭگىللىتىدىغانلىقىنىئۇالرنىڭمۇ يۈكلىرىنى 

 قىلىدۇ. ھىس بەخىتلىكدە، ئۆزلىرىنى _  قىلىدۇ ھىس

قى ھەر ئىككى مەنىسى بىلەن، ئىجتىمائىي باراۋەرلىكنى قوغداشنىڭ يۇقىرىزاكات  .8 
يېسىر، باققۇچىسىز، _  . قىسقىسى، ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدە يېتىمۋاسىتىسىدۇر

بىر ئىجتىمائىي يېتەرسىزلىك دەپ  جىددىقېلىشىنى  لەكسىزۆي_  ئاجىز، مېيىپ كىشىلەرنىڭ يار

                                 
 ._ ئايەت114ھۇد سۈرىسى  (1)

 ._ ئايەت39رۇم سۈرىسى  (2)

 ._ ئايەت39سەبەئ سۈرىسى  (3)
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يول قويمايدۇ. مۇسۇلمان كىشى ھاياتلىققا كېرەكلىك بولغان  گىزمۇارايدۇ ۋە بۇنىڭغا ھەرق
ئېھتىياجالرنى قامداش يولىدا ئۆز مېھنىتى ۋە ھاالل كەسپى بىلەن ئىشلەشكە بۇيرۇلغان. 

چارىسىز  يېتىملىقتىنبواللمىغان ياكى  قادىرئىشلەشكە  ئاغرىقچانلىقتىنقېرىلىقتىن، ياكى 
نىڭ ئېھتىياجلىرىنى مۇسۇلمانالر جامائەسى ھەمكارلىشىپ قامداشقا بۇيرۇلغان. زاكات قالغانالر

 ئەنە شۇنداق پاراۋانلىق ۋە باراۋەرلىك جەمئىيەتنىڭ كاپالىتىدۇر.

 كېمەيمەيدۇ مال_  پۇلزاكات بېرىش بىلەن 

ىشىنى سەرپ قىل مال_  پۇلبەزىلەر بايالرنىڭ پېقىرالرغا زاكات ياكى ياردەم نامى بىلەن  
زاكات  تىنپتەرەۋە ئۇنى ئۈستۈرۈش يولىدىكى توسقۇنلۇق، يەنە بىر  تىشىلىيۈكسئىقتىسادنى 
ئۈندەيدىغان بىر ئامىل دەپ جۆيلۈيدۇ.  ھورۇنلۇققاۋە  تكۈزۈشكەۆئكۈن  ئىشلىمەستىنپېقىرالرنى 

( 2.5%ئىككى يېرىم ) دىنزيۈئۇالرنىڭ بۇ پىكىرلىرى تۈپتىن خاتادۇر. چۈنكى، بايالرنىڭ 
ئۇچرىمايدۇ. ئەكسىچە،  بۇھرانغازاكات ئايرىغىنىغا ئۇالرنىڭ ئىقتىسادى ھېچقانداق  سەنتپىر

زاكات بىلەن  ھەدىسلەر ھسەھىۋە  «قۇرئان كەرىم». رىدۇاببەرىكەت بىلەن كۆپىيىشكە ئېلىپ 

َفْقتُْم ِمْن َوَما أَنْ ﴿. تەكىتلىمەكتەيوقلىقىنى  زىتلىقنىڭنىڭ ئۆسۈشى ئوتتۇرىسىدا ھېچقانداق مال_  پۇل

، ئالالھ ئۇنىڭ ئورنىنى بەرسەڭالر ىنىنېم)ئالالھ يولىدا( سىلەر ﴿يەنى ﴾َشْيٍء َفُهَو يُْخِلفُهُ 

دۇنياسى _  زاكات بىلەن ھېچكىمنىڭ مال» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: .﴾تولدۇرۇپ بېرىدۇ
 .ەپ كۆرسەتكەند (1)«كېمەيمەيدۇ

شكەن ۋە مەنىسىنى ياخشى چۈشەنگەن قى ئايەت ۋە ھەدىسنىڭ روھىغا ئەگەيۇقىرى 
بولسا،  ېمىيىشكۋاقىتلىق  دىكىمال_  پۇلمۆمىنلەرگە ئېنىقكى، زاكات ئۈچۈن چىقارغان 

ئەمەس، بەلكى بەرىكەت ۋە كۆپىيىشنىڭ باشلىنىشىدۇر. چۈنكى تەجرىبىلەر  شيىكېمىئەمەلىيەتتە 
_  ، ئادەتتە، ئالالھ بەرگەن پۇلبىلەن كىشىلەرنىڭ ئېڭىدا رېئاللىققا ئايالنغان ھەقىقەتەن شۇكى

 مۇئىختىيارى ياردەملەرنى ابىلەن ئادا قىلىپ، ئۇنىڭدىن باشق قىۇتولمېلىنىڭ زاكىتىنى 
ئۇچرىماستىن  بۇھرانغاداۋامالشتۇرۇپ كەلگەن بايالرنىڭ بايلىقى ھېچقانداق بىر ئىقتىسادىي 

ئالالھ تائاال ۋە خەلق  كۈنگە كۆپىيىپ ۋە ھەسسىلەپ ئۆسۈپ تۇرماقتا. ئۇالرنىڭ_  كۈندىن
ئېھسان ئالالھ تائاالنىڭ قولىدا، ئالالھ _  شۆھرىتى ئاشماقتا. بەرىكەت ۋە ئاتا_  ئالدىدىمۇ نام

كەلتۈرۈپ، جەمئىيەتتىكى ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ھەقلىرىنى ئادا قىلىپ  جاەبتائاال ئۆزىنىڭ ئەمرىنى 
بېرىشكە ئالالھ تائاال  ۈپستۈرۆئىرىنى لمال_  پۇلكەلگەنلەر بىلەن ھەمىشە بىللە. ئۇالرنىڭ 

 .كېپىلدۇرئۆزى 

ىدۇ، دېگەن قوي قىلىپ ھورۇنۋە  ىدىغانئۆتكۈزكۈن  يئىشلىمە پېقىرالرنىئەمدى زاكات  
نىڭ بەلگىلىمىسى بويىچە، «قۇرئان كەرىم»لەر شەخسكەلسەك، زاكات بېرىلىدىغان  سەپسەتىگە

 قۇللۇقتىن قۇتۇلۇشالر، اپىرن ئايرىلىپ قالغان مۇس، مىسكىنلەر، قەرزدارالر، ئىقتىسادتىپېقىرالر
 تىياجلىرىنىھئې. بۇالر قالردۇرقاتارلى قاتارلىققۇلالر  بولغان ئۈچۈن مەبلەغگە ئېھتىياجلىق

ئىشلەپ تېپىشقا قۇدرىتى يەتمەيدىغان ۋە جىددىي ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولغان شەخسلەردۇر. 
قىلىنىدۇ. پەيغەمبەر  مەنئىيكىشىلەرگە زاكات بېرىش  قۇۋۋىتى جايىدا، تېنى ساق_  ئەمما كۈچ

بولغانالرغا زاكات  قادىربايالرغا ۋە ئىشلەشكە »مۇنداق دېگەن: ماۋزۇدائەلەيھىسساالم بۇ 

                                 
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى (1)
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 .(1)«ھاالل بولمايدۇ

ئىسالم دىنى كىشىلەرنى باشقىالرنىڭ ياردىمىگە يۆلىنىپ كۈن ئۆتكۈزۈشتىن قەتئىي مەنئى  
كىشىنىڭ ئۆز قولىنىڭ  پىكەسئەڭ ياخشى »لەيھىسساالم بۇ مەنىدە: قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئە

بەرگۈچى قول ئالغۇچى قولدىن »، (3)«ئالالھ كەسىپدار مۆمىننى سۆيىدۇ» ،(2)«مېھنىتىدۇر
 .دېگەن  (4)«ئەلۋەتتە ئۈستۈندۇر

 زاكات بەرمەسلىكنىڭ گۇناھى

ئالالھ تائاالنىڭ بىزگە  ىسىقولىمىزدىكنىڭ ئەسلى ئىگىسى ئالالھ تائاال بولۇپ، مال_  پۇل 
ياخشى ئىشالرنى قولغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن  مال_  پۇل. قىلغىنىدۇرئىنئام ۋە سىناق تەرىقىسىدە ئاتا 

ئەڭ ياخشى ياردەمچى بولغاندەك، گاھىدا كىشى ئۈچۈن تۈگىمەس بااليى ئاپەت ۋە 
_  پۇل قوللىرىدىكى ۆزئمال ئىگىلىرىنىڭ _  ئېلىپ كېلىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى، پۇل سىزلىكلەرنىبەخت

ھوقۇقالرنى تونۇماسلىقى ۋە ئۇنى يولىدا _  غا مۇناسىۋەتلىك بولغان ھەقمال
دۇنيانى ئاتا قىلىش بىلەن بىرگە ئۇنى _  ئىدى. ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا مال ئىشلەتمىگەنلىكلىرىدىن

تولۇق ئادا قىلىشقا  نىئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ئۇنىڭدىكى ھەقلىرى ەۋياخشى يولالرغا ئىشلىتىشكە 

ِخَرةَ َوََل تَْنَس َنِصيَبَك ِمَن الدُّْنَيا َوأَْحِسْن َكَما أَْحَسَن ﴿ .غانۇبۇير ُ الدَّاَر اْْلَ َواْبتَِغ ِفيَما آَتَاَك ّللاَّ

َ ََل يُِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ  ُ ِإَلْيَك َوََل تَْبِغ اْلَفَسادَ ِفي اْْلَْرِض ِإنَّ ّللاَّ ھنىڭ ساڭا ئالال﴿يەنى ﴾ّللاَّ

بەرگەنلىرى)نى توغرا يولغا سەرپ قىلىش( بىلەن ئاخىرەت يۇرتىنى تىلىگىن، دۇنيادىكى 
( ياخشىلىق قىلغىن، امىغىن، ئالالھ ساڭا ياخشىلىق  قىلغاندەك، سەنمۇ )باشقىالرغۇتنېسىۋەڭنىمۇ ئۇن

ياخشى ى مىگىن. چۈنكى ئالالھ بۇزغۇنچىلىق قىلغۇچىالرنئىزدىيەر يۈزىدە بۇزغۇنچىلىقنى 
 .(5)﴾كۆرمەيدۇ

ئېھسان قىلىشقا _  ئالالھ تائاال مۇسۇلمان پۇل ئىگىلىرىنى ئېھتىياج ئىگىلىرىگە خەير 
دۇنياسىدىن مۇئەييەن مىقدارىنى ئۇالرغا زاكات يولى _  باشقا، ئۇالرنىڭ مال غىنىدىنۇبۇير

اِئِل  .ِهْم َحقٌّ َمْعلُوم  ي أَْمَوالِ َوالَِّذيَن فِ  بىلەن بۆلۈپ بېرىشىنى پەرز قىلىپ بەلگىلىگەن. ِللسَّ

ۋە )ئىپپەتلىك بولغانلىقتىن(  پېقىرغا تىلەيدىغانلىرىدا مال_  پۇلئۇالر ﴿ يەنى ﴾َواْلَمْحُرومِ 

ىغان بېرىدبىلىپ ئۇنى( )بېرىشكە تېگىشلىك( مۇئەييەن ھەق )بارلىقىنى  پېقىرغاتىلىمەيدىغان 
 .(6)﴾كىشىلەردۇر

 كىنىۈزۆرۈرلنىڭ كۆپلىگەن ئايەتلىرىدە زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  
_  )ئاخىرەتتە( تەسەۋۋۇر قىلغۇسىز قاتتىق ئازاب ەرمىگۈچىلەرنىڭبۋە زاكاتنى  كىتلىگەنەت

 دۇچار بولىدىغانلىقىنى جاكارلىغان. ئوقۇبەتلەرگە

ا ِمَن اْْلَْحَباِر ﴿  ِذيَن آََمنُوا ِإنَّ َكِثير  ْهَباِن َلَيأُْكلُوَن أَْمَواَل النَّاِس ِباْلَباِطِل َيا أَيَُّها الَّ َوالرُّ

                                 
 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى (1)

 .ئەسىئىمام سۇيۇتى مەجمۇ (2)

 .ئىمام بەيھەقىي رىۋايىتى (3)

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (4)

 ._ ئايەت77قەسەس سۈرىسى  (5)

 ._ ئايەتلەر25_ 24مەئارىج سۈرىسى  (6)
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ِ َفبَ  َة َوََل يُْنِفقُونََها ِفي َسِبيِل ّللاَّ ِذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضَّ ِ َوالَّ ْرُهْم َوَيُصدُّوَن َعْن َسِبيِل ّللاَّ ش ِ

ئۆلىمالىرىدىن ۋە خىرىستىيانالرنىڭ يەھۇدىيالرنىڭ  !ئى ئىمان ئېيتقانالر﴿يەنى ﴾بَِعذَاٍب أَِليمٍ 

بىلەن يەۋالىدۇ، )كىشىلەرنى(  يولسىزلىقماللىرىنى _  دىن نۇرغۇنلىرى كىشىلەرنىڭ پۇلراھىبلىرى
كۈمۈش يىغىپ، ئۇنى ئالالھ يولىدا سەرپ _  )ئى پەيغەمبەر!( ئالتۇن توسىدۇ.  دىنئالالھنىڭ دىنى

 . (1)﴾بەرگىنقىلمايدىغانالرغا قاتتىق ئازاب بىلەن بېشارەت 

ا َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسيُ ﴿ ُ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْير  ِذيَن َيْبَخلُوَن ِبَما آَتَاُهُم ّللاَّ قُوَن َوََل َيْحَسَبنَّ الَّ َطوَّ

ُ ِبَما تَْعَملُ  َماَواِت َواْْلَْرِض َوّللاَّ ِ ِميَراُث السَّ ئالالھ ﴿ يەنى ﴾وَن َخِبير  َما َبِخلُوا بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوَّلِلَّ

 بېخىللىقىنىغا( بېخىللىق قىلىدىغانالر مال_  پۇلئۆز پەزلىدىن بەرگەن نەرسىلەرگە )يەنى 
ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق دەپ گۇمان قىلمىسۇن، ئەمەلىيەتتە، بۇ ئۇالر ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. 

 .(2)﴾ىغا تاقاق قىلىپ سېلىنىدۇئۇالرنىڭ بېخىللىق قىلغان نەرسىسى قىيامەت كۈنىدە ئۇالرنىڭ بوين

ۋە باشقا بايلىقالرغا ئىگە بولۇپ  كۈمۈشئالتۇن، » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 
_  تۇرۇپ، ئۇالرنىڭ ھەققىنى )زاكىتىنى( بەرمىگەن كىشىگە قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مال

ۋە  مۆرىسى، ىشانىسىپئايلىنىپ كېلىدۇ. ئۇنىڭ  تۆمۈرلەرگەقىزىتىلغان  تادوزاخدۇنيالىرى 
قالغان ھامان يەنە قايتا قىزىتىلىپ  ۇپۇۋسئۆشنىسى بۇ تۆمۈرلەر بىلەن داغلىنىدۇ. تۆمۈرلەر 

يېقىلىدۇ. بىر كۈنى دۇنيانىڭ ئەللىك مىڭ يىلىغا توغرا كېلىدىغان قىيامەت كۈنىدە، ئىنسانالر 
قىلىدۇ. ئاندىن  داۋام الىنىشقبئازائارىسىدا ھۆكۈم چىقىرىلىپ بولغىچە ئۇ شۇنداق داغلىنىپ 

 .(3)«تەرەپكە بولغان ئۆز يولىنى كۆرىدۇ دوزاخجەننەتكە ياكى 

نىڭ مال_  پۇلئالالھ تائاال ئاتا قىلغان » يەنە مۇنداق دېگەن:پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  
دۇنيالىرى ئىككى كۆزىنىڭ ئۈستىدە _  زاكىتىنى بەرمىگەن كىشىگە قىيامەت كۈنى ئۇنىڭ مال

ۋە  گىشىدۇيۆڭ بوينىغا ئايلىنىپ كېلىپ ئۇنى ىالنغايقارا مېڭى بولغان ھەيۋەتلىك بىر  ۇقلچقورقۇنۇ
 .(4)«دەيدۇ  ‹دۇنيايىڭ_  مەن سېنىڭ دۇنيادا يىغقان مال› ئۇنىڭغا:

نى تاۋاپ كەئبىمەن »ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ: 
يھىسساالمنىڭ يېنىغا كەلدىم. ئۇ كەبىنىڭ سايىسىدا ئولتۇراتتى، ئۇ مېنى قىلىۋېتىپ پەيغەمبەر ئەلە

بىنىڭ رەببى بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئۇالر چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردۇر! ئمۇشۇ كە»كۆرۈپ: 
 ! ئاتاھلالۇرەسۇل يا_  دەپ تەكرارلىدى. مەن ئۇنىڭدىن، «ئۇالر چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردۇر!

_  ئۇالر پۇل_  دەپ سورىۋىدىم،_  دا بولسۇنكى، ئۇالر زادى كىملەر؟ئانام سىزگە پى_ 
دۇنياسىدىن ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ئالالھ يولىدا سەرپ قىلغانالر _  ئىگىلىرىدۇر. پەقەت مال

بايلىقالرغا ئىگە بولغان  ابۇالرنىڭ سىرتىدا. ئەمما بۇنداقالر بەكمۇ ئاز. تۆگە، كاال، قوي ۋە باشق
دۇنيالىرى قىيامەت كۈنىدە _  مىگەن قانداقال ئادەم بولسۇن، ئۇنىڭ مالتۇرۇپ زاكات بەر

باشاليدۇ.  ئازابالشقا سۈپئۈمۈڭگۈزلۈك ھايۋانالرغا ئايلىنىپ كېلىپ ئۇنى مۈڭگۈزلىرى بىلەن 

                                 
 ._ ئايەت34تەۋبە سۈرىسى  (1)

 ._ ئايەت180ئىمران سۈرىسى  ئال (2)

 .ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (3)

 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (4)
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  .دىدې (1)«دۇالشتۇرىداۋام نىقايتا كېلىپ قىيناش باشتىكىلىرىئۇالرنىڭ ئاخىرى تۈگىگەن ھامان 

                                 
 .لىم رىۋايىتىئىمام مۇس (1)
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 زاكاتنىڭ پەرزلىكى
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ېرىش بمال ئىگىلىرىدىن ئېلىپ جەمئىيەتتىكى ئېھتىياج ئىگىلىرىگە _  مۇسۇلمان پۇل–زاكات  
 .ئىجتىمائىي پەرزدۇرئۈچۈن ئالالھ تائاال تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن 

پاكالش ۋە ئۆستۈرۈش دېگەن مەنىلەرنى بىلدۈرىدۇ. زاكاتنىڭ تە، زاكات سۆزى لۇغەت 
كى ەرىئەت ئىستېمالىدىكى مەنىسى: مەخسۇس شەرتلەرگە ئاساسەن، مۇئەييەن مىقداردىئىسالم ش
 بولغان شەخسلەرگە تاپشۇرۇش دېمەكتۇر. ئۇنىڭغا تېگىشلىكمالنى پۇل _ 

، زاكات سانالغىنىدەكزاكاتتىن ئىبارەت بۇ ئىجتىمائىي پەرزنى ئادا قىلىش كاتتا ئىبادەتلەردىن  
 ادا قىلماسلىق ئەڭ ئېغىر گۇناھتۇر.دىغان تۇرۇپ، ئۇنى ئەلەيبېر

 پەرز بولۇشىنىڭ شەرتلىرى زاكات

 :لىدۇۇبۇيرزاكات تۆۋەندىكى شەرتلەرگە توشقان كىشىلەرگە پەرز بولۇپ  

 مۇسۇلمان بولۇش._  1 

 باالغەتكە يەتكەن بولۇش._  2 

 ھوشى جايىدا بولۇش._  ئەقىل_  3 

 غا ئىگە بولۇش.مال_  پۇلمەلۇم مىقداردا _  4 

 بىر يىل توشۇشى. غىنىغابولمالغا ئىگە _  پۇل_  5 

 قەرزدار بولماسلىق._  6 

 بۇالرنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە: 

 : مۇسۇلمان بولۇشىبىرىنچى شەرتزاكاتنىڭ  

اشقا بۇيرۇلۇش ۋە ئۇنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن دھەرقانداق بىر ئىبادەتنى ئورۇن 
ك، زاكاتتىن ئىبارەت بۇ ئىجتىمائىي پەرزنى ئادا قىلىش مۇسۇلمان بولۇش شەرت بولغىنىدە

 ئىبادەتلىرىگەمۇسۇلمان بولۇش شەرتتۇر. مۇسۇلمان بولمىغانالر ئىسالم ئەلۋەتتە ئۈچۈنمۇ 
 .ساالھىيەتلىك ئەمەس نى ئورۇنداشقابادەتلەربۇيرۇلمىغان. چۈنكى، ئۇالر بۇ ئى

 : باالغەتكە يەتكەن بولۇشىئىككىنچى شەرت زاكاتنىڭ

زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن باالغەتكە يەتكەن بولۇش شەرتتۇر. باالغەتكە يەتمىگەن  
 ھەنەفىيغا زاكات كەلمەيدۇ. بۇ مال_  پۇلبالىالرنىڭ ئىلكىدىكى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن 

، باالغەتكە قارىشىچە لىرىنىڭپمەزھەۋە ھەنبەلىي  مالىكىيبولۇپ، شافىئىي،  قارىشى ىنىڭپمەزھى
زاكات كېلىدۇ.  غىمۇمال_  پۇليەتمىگەن بالىالرنىڭ ئىلكىدىكى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن 

بۇالرنىڭ دەلىلى شۇكى، زاكات ئىقتىسادىي ئىبادەت بولغانلىقى ئېتىبارى بىلەن ئۇنىڭ پەرز 
بولۇشى ئۈچۈن باالغەتكە يەتكەن بولۇش شەرت ئەمەس. بۇنىڭغا بىنائەن، باالغەتكە يەتمىگەن 

زاكات ئايرىلىدۇ. ئۇالرنىڭ زاكىتىنى ئۇالرنىڭ ئىگىلىرى  مېلىدىنمۇ_  پۇل ىكئىلكىدىالىالرنىڭ ب
 ئۇالرنىڭ مەخسۇس مېلىدىن ئايرىپ بېرىدۇ.



 17 

ئىبادەتلەرگە  قاتارلىقناماز، روزا، ھەج  زاكاتمۇدەلىلى بولسا،  ىنىڭپمەزھى ھەنەفىي 
ىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈنمۇ بالىغ بولۇش بىرى بولغانلىقتىن ئۇن پەرزلىرىدىنئوخشاش ئىسالم 

ئادا قىلىنىشى ئۈچۈن بالىغ بولۇش شەرتتۇر.  ئىبادەتلەرنىڭشەرتتۇر. چۈنكى ئىسالم دىنىدىكى 
 جاۋاپكارلىققائۈچ خىل كىشى قىلمىشلىرى ئۈچۈن »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

ۋە  چىلىكۇئويغانغئۇخلىغان كىشى ، چىلىكۈكەلگتارتىلمايدۇ: ھوشىدىن كەتكەن كىشى ھوشىغا 
 .(1)«چىلىكۈيەتككىچىك بالىالر باالغەتكە 

 نىڭپمەزھەدەلىلى كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن بىزمۇ بۇ  ىنىڭپمەزھى ھەنەفىيبۇ مەسىلىدە  
 قوشۇلىمىز. قارىشىغا

 ھوشى جايىدا بولۇش_  : ئەقىلىئۈچىنچى شەرتزاكاتنىڭ 

زاكات پەرز  ساراڭالرغاغا ئىگە بولغان مال_  پۇلزاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن  
 بۇيرۇلغۇچىنىڭپەرز بولۇشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا  ئبادەتلەرنىڭبولمايدۇ. چۈنكى ئىسالم دىنىدىكى 

ھوشى جايىدا بولغان بولۇشى شەرتتۇر. ساراڭالرمۇ بۇ مەسىلىدە باالغەتكە يەتمىگەن _  ئەقىل
 .كۆرۈشىدۇر ىنىڭپمەزھى ھەنەفىي، بۇ مانابالىالرغا ئوخشاشتۇر. 

، ئەقىل ھوشى جايىدا بولمىغان قارىشىچە لىرىنىڭپمەزھە ھەنبەلىئەمما شافىئىي، مالىكى ۋە 
مېلى بولسا ئۇالرنىڭمۇ زاكات بېرىشى _  ساراڭالرنىڭ زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن پۇل

ەكىل بولۇپ مېلىنىڭ زاكىتىنى ئۇالرنىڭ ئىگىلىرى ئۇالردىن ۋ_  پەرز بولىدۇ. ئۇالرنىڭ پۇل
 ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن بېرىدۇ.

دەلىلى يۇقىرىقى، باالغەتكە يەتمىگەن بالىالرنىڭ مەسىلىسى  نىڭپمەزھەھەر ئىككى  
كۆرۈشى  ىنىڭپمەزھى ھەنەفىي مەسىلىدىمۇئۆزىدۇر. بۇ  دەلىلالرنىڭتوغرىلىق كەلتۈرۈلگەن 
 ئەمەل قىلىشقا ئەرزىيدۇ.

 غا ئىگە بولۇشمال_  پۇلاردا : مەلۇم مىقدىتۆتىنچى شەرتزاكاتنىڭ 

_  پۇلئىسالم شەرىئىتى زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن بەلگىلىگەن مىقدارغا يەتمىگەن  
غا ئىگە بولغان كىشىگە زاكات پەرز ئەمەس. چۈنكى زاكات بايالر ئۈچۈن بۇيرۇلغان بىر مال

ئېلىپ ئۇالرنىڭ  مۇسۇلمان بايلىرىدىن_  زاكات»پەرزدۇر. شۇڭا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
 .دەپ كۆرسەتكەن (2)«بېرىلىدىغان بىر پەرزدۇر پېقىرلىرىغا

ئاتالغان بايالردىن  –بەزى كىشىلەرنىڭ چۈشەنگىنىدەك _  زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن 
بولۇش شەرت ئەمەس. بەلكى زاكاتنى پەرز قىلىدىغان مىقدار شەرىئەتتە  مىليونېرالردىنياكى 

 200ىقدار بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ، كىشىنىڭ نورمال ئېھتىياجىدىن تاشقىرى بايلىق دەپ سانالغان م
 85ئالتۇندىن ئاگارلىق  21دىنار ) 20مىسقال ياكى  20ياكى  كۈمۈش( گرام 595دىرھەم )

مېلىنىڭ بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر. ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ _  ( ئالتۇننىڭ قىممىتىدىكى پۇلگرام
ئىقتىسادقا ئىگە  چىلىكۈكەلگ كۈمۈش گرام 595ئالتۇن ياكى  رامگ 85ئېھتىياجىدىن تاشقىرى 

                                 
 .ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىئىمام  (1)

 .ۋايىتىىئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم ر (2)
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بولغان كىشى ئۈچۈن زاكات پەرز بولىدۇ. چۈنكى ئائىلىسىنىڭ نورمال ئېھتىياجىدىن تاشقىرى 
قى زاكات مىقدارىغا ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەكىگە ئىگە بولغان ئادەم ئىسالم شەرىئىتى يۇقىرىھالدا 

 نەتىجىدە ئۇنىڭ زاكات بېرىشى پەرز بولۇپ بۇيرۇلغان بولىدۇ.باي ھېسابلىنىدۇ.  نەزىرىدە

مىقدارىنىڭ  كۈمۈشقى ئالتۇن ۋە يۇقىرىمەنپەئەتىنى كۆزدە تۇتۇش مەقسىتىدە،  پېقىرالرنىڭ 
 595ئالتۇننىڭ باھاسى  گرام 85قايسىسىنىڭ قىممىتى ئەرزان بولسا شۇ ھېسابقا ئېلىنىدۇ، يەنى

ن بولسا، زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن ئالتۇننىڭ مىقدارى كۈمۈشنىڭ باھاسىدىن ئەرزا گرام
ئالتۇننىڭ باھاسىدىن ئەرزان  گرام 85كۈمۈشنىڭ باھاسى  گرام 595ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ. ئەگەر 

 بولسا، زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن كۈمۈشنىڭ مىقدارى ئېتىبارغا ئېلىنىدۇ.

دا ئېتىبار قىلىنىدىغان مىقدارنى بەلگىلەپ: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى 
يەتسە  مىسقالغا 20يەتمىگەن ئالتۇنغا زاكات كەلمەيدۇ. ئالتۇن  غادىنار( 20مىسقال )ياكى  20»

بىر يىل ئۆتسە، ئۇنىڭدىن يېرىم مىسقال زاكات بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن  كىرگەنگەۋە ئۇنىڭ مۈلكىگە 
زاكات بېرىش( بويىچە زاكات  مىسقالدىنيېرىم  غامىسقال 20)يەنى  ھېساپكۆپ بولغىنىغا شۇ 

 .(1)«غا زاكات كەلمەيدۇمال_  پۇلبېرىلىدۇ. ئىگە بولغىنىغا بىر يىل ئۆتمىگەن 

دەپ  «بەش ئاۋاققا يەتمىگەن كۈمۈشكە زاكات كەلمەيدۇ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  
 .(2)كۆرسەتكەن

 200=40×5دىرھەم)يەنى: 200ئاۋاق  5دىرھەمگە تەڭ. نەتىجىدە،  40بىر ئاۋاق  
تەڭ بولىدۇ. ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت  غاگرام 595دىرھەم 200، گەدىرھەم(

مىسقال( ئالتۇندىن يېرىم مىسقال  20دىنار )يەنى 20پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ھەر » قىلىنىدۇكى،
 .(3)«دىرھەم كۈمۈشتىن بىر دىرھەم زاكات بېرىشكە بۇيرۇيتتى 40ۋە ھەر 

قىالر ئىسالم شەرىئىتىنىڭ زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن بەلگىلىگەن مۇئەييەن يۇقىرى 
ماددىي ياردىمى بىلەن ئېھتىياج  ئوتتۇرھالالرنىڭمىقدارى بولۇپ، بۇنىڭدا بايالرنىڭ ۋە 

 قى مۇئەييەن مىقداردىن ئاز ئىقتىسادقايۇقىرىئىگىلىرىنىڭ يۈكلىرىنى يەڭگىللىتىش كۆزدە تۇتۇلغان. 
ئىگە بولغان كىشىلەرگە زاكات پەرز ئەمەستۇر. بىراۋنىڭ زاكات بېرىشكە ساالھىيەتلىك بولۇشى 

قى زاكات ئۆلچىمىگە يەتكەن ياكى يۇقىرىئائىلە ئېھتىياجىدىن تاشقىرى  نورمالدىكىئۈچۈن ئۇنىڭ 
ىلىسىنىڭ مېلى بولۇشى شەرتتۇر. بۇنىڭغا بىنائەن، ئۇنىڭ ۋە ئائ_  ئۇنىڭدىن كۆپرەك مىقداردا پۇل

ئىمارەتلىرى، ئىشلىتىۋاتقان ماشىنىلىرى ۋە ئايالىنىڭ، _  كېچەكلىرى، ئۆي_  ئېھتىياجىدىكى كىيىم
زاكاتنىڭ پەرز بولۇش ئۆلچىمىگە كىرمەيدۇ. بەلكى  بويۇملىرىقىزلىرىنىڭ، كېلىنلىرىنىڭ زىننەت 

قانچىلىك قىممەت ئىمارەتلىرى قانچىلىك ھەشەمەتلىك، ئىشلىتىۋاتقان ماشىنىسى _  ئۇنىڭ ئۆي
باھالىق بولۇپ كەتسۇن ئۇالرغا زاكات كەلمەيدۇ. چۈنكى بۇالر ئېھتىياجنىڭ ئىچىدىكى 

ماتېرىياللىرى ۋە _  ، سانائەت ئەشيالىرى، كىتابجىھازلىرىشەيئىلەردۇر. شۇنىڭدەك، ئۆي 
. زاكاتنىڭ پەرز بولۇش ئۆلچىمىگە كىرمەيدۇ ۋە زاكات كەلمەيدۇ قۇراللىرىمۇجاھىدالرنىڭ 

قىالر قوللىنىش ئۈچۈن ئەمەس، تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان بولسا، ئۇالرغا ئەلۋەتتە زاكات يۇقىرى

                                 
 .ۋە ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ئىمام  ئەھمەد، بەيھەقى (1)

 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (2)

 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى (3)
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 كېلىدۇ.

 غا ئىگە بولغانغا بىر يىل ئۆتۈشىمال_  پۇل: ىبەشىنچى شەرتزاكاتنىڭ 

زاكات بېرىشنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك بولغان مۇئەييەن زاكات مىقدارىغا ئىگە  
پ قەمەرىيە )ھىجرىيە( يىل ھېسابىدا تولۇق بىر يىلنىڭ ئۆتىشى زاكاتنىڭ بولغاندىن باشال

غا زاكات كەلمەيدۇ. بۇ مال_  پۇلشەرتلىرىدىن بىرىدۇر. ئىگە بولغانغا بىر يىل تولۇق توشمىغان 
مۈلۈككە زاكات _  ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل توشمىغان مال»ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 دەپ كۆرسەتكەن.  (1)«كەلمەيدۇ 

ئەمما ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ئۆشرە زاكىتىنى ئايرىش ئۈچۈن يىل ئۆتۈشى شەرت  
. مەدەنلەر ئۈچۈنمۇ ئۇالرنى چىقارغان كۈنى ھېسابتۇرقىلىنمايدۇ. بەلكى ئۇالرنى يىغقان كۈنى 

 ھېسابقا ئېلىنىدۇ.

ئىگىلىرىنى زىيانغا  مال_  پۇلقويىدۇ.  ئىسالم دىنى كىشىلەرنىڭ مەنپەئەتىنى بىرىنچى ئورۇندا 
ئۇچرىتىشنى خالىمايدۇ. شۇڭا ئۇ بايالرغا زاكات چىقىرىشنى پەرز قىلىش بىلەن بىرگە، ئۇالرنىڭ 

_  ، ئۇالرنىڭ پۇلبۇ مانازاكاتنى ئادا قىلىشىدىن بۇرۇن ئۇالرغا تولۇق بىر يىل ۋاقىت بەرگەن. 
 دەسمى، ئاندىن زاكاتنى ئۆستۈرۈۋېلىشىەر بىلەن يوللۇق ۋاسىتىل اماللىرىنى تىجارەت ۋە باشق

مالدىن ئەمەس، بەلكى ئۇنىڭ چىققان پايدىسىدىن بېرىشى ئۈچۈن پۇرسەت يارىتىپ بەرگەنلىك 
بۇيرۇلغان يولالر بىلەن  دەسمىلىرىنىبولۇشى ئېھتىمال. ئەگەر پۇل ئىگىلىرى ئۆزلىرىنىڭ 

. ئەمما يېتەرسىزلىكىدىندۇر، ئۇ ئۆزلىرىنىڭ بولسا ئۆستۈرەلمىگەن تىرىشمىغانلىقتىنئۆستۈرۈشكە 
 زاكات بۇ ھالەتتىمۇ ئۇالرنىڭ زىممىسىدىن ساقىت بولمايدۇ.

 : قەرزدار بولماسلىقىئالتىنچى شەرت زاكاتنىڭ 

 نورمالدىكى_  زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن قەرزدار بولماسلىق شەرتتۇر. چۈنكى زاكات 
غا ئىگە بولغانالرغا بۇيرۇلغان مال_  پۇلرغا يەتكەن ئېھتىياجىدىن تاشقىرى مۇئەييەن مىقدا

پەرزدۇر. ھالبۇكى، قەرزدار بولغان ئادەم ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ. شۇنىڭ 
ئۈچۈن ئۇنىڭغا زاكات پەرز ئەمەستۇر. ئەگەر بىراۋنىڭ نورمال ئائىلە ئېھتىياجىدىن تاشقىرى 

مېلى بولۇپ ئۈستىدە بۇ مىقدارنى بېسىپ _  ان پۇلزاكات بېرىش مىقدارىغا يېتىپ ئاشىدىغ
چۈشىدىغان كۆلەمدە قەرز بولسا ئۇ باي ھېسابالنمايدۇ. بەلكى پېقىرنىڭ قاتارىغا كېرىدۇ. نەتىجىدە 

مېلى _  ئۇنىڭغا زاكات پەرز بولمايدۇ. ئەگەر بىراۋنىڭ قولىدا نورمال ئېھتىياجىدىن تاشقىرى پۇل
ئۆتەيدۇ، ئاندىن قەرزدىن ئاشقىنى  نىقەرزىلسا، ئۇ ئاۋۋال بو قەرزمۇبار بولۇپ، ئۈستىدە 

زاكاتنىڭ پەرز بولۇش مىقدارىغا يەتسە ئۇنىڭدىن زاكات بېرىدۇ. ئەگەر ئۇ مىقدارغا يەتكۈدەك 
زاكات بايالردىن ئېلىنىدۇ. »نەرسە قالمىسا ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 

 (2)«مېلى بولمىغان ئادەم باي ھېسابالنمايدۇ_  رىغا يەتكۈدەك پۇلزاكاتنىڭ پەرز بولۇش مىقدا
 .دەپ كۆرسەتكەن 

قولىدا مىڭ دىرھەم پۇلى بولغان بولسىمۇ، »: ماۋزۇدارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇ  مەرۆئئىبنى  

                                 
 .ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى (1)

 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (2)
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 دەپ كۆرسەتكەن. «بار ئادەمگە زاكات پەرز ئەمەستۇر قەرزىئۈستىدە مىڭ دىرھەم 

 شەرتىزاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ 

ھەر قانداق بىر پەرزنى ئادا قىلىشنىڭ ئۆزى ئىبادەت بولغاندەك،  بۇيرىغانئالالھ تائاال  
زاكاتنى ئادا قىلىشمۇ كاتتا ئىبادەتتۇر. ھەر قانداق بىر ئىبادەتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئالدى بىلەن 

ى نىيەت قىلىش ئۇنىڭغا كۆڭۈلدە نىيەت باغالش شەرت قىلىنغاندەك، زاكاتنى ئادا قىلىشتىمۇ ئۇن
شەرتتۇر. ئۇ بولسىمۇ، زاكات بەرگۈچىنىڭ زاكاتنى بەرگەن ۋاقتىدا ياكى ئۇنى بېرىش ئۈچۈن 

قىلىشى  ھىسمېلىدىن ئايرىغان ۋاقتىدا ئۆزىنىڭ زاكات بېرىۋاتقانلىقىنى كۆڭلىدە  مۇمىيئو
 .مەسئەەرت ئۇنىڭ زاكات ئىكەنلىكىنى بىلىشى ش پېقىرالرنىڭدېمەكتۇر. لېكىن زاكاتنى ئالغۇچى 

ئىچىدە زاكاتنى نىيەت قىلىپ  ئايىغانلىقتىنھەتتا زاكات بەرگۈچى زاكات ئالغۇچىنىڭ كۆڭلىنى 
ئاستىدا بەرسىمۇ زاكات ئادا  دېگەندەك ئاتالغۇالرتۇرۇپ، ئۇنى ئالغۇچىغا ھەدىيە ياكى ياردەم 

ت ئۇنىڭ زاكات ئورنى قەلبتۇر. ئۇنى ئېالن قىلىش شەرت ئەمەس. پەقە نىيەتنىڭتاپىدۇ. چۈنكى 
دە، ھەر قانداق «قۇرئان كەرىم»ئىكەنلىكىنى ئالالھ تائاالنىڭ بىلىشى يېتەرلىكتۇر. ئالالھ تائاال 

شەرت ئىكەنلىكىگە ئىشارەت قىلىپ مۇنداق دېگەن:  نىيەتنىڭئىبادەتنىڭ قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن 

َ ُمْخِلِصيَن َلهُ الد ِ ﴿  اقئالالھئۇالر پەقەت ئىبادەتنى ﴿يەنى﴾  يَن ُحَنَفاءَ َوَما أُِمُروا ِإَلَّ ِلَيْعبُدُوا ّللاَّ

 .(1)﴾ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇلدى ىالقئالالھخالىس قىلغان، ھەق دىنغا ئېتىقاد قىلغان ھالدا 

لۇشى نىيەتلەر ھەقىقەتەن ئەمەەللرنىڭ قوبۇل بو»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:  
 .(2)«قىلغان نەرسىسىگە يېتىدۇ كىم ئۆزىنىڭ نىيەتبىلەن بولىدۇ. ھەر

 قايتۇرالمىغانقى شەرتكە بىنائەن، بىراۋ بىرسىدىن قەرز ئالغان بولۇپ، ئۇنى ۋاقتىدا يۇقىرى 
بولسا، قەرز بەرگۈچىنىڭ مەزكۇر قەرزنى زاكاتقا ھېسابلىشى جائىز ئەمەس. چۈنكى ئۇ 

 ېسابىدا بەرگەن. قەرزنى بەرگەن ۋاقتىدا زاكاتنى نىيەت قىلغان ئەمەس، بەلكى قەرز ھ

زاكاتنىڭ نىيىتىنى زاكات بېرىشتىن ياكى زاكات بېرىلىدىغان  قارىشىچە ىنىڭپمەزھى ھەنبەلى 
. چۈنكى، جائىزدۇرمالدىن ئايرىشتىن قىسقا بىر مۇددەت بۇرۇن قىلىشمۇ  مۇمىوئمىقدارنى 

ۆزى ئۈچۈن زاكاتنى ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان ئېھتىياج ئىگىلىرىگە يەتكۈزۈپ بېرىش ئىشىدا ئ
ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ:  «المغني» قۇدامە. ئىبنى جائىزدۇرباشقىسىنى ۋەكىل قىلىش 

مېلىنىڭ زاكىتىنى ئېھتىياج ئىگىلىرىگە تاپشۇرۇپ بېرىش _  زاكات بەرگۈچى ئۆزىنىڭ پۇل»
ئايرىلغان  ئۈچۈن زاكاتنى نىيەت قىلغان ھالدا بىراۋنى ئۆزىنىڭ ئورنىدا ۋەكىل قىلىپ زاكاتقا

مىقدارنى ئۇنىڭ قولىغا تاپشۇرغان بولسا، ۋەكىل بولغان كىشىنىڭ قايتا نىيەت قىلىشى شەرت 
نىيەت قىلغىنىنىڭ  كىلنىڭئەمەس. ئەگەر زاكات مېلىنىڭ ئىگىسى زاكاتنى نىيەت قىلمىغان بولسا ۋە

 .(3)«پايدىسى يوق. چۈنكى زاكات بەرگۈچى ئۇ ئەمەس

 تىزاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ ۋاق

 نورمال ئائىلە ئېھتىياجىدىن تاشقىرى زاكات بېرىشكە تېگىشلىك بولۇش مىقدارىغا يەتكەن پۇل 

                                 
 ._ ئايەت4بەييىنە سۈرىسى  (1)

 .ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (2)

 ._ بەت: ئىبنى قۇدامە88_ توم 4« المغني» (3)
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مالغا ئىگە بولغان كىشىنىڭ ئۇنىڭغا ئىگە بولغىنىغا تولۇق بىر يىل تولۇشى بىلەن ئۇنىڭ _ 
پاقىدۇر. نىڭ بىردەك ئىتتىفەقىھالرئادا قىلىشى بەلگىلىنىدۇ. بۇ  دەرھالزاكىتىنى كېچىكتۈرمەستىن 

چۈنكى، زاكاتنى ئادا قىلىشنىڭ ۋاقتى بەلگىلىنىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى كېچىكتۈرۈش زاكات 
ئىگىلىرىنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن زىيانلىقتۇر. يەنە بىر تەرەپتىن  ئىھتىياجئېلىشقا ھەقلىق بولغان 

باشقىالرغا كۆپ  پەرز بولۇپ بەلگىلىنىپ بولغان زاكاتنى ۋاقتىدا ئادا قىلمىغان كىشى ئۆزىگە ۋە
 بۇھرانغاھالالردا زىيانكەشلىك قىلغان بولىدۇ. چۈنكى، مۇبادا ئۇ زىيانغا ئۇچراپ ياكى تىجارىتى 

دىن ئايرىلىپ قالسا، بەلگىلىنىپ بولغان مەزكۇر زاكات ئۇنىڭ زىممىسىدىن مال_  پۇلئۇچراپ 
غا ئۇچراتقان بولىدۇ. شۇڭا ساقىت بولمايدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئۇ ئۆزىنى ۋە ئېھتىياج ئىگىلىرىنى زىيان

زاكاتنى يىلنىڭ توشۇشى بىلەن تەڭ كېچىكتۈرمەستىن بېرىش پەرزدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
دېگەن. يەنى  (1)«مالغا ئارىالشقان زاكات ئاخىرى شۇ مالنى ھاالك قىلماي قالمايدۇ»بۇ ھەقتە: 

ئاخىرى ھاالكەتكە  مال_  پۇلغان ئىگە بولغىنىغا بىر يىل تولغاندىن كېيىنمۇ زاكىتى ئايرىلمى
 دۇ، دېگەنلىك.لىنىيۈز

، ئۇنىڭدىن تولماستىنغا ئىگە بولغىنىغا بىر يىل مال_  پۇلزاكىتىنى بېرىشكە تېگىشلىك  
غا بىر يىل تولۇش مال_  پۇلئايرىلىپ قالغان كىشىگە زاكات كەلمەيدۇ. چۈنكى ئىگە بولغان 

ەرتتۇر. ئەمما يىل توشقاندىن كېيىن زاكىتىنى زاكاتنىڭ پەرز بولۇپ بەلگىلىنىشى ئۈچۈن ش
نىڭ زاكىتى ئۇ كىشىنىڭ مال_  پۇلئېھتىياج ئىگىلىرىگە چىقىرىپ بېرىشتىن بۇرۇن ھاالك بولغان 

قالغان بولىدۇ. ئۇ پەقەت بېرىش بىلەنال ئادا تاپىدۇ. چۈنكى، بۇ زاكات پۈتۈن  ەزىممىسىد
 اات بولغانلىقتىن، ئۇ كەچۈرۈم قىلىنمايدۇ. شۇڭشەرتلىرى تولۇق بولغان ۋە بېرىشال قالغان زاك

 كىنىۈزۆرۈرليىل توشقان ھامان زاكاتنى كېچىكتۈرمەستىن ئادا قىلىشنىڭ تولىمۇ  فەقىھالر
 ھەممىسى بىردەك تەكىتلەيدۇ.

 بوالمدۇ؟ زاكاتنى يىل توشۇشتىن بۇرۇن ئادا قىلىشقا

زاكاتنى  فەقىھالرسىدىكى پۈتۈن كېرەككى، ئىسالم دۇنيا ئىېيتىشئالدى بىلەن شۇنى كەسكىن 
پەيغەمبەر  ماۋزۇدا. ئۇالر بۇ ئىتتىپاقتۇر جائىزلىقىداۋاقتىدىن بۇرۇن ئادا قىلىشنىڭ 

ئەلەيھىسساالمنىڭ زاكاتنى يىل توشۇشتىن بۇرۇن بېرىشكە رۇخسەت قىلغان قىلغانلىقىنى ئاساس 
مدىن زاكاتنى يىل توشۇشتىن مەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساال»قىلىدۇ. ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ: 

 دەيدۇ.  (2)«بۇرۇن ئادا قىلىش مەسىلىسى ھەققىدە سورىغىنىمدا، ئۇ بۇنىڭغا رۇخسەت قىلغان

بەرگەن  ئاالنئالدىيىللىق زاكات مىقدارىنى  ئۈچرەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ  بەسرى ھەسەن
اپىدۇ ۋە جائىز، دەپ ، ئۇنى ئادا تسورالغىنىداكىشىنىڭ بەرگەن بۇ زاكىتى ئادا تاپامدۇ. دەپ 

 پەتىۋا بەرگەنلىكى قەيت قىلىنغان.

 دە:«قۇرئان كەرىم»قىالرنىڭ پىكرىگە قوشۇلۇپ دەيمىزكى، ئالالھ تائاال يۇقىرىبىزمۇ 
 دەيدۇ. (3)﴾ڭالرقىلى بەستە _ بەس نىئىشالر ياخشى سىلەر﴿ يەنى﴾ َفاْستَِبقُوا اْلَخْيَراتِ ﴿

                                 
 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام  (1)

 .ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى (2)

 ._ ئايەت148بەقەرە سۈرىسى  (3)
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_  نى ئادا قىلىش شۈبھىسىزكى ئەڭ ياخشى ئەمەلبىرى بولغان زاكات پەرزلىرىدىنئىسالم 
ئىبادەتتۇر. بۇنداق ئىكەن، خالىغان كىشىنىڭ بىر يىللىق، ئىككى يىللىق ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك 

. ئالدىرىغانلىقىدۇرۋە ياخشى ئەمەلنى قىلىشقا  جائىزدۇريىلنىڭ زاكىتىنى ئالدىنئاال بېرىشى 
قاتارلىق  ئۇرۇشىلىق يەر تەۋرەش، سەل، خۇسۇسەن، مۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا قۇرغاقچ

دەرمان بولۇش ئۈچۈن كېلىدىغان يىلالرنىڭ  دەرتلىرىگەپاالكەتلەر كەلگەن ۋاقىتالردا ئۇالرنىڭ 
ئالدىنئاال بېرىش ئەلۋەتتە ياخشى ئىش بولۇپال قالماستىن، بەلكى ئۇلۇغ ئىبادەتلەردىن  زاكاتلىرىنى

رەر مۇسۇلماننى بۇ دۇنيانىڭ ىب»: اۋزۇدامسانىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ 
ەر قىيىنچىلىقتىن چىقارغان كىشىنى ئالالھ تائاال قىيامەت كۈنىنىڭ ىربولغان ب قىيىنچىلىقلىرىدىن
 دەپ كۆرسەتكەن. «چىقىرىدۇ قىيىنچىلىقلىرىدىن

 ھالدا ئۆلگەن كىشى ھەققىدە ئۈستىدە ئادا قىلىشقا تېگىشلىك زاكات قالغان

مېلىنىڭ زاكىتىنى ئايرىشتىن بۇرۇن ئۆلۈپ كەتكەن _  رتىگە توشقان پۇلزاكات بېرىش شە 
كىشىنىڭ ئۈستىدە قالغان مەزكۇر زاكاتنى ئۇنىڭ ۋارىسلىرى بەرسە بوالمدۇ؟ دېگەن مەسىلە 

 چۈشكەن: ئىختىالپقا فەقىھالرئۈستىدە 

_  ن پۇل، زاكات بېرىش شەرتلىرىگە توشقاقارىشىچە لىرىنىڭپمەزھەشافىئىي ۋە ھەنبەلىي  
مېلىدىن ئۇنىڭ _  مېلىنىڭ زاكىتىنى بېرەلمەي ئۆلگەن كىشىنىڭ ۋارىسلىرى ئۇنىڭ قالدۇرغان پۇل

بىر »ئورنىدا زاكات بېرىشى كېرەك. ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى: 
بولدى، ئۇنىڭ  ! ئانام ۋاپاتھلالۇرەسۇليا _  ئادەم پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

 ئۈستىدە تۇتالمىغان بىر ئايلىق پەرز روزا قالغانىدى. ئۇنىڭ ئورنىغا مەن تۇتۇپ قويسام بوالمدۇ؟
ھەئە ئالالھ تائاالنىڭ ھەققىنى ئادا قىلىش  –دەپ سورىۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم _ 

 .بەرگەن جاۋاپدەپ  (1)«ئەالدۇرھەممىدىن 

ئۇنىڭ  زاكاتنىمۇىرى زاكاتنى روزىغا قىياس قىلىش ئارقىلىق قى ئىككى مەزھەپ ۋەكىلليۇقىرى 
 ۋارىسلىرى ئۇنىڭ ئۈچۈن بېرىپ ئادا قىلسا بولىدۇ، دېگەن كۆرۈشكە كەلگەن.

، زاكات بەرمەي ئۆلگەن كىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ قارىشىچە ىنىڭپمەزھى ھەنەفىيئەمما  
غان زاكاتنى ئادا قىلىۋېتىش ۋارىسلىرىنىڭ بېرىشى الزىم ئەمەس. ئەگەر ئۆلگۈچى ئۈستىدە قال

 ئۈچۈن ۋارىسلىرىغا مەخسۇس ۋەسىيەت قىلغان بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ مىراس قالدۇرغان پۇل
مېلىنىڭ ئۈچتە بىرىدىن زاكات بېرىلىدۇ. چۈنكى زاكاتنى ئادا قىلىش ئىبادەتتۇر. ھەر قانداق بىر _ 

شۇنىڭغا  ىغۇچىنىڭدئورۇنچۈن ئۇنى ئىبادەتنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا قوبۇل بولۇشى ئۈ
نىيەت قىلىشى شەرت بولغاندەك، زاكاتنىڭ قوبۇل بولۇشى ئۈچۈنمۇ ئۆلگۈچىنىڭ ئۇنى ئادا 

قىلىشنى نىيەت قىلغان، شۇ نىيىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ۋارىسلىرىغا بۇ ھەقتە ۋەسىيەت 
رىلىق ۋەسىيەت قىلمىغان ۋە قىلغان بولۇشى شەرتتۇر. ھالبۇكى، ئۆلگۈچى ئۈستىدىكى زاكات توغ

دۇنياسى ۋارىسلىرىنىڭ ھەققىگە ئايالنغان تۇرسا، _  بىلەن ئۇنىڭ مال ئۆلىشىئۇنىڭ 
ۋارىسلىرىنىڭ بېرىپ قويۇشى بىلەن ئۇنىڭ ئۈستىدىكى بۇ قەرز، يەنى زاكات قانداقمۇ ئادا 

 ئاسىينىئەتچان بىلەن تاپسۇن؟! ئىبادەتلەر ئەسلىدە ئىنسانالرنى سىناش: ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئىتا

                                 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (1)
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ھالدا  ۋەسىيىتىسىزئايرىش ئۈچۈن پەرز قىلىنغان تۇرسا، ئۆلگۈچىنىڭ ئۆز ئىرادىسى ۋە 
باشقىسىنىڭ ئورۇنالپ قويغان بۇ ئىبادىتى قانداقمۇ قوبۇل بولسۇن؟! شۇنىڭ ئۈچۈنمۇ بۇ مەسىلىدە 

 .كۆز قارىشىغا ئەمەل قىلىمىز ىنىڭپمەزھى ھەنەفىي
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 ى سوئالالرنىڭ جاۋابىزاكات ھەققىدە بەز

 

 سوئال: ئىسالمدا زاكاتتىن باشقىمۇ ياردەم ۋاسىتىلىرى بارمۇ؟ .1

، خەير _ ساخاۋەتكۆپتۇر. سەدىقە، ياردەم،  ۋاستىلىرىجاۋاب: زاكاتتىن باشقىمۇ ياردەم  
ئاتالغۇالر ئاستىدا بۇيرۇلغان ياردەم ۋاسىتىلىرى ئۇنىڭ مىسالىدۇر. ئالالھ تائاال  قاتارلىقئېھسان 

 ۋاستىسىنىياردەم  يئۆز ھېكمىتىگە ئاساسەن، مۇسۇلمانالرغا زاكاتتىن ئىبارەت بولغان مەجبۇرى
 يقاتارلىق ئىختىيارى تۇغقاندارچىلىقئېھسان، خەير _ بۇيرۇش بىلەن بىرگە، سەدىقە، ياردەم، 

، راۋەرلىكابياردەم ۋاسىتىلىرىنى بۇيرۇش ئارقىلىق مۇسۇلمانالر جەمئىيىتىنىڭ بىرلىك، 
مەقسەت قىلغان. ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزئارا  ياشنىشىنىرىنداشلىق ئىچىدە گۈەللپ قې

دىن قىلىپ بەلگىلىگەن. ھەتتا پەيغەمبەر شەرتلىرى زۆرۈرئىماننىڭ  قىلىشىشىنىياردەم 
ئۆزى توق  تويغۇزماستىنئاچ ياتقانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ، ئۇنى  خوشنىسىنىڭ»: ئەلەيھىسساالم

 دەپ كۆرسەتكەن.  (1)«دەم مۇسۇلمان ئەمەس!ياتقان ئا

 دېگەن نېمە؟ تۇغقانچىلىقنى داۋامالشتۇرۇشسوئال:  .2

، ئۇالرغا تۇغقانالرغا ياخشىلىق قىلىش_  ئۇرۇق_  تۇغقانچىلىقنى داۋامالشتۇرۇشجاۋاب:  
. دېگەنلەرنى ئىپادىلەيدۇ ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن ياردەم قىلىش، يوقالپ تۇرۇش

. ئۇنى تەرك دۇرنىڭ بىرىئىبادەتلەر ئىجتىمائىي ئەھمىيەتلىكئەڭ  قنى داۋامالشتۇرۇشتۇغقانچىلى

ِ ﴿ دە:«قۇرئان كەرىم»سانىلىدۇ. ئالالھ تائاال  الردىنھگۇنائېتىش ئېغىر  َوالَِّذيَن َيْنُقُضوَن َعْهدَ ّللاَّ

ُ ِبِه أَْن يُوَصلَ  ْعَنةُ َوَلُهْم ِمْن َبْعِد ِميثَاقِِه َوَيْقَطعُوَن َما أََمَر ّللاَّ ْفِسدُوَن ِفي اْْلَْرِض أُوَلِئَك َلُهُم اللَّ  َويُ

 ئالالھ ،ىغانزىدۇب دىسىنىقا مۇستەھكەم ۋەدە بەرگەندىن كېيىن ۋەئالالھ﴿ يەنى﴾ ُسوُء الدَّارِ 

نەرسىنى)يەنى ئالالھ بىلەن ئۆزى ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتنى، تۇغقانچىلىق  غانۇيرۇب شقائۇال
 ىغاندقىلى بۇزغۇنچىلىق ەزىدۈي رەيىغان ۋە قويىد پۈزۈئىنداشلىق رىشتىسىنى( ۋە دىنىي قېر

دەيدۇ.  (2)﴾ۋە )ئۇالرنىڭ( ئاخىرەتلىكى يامان بولىدۇ ئۇچرايدۇئەنە شۇالر لەنەتكە _  كىشىلەر
ئادەم جەننەتكە  تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈپ قويغان» پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ھەدىسىدە:

پ كۆرسەتكەن. زاكات ۋە ھەر قانداق ياردەمنى ئەڭ ئاۋۋال ئۆزىنىڭ پېقىر دە (3)«كىرمەيدۇ
 تۇغقانلىرىغا بېرىش ئەۋزەلدۇر. 

دەپ  «بۇ زاكات»سوئال: زاكات بەرگۈچىنىڭ زاكات بەرگەن ۋاقتىدا، ئۇنى ئالغۇچىغا  .3
 ؟شەرتمۇئېيتىشى 

دەپ  «ۇ زاكاتب»جاۋاب: زاكات بەرگۈچىنىڭ زاكاتنى بەرگەن ۋاقتىدا، ئۇنى ئالغۇچىغا  
شەرت ئەمەس، بەلكى كۆڭلىدە زاكاتنى نىيەت قىلىپ تۇرۇپ، ئۇنى ھەدىيە ياكى  شىۈبىلدۈر

                                 
 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام  (1)
 _ ئايەت.25رەئد سۈرىسى  (2)
 .ئىمام ئەھمەد رىۋايىتى (3)
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ياردەم نامى بىلەن ئاتاپ بەرسىمۇ زاكات ئادا تاپىدۇ، ئەلۋەتتە. چۈنكى زاكات بېرىشتە ئۇنىڭ 
ئورنى  نىڭنىيەتزاكات ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش شەرت قىلىنمايدۇ، بەلكى نىيەت شەرت قىلىنىدۇ. 

. شۇڭا زاكات ئالغۇچىالرنىڭ قويقەلبتۇر. قەلبتىكى نىيەتنى ئېغىز ئارقىلىق ئىپادىلەشكە ھاجەت 
ساقالپ قېلىش ئۈچۈن زاكاتنى باشقا نامالر بىلەن  ئابرويىنىۋە ئۇالرنىڭ  قىزارتماسلىقيۈزىنى 

 ئاتاپ بېرىشمۇ ياخشىدۇر

نىڭ غا بېرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇسوئال: بىراۋنى پېقىر دەپ ئويالپ زاكاتنى ئۇنىڭ  .4
 پېقىر ئەمەسلىكى ئوتتۇرىغا چىققان بولسا، ئۇنىڭغا بېرىلگەن زاكات ئادا تاپامدۇ؟

 شۇالرغىالجاۋاب: ئەسلىدە زاكات بېرىشتە ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغانالرنى ئېنىقالپ، تېپىپ  
قۇرئان »الھ تائاال بېرىش ئارقىلىق زاكات پەرزىنى ئادا قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ. شۇڭا ئال

يەنى  «الزكاە أعطوا»ئايەتلەردە،  بۇيرىغانمۇسۇلمانالرنى زاكات بېرىشكە  دىكى«كەرىم

دېگەن « زاكاتنى ئادا قىلىڭالر» يەنى«  الزكاة آتوا» دېمەستىن، بەلكى،«زاكات بېرىڭالر»

تېپىپ، شۇالرغا ئىبارىنى قولالنغان. بۇنىڭ مەنىسى: زاكاتنى ئۇنىڭغا ھەقلىق بولغان شەخسلەرنى 
بىنائەن،  نىڭغايەتكۈزۈپ بېرىش ئارقىلىق بۇ پەرزنى جايىدا ئادا قىلىڭالر دېگەنلىكتۇر. بۇ 

زاكاتنى قانداقال بىرسىگە بېرىش بىلەن پەرز ئادا تاپمايدۇ. بەلكى زاكاتقا ھەقلىق بولغانالرنى 
ىدۇ. ئەمما زاكات ئىزدەپ تېپىپ شۇالرغا بېرىش ئارقىلىقال زاكات پەرزى ئادا تاپقان بول

كېيىن، زاكات ئالغۇچىنىڭ پېقىر  رگەندىنەبزاكاتنى ئۇنىڭغا  ئويالپبەرگۈچى بىراۋنى پېقىر دەپ 
ئەمەسلىكى ئوتتۇرىغا چىققان بولسا، زاكات بەرگۈچىنىڭ زاكاتنى بەرگەن ۋاقتىدىكى ئۇنى پېقىر 

. بۇنداق زاكات ئادا دۇرجائىزدەپ بىلگەن ئېتىقادى ئېتىبارى بىلەن ئۇنىڭ بەرگەن بۇ زاكىتى 
تاپىدۇ. بۇ ۋاقىتتا زاكات بەرگۈچىنىڭ قايتا زاكات بېرىشىگە ھاجەت يوق. بەلكى، زاكات 

بەرگۈچى ئۇنى بەرگەن ۋاقتىدا ئۆز گۇمانى بويىچە پېقىرغا بەرگەن بولدى. چۈنكى كىمنىڭ باي، 
ىشىلەرنىڭ زاكات ئېلىشقا ئەمەس. ئەمما ك ئۇڭايكىمنىڭ پېقىر ئىكەنلىكىنى ئايرىۋېلىش ھەر ۋاقىت 

ئېھتىياجلىق ياكى ئەمەسلىكىنى ئۆزىدىن سوراش شەرت ئەمەس، بەلكى بۇ ياخشى ئىش ئەمەس. 
ئىگىلەشكە بولىدۇ. شۇنداق قىلىش ئەڭ  ئەھۋالىنىئۆزىدىن سورىماستىن باشقىالردىن ئۇنىڭ 

 ياخشى يولدۇر.

 سوئال: قەرزنى زاكاتقا ھېسابالشقا بوالمدۇ؟. 5 

سەۋەب بىلەن  پېقىرلىقىبولۇپ، قەرزدارنىڭ  قەرزىىراۋنىڭ باشقا بىرسىدە جاۋاب: ب 
قەرزنى تۆلىيەلمىگەن بولسا، بۇ قەرزنى قەرز ئىگىسىنىڭ زاكاتقا ھېساب قىلىشىغا بولمايدۇ. 

چۈنكى زاكاتنى ئادا قىلغۇچىنىڭ ئۇنى بەرگەن ۋاقىتتا زاكاتنى نىيەت قىلىشى شەرتتۇر. ھالبۇكى، 
ەرزنى بەرگەن ۋاقىتتا زاكاتنى نىيەت قىلغان ئەمەس، بەلكى قەرز نىيىتى بىلەن قەرز بەرگۈچى ق

بەرگەن بولغانلىقتىن كېيىنچە ئۇنى زاكاتقا ھېسابالشقا بولمايدۇ. بۇ مەسىلىنى ھەل قىلىشنىڭ ئەڭ 
بېرىپ زاكىتىنى ئادا  قەرزدارغا ئاتىغىنىنىتوغرا ئۇسۇلى شۇكى، زاكات بەرگۈچى زاكاتقا 

سورىسا ۋە ئالسا بولىدۇ. چۈنكى بۇ ئۇسۇل بىلەن  نىقەرزىپ، ئاندىن ئۇنىڭدىن قىلىپ بولۇ
قەرزدار پۇلغا ئىگە بولغان، ئاندىن ئىگە بولغان بۇ پۇلدىن ئۈستىدىكى قەرزىنى ئادا قىلغان 

 بولىدۇ.

 .جائىزمۇسوئال: بىر ياكى ئىككى يىللىق زاكاتنى ئالدىن بېرىش . 6
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. چۈنكى جائىزدۇرىنمۇ كۆپرەك يىلنىڭ زاكىتىنى ئالدىن بېرىش جاۋاب: بىر، ئىككى ۋە ئۇنىڭد 
سانىلىپ ئۇنىڭ ساۋابى ئارتۇق بولىدۇ. خۇسۇسەن  لىقتىننئالدىرىغابۇ ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا 

پاالكەتلەر كەلگەن ۋاقىتتا  قاتارلىقمۇسۇلمانالرنىڭ بېشىغا يەر تەۋرەش، سەل، قۇرغاقچىلىق 
ئالدىن بېرىشى ئەۋزەلدۇر، ئەلۋەتتە. چۈنكى  زاكاتلىرىنىنچە يىللىق مۇسۇلمان بايلىرىنىڭ بىر قا

راۋا قىلىشتىن ئىبارەت  تلىرىنىەھاجزاكاتنىڭ پەرز بولۇشىدىكى سەۋەبمۇ ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ 
بولغانىكەن، مۇشۇنداق ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولغان ھالقىلىق پەيتتە قىلىنغان ياردەمنىڭ ساۋابى 

 بولىدۇ.ئەلۋەتتە كۆپ 

سوئال: زاكات بېرىش شەرتىگە توشۇپ زاكات پەرز بولغاندىن كېيىن ھاالك بولغان  .5
 مالنىڭ زاكىتى ساقىت بوالمدۇ؟

قارىشىچە، زاكات بېرىش شەرتلىرى تولۇق بولغاندىن  ىنىڭپھەنىجاۋاب: ئىمام ئەزەم ئەبۇ  
، نىڭ قارىشىچەئەھمەد كېيىن ھاالك بولۇپ كەتكەن مالنىڭ زاكىتى ساقىت بولىدۇ. ئەمما ئىمام

، ئۇنىڭ سۇنبىر سەۋەب بىلەن ھاالك بولشۇپ پەرز بولۇپ بولغان مال قايسىشەرتلىرى تو
قەرز ھېسابىدا قالىدۇ. بۇ مەسىلىدە، ئىككىنچى  ەزىممىسىدزاكىتى ساقىت بولمايدۇ ۋە ئىگىسىنىڭ 

 ئەمەل قىلىنىدۇ. قارىشىغا نىڭپمەزھە

زاكات ئېلىشقا ھەقلىق بولغان كىشىلەرگە سوئال: زاكات ئۈچۈن ئايرىغان مال   .6
 بېرىشتىن بۇرۇن ھاالك بولغان بولسا قانداق قىلىش كېرەك؟

زاكاتنى  ئايرىغانلىقجاۋاب: بۇنداق ھالەتتە زاكات قايتا بېرىلىدۇ. چۈنكى بېرىدىغان زاكاتنى  
ش بىلەنال زاكات ئادا قىلغانغا ياتمايدۇ. بەلكى ئۇنى زاكاتقا ھەقلىق بولغانالرغا يەتكۈزۈپ بېرى

 .قارارىدۇرنىڭ ئورتاق فەقىھالرپەرزى ئادا بولىدۇ. بۇ پۈتۈن 

شىغا يېتەرلىك شەرتلىرى تولۇقلىنىپ بولغان مالنىڭ ۇسوئال: زاكات بېرىشنىڭ پەرز بول
 ؟جائىزمۇزاكىتىنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرۈش 

ئىگە بولغانغا غا مال_  پۇلجاۋاب: زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك مىقداردا  
ھىجرىيە ھېسابىدا تولۇق بىر يىل ئۆتكەندىن كېيىن، ئۇنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىش پەرز بولۇپ 

ئادا قىلىش الزىم كېلىدۇ. چۈنكى، خۇددى نامازنىڭ ۋاقتى كىرگەن ھامان  دەرھالبەلگىلىنىدۇ ۋە 
قىلىش ۋاقتى كەلگەن  ئادا تولۇقلىنىڭشەرتلىرى  زاكاتنىمۇنامازنى ئادا قىلىش پەرز بولغاندەك، 

 اركگۇناھئادەم  كېچىكتۈرگەن ئۆزۈرسىزھامان كېچىكتۈرمەستىن ئادا قىلىش پەرزدۇر. زاكاتنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم » رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ: ھارىستىنبولىدۇ. ئەقبە ئىبنى 

لۇپ ناھايىتى ئالدىرىغان ھالدا بىلەن ئەسىر نامىزىنى ئوقۇغانىدىم، ئۇ نامازدىن ساالم بېرىپ بو
ئۆيىگە كىرىپ كەتتى ۋە بىرئاز ۋاقىت ئۆتكەندىن كېيىن، ئۆيىدىن چىقىپ يېنىمىزغا كەلدى. بۇ 

ئەھلىنى  مەسجىد ئەجەپلىنىۋاتقانۋاقىتتا، ئۇ ئۆزىنىڭ ئالدىراپ ئۆيىگە تېز كىرىپ كەتكەنلىكىدىن 
_  ق خام ئالتۇننىڭ بارلىقىنى ئېسىمگە ئالدىمنامازدا تۇرغىنىمدا ئۆيۈمدە ئازرا›: كۆرۈپ، ئۇالرغا

، شۇڭا ئالدىراپ كىرىپ ئۇنى ئېھتىياج خالىمىغانلىقىمدىندە، ئۇنىڭ بىزدە تۇرۇپ قېلىشىنى 
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 .(1)«دېدى ‹مۇدۇبۇير بېرىۋېتىشنىئىگىلىرىگە تەقسىم قىلىپ 

 سېنىڭ پۇل»: لەپئىپادى كىنىۈزۆرۈرلپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم زاكاتنى ۋاقتىدا ئادا قىلىشنىڭ  
ئادا قىلمىساڭ، ھارام ھااللنى ھاالك  دەرھالزاكات پەرز بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇنى  مېلىڭغا_ 

 دەپ كۆرسەتكەن. (2)«قىلىدۇ

بولغان ۋە مال ئىگىسىنىڭ  ققىەھدىن مەقسەت، ھاجەت ئىگىلىرىنىڭ «ھارام»ھەدىستىكى 
مال ئىگىسىنىڭ زاكاتنىڭ سىرتىدىكى دىن مەقسەت، «ھاالل» قولىدىن چىقىپ بواللمىغان زاكات،

 .مېلىدۇر_  پۇل

 (3)«ھاالك قىلماي قالمايدۇ مالنى ئۇمالغا ئارىالشقان زاكات » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە: 
 دەپ كۆرسەتكەن. 

 

                                 
 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام  (1)
 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام  (2)

 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام  (3)



 28 

 

 

 

 

 بۆلۈمئۈچىنچى 

 زاكات كېلىدىغان مالالر
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 زاكات كېلىدىغان مالالر

 نەق پۇل_  1 

 تىجارەت ماللىرى_  2 

 ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالر_  3 

 چارۋا ماللىرى_  4 

 يەر ئاستى بايلىقلىرى_  5 

 دېڭىز بايلىقلىرى_  6 

 ھەسسىدارلىقى شىركەت_  7 

 

 مىقدارى زاكىتىنىڭ_  نەق پۇل

پۇللىرى قاتارلىق نەق  ەلقخ قاتارلىق، يۈەن، تەڭگە، سوم، رىيال، دولالر كۈمۈشئالتۇن،  
)يۈزدىن ئىككى يېرىم پىرسەنت(تۇر. يەنى نورمال ئائىلە  2،5%پۇلنىڭ زاكات مىقدارى 

كۈمۈشى ياكى  گرام 595ئالتۇن ياكى  گرام 85التۇندىن ئ ئىيارلىق 21ئېھتىياجىنىڭ سىرتىدا 
نى زاكاتقا بېرىشى  2،5نەق پۇلىدىن %  ئۇمۇمىيبۇنىڭ قىممىتىدە نەق پۇلى بولغان كىشىنىڭ 

مىڭ يۈەن خەلق پۇلىغا ئىگە بولغان كىشىگە 40يەنى تەڭ) گە 1تىن  40پەرزدۇر. بۇ نىسبەت 
تەڭدۇر. بۇنىڭ دەلىلى  گە 2،5، %مانابۇمىڭ يۈەن زاكات ئايرىش پەرز بولۇپ بەلگىلىنىدۇ(. 

 :ھەدىسلەرتۆۋەندىكى 

ھېسابالپ كەلتۈرۈڭالر.  دىرھەمدىنبىر قىرىق دىرھەمگە بىر كۈمۈشنىڭ زاكىتىنى ھەر»
 200مىقدارى  كۈمۈشئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ.  چىلىكۈگيەتمىدىرھەمگە  200 كۈمۈش

دىرھەم زاكات بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن كۆپ بولغىنىغا شۇ ھېساب )يەنى  5دىرھەمگە يەتسە ئۇنىڭدىن 
 .(1)«ئايرىش( بويىچە ھېسابالپ زاكات بېرىلىدۇ دىرھەمدىن 5دىرھەمگە  200ھەر 

غا ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل دىرھەمگە يەتسە ۋە ئۇنىڭ 200كۈمۈشنىڭ مىقدارى » 
 مىسقالغا 20زاكات كېلىدۇ. ئالتۇن مىقدارى _  پۇل كۈمۈشدىرھەم  5ئۆتكەن بولسا، ئۇنىڭغا 

يەتسە ۋە ئۇنىڭغا  مىسقالغا 20ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ. ئۇ  چىلىكۈيەتمىگ غادىنار( 20)ياكى 
م دىنار ئالتۇن زاكات كېلىدۇ. ئىگە ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل ئۆتكەن بولسا، ئۇنىڭغا يېرى

 .(2)«غا زاكات كەلمەيدۇمال_  پۇلبولغىنىغا بىر يىل توشمىغان 

ئىكەنلىكىنى  2.5دىن بىر يەنى % 40مىقدارى  زاكىتىنىڭنەق پۇل  ھەدىسلەرقى يۇقىرى 
ئىدى.  كۈمۈشكۆرسىتىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ زامانىدا ئېقىۋاتقان نەق پۇل ئالتۇن بىلەن 

                                 
 .ئىمام ئەبۇداۋۇد رىۋايىتى (1)

 .ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى (2)
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نەق پۇل ئۈچۈن بۇ ئىككىسىال تىلغا ئېلىنغان. ئەمما كۈنىمىزدە  داھەدىسلەرقى يۇقىرىشۇڭا 
يۈەن، تەڭگە، سوم، رىيال، دولالر قاتارلىق  انەق پۇل ئالتۇن، كۈمۈشتىن باشق ۋاتقانىقوللىنىل
ڭ زاكىتى قى خەلق پۇللىرىنىيۇقىرىئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇنداق بولغانىكەن،  پۇللىرىنىمۇخەلق 

 بېرىلىدۇ. 2.5دىن بىر، يەنى %40ئالتۇن بىلەن كۈمۈشنىڭ زاكات مىقدارى بويىچە 

ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ:  «المسلم نھاجم» جازائىرىئەبۇ بەكرى  ئەلالمە 
كىشى ئالتۇن بىلەن كۈمۈشكە ئىگە بولغان بولسىمۇ، بۇ ئىككىسىنىڭ ھېچبىرى ئۆز ئالدىغا زاكات »

ئىككىسىنى بىرلەشتۈرىدۇ. بۇ  كۈمۈشئۆلچىمىگە يەتمىگەن بولسا، ئالتۇن بىلەن بېرىش 
ئىككىسىنىڭ مىقدارى زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتسە ئىككىسىدىن ھەر بىرىنىڭ ئايرىم زاكات 

ئالتۇن ›: سورالغىنىدا ۇلۇقمىقدارى بويىچە زاكات بېرىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ توغر
مىقدارىدىن زاكات بەرسەڭ  ئومۇمىىگە قوشۇپ تۇرۇپ ئىككىسىنىڭ بىر_  ىرببىلەن كۈمۈشنى 

 .«دەپ كۆرسەتكەن (1)‹بولىدۇ

شۇنىڭدەك، ئالتۇن بىلەن كۈمۈشتىن ئىبارەت بۇ ئىككى نەق پۇلنىڭ بىرىنىڭ زاكىتىنى يەنە  
ەم دىرھ 10. مەسىلەن: بىر دىنار ئالتۇن زاكات بېرىشنىڭ ئورنىغا جائىزدۇربىرىدىن بېرىش 

. جائىزدۇربېرىشنىڭ ئورنىغا بىر دىنار ئالتۇن بېرىش  كۈمۈشدىرھەم  10بېرىش ياكى  كۈمۈش
دىرھەم كۈمۈشنىڭ قىممىتى بىر دىنار ئالتۇنغا تەڭ. ئالتۇن بىلەن كۈمۈشنىڭ زاكىتى  10چۈنكى 
، يەنى خەلق پۇلىنىڭ زاكىتى ئەكسىمۇپۇلدىن بېرىش جائىز بولغاندەك، ئۇنىڭ  غەزقەئۈچۈن 

 .(2)«جائىزدۇرچۈن ئالتۇن ياكى كۈمۈشتىن بېرىشمۇ ئۈ

 تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى

قانۇنلۇق يولالر بىلەن ئۆستۈرۈش ئۈچۈن  اۋە باشق ىجارەتت_  تىجارەت ماللىرى 
نىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بويىچە تىجارەت ماللىرىغا فەقىھالربارلىق تەييارلىغان مالالر دېمەكتۇر. 

ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى سېتىش ياكى كىراغا  قوللۇنۇشن: بىراۋنىڭ ئۆزى زاكات كېلىدۇ. مەسىلە
كېچەك، ماي، ئۇن، گۈرۈچ، _  ئىمارەت، دۇكان، كىيىم_  قويۇش ئۈچۈن تۇتۇلغان زېمىن، ئۆي

رەخت قاتارلىق تىجارەت ماللىرىنىڭ ھەممىسىگە زاكات كېلىدۇ. بۇ مالالرغا ئىگە بولغانغا بىر 
ڭ ھەممىسى نەق پۇلغا سۇندۇرۇلۇپ، نەق پۇلغا زاكات بېرىش يىل توشقان ھامان ئۇالرنى

 زاكات بېرىلىدۇ. چۈنكى تىجارەت ماللىرىمۇ نەق پۇلنىڭ ئورنىدىدۇر.  2،5مىقدارى بويىچە، %

بۇ ئايەتنى تىجارەت ماللىرى ئۈچۈن زاكات بېرىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى،  فەقىھالر 
 كۆپتۇر: مۇسلەرھەدىدەپ قارايدۇ. بۇ ھەقتە كەلگەن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى  جۇندۇبئىبنى  سەمرە 
 .(3)«غانۇبۇيرە كزاكىتىنى بېرىش ماللىرىمىزنىڭبىزنى سېتىش ئۈچۈن تەييارلىغان 

، تۆگە»ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:  
ئەلۋەتتە زاكات  كىيىملەرگىمۇقويغا زاكات كەلگەندەك، تىجارەت قىلىش ئۈچۈن تەييارالنغان 

                                 
 .ئىمام مالىك رىۋايىتى (1)

 .ئا. جازائىرى «منھاج المسلم ») (2)

 .ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى (3)
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 .دېگەن (1)«كېلىدۇ

بايان ئاتىسىدىن رىۋايەت قىلغان مۇنۇ سۆزىنى  ھاماسنىڭئىبنى  ئەمرەئەبۇ  ئىمام ئەھمەد 
يېنىمدىن  خەتتاببنى ئى ئۇمەر، سېتىۋاتاتتىممەن تېرە ۋە قازان قاتارلىق ئەشياالرنى »: قىلغان

مەن  دى.سورىدەپ  ‹زاكىتىنى بەردىڭمۇ؟ ڭنىڭمېلى_  سەن پۇل›دىنەنئۆتۈپ كېتىۋېتىپ م
ئۇ  ،دېۋىدىم ‹، بۇنىڭغا زاكات كېلەمدۇ؟بۇ پەقەت تېرە بىلەن قازان تۇرسا› ئۇنىڭغا

 .(2)«ىدىد ‹ھەممىسىنى نەق پۇلغا سۇندۇرۇپ، ئاندىن ئۇنىڭ زاكىتىنى بەرگىن ماللىرىڭنىڭ›ماڭا

_  نى ئۆستۈرۈش نىيىتى بىلەن تۇتۇلغان يەرمال_  پۇل، ئوچۇقالندىكىقىالردىن يۇقىرى 
ماتېرىيال، قاتناش _  كېچەك، رەخت_  ئىچمەك، كىيىم_  ئىمارەت، يېمەك_  زېمىن، ئۆي

 الرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن زاكات ئايرىش پەرزدۇر.قاتارلىققوراللىرى، ئۆي سايمانلىرى 

 نىدۇ:ەلەپ قىلىىنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىشتا تۆۋەندىكى قائىدىلەرگە رىئايە قىلىش تتىجارەت ماللىر 

نىڭ تىجارەتنى باشلىغانغا تولۇق بىر يىل توشقاندىن كېيىن، قولدىكى تۈرلۈك مالالر_  1 
 ھەممىسىنى قوشۇپ شۇ دۆلەتتە ئېقىۋاتقان خەلق پۇلىغا سۇندۇرۇلىدۇ.

نەق  غا سۇندۇرۇلغان ئومۇمىي پۇل مىقدارىغا يېنىدىكىتىجارەت ماللىرىنىڭ خەلق پۇلى_  2 
 پۇلالرنى قوشىدۇ.

)يۈزدىن ئىككى يېرىم پىرسەنت( زاكات  2.5قى ئومۇمىي پۇل مىقدارىدىن %يۇقىرى_  3 
 بېرىلىدۇ.

ئەگەر زاكات بەرگۈچىنىڭ ئۈستىدە قەرز بولسا، بېرىلىدىغان زاكات مىقدارىنى ھېسابالپ  
 ئورتاقلىرىدىنىكى قەرز مىقدارىنى ھېسابتىن چىقىرىۋېتىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ چىقىشتىن بۇرۇن ئۈستىد
بولسا، بۇ قەرزنى ئومۇمىي پۇلىنىڭ ھېسابىغا كىرگۈزۈپ تۇرۇپ  قەرزىبىرىنىڭ ئۈستىدە ئۇنىڭ 

تاپشۇرۇپ  نىقەرزىزاكىتىنى شۇ  نىڭقەرزىزاكات بېرىدۇ. ئەمما ئۇنىڭ باشقىالر ئۈستىدىكى 
 تۈرسىمۇ بولىدۇ.قەدەر كېچىك ئالغانغا

 خاتا چۈشەنچىلەرگە رەددىيە

ۋە خەلق  كۈمۈشمال ئىگىلىرى زاكات پەقەت ئالتۇن بىلەن _  بەزى پۇل دىكىسانئاز  
كېلىدۇ. ئەمما تىجارەت ماللىرى ئۈچۈن زاكات بېرىش پەرز بولمىسا كېرەك، دەپ  پۇلىغىال

خاالس. ئادەتتە  كۆزقارىشى،س ئەرزىمە بېخىلالرنىڭزاكات بېرىشتىن قاچىدىغان بۇ جۆيلۈيدۇ. 
 كۈمۈش گرام 595ئالتۇن ياكى  گرام 85ال ئېھتىياجىدىن تاشقىرى ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ نورم

مېلى بولغان ئادەم ئۈچۈن زاكات پەرز بولغان يەردە، مىليونلىغان خەلق پۇلىنىڭ _  قىممىتىدە پۇل
 مۇئەسسەسەلەرگە قاتارلىقۇت، كارخانا قىممىتىدىكى مالالرنى ئىشلەپ چىقىرىدىغان فابرىكا، زاۋ

 ئىگە بولغان بايالرنىڭ ماللىرىغا قانداقمۇ زاكات كەلمىسۇن؟!

پاكتۇر، ئەلۋەتتە. شۇڭا دەيمىزكى، تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان  بېمەنىلىكتىنئىسالم دىنى بۇنداق 

                                 
 .ئىمام بەيھەقىي ۋە دارقۇتنى رىۋايىتى (1)

 .ئىمام شافىئىي ۋە ئىمام  ئەھمەد رىۋايىتى (2)
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 كۈمۈشلتۇن، ھەرقانداق نەرسە نەق پۇلغا ئوخشاشتۇر. بۇنداق ئىكەن،تىجارەت ماللىرى بىلەن ئا
 ۋە خەلق پۇلى ئوتتۇرىسىدا ھېچ پەرق يوقتۇر.

ۋە خەلق پۇلىغا زاكات پەرز بولۇپ، تىجارەت ماللىرىغا زاكات  كۈمۈشئەگەر ئالتۇن،  
_  زېمىن، ئۆي_  كەلمەيدىغان بولسا، بايالرنىڭ ھەممىسى نەق پۇللىرىغا ئېھتىياج سىرتىدا يەر

مالالرنى سېتىۋېلىش ئارقىلىق زاكات  قاتارلىقللىرى ئىمارەت، قاتناش قوراللىرى، تىجارەت ما
بېرىشتىن قېچىش پۇرسىتىگە ئىگە بولغان ۋە ئىسالم دىنىنىڭ زاكاتنى پەرز قىلىشتىكى غايىسى 

ئەمەلگە ئاشمىغان بوالر ئىدى. ئەمما ئانداق ئەمەس! ئىسالم دىنى زاكاتنى پەرز قىلىشتا 
الر، مېيىپالر قالغان ياشانغانر، تۇل، باققۇچىسىز يېسى_  جەمئىيەتتىكى پېقىر، مىسكىن، يېتىم

ئېھتىياج ئىگىلىرىگە ماددىي ياردەم قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنىمۇ ھاياتلىقنىڭ نېمەتلىرىدىن  قاتارلىق
ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ »بەھرىمەن قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە: 

 .(1)«بېرىلىدىغان زاكاتنى پەرز قىلدى پېقىرلىرىغاايلىرىدىن ئېلىپ لىرىدا ئۇالرنىڭ بمال_  پۇل

تىجارەت » ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ: «پەتىۋا» شەلتۇتئەلالمە مەھمۇد  
. ئىتتىپاقتۇربۇرۇندىن ھازىرغا قەدەر بىردەك  فەقىھالرماللىرىغا زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىدە 

اللىرى زاكات بېرىش مىقدارىغا يەتسە، ئۇ ھەر يىلى بىر قېتىم تىجارەتچى مۇسۇلمان كىشىنىڭ م
نەق پۇلغا سۇندۇرۇپ ئۇنىڭدىن زاكات بېرىدۇ. ئەمما سودا  ئومۇمىسىنىبارچە ماللىرىنىڭ 

زاكات  نەرسىلەرگەۋە ئۇنىڭدىكى  زىنىماگ_  ئىشلىرىنى بېجىرىش ئۈچۈن تۇتۇلغان دۇكان
ائىرىسىگە كىرىدۇ. تىجارەت ماللىرى نەق پۇلغا كەلمەيدۇ. چۈنكى بۇ ئەشياالر قوللىنىش د

. ئەگەر تىجارەت مالالردۇرئوخشاشتۇر. چۈنكى ئۇالر پۇلغا ئالماشتۇرۇش ئۈچۈن تەييارالنغان 
_  پۇلماللىرىغا زاكات كەلمەيدىغان بولسا ئىدى، كۆپلىگەن بايالر بۇ پۇرسەتتىن پايدىلىنىپ 

تتى. ئۇنىڭ ئۈستىگە، ئىسالم مەملىكەتلىرىنىڭ لىرىنى زاكاتتىن قاچۇرۇپ ئااللىغان بوالمال
 كۆپلىرىنىڭ. بايالرنىڭ زىرائەتچىلىكتۇرتىجارەت بىلەن  ەسىمەنبئىقتىسادنىڭ  كۆپۈنچىسىدە

بولىدۇ.  سەۋەپ يوقىتىشىغازاكاتنى تەرك قىلىشى زاكاتنىڭ جەمئىيەتتىكى ئۆز ۋەزىپىسىنى 
ۋە ئۇنى شەرىئەت ئاساسلىرىنىڭ بىرى قىلىپ نەتىجىدە ئىسالم دىنىنىڭ زاكاتنى پەرز قىلىشتىكى 

 .(2)«بەلگىلىشىدىكى ھېكمەت يوقالغان بولىدۇ

 يىل ئىچىدىكى كىرىمنىڭ مەسىلىسى

غا ئىگە مال_  پۇلدا زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن زاكات ئۆلچىمىگە يېتەرلىك يۇقىرىبىز  
ئەسناسىدا قولغا كىرىپ بولغانغا تولۇق بىر يىل توشۇشى شەرت دېگەنىدۇق. ئەمما تىجارەت 

ئايرىم يىل ساناشقا ھاجەت يوق. پەقەت يىل _  ئۈچۈن ئايرىمھەربىرى تۇرىدىغان مالالرنىڭ 
نىڭ ھەممىسىگە مال_  پۇلبېشى ۋە ئاخىرى ھېسابقا ئېلىنىدۇ. يىلنىڭ ئاخىرىدا قولغا كەلگەن 

ر كادىر ياكى ئىشچىنىڭ بىراقال زاكات بېرىلىدۇ. مەسىلەن: ئايدا مىڭ يۈەن مائاش ئالىدىغان بى
 500ياكى  400ئالغان مائاشى ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ ئايلىق خىراجىتىدىن ئېشىپ ئۇ ھەر ئايدا 

قىلغان بولسا، يىل ئاخىرىدا ئۇنىڭ قولىدا بولغان ئومۇمىي پۇل مىقدارىدىن زاكات  قتىسادىئيۈەندىن 
 3000ئاخىرىغا كەلگەندە بۇ مەبلەغيۈەن بولۇپ، يىل  1000بېرىدۇ. ئۇنىڭ قولىدا يىل بېشىدا 

                                 
 .ئىمام بۇخارى ۋە ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى (1)

 ._ بەتتىن121شەيخ مەھمۇد شەلتۇت  «الفتاوى» (2)
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يۈەنگە يەتكەن بولسا، زاكات بېرىشتە يىل ئاخىرىدىكى قولىدا مەۋجۇت بولغان مەبلەغ ھېساب 
قېتىملىق مەبلەغ ھەربىر يۈەندىن زاكات بېرىدۇ. چۈنكى قولىغا چۈشكەن  3000قىلىنىدۇ يەنى 
ئازدىن _  دە كىشىنىڭ قولىغا ئازئايرىم يىل ساناش قىيىن ئىشتۇر. چۈنكى بەزى_  ئۈچۈن ئايرىم

پۇل كىرىپ تۇرىدۇ. قولىغا كىرگەن ھەر قېتىملىق پۇلنىڭ ۋاقتىنى بىلىش ۋە ھەر قېتىم كىرگەن 
پۇل ئۈچۈن يىل ساناش ھەقىقەتەن قىيىن ئىشتۇر. شۇڭا يىلنىڭ ئاخىرىدا قولىدا مەۋجۇت بولغان 

ۇ. چۈنكى ھەر ئايدا قولىغا كىرىم شۇنداق قىلىد تىجارەتچىلەرمۇمەبلەغدىن زاكات بېرىلىدۇ. 
غا ئايرىم يىل ساناش ۋە مال_  پۇلكىرىپ تۇرىدىغان تىجارەتچى ئۈچۈن ھەر قېتىم قولىغا كەلگەن 

ھەر قېتىمدا كىرگەن پۇل ئۈچۈن ئايرىم بىر يىلنى توشقۇزۇش تولىمۇ قىيىندۇر. شۇڭا 
رز بولۇشىغا يېتەرلىك مىقداردا زاكاتنىڭ پە ھۈنەرۋەن قاتارلىقالرتىجارەتچى، كادىر، ئىشچى ۋە 

غا ئىگە بولغىنىغا تولۇق بىر يىل تولغاندىن، يىل ئاخىرىدا قولىدا بار بولغان ئومۇمىي مال_  پۇل
ھېسابقا  كېمىيىشلەرپۇل مىقدارىنىڭ زاكىتىنى چىقىرىدۇ.ئەمما يىل ئوتتۇرىسىدىكى ئۆسۈش ياكى 

 .ھېسابتۇربولغىنى  ئېلىنمايدۇ. پەقەت زاكات بېرىدىغان ۋاقىتتا قولىدا

 ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى ھەققىدە

مالغا ئىگە بولغان _  دا، ئۆزىنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ نورمال ئېھتىياجىدىن تاشقىرى پۇليۇقىرى 
كىشى ئۈچۈن زاكاتنىڭ پەرز بولىدىغانلىقىنى ۋە ئۇنىڭ نورمال ئېھتىياجلىرىدىن سانىلىدىغان 

 فەقىھالرئاساسەن،  الرغاپىرىنسىپ. بۇ سۆزلىگەنىدۇقىغانلىقىنى ئىگىدارچىلىقىغا زاكات كەلمەيد
 ئىھتىياجياكى  سانىالمدۇئېھتىياجلىرىدىن  نورمالدىكىئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى ئۇالرنىڭ 

ئىختىالپ قىلىشقان: ئايالالرنىڭ  جىدىي؟ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە سانىالمدۇسىرتىدىكى بايلىقالردىن 
ئۇالرغا زاكات كەلمەيدۇ،  سانىغانالرىنى ئۇالرنىڭ نورمال ئېھتىياجلىرىدىن زىننەت بۇيۇملىر

ئىبنى  ردىنەساھابىل. لىرىپمەزھە ھەنبەلىدەپ قارار قىلغان. بۇنى دېگەنلەر شافىئىي، مالىكى ۋە 
. ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىنى ئۇالرنىڭ جابىرالردۇر، ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا ۋە مەرۆئ

ئېھتىياجىنىڭ سىرتىدىكى بايلىق دەپ قارىغانالر ئۇالرغا زاكات كېلىدۇ، دەپ قارار نورمال 
ئىبنى مەسئۇد، ئىبنى ئابباس ۋە سەئىد  ساھابىالردىنۋە  مەزھىبى ھەنەفىيقىلغان. بۇنى دېگەنلەر 

دەلىللىرى قىسقىچە بايان  نىڭپمەزھە. تۆۋەندە ھەر ئىككى دۇرەييەب قاتارلىقالرمۇسئىبنى 
 دۇ:قىلىنى

بولۇپ،  دېگۈچىلەر ،زاكات كەلمەيدۇ غابۇيۇملىرى، ئايالالرنىڭ زىننەت مەزھەپبىرىنچى  
 :تۆۋەندىكىچە دەلىللىرىنىڭ ئۇالر

 بۇيااۇملەرنىقىممەتلىااك بۇيااۇمالردىن ياسااالغان زىناانەت  قاتااارلىق كۈمااۈشئايااالالر ئااالتۇن،  .1 
كاېچەك _  ئىچامەك، كىايىم_  ياېمەك لادىكىنورما. بۇنداق قىلىش ئۇالرنىاڭ ئېھتىياجلىقتۇرقوللىنىشقا 
قۇرئااااان »ئىشااااتۇر. ئااااالالھ تائاااااال  ئېھتىياجلىرىاااادىكىئوخشاااااش  ئېھتىياجلىرىغااااازۆرۈر  قاتااااارلىق

كەلتۈرگاااۈچى مۇشااارىكالرغا رەددىااايە  ىكېرشااادە، قىزالرناااى ئالالھنىاااڭ قىزلىااارى، دەپ «كەرىااام

 ﴾ْليَننننِة َوهُننننَو فِنننني اْلِخَصنننناِم َ ْيننننُر ُمبِننننينٍ أََوَمننننْن يُنَشَّننننأُ فِنننني اْلحِ ﴿ بەرگەن سااااۆزىدە مۇنااااداق دېااااگەن:
زىباااۇزىننەت ئىچىاااادە چااااوڭ بولىااادىغان، مۇنازىرىاااادە مەقساااىتىنى ئوچااااۇق بايااااان  (ئااااۇالر)﴿يەناااى
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 .(1)﴾المدۇ؟(لىۋالسا بوقىاللمايدىغان )قىزالرنى ئالالھقا مەنسۇپ قى

 ئەشيالىرىدىنېرەكلىك قى ئايەتتە زىننەت بۇيۇملىرىنى ئايال جىنسىنىڭ كيۇقىرىئالالھ تائاال  
قىممەتلىك نەرسىلەردىن  قاتارلىق كۈمۈشقىلىپ كۆرسەتكەن. بۇنداق ئىكەن، ئايالالرنىڭ ئالتۇن، 

ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرى ئۇالرنىڭ كەم بولسا بولمايدىغان تەبىئىي ئېھتىياجلىرىدىن سانىلىدۇ. 
قى زىننەت بۇيۇملىرىنى رىيۇقىشۇڭا ئۇالرغا زاكات كەلمەسلىكى كېرەك. ئەگەر ئايالالر 

 تىجارەت بىلەن ئۆستۈرۈش مەقسىتىدە تۇتقان ۋە ساقلىغان بولسا ئۇنىڭغا ئەلۋەتتە زاكات كېلىدۇ.

ئەنھا ئۆزىنىڭ قېرىندىشى  يەلالھۇىرەزئائىشە »:ناملىق ئەسىرىدە «امۇۋەتت»ئىمام مالىك .2 
ۋە  «لىرىدىن زاكات بەرمەيتتىمۇھەممەدنىڭ يېتىم قىزلىرىنى باقاتتى، ئۇالرنىڭ زىننەت بۇيۇم

قىزلىرى ۋە چۆرىلىرى ئالتۇن بۇيۇملىرىنى تاقايتتى. ئابدۇلال ئىبنى  مەرنىڭۆئئابدۇلال ئىبنى 
 نى رىۋايەت قىلغان. ھەدىسلەردېگەن  (2).«بۇالرنىڭ زاكىتىنى چىقارمايتتى مەرۆئ

 ۋاتقانىقوللىنۆزلىرى ئ الرنىڭلئايا رمۇەساھابىلكۆرگىنىمىزدەك بەزى  داھەدىسلەرقى يۇقىرى 
زاكات كەلمەيدۇ دەيدىغان پىكىرىدە ئىدى. ئەگەر ئايالالرنىڭ بۇ زىننەت  لىرىغامبۇيۇزىننەت 

ئۇالرنى قولالنمىسا ياكى زاكات بېرىشتىن  ،سىرتىدا بولۇپ ئىھتىياجلىرىنىڭبۇيۇملىرى ئۆز 
بىردەك ئىتتىپاقى  ىماالرنىڭئۆلقېچىپ نەق پۇللىرىغا بۇ بۇيۇمالرنى ئېلىپ ساقلىغان بولسا، پۈتۈن 

 بىلەن ئۇنىڭغا زاكات كېلىدۇ.

 بولۇپ، دېگۈچىلەر ،لىدۇكېزاكات غا ، ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىمەزھەپئىككىنچى  
 نىڭ دەلىللىرى مۇنداق:ئۇالر

بولغان ئىككى ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا  بىلەيزۈكلىرىقوللىرىدا ئالتۇن ».1 
 ى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالردىن سورىدى:كېلىۋىد

 ؟بەردىڭالمۇبۇالرنىڭ زاكىتىنى _  

 دېدى ئايالالر، بۇ ۋاقىتتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇالرغا دېدى:_  ھلالۇيارەسۇلياق، _  

 ياقتۇرامسىلەر؟ سېلىنىشنىئوتتىن بىلەيزۈك  قوللىرىڭالرغاسىلەر قىيامەت كۈنى _  

 ،ھلالۇيارەسۇل ياقتۇرمايمىزە ياق، ئەلۋەتت_  

 .(3)دېدى_  نداقتا بۇالرنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىڭالرۇئ_  

 كۈمۈشپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قولۇمدىكى دەيدۇكى،  ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا. 2 
  ئۈزۈكلەرنى كۆرۈپ،

 دەپ سورىۋىدى، مەن ئۇنىڭغا :_  بۇ نېمە ئەي ئائىشە؟_  

 جاۋاپدەپ  – ھلالۇيارەسۇلزىننەتلىنىش مەقسىتىدە ياساتقان ئىدىم ئۈچۈن  لىبۇالرنى سى_  
 بەردىم، ئاندىن ئۇ مەندىن سورىدى:

                                 
 ._ ئايەت18زۇخرۇف سۈرىسى  (1)

 ._ بەت250_ توم 1« امۇۋەتت» (2)

 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى. (3)
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 بۇالرنىڭ زاكىتىنى بەردىڭىزمۇ؟_  

 ياق._  

 .(1)«، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىدى_  كىرىشىڭىز ئۈچۈن بۇنىڭ ئۆزى يېتەرلىك قادوزاخ_  

ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  رەزىيەلالھۇ ۇدئمەسئابدۇلال ئىبنى .3 
 بۇيۇملىرىڭالرنىڭجامائەسى! زىننەت  الالريئائەي »سۆزلەپ  نوتۇقئەلەيھىسساالم بىزگە 

ئەھلىدىن  دوزاخ كۆپلىرىڭالرنىڭسىلەرنىڭ ئەگەر بەرمىسەڭالر، بۇ  ،ڭالربېرىزاكىتىنى 
 . دېدى (2)«بولىدۇ سەۋەپ بولۇشۇڭالرغا

ڭ مبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇسۇلمان ئايالالرنى زىننەت بۇيۇملىرىنىبۇ ھەدىستىن پەيغە 
 زاكىتىنى بېرىشكە بۇيرۇغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ.

سەلىمە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، مەن پەيغەمبەر  ۇئۇمم.4 
 ۇئكېلەمدۇ؟ دەپ سورىۋىدىم، زاكات  غائەلەيھىسساالمدىن ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى

 ىدى.ئ دېگەن (3)«ئەلۋەتتە زاكات بېرىشىڭىز كېرەك»:ماڭا

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دېگەن:  ۋىسىدىنوب شۇئەيبئەمر ئىبنى .5 
 .(4)«نىڭ زاكىتىنى بېرىىشكە بۇيرۇغانئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى

ئەنھۇ ئەبۇ مۇساغا:  رەزىيالالھۇ تابخەتئىبنى  ئۇمەركۆرە،  رىۋايىتىگە نىڭبەيھەقىئىمام  . 6
، ئۇالر زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتىنى ئادا بۇيرىغىنكىيېنىڭدىكى مۇسۇلمان ئايالالرغا »

 يازغان.  مەكتۇبدەپ  (5)«قىلسۇن

 خۇالسە: 

نىڭ ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتى توغرىلىق ئۆز فەقىھالرقىالر يۇقىرى» 
 ھەنبەلى، مالىكى ۋە شافىئىدەلىللىرى بولۇپ،  كەلتۈرگەنرۈش ئۈچۈن كۆرۈشلىرىنى كۈچلەندۈ

ئايالالر ئۈچۈن  رايىدائايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىغا زاكات كەلمەيدۇ دېگەن  لىرىنىڭپمەزھە
ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىغا  ىنىڭپمەزھى ھەنەفىيۋە كەڭچىلىك باردۇر. ئەمما  ئۇڭايلىق

 ايى دەلىل جەھەتتە كۈچلۈكتۇر. بۇنىڭدا ئېھتىياتچانلىق كۆزدە تۇتۇلغان.زاكات كېلىدۇ دېگەن ر

ئاساسلىنىپ دەيمىزكى، ئايالالرنىڭ  قاراشلىرىغا مەزھەپقى ئوخشاش بولمىغان يۇقىرى 
ئۈچۈن زاكات  پۇرسەتپەرەسلەرزىننەت بۇيۇملىرى ئۈچۈن مۇتلەق زاكات كەلمەيدۇ دېيىش، 

. نەتىجىدە، بەزى كىشىلەر زىننەت بۇيۇملىرىغا ەرگەنلىكتۇرببېرىشتىن قېچىش ئىشىكىنى ئېچىپ 
ۋە باشقا قىممەتلىك  كۈمۈشزاكات كەلمەيدۇ دېگەننى باھانە قىلىپ بار پۇلىغا ئالتۇن، 

ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرىنى سېتىۋېلىپ ساقالش ئارقىلىق زاكات پەرزىنى ئادا  ئەشياالردىن

                                 
 ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى.ئىمام  (1)
 ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى. (2)
 .ئىمام ئەبۇ داۋۇد ۋە ئىمام مالىك رىۋايىتى (3)

 .ئىمام نەسائى ۋە تىرمىزى رىۋايىتى (4)

 .ئىمام بەيھەقى رىۋايىتى (5)
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ئېھتىياج  قاتارلىقيېسىر _  بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن پېقىر ، يېتىمقىلىشتىن باش تارتىشتا غەلىبە قىلغان 
 قىلغان بولىدۇ. زايائىگىلىرىنىڭ ھەقلىرىنى 

 بۇلوپكاھالدا دەيمىزكى، بىلەيزۈك، ئۈزۈك،  بىرلەشتۈرگەندەلىللىرىنى  ئۆلىماالرنىڭشۇڭا  
نورماللىقتىن چەتنەپ  ۋە ئىشلىتىدىغانزىننەت بۇيۇملىرىدىن ئىبارەت ئادەتتە ئايالالر  قاتارلىق

كەتمىگەن ھالدىكى زىننەت بۇيۇملىرى ئۈچۈن زاكات كەلمەيدۇ. ئەمما ئادەتتىكى نورماللىقتىن 
ئېشىپ كەتكەن، نورمال ئېھتىياجنىڭ سىرتىدا بولۇپ، ئۇنى قولالنماستىن نەق پۇل ئورنىدا 

تا يۈزمىڭ دولالرلىق : ئون مىڭ ھەتيۇقىرىساقلىغان ياكى قىممىتى نورمال باھادىن پەۋقۇلئاددە 
 .(1)«كېلىدىغانلىقىدا شەك يوق اتزاكغا قىممەتكە ئىگە زىننەت بۇيۇملىرى

نىڭ ‹قۇرئان كەرىم›»ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دېگەن:  «ھەدىس ئىلىملىرى» خەتتابىيئىمام  
ۇ زاكات ھەققىدە كەلگەن ئومۇمىي ئايەتلىرى ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرى ئۈچۈن زاكات كېلىد

شۇنداق. ئېھتىياج يۈزىسىدىن  مۇھەدىسلەردەيدىغانالرنىڭ پىكىرلىرىنىڭ ھەقلىقىنى كۈچلەندۈرىدۇ. 
 .(2)«بولسىمۇ ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىشى كېرەك

ئايالالرنىڭ ئادەتتە ئۆزلىرى »:ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دېگەن «المغني» قۇدامەئىبنى  
زاكات كەلمەيدۇ. ئەمما پۇلغا ئېھتىياج تېپىلغاندا سېتىپ  ن ئۈچۈان زىننەت بۇيۇملىرى قوللىنىۋاتق

خەجلەش نىيىتى بىلەن ساقالپ قويۇلغان زىننەت بۇيۇملىرى ئۈچۈن زاكات كېلىدۇ. شۇنىڭدەك، 
زاكات بېرىشتىن نىيىتىدە سېتىۋالغان زىننەت بۇيۇملىرىغىمۇ زاكات كېلىدۇ، ئەلۋەتتە پەقەت ئۆزى 

ھالدا ئالتۇن،  ئويغۇنزاكات ساقىت بولىدۇ. ئېقىۋاتقان ئادەتكە  تۇتقانلىرىدىنالشلىتىش ئۈچۈن ئى
قاتارلىق زىننەت  پكاالوبياسالغان بىلەيزۈك، ئۈزۈك  ئەشياالردىنقىممەتلىك  قاتارلىق كۈمۈش

ت باھالىق ئوخشىمايدىغان ئاالھىدە قىممەبۇيۇملىرىغا زاكات كەلمەيدۇ. ئەمما ئېقىۋاتقان ئادەتكە 
 . (3)«زىننەت بۇيۇملىرىغا زاكات كېلىدۇ

نىڭ ئايالالرنىڭ زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتى ھەققىدىكى كۆرۈشلىرى فەقىھالرقىالر يۇقىرى 
چۈشكەن بولسىمۇ، ئايالالرنىڭ نورمال  ئىختىالپقابولۇپ، ئۇالر بۇ مەسىلە ئۈستىدە 

ۋە باھاسى پەۋقۇلئاددە قىممەتلىك بولغان  النغانقسائېھتىياجلىرىنىڭ سىرتىدا بولغان، پۇل ئورنىدا 
. زاكات ئەسلىدە ئىتتىپاقتۇرزىننەت بۇيۇملىرى ئۈچۈن زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىدە ھەممە بىردەك 

ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ  ايېسىرالرنىڭ ۋە باشق_  ، يېتىمپېقىرالرنىڭمۇسۇلمانالر جەمئىيىتىدىكى 
لىرىنى بىر ئاز بولسىمۇ يەڭگىللىتىش ئۈچۈن پەرز قىلىنغان يۈزلىرىنى كۈلدۈرۈش، ئۇالرنىڭ يۈك
ئەلۋەتتە ياخشى ۋە ئەۋزەلدۇر. ئالالھ تائاال  بەرمىگەندىنمۇھىم بىر پەرزدۇر. زاكات بېرىش 

ھەسسە ۋە خالىسا ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ  700قۇرئاندا، ئالالھ يولىدا بىر يۈەن سەرپ قىلغان كىشىگە 
قىنى ۋەدە قىلغان. شۇڭا بۇ مەسىلىدە ھەركىم ئۆزىنىڭ ۋىجدانى بېرىدىغانلى ساۋاپبەرىكەت ۋە 

ۋە مۇسۇلمانلىق سۈپىتى بىلەن شۈبھىلەردىن يىراق بولۇپ ئېھتىيات بىلەن  ھېسابلىشىشىبىلەن 
تولىمۇ زۆرۈردۇر. ئايالالر زىننەتلىنىش ئۈچۈن قوللىنىدىغان ئالماس، مەرۋايىت  كۆرىشىئىش 

دا بايان قىلىنغان ئالتۇن، كۈمۈشتىن ياسالغان يۇقىرى، ىرىدەنەزشەرىئەت  زەبەرجەدلەرمۇۋە 

                                 
 ._ بەت48ئەلى سابۇنىي  م. «زاكات پەرزى » (1)

 ._ بەت291_ توم 1خەتتابىي  « علوم الحديث » (2)

 .ئىبنى قۇدامە، _ بەت220_ توم 4 «المغني » (3)
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زاكات كەلمەيدۇ. ئېھتىياجنىڭ سىرتىدا  قوللىنىۋاتقانلىرىغازىننەت بۇيۇملىرىغا ئوخشاش بولۇپ، 
زاكات كېلىدۇ. زىننەت بۇيۇملىرىنىڭ زاكىتىنى خەلق پۇلىدىن  ساقالنغانلىرىغابولۇپ پۇل ئورنىدا 

)يۈزدىن  2،5بېرىش مىقدارى نەق پۇلنىڭ زاكات مىقدارى بويىچە، %بەرسە بولىدۇ. زاكات 
 ئىككى يېرىم پىرسەنت(دۇر.

 باشقىالرنىڭ ئۈستىدىكى قەرزنىڭ زاكىتى

 باشقىالرنىڭ ئۈستىدىكى قەرز ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ:»ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ:  

 ا، شۇ چاغدا دەرھال، قەرزنى قاچان تەلەپ قىلسئۈستىدىكى قەرزنى ئېتىراپ قىلغان .1 
ىغان گەرچە بۇ قرزنى تاپشۇرۇپ ئالمىنىڭ ئۈستىدىكى قەرز بولۇپ، كىش قايتۇرۇپ بېرەلەيدىغان

ولۇق تمېلىنىڭ زاكىتىنى ئايرىغان چاغدا _  بولسىمۇ، ئۇنىڭ زاكىتىنى ھەر يىلى قولىدىكى پۇل
ەق ولىدا بولغان نقولىدىكى قەرز ئۆز ئىگىسىنىڭ ق مۇنداق كىشىنىڭپەرزدۇر. چۈنكى ئايرىش 

 پۇلغا ئوخشاشتۇر. 

ئۇزۇنغا  بېرەلەيدىغان شارائىتتا ئەمەس ياكى . ئۈستىدىكى قەرزنى ئېتىراپ قىلىدىغان، ئەمما2
ېنىۋالغان كىشىنىڭ ئۈستىدىكى قەرز بولۇپ، بۇنداق قەرزگە قەرزگە تياكى  سوزۇۋېتىدىغان ۋە

زاكات كەلمەيدۇ. ئەمما ئەگەر تاپشۇرۇپ ئالسا، بىر يىللىقنىڭ زاكىتىنى بېرىۋەتسە ياخشى، لېكىن 
 . (1)«پەرز ئەمەس

سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن ئەلالمە مۇھەممەد ئىبنى سالىھ ئۇسەيمىن مۇنداق 
ۈستىدىكى قەرزنى ئېتىراپ قىلغان، قەرزنى قاچان تەلەپ قىلسا قايتۇرااليدىغان، باي ئ»دېگەن: 

ئادەمنىڭ ئۈستىدىكى قەرزگە ھەر يىلى زاكات كېلىدۇ. چۈنكى ئۇنى تاپشۇرۇپ ئالمىغان 
ئەمما ئادا قىلىشنى قەرزنى تاپشۇرۇپ ئالغاندا ئادا  بولسىمۇ، ئۇنىڭ قولىدا بولغانغا ئوخشاشتۇر.

مېلىنىڭ زاكىتىنى ئايرىغاندا ھەر يىلى ئادا قىلسىمۇ بولىدۇ. _  ولىدۇ، قولىدىكى پۇلقىلسىمۇ ب
ئۈستىدىكى قەرزنى ئەمما  ئاۋۋالقىسى رۇخسەت، كېيىنكىسى ياخشى ئەمەلگە ئالدىرىغانلىقتۇر.

بېرەلمەيدىغان ياكى ئۇزۇنغا سوزۇۋېتىدىغان كىشىنىڭ ئۈستىدىكى قەرزگە زاكات كەلمەيدۇ. ھەتتا 
ەرز ئون يىل قالسىمۇ زاكات پەرز ئەمەس. ئەمما تاپشۇرۇپ ئالغاندا شۇ بىر يىلنىڭ بۇ ق

 . (2)«زاكىتىنىال بېرىدۇ، ئۆتۈپ كەتكەن يىلالرنىڭ زاكىتىنى بېرىش پەرز ئەمەس

 چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتى

شى يېيىلىدىغان ۆبۇ ماۋزۇدىكى چاۋار ماللىرىدىن تۆگە، كاال، قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق گ 

ْت َلكُْم َبِهيَمةُ اْْلَْنَعامِ ﴿ دە:«قۇرئان كەرىم»ھايۋانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. ئالالھ تائاال  ﴾  أُِحلَّ

 دەيدۇ.  (3)﴾سىلەرگە )قوي، كاال، تۆگە ۋە ئۆچكە قاتارلىق( ھايۋانالر ھاالل قىلىندى﴿يەنى

                                 

 «مۇنەججىد پەتىۋالىدى ھئەلالمە مۇھەممەد ئىبنى سالى»سەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن  (1)

 نومۇرلۇق پەتىۋادىن. -125854

 

 نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابى. -1117« تىۋالىرىئەلالمە مۇھەممەد ئىبنى سالىھ ئۇسەيمىن پە» (2)

 ._ ئايەت1مائىدە سۈرىسى  (3)
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زاكات بېرىش  نلىرىغاباققابېرىپ  قويۇپبۇ ئايەتتە بايان قىلىنغان چارۋا ماللىرىدىن يايالقتا  
قىلىش ئۈچۈن تۇتۇلمىغان بولسا زاكات كەلمەيدۇ.  بوداقچىلىق باققانلىرىغاپەرزدۇر. ئەمما ئۆيدە 

ھايۋانالرغىمۇ زاكات كەلمەيدۇ.  يېيىلمەيدىغانقاتارلىق گۆشى  خېچىرشۇنىڭدەك، ئېشەك، 
رىنى ئارتىشى ئۈچۈن ۈكلىيئۈستىگە ئىنسانالرنىڭ مىنىشى ۋە ئۇالرنى  چۈنكى ئالالھ تائاال 

 ﴾َواْلَخْيَل َواْلبَِغاَل َواْلَحِميَر ِلتَْرَكبُوَها َوِزيَنة  ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دېگەن:بولۇپ،  ياراتقان

 .(1)﴾ۋە ئېشەكنى مىنىشىڭالر ۋە زىننەت ئۈچۈن ياراتتى خېچىرنىئالالھ ئاتنى، ﴿يەنى

 چارۋا ماللىرىغا زاكات كېلىشىنىڭ شەرتلىرى

 بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىچە: 3للىرىغا زاكاتنىڭ پەرز بولۇشىنىڭ شەرتىچارۋا ما 

 بېرىپ بېقىلغان بولۇشى. قويۇپيىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى ئۇنىڭ كۆپرەكىدە يايالقالرغا  .1 

 تولۇق بىر يىل توشقان بولۇشى. ئۆتكىنىگەئىگىسىنىڭ مۈلكىگە  .2 

 ەمگە يەتكەن بولۇشى.زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ئۆلچ .3 

 قى شەرتلەرنىڭ تەپسىالتى تۆۋەندىكىچە:يۇقىرى 

بېرىپ بېقىلغان بولۇشى.  قويۇپيىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى ئۇنىڭ كۆپرەكىدە يايالقالردا  .1
تىن 40 زاكىتىدايايالقتا بېقىلغان قوينىڭ » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن:

 .(2)«ي زاكات بېرىلىدۇوبىر ق ابولغانلىرىغ گىچىلىك120

، ئۇالرنىڭ يىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى ئۇنىڭ كۆپرەكىدە يايالقالردا زاكىتىداچارۋا ماللىرىنىڭ  
 قويۇپبېرىپ بېقىلغان بولۇشىنى شەرت قىلىنغانلىقىنىڭ ھېكمىتى شۇكى، يايالقالردا  قويۇپ

يدۇ. ئەمما ئۆيدە بېقىلغان مالالرنىڭ بېرىپ بېقىلغان مالالر ئىگىسىدىن ئارتۇق چىقىم تەلەپ قىلما
چىقىملىرى جاپالىرى كۆپ بولىدۇ. شۇكى ئىسالم دىنى مال ئىگىلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە رىئايە 

 قىلىنغانلىقتىن ئۆيدە بېقىلغان مالالرغا زاكات بېرىشنى پەرز قىلمىغان.

ىسالم دىنى مال چارۋا ماللىرىغا ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل تولغان بولۇشى بولۇپ، ئ .2
 نەسىللىنىپئىگىلىرىنىڭ ئەسلىي ماللىرىنى زاكات ئۈچۈن چىقىم قىلماسلىقى، بەلكى بىر يىل ئىچىدە 

 بىرقىسمى بىلەن زاكاتنى ئادا قىلىشىنى كۆزلەپ بۇ شەرتنى بەلگىلىگەن. كۆپەيگەنلىرىنىڭ

كەن بولۇشى يەت گەمئۆلچەچارۋا ماللىرىنىڭ زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن يېتەرلىك  .3
بولۇپ، چارۋىالرنىڭ تۈرى ۋە سانى ئېتىبارى بىلەن ئۇالرغا كېلىدىغان زاكات مىقدارىمۇ 
 ئوخشاش بولمايدۇ. تۆۋەندە چارۋا ماللىرىدىن ھەر بىرىنىڭ زاكات مىقدارى بايان قىلىنىدۇ.

 تۆگىنىڭ زاكات مىقدارى

ەشكە يەتكەندە، ئۇنىڭدىن سانى بەشكە يەتمىگەن تۆگىگە زاكات كەلمەيدۇ. تۆگىنىڭ سانى ب 
بەش تۆگە ھەربىر  يىگىرمىگىچەبىر قوي، ئونغا يەتكەندە ئىككى قوي زاكات بېرىلىدۇ. بەشتىن 

تىن ئاشقاندىن كېيىن ئەھۋال باشقىچە  25ئۈچۈن بىردىن قوي زاكات بېرىلىدۇ. تۆگىنىڭ سانى 

                                 
 ._ ئايەت8نەھل سۈرىسى  (1)

 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (2)
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 بولىدۇ.

 تۆۋەندىكى جەدۋەلگە قاراڭ:

 زاكات مىقدارى تۆگە سانى

1  _4  
 زاكات كەلمەيدۇ.

5  _9  
 قوي 1

 قوي 2  14_  10

 قوي 3  19_  15

 قوي 4  24_  20

 1چىشى تۆگىدىن   35_  25

 1ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن  45_  36

 1تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن   60_  46

 1بەش ياشلىق چىشى تۆگىدىن   75_  61

 2ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن   90_  76

 2تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن   120_  91

 3ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن  129_  121

 2 ياشلىقتىن، ئۈچ 1تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 139_  130

 2 ياشلىقتىن، ئۈچ 2تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 149_  140

 3تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن  159_  150

 4ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن   169_  160

 1 ياشلىقتىن، تۆت 3ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 179_  170

 2 ياشلىقتىن، تۆت 2ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن 189_  180
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 1 ياشلىقتىن، ئۈچ 3تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن 199_  190

 5 ياشلىقتىن، ئۈچ 4تۆت ياشلىق چىشى تۆگىدىن  209_  200

 

تۆگە ئۈچۈن تۆت ياشلىق چىشى  50ىر ھەربقى مىقداردىن ئاشقاندا، يۇقىرىتۆگىلەرنىڭ سانى 
تۆگە ئۈچۈن ئۈچ ياشلىق چىشى تۆگىدىن بىر تۆگە ھېسابى بويىچە  40ھەربىر تۆگىدىن بىر، 

بېرىلىدىغان تۆگىلەرنىڭ جىنسى  زاكىتىدازاكات بېرىلىدۇ. جەدۋەلدە كۆرگىنىمىزدەك، تۆگىلەرنىڭ 
 پەقەت چىشى تۆگىلەردىن ئىبارەتتۇر.

بولماستىن، بەلكى پەيغەمبەر  ئىجتىھادلىرىدىننىڭ فەقىھالرلەر قى بەلگىلىمىيۇقىرى 
رىۋايەت قىلغان بىر  بۇخارى. ئىمام مىقدارىدۇرئەلەيھىسساالم ئۆزى بەلگىلەپ بەرگەن زاكات 

بۇ بەلگىلىمىلەر قەيت قىلىنغان. بۇ بەلگىلىمىلەرگە نەزەر سالىدىغان بولساق، ئالالھ تائاال  ھەدىستا
اسەن، قوي، كاال ۋە ئۆچكە قاتارلىق چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتىنى بۇ مالالرنىڭ ئۆز ھېكمىتىگە ئاس

يەتمىگەن تۆگىنىڭ زاكىتى ئۈچۈن  كە25ئۆز جىنسىدىن بېرىشنى پەرز قىلغان بولسىمۇ، 
ۋە بايالردىن ئىبارەت ھەر ئىككى تەرەپنىڭ  پېقىرالرقويالردىن بېرىشنى بەلگىلىگەن. بۇنىڭدا، 

تۆگىگە ئىگە بولغان كىشى ئىسالم  5تۇلغان بولۇشى مۇمكىن، چۈنكى مەنپەئەتى كۆزدە تۇ
 1تۆگىدىن  5ئۇنىڭغا زاكات بېرىش پەرز بولىدۇ. ئەمما  سەۋەپتىنباي ھېسابلىنىدۇ. بۇ  نەزىرىدە

 5تۆگە زاكات بېرىشنى بەلگىلەش تۆگە ئىگىلىرىنىڭ مەنپەئەتىگە رىئايە قىلمىغانلىق بولىدۇ. 
ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ  اۋە باشق پېقىرالرنىڭبولسا  بەلگىلىمەسلىكاكاتنى تۆگىسى بار ئادەمگە ز

قىلغانلىق بولىدۇ. شۇڭا ئالالھ تائاال تۆگىلەرنىڭ زاكات مىقدارىنى پەيغەمبىرىنىڭ  زاياھەقلىرىنى 
 قى جەدۋەلدىكى بويىچە بەلگىلىگەن.يۇقىرىۋاسىتىسى بىلەن 

 كالىنىڭ زاكىتى

 چىلىكۈيەتمىگ غا 30. كاال سانى پەرقلىقتۇر زاكىتىدىنويالرنىڭ كالىنىڭ زاكىتى تۆگە ۋە ق 
يەتسە، ئۇالرغا ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل  غا30ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ. كالىالرنىڭ سانى 

كالىغا  30بېرىپ بېقىلغان بولسا  قويۇپئۆتكەن ۋە يىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى كۆپرەكىدە يايالقالردا 
 كاال زاكات بېرىدۇ. 1ياشلىق كالىدىن  2

 تۆۋەندىكى جەدۋەلگە قاراڭ: 

 

 زاكات مىقدارى كاال سانى

 زاكات كەلمەيدۇ. 29_  1

 1ئىككى ياشلىق ئەركەك ياكى چىشى كالىدىن 39_  30
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 1ئۈچ ياشلىق چىشى كالىدىن  59_  40

 2ئىككى ياشلىق ئەركەك ياكى چىشى كالىدىن 69_  60

 1ئەركەكتىن، ئىككى ياشلىق 1ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 79_  70

 2ئۈچ ياشلىق چىشى كالىدىن  89_  80

 3ئىككى ياشلىق چىشى كالىدىن  99_  90

 2ئەركەكتىن، ئىككى ياشلىق 1ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 109_  100

 1ئەركەكتىن، ئىككى ياشلىق 2ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 119_  110

 كاال زاكات بېرىلىدۇ. 4ىقتىنياشلياكى ئىككى  3ئۈچ ياشلىق چىشىدىن 129_  120

ياشلىق چىشى  2كالىدىن  30ھەربىر ئاشقاندا،  جەدۋەلدىكىلەردىنقى يۇقىرىكالىالرنىڭ سانى 
كاال ھېسابى بويىچە  1ياشلىق چىشى كالىدىن 3كالىدىن  40ھەربىر ، 1ياكى ئەركەك كالىدىن

 زاكات بېرىلىدۇ.

المنىڭ كۆرسەتمىسىگە ئاساسەن شۇنداق پەيغەمبەر ئەلەيھىسسا بەلگىلىمىلەرمۇقى يۇقىرى 
 بەلگىلەنگەن.

 قويالرنىڭ زاكىتى

 ئەرەپئىسالم دىنىنىڭ زاكات سىستېمىسى بويىچە، قوي بىلەن ئۆچكە ئوخشاشتۇر. چۈنكى  
سۆزى قوي ۋە ئۆچكە ھەر ئىككى جىنسنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا تۆۋەندە  « غەنەم»تىلىدىكى 

ەينى ۋاقىتتا بۇ ئىبارە قوي بىلەن ئۆچكە ھەر ئىككىسىنى ئىبارىسى سۆزلىنىدۇ، ئ «قوي»
 ئىپادىلەيدۇ.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۆزى بەلگىلىگەن بولۇپ، سانى  مىقدارىنىمۇقويالرنىڭ زاكات  
يەتسە، يىلنىڭ ھەممىسىدە ياكى  قا40يەتمىگەن قويغا زاكات كەلمەيدۇ. قويالرنىڭ سانى  قا40

بېرىپ بېقىلغان ۋە بۇ قويالرغا ئىگە بولغانغا تولۇق بىر يىل  قويۇپدا كۆپرەك قىسمىدا يايالقالر
 قوي زاكات بېرىلىدۇ. 1بولغان قويدىن  گىچىلىك 120تىن  40توشقان بولسا 

 تۆۋەندىكى جەدۋەلگە قاراڭ: 

 زاكات مىقدارى سانى قوي

 زاكات كەلمەيدۇ. 30_  1
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 1بىر ياشتىن ئاشقان قويدىن  120_  40

 قوي 2 200_  121

 قوي 3 399_  201

 قوي 4 499_  400

 قوي 5 599_  500

 قوي 6 699_  600

 قوي زاكات بېرىلىدۇ. 7 799_  700

 

 1قوي ئۈچۈن  100ھەربىر قى جەدۋەلدىكى مىقداردىن ئاشقاندا، يۇقىرىقويالرنىڭ سانى 
 قويدىن زاكات بېرىش ھېسابى بويىچە زاكات بېرىلىدۇ.

رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم قويالرنىڭ زاكىتى  الدىنئابدۇلسالىم ئىبنى  
دىن  120قوي،  1بولغان قويالر ئۈچۈن  گىچە 120تىن  40سانى »: ھەققىدە مۇنداق دېگەن

دىن ئاشقاندىن كېيىن  300قوي، قوي سانى  3 گىچە 300دىن  200قوي،  2 گىچە 200
پ زاكات بېرىلىدۇ. زاكات بېرىشتە، قېرى ۋە قويدىن ھېسابال 1قوي ئۈچۈن  100ھەربىر 

 رىۋايىتى( ماجا)ئىبنى . «قاتتىق ئۇرۇق قويالرنى بېرىشكە بولمايدۇ

 :ئەسكەرتىش 

ئايلىقتىن چوڭ ۋە ئۆچكىلەرنىڭ زاكىتى  6قوينىڭ زاكىتى ئۈچۈن بېرىلىدىغان قويالرنىڭ  
بۇنىڭدىن كىچىك بولغان  بولۇشى شەرتتۇر. تۆگەتكەنياشنى  1ئۈچۈن بېرىلىدىغان ئۆچكىنىڭ 

زاكاتقا ھېسابالپ بېرىش بىلەن زاكات ئادا تاپمايدۇ. قۇربانلىق قىلىنىدىغان  لەرنىىتېكقوزا ياكى 
 قوي ۋە ئۆچكىلەر ئۈچۈنمۇ بۇ شەرت تەلەپ قىلىنىدۇ.

 ئاتالرغا زاكات كېلەمدۇ؟

پەقەت ئۇالرنى ئىتتىپاقى بويىچە، ئاتالرغا زاكات كەلمەيدۇ.  كۆپۈنچىسىنىڭدىن فەقىھالر 
تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇالرغا زاكات كېلىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا ئاتالر 

 تىجارەت ماللىرى قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ.

 ئاتقا زاكات كەلمەيدۇ دەيدىغان ئالىمالرنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە: 

ىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىن.1 



 43 

 .(1)«مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىلكىدىكى ئاتلىرى بىلەن قوللىرىغا زاكات كەلمەيدۇ»مۇنداق دېگەن: 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر  تالىبئەلى ئىبنى ئەبۇ .2 
بېرىش كەچۈرۈم  زاكات للىرىڭالردىنۇقبىلەن  ئاتلىرىڭالرسىلەردىن »ئەلەيھىسساالم: 

 .دېگەن (2)«قىلىندى

ئەركەك ۋە چىشىدىن ئىبارەت  ھەنىفەئىمام ئەزەم ئەبۇ  پېشىۋاسى ىنىڭپمەزھى ھەنەفىيئەمما  
ھەر ئىككى جىنستىن ئاتلىرى بولغان ئادەمنىڭ بۇ ئاتالر ئۈچۈن زاكات بېرىشى پەرز ئىكەنلىكىنى 

ئەسەردە  قناملى «الھدايە»زدە تۇتۇلغان. كۆ نەسىللىنىدىغانلىقىسۆزلەيدۇ. بۇنىڭدا ئاتالرنىڭ 
 10ئات ئۈچۈن خالىسا بىر دىنار، خالىسا ھەربىر ئات ئىگىلىرى »مۇنداق دەپ قەيت قىلىنغان: 

مەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمۇ شۇنداق قىالتتى. ئەمما ئاتقا زاكات ۆدىرھەم زاكات بېرىدۇ. چۈنكى ئ
 ‹ئاتنىڭ زاكىتى سىلەردىن كەچۈرۈم قىلىندى› كەلمەيدۇ دېگۈچىلەرنىڭ دەلىلى بولغان ھەدىستىكى

دېگەن سۆزدە غازاتقا ئىشلىتىلىدىغان ئاتالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بۇنداق ئاتالرغا زاكات 
. چۈنكى ئۇالر نورمال ئېھتىياجالردىن ئىتتىپاقتۇرئىگىلىرى  مەزھەپكەلمەيدىغانلىقىغا پۈتۈن 

 .(3)«سانىلىدۇ

. ئەمما دۇرىئىگمەيدۇ دەيدىغانالرنىڭ قاراشلىرى كۈچكە خۇالسە قىلغاندا، ئاتقا زاكات كەل 
ھېچ  كېلىدىغانلىقدائات ئېلىپ سېتىش ئارقىلىق ئات تىجارىتى قىلىدىغانالرنىڭ ئاتلىرىغا زاكات 

ئىختىالپ يوقتۇر. چۈنكى بۇنداق ئاتالر تىجارەت ماللىرىنىڭ قاتارىدىن سانىلىدۇ. نەتىجىدە، 
 زاكات بېرىش پەرزدۇر. 2.5زاكات مىقدارى بويىچە %تىجارەت ماللىرىنىڭ  ئاتالردىن

 زاكىتى نىڭىالرتىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان چارۋ

بىلەن تۇتۇلغان تۆگە، كاال، ئات، قوي ۋە ئۆچكە قاتارلىق مالالرنىڭ  مەقسىدىتىجارەت  
زاكىتىنى ئادا قىلىشتا ئۇالرنىڭ سانى ۋە تۈرى ئېتىبارى بىلەن ئەمەس، بەلكى نەق پۇلغا 

ئېتىبارى بويىچە زاكات بېرىلىدۇ. شۇڭا تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان بۇ  ىممىتىقۇرۇلغان سۇند
، ئېلىنماستىنسان ۋە مىقدارالر ھېسابقا  جەدۋەەللردىكىدا ئۆتكەن يۇقىرى زاكىتىدامالالرنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئومۇمىي قىممىتى ھېساب قىلىنىدۇ. مالالرنىڭ ئومۇمىي قىممىتى نەق پۇلنىڭ زاكات 
 زاكىتىنىڭىگە يەتكەن بولۇش شەرتى بىلەن بۇ مالالرغا زاكات پەرز بولىدۇ ۋە نەق پۇل ئۆلچىم

 زاكات بېرىلىدۇ. 2.5مىقدارى بويىچە بۇ مالالردىن %

تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلماقچى بولغان ئادەم، » 
ەق پۇلىغا قوشۇپ تۇرۇپ ھەممىسىنىڭ مالالرنىڭ قىممىتىنى ھېسابالپ، ئۆزىنىڭ يېنىدىكى ن

زاكات بېرىدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ ئىلكىدىكى چارۋىلىرىنىڭ خەلق  2.5%ئومۇمىي پۇل مىقدارىدىن 
قىممىتى نەق پۇلدىن زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتمىگەن بولسىمۇ، سان جەھەتتىن  پۇلىدىكى

تۇتۇلمىغان ئادەتتىكى  زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتكەن بولسا بۇ چارۋىالر تىجارەت ئۈچۈن
سان ۋە مىقدار بويىچە زاكات  جەدۋەەللردىكىقى يۇقىرىچارۋىالرغا ئوخشاش مۇئامىلە قىلىنىپ، 

                                 
 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (1)

 .ئىمام ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى (2)

 ._ بەت: مەرغىنانى108_ توم 1الھدايە  (3)
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 .(1)«بېرىلىدۇ

 زاكاتقا بېرىشكە يارىمايدىغان مالالر

ھالدا، ئۇالرنىڭ ماللىرىغا  نتۇتقائىسالم شەرىئىتى مال ئىگىلىرىنىڭ مەنپەئەتىنى كۆزدە  
، زاكات ئالغۇچى بۇيرىمىغاندەكەشتە ماللىرىنىڭ خىللىرىدىن تالالپ بېرىشنى زاكاتنى بەلگىل

بىلەن زاكات بېرىشتە مال ئىگىلىرىنىڭ  مەقسىدىئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ھەقلىرىنى قوغداش 
، قېرى، ئاغرىقچان، بەك ئۇرۇق ۋە چىشلىرى چۈشۈپ كەتكەن مالالردىن بېرىشىنى كيىپلىەئ

. ئادەتتە، قۇربانلىق قىلىشقا يارىمايدىغان بۇيرىغانبېرىشىنى  ھاللىرىدىنئوتتۇرقىلغان ۋە  مەنئىي
مالالر زاكاتقا ھېسابالپ بېرىش ئۈچۈنمۇ يارىمايدۇ. ئابدۇلال ئىبنى مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ 

تۆۋەندىكى ئۈچ ئىشنى »ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 
شى ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى تېتىغان بولىدۇ: ئالالھ تائاالغا شېرىك كەلتۈرمەستىن ئورۇندىغان كى

مۈلكىنىڭ زاكىتىنى ئۆز رىغبىتى بىلەن ھەر يىلى تولۇق _  ئۇنىڭغا خالىس ئىبادەت قىلغان؛ مال
ئادا قىلغان ۋە زاكاتقا قېرى، ئۇرۇق، ئاغرىقچان، سۈتى ئاز مالالردىن ئەمەس، بەلكى 

بەرگەن كىشىدۇر. ھەقىقەتەن ئالالھ تائاال سىلەرنىڭ ماللىرىڭالرنىڭ ئەڭ  ئوتتۇرھاللىرىدىن
 . (2)«مايدۇۇبۇير بېرىشىڭالرنىمۇ ناچارلىرىدىنياخشىلىرىدىن بېرىشىڭالرنى سورىمايدۇ ۋە ئەڭ 

ۇل مالالر قوب كيىپلىەئزاكاتقا قېرىلىقتىن چىشلىرى چۈشۈپ كەتكەن ياكى »يەنە بىر ھەدىستە: 
 دەپ كۆرسىتىلگەن. (3)«قىلىنمايدۇ

مال ئىگىلىرى بىلەن  كۆرسەتمىلىرىدەدىكى ھەدىسلەرقى يۇقىرىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  
قىلىش مەقسەت  ھېمايەئىبارەت ھەر ئىككى تەرەپنىڭ مەنپەئەتلىرىنى ۋە ھەقلىرىنى  پېقىرالردىن

الالھ تائاال بۇ ھەقتە قىلىنغان، ئەلۋەتتە. مۇسۇلمانالر پەيغەمبەرگە ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان. ئ

ُسوُل َفُخذُوهُ َوَما َنَهاكُْم َعْنهُ َفاْنتَُهوا﴿ مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەر سىلەرگە ﴿ يەنى﴾ َوَما آَتَاكُُم الرَّ

 . (4)﴾، پەيغەمبەر چەكلىگەن نەرسىلەردىن چەكلىنىڭالرئېلىڭالربەرگەننى 

دىن بېرىشنى خالىسا بۇ ئۆزلىرىنىڭ ئەگەر مال ئىگىلىرى زاكات بېرىشتە ماللىرىنىڭ ياخشىلىرى 
. بۇنىڭ ساۋابىمۇ ئەلۋەتتە كۆپ بولىدۇ. ئەمما ئۇالر ماللىرىنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىدىن پىداكارلىقىدۇر

بەرسە زاكات ئادا تاپىدۇ. ئالالھ تائاال قۇرئاندا  ھاللىرىدىنا ئوتتۇر. بەلكى زورالنمايدۇبېرىشكە 

َ ِبِه َعِليم  َلْن تََنالُوا اْلِبرَّ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: ا تُِحبُّوَن َوَما تُْنِفقُوا ِمْن َشْيٍء َفإِنَّ ّللاَّ ﴾  َحتَّى تُْنِفقُوا ِممَّ

( چە ھەرگىز ياخشىلىققا )جەننەتكەياخشى كۆرگەن نەرسەڭالردىن سەرپ قىلمىغى﴿ يەنى
 .(5)﴾ئېرىشەلمەيسىلەر

 ئاشلىق ۋە مېۋىلەرنىڭ زاكىتى

ماللىرىغا زاكات پەرز بولغاندەك، ئاشلىق ۋە  نەق پۇل، تىجارەت ماللىرى ۋە چارۋا 

                                 
 ._ بەتتىن139ىمام  ئەھمەد مەخزەنچى سەييىد ئ«الزكاة وتنمية المجتمع» (1)

 .ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىئىمام  (2)

 .ئىمام تىرمىزى رىۋايىتى (3)

 ._ ئايەت7ھەشر سۈرىسى  (4)

 ._ ئايەت92ئال ئىمران سۈرىسى  (5)
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ئۆشرە »، «خىراج_  ئۆشرە»زاكات پەرزدۇر. ئاشلىق ۋە مېۋىلەرنىڭ زاكىتى  مېۋىلەرگىمۇ
 دېگەن نامالر بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. «ئۆشرە»ۋە  «زاكات

ەپ دە ئاشلىق ۋە مېۋىلەرگە زاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئىپادىل«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  

ْرَع ُمْختَِلف ا ﴿ مۇنداق دەيدۇ: َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَ ْيَر َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ

هُ  ا َوَ ْيَر ُمتََشاِبٍه ُكلُوا ِمْن ثََمِرِه ِإذَا أَثَْمَر َوآَتُوا َحقَّ اَن ُمتََشاِبه  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َصاِدِه َيْوَم حَ أُُكلُهُ َوالزَّ

ئالالھ بېدىشلىك ۋە بېدىشسىز باغالرنى بەرپا قىلغان، ﴿يەنى﴾ َوََل تُْسِرفُوا ِإنَّهُ ََل ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ 

)رەڭگى ۋە خورما دەرەخلىرىنى، زىرائەتلەرنى،  بىرىگە ئوخشىمايدىغان_  بىرمېۋىلىرى 
ۋە ئانارنى ياراتقان زاتتۇر.  ئوخشىمايدىغان زەيتۇن ، )تەمى(بىرىگە ئوخشايدىغان_  بىرشەكلى( 

ئادا قىلىڭالر،  (ئۆشرىسىنى)ھەققىنى)نى يىغقان كۈندە، ئۇنىڭ ىدىن يەڭالر، مېۋمېۋىلىگەندە ئۇالر
 . (1)﴾يدۇقتۇرمائىسراپ قىلماڭالر، چۈنكى ئالالھ ئىسراپ قىلغۇچىالرنى يا

مىقدارىنى ۋە  زاكات الرنىڭمەھسۇالت قاتارلىقپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئاشلىق، مېۋە  
يامغۇر ياكى بوالق سۈيى بىلەن سۇغۇرۇلغان »بايان قىلىپ مۇنداق دېگەن:  كەيپىيىتىنى
ئوندىن  سۇغۇرۇلغانلىرىدىن(، ئادەم كۈچى بىلەن  10يەنى %ئوندىن بىر ) الردىنمەھسۇالت

 .(2)«خىراج بېرىلىدۇ_  ( ئۆشرە 5يەنى %رىنىڭ يېرىمى )بى

 قاتارلىقيامغۇر سۈيى بىلەن سۇغۇرۇلغان ئاشلىق، مېۋە ، ئېنىقلىنىدۇكىبۇ ھەدىستىن  
 داالرمەھسۇالتزاكات بېرىلىدۇ. چۈنكى يامغۇر بىلەن سۇغۇرۇلغان  10% دىنالرمەھسۇالت

ئۇسۇلالر بىلەن  زامانىۋىيچىقىم ۋە جاپا ئاز بولىدۇ. ئەمما ئادەم كۈچى بىلەن ياكى 
سالم دىنىنىڭ دېھقانالرنىڭ مەنپەئەتىگە زاكات بېرىلىدۇ. مانا بۇ ئى 5% سۇغۇرۇلغانلىرىدىن
 رىئايە قىلغانلىقىدۇر.

 خىراج بېرىش ئۇسۇلى_  ئۆشرە

يېتىشكەن ئاشلىق ۋە مېۋىلەرنىڭ ئومۇمىي ھوسۇلىنى  پۇلۇسۇغۇريامغۇر سۈيى بىلەن  
ئۇسۇلالر بىلەن سۇغۇرۇپ  زامانىۋىي، ئادەم كۈچى بىلەن ياكى بۆلۈكى 1بۆلۈپ، ئۇنىڭ  غا10
، ئەگەر بۆلۈكى 1بۆلۈپ، ئۇنىڭ  گە20ئاشلىق، مېۋىلەرنىڭ ئومۇمىي ھوسۇلىنى  گەنتۈرۈلشيېتى

 بۇ ئاشلىق، مېۋىلەر يامغۇر سۈيى ۋە ئادەم كۈچى ھەر ئىككىسى بىلەن سۇغۇرۇلغان بولسا،
زاكات ئېلىشقا  ى 7.5، يەنى %بۆلۈكى 1بۆلۈپ، ئۇنىڭ  گە15ئۇنىڭ ئومۇمىي ھوسۇلىنى 

 ىگىلىرىگە بېرىلىدۇ.ھەقلىق بولغان ئېھتىياج ئ

 ئاشلىق ۋە مېۋىلەرگە زاكات كېلىشىنىڭ ئۆلچىمى 

ئاشلىق ۋە مېۋىلەردىن زاكات بېرىشنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن بۇ مەھسۇالتالرنىڭ  فەقىھالر 
مۇئەييەن مىقدارغا يەتكەن بولۇشى شەرت قىلىنامدۇ ياكى ئاز بولسۇن، كۆپ بولسۇن زاكات 

 ىنىڭپمەزھى نىڭھەنىفەە ئىختىالپ قىلىشقان. ئىمام ئەزەم ئەبۇ كېلەمدۇ؟ دېگەن مەسىلە ئۈستىد
، ئاشلىق، مېۋىلەرنىڭ زاكىتى ئۈچۈن ئۇنىڭ مۇئەييەن ئۆلچەمگە يەتكەن بولۇشى قارىشىچە
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شەرت قىلىنمايدۇ. بەلكى زېمىندىن چىققان مەھسۇالت ئاز بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ھەر 
 زدۇر.بېرىش پەر تزاكائىككى ھالەتتە ئۇالردىن 

، زېمىندىن چىققان قارىشىچە لىرىنىڭپمەزھە مالىكىيئەمما شافىئىي، ھەنبەلىي ۋە  
 675زاكات بېرىشنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئومۇمىي مىقدارى مەھسۇالتالردىن

بەش »كەم بولماسلىقى شەرتتۇر. چۈنكى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىر ھەدىسىدە:  دىنكىلوگرام
 دېگەن. (1)«ىگەن مەھسۇالتقا زاكات كەلمەيدۇيەتم ئەۋسەقكە

« سا»، بىر غا«سا» 60« ئەۋسەق»بولۇپ، بىر  ئۆلچەكلەردىن قەدىمقى« ئەۋسەق» 
 تەڭ. غاگىرام600كىلو 2تەخمىنەن 

 خۇالسە: 

 ىنىڭپمەزھى ھەنەفىيئورۇنلۇق بولسىمۇ،  كۆرۇشى نىڭمەزھەپقى ئۈچ يۇقىرىبۇ مەسىلىدە  
 ە تەقۋالىققا يېقىندۇر.ئېھتىياتچانلىق ۋ كۆرىشى

 كۆكتاتالرنىڭ زاكىتى

پ كۆكتاتالرغا زاكات كېلەمدۇ ياكى كەلمەمدۇ؟ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئىختىال فەقىھالر 
 قىلىشىپ ئىككىگە بۆلۈنگەن:

، زېمىندىن چىقىدىغان ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالر ئاز بولسۇن نىڭ قارىشىچەپمەزھەبىرىنچى  
بولۇپ،  مەزھىبى نىڭھەنىفەسىگە زاكات كېلىدۇ. بۇ ئىمام ئەزەم ئەبۇ ياكى كۆپ بولسۇن ھەممى

 بۇالرنىڭ دەلىللىرى تۆۋەندىكىچە:

َوُهَو الَِّذي أَْنَشأَ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَ ْيَر ﴿دە مۇنداق دەيدۇ: «قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  

ْرَع ُمْختَِلف ا أُُكلُهُ  ا َوَ ْيَر ُمتََشاِبٍه ُكلُوا ِمْن َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ اَن ُمتََشاِبه  مَّ ْيتُوَن َوالرُّ َوالزَّ

هُ ََل يُِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ  هُ َيْوَم َحَصاِدِه َوََل تُْسِرفُوا ِإنَّ ئالالھ بېدىشلىك ﴿يەنى﴾ ثََمِرِه ِإذَا أَثَْمَر َوآَتُوا َحقَّ

خورما  بىرىگە ئوخشىمايدىغان _ بىرۋە بېدىشسىز باغالرنى بەرپا قىلغان، مېۋىلىرى 
 ، )تەمى(بىرىگە ئوخشايدىغان_  بىر)رەڭگى ۋە شەكلى( دەرەخلىرىنى، زىرائەتلەرنى، 

نى يىغقان ىدىن يەڭالر، مېۋمېۋىلىگەندە ئۇالرئوخشىمايدىغان زەيتۇن ۋە ئانارنى ياراتقان زاتتۇر. 
اڭالر، چۈنكى ئالالھ ئىسراپ ئادا قىلىڭالر، ئىسراپ قىلم (ئۆشرىسىنى)ھەققىنى)كۈندە، ئۇنىڭ 

 . (2)﴾يدۇقتۇرماقىلغۇچىالرنى يا

ىشنىڭ بۇ ئايەت زېمىندىن چىقىدىغان ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ھەممىسىدىن زاكات بېر 
 پەرز ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

يامغۇر ياكى بوالق سۈيى بىلەن »: قى ئۆتكەنيۇقىرىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 
(، ئادەم كۈچى بىلەن 10ئوندىن بىر )يەنى % الردىنمەھسۇالت سۇغۇرۇلغان
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. دېگەن (1)«خىراج بېرىلىدۇ_  ( ئۆشرە5ئوندىن بىرىنىڭ يېرىمى )يەنى % سۇغۇرۇلغانلىرىدىن
 پەرزلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.  نىڭشبېرىزاكات  ھسۇالتتىنەمھەدىسى زېمىندىن چىققان ھەر قانداق 

ممىنى اشلىق، مېۋە ۋە كۆكتات قاتارلىق مەھسۇالتالرنىڭ ھەبۇ ھەدىس زېمىندىن چىقىدىغان ئ 
 ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

كۆرە، مەھسۇالتالرغا زاكات كېلىشى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بۇغداي، ئارپا،  كەپمەزھەئىككىنچى  
تارتقىلى ۋە ساقلىغىلى بولىدىغان بولۇشى  كېلوالپقوناق، خورما ۋە قۇرۇق ئۈزۈمگە ئوخشاش 

كتاتالرنى كىلوالپ تارتقىلى بولسىمۇ، ئۇالرنى ساقلىغىلى بولمايدۇ. شۇنىڭ شەرتتۇر. ئەمما كۆ
 دەلىللىرى مۇنداق: نىڭپمەزھەئۈچۈن كۆكتاتالرغا زاكات كەلمەيدۇ. بۇ 

رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان بىر ھەدىستە:  تالىبئەلى ئىبنى ئەبۇ » 
 دەپ كەلگەن.  (2)«كۆكتاتالرغا زاكات كەلمەيدۇ»

كۆكتاتالردىن زاكات بېرىش »ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ:  
 .(3)«دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىنغان «پەرز ئەمەس

س قى ئىككى ھەدىسنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سادىر بولغانلىقى ھەدىسشۇنايۇقىرى 
 ئىشەنچكە ئېرىشەلمىگەن. نەزىرىدەئالىملىرىنىڭ 

 مېۋىدەكئاشلىق،  لىرىنىڭمەزھەپاۋزۇنىڭ خۇالسىسى: شافىئىي، مالىكى ۋە ھەنبەلىي بۇ م 
ئۆشرە زاكات كېلىدۇ. ئەمما كۆكتاتالرغا زاكات  بولىدىغانلىرىغاكىلوالپ تارتقىلى ۋە ساقلىغىلى 

. ئەمما ئۇڭايدۇرتەتبىق قىلىشقا  كۆرىشىكەلمەيدۇ. چۈنكى بۇالرنى ساقلىغىلى بولمايدۇ دېگەن 
زېمىندىن چىققان مەھسۇالتالرنىڭ ھەر قاندىقىغا زاكات كېلىدۇ، دېگەن  ىنىڭپمەزھى ەفىيھەن

جەھەتتىنمۇ كۈچلۈكتۇر. چۈنكى ئىمام  لىلەدمەنپەئەتى ئۈچۈن پايدىلىق ۋە  يېقىرالرنىڭ كۆرىشى
قۇرئان »دەلىللىرى قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىدۇر. ئالالھ تائاال  كەلتۈرگەن نىڭھەنىفەئەزەم ئەبۇ 

ا أَْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْْلَْرِض ﴿دە: «ەرىمك َباِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ ِذيَن آََمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِ َها الَّ يەنى ﴾ َيا أَيُّ

 نەرگەچىقىرىپ ب مىندىنېز ەرگەبىز سىل ۋە ڭرنىەرسىلەن نەرىشكېئ رە! سىليتقانالرېئى ئىمان ئ﴿
 . غانۇبۇيردەپ  (4)﴾)يەنى زاكات بېرىڭالر(الرڭىقىل ەدىقەياخشىلىرىدىن س ڭرنىەرسىلەن

بۇ ئايەتمۇ زېمىندىن چىقىدىغان ھەر قانداق بىر مەھسۇالتتىن زاكات بېرىشنىڭ پەرز  
 ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەيدۇ.

ئىختىيار  رىشىنىقا نىڭھەنىفەئەبۇ  مۇ «زاكات ئىشلىرى كومىتېتى» كۇۋېيتنىڭشۇنىڭدەك،  
زېمىندىن »ۇ كومىتېتنىڭ زاكات اليىھەسىدە مۇنداق دەپ قەيت قىلىنغان: قىلغانلىقىنى بىلدۈرگەن. ب

چىقىدىغان ھەر قانداق مەھسۇالتتىن زاكات بېرىش پەرزدۇر. زېمىن مەھسۇالتى ئاشلىق مېۋە ۋە 
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 .(1)«كۆكتاتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

، كۆكتات دەپ . چۈنكىىدۇرپمەزھى ەنىڭفھەنىبۇ مەسىلىدە، ئەڭ توغرىسى ئىمام ئەزەم ئەبۇ  
بولۇپ قالماقتا.  مەنبىيىكۈنىمىزدە بەزى ئەەللرنىڭ خېلى چوڭ ئىقتىساد  ئوتياشالرسانالغان  ئاددى

باغۋەنچىلىك ۋە كۆكتاتچىلىق بىلەن كۆتۈرۈلگەن بايالرمۇ ئاز ئەمەس. ناۋادا كۆكتاتالرنى 
نى چىقارماسلىق دېگەن باھانە بىلەن بۇالرنىڭ زاكىتى «ئوتياشالرساقلىغىلى بولمايدىغان »

 الپوكىل. چۈنكى بۇرۇنقى زامانالردا قىلمىغانلىقتۇرمەنپەئەتلىرىگە رىئايە  پېقىرالرنىڭ
ۋە ساقلىغىلى بولمايدىغان بۇ كۆكتاتالر كۈنىمىزدە كىلوالپ تارتىلىدۇ ۋە بۇالرنى  مايدىغانلتارتى

مەك، كۆكتاتالردىن ئۇسۇلالر بىلەن ئۇزۇن مۇددەت ساقلىغىلى بولىدۇ. دې زامانىۋىيھازىرقى 
 يوقتۇر. رەئۆززاكات بەرمەسلىككە 

 كۆكتاتالرنىڭ زاكات مىقدارى

بولۇپ،  ئەينىسىكۆكتاتالرنىڭ زاكات مىقدارى ئاشلىق ۋە مېۋىلەرنىڭ زاكات مىقدارىنىڭ  
مەھسۇالت ئاز بولسۇن، كۆپ بولسۇن، ھەر ھالەتتە، يامغۇر سۈيى بىلەن سۇغۇرۇلغان 

، ئادەم كۈچى ۋە يامغۇر 5% سۇغۇرۇلغانلىرىدىنكۈچى بىلەن  ، ئادەم10كۆكتاتالردىن %
 زاكات بېرىلىدۇ. ى 7.5% سۇغۇرۇلغانلىرىدىنسۈيى ھەر ئىككىسى بىلەن 

 :ئەسكەرتىش 

ئۈچۈن بىر يىل ئۆتۈشى  ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ئۆشرە زاكىتىنى ئادا قىلىش .1 
الرنى يىغقان ۋاقىت ئۆشرە زاكاتنى ئادا شەرت قىلىنمايدۇ. بەلكى ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتات

ئاشلىق، مېۋە ۋە  ياكى ئۇنىڭدىن كۆپ قېتىم ھوسۇلى ئېلىنىدىغان 2قىلىشنىڭ ۋاقتىدۇر. بىر يىلدا 
ھەر قېتىم ھوسۇل يىغقان ۋاقىتتا ئۆشرە زاكىتىنى بېرىش پەرزدۇر. چۈنكى،  كۆكتاتالردىنمۇ

رى، ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرغا ئوخشاش زاكات بېرىلىدىغان مالالر ئىككىگە بۆلۈنىدۇ: بى
ئۆسىدىغان شەيئىلەر بولۇپ، بۇالرغا زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن يىل ئۆتۈشى  ئۆزلىكىدىن

شەرت قىلىنمايدۇ. بەلكى ئۇالرنى يىغقان ۋاقىتتىال زاكات پەرز بولىدۇ. يەنە بىرى، خەلق پۇلى، 
 ئۆستىرىشكە ئۆسمىسىمۇ ئۆزلىكىدىنقاتارلىق  ا مالالر، تىجارەت ماللىرى، چارۋكۈمۈشئالتۇن، 

بولىدىغان مالالر بولۇپ، بۇالرغا زاكاتنىڭ پەرز بولۇشى ئۈچۈن ئۇالرغا ئىگە بولغان ۋاقىتتىن 
 تولۇق بىر يىل ئۆتكەن بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ.

ئۈچۈن بۇالرنىڭ  ۇشىلبوئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالردىن ئۆشرە زاكات بېرىشنىڭ پەرز  .2 
ەييەن مىقدارغا يەتكەن بولۇشى شەرت قىلىنمايدۇ. بەلكى مول ھوسۇل مىقدارى ئاز بولسۇن مۇئ

 ياكى كۆپ بولسۇن ھەر ھالەتتە ئۇالردىن ئۆشرە زاكات بېرىش پەرزدۇر.

بېرىلىدۇ. ناچارلىرىنى  ھاللىرىدىنائوتتۇر زاكىتىدا. ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ئۆشرە 3
 .زورالنمايدۇبېرىشكىمۇ  خشىلىرىدىنايپەرزى ئادا تاپمىغاندەك، ئەڭ  تالالپ بېرىش بىلەن زاكات

. ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ئۆشرە زاكىتىنى ئادا قىلىشتىكى ئەسلى قائىدە ھەر 4 
مەھسۇالتنىڭ ئۆشرىسىنى ئۆز جىنسىدىن بېرىشتۇر. ئەمما مەھسۇالتنىڭ ئۆز جىنسىدىن 
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 خەلق پۇلىدىن بەرسىمۇ بولىدۇ.بەرمەستىن ئۇنىڭ قىممىتىنى ھېسابالپ 

 يەر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

 دەپ ئىككىگە ئايرىيدۇ: رىكازيەر ئاستى بايلىقلىرىنى مەدەن ۋە  فەقىھالربەزى  

 قاتارلىق ، نېفىت، گاز، تۆمۈر، مىسكۈمۈشئالتۇن،  چىقىرىلىدىغانيەر ئاستىدىن _  مەدەن 
 .يەر ئاستى بايلىقلىرىنى كۆرسىتىدۇ

ئىسالم دىنى كېلىشىدىن بۇرۇنقى چاغالردىكى كىشىلەرنىڭ يەر ئاستىغا كۆمۈپ _  ازرىك 
بايلىقلىرى دېمەكتۇر. چۈنكى قىممەتلىك نەرسىلىرىنى يەر  قاتارلىق كۈمۈشقويغان ئالتۇن، 

 ئىدى. ىتىكىشىلەرنىڭ ئاد بەزى زامانالردىكى قەدىمقىئاستىغا كۆمۈپ ساقالش 

مەنىسى بىردۇر. چۈنكى  رىكازنىڭ، مەدەن بىلەن قارىشىچە ىنىڭپىھەنئەبۇ ئەمما ئىمام ئەزەم  
كۆمۈپ  قەدىمقىلەرمەيلى ئۇالرنى ئالالھ تائاال يەر ئاستىدا شۇنداق ياراتقان بولسۇن، مەيلى 

 .بايلىقالردۇرقويغان بولسۇن، ھەر ئىككىسى يەر ئاستىدىن چىقىرىلغان 

ردىن زاكات بېرىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكى قۇرئان، يەر ئاستىدىن قېزىلغان ياكى تېپىلغان بايلىقال 
دە «قۇرئان كەرىم»ئىتتىپاقى بىلەن بېكىتىلگەن. ئالالھ تائاال بىردەك  ئۆلىماالرنىڭۋە  ھەدىس

ا أَْخَرْجَنا َلُكْم ِمَن اْْلَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  َباِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ َها الَِّذيَن آََمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِ ﴾ ْرِض َيا أَيُّ

چىقىرىپ  مىندىنېز ەرگەبىز سىل ۋە ڭرنىەرسىلەن نەرىشكېئ رە! سىليتقانالرېئى ئىمان ئ﴿يەنى 
دېگەن بولۇپ،  (1)﴾)يەنى زاكات بېرىڭالر(الرڭقىلى ەدىقەياخشىلىرىدىن س ڭرنىەرسىلەن نەرگەب

گە ئالىدۇ. نى ئۆز ئىچىسىھەممى نىڭنەرسىلەر دىغانلىچىقىرىبۇ ئايەت، زېمىندىن چىقىدىغان ۋە 
. ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق بايلىقالردىندۇرزېمىندىن چىقىرىلىدىغان  مەدەنلەرمۇشۈبھىسىزكى، 

ُسوِل َوِلِذي اْلقُْرَبى َواْلَيتَاَمى ﴿ دەيدۇ: ِ ُخُمَسهُ َوِللرَّ َما َ ِنْمتُْم ِمْن َشْيٍء َفأَنَّ َّلِلَّ اْعَلُموا أَنَّ ََ
ِبيلِ  ِ َوَما أَْنَزْلَنا َعَلى َعْبِدَنا يَْوَم اْلفُْرَقاِن َيْوَم اْلتََقى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ  ِإْن ُكْنتُْم آََمْنتُْم ِباَّللَّ

ُ َعَلى ُكل ِ َشْيٍء َقِدير   ئالالھقا ۋە ھەق سىلەر ئەگەر )ئى ئىمان ئېيتقانالر!( ﴿ يەنى ﴾اْلَجْمَعاِن َوّللاَّ

 بەندىمىزگە_  )بەدرىدە( ئۇچراشقان كۈندە ئىككى قوشۇن_  دەبىلەن باتىل ئايرىلغان كۈن
سىلەر ئالغان غەنىيمەتنىڭ بەشتىن بىرى ، بىلىڭالركى، چۈشۈرگەنلىرىمىزگە ئىشەنسەڭالر

ۋە  يوقسۇلالرغا، غاتۇغقانلىرىغا، يېتىمالريېقىن ئالالھقا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ 
 .(2)﴾ھ ھەر نەرسىگە قادىردۇرئالال خاستۇر.خىراجىتىدىن ئايرىلىپ قالغان مۇساپىرالرغا 

 (3)«ىقتىن بەشتە بىرى زاكات بېرىلىدۇيەر ئاستىدىن چىقىرىلغان بايل»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:
 .دەپ كۆسەتكەن

 يەر ئاستى بايلىقلىرىنىڭ زاكات مىقدارى

ئۆلىماالر ئالتۇن ۋە كۈمۈشتىن باشقا نېفىت ۋە گاز قاتارلىق يەر ئاستى  كۆپ سانلىق
رى ئەگەر ئومۇمنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىكى بايلىقالر بولسا، ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ، چۈنكى بايلىقلى
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دۆلەت ئۇنى ئومۇم خەلقنىڭ مەنپەئەتى ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ. ئەگەر مەزكۇر بايلىقالر بىرەر 
شەخسكە ياكى بىرەر شىركەتكە ئائىت بولسا، كۆپ سانلىق ئۆلىماالر ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ، 

َيا أَيَُّها  ايدۇ. ئاز سانلىق ئۆلىماالر ئۇنىڭغا كېلىدۇ، دەپ قارايدۇ. بۇ ئۆلىماالرنىڭ دەلىلىدەپ قار

ا أَْخَرْجنَا لَكُْم ِمَن اْْلَْرِض  ئى ئىمان يەنى  الَِّذيَن آََمنُوا أَْنِفقُوا ِمْن َطي ِبَاِت َما َكَسْبتُْم َوِممَّ

 نەرگەچىقىرىپ ب مىندىنېز ەرگەىز سىلب ۋە ڭرنىەرسىلەن نەرىشكېئ رە! سىليتقانالرېئ

دېگەن ئايەتتۇر. چۈنكى  (1))يەنى زاكات بېرىڭالر( الرڭقىلى ەدىقەياخشىلىرىدىن س ڭرنىەرسىلەن
ئالالھ تائاال بۇ ئايەتتە ئىنسانالر ئىگە بولغان ۋە زېمىندىن چىققان ھەممە نەرسىنىڭ زاكىتىنى 

 (يۈزدە ئىككى يېرىم پىرسەنت) 2،5%ۋە گازدىنبېرىشكە بۇيرۇغان. بۇنىڭغئا ئاساسەن، نىفىت 
 زاكات بېرىلىدۇ.

مەتلىك قاتارلىق قىمياقۇت، قاشتېشى ئالماس، كۆپ سانلىق ئۆلىماالرنىڭ ئىتتىپاقى بويىچە، 
ھالىق تاشالر ئەگەر زىننەت بۇيۇملىرى قاتارىدا ساقالنغان بولسا، بۇالر قانچىلىك قىممەت با

لسا رغا زاكات كەلمەيدۇ، ئەگەر تىجارەت ئۈچۈن تۇتۇلغان بوبولۇپ كەتكەن تەقدىردىمۇ، بۇال
دۇ، شۇڭا ئايلىنىپ قالىئەلۋەتتە زاكات كېلىدۇ. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا بۇ نەرسىلەر تىجارەت مېلىغا 

 دۇر.  2،5%زاكات كېلىدۇ ۋە زاكات مىقدارى نەق پۇلنىڭ زاكات مىقدارىغا ئوخشاش بولۇپ، 

تۈرگە  3 يەر ئاستى بايلىقلىرىنى ۆزقارىشى باشقىچە بولۇپ، ئۇنىڭ كھەنىفەئىمام ئەزەم ئەبۇ  
 ئايرىيدۇ:

 .بولىدىغان مەدەنلەر ئېرىتكىلىئوت بىلەن  قاتارلىق، مىس، تۆمۈر كۈمۈشئالتۇن، _  1 

بولمايدىغان  ئېرىتكىلىئوت بىلەن قاتارلىق ياقۇت، مارجان، قاشتېشى، مەرۋايىت _  2 
 مەدەنلەر.

 ان سۇيۇق ماددىالر.نېفىتكە ئوخشىغ_  3 

، بىراۋنىڭ ئىگىدارچىلىقىغا كىرمەيدىغان تاغالردىن، سەھراالردىن قارىشىچە نىڭھەنىفەئەبۇ  
، مىس، تۆمۈر كۈمۈشقېزىلغان ياكى باشقىالرغا ئائىت بولغان زېمىندىن تېپىلغان ئالتۇن، 

( زاكات سى 20%بىرى )يەنى  ىنبولىدىغان مەدەنلەردىن بەشت كىلىئېرىتقاتارلىق ئوت بىلەن 
. ئەگەر بۇ مەدەنلەرنى ھەققىدۇرئۇنى قازغان ياكى تاپقان كىشىنىڭ  بۆلۈكى 4بېرىلىدۇ. قالغان 

كىشى ئۆز ھويلىسىدىن ياكى ئۆزىگە ئائىت بولغان جايدىن تاپقان ياكى قازغان بولسا ئۇنىڭدىن 
ئۇنىڭدىن چىققان  زاكات بېرىش كېرەك ئەمەس. چۈنكى زېمىن ئۇنىڭ ئۆزىگە ئائىت بولغانلىقتىن

بولمىغان جايالردىن  قىدالىئىگىدارچىبايلىقالرمۇ ئۆزىنىڭ مۈلكى ھېسابلىنىدۇ. شۇنىڭدەك، بىراۋنىڭ 
تېپىلغان بايلىقالر ئىسالم دىنى كەلگەندىن كېيىن كۆمۈلگەن بولسا، ئۇنى تېپىۋالغان كىشىنىڭ 

 ئۇنىڭدىن زاكات بېرىشى الزىم كەلمەيدۇ.

 نېفىت گە ۋەبولمايدىغان مەدەنلەر ئېرىتكىلىئوت بىلەن  قاتارلىقتېشى ياقۇت، قاش شۇنىڭدەك، 
 .كەلمەيدۇزاكات  گەسۇيۇق مەدەنلەرقاتارلىق 

، يەر ئاستىدىن قېزىپ ئېلىنغان مەدەنلەرگە قارىشىچە نىڭلىرىپمەزھە يھەنبەلىشافىئىي ۋە 
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ۋە  كۈمۈشان ئالتۇن، زاكات كېلىدۇ. بىراق ئۇنىڭدىن زاكات بېرىش مىقدارى كىشى ئىشلەپ تاپق
)ئىسالمدىن بۇرۇن يەرگە  رىكاززاكات بېرىلىدۇ. ئەمما  2.5ئوخشاش % زاكىتىغاخەلق پۇلىنىڭ 

 رىكاز، مەزھەپيەنى بەشتە بىر زاكات بېرىلىدۇ. چۈنكى بۇ  20كۆمۈلگەن بايلىق( تىن %
ئىككىسىدىن زاكات بىلەن مەدەن ئىككىسىنىڭ بىر مەنىدە ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلمايدۇ. شۇڭا بۇ 

 بېرىش مىقدارى ئوخشاش بولمايدۇ.

 خۇالسە: 

يەر ئاستىدىن تېپىلغان ياكى قېزىلغان بايلىقالردىن بەشتە بىرى  نىڭھەنىفەئىمام ئەزەم ئەبۇ  
. چۈنكى، شافىئىي ۋە ئويغۇندۇرئەمەل قىلىش ئۈچۈن  كۆزقارىشىزاكات بېرىلىدۇ، دەيدىغان 

ۋە خەلق  كۈمۈش، كىشى تەر تۆكۈپ ئىشلەپ تاپقان ئالتۇن، چەقارىشى نىڭلىرىمەزھەپھەنبەلىي 
يېرىدىن تېپىۋالغان ياكى چەكلىك ئەجىر  ەنگكۆمۈلپۇلىنىڭ زاكىتى بىلەن ھېچ ئەجىر قىلماستىن 

بىلەن يەر ئاستىدىن قېزىپ ئالغان ئالتۇن، كۈمۈشنىڭ زاكىتىنى ئوخشاش قىلىپ بەلگىلەپ ھەر 
 پەرز قىلىدۇ.زاكات بېرىشنى  2.5ئىككىسىدىن %

ۋە نەق پۇل بىلەن، چەكلىك ئەجىر  كۈمۈشئىشلەپ تاپقان ئالتۇن،  ھەنىفەئەمما ئەبۇ  
سىڭدۈرۈپ يەر ئاستىدىن قېزىپ ئالغان ياكى ئىسالمدىن بۇرۇنقىالر كۆمگەن جايدىن تېپىۋالغان 

قىسىدىن بولۇپ، ئاۋۋال پەرقلەندۈرگەنبايلىقالرنىڭ زاكات مىقدارىنى  قاتارلىق كۈمۈشئالتۇن، 
 زاكات بېرىشنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى قارار قىلغان. 20% كېيىنكىسىدىن، %2.5

 دېڭىز بايلىقلىرىنىڭ زاكىتى

نىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلەن دېڭىزدىن چىقىرىلغان بايلىقالرغا زاكات فەقىھالر پۈتۈن» 
لىقالردىن زاكات كەلمەيدۇ. چۈنكى ئىسالم زاكات قانۇنىدا دېڭىز، دەرياالردىن چىقىرىلغان باي

ئەمما دېڭىز بايلىقلىرىنى چىقىرىپ سېتىشنى كەسىپ  .ش توغرىسىدا بېرەر دەلىل يوقتۇربېرى
رىدىن زاكات بېرىش پەرزدۇر. چۈنكى دېڭىز ىقىلغانالر ئۈچۈن دېڭىزدىن چىقارغان نەرسىل

زاكات بېرىش  2،5بايلىقلىرى بۇ ۋاقىتتا تىجارەت ماللىرىغا ئايالنغان بولىدۇ. شۇڭا ئۇنىڭدىن %
 . (1)«پەرز بولىدۇ

 بايلىقالردىنمۇشۇنىڭدەك، دېڭىزدىن چىقىرىلىپ نەق پۇل ئورنىدا ساقالنغان قىممەتلىك  
قى مىقدار بويىچە زاكات بېرىش پەرزدۇر. چۈنكى نورمال ئېھتىياجدىن ئېشىپ ئۆيدە يۇقىرى

 .شەك يوق داكېلىدىغانلىقىغا زاكات مال_  پۇلساقالنغان ھەر قانداق 

 ھەسەلنىڭ زاكىتى 

ھەسەلگە زاكات كېلەمدۇ ياكى كەلمەمدۇ؟ دېگەن مەسىلە ئۈستىدە ئىختىالپ  فەقىھالر 
 قىلىشقان.

، ھەسەل ھەرىسى باققۇچىنىڭ ھەسەلدىن قارىشىچە لىرىنىڭمەزھەپۋە ھەنبەلىي  ھەنەفىي 
ۇر. زاكات بېرىشى پەرزد 10ئالغان مەھسۇالتى مەيلى ئاز بولسۇن، مەيلى كۆپ بولسۇن %

ھەر ئون »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:  ئۇمەرئىبنى 
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  دېگەن. (1)«قاچا ھەسەلدىن بىر قاچا ھەسەل زاكات بېرىلىدۇ

ھەسەلدىن ئوندىن بىرىنى » ۇ ئەنھۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمرەزىيەلالھ ئۇمەرئابدۇلال ئىبنى  
 دەپ رىۋايەت قىلغان. (2)«نبۇيرىغازاكات بېرىشكە 

، ھەسەلدىن زاكات بېرىش پەرز ئەمەس. قارىشىچە لىرىنىڭمەزھەپئەمما شافىئىي ۋە مالىكى  
سورىۋىدى.  ھەققىدەدىن ھەسەلنىڭ زاكىتى ەنئىبنى ئابدۇلئەزىز م مەرۆئ»مۇنداق دېگەن:  نافى

ھەسەلگە  ھەكەمنىڭبنى ئى مۇغىرەبىزدە زاكات بېرىدىغان ھەسەلمۇ يوق. بىراق »مەن ئۇنىڭغا 
 غماسلىقيىھەسەلنىڭ زاكىتىنى  مەرۆئ. ئاندىن دىمېد «يدۇ دېگەنلىكىنى بىلىمەنزاكات كەلمە

 .(3)ھەققىدە بۇيرۇق چىقاردى

ھەسەلدىن زاكات بېرىلىدۇ، دېگەن  لىرىنىڭپمەزھەۋە ھەنبەلىي  ھەنەفىيبۇ مەسىلىدە  
 ھەسەلنىڭمۇتوغرىلىق ئومۇمىي ئايىتى نىڭ زاكات «قۇرئان كەرىم»كۈچكە ئىگىدۇر.  كۆرىشى

ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. شۇڭا ئەڭ ياخشىسى ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان نېمەتلەردىن زاكات بېرىشتۇر. 
اِزقِينَ ﴿ دە:«قۇرئان كەرىم»ئالالھ تائاال  سىلەر ﴿يەنى ﴾ َوَما أَْنفَْقتُْم ِمْن َشْيٍء فَُهَو يُْخِلفُهُ َوهَُو َخْيُر الرَّ

ئەڭ  بەرگۈچىلەرنىڭتولدۇرۇپ بېرىدۇ. ئۇ رىزىق  ئالالھ نەرسەڭالرنىڭ ئورنىنى غانسەرپ قىل
 دېگەن. (4)﴾ياخشىسىدۇر

 تېپىلغان مالالرنىڭ زاكىتى يېتىپ كېتىپۋە  ئوغۇرالنغانكېتىلگەن،  الپۇب

مېلىدىن _  پۇل تۈرۈلگەنتيۈياكى  ەنگكېتىل ئوغۇرالپكېتىلگەن ياكى  بوالپبىراۋنىڭ  
 فەقىھالرزاكات بېرىشى پەرز ئەمەس، دېگۈچىلەر كۆپ ساندىكى  چىلىكۇئالغرۇپ ئۇنى تاپشۇ
ئۇنىڭ ئىگىدارچىلىقىدا  مال_  پۇل. چۈنكى بۇنداق لىرىدۇرپمەزھە، شافىئىي ھەنەفىيبولۇپ، بۇ 

بولمىغانلىقتىن ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ. پەقەت ئۇنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، تولۇق بىر يىلنى 
ۇپ ئاندىن شۇ بىر يىلنىڭ زاكىتىنى بېرىشى پەرز بولۇپ بەلگىلىنىدۇ. ھەنبەلىي تولدۇر
ئۇمۇ بۇ ئىككى تە، كەلگەن بىر رىۋايەت ھەنبەلدىنئىمام ئەھمەد ئىبنى  پېشىۋاسى ىنىڭپمەزھى
 بوالپبىر رىۋايەتكە ئاساسەن،  شقاباقوللىغان بولسىمۇ، يەنە ئۇنىڭدىن كەلگەن  نىپمەزھە

مالغا زاكات كېلىدۇ، ئۇنى ئادا قىلىشتا، _  پۇل تۈرۈلگەنتيۈياكى  وغۇرالنغانئكېتىلگەن ياكى 
مال تاپشۇرۇپ ئېلىنغاندىن كېيىن، قولىدىن چىقىپ كەتكەن ۋاقىتتىن باشالپ _  مەزكۇر پۇل

ال بېرىشى پەرزدۇر. قھېسابالپ ئۆتكەنكى يىلالرنىڭ ھەممىسى ئۈچۈن ئۇنىڭ زاكىتىنى بىرا
مېلى ۋاقىتلىق ئۇنىڭ قولىدىن چىقىپ كەتكەن بولسىمۇ، ئۇنىڭ بۇ _  ۇلچۈنكى ئۇنىڭ مەزكۇر پ

 مالغا بولغان ئىگىدارچىلىقى يوقالغان ئەمەس.

مال تاپشۇرۇپ ئېلىنغاندىن كېيىن، يىل _  ، مۇنداق پۇلقارىشىچە ىنىڭپمەزھى مالىكىيئەمما  
 توشمىسىمۇ ئۇنىڭ بىر يىللىق زاكىتىنى بېرىشى الزىم كېلىدۇ.

ياكى  ئوغۇرالنغانكېتىلگەن ياكى  بوالپ»نىڭ فەقىھالرىلىدە، كۆپچىلىك بۇ مەس 

                                 
 .تىرمىزى رىۋايىتى ئىمام (1)

 .ئىمام ئىبنى ماجە رىۋايىتى (2)

 .ئىمام تىرمىزىي رىۋايىتى (3)

 ._ ئايەت39سەبەئ سۈرىسى  (4)
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غا زاكات كەلمەيدۇ. پەقەت ئۇنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن، تولۇق بىر مال_  پۇل تۈرۈلگەنتيۈ
كۈچكە ئىگىدۇر.  كۆرىشىدېگەن  «يىلنى تولدۇرۇپ ئاندىن ئۇنىڭ شۇ بىر يىللىق زاكىتى بېرىلىدۇ

ئىگىسىنىڭ قولىدىن چىقىپ كېتىش بىلەن بىرگە ئۇنىڭ  مال_  پۇلچۈنكى مۇنداق 
چىقىپ كەتكەن، ئۇنى تاپشۇرۇپ ئالغان ۋاقىتتا قايتىدىن ئۇنىڭ مۈلكىگە  ئىگىدارچىلىقىدىنمۇ

نى تاپشۇرۇپ ئالغانغا بىر يىل ئۆتكەندىن كېيىن ئۇنىڭدىن مال_  پۇلكىرگەن بولىدۇ. شۇڭا بۇنداق 
 زاكات بېرىش پەرز بولىدۇ.

بىراۋنىڭ يەنە »قىلىنغان:  باياندە مۇنداق ناملىق ئەسىرى «ھىدايە»ئەلالمە مەرغىنانىينىڭ 
بولۇپ، قەرزدار ئۇنىڭغا يىلالردىن بېرى تېنىۋالغان، كېيىنچە ئۇنىڭ قەرزدارلىقى  قەرزىبىرىدە 

ڭ ئىسپاتالنغان )يەنى قەرزنى تاپشۇرغان( بولسا، قەرزنى تاپشۇرۇپ ئالغۇچى ئۆتكەن يىلالرنى
زاكىتىنى بېرىشكە بۇيرۇلمايدۇ. بۇ قەرز تاپشۇرۇپ ئېلىنىشتىن بۇرۇن، خۇددى يوقىلىپ كېتىپ 

، دېڭىزغا ئوغۇرالنغانكېتىلگەن،  بوالپئۈزۈلگەن مالغا ئوخشاشتۇر.  ئۈمىتئۇنىڭ تېپىلىشىدىن 
ئورنىنى ئۇنتۇپ كەتكەن ۋە ھۆكۈمەت  قويۇپكەتكەن، مەلۇم بىر جايغا كۆمۈپ  چۈكۈپ
مۇ يوقىلىپ كەتكەن مالغا ئوخشاشتۇر. چۈنكى زاكات مال_  پۇلىن مۇسادىرە قىلىنغان تەرىپىد

نىڭ ئىگىسىنىڭ قولىدا بولغان، ئۆسىدىغان ۋە ئۆستۈرۈشكە بولىدىغان مال_  پۇلكېلىدىغان 
بىلەن ۋاقىتلىق  سەۋەپلەرشەرتتۇر. ھالبۇكى، ئىگىسىنىڭ قولىدىن تۈرلۈك  بولۇشىمالالردىن 

 .(1)«ئىگىسىنىڭ قولىدا بولمىغانلىقتىن ئۇ ئۆستۈرۈشكە يارىمايدۇ مال_  پۇلچىقىپ كەتكەن 

بولغانلىقىغا يېتەرلىك ئىسپاتى بولغان بولسىمۇ، ئۇنى  قەرزىئەمما بىراۋنىڭ باشقا بىرىدە  
بارلىق _  ،ولسابقولىغا كەلگەن  قەرزىكېيىن،  ئۈزۈلگەندىنتاپشۇرۇپ ئېلىشتىن ئۈمىدى 

ئۇنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن كېيىن ئۆتكەنكى يىلالرنىڭ زاكىتىنى _  قى بويىچەنىڭ ئىتتىپافەقىھالر
 ھېسابالپ بىراقال زاكات بېرىشى پەرزدۇر.

 زاكىتى ھەسسىدارلىقىنىڭ كەترىش 

زاكات  پايىدىنھەر قانداق بىر شىركەتكە ھەسسىدار بولۇپ ئۇنىڭغا پاي سالغان كىشىنىڭ شۇ  
نەق پۇل ئېتىبارى بىلەن ئەمەس، بەلكى  ۋاقتتىكىي سالغان بېرىشى پەرزدۇر. زاكات بېرىشتە پا

زاكات  2.5% پايىدىن كەتشىريىل ئاخىرىدىكى نەق پۇلنىڭ ھېسابى بويىچە زاكات بېرىلىدۇ. 
يۈەن نەق پۇل پاي سېلىپ، ئۇنىڭغا  1000 كەتكەشىربېرىش پەرزدۇر. مەسىلەن: بىراۋ بېرەر 
 3000يۈەنگە يەتكەن بولسا، مۇشۇ  3000ن بۇ پاي ھەسسىدار بولغان بولسا، بىر يىلدىن كېيى

يۈەنگە  500يۈەن پۇل يىل ئاخىرىدا كېمىيىپ  1000يۈەندىن زاكات بېرىدۇ. ئەگەر پاي سالغان 
يۈەندىن زاكات بېرىدۇ. چۈنكى زاكات يىلنىڭ ئاخىرىدا قولدا  500چۈشۈپ قالغان بولسا، ئاشۇ 

 قالغان مىقداردىن بېرىلىدۇ.

زاكىتىنى ئۇنىڭغا ھەقلىق  ھەسسىلىرىنىڭ كەتتىكىشىرئۆزلىرىنىڭ  ارلىرىھەسسىد كەتشىر 
مەسئۇللىرىنى ئۆزلىرىدىن ۋەكىل  كەتشىربولغان شەخسلەرگە يەتكۈزۈپ بېرىش ئىشىدا 

يىل ئاخىرىدىكى  ھەسسىدارلىرىنىڭ كەتشىرمەسئۇللىرى  كەتشىر. بۇ ۋاقىتتا جائىزدۇرقىلىشىمۇ 
ئومۇمىي مىقداردىن زاكات  بىرلەشتۈرۈپايدىلىرى بىلەن قوشۇپ ئۇنىڭ پ ھەسسىلىرىنىتېگىشلىك 
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 ئايرىيدۇ.

 ھەققىدە بەزى سوئالالر بېرىلىدىغان نەرسىلەر زاكات

 بوالمدۇ؟ بېرىلىدىغان مالالرنىڭ قىممىتىنى بېرىشكە زاكاتتا

، زاكات بېرىشتە ھەر قانداق بىر مالنىڭ زاكىتىنى شۇ نىڭ قارىشىچەفەقىھالركۆپ ساندىكى  
قىممىتىنى بېرىشكە  پۇلىدىكىمالنىڭ ئۆز جىنسىدىن بېرىش الزىم كېلىدۇ. ئۇنىڭ بەدىلىگە خەلق 

بولمايدۇ. چۈنكى زاكات ئىبادەتتۇر. ئىبادەتلەر شەرىئەتتە كۆرسىتىلگەن بويىچە ئادا قىلىنىشى 
ي قىلىپ يەمەنگە ۋالى ئەنھۇنىئىبنى جەبەل رەزىيەلالھۇ  ئازۇمكېرەك. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

ئاشلىقتىن ئاشلىق، قويدىن قوي، كالىدىن كاال ۋە تۆگىدىن تۆگە زاكات »، ئۇنىڭغا: ئەۋەتكىنىدە
 دەپ تەۋسىيە قىلغان. (1)«يىغقىن

بويىچە، ھەر قانداق مالنىڭ  رىشىقانىڭ فەقىھالرىدىكى قباشچىلى ھەنىفەئەمما ئىمام ئەزەم ئەبۇ  
 پېقىرالرنىڭ تلىدۇ. چۈنكى زاكات بېرىشتىن مەقسەزاكىتى ئۈچۈن ئۇنىڭ قىممىتىنى بېرىشكە بو

تلىرىنى راۋا قىلىش ۋە ئۇالرنىڭ ئىقتىسادىي قىيىنچىلىقلىرىنى ەئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ھاج اۋە باشق
ئېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ ھاجەتلىرىنى ئاشلىق،  اۋە باشق پېقىرالرنىڭيەڭگىللىتىشتىن ئىبارەتتۇر. 

مالالر بىلەن راۋا قىلغىلى بولغاندەك، بېرىدىغانالرنىڭ قاتارلىق كېچەك _  ئۈزۈم، خورما، كىيىم
ڭ مەنپەئەتى بەدىلىگە نەق پۇل بېرىپمۇ راۋا قىلغىلى بولىدۇ. بەلكى ئىككىنچىسى ھاجەتمەنلەرنى

. چۈنكى ھاجەتمەنلەر نەق پۇلغا ئۆزلىرىنىڭ ئېھتىياجلىرىنى خالىغانچە ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى
بىنائەن، مەيلى ئاشلىق، مېۋە ۋە كۆكتاتالرنىڭ ئۆشرە زاكىتى بولسۇن،  سېتىۋاالاليدۇ. بۇنىڭغا

مەيلى ئالتۇن، كۈمۈشنىڭ زاكىتى بولسۇن، مەيلى چارۋا ماللىرىنىڭ زاكىتى بولسۇن، مەيلى 
قىممىتىنى بېرىش  پۇلىدىكىمالالرنىڭ زاكىتى بولسۇن، ئۇالرنىڭ خەلق  ائۇالردىن باشق

يِهْم  :دىكى «ۇرئان كەرىمق». ئالالھ تائاالنىڭ جائىزدۇر ُرُهْم َوتَُزك ِ ُخْذ ِمْن أَْمَواِلِهْم َصدََقة  تَُطه ِ

ُ َسِميع  َعِليم   ئۇالرنىڭ سەن !( پەيغەمبەر ئى)﴿ يەنى ﴾بَِها َوَصل ِ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصََلتََك َسَكن  َلُهْم َوّللاَّ

 (گۇناھلىرىدىن)ىڭ بىلەن ئۇالرنى ئۇن ئالغىنكى، سابىداېماللىرىنىڭ بىر قىسمىنى سەدىقە ھ_  پۇل
نىڭ دۇئايىڭ ېس چۈنكىپاكلىغايسەن ۋە )ياخشىلىقلىرىنى( كۆپەيتكەيسەن، ئۇالرغا دۇئا قىلغىن، 

بىلىپ  ھەممىنىئاڭالپ تۇرغۇچى،  ھەممىنى ئۇالرغا خاتىرجەملىك ئېلىپ كېلىدۇ، ئالالھ 
قانداق  ىلەش بىلەن بىرگە ھەرزاكاتنىڭ پەرز ئىكەنلىكىنى ئىپاد قىۇبۇيردېگەن  ﴾تۇرغۇچىدۇر

 ئىشارەت قىلماقتا. جائىزلىقىغائۇنىڭ قىممىتىنى بېرىشنىڭ  زاكىتىدامالنىڭ 

ئىبنى جەبەل يەمەن ئەھلىگە  ئازۇم، ھەدىستە كېلىشىچەرىۋايەت قىلغان بىر  بۇخارىئىمام  
بولىدۇ.  بەرسەڭالرمۇ كېچەكلەردىن_  ئارپا، قوناقنىڭ زاكىتى ئۈچۈن كىيىم»خىتاب قىلىپ: 

مەدىنىدىكى پېقىر ساھابىلىرىنىڭ مەنپەئەتى  نىڭھرەسۇلۇلال، ئۇڭايچۈنكى بۇ سىلەر ئۈچۈن 
 دېگەن. (2)«ئۈچۈن ياخشىدۇر

 «قويدىن قوي، كالىدىن كاال ئالغىن... »ھەدىستىكى  كەلتۈرگەنئەمما ئىمام شافىئىي نەقىل » 
ولسىمۇ، ئۇ ھەر مال ئۈچۈن ئۆز بولسۇن ئۈچۈن دېيىلگەن ب ئۇڭايلىقدېگەن سۆز كىشىلەرگە 

                                 
 .ۋۇد رىۋايىتىئىمام ئەبۇ دا (1)

 .ئىمام بۇخارى رىۋايىتى (2)
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ئىپادىلىمەيدۇ. چۈنكى زاكاتتىن مەقسەت پېقىرالرغا  كىنىۈزۆرۈرلجىنسىدىن زاكات بېرىشنىڭ 
 . (1)«نەپ يەتكۈزۈشتۇر. بۇنى نەق پۇل بىلەنمۇ بېجىرگىلى بولىدۇ

ۈچۈن بېرىلىدىغان ئارپا، بۇغداي ياكى باشقا دانالر ئ سەدىقىسىدىمۇ فىتىربۇنىڭغا بىنائەن،  
 فىتىرجائىز بولغانالر  زاكاتتا. چۈنكى جائىزدۇرقىممىتىنى بېرىش  پۇلىدىكىئۇنىڭ خەلق 
 .جائىزدۇر سەدىقىسىدىمۇ

 سېلىقالر زاكاتنىڭ ئورنىدا تۇرامدۇ؟ –باج 

ماللىرىغا،  تىجارەتچىلەرنىڭ، تېرىملىرىغاھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن دېھقانالرنىڭ » 
سېلىقالر _  كەسىپلىرىگە بەلگىلەنگەن باج كەسىپدارالرنىڭ اباشقچارۋىچىالرنىڭ چارۋىلىرىغا ۋە 

مىسىمۇ قىالرنىڭ زاكىتىنى ئادا قىليۇقىرىئىسالم دىنىدا بۇيرۇلغان زاكات ئۈچۈن بەدەل بولۇپ، 
خۇسۇسىيىتىنى ۋە بۇ  باجنىڭبېرىشتىن ئاۋۋال، زاكات بىلەن  جاۋاپغا سوئالبوالمدۇ؟ دېگەن 

 قلەرنى قىسقىچە بايان قىلىشقا توغرا كېلىدۇ:ئىككىسى ئوتتۇرسىدىكى پەر

سېلىقالرنىڭ ۋەزىپىسى _  ھۆكۈمەتلەر تەرىپىدىن تېرىم يەرلىرىگە بەلگىلەنگەن باج_  1 
سېلىقالر تېرىم يەرلىرى تېرىلغان ياكى _  . مەسىلەن: باجپەرقلىقتۇرزاكاتنىڭ ۋەزىپىسىدىن 

دىن ئېلىنىدۇ. ئەمما زاكات پەقەت تېرىلغان تېرىلمىغان بولۇشىدىن قەتئىينەزەر تېرىم ئىگىلىرى
 بېرىلىدۇ. سۇالتىدىنھمەيەرنىڭ 

ئىشلىتىلىدۇ. ئەمما  ئېھتىياجلىرىغاسېلىقالردىن يىغىلغان مەبلەغ دۆلەتنىڭ ئومۇمىي _  باج_  2 
سەككىز دە بەلگىلىگەن «قۇرئان كەرىم»زاكاتتىن يىغىلغان مەبلەغ ۋە مالالر ئالالھ تائاال 

 ېرىلىدۇ.ب تەرەپكىال

_  زاكات بېرىشكە شەرتى توشقان مۇسۇلمان كىشىدىن ئېلىنىدۇ. ئەمما باج_  زاكات_  3 
سېلىقالر مۇسۇلمان بولسۇن ۋە غەيرى مۇسۇلمان بولسۇن، ھەر قانداق تېرىم، تىجارەت ۋە 

 ئىگىلىرىدىن ئېلىنىدۇ. كەسپ

سېلىقالر _  ىدە بولسا باجسېلىقالر دۆلەت تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ. ئىسالم دۆلىت_  باج_  4 
مۇسۇلمانالرنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتى ئۈچۈن پايدىلىق بولۇش ياكى بولماسلىق ئېتىبارى بىلەن 

سېلىقالرنىڭ مۇسۇلمانالر جەمئىيىتى ئۈچۈن بېرەر پايدىسى بولمىسا _  بەلگىلىنىدۇ. ئەگەر باج
گىلەش ھوقۇقى يوقتۇر. سېلىقالرنى بەل_  ئىسالم دۆلەتلىرىنىڭ پۇقراالرنىڭ ئۈستىگە باج

ياكى باج بىلەن  شىىنىقوللشۇنىڭدەك، دۆلەتنىڭ زاكات ماللىرىنى ئومۇمنىڭ ئىشلىرى ئۈچۈن 
 قىۇبۇيركۇپايە قىلىپ زاكاتنى ئەمەلدىن قالدۇرۇشى ئىنتايىن خاتادۇر. زاكات ئالالھ تائاالنىڭ 

پەرزىنى ئىجرا قىلىشقا  بىلەن بەلگىلەنگەن ئىجتىمائىي ئىبادەتتۇر. ئىسالم دۆلەتلىرى زاكات
 ئىشتىلىشىمۇبېسىم  تارتقۇچىالرغابۇيرۇلغان. بۇنىڭغا بىنائەن، دۆلەتنىڭ زاكاتنى بېرىشتىن باش 

ئالالھنىڭ نامى »ە ئەبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ: پخەلى بىرىنچى، ماۋزۇداھەقلىقتۇر. بۇ 
ۋاقتىدا ئۆتەپ  نىڭھرەسۇلۇلالارتىپ بىلەن قەسەم قىلىمەنكى، ئۇالر زاكاتنى ئادا قىلىشتىن باش ت

دېگەن  «ئېلىشىمەنبېرىشتىن باش تارتىدىكەن، ئۇالر بىلەن  غامچىنىمۇرئاكەلگەن بېرەر تال 
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 مەشھۇر سۆزى يېتەرلىك.

سېلىقالر زاكاتنىڭ ئورنىدا _  ، باجئېيتااليمىزكىقى بايانالردىن كېيىن كەسكىن يۇقىرى 
انالر جەمئىيىتى ئۈچۈن پايدىلىق بولۇپ، زۆرۈر تېپىلغاندا تۇرالمايدۇ. شۇنىڭدەك، زاكات مۇسۇلم

 .(1)«توسالمايدۇسېلىقالرنى ئۆتەشتىن _  بەلگىلەنگەن باج

ماللىرىغا، چارۋىچىالرنىڭ  تىجارەتچىلەرنىڭ، تېرىملىرىغابۇنىڭغا بىنائەن، دېھقانالرنىڭ  
سېلىقالر ئىسالم دىنىدا _  جكىرىملىرىگە بەلگىلەنگەن با كەسىپدارالرنىڭ اچارۋىلىرىغا ۋە باشق

 قىلىپ باھانەسېلىقالرنى _  بۇيرۇلغان زاكات ئۈچۈن بەدەل بواللمايدۇ. نەتىجىدە، باج
 بولمايدۇ. باش تارتىشقاقىالرنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىشتىن يۇقىرى

 يۆتكەشكە بوالمدۇ؟ زاكاتنى بىر دۆلەتتىن ئىككىنچى بىر دۆلەتكە 

بولغان ئېھتىياج  پۇقرالىرىدىنغان زاكات ماللىرى شۇ دۆلەتنىڭ ئەسلىدە ھەر دۆلەتتە توپالن 
 دۆلىتىدىكىلەردىنئىگىلىرى ئۈچۈن سەرپ قىلىنىدۇ. ئەمما باشقا دۆلەتلەردىكى مۇسۇلمانالر ئۆز 

كۆپرەك ئېھتىياجلىق بولسا، زاكاتنى شۇ دۆلەتلەردىكى ئېھتىياجلىق مۇسۇلمانالرغا بېرىش 
ئالالھ ئۇالرنىڭ »ئېيتقان:  قرۇلۇتوغئەلەيھىسساالمنىڭ زاكات ئەۋزەلدۇر. چۈنكى پەيغەمبەر 

دېگەن ھەدىسىدىكى  «بېرىلىدىغان زاكات پەرزىنى بەلگىلىدى پېقىرلىرىغابايلىرىدىن ئېلىپ 
 پېقىرالرنىڭمۇسۇلمانالرنىڭ پېقىرلىرى بولۇپ، دۇنيانىڭ ھەر قايسى جايلىرىدىكى  «پېقىرالر»

تارقالغان  ىگەمەملىكەتلىرسۇلمانالر دۇنيانىڭ ھەر قايسى ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇ

َما ﴿دە: «قۇرئان كەرىم»قېرىنداشالردۇر. شۇڭا ئالالھ تائاال دىنىي ئارا بولسىمۇ ئۇالر ئۆز ِإنَّ

 دېگەن. (2)﴾قېرىنداشالردۇر ھەقىقەتەنمۆمىنلەر ﴿يەنى ﴾اْلُمْؤِمنُوَن ِإْخَوة  

 ئىقلىمىنىڭلىرىنىڭ زاكىتىنى ئۆز مال_  پۇل دۆلەتلەرنىڭمۇشۇنىڭدەك، نېفىت بايلىقىغا ئىگە باي  
بەكرەك ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولغان باشقا ئىسالم دۆلەتلىرىگە بېرىشى ئەۋزەلدۇر.  پېقىرلىرىدىن

 ئىككىنچىبۇ ئۇسۇل بىلەن ئىسالم ئەللىرىنى ئاۋارە قىلىۋاتقان پېقىرلىققا خاتىمە بەرگىلى بولىدۇ. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەدىنىدە ئاچارچىلىق يۈز بەرگەن بىر يىلى  خەتتابى ئىبن مەرۆئ خەلىپە

مېنى ۋە مېنىڭ ... »مۇنداق دەپ مەكتۇپ يازىدۇ:  ئاسقائەمر ئىبنى  ۋالىسىمىسىرنىڭ 
؟ بىزنى ياشامسەن يېنىڭدىكىلەرئاچلىقتىن ھاالك بولدى دەپ ئويالپ، ئۆزۈڭ ۋە  يېنىمدىكىلەرنى

... »بېرىپ:  جاۋاپ مەكتۇبىغاىنىڭ پبنى ئاس خەلىئى ئەمر «.؟!قۇتقۇزمامسىلەرئاچلىقتىن 
، ئۇالرنىڭ ئالدى ئەۋەتىمەنكىسىلەرگە ياردەم كەلدى. مەن سىلەرگە شۇنداق يۈكلۈك تۆگىلەرنى 

دەپ مەكتۇپ يازىدۇ. ئەگەر مىسىرنىڭ زاكىتى مىسىر  «سىلەردە، ئاخىرى مېنىڭدە بولىدۇ
زاكات  ۋالىسىدىنمىسىرنىڭ  مەرۆئە پان بولسا ئىدى، خەلىمەخسۇس ھەققى بولىدىغ پېقىرلىرىنىڭ

ھازىرقى يەمەن ) سەنئا»يەنە:  خەتتابئىبنى  مەرۆئە پسورىمىغان بوالتتى. خەلى
شام ۋە ئىراقتىن توپالنغان زاكاتتىن بولغان  پادىچىنىڭمۇجۇمھۇرىيىتىنىڭ پايتەختى( تېغىدىكى بىر 

 . (3)«دېگەن «ھەققى ئۇنىڭغا يېتىپ بارىدۇ 
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ياردەمگە بولغان ئېھتىياجى باشقا دۆلەتلەردىكى  پېقىرالرنىڭئەگەر كىشىنىڭ ئۆز دۆلىتىدىكى  
ئوخشاش ياكى ئۇنىڭدىن كۆپرەك بولسا، زاكاتنى باشقا دۆلەتلەرگە  پېقىرلىرىغامۇسۇلمان 

دۇر. ئېھتىياجلىرىنى ھەل قىلىشى ياخشى پېقىرلىرىنىڭ، ئۆز دۆلىتىنىڭ، مەھەللىسىنىڭ يۆتكىمەستىن
ھاجەتلىرىنى راۋا قىلىشتىن  ئۇزاقتىكىلەرنىڭچۈنكى يېقىندىكىلەرنىڭ ھاجەتلىرىنى راۋا قىلىش 

ئاۋۋال ئۆزۈڭگە، ئاندىن »ئەۋزەل ۋە زۆرۈردۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 
ۇنىڭغا چىقىم قىل. ئۇنىڭدىن ئاشقاندا، تۇغقانلىرىڭغا قىل، ئۇالردىن ئاشسا، ئاندىن ئ ئەھلىڭگە

 .(1)«بۇنىڭغا ياردەم قىل

 مۇنداق دەپ قەيت قىلىنغان: ىداناملىق كىتاب «راإلختيا»ئەلالمە ئىبنى مەۋدۇد مەۋسىلىنىڭ 
ياخشى ئەمەس. ئەمما تاشقى  كەشتيۆئەسلىدە زاكاتنى بىر دۆلەتتىن يەنە بىر دۆلەتكە »

اجلىق كىشىلەرگە بەرسە دۆلەتلەردىكى ئۆزىنىڭ تۇغقانلىرىغا ياكى ياردەمگە كۆپرەك ئېھتىي
 .(2)«يەمەننىڭ زاكىتىنى مەدىنىگە ئەۋەتكەن جەبەلمۇئىبنى  ئازۇمبولىدۇ. چۈنكى 

 قىلىشقا بوالمدۇ؟ زىيادە –بەلگىلەنگەن زاكات مىقدارىدىن كەم 

، خەلق پۇلى، تىجارەت ماللىرى، ئاشلىق، كۈمۈش، تۇنلئادا بايان قىلىنىپ ئۆتكەن يۇقىرى 
ارۋا ماللىرى، يەر ئاستى بايلىقلىرى، دېڭىز بايلىقلىرى ۋە باشقىال قاتارلىق مېۋە، كۆكتاتالر، چ

زاكات كېلىدىغان ھەر خىل مالالر ئۈچۈن بەلگىلەنگەن ئوخشاش بولمىغان زاكات بېرىش 
ئاز بېرىلگەن  مىقدارالردىنمىقدارالر بولۇپ، بۇ  تۆۋەنئەڭ  نەزىرىدەمىقدارلىرى شەرىئەت 

يدۇ. ئەمما ئۇنىڭدىن ئاشۇرۇپ قانچىلىك كۆپ بېرىلسە شۇنچىلىك كۆپ ئادا بولما قەتئىزاكات 
دە مۇنداق بىر مىسال «قۇرئان كەرىم»ۋە بەرىكەت بولىدۇ. ئالالھ تائاال بۇ ماۋزۇنى  ساۋاپ

ٍة أَْنَبتَتْ ﴿ بىلەن بايان قىلغان: ِ َكَمثَِل َحبَّ ِذيَن يُْنِفقُوَن أَْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل ّللاَّ  َسْبَع َسَناِبَل ِفي َمثَُل الَّ

ُ َواِسع  َعِليم   ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َوّللاَّ ٍة َوّللاَّ  لىنىېم_  لۇئالالھ يولىدا پ﴿ يەنى ﴾ُكل ِ ُسْنبَُلٍة ِمئَةُ َحبَّ

دان  تالدىنباشىقىدا  رەباشاق چىقارغان، ھ ەتتەي سەرپ قىلغان نەرسىسى ڭقىلغانالرنى رپەس
 پەسسىلەھ ە)ئۇنىڭ ئەجرىنى(ندىسىگە. ئالالھ خالىغان بۇئوخشايد تال ئۇرۇققابىر  تقانۇت
 .(3)﴾گۈچى زاتتۇربىل ممىنىەھ ،ەڭك (مىتىەرھەم) . ئالالھۇرىدېب

زاكات بېرىمەن دېگۈچىلەرنىڭ  نىال 2.5%»رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ:  تالىبئەلى ئىبنى ئەبۇ  
 غان.دېگەنلىكى رىۋايەت قىلىن «زاكىتىدۇر بېخىلالرنىڭزاكىتى 

ئۈچۈن بەلگىلەنگەن مۇئەييەن مىقدارغا يەتمىگەن  لۇشىوبشۇنىڭدەك، زاكاتنىڭ پەرز  
بىلەن زاكات بېرىشى  يئۆز ئىختىيارى بولغانالرنىڭمۇغا ئىگە مال_  پۇلدەرىجىدە ئازراق 

 قى ئايەتتە قىلغان ۋەدىسى بويىچە، ئۇالرنىڭيۇقىرىپەزىلەتلىك ئىشالردىن سانىلىدۇ. ئالالھ تائاال 
 لىرىغا بەرىكەت بېرىپ كۆپەيتىپ بېرىدۇ.مال_  پۇلبۇ ياخشىلىقلىرى يۈزىسىدىن ئۇالرنىڭ 
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 زاكات كېلىدىغان نەرسىلەر ھەققىدىكى سوئالالرغا جاۋاب

 سوئال: قانداق نەرسىلەرگە زاكات كەلمەيدۇ؟ .1

جاۋاب: ئىسالم دىنى كىشىلەرنىڭ نورمال ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن كېرەكلىك بولغان  
_  پۇلئېھتىياجنىڭ سىرتىدىكى  نورمالدىكىسىلەردىن زاكات بېرىشنى پەرز قىلمىدى. پەقەت نەر
نىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىشقا بۇيرىدى. بۇنىڭغا بىنائەن، ئېيتىمىزكى، كىشىنىڭ ئۆزى ۋە مال

_  ئۆي ۋاتقانۇئولتۇرئائىلىسىدىكىلەر قوللىنىۋاتقان ماشىنىلىرىغا، ئۆزى ۋە بالىلىرى 
قىممەتلىك  قاتارلىق كۈمۈش، ئايالى، قىزلىرى، ۋە كېلىنلىرى ئىشلىتىۋاتقان ئالتۇن، ىگەئىمارەتلىر

_  ئەسۋابلىرىغا، كىتاب ھۆنەر، جىھازلىرىغاماددىالردىن ياسالغان زىننەت بۇيۇملىرىغا، ئۆي 
ئۆزى ۋە ئائىلىسىنىڭ ئېھتىياجلىرى ئۈچۈن ئىشلىتىۋاتقان  اماتېرىياللىرىغا ۋە مۇندىن باشق

زاكات كەلمەيدۇ. يۇقىرىقىالر قانچىلىك قىممەت باھالىق ئەشياالر بولسۇن،  يالىرىغائەش
 ئىشلىتىۋاتقان ئىكەن ئۇالرغا زاكات كەلمەيدۇ.

ۇ سوئال: تىجارەت ماللىرىنىڭ زاكىتى ئۈچۈن بۇ مالالرنىڭ قىممىتىنى بېرىش كېرەكم .2
 ياكى ئۆزىنىمۇ؟

للىرىنىڭ ئۆز جىنسىدىن بېرىش ياكى جاۋاب: تىجارەت ماللىرىدىن زاكات بەرگۈچى ما 
، تۇز شىكەرئۇالرنىڭ قىممىتىنى بېرىش ئىختىيارىغا ئىگىدۇر. مەسىلەن: ئۇن، ماي، گۈرۈچ، 

ماتېرىيال قاتارلىق بۇيۇمالرنى _  ، رەختكىچەك_  كېيىميېمەكلىك ماددىلىرىنى،  قاتارلىق
رنىڭ ھەممىسىدىن ياكى بەزىسىدىن ئېھتىياجىغا قاراپ ئۇالرغا بۇال پېقىرالرنىڭساتىدىغان كىشى 

قىممىتىنى بەرسىمۇ بولىدۇ. مۇھىم بولغىنى  پۇلىدىكىبەرسىمۇ بولىدۇ ياكى بۇالرنىڭ خەلق 
نەرسىلەردىن  ئېھتىياجلىق بولغانمۇناسىپ ھالدا ئۇالرغا  ئېھتىياجلىرىغائېھتىياج ئىگىلىرىنىڭ 

 بېرىشتۇر.

 نەق پۇلغا ئوخشاش زاكات كېلەمدۇ؟ كارتىشكىلىرىگىمۇسوئال: بانكىنىڭ چەكلىرى ۋە  .3

ئەلۋەتتە زاكات  كارتىشكىالرغاجاۋاب: بانكىدىن نەق پۇلنىڭ بەدىلىگە بېرىلگەن چەكلەر ۋە  
 كېلىدۇ. چۈنكى ئۇالر نەق پۇلغا ئوخشاشتۇر. بۇالرنىڭ زاكىتىنى خەلق پۇلىدىن بېرىلىدۇ.

 المدۇ؟سوئال: بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى زاكاتقا ھېسابالپ بېرىشكە بو .4 

. جازانە نىجىس ۋە ھارامدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جازانىدۇرجاۋاب: بانكىنىڭ ئۆسۈمى  
 ئېھسانالرنىال_  ئالالھ پاكتۇر، ئۇ پەقەت پاك نەرسىلەردىن قىلىنغان خەير» بىر ھەدىسىدە:
 دېگەن.  (1)«قوبۇل قىلىدۇ

بەرمىگىچە ياخشىلىققا  ڭالردىننەرسىلىرىسىلەر ياخشى كۆرگەن » ئالالھ تائاال قۇرئاندا: 
دەپ كۆرسەتكەن. جازانىدىن ئىبارەت مۇنداق ھارام مالنى ئۆزى  «جەننەتكە ( ئېرىشەلمەيسىلەر)
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بولمايدۇ، ئۇنى زاكاتقا ھېسابالپ  يىگۈزۈشكەئىشلىتىشكە ھاالل بولمىغان يەردە ئۇنى باشقىالرغا 
 . دۇرھارام پۇل –بېرىشكە تېخىمۇ بولمايدۇ. چۈنكى ئۇ 

لىدۇ، سوئال: بەزى كىشىلەر نەق پۇللىرىنى ساقالش ئۈچۈن بانكىدا قويۇشقا مەجبۇر بولۇپ قا
 ەك؟ىلىش كېرئاندىن ئۇنىڭغا ئۆسۈم كېلىدۇ، ئۆسۈمنىڭ ھاراملىقى ئېنىق. ئانداقتا ئۆسۈمنى قانداق ق

. لەشجخەيول بار: بىرى، ئۆزى  تۆتجاۋاب: بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى قانداق قىلىش توغرىلىق  
سانىلىدۇ. ئۇ ھارام بولغاندىمۇ  الردىنھگۇناسۈمنى يېيىش ئەڭ ئېغىر ۆبۇ جائىز ئەمەس، چۈنكى ئ

بىرىدۇر. ئىككىنچىسى، بانكىدا ئىئانە ھېسابىدا قالدۇرۇش. بۇمۇ جائىز  ھارامالرنىڭئەڭ نىجىس 
 سانىلىدۇ. ئۈچىنچىسى، سەدىقە الردىنھگۇناياردەم بېرىش ئېغىر  جازانىغائەمەس. چۈنكى 

ھېسابىدا پېقىرالرغا بېرىش. بۇ توغرا ئەمەس. چۈنكى ھارام مال سەدىقىگە يارىمايدۇ ۋە قوبۇل 
بولمايدۇ. تۆتىنچىسى، قولىدىكى بۇ ھارام پۇلدىن قۇتۇلۇش نىيىتى بىلەن ئۇنى بېرەر پېقىرغا 

ا يولنىڭ ئاخىرقىسى بىلەن بۇ ھارامدىن قۇتۇلۇشق تۆتبەدەلسىز ھالدا بېرىۋېتىش. يۇقىرىقى 
ھارام ئىككى تۈرلۈك بولۇپ: بىرى، ھارام ئەينى، يەنە بىرى،  نەزىرىدەبولىدۇ. چۈنكى ئىسالم 

ئۆز زاتى ئېتىبارى بىلەن ھارام بولغان ھاراق، چوشقا _  ئەينىي. ھارام ھۆكمىيدۇرھارام 
ئۆز زاتى ئېتىبارى بىلەن ئەمەس، _  ھۆكمىي. ئەمما ھارام ھارامالردۇرئوخشىغان  گۆشىغا
مالغا ئوخشىغان  ئوغۇرالنغانمۇئامىلە ئېتىبارى بىلەن ھارام بولغان ئۆسۈم،  بەلكى

. ئۆسۈم ئۆز زاتى ئېتىبارى بىلەن ھارام بولماستىن، بەلكى مۇئامىلە يەنى جازانە ھارامالردۇر
بىر  ز زاتى ئېتىبارى بىلەن ئېيتقانداقىلىش بىلەن ھارام بولغان پۇلدۇر. چۈنكى پۇل دېگەن ئۆ

يۈەن پۇلنى سىز ئىشلەپ تاپقان  10ۋە ھارىمى بولمايدۇ.  ھالىلىدېگەننىڭ  ەزغقە، غەزقە
يۈەن پۇل  10بولسا بۇ  ئوغۇرلىغانبولسىڭىز ئۇ سىز ئۈچۈن ھاالل، ئەگەر بىراۋ ئۇنى سىزدىن 

ئوغرى ئۈچۈن ھارامدۇر. شۇنىڭغا ئوخشاش، ئۆسۈمنى بېرەر پېقىرغا بەدەلسىز بەرگەندە، ئۇ 
بولمايدۇ، پەقەت  ھگۇناياكى  ساۋاپئايلىنىدۇ. ئۇنى بەرگەن كىشىگە  اللغاھائالغۇچىسى ئۈچۈن 

 مۇجتەھىدقولىدىكى ئۆسۈمدىن ئىبارەت ئۇ ھارام پۇلدىن قۇتۇلغان بولىدۇ. ھازىرقى زامان 
بانكىنىڭ ئۆسۈمىنى » بۇ مەسىلە توغرىلىق توختىلىپ: ۋىاقەردئەل  ۈسۈفي دوكتۇرئالىملىرىدىن 

خەجلىسە ئۇنىڭ ئۈچۈن ھاالل بولىدۇ.  بېرەرسى ھاجەتمەنلەردىنباشقا ، ئىشلەتمەستىنئۆزى 
چۈنكى جازانە مۇئامىلىسىنى قىلغان ئادەم ئۇ ئەمەس. قىسقىسى، ئۆسۈمدىن ئىگىسىنىڭ پايدىلىنىشى 

ھارام، ئەمما بەدەلسىز ھالدا باشقىسىغا بېرىۋەتسە، ئۇنى ئالغان كىشى ئۈچۈن ئۇ 
 دەيدۇ.(1)«ھااللدۇر

 يلىق مائاشقا زاكات كېلەمدۇ؟ سوئال: ئا  .7

ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ.  توشماستىنمالغا ئىگە بولغانغا بىر يىل _  جاۋاب: ھەرقانداق پۇل 
مائاشنى ھەر ئايدا ئۇدۇللۇق خەجلەپ تۈگىتىپ تۇرغان ئادەمگە زاكات كەلمەيدۇ. ئەگەر بىراۋ 

ىلىپ، بىر يىل ئايالنسا ۋە يىل ئاخىرىدا ئايلىق مائاش پۇلىدىن ھەر ئايدا مەلۇم مىقداردا ئىقتىساد ق
 قولىدىكى پۇل زاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەتسە، ئەلۋەتتە ئۇنىڭ زاكىتىنى بېرىشى كېرەك. 

ئەمما  ئىقتىساد قىلغان پۇلنى  ئىقتىساد قىلىشقا باشلىغان ۋاقىتتىن بىر يىل توشماي تۇرۇپ 

                                 
 ئەلالمە يۈسۈف ئەل قەرداۋى پەتىۋالىرى. (1)
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كېلىدۇ. مەسىلەن:  اغقالغاناكات قولىدا خەجلىۋەتكەن بولسا، ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ، چۈنكى ز
يىلى _  2018يۈەن  بولغان بولسا،  2000يىلى رامىزان ئېيىدا _  2017بىراۋنىڭ قولىدا 

يۈەنگە ئاساسەن  2000رامىزان ئېيىدا ئۇنىڭ زاكىتىنى بېرىدۇ، زاكات بېرىشتە ئۆتكەن يىلقى 
قالغان بولسا ئازغا، كۆپەيگەن  ئازىدۇ. ئەمەس، بەلكى بۇ يىل رامىزاندا قولىدا قالغان پۇلغا بېر

 بولسا كۆپكە ئاساسەن زاكات بېرىدۇ. 

 ؟سوئال: ئۆي سېتىۋېلىش ئۈچۈن ياكى ئۆيلىنىش ئۈچۈن يىغقان پۇلغا زاكات كېلەمدۇ  .8

ۇن، جاۋاب: مەيلى ئۆي سېتىۋېلىش ئۈچۈن يىغقان بولسۇن ياكى ئۆيلىنىش ئۈچۈن يىغقان بولس
ڭ يىن ئۇنىكۈدەك مىقداردا پۇلغا ئىگە بولغانغا بىر يىل توشقاندىن كېزاكات بېرىش ئۆلچىمىگە يەت
 زاكىتىنى بېرىش پەرزدۇر. 

 سوئال: كادىر ياكى ئىشچى مائاشىنى ئۇزۇن ۋاقىت تاپشۇرۇپ ئااللمىغان بولسىمۇ،  .9
 ئۇنىڭغا زاكات كېلەمدۇ؟

كات غان پۇلى زاجاۋاب: تاپشۇرۇپ ئااللمىغان مائاش پۇلىنى تاپشۇرۇپ ئالغان ۋاقىتتا، ئال
ىراقال بېرىش ئۆلچىمىگە يەتسە ۋە ئۈستىدە قەرز بولمىسا، ئۆتۈپ كەتكەن يىلالرنىڭ زاكىتىنى ب

 بېرىدۇ.

 زېمىنگە زاكات كېلەمدۇ؟_  سوئال: ئۆي سېلىش ئۈچۈن تۇتۇلغان يەر  .10

ن جاۋاب: مەيلى ئۆي سېلىش ئۈچۈن تۇتۇلغان بولسۇن ياكى باھاسى ئۆرلىگەندە سېتىش ئۈچۈ
 ئۇنىڭغا زاكات كەلمەيدۇ. كەلمىگۈچەزېمىن بولسۇن، سېتىش نىيىتىگە _  لغان يەرتۇتۇ

بىراۋ ماشىنىسىنى پۇلىنى مۇددەتكە بۆلۈپ تۆلەشكە كېلىشىپ ساتقان بولسا، ئۇ كىشى   .11
 زاكىتىنى بېرەمدۇ؟ پۇلنىڭالتاپشۇرۇپ ئالمىغان پۇلنىڭ زاكىتىنى بېرەمدۇ ياكى قولىغا كەلگەن 

زاكىتىنى بېرىدۇ. تېخى تاپشۇرۇپ ئېلىپ بواللمىغان پۇل  پۇلنىڭاللگەن جاۋاب: قولىغا كە
ئەگەر  بېرەلەيدىغان، قول ئىلكىدە بار كىشىنىڭ ئۈستىدە بولسا، ماشىنىسىنى ساتقان كىشى نېسى 
پۇلنىمۇ قولىغا كىرىپ بولغان پۇل قاتارىدا ساناپ، قولىدىكى پۇل بىلەن قوشۇپ ھەممىسىنىڭ 

ەگەر ماشىنىنى سېتىۋالغان كىشى قول ئىلكىدە يوق، يوقسۇل كىشى بولسا، زاكىتىنى بېرىدۇ. ئ
ئۇنىڭدىن تاپشۇرۇپ ئېلىپ بواللمىغان پۇلغا زاكات بەرمەيدۇ، پەقەت ئىلكىدە بار پۇلغىال زاكات 

 بېرىدۇ.

 ئىمارەت ۋە دۇكاننىڭ زاكىتى قانداق بېرىلىدۇ؟_  ئىجارىگە بېرىلگەن ئۆي  .12

 ئىجارىسىدىنئىمارەت ۋە دۇكاننىڭ زاكىتى كەلگەن _  ئۆي جاۋاب: ئىجارىگە بېرىلگەن
ئالغانغا تولۇق بىر يىل توشقاندىن كېيىن بېرىلىدۇ. زاكات بېرىشتە  ئىجارىنىبېرىلىدۇ،  زاكات 

زاكات بېرىدىغان ۋاقىتتا قولىدا قالغان پۇل ھېساب قىلىنىدۇ. مەسىلەن: ئۆتكەن يىلى تۇنجى ئىجارە 
 2000يۈەن بولغان بولۇپ، بۇ يىل زاكات بېرىدىغان ۋاقىتتا قولىدا  1000كىرگەن ئايدا، قولىدا 

يۈەن بۇ يىل  1000يۈەنگە كېلىدۇ. ناۋادا ئۆتكەن يىلقى  2000يۈەن بولسا، زاكات قولىدىكى 
ئىمارەتنىڭ _  زاكات بېرىدىغان ۋاقىتتا خەجلىنىپ تۈگىگەن بولسا زاكات كەلمەيدۇ. ئەمما ئۆي

 زاكات كەلمەيدۇ، زاكات پەقەت ئۇنىڭدىن كەلگەن ئىجارىگە كېلىدۇ. ياكى دۇكاننىڭ ئۆزىگە
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 ؟ئىمارەت ۋە دۇكاننىڭ زاكىتى قاچان باشلىنىدۇ_  سوئال: ئىجارىگە بېرىلگەن ئۆي  .13

تاپشۇرۇپ ئالغان ۋاقىتتا يىل ئايلىنىش باشلىنىدۇ، تولۇق بىر يىل ئايلىنىپ  ئىجارىنىجاۋاب: 
ۋاقتى كىرىدۇ. زاكات بېرىشنىڭ ۋاقتى كەلگەندە قولىدا پۇل بولغاندىن كېيىن زاكات بېرىشنىڭ 

 قالمىغان بولسا زاكات كەلمەيدۇ.

 سوئال: تاكسى، يۈك ماشىنىسى ۋە ئىجارىگە بېرىلگەن ئاپتوموبىل قاتارلىقالرنىڭ  .14
 زاكىتى قانداق بولىدۇ؟

ە ئۆزىگ جاۋاب: تاكسى، يۈك ماشىنىسى ۋە ئىجارىگە بېرىلگەن ئاپتوموبىل قاتارلىقالرنىڭ
ق بىر زاكات كەلمەيدۇ، پەقەت ئۇالردىن كەلگەن پۇلغا كېلىدۇ. تۇنجى پۇل كىرگەن ۋاقىتتىن سا

 يىل ئۆتكەندىن كېيىن، قولىدا قالغان پۇلغا زاكات كېلىدۇ.

 زاكىتى قانداق بېرىلىدۇ؟ پايچېكىنىڭسوئال:  .15

سىدىن بېرىلىدۇ. زاكىتى پاي سالغان ئەسلى پۇلدىن ۋە ئۇنىڭ پايدى پايچېكىنىڭجاۋاب:   
 بېرىلىدۇ. 2.5% 100ئوخشاش  زاكىتىغازاكىتى تىجارەت مېلىنىڭ  پايچېكىنىڭ

 سېتىۋېلىش ياكى سېتىشنىڭ ھۆكمى نېمە؟  پايچېكىسوئال:    .16

سېتىش  ۋە زېمىن ئېلىش_  شىركەتلىرى بىر خىل بولمايدۇ، بەزىسى يەر پايچېكىجاۋاب: 
ئىمپورت قىلىش بىلەن تىجارەت قىلىدۇ. بۇنداق _  ئىكىسپورتبىلەن تىجارەت قىلىدۇ، بەزىسى 

. ئەمما بانكىچىلىق بىلەن شۇغۇللىنىدىغان جائىزدۇرئېلىش ۋە سېتىش  پايچېكىشىركەتلەردىن 
ئېلىش ياكى  پايچېكىشىركەتلەر پۇلنى پۇلغا سېتىش ئارقىلىق ئىش قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئۇالردىن 

ماشتۇرۇشتا تەڭمۇتەڭ ۋە نەقمۇنەق بولۇشى سېتىش جائىز ئەمەس. چۈنكى پۇلنى پۇلغا ئال
 شەرتتۇر. بۇنداق بولمىغاندا، جازانە قىلغانلىق بولىدۇ، شۇڭا بۇ جائىز ئەمەس.
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  زاكات بېرىلىدىغان شەخسلەر

 لەردۇر:تۆۋەندىكىبولغانالر  تېگىشلىكزاكات ئېلىشقا  

 پېقىرالر_  1 

 مىسكىنلەر_  2 

 تۇتۇلغانالركۆڭلىنى دىنغا مايىل قىلىش كۆزدە _  3 

 قەرزدارالر_  4 

 زاكات خادىملىرى_  5 

 ئۈچۈن ئازاتلىقىقۇلالرنىڭ _  6 

 ئالالھنىڭ يولىدىكى مۇجاھىدالر_  7 

 يولدا قالغان پۇلسىز مۇساپىرالر_  8 

 زاكات ئالىدىغانالرنىڭ تەپسىالتى

ندَقَاتُ  إِنََّمنا﴿ نىڭ مۇنۇ ساۆزى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان:تائاالئالالھ قىالرنىڭ ھەممىنى يۇقىرى   الصَّ

قَنابِ  َوفِني قُلُوبُُهمْ  َواْلُمَؤلَّفَةِ  َعلَْيَها َواْلعَاِمِلينَ  َواْلَمَساِكينِ  ِلْلفُقََراءِ   َوفِني َواْلغَناِرِمينَ  الر ِ

ِ  َسبِيلِ  بِيلِ  َواِْبنِ  ّللاَّ ِ  ِمنَ  فَِريَضة   السَّ ُ  ّللاَّ زاكاات پەقەت پېقىرالرغاا، ﴿يەناى﴾َحِكنيم   َعِلنيم   َوّللاَّ

مىساااكىنلەرگە، زاكاااات خادىملىرىغاااا، دىللىرىناااى )ئىساااالمغا( مايىااال قىلىاااش كاااۆزدە تۇتۇلغانالرغاااا، 
يااول خىراجىتىاادىن قەرزدارالرغااا، ئالالھنىااڭ يولىغااا، )قايتۇرالماياادىغان( قااۇلالرنى ئااازاد قىلىشااقا، 

ئااااالالھ ھەممىنااااى  .بااااۇ ئالالھنىااااڭ بەلگىلىمىسااااىدۇر .بېرىلىاااادۇ مۇساااااپىرالرغا ئايرىلىااااپ قالغااااان
 .(1)﴾بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

رىۋايەت قىلىنىدۇكى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ ئۇنىڭغا  ھارىستىنئىبنى  يادىز 
ەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن زاكات بەيئەت قىلدىم، بۇ ۋاقىتتا بىر ئادەم كېلىپ، پەيغ ئەگىشىدىغانلىقىمغا

ئالالھ زاكات مەسىلىسىدە »مېلىدىن بېرىشىنى سورىۋىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا 
، بەلكى بۇ مەسىلىنى ئۆزى بەلگىلەپ، مىدىۇبۇيرپەيغەمبەر ۋە باشقىسىنى بەلگىلىمە چىقىرىشقا 

رنىڭ ئىچىدىن بولغان بولساڭ خىل شەخسكە تەقسىم قىلدى. ئەگەر سەنمۇ بۇ شەخسلە 8زاكاتنى 
 دېدى. (2)«ئەلۋەتتە ساڭىمۇ نېسىۋەڭنى بەرگەن بوالتتىم

 ئايەتتە بايان قىلىنغان سەككىز تۈرلۈك كىشىلەر تۆۋەندىكىچە: 

                                 
 ._ ئايەت60تەۋبە سۈرىسى  (1)

 .ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىئىام  (2)
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 پېقىرالر  

يەتمىاگەن ۋە كۈنادىلىك تۇرمۇشاىدا يااردەمگە  سەۋىيىساىگەدا زاكات بېارىش مال_  پۇل_  پېقىر 
قۇرئااااان »بايالرنىااااڭ ئەكسااااى بولااااۇپ  پېقىاااارالر. تمەن دېگەنلىكتااااۇرھاااااجەئېھتىياااااجلىق بولغااااان 

 غاان. مەسااىلەن:ىنقىل بايااانھەمىشااە بىارگە  تەبىاقەئىباارەت بااۇ ئىككاى  يوقسااۇلدىنبااي ۋە  دە«كەرىام

اَكنناَن  َوَمننْ  فَْليَْسننتَْعِففْ  َ نِيًّنناَكنناَن  َوَمننْ ﴿ كىمكااى باااي ﴿يەناى  ﴾ بِنناْلَمْعُروفِ  فَْليَأُْكننلْ  فَِقيننر 

ماااۈلكىنى يېيىشاااتىن ئاااۆزىنى ساقلىساااۇن، _  باھانىساااى بىلەن(ئۇنىاااڭ ماااال باققاااانلىقىەن)يېتىمناااى ئىك

 .(1) ﴾مۇۋاپىااق رەۋىشااتە يېسااۇن كىمكااى يوقسااۇل ئىااكەن، ئااۇ )ئااۆز ئەمگىكىنىااڭ ھەققااى ئۈچااۈن(

 .ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ يوقسۇلالرنىدېگەن سۆز بارلىق « پېقىرالر»يۇقىرىقى ئايەتتىكى 

 مىسكىنلەر

جاايىمۇ بولمىغاان _  ئاۆي، ھەتتاا يېتىاپ قوپىادىغان بولمىغانكى مۈل_  مالھېچقانداق _  نمىسكى
« قۇرئاان كەرىام». شاۇڭا ناچاار بولىادۇ دىننىڭكىاپېقىر ئەھۋالى. مىسكىننىڭ ھاجەتمەن دېگەنلىكتۇر

 دەپ تەرىپلەنگەن. (2) ﴾توپىدا ياتقان مىسكىن﴿كىشىلەر ھاجەتمەن  دە مۇنداق 

بىاار ئىككااى لوقمااا _  مىسااكىن»ھىسساااالم مىسااكىننى مۇنااداق دەپ تەرىااپلىگەن: پەيغەماابەر ئەلەي 
نان، بىر ئىككى تال خورماا تىالەپ كىشاىلەرنىڭ ئاۆيلىرىنى ئايلىنىادىغانالر ئەمەس، بەلكاى ھااجىتىنى 

نىااااڭ ئۆزىۋە  تىلىمىااااگەنبىاااار نەرسااااە راۋا قىلغااااۇدەك بىاااار نەرسىسااااى بولمىغااااان، كىشااااىلەردىن 
ئۆزلىرىنىاااڭ ئااااجىزلىقى  ۋە  مىسااكىنلەر  .(3) «قىلمىغاااان كىشاااىدۇرھااېس  ركىشاااىلە ھاااجەتمەنلىكىنى

 كىشىلەردۇر.  ، جېنىنى باقالمايدىغانھەرىكەتتىن قالغان_  ئىش تۈپەيلىدىنموھتاجلىقى 

 زاكات خادىملىرى

، الرئااادەملەر بولااۇپ، زاكااات يىغقااۇچى ۋەزىااپىلەنگەن ئىشاالىرىغازاكااات _  زاكااات خااادىملىرى
 رۋە باااااۇ ئىشاااااالرغا رىياساااااەتچىلىك قىلغاااااۇچىال ر، تارقااااااتقۇچىالراقلىغۇچىال، سااااالەرپۈتاااااۈكچى

 .تۇرئىبارەت قاتارلىقالدىن

. چاۈنكى زاكاات تېگىشالىكتۇر قازاكاتتىن نېساىۋە ئېلىشا پېقىر كىشىلەر بولمىسىمۇ، ئۇالر گەرچە 
ئىاكەن،  نۋەزىاپىلەنگەباۇ ئىشاقا  ئۆزىنى ۋاقتىنى سەرپ قىلىپ، ئەمگىكىنى سىڭدۈرۈپ،خادىملىرى 

 ئېھتىياجلىرىغاااائاااۇال مائااااش يااااكى ئىاااش ھەققاااى ئالغاننىاااڭ ئورنىااادا، ئۆزلىرىنىاااڭ ۋە ئائىلىساااىنىڭ 
 يەتكىدەك مىقداردا زاكاتتىن نېسىۋە ئېلىشقا ھەقلىقتۇر.

 ئىشااااەنچىلىكئۆتااااۈش كېرەككااااى، زاكااااات خادىملىرىنىااااڭ دىيانەتلىااااك ۋە  ئەسااااكەرتىپشااااۇنىمۇ 
زاكاااااااات يىغىشاااااااقا  ئەمەس كىشاااااااىلەرنى ۇساااااااۇلمانمۇساااااااۇلمانالردىن بولۇشاااااااى شاااااااەرتتۇر. م

ئۇنىاااڭ ئۈساااتىگە  بولمايااادۇ. چاااۈنكى ئاااۇالر باااۇ ئىشاااقا سااااالھىيەتلىك ئەمەس. ۋەزىپىلەندۈرۈشاااكە
 مۇسۇلمان ئەمەس كىشىلەرگە زاكات بېرىشكە بولمايدۇ.

 تۇتۇلغانالركۆڭلىنى ئىسالمغا  مايىل قىلىش كۆزدە 

                                 
 ئايەت.-6نىسا سۈرىسى:(1) 
 _ ئايەت(.16ىسى: )بەلەد سۈر ﴾(تاماق بېرىشتۇر) توپىدا ياتقان مىسكىنگەياكى ﴿يەنى ﴾ أَْوِمْسِكين ا ذَا َمتَْربَةٍ ﴿(2) 

 .بۇخارى رىۋايىتىئىمام (3) 
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پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ _  تۇتۇلغاااانالرە كۆڭاااۈللىرىنى ئىساااالمغا مايىااال قىلىاااش كاااۆزد  
شىنى يااكى مۇساۇلمان بولغاان بولساىمۇ ۇزامانىدا دىللىرىنى يۇمشىتىش، شۇنىڭ بىلەن مۇسۇلمان بول

بېاارىلگەن بىاار ئۈلااۈش ئۈچااۈن زاكااات ماللىرىاادىن  قولغااا كەلتااۈرۈششااىنى لۇدىنغااا مۇسااتەھكەم بو
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ماڭااا »قىلىنىاادۇكى:  رىااۋايەت ئااۇمەييەدىنشەخساالەردۇر. سااەفۋان ئىبنااى 

بولساىمۇ، ھەمىشاە ئاۇ ماڭاا بېرىاپ  كىشاىمېرەتتى. ئۇ مېنىڭ ئەڭ ياماان كۆرىادىغان بزاكات مېلىدىن 
  (1) «ئىدى بولۇپ قالغان سۆيۈملۈكىتۇرغانلىقتىن، ئاخىرى ئۇ ماڭا كىشىلەرنىڭ ئەڭ 

 خىل شەخسلەردۇر: 3تۆۋەندىكى  نالرتۇتۇلغاكۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە  

ئىساالم دىنىناى تەشاۋىق قىلىاش ئاارقىلىق  ئارىساىدا  قەۋماىمۇساۇلمان بولۇشاى، ئانادىن ئاۆز . 1 
بولۇشاىنى كااۆزدە تۇتقاان ھالاادا پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالم  ۋەسااىلەئۇالرنىڭماۇ مۇسااۇلمان بولۇشاىغا 

 زاكات ماللىرى بىلەن تەمىنلىگەن كىشىلەر.

دىللىرىنااى دىنغاا مۇساتەھكەم قىلىااش  كۈچلەنمىگەنلەرنىاڭبولغاان بولسااىمۇ ئىماانى  مۇساۇلمان .2
 لەر.كىشى كۆزدە تۇتۇلغانلىقتىن زاكات بېرىلگەن

زاكاات بېارىلگەن  ئۈچاۈنمۇسۇلمان بولمىغان بولسىمۇ، ئۇالرنىڭ دۈشامەنلىكىدىن سااقلىنىش  .3
 . (2) كىشىلەردۇر

پەيغەماابەر كە خىاال شەخساا 3تۇتۇلغااان يااۇقىرىقى  كۆڭااۈللىرىنى ئىسااالمغا مايىاال قىلىااش كااۆزدە
ئەبااۇبەكرى رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ مەلااۇم مىقااداردا بىرىنچااى خەلىااپە ئەلەيھىسساااالم، ئۇنىڭاادىن كېاايىن 

زامانىادا ئۇنىاڭ  نىاڭپخەتتامەر ئىبناى ۆخەلىاپە ئا كېيىانچە ئىككىنچاى ئىادى. تەمىنات بېرىاپ تۇرغاان
ئۇالرنىاااڭ زاكاااات مېلىااادىن ئالىااادىغان  ىتتىپااااقى بىااالەنرنىڭ بىاااردەك ئلەپىكىااارى ۋە باااارلىق سااااھابى

 . توختىتىلغان تەمىناتى

مۇنۇ سۆزىنى نەقىل  زۇھرىينىڭناملىق ئەسىرىدە ئىمام  «المغني» قۇدامەئىبنى 
ھەققىدىكى ھۆكۈم ئەمەلدىن  تۇتۇلغانالركۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە »:كەلتۈرگەن

ئەمەلدىن قالدۇرغانلىق قۇرئان ۋە  نېسىۋىلىرىنىن. ئۇالرنىڭ قالدۇرۇلغان دەپ ئويلىمايمە
ھەدىسلەرنىڭ روھىغا زىت كەلمەيدۇ. چۈنكى كۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە 

كەلگەن ھۆكۈمنى ئەمەلدىن  ئۇالر ھەققىدە نىڭ زاكاتتىن نېسىۋىسىنى بەرمەسلىكتۇتۇلغانالر
 نىشارائىتتا ئۇالرغا زاكات بېرىشكە ئېھتىياج قالمىغان ئۇالر ال. پەقەتغانلىقنى ئىپادىلىمەيدۇدۇرلقا

شۇ  سا،تۇيۇل. قاچانىكى، ئۇالرغا زاكات بېرىشكە ئېھتىياج مەھرۇم قىلىشنى ئىپادىلەيدۇزاكاتتىن 
بېرىشكە بولىدۇ. زاكات بېرىلىدىغان باشقا تۈردىكى شەخسلەرنىڭ زاكات ۋاقىتتا ئۇالرغا يەنە 

خىل شەخستىن  8قىلىنىدۇ. مەسىلەن: زاكات ئېلىشقا ھەقلىق بولغان  ھەممىسى ئۈچۈنمۇ شۇنداق
توختىتىلغان بولىدۇ.  نېسىۋىلىرى تېپىلمىغانالرنىڭبەزىسى تېپىلىپ بەزىسى تېپىلمىغان شارائىتتا، 

ئەھۋال  ندىمۇۇئورىدۇ. بۇ ىگە بولكېيىن يەنە شۇنداقالر تېپىلسا ھۆكۈم قايتىدىن كۈچكە ئ
 .«شۇنداق

ناملىق ئەسىرىدە مۇنداق دەپ  «ئىسالمدىكى زاكات پەرزى» سابۇنىيئەلى مۇھەممەد  

                                 
 .ئىمام تەبەرى رىۋايىتى(1) 

 ._ بەت103_ توم 1،اللباب شرح الكتاب(2) 
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 تۇتۇلغانالرنىڭكۆڭۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە  نىڭبخەتتائىبنى  مەرۆئ»: يازىدۇ
سىياسەت ئىدى. لېكىن يەنە بىر  شەرئىيئەمەلدىن قالدۇرغانلىقى ئەينى ۋاقىتتا بىر  نېسىۋىلىرىنى

ۈللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىشقا ئېھتىياجلىق بولغان ئىمانى ئاجىز كىشىلەر زامان كېلىپ، كۆڭ
بارلىققا كەلسە، ئۇالرنى ئىسالمغا يېتەكلەش ئۈچۈن ئۇالرغىمۇ زاكات ماللىرىدىن بېرىشكە 

مۇسۇلمان  تەشۋىقاتچىلىرى خرىستىئان، مۇستەملىكىچىلەر ۋە كۆرىۋاتىمىزكىبولىدۇ. 
ددىي ياردەم قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنى ئىسالم دىنىدىن چىقىرىش يولىدا پەرزەنتلىرىگە ۋاقىتلىق ما

الرنى سەرپ قىلماقتا. ئىمانى ئاجىز كىشىلەرنىڭ ئىمانىنى كۈچلەندۈرۈش مال_  پۇلھېسابسىز 
. خۇسۇسەن، خۇراپات ۋە دىنىي ەقلىقمىزھئۈچۈن ئۇالرغا ماددىي ياردەم قىلىشتا ئۇالردىن بىز 

قىلىشقا  مەھكەما دئەۋج ئالغان مۇشۇ زاماندا ئۇالرنىڭ دىللىرىنى ئىسالم جەھەتتىكى بىلىمسىزلىك
 . (1)«تۇرئېھتىياجلىقبەكمۇ 

 بخەتتاائىككىنچاى خەلىاپە ئاۆمەر ئىبناى يۇقىرىقى ئالىمالرنىڭ پىكىرلىرىنى قاولالپ دەيمىزكاى،  
ېلىاااادىن رەزىيەلالھااااۇ ئەنھۇنىااااڭ پەيغەماااابەر ئەلەيھىسساااااالمنىڭ زامانىسااااىدىن تارتىااااپ زاكااااات م

، كۆڭااۈللىرىنى ئىسااالمغا مايىاال قىلىااش توختاتقااانلىقىتەمىنلىنىااپ كېلىۋاتقااان كىشااىلەرنىڭ تەمىناااتىنى 
ياتماياادۇ. چااۈنكى ئااۆمەر رەزىيەلالھااۇ  قالاادۇرغانلىققائۈلۈشااىنى ئەمەلاادىن  تۇتۇلغااانالرنىكااۆزدە 

المغا مايىال قىلىاش ئەنھۇنىڭ قىلغىنى ئاشۇ ئادەملەرگە خاس ھۆكۈمدۇر. دېمەك،  كۆڭاۈللىرىنى ئىسا
، خىرىساتىيان رۈۋاتىمىزكىۆكائۈلۈشاى تاا قىياامەتكىچە داۋاملىشاىدۇ. ھاازىر  تۇتۇلغانالرنىڭكۆزدە 

دۇنيانىااڭ ھەر قايسااى جايلىرىغااا بېرىااپ، يوقسااۇل ئىنسااانالرغا ماااددىي جەھەتااتىن  مىساايۇنېرلىرى
 . ماقتاقىلەرنى خىرىستىيان ياردەم قىلىش ئارقىلىق دىن تەشۋىقاتى ئېلىپ بارماقتا ۋە نۇرغۇن كىشىل

ىاادىكى كاشااكى،  بىااز مۇسااۇلمانالر زاكاااتنى تولااۇق ئااادا قىلىاادىغان بولساااق، مۇسااۇلمان دۆلەتلىر
پ، خىااراجەت قىلىاا_  يوقسااۇل ئىنسااانالرغا زاكااات بوالماادۇ ياااكى ياااردەم بوالماادۇ، ئىشااقىلىپ پااۇل

ەت غااان ياشااالرنىڭ ھىاادايئااۇالرنى يۆلەياادىغان بولساااق، تااوغرا يولاادىن ئېزىااپ كەتااكەن نۇرغۇنلى
 تېپىشىغا، ھەتتا مۇسۇلمان ئەمەس كىشىلەرنى مۇسۇلمان بولۇشىغا تۈرتكە بوالر ئىدۇق.

 لىقىقۇلالرنىڭ ئازاد 

ئۆتمۈشاااتە بايالرنىاااڭ خىزمەتلىااارى ئۈچاااۈن تۇتۇلىااادىغان ئاااادەم دېمەكتاااۇر. ئاااايەتتىكى _  قاااۇل
لەش بەدىلىاااگە قۇللاااۇقتىن ۆل تااادىااان مەقساااەت خوجايىنلىرىغاااا ماااۇئەييەن مىقاااداردا پاااۇ «قاااۇلالر»

 . قۇرئاااان كەرىاام مۇناااداقدۇرقااۇلالر تاااۈزگەن توختااامئازادلىققااا ئېرىشااىش ئۈچاااۈن ئااۇالر بىااالەن 
 توختاامزاكاتتىن نېساىۋە بېرىشانى پەرز قىلغاان. ئەمماا خوجاايىنلىرى بىالەن مۇناداق بىار كىشىلەرگە 

. دۇرمۇستەسااانالالر بۇنىڭااادىن بولمىغاااان ۋە شاااۇ خوجايىنلىرىنىاااڭ قولىااادا ياشاشااانى خااليااادىغان قاااۇ
مۇساااتەقىل تۇرمۇشاااقا ئىااگە بولمىغاااانلىقتىن ئۇالرغااا زاكاااات بېااارىلگەن  كىشااىلەر چااۈنكى مۇناااداق

 .ىپ كېتىدۇتەقدىردىمۇ خوجايىنلىرىنىڭ مۈلكىگە كىر

بااااۇ مەسااااىلىدە ئىسااااالم دىننىااااڭ ئەۋزەللىكىنااااى تېخىمااااۇ ياخشااااى چۈشااااىنىش پۇرسااااىتىگە ئىااااگە  
م دىنااى ھەمىشااە قااۇلالرنى ئااازاد قىلىشااقا بااۇيرۇپ كەلاادى. ھەتتااا بەزى بااوالاليمىز. چااۈنكى ئىسااال

الر ۋە خاتالىقالرنىاااڭ ئەپاااۇ قىلىنىشاااى ئۈچاااۈن قاااۇل ئاااازاد قىلىشااانى بەلگىلىاااگەن ئاااايەت ۋە ھگۇناااا

                                 
 ._ بەت109م. ئەلى سابۇنىي «فريضة الزكاة في اإلسَلم» (1)
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ئاااازاد قىلىاااپ ھۆرلاااۈككە  خارلىقىااادىن قۇللۇقنىاااڭناھاااايىتى كۆپتاااۇر. چاااۈنكى ئاااۇالرنى  ەرھەدىسااال
. قۇلالرنىاااڭ ئاااازادلىقى كەلتۈرگەنلىكتاااۇري ھاااۆرمىتىنى ئەسااالىگە چىقارغاااانلىق ئۇالرنىاااڭ ئىنساااانى

شاەپقەت دىناى _  رەھىامئىساالم دىنىنىاڭ  ىبەلگىلىگەنلىك ڭبېرىشنىنېسىۋە ئۈچۈن زاكات ماللىرىدىن 
  ئىكەنلىكىنىڭ ئايرىم بىر دەلىلىدۇر. 

ىغااا چۈشااۈپ كاپىرالرنىااڭ قول زاماناادا قااۇل بولمىغااانلىقتىن، زاكاتنىااڭ بىاار ئۈلۈشااىنى ھااازىرقى
قامىلىااپ  تااۈرمىلىرىگەئەسااىرلىكتىن ئااازاد قىلىااش، كۇففارالرنىااڭ  ئەسااىرلىرىنىقالغااان مۇسااۇلمان 

 سەرپ قىلىشقا بولىدۇ. قالغان مۇسۇلمانالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن

 قەرزدارالر

ئۈساااتىدە باشااااقىالرغا ئۆتەشااااكە تېگىشاااالىك ھەق بولغااااان ئااااادەم دېمەكتااااۇر. ئەممااااا _  قەرزدار
سااااۆز ئااااادەتتىكى ھەر قانااااداق بىاااار دېااااگەن   «قەرزدارالر»تتە تىلغااااا ئېلىنغااااان يااااۇقىرىقى ئااااايە

 شااارائىتىقەرزدارنااى ئەمەس، بەلكااى ئۈسااتىگە يااۈكلەنگەن قەرزنااى ئۆتەشااكە ئۆزىنىااڭ ماااددىي 
ۇپ قالغاااان زادى ياااار بەرمىاااگەن، ئاااۇنى ئاااۈزۈش ئۈچاااۈن جىاااددىي يااااردەمگە ئېھتىيااااجلىق بولااا

. قۇللىنىلغااان سااۆزدېااگەن  (قەرزگە بوغۇلغااان) «غااارىم»تتە ئااادەملەرنى كۆرسااىتىدۇ. شااۇڭا ئااايە
. پەرقلىقتاااۇردەيااادۇ. باااۇ ئالدىنقىساااىدىن  «مەدياااۇن»چاااۈنكى ئەرەب تىلىااادا ئاااادەتتىكى قەرزدارناااى 

ئۈچااۈن زاكااات ماللىرىاادىن نېسااىۋە بېاارىش ئااالالھ  تۆلىشااىقەرزلىرىنااى  بوغۇلغانالرنىااڭقەرزگە 
 . ئەمرىدۇرتائاالنىڭ 

 ئالالھنىڭ يولى

 ئۈسااتۈنلۈككە ئىااگە قىلىااش يولىاادا ئېلىااپ بېرىلىاادىغان  نىااڭ دىنىنااىتائاال ئااالالھ_  ئالالھنىااڭ يااولى
_  يااراق، ئاوق_  نى ھازىرلىشاى، قاۇرالر. مۇجاھىدالرنىڭ جىھادقا يېتەرلىك تەيياارلىقالجىھادتۇر

ماللىرىاادىن ئۈچااۈن زاكااات  قامدىشااىدورا سېتىۋېلىشااى، ئۆزلىرىنىااڭ ۋە ئائىلىسااىنىڭ ئېھتىياااجلىرىنى 
  .بىرلىككە كەلگەن نىڭدا  ئىسالمدىكى ھەممە مەزھەپ بېرىلىدۇ. بۇ

كىشاىلەرگە ئاالالھ تائاالنىاڭ دىنىناى يەتكاۈزۈش،  ئۈلۈشاىگەدېاگەن « ئالالھنىڭ ياولى»زاكاتنىڭ 
ئىسااالمنى تەشاااۋىق قىلىاااش، دىننااى چۈشاااەندۈرۈش ۋە بىلااادۈرۈش  قەۋمااالەرگەمۇسااۇلمان ئەمەس 

ساااىن قاتاااارلىقالرنى نەشااار قىلىاااپ تاااارقىتىش، دىنىاااي _  ژۇرناااال، ئاااۈنيولىااادا كىتااااب، گېزىااات، 
ئىشسااىز  مۇسااۇلمانالردىن گەبااۇ تااۈرمااۇئەللىملەرنى تەمىاانلەش قاتااارلىق ئىشااالرمۇ كىرىاادۇ. يەنە 

الرنى ئوقۇتااۇش، بااالى قالغااانالرنى ئىشااقا ئورۇنالشااتۇرۇش، كېسااەەللرنى داۋالىااتىش، ئوقۇيالمىغااان
تەربىيەنااااى كااااۈچەيتىش قاتااااارلىق _  ھىم بااااولغىنى دىنىااااي تەلىااااملەش ۋە مااااۇەياشااااالرنى تەربىااااي

ساەرپ قىلىادىغان ئورگاان يااكى مۇئەسسەساە  مال_  پۇليەنى يۇقىرىقىالرغا  .مۇ كىرىدۇئورۇنالر
 الرنى ئىشلەتسە بولىدۇ.مال_  پۇلچىقمىغان شارائىتالردا، زاكاتقا يىغىلغان 

ساااېلىش ۋە رېمونااات  مەدرىساااىلەرنى، بىناااا قىلىاااش، مەكاااتەپ مەساااجىدلەرنىبەزى ئۆلىمااااالر 
ئااېچىش قاتااارلىق ئومۇمنىااڭ مەنپەئەتىنااى كااۆزلەپ  دوختۇرخااانىالرنىقىلىااش، يااولالرنى ياساااش، 

باۇنى جاائىز  الرائۆلىماغىمۇ زاكاتتىن ئىشلىتىشاكە بولىادۇ، دەپ قارايادۇ. يەنە بەزى قىلىنغان ئىشالر
مەنىسااى بىاالەن ئەمەس، بەلكااى  «رىشبېاا»بااۇ مەسااىلىنى بايااان قىلغااان ئااايەت چااۈنكى  سااانىمايدۇ.

شااى ۇ، زاكاااتنى ئالىاادىغانالرنىڭ شەخساالەر بولشااۇڭامەنىسااى بىاالەن كەلااگەن.  «ئىگىاادار قىلىااش»
جاااايالردا ئىگىااادارچىلىق قىلىاااش  قاتاااارلىق، دوختۇرخاناااا پ، مەكاااتەىدجمەسااا. ھاااالبۇكى، شاااەرتتۇر
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 .(1) ساالھىيىتى يوقتۇر. چۈنكى ئۇالر شەخسلەر ئەمەس

 مالىرىنىڭ كۆزقارىشىمەزھەپ ئۆلى

دېگەن « ئالالھنىڭ يولى»مەزھەپ ئۆلىمالىرى زاكات ئالغۇچىالر قاتارىدا كەلگەن  
بولۇپ، ھەنەفىي مەزھىپىنىڭ قارىشىچە،  ئىختىالپالشقانكىملەرنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقى ھەققىدە 

لىدۇ.  كۆزدە تۇتۇ ىدجاھمۇدېگەن سۆزدىن پۇلغا ئېھتىياجلىق بولغان « ئالالھنىڭ يولى»
 ھاجىالرغا ۋە دىنىي  ئىلىم تەھسىل قىلىۋاتقان ئوقۇغۇچىالرغىمۇ بەرسە بولىدۇ. 

دېگەن سۆزدىن مائاش ئالمايدىغان « ئالالھنىڭ يولى»شافىئىي مەزھىپىنىڭ قارىشىچە، 
 مۇجاھىدالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بۇالردىن باشقىسىغا بېرىلمەيدۇ.

دېگەن سۆزدىن مۇجاھىدالر كۆزدە « يولى ئالالھنىڭ»مەزھىپىنىڭ قارىشىچە،  مالىكىي
 ئىشلەتسە بولىدۇ.  قورالالندۇرۇشقاتۇتۇلىدۇ. زاكات مېلىدىن مۇجاھىدالرغا ۋە ئۇالرنى 

دېگەن سۆزدىن مائاش ئالمايدىغان « ئالالھنىڭ يولى»ھەنبەلىي مەزھىپىنىڭ قارىشىچە، 
بەرسە  قىلغۇچىالرغىمۇ ئۆمرە مۇجاھىدالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ، پۇلغا موھتاج بولغان ھاجىالرغا ۋە

 بولىدۇ.

دېگەن سۆزدىن مۇجاھىدالر « ئالالھنىڭ يولى» مەزھەپتەخۇالسە قىلغاندا، يۇقىرىقى تۆت 
ئىشلىتىلىدۇ،  قورالالندۇرۇشقىالكۆزدە تۇتۇلغانلىقى ئۈچۈن، زاكات مۇجاھىدالرغا ۋە ئۇالرنى 

سېلىش، دوختۇرخانا  ىسىلەرنىمەدر_  مەسجىدئەمما زاكات مېلىنى ئۆلۈكلەرنى كېپەنلەش، 
ئېچىش، يولالرنى ياساش، كۆۋرۈك سېلىش ۋە خەيرىيەت جەمئىيەتلىرىنى قۇرۇش قاتارلىق 

سەۋەبى ھەنەفىي  بولماسلىقىنىڭئىشالرغا ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. بۇ ئىشالرغا ئىشلىتىشكە 
ۈچۈندۇر، ئەمما باشقا مەزھىپىنىڭ قارىشىچە، بۇ ئىشالردا ئىگىدارچىلىق ساالھىتى بولمىغانلىقى ئ

مەزھەپلەرنىڭ قارىشىچە،  بۇ ئىشالرنىڭ زاكات ئالىدىغان سەككىز تۈرلۈك كىشىنىڭ قاتارىغا 
 كىرمىگەنلىكى ئۈچۈندۇر. 

دېگەن سۆزنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىپ، زاكات « ئالالھنىڭ يولى»بۇرۇنقى ئۆلىماالردىن
ەرمۇ تىشكە بولىدۇ دەپ قارىغان كىشىلماللىرىنى جىھادتىن باشقىمۇ دىنىي خىزمەتلەرگە ئىشلى

 بولغان.  

دېگەن سۆزنىڭ جىھاد ۋە « ئالالھنىڭ يولى»ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرى ئىچىدە 
دېگۈچىلەر ۋە ئالالھ يولىدا قىلىنغان بارلىق دىنىي  ۇتۇتۇلىدمۇجاھىدالرنى قورالالندۇرۇش كۆزدە 

 خىزمەتلەر كۆزدە تۇتۇلىدۇ دېگۈچىلەرمۇ بار.

« ئىلمىي تەتقىقات ۋە پەتىۋا كومىتېتى»ئەرەبىستان كاتتا ئۆلىماالر ھەيئىتىنىڭ سەئۇدى 
دېگەن « ئالالھنىڭ يولى»كۈنىدىكى ئىلمىي يىغىنىدا _  21يىلى شەئبان ئاينىڭ_  1394ھىجرىيە 

بۇ ئايەتتىن جىھادقا چىقىدىغان  ئۆلىمالرئايەتنىڭ مەنىسى ھەققىدە توختالغان بولۇپ، كۆپ سانلىق 
بۇ ئايەتتىن ئالالھ  الرائۆلىمكۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈشكەن. ئاز سانلىق  جىدالرمۇھا

تائاالنىڭ دىنىغا خىزمەت قىلىدىغان ھەرقانداق دىنىي پائالىيەت كۆزدە تۇتۇلىدىغانلىقىنى 

                                 
 ._ بەت113 ناملىق ئەسىرى،«فريضة الزكاة في اإلسَلم » نىڭئەلى سابۇنى ئەلالمە مۇھەممەد(1) 
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 بىلدۈرۈشكەن.

مۇنداق  پخۇالسىالناملىق ئەسىرىدە  بۇ مەسىلىنى «ةالزكا فقە» قەرداۋىئەلالمە يۈسۈف ئەل 
بۇ سۆزنى  تەپسىرىدەدېگەن ئايەتنىڭ « ئالالھنىڭ يولى»رازى  رۇددىنخفەئىمام »دېگەن: 

_  مەسجىدزاكاتنى  نىڭفەقىھالرقىسقارتىپ قويۇشقا بولمايدىغانلىقىنى، بەزى  مۇجاھىدالرغىال
سېلىش، دوختۇرخانا ئېچىش، يولالرنى ياساش، كۆۋرۈك سېلىش ۋە خەيرىيەت  مەدرىسىلەرنى

مئىيەتلىرىنى قۇرۇش قاتارلىق ئىشالرغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ دەپ قارايدىغانلىقىنى بايان قىلغان. جە
زاكات ماللىرىنى جىھادتىن باشقا ئىشالرغا ئىشلىتىشكە بولمايدىغان دەيدىغان ئۆلىماالرنىڭ قارىشى 

ى قەلەم بىلەن، بويىچە ئېيتقاندىمۇ، جىھاد قورال كۆتۈرۈپ ئۇرۇش قىلىش بىلەنال بولمايدۇ، بەلك
 تىل بىلەن بولىدۇ. جىھاد بەزىدە، پىكىرىي، سىياسىي، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي جەھەتتىنمۇ بولىدۇ.

تېگىشلىك بولغان  قۇۋۋەتلەشكە_  بىلەن قولالپ مال_  پۇلبۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسى  
ئالالھ تائاالنىڭ ئىشالردۇر. مۇھىم بولغىنى بۇ ئىشالرنىڭ ئالالھ تائاالنىڭ يولىدا،  كىشىلەرنى 

دىنىغا دەۋەت قىلىش ۋە ئۇنىڭ دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىش يولىدا بولۇشى شەرتتۇر. ئالالھ 
تائاالنىڭ دىنىغا خىزمەت قىلىش كۆزدە تۇتۇلغان ھەرقانداق جىھاد ئالالھ تائاالنىڭ يولىدا بولغان 

مەنىسىنى جىھاد ۋە دېگەن سۆزنىڭ  « ئالالھنىڭ يولى»بولىدۇ. ئىلگىرىكى ئۆلىماالر 
قىسقارتىپ قويغان بولسا، بىز ئۇنىڭغا زامانىمىزدىكى يېڭى  قورالالندۇرۇشقىالمۇجاھىدالرنى 

مۇجاھىدالرنى قوشىمىز. بۇ يېڭى مۇجاھىدالر كىملەر دېگەندە، ئۇالر  ئىسالم تەلىماتى ئارقىلىق 
ت قىلىدىغان كىشىلەر بولۇپ، ۋە دىلالرنى ئازاد قىلىدىغان، كىشىلەرنى ئىسالمغا دەۋە ئەقىللەرنى

قۇۋۋىتى بىلەن ئىسالم ئەقىدىسىنى ۋە ئىسالم _  ئۇالر قەلىمى بىلەن، تىلى بىلەن ۋە بارچە كۈچ
شەرىئىتىنى قوغداپ كېلىۋاتىدۇ. بىزنىڭ مۇنداق دېيىشتىكى بىرىنچى دەلىلىمىز شۇكى، جىھاد 

ۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئەڭ ھەرگىزمۇ قورال بىلەنال قىلىنىدىغان ئۇرۇشنىال ئىپادىلىمەيد
دەپ (1)‹زالىم ھۆكۈمدارنىڭ ئالدىدا ھەق گەپنى قىلىشتۇر›ئەۋزەل جىھاد قايسى؟ دەپ سورالغاندا، 

مۇشرىكالرغا قارشى جېنىڭالر بىلەن، مېلىڭالر ›جاۋاب بەرگەن. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە 
ئىككىنچى دەلىلىمىز شۇكى، بىز بايان قىلغان  دېگەن. (2)‹بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن جىھاد قىلىڭالر

جىھاد تۈرلىرى جىھادنىڭ مەنىسىگە كىرمىگەن تەقدىردىمۇ، بىزنىڭ ئۇالرنى قىياس ئارقىلىق 
ئىسالمغا خىزمەت  ئىككىلىسىدەجىھادنىڭ تۈرلىرىگە كىرگۈزۈش زۆرۈر ئىدى. چۈنكى ھەر 

 «.ش كۆزدە تۇتۇلىدۇقىلىش، ئالالھ تائاالنىڭ دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلى

دېگەن  «ئالالھنىڭ يولى»نىڭ فەقىھالرئېيتىمىزكى، بۇ مەسىلىدە  خۇالسىالپبۇ ماۋزۇنى 
ئىبارە ئالالھنىڭ دىنىنى ئۈستۈن قىلىش يولىدا جىھاد قىلىدىغان مۇجاھىدالرنى ھازىرالشنى 

دېگەن  «ولىئالالھنىڭ ي»كۈچكە ئىگىدۇر. بۇنىڭغا بىنائەن،  كۆزقارىشىئىپادىلەيدۇ، دېگەن 
ئىبارە، ئىسالم دىنىنى تارقىتىش ۋە تەشۋىق قىلىش ئۈچۈن ئىقتىدارلىق دىنىي ئالىمالرنى 

يېتىشتۈرۈش ۋە ئۇالرنى ھەر قايسى مەملىكەتلەرگە ئەۋەتىش ئۈچۈن خىراجەت چىقىرىشنى، 
قالغان ئايرىلىپ يولدا  ئىقتىسادىدىنشەرىئەت ۋە پەن بىلىملىرىنى ئوقۇيدىغان ئوقۇغۇچىالر بىلەن 

ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. نەتىجىدە، يۇقىرىقىالرنى زاكات ماللىرى بىلەن تەمىنلەشكە  ھاجىالرنىمۇ

                                 
 ئىمام ئەھمەد، بەيھەقى، نەسائى رىۋايىتى. (1)

 رىۋايىتى. ۋە ھاكىم ، نەسائىئىبنى ھىببانئىمام ئەھمەد،  (2)
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 مەنىسىگە كىرىدۇ. دېگەن ئايەتنىڭ «ئالالھنىڭ يولى» يۇقىرىقىالرمۇبولىدۇ. چۈنكى 

 رۇساپىرالم

قىلىنغااان  ۋەتىنىاادىن ئايرىلغااان ئااادەم دېمەكتااۇر. ئەممااا يااۇقىرىقى ئااايەتتە مەقسااەت_  مۇساااپىر
نى غاا ئېھتىيااجلىق بولاۇپ قالغاان ئاادەممال_  پاۇلمۇساپىر ۋەتىنىدىن ئايرىلىپ باشاقىالرنىڭ يۇرتىادا 

بولغاان ئااادەم  مۇھتااجمېلىادىن ئايرىلىااپ قېلىاپ يااردەمگە _  پاۇل يۇرتىاداباشاقىالرنىڭ كۆرساىتىدۇ. 
بەزى ئاالىمالر ز سااندىكى ئاا ئۇنىڭغاا زاكاات بېرىشاكە بولىادۇ.  ،گەرچە ئۆز ۋەتىنىدە باي بولساىمۇ

ئۈچااۈن سااەپەر قىلمىغااان  مەسااىيەت_  ھمۇنااداق مۇساااپىرغا زاكااات بېاارىش ئۈچااۈن ئۇنىااڭ گۇنااا
يااااردەم  مەساااىيەتلەرگە –شااىنى شاااەرت قىلىاادۇ. چاااۈنكى ئالالھغاااا ئاسااىيلىق بولىااادىغان گۇناااھ لۇبو

تتىپاااقى بااويىچە، نىااڭ بىااردەك ئىفەقىھالرپۈتااۈن  قىلغانغااا ئوخشاشااتۇر. نىھگۇناااقىلغااان كىشااى شااۇ 
غا ئېھتىياجلىق بولاۇپ قالغاان مۇسااپىرغا ئۇنىاڭ ئېھتىياجىغاا يېتەرلىاك مال_  پۇليۇرتىدىن ئايرىلىپ 

 مىقداردا زاكات بېرىش پەرزدۇر.

، كاااۆڭلىنى خاااادىملىرى، زاكاااات لەر، مىساااكىنالرپېقىااار تەئاااايەتقارىشاااىچە،  ئۆلىماالرنىاااڭبەزى 
ئااالتە تۈرلااۈك ر قاتااارلىق ، قەرزدارالر ۋە مۇساااپىرالرتۇتۇلغااانالئىسااالمغا مايىاال قىلىااش كااۆزدە 

الرنىااڭ قۇل». ئەمماا باياان قىلىنغااانبىاالەن ھەرپاى « الم»ناى ئىپادىلەياادىغان «ئىگىاادارچىلىق» كىشاى
باياان بىالەن « الم» ئىپادىلەيادىغانناى «سۈپەت» سىدېگەن ئىككى« يولى نىڭئالالھ»ۋە « ئازادلىقى
ساۇلمانالرنىڭ مەناپەئەتىگە مۇناساىۋەتلىك بولغاان ئاورۇنالر كاۆزدە . بۇنىڭدىن ئومۇمىي مۇقىلىنغان
 .تۇتىلىدۇ

ئااايەتتىكى تەرتىااپ زاكااات بېرىلىاادىغان كىشااىلەرنى بايااان قىلىااش بولااۇپ، ئۇالرنىااڭ ئىقتىسااادىي 
بولساا،  كە تېگىشالىكبېرىشا غاقايسىساىتەكشۈرۈپ كۆرگەندىن كېيىن، زاكااتنى ئۇالرنىاڭ  نىئەھۋالى

 بۇالرنىڭ ھەممىسىگە بېرىش شەرت ئەمەس. ۇ.شۇنىڭغا بېرىلىد

 :ئەسكەرتىش

نىڭ مۇسۇلمانالردىن بولۇشى شەرتتۇر. چۈنكى كۇففارالرغا لەرشەخس زاكات ئالىدىغان. 1 
زاكات بېرىلمەيدۇ. بېرىلگەن تەقدىردىمۇ بۇنداق زاكات ئادا تاپمايدۇ. ئەمما سەدىقە ۋە 

 بېرىشكە بولىدۇ. ەەرگكىشىلياردەملەرنى كاپىر بولسىمۇ ئېھتىياجلىق 

دىن بااش زاكاات ئالغۇچىالرنىاڭ ئېھتىيااج ئىگىلىرىادىن « زاكات خادىملىرى»يۇقىرىقىالردىن  .2
بولۇشااى شااەرتتۇر. چااۈنكى بايالرغااا زاكااات بېرىلمەياادۇ. بااۇ ھەقااتە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم: 

ۆرسااەتكەن. ئەممااا دەپ ك (1)«بايالرغااا ۋە ئىشلەشااكە قەدىاار بولغانالرغااا زاكااات ھاااالل ئەمەس»
ساەۋەب، ئۇالرنىاڭ ئىاش  بېرىشاىتىكىزاكااتتىن نېساىۋە _  ئۇالر باي بولسىمۇ_  زاكات خادىملىرىغا

 ھەققى ئۈچۈن ئىدى.

 ؟شەرتمۇھەممىسىگە بېرىش  ئايەتتە بايان قىلىنغان كىشىلەرنىڭزاكاتنى 

 ىنغانالرنىاڭ بىرەرساىگەئاايەتتە باياان قىلنىڭ بىردەك ئىتتىپااقى باويىچە، زاكااتنى فەقىھالربارلىق 
 ئااايەتتە بايااان قىلىنغااانالردىنبېاارىش بىلەنمااۇ زاكااات پەرزى ئااادا تاپىاادۇ. مااۇھىم بااولغىنى زاكاتنىااڭ 

                                 
 .ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتىئىمام  (1)
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مېلىنااى _  پااۇل، زاكااات بەرگۈچىنىااڭ زاكااات ئۈچااۈن ئايرىغااان شااۇڭا. بېرىلمەساالىكىدۇرباشقىسااىغا 
بىارىگە تەقساىم قىلىشاى شاەرت نىاڭ ھەرتەرەپ ساەككىز الرزاكات ئالىدىغانئۇنى گە بۆلۈپ، سەككىز

ئااااازاد  زامااااانىمىزدابۇنااااداق قىلىااااش مااااۇمكىن ئەمەس. مەسااااىلەن: زامااااانىمىزدا ئەمەس. بولۇپمااااۇ 
 ۋەزىاپىلەنگەنزاكاات يىغىشاقا ئىساالم شاەرىئىتى قاانۇن قىلىنمىغاان دۆلەتالەردە قىلىدىغان قاۇل ياوق. 

شااااۇڭا زاكااااات  مااااۇمكىن. تېپىلماساااالىقى ھەممىسااااى باشااااقىلىرىنىڭيەنە زاكااااات خااااادىملىرى يااااوق. 
 نىڭ قايسى بىرىگە بەرسە بولىدۇ.تەرەپ سەككىز بەرگۈچى بېرىدىغان زاكىتىنى مەزكۇر
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 ھەققىدىكى سوئالالرغا جاۋاب لەرسشەخ دىغانىبېرىلزاكات 

 سوئال: تۇغقانالرغا زاكات بېرىشكە بوالمدۇ؟  .1

_  ، ئەرچەۋرىلىرىگەلىرىگە، مومىلىرىغا، بالىلىرىغا، نەۋرى_  ئانىسىغا، بوۋا_  جاۋاب: ئاتا 
ىگە زاكات بېرىشكە بولمايدۇ. چۈنكى بۇالرغا بېرىلگەن زاكات مەقبۇل بىر_  بىرخوتۇنالر 
ئانىسى ياكى بالىلىرى يوقسۇل بولسا، ئۆزى ئۇالرنى _  ئەمما زاكات بەرگۈچىنىڭ ئاتا بولمايدۇ.

مۇندىن باشقا  بەرسە بولىدۇ.تەمىنلەپ تۇرۇشتىن ئاجىز كەلگەن بولسا، زاكات پۇلىنى ئۇالرغا 
 –ئەگەر ئۇالر پېقىر بولسا _  تۇغقانلىرىغا اۋە باشق ئاچىلىرىغاقېرىنداشلىرىغا، تاغا ئاكا، تاغا 

. ئۆزىنىڭ پېقىر تۇغقانلىرىغا زاكات بېرىش ھەم زاكات ھەم جائىزدۇرزاكات بېرىش 
بولىدۇ. پەيغەمبەر ھېسابلىنىپ ساۋابى كۆپ بولۇپ  داۋامالشتۇرغانلىقتۇغقانچىلىقىنى 

زاكاتنىڭ ساۋابى بولىدۇ، پېقىر  زاكاتتاپېقىرالرغا بېرىلگەن »: ماۋزۇدائەلەيھىسساالم بۇ 
 (1)«ساۋابى بار نىڭداۋامالشتۇرغانتۇغقانچىلىقنى ھەم زاكاتنىڭ  زاكاتتاتۇغقانالرغا بېرىلگەن 

 .دەپ كۆرسەتكەن

شكە قالغان كىشىگە زاكات بېرى ىقتامۇھتاجلئانىسى باي بولسىمۇ ئۆزى _  سوئال: ئاتا . 2
 بوالمدۇ؟

 پايدىلىنالمىغانئانىسى باي بولسىمۇ ئۇالرنىڭ بايلىقىدىن مەھرۇم بولغان ياكى _  جاۋاب: ئاتا 
. شۇنىڭدەك، ئېرى باي بولغان جائىزدۇرۋە پېقىرلىققا قالغان كىشىگە زاكات مېلىدىن بېرىش 

قالغان ئايال كىشىگىمۇ زاكات مېلىدىن  مۇھتاجلىقتاە بولسىمۇ، ئۇنىڭ بايلىقىدىن مەھرۇم بولغان ۋ
 .جائىزدۇربېرىش 

ياشايدىغان ئادەمگە زاكات بېرىش  مۇھتاجلىقتاسوئال: بالىسى باي بولسىمۇ ئۆزى  .3 
 ؟جائىزمۇ

ۋە پېقىرلىقتا ياشايدىغان  شەلمىگەنرىئېجاۋاب: بالىسى باي بولسىمۇ، ئۇنىڭ ياردىمىگە  
. چۈنكى مۇنداق كىشى بالىسىنىڭ بايلىقى ئېتىبارى بىلەن باي، جائىزدۇرش ئادەمگە زاكاتتىن بېرى

ئېتىبارى بىلەن پېقىرنىڭ قاتارىدىن  مەھرۇملىقىۋە بالىسىنىڭ بايلىقىدىن  مۇھتاجلىقىئەمما ئۆزىنىڭ 
 سانىلىدۇ.

 ؟شەرتمۇسوئال: زاكات ئالغۇچى پېقىرنىڭ تەقۋا، دىيانەتلىك كىشىلەردىن بولۇشى   .4

اكات ئېلىشقا ھەقلىق بولۇشنىڭ شەرتى، زاكات ئالغۇچىنىڭ مۇسۇلمان ۋە ئېھتىياج جاۋاب: ز 
ئىگىسى بولۇشتىن ئىبارەتتۇر. ئەمما زاكات ئالغۇچىنىڭ تەقۋا ياكى پاسىق بولۇشى سۈرۈشتە 

نى ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، نەشە مال_  پۇلقىلىنمايدۇ. ئەگەر ئۇنىڭ زاكات ئالغان 
ئېنىق بىلگەن كىشىنىڭ ئۇنىڭغا زاكات  خەجلەيدىغانلىقىنىام ئىشالرغا چېكىشكە ئوخشاش ھار

ياردەم بەرگەنلىك قاتارىغا كىرىپ  سىيەتكەئمەبېرىشى ياخشى ئەمەستۇر. چۈنكى بۇنداق قىلىش 
بىلەن  ۇمانگ خەجلەيدىغانلىقىنىقالىدۇ. ئەمما ئۇنىڭغا بېرىلگەن زاكات پۇلىنى ھارام ئىشالرغا 

ۋە بۇ زاكات  جائىزدۇرئېغىزىدىن بىلگەن تەقدىردىمۇ زاكاتنى ئۇنىڭغا بېرىش ياكى باشقىالرنىڭ 

                                 
 .ئەھمەد، نەسائىي ۋە تىرمىزى رىۋايىتىئىمام  (1)
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ئىش كۆرۈش بىزنىڭ دىنىمىزدا  تايىنىپ ئىغۋالىرىغائادا بولىدۇ. چۈنكى، گۇمانغا ۋە كىشىلەرنىڭ 
 چەكلەنگەن بىر يامان ئىشتۇر.

ش سىن نەشر قىلدۇرۇ_  سوئال: زاكات پۇلىنى ئىسالمىي كىتاب، ژۇرنال ۋە ئۈن .5
 ئۈچۈن ئىشلەتسە بوالمدۇ؟

_  27 ئايبنىڭئاخىر  رەبىئۇليىلى _  1405ھىجرىيە « ئاكادېمىيەسى فىقھىئىسالم »جاۋاب: 
شەھىرىدە  مۇكەررەمەكۈنىگىچە بولغان ئارىلىقتا مەككە _  8ئاينىڭ  ئەۋۋەل جامادىيەلكۈنىدىن 

دېگەن ئايەتنىڭ « لالھنىڭ يولىئا»چاقىرغان چوڭ قۇرۇلتىيىدا، زاكات بېرىلىدىغانالر قاتارىدىكى 
ئىلمىي مۇنازىرە ئېلىپ بارغاندىن كېيىن، ئۆلىماالرنىڭ بۇ مەسىلە ھەققىدىكى  توغرۇلۇقمەنىسى 

 كۆزقارىشى تۆۋەندىكىدەك بولغان:

 مۇھاجىدالرغىالدېگەن ئايەتنى ئالالھ يولىدا جىھاد قىلىدىغان « ئالالھنىڭ يولى»بىرىنچىسى، 
دېگەن ئۈلۈشىنى مۇجاھىدالردىن باشقىسىغا « ەن، زاكاتنىڭ ئالالھنىڭ يولىخاستۇر. بۇنىڭغا بىنائ

 .كۆزقارىشىدۇربېرىشكە بولمايدۇ. بۇ كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ 

دېگەن ئايەت ياخشىلىق يوللىرىنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە « ئالالھنىڭ يولى»ئىككىنچىسى، 
 مەدرىسىلەرنى_  مەسجىددېگەن ئۈلۈشىنى  «ئالىدۇ. بۇنىڭغا بىنائەن، زاكاتنىڭ ئالالھنىڭ يولى

ئېچىش قاتارلىق مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق  دوختۇرخانىالرنىبىنا قىلىش، يولالرنى ياساش، 
ئىشالرغا ئىشلىتىشكە بولىدۇ. بۇ  بۇرۇنقى ئۆلىماالردىن ئاز سانلىق ئۆلىماالرنىڭ، ھازىرقى 

 . كۆزقارىشىدۇرئۆلىماالردىن  كۆپ سانلىقنىڭ 

دەلىللىرىنى مۇنازىرە قىلىپ بولغاندىن  كۆزقاراشنىڭي ئەھلى يۇقىرىقى ھەر ئىككى قۇرۇلتا
 كېيىن، تۆۋەندىكىدەك قارار ماقۇللىغان:

قارايدىغان بولساق، بۇالرنىڭ  دەلىللىرىغائۆلىماالرنىڭ  تىكىشكۆزقارائىككىنچى  .1

ِفقُوَن أَْمَوالَُهْم فِي َسبِيِل الَِّذيَن يُنْ ﴿ ۋە ھەدىسلەردىن كۈچلۈك دەلىللىرى بار.« قۇرئان كەرىم»

ِ ثُمَّ ََل يُتْبِعُوَن َما أَْنفَقُوا َمنًّا َوََل أَذ ى لَُهْم أَْجُرهُْم ِعْندَ َرب ِِهْم َوََل َخْوف  َعلَْيِهْم وَ  ََل هُْم ّللاَّ

 تەمىنن غاڭنىۇئ ئارقىسىدىن ،دىغانقىلى رپەس يولىدا ئالالھ لىنىېم_  لۇپ﴿ يەنى ﴾يَْحَزنُونَ 

 ڭببىنىەر ەرگەكىشىل يدىغانەنجىتمەر( ساخاۋىتىگە ئېرىشكەنلەرنى_  خەير) ۋە قىلمايدىغان
دېگەن ئايەتتە  (1)﴾ۇبولمايد ۇقايغ_  مەغ ۋە نچۇقورق الرغاۇ. ئبار كاپاتالرۇخاس م رگاھىداەد

م دەپ ئاتىغان. بىر ئادە«ئالالھ يولىدا»سەرپ قىلىشنى  مال_  پۇلئالالھ تائاال يوقسۇلالرغا 
ئۆزىنىڭ تۆگىسىنى ئالالھ يولىغا ئاتىغان بولۇپ، ئايالىنى ھەج قىلدۇرۇشنى ئىرادە قىلغاندا، 

، چۈنكى ھەج دېگەن ئالالھ مىندۈرگىنئايالىڭنى بۇ تۆگىگە »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا: 
 دېگەن. (2)«يولىدىكى ئىبادەتتۇر

ئۈستۈنلۈككە ئىگە قىلىش ئۈچۈن قوراللىق جىھاد قىلىشتىن مەقسەت ئالالھنىڭ دىنىنى  .2
، ئۆلىماالرنى تەييارالش ۋە ئۇالرنىڭ دىنى خىزمەتلىرىنى دەۋەتچىلەرنىبولغاندەك، ئىسالمىي 

مەقسەتمۇ ئالالھ تائاالنىڭ دىنىنى ئۈستۈنلۈككە ئىگە  قۇۋۋەتلەشتىن_  ماددىي جەھەتتىن قولالپ

                                 
 _ ئايەت.262بەقەرە سۈرىسى: (1)
 دەپ باھالىغان.«سەھىھ»المە ئەلبانى ئىمام ئەبۇ داۋۇد، ھاكىم، بەيھەقى رىۋايىتى، ئەل (2)
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. پەيغەمبەر جىھادتۇردىكى قىلىش ئۈچۈندۇر.  نەتىجىدە ھەر ئىككىال ئىش ئالالھ يولى
مېلىڭالر بىلەن، جېنىڭالر بىلەن ۋە تىلىڭالر بىلەن _  مۇشرىكالرغا قارشى پۇل»ئەلەيھىسساالم : 

 دەپ كۆرسەتكەن. (1)«جىھاد قىلىڭالر
ھەممىگە مەلۇمكى، ئىسالم دىنىمىز دىنسىزالرنىڭ، يەھۇدىيالرنىڭ، خىرىستىيانالرنىڭ  .3

ھۇجۇملىرىغا ئۇچرىماقتا. بۇ كاپىرالرنىڭ  يۋىئىدىىكىرىي ۋە ۋە باشقا بارلىق كاپىرالرنىڭ پ
ھۇجۇملىرىغا رەددىيە بېرىش ۋە ئىسالم دىنىمىزنىڭ ھەقىقىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش يولىدا جان 

تەمىنلەش  دەۋەتچىلەرنىكۆيدۈرۈپ ئىشلەيدىغان ئۆلىماالرنى، ئىسالمىي مۇتەپەككۇرالرنى ۋە 
 ۆرۈردۇر.سەرپ قىلىش ز مال_  پۇلئۈچۈن 

مائاشى  دەۋەتچىلەرنىڭئىسالم دۆلەتلىرىدە ئەسكەرلەرنىڭ مائاشى بار، ئەمما ئىسالمىي  .4
يوق. شۇڭا ئۇالرنى ماددىي ۋە مەنىۋى جەھەتتىن تەمىنلەش ئومۇمىي مۇسۇلمانالرنىڭ 

 بۇرچىدۇر.
قۇرۇلتاي ئەھلى كۆپ سانلىقنىڭ ئاۋاز قوشۇشى بىلەن  ىنلىدتۈپەييۇقىرىقى سەۋەبلەر 

دېگەن « ئالالھنىڭ يولى»لەرنى ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش ئىشلىرىنى زاكاتنىڭ كىشى
كىرگۈزۈشنى قارار قىلغان. بۇنىڭغا بىنائەن، ئىسالمىي كىتابالرنى نەشر قىلدۇرۇش،  ئۈلۈشىگە

سىن نەشر قىلىش قاتارلىق ئىسالمىي دەۋەت _  ئىسالمىي ژۇرنال چىقىرىش ۋە ئىسالمىي ئۈن
 ا زاكات ماللىرىدىن سەرپ قىلىشقا بولىدۇ.يولىغ

مۇنداق دېگەن:  جىبرىنئابدۇلال  دەممۇھەمسەئۇدى ئەرەبىستاننىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن ئەلالمە 
ئالالھ تائاالغا ئېلىپ بارىدىغان داغدام بولدۇر. دېگەن بىزنى « ئالالھنىڭ يولى»شەكسىزكى، »

دۇ. دىن سانىلى«ەرقانداق ياخشى ئەمەل ئالالھنىڭ يولىھ يېقىنالشتۇرىدىغانبىزنى ئالالھ تائاالغا 
كىشىلەرنى ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش، ئىسالمنىڭ گۈزەللىكلىرىنى بايان قىلىش، 

رەددىيە بېرىش، كاپىرالرنىڭ ۋە  بىھىلىرىگەۈش_  شەك بۇزغۇچىالرنىڭدىنسىزالرنىڭ، 
تارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى ئالالھ تائاالنىڭ مۇناپىقالرنىڭ سۇيىقەستلىرىنى بەربات قىلىش قا

سەرپ قىلىدىغان  مال_  پۇلدىنىغا خىزمەت قىلغانلىق بولۇپ، بۇ ئۇلۇغۋار  ئىشالر ئۈچۈن 
تەمىنلەيدىغان ئورۇن چىقمىسا، بۇ ئىشالرغا ۋە ئىسالمىي  دەۋەتچىلەرنىئادەم چىقمىسا، ئىسالمىي 

نى مال_  پۇلۇنداق چاغدا، زاكاتتىن يىغىلغان زاكاتتىن بېرىش پەرز بولىدۇ. ب دەۋەتچىلەرگە
زاكات ئېلىشى بەلگىلەنگەن بەزى شەخسلەرگە بەرگەندىن كۆرە، ئىسالمىي دەۋەت ئۈچۈن 

سەرپ قىلىش ئەۋزەل بولۇپ قالىدۇ. چۈنكى  مەزكۇر شەخسلەر زاكات ئالمايمۇ ياشىيااليدۇ، 
ىقىغا رەددىيە بېرىش، قۇرئان بېسىپ ، مۇناپىقالرنىڭ بۇزغۇنچىلشۈبھىلىرىگەئەمما كاپىرالرنىڭ 

سىن نەشر قىلدۇرۇش ۋە ئىسالمنىڭ ھەقىقىتىنى _  تارقىتىش، ئىسالمىي كىتاب، ژۇرنال، ئۈن
 .«ئوتتۇرىغا چىقىرىش قاتارلىق ئىسالمىي  خىزمەتلەر توختاپ قالسا بولمايدۇ
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 رەلشەخس زاكات بېرىلمەيدىغان

تىن، چۈنكى ئۇالرغا زاكات بېرىش جائىز بولمىغانلىق خىل شەخسكە بېرىلمەيدۇ. بەش زاكات  
 ئۇالرغا بېرىلگەن زاكات بىلەن زاكات پەرزى ئادا بولمايدۇ. ئۇالر تۆۋەندىكىلەر:

 بايالر .1

 كۇففارالر .2

 ئانىلىرى_  زاكات بەرگۈچىنىڭ ئاتا .3

 زاكات بەرگۈچىنىڭ بالىلىرى .4

 زاكات بەرگۈچىنىڭ جورىسى .5

 تى تۆۋەندىكىچە:بۇالرنىڭ تەپسىال 

 بايالر .1

 گرام 595ئالتۇن ياكى  گرام 85)يەنى نورمال ئېھتىياجىنىڭ سىرتىدا  بېرەلەيدىغانزاكات  
. ئىسالم نەزىرىدە باي سانىلىدۇمېلى بولغان( ئادەم _  پۇلى ياكى ئۇنىڭ قىممىتىدە پۇل كۈمۈش

. گەن زاكات ئادا تاپمايدۇبېرىلبايالرغا مۇنداق ئادەمگە زاكات بېرىشكە بولمايدۇ. چۈنكى 
دىر بولغانالرغا ازاكات بايالرغا ۋە ئىشلەشكە ق»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە: 

 دەپ كۆرسەتكەن.  (1)«بېرىلمەيدۇ

 كۇففارالر  .2

ئىسالم دىنىدىن باشقا بىر دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ياكى ھېچقانداق بىر دىنغا _  كاپىر 
. كاپىرالرغا زاكات بېرىلمەيدۇ. ئۇالرغا ئاتالغۇدۇرويۇلغان بىر ئىشەنمەيدىغان ئادەملەرگە ق

بېرىلگەن تەقدىردىمۇ بۇنداق زاكات ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئادا تاپمايدۇ. چۈنكى پەيغەمبەر 
بېرىلىدىغان زاكاتنى  پېقىرلىرىغائالالھ ئۇالرغا، ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن ئېلىپ »: ئەلەيھىسساالمنىڭ

مۇسۇلمانالرنىڭ بايلىرى بىلەن  «پېقىرالر»بىلەن  «بايالر» سۆزىدىكىدېگەن  «پەرز قىلدى
كاپىرالرغىمۇ  ئېھسانالرنىپېقىرلىرىنى كۆرسىتىدۇ. ئەمما زاكاتتىن باشقا سەدىقە، ياردەم ۋە 

ُ َعِن الَِّذيَن لَمْ ﴿دە مۇنداق دېگەن: «قۇرئان كەرىم»بېرىشكە بولىدۇ. ئالالھ تائاال   ََل يَْنَهاكُُم ّللاَّ

َ يُحِ  وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِهْم إِنَّ ّللاَّ يِن َولَْم يُْخِرُجوكُْم ِمْن ِديَاِركُْم أَْن تَبَرُّ بُّ يُقَاتِلُوكُْم فِي الد ِ

ئۇرۇش قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن  دىن توغرىسىدا سىلەر بىلەن﴿يەنى ﴾اْلُمْقِسِطينَ 

ياخشىلىق قىلىشتىن ۋە ئادالەتلىك لەرنى ئۇالرغا كەلسەك، ئالالھسى ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا
 . (2)﴾سىزكى، ئالالھ ئادالەتلىك بولغانالرنى دوست تۇتىدۇەكبولۇشتىن توسمايدۇ، ش

ئەسما رەزىيەلالھۇ ئەنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، ئۇ ئۆزىنىڭ كاپىر ئانىسىغا ماددىي ياردەم  

                                 
 .تىرمىزى رىۋايىتىئىمام  (1)
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سورىغىنىدا، قىلىشىنىڭ جائىزلىقى ياكى ئەمەسلىكى توغرىسىدا 
 .بۇيرىغاندەپ  (1)«ئاناڭغا ياردەم قىل»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا

 ئانىسى_  زاكات بەرگۈچىنىڭ ئاتا .3

ە ۋمومىلىرى _  ۋاوبئانىسى، _  زاكات بەرگۈچىنىڭ ئاتا_  ئانىالر_  بۇ ماۋزۇدىكى ئاتا 
 جىمى ئەجدادلىرى دېمەكتۇر.

ۋە مومىلىرىغا بېرىشى  بۇۋىلىرىغابەرگۈچىنىڭ زاكاتنى ئۆزىنىڭ ئاتىسىغا، ئانىسىغا، زاكات  
ئانىسىنى، _  شۇكى، كىشى ئاتا سەۋەپجائىز ئەمەستۇر. بۇنداق زاكات ئادا تاپمايدۇ. بۇنىڭدىكى 

نى ئانىالرنىڭ بارلىق چىقىملىرىنى قامداش ۋە ئۇالر_  بېقىشقا بۇيرۇلغان. ئاتا مومىلىرىنى_  بوۋا
ياخشى بېقىش بالىلىرىنىڭ ئۈستىدىكى ئۇنىڭدىن باش تارتالمايدىغان، ئاالھىدە ئەھمىيەتلىك بولغان 

ئانىسىغا بەرگەن ئادەم خۇددى ئۆزىگە ئۆزى زاكات بەرگەنگە _  بىر پەرزدۇر. زاكاتنى ئاتا
ېرىلگەن ئانىغا ب_  ئانىسىنى بېقىش ئۆزىنىڭ يالغۇز بۇرچىدۇر. ئاتا_  ئوخشاشتۇر. چۈنكى ئاتا

زاكاتنى  كۆپ سانلىق ئۆلىماالرشۇڭا  زاكات بىلەن زاكات پەرزى ئادا تاپمايدۇ، ئەلۋەتتە.
ۇ، تاپمايدمومىلىرىغا بېرىش جائىز ئەمەس ۋە بۇنداق زاكات ئادا _  ئانىسىغا، بوۋا_  ئۆزىنىڭ ئاتا
 .دەپ قارايدۇ

تلىرى م تۇرىدىغان پەرزەنئانىسى ياكى ئايرى_  ئەمما بەزى ئۆلىماالر زاكات بەرگۈچى ئاتا 
 ن پۇلئاجىز كەلگەن بولسا، زاكاتقا ئايرىغا تەمىنلەپ تۇرۇشتىنيوقسۇل بولسا، ئۆزى ئۇالرنى 

 بۇ قاراشنىدەپ قارايدۇ. شەيخۇلئىسالم ئىبنى تەيمىيە  بەرسە بولىدۇ،مېلىنى ئۇالرغا _ 
ى بايان ۇنداق ئىكەنلىكىنكۈچلەندۈرگەن ۋە ھەنبەلىي مەزھىپىدىكى ئىككى رىۋايەتنىڭ بىرىدىمۇ س

 قىلغان.

 زاكات بەرگۈچىنىڭ بالىلىرى .4

 چەۋرىلىرىنىڭزاكات بەرگۈچىنىڭ بالىلىرى، نەۋرىلىرى ۋە _  بۇ ماۋزۇدىكى بالىالر 
 ھەممىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

نىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بويىچە، كىشىنىڭ ئۆز بالىلىرىغا، نەۋرىلىرىگە ۋە الركۆپ سانلىق ئۆلىما 
زاكات بېرىشى جائىز ئەمەستۇر. چۈنكى ئۇالرغا بېرىلگەن زاكات بىلەن زاكات  ۋرىلىرىگەچە

 چەۋرىلەرنىڭۋە  نەۋرىلەرنىڭپەرزى ئادا تاپمايدۇ. بۇنىڭدىكى سەۋەب شۇكى، بالىالرنىڭ، 
ئانىالرنىڭ ئۈستىگە پەرزدۇر. زاكاتنى ئۇالرغا _  بارلىق ئېھتىياجلىرىنى تولۇق قامداش ئاتا

ئادا ادەم خۇددى ئۆزىگە ئۆزى زاكات بەرگەنگە ئوخشاشتۇر. نەتىجىدە بۇ زاكات بەرگەن ئ
 .بولمايدۇ

بەزى ئۆلىمالر ئەگەر بىراۋ موھتاجلىقتا قالغان بولۇپ، ئاتىسىنىڭ ياردىمى بىلەنمۇ 
. ئەگەر موھتاجلىقتىن قۇتۇاللمىغان بولسا، ئاتىسىنىڭ ئۇنىڭغا زاكات پۇلىدىن بېرىشى جائىزدۇر

دۇرۇس  ڭ ياردىمى ئۇنىڭ چىقىملىرىغا يەتسە، ئۇ چاغدا ئۇنىڭ ئاتىسىدىن زاكات ئېلىشىئاتىسىنى
 ئەمەس، دەپ قارايدۇ.

                                 
 .مۇسلىم رىۋايىتىئىمام  (1)
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 ئۇكا، ئاچا_  ئۆزىنىڭ ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولغان قېرىنداشلىرىغا، يەنى ئاكا بىراۋ زاكاتنى
اق قىلىشنىڭ ساۋابى كۆپ بەرسە بولىدۇ. بەلكى بۇند ئاچىلىرىغاسىڭىللىرىغا، تاغا ئاكا ۋە تاغا _ 

 قابساۋابولىدۇ. چۈنكى ئۆزىنىڭ يېقىن تۇغقانلىرىغا قىلىنغان ياردەم ياتالرغا قىلىنغاندىن كۆپرەك 
 ئىگىدۇر.

 زاكات بەرگۈچىنىڭ جورىسى .5

ىگە زاكات بېرىشى جائىز ئەمەستۇر. چۈنكى ئۇالر بىر بىربىر _ ئايال ئىككىسىنىڭ _  ئەر 
_  بىرئايال ئىككىسىنىڭ _  . ئەرئائىتتۇرلىقتىن ئىقتىساد ھەر ئىككىسىگە ئائىلە كىشىلىرى بولغان

ىگە زاكات بېرىشى ئۆزىگە ئۆزى زاكات بەرگەنگە ئوخشاشتۇر. چۈنكى ئايال كىشىنىڭ بىر
پۈتۈن چىقىملىرىنى ۋە ئېھتىياجلىرىنى قامداش ئېرىنىڭ ئۈستىگە پەرزدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن ئەرنىڭ 

 .بۇل ئەمەسوجائىز ئەمەس ۋە بۇنداق زاكات قئايالىغا زاكات بېرىشى 

ئەمما ئايال باي بولۇپ، ئۇنىڭ ئېرى پېقىر بولسا، بۇ ئايالنىڭ ئۆز ئېرىگە زاكات بېرىشى  
بىردەك ئەمەس. ئىمام  كۆزقارىشىنىڭ فەقىھالرياكى ئەمەسمۇ؟ دېگەن مەسىلىدە  جائىزمۇ

ېرىگە زاكات بەرسە ئۇنىڭ بەرگەن زاكىتى ، بۇنداق ئەھۋال ئاستىدا، ئايالى ئنىڭ قارىشىچەشافىئىي
 ئادا تاپىدۇ.

نىڭ ئېرىگە زاكات ئايال ھەنبەلبىلەن ئىمام ئەھمەد ئىبنى  ھەنىفەئەمما ئىمام ئەزەم ئەبۇ  
چكە ئىگە قىلغان دەلىللىرى ھەر ئىككى تەرەپنىڭ رايىنى كۈدەپ قارايدۇ.  جائىز ئەمەس نىبېرىشى

 .بار

 .ىق ئەسىرىمىزدە بايان قىلىنغاننامل «ىڭ ئەھكاملىرىۋە ئۇن اروز»سەدىقىسى  قىتىر
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 سوئالالرغا جاۋاب ھەققىدە بېرىلمەيدىغانالرزاكات 

 سوئال: كىچىك بالىالرغا زاكات بېرىشكە بوالمدۇ؟ .1

جاۋاب: كىچىك بولسۇن، چوڭ بولسۇن ھەر قانداق يېتىمگە زاكات بېرىش جائىز بولغاندەك،  
ئانىسى باي _  . ئەمما ئاتاجائىزدۇرىالرغىمۇ زاكات بېرىش ئاتىسى پېقىر بولغان كىچىك بال

ئانىسىنىڭ _  بولغان كىچىك بالىالرغا زاكات بېرىش جائىز ئەمەستۇر. چۈنكى بۇنداق بالىالر ئاتا
 باي بولغانلىق ئېتىبارى بىلەن باي ھېسابلىنىدۇ.

 كىشىلەرگە زاكات بېرىشكە بوالمدۇ؟ قادىرسوئال: ئۆزى ياش، ئىشلەشكە   .2

جاۋاب: ئېھتىياج ئىگىلىرىدىن ئىشلەشكە كۈچى بار، ئۆزى ياش كىشىلەرگە زاكات ھاالل  
كىشىلەرگە  قادىرزاكات بايالرغا ۋە ئىشلەشكە »: ئەمەستۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

دەپ كۆرسەتكەن. كۈچى بار ياشالرغا زاكات بېرىشنىڭ مەنئى قىلىنىشىدىكى  «بېرىلمەيدۇ
كۆندۈرۈپ قويماسلىق ئۈچۈن بولسا  ھورۇنلۇققايېتىۋېلىشقا،  ىشلىمەستىنئسەۋەب، كىشىلەرنى 

ھەسەلدەك تاتلىق، ئىشلەش بولسا  ھورۇنلۇقكېرەك. چۈنكى بەزى تەييارتاپالر ئۈچۈن 
زەھەردەك ئاچچىق تېتىيدۇ. مۇنداقالر ياردەمگە ئېھتىياجلىق بولسىمۇ بۇالرغا زاكات بېرىلمەيدۇ. 

 ھورۇنلۇقنىبېرىدىغان،  ساۋاپئىبادەت قاتارىدىن ساناپ ئۇنىڭغا بىزنىڭ دىنىمىز ئىشلەشنى 
 سەېدقەتئىي ياقتۇرمايدىغان بىر ئىلغار دىندۇر. ئەمما ئۆزى ياش ۋە كۈچىمۇ بار، بىراق ئىشلەي 

 قامدىيالمىغانئىش تاپالمىغان ياكى ئىشلىسىمۇ تاپقانلىرى بىلەن ئائىلىسىنىڭ ئېھتىياجلىرىنى 
بىلەن ئىشلىيەلمىگەن  سەۋىبىىشكە بولىدۇ. شۇنىڭدەك، كېسەللىك كىشىلەرگە زاكات بېر

 .بولغانالردۇرياشالرغىمۇ زاكات بېرىشكە بولىدۇ. چۈنكى يۇقىرىقىالر زاكات ئېلىشقا ھەقلىق 

 زاكات بەرسە بوالمدۇ؟ الرغالسائىقىلىۋالغان  كەسپسوئال: تىلەمچىلىكنى  .3

ئالدىدا  مەسجىدلەرنىڭرغا، يولالردا، قىلىۋالغان سائىلال كەسپجاۋاب: تىلەمچىلىكنى 
. چۈنكى مۇنداق تاپمايدۇ ئادائولتۇرۇۋېلىپ تىلەمچىلىك قىلىدىغان سائىلالرغا بەرگەن زاكات 

دەپ قىلىدۇ،  كەسپكىشىلەرنىڭ كۆپ سانلىقى تىلەمچىلىكنى يوقسۇللۇقتىن ئەمەس، بەلكى 
تىلەمچىلىك  ئۈچۇنالىلىۋالغانلىقى ق كەسپئۇالرنىڭ تولىسى نامرات ئەمەس، پەقەت تىلەمچىلىكنى 

مۇمكىنقەدەر تىلەمچىلىك  سەدىقىنىمۇقىلىدۇ. شۇڭا ئۇالرغا بەرگەن زاكات ئادا تاپمايدۇ. 
 قىلمايدىغان ئېھتىياج ئىگىلىرىگە بەرگەن ياخشى.



 80 

 

 

 پايدىلىنىلغان ماتېرىيالالر

 

 اپتورىئ                                                          كىتاب ئىسمى          

 مر ناني العَلمة ةلهداي

 يالحنف مودود ابن العَلمة رالمحتا لتعليل اإلختيار

 ةقدام إبن العَلمة  المغني

 شلبي يزيد أبو العَلمة  حاإليضانور  شرح المفتاح

 جمال عبدالمنعم الدكتور ياإلسَلم اإلقتصاد موسوعة

 خزنجيالم أحمد سيد عالمجتم وتنمية الزكاة

 يصابون علي محمد العَلمة  ماإلسَل في الزكاة فريضة

 يالقرضاو يوسف الدكتور ةالزكا فقه

 يالقرضاو يوسف الدكتور ةإسَلمي قضايا

 شلتوت محمود العَلمة   الزكاة فتاوى

  القرضاوي يوسف الدكتور ةمعاصر فتاوى

 يالقرضاو يوسف الدكتور ماإلسَل في العبادة

 الجزائري أبوبكر المسلم منهاج

 يالقرضاو يوسف الفقر مشكلة
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