
  
ئسىالم ۋە كهمبهغهللىك

   

  .بىكار تهلهپلىك دۇنيادىكى ئهڭ ناچار ۋە ئوسال ئىش*

  .كهمبهغهللىك گۇناھ ۋە كۇفرىنىڭ يولى*

  .كهمبهغهللىك ئهقىدە ۋە ئهخالققا خهتهرلىك بولغان ئهڭ چوڭ ئاپهت*

ــك         ــدىن خهتهرلى ــسانى نوقتى ــائى ۋە ئىن ــسادى، ئىجتىم ــك ئىقتى ــار تهلهپلى بىك

ــۇر ــىرى     .قىيىنچىلىقت ــڭ تهس ــڭ خهتىرىنى ــسا، ئۇنى ــسى تېپىلمى ــڭ دورى  ئهگهر ئۇنى

  .شهخس، ئائىله ۋە جهمىيهتگه چوڭ بولىدۇ

  :شهخسكه قارىتا خهتىرى 

  .ئىقتىسادى جهھهتتىن كېرىمى يوقۇلىدۇ*

  .ساالمهتلىك جهھهتتىن ھهرىكهت قىاللمايدۇ* 

  .پسىخولوگىيه جهھهتتىن بوشلۇق ۋە بىكارچىلىقتا ياشايدۇ*

  .ائى جهھهتتىن باشقىالرغا غهزەب قىلىدۇئىجتىم* 

ئـائىله مهسـئۇلىيهت تۇيغۇسـىنى يوقتىـدۇ، ئائىلىنىـڭ          : ئائىلىگه قارىتا خهتىرى    

ئىشهنچىسى يوقايدۇ، ھهممهيلهن ئىككىلىنىش، كهلگۈسىدىن ئهنسىرەش ۋە داۋالغـۇش         

  .ھالىتىگه ئۇچرايدۇ

ــرى   ــا خهتىــ ــيهتكه قارىتــ ــرى بو :جهمىــ ــى خهتىــ ــسادى جهھهتتىكــ ــۇپ ئىقتىــ لــ

ئىشلهپچىقىرىش كۈچى يوقۇلىدۇ، مۇقىملىق جهھهتتىكى خهتىرى باشـقىالرغا قارشـى          

  كۈشكۈرتۈش رولىنى ئوينايدۇ، ئهخالقى جهھهتتىكى خهتىرى بىكارلىق، يامانلىق ۋە 

  

١  



  

  

جىنــايهتتىن باشــقىنى ئۈندۈرمهيدۇ،شــۇنىڭ ئۈچــۈن ئىــسالم دىنــى بىكــار تهلهپلىكنــى  

ــشقا    ــزمهت قىلى ــدۇ، خى ــكه    ياقتۇرماي ــق ئىزدەش ــدىن رىزى ــڭ ھهر تهرەپلىرى ۋە دۇنيانى

نىـيهت تـوغرا بولـسا، ئامـانهت رىئـايه          -قىزىقتۇرىدۇ،رىزىق ئۈچۈن جاھـان كهزگهنلىكنـى     

قانـداق ئىـش بولىـشىدىن قهتئـى نهزەر ئـاددى           .ئىبادەت ۋە جىهاد دەپ قارايـدۇ     -قىلىنسا

ىن ساقلىـشى   بولسىمۇ بىر خىزمهت بولىشى، شۇ ئارقىلىق يۈزىنىڭ سۈيىنى تۆكۈشـت         

بىر ئادەم ئـۆز قـولى بىـلهن ئىـشلهپ يېگهنـدىنمۇ ياخـشىراق تامـاق                :"الزىم، رەسۇلۇلالھ 

  .بۇخارى رىۋايىتى.دېگهن"يىيهلمهيدۇ

   :بىكار تهلهپلىك ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ 

  .مهجبۇرى بىكار تهلهپلىك.١

  .ئىختىيارى بىكار تهلهپلىك.٢

ىيــارى بولمايــدۇ، ئــۇ شــۇنىڭغا  مهجبــۇرى بىكــار تهلهپلىكــته ئىنــساننىڭ ئىخت . ١

مهسىلهن، كىچىكىـدە بىـرەر ھـۈنهر ئۈگهنمهسـلىك، يـاكى ھـۈنىرى بـار               .مهجبۇرلىنىدۇ

ــڭ       ــهۋەبىدىن بازىرىنىــ ــك ســ ــپ كهتكهنلىــ ــى قىلىــ ــڭ تهرەققــ ــسىمۇ زاماننىــ بولــ

كاساتلىشىشىغا ئوخشاش، بۇالر ھۈنىرىنى تهرەققى قىلدۇرۇشقا ياكى باشقا بىر كهسىپ          

لېكىن ئـۇالر كهسـپىنى تهرەققـى قىلـدۇرۇش ئۈچـۈن سـايمان             .دۇقىلىشقا مۇھتاج بولى  

سېتىۋىلىــشقا قــۇربىتى يهتمهيــدۇ، بــۇ تــۈردىكى كىــشلهرنىڭ بىكــار تهلهپلىكــى زاكــات 

زاكاتنىڭ ۋەزىپىسى بىر قانچه يـۈۋەن يـاكى بىـر پـارچه نـان              . ئارقىلىق ھهل قىلىنىدۇ  

ــداي بېرىــپ قويۇشــال ئهمهس،زاكاتنىــڭ ۋەزى    ــا بۇغ ــاكى بىــر قاچ پىــسى كهمبهغهلنــى ي

  كهمبهغهللىكتىن قۇتقۇزۇش،يهنى ئۇنىڭغا مۇقىم كېرىم مهنبهسى ھازىرالپ بېرىش،

  

٢  



  

ــاجهت        ــتىن بىهـ ــه سوراشـ ــر نهرسـ ــقىالردىن بىـ ــاكى باشـ ــش يـ ــك قىلىـ  تىلهمچىلىـ

ــشتۇر ــۈنهرۋەنلهر   .قىلى ــپىدارالر ۋە ھ ــىلهن، كهس ــپ     مهس ــايمان ئېلى ــا س ــسا ئۇالرغ بول

 ھــاجهت بولغــان نهرسىــسىنى ئېلىــپ بېرىــپ     دېــمهك، ئۇنىــڭ . بېرىــشكه ئوخــشاش 

  .كهمبهغهللهر قاتارىدىن چىقىرىپ تاشالش الزىم

  :ئىختىيارى بىكار تهلهپلىك. ٢

ئىختىيــــارى بىكــــار تهلهپلىــــك دېــــگهن خىــــزمهت قىلىــــشقا قــــادىر تــــۇرۇپ   

ــدىغان     ــپهرەس ۋە باشــقىالرغا تايىنىــپ ياشاشــنى ياخــشى كۆرى ــدىغان، راھهت ئولتۇرۋالى

ــۇالر   ــشلهر، ب ــدۇ،    كى ــقىالردىن پايدىلىنى ــدۇ، باش ــشنى بىلمهي ــدۇ، بېرى ــشنى بىلى ئېلى

باشــقىالرغا پايــدا يهتكۈزۈشــنى بىلمهيــدۇ، ئىشلىتىــشنى بىلىــدۇ، ئىشلهپچىقىرىــشنى 

توسالغۇ بولمىـسىمۇ ھورۇنلـۇق قىلىـپ خىـزمهت قىلمايـدىغان بـۇ تـۈردىكى               .بىلمهيدۇ

ركـى دۇنيـا بولـۇپ ئـاخىرەت        گهرچه ئـۇالر ئـۆزلىرىنى ته     -بىكار تهلهپلهرنىڭ ئىـستىلىغا   

چـۈنكى  . ئىسالم دىنى قارشى تۇرىـدۇ    -ئۈچۈن ئۆزلىرىنى ئاتىۋەتكهنلهر دەپ داۋا قىلسىمۇ     

ئالهمـدىكى ئهڭ ناچـار ۋە يامـان نهرسـه بىكـار            . ئسىالمدا راھىبلىـق قىلىـشقا بولمايـدۇ      

تىرمىـزى  (دەيـدۇ، "ئـالالھ كهسـپىدار مـۆمىننى ياخـشى كۆرىـدۇ         :"رەسـۇلۇلالھ .تهلهپلىك

ــۋ ــانرى ــدىغان   ). ايهت قىلغ ــپ، ئهمهل قىلماي ــوپىلىقنى دەۋا قىلى ــس، س ــۇ ھهدى ــى (ب يهن

،يـاكى بىلىمـى ئـارقىلىق باشـقىالرغا پايـدا يهتكۈزەلمهيـدىغان            )خىزمهت قىلمايـدىغان  

  .مۇنداق تۈردىكى كىشلهرنى ئهيىپلهيدۇ

كــۆپلىگهن كىــشلهر خىيــال قىلغانــدەك كهمــبهغهللهر ۋە مىــسكىنلهرنىڭ           

 مهسـىلهن، خىـزمهت قىالاليـدىغان تـۇرۇپ خىـزمهت          .اتقا مۇھتاج بولمايدۇ  ھهممىسى زاك 

      بىكار تهلهپكه زاكات بېرىشكه ياكى)يهنى بىر ئىش قىلمايدىغان(قىلمايدىغان

  

٣  



  

چۈنكى بۇ بىكار تهلهپلىكنـى كۈچهيتىـپ       .داۋاملىق شهكىلدە مائاش بېرىشكه بولمايدۇ    

ۇ،زاكاتقا ھهقىقـى تېگىـشلىك بولغـان      قويىدۇ،ئىشلهپچىقىرىش كـۈچىنى پـالهج قىلىـد      

يهنـى بىـر ئىـش      (زاكات ياكى سـهدىقه بـاي ۋە راۋۇرۇس       :"رەسۇلۇلالھ.كىشلهرنى قىستايدۇ 

ئىمام ئهھـمهد ۋە ئهبـۇداۋۇد رىـۋايهت       .(دېگهن"ئادەمگه ھاالل بولمايدۇ  )قىالاليدىغان ساغالم 

خىـزمهت قىلىـش    رەسۇلۇلالھ بىر نهرسه سوراپ كهلگهن بهدەنلىرى ساغالم ۋە         ). قىلغان

ــپ      ــى بېرى ــر دانه كهكىن ــتكه بى ــدىغان يېگى ــدىن كىلى ــۆزۈمگه  ١٥قولى ــۈنگىچه ك  ك

يهنى ئۇ يېگىتنى ئوتـانچىلىقتهك ئـاددى ئىـش بولـسىمۇ قىـل             . يولۇققۇچى بولما دېگهن  

ــهتمه بهرگهن ــك     . دەپ كۆرســ ــار تهلهپلىــ ــنىڭ بىكــ ــۇ ياشــ ــۇ يهردە ئــ ــۇلۇلالھ بــ رەســ

اددى يـاردەم بىـلهن ھهل قىلمىـدى، بهلكـى          نهسىههت ياكى نهق مـ    -قىيىنچىلىقنى ۋەز 

شۇنداقال ھاالل رىزىـق  .ئۇنىڭغا ئۆزىدە بار ئىمكانىيهتنى ئىشقا سېلىشقا يول كۆرسهتتى      

شـهرەپلىك  -گهرچه ئوتـانچىلىق قىلىـش بولـسىمۇ      -كهلتۈرىدىغان ھهر قانداق خىزمهت   

 كــۈن ١٥ئۇنىــڭ ئىقتىــدارى ۋە ئىمكــانىيىتىنى ســىناپ بــېقىش ئۈچــۈن . ئىــش دېــدى

ئهمهلــى -نهزىــريه بىــلهن ئهمهس-دېــمهك، رەســۇلۇلالھ قىيىنچىلىقنــى.مــۆھلهت بهردى

  .ئۇسۇل بىلهن ھهل قىلدى

 دىۋانى ۋە تىلهمچىلهرگه قارشى تۇرۇشتا نهسىههت ۋە سۆز بىلهن قارشـى تۇرمـاي،                  

ئۇنىڭ قىيىنچىلىقىنـى ھهل قىلىـپ مۇناسـىپ خىـزمهت تېپىـپ بهرسـهك، ئۇنىڭـدا                

ــسا شــۇ ئ  ــدار بول ــانال ھهل    ئىقتى ــول تېپىــپ بهرســهك قىيىنچىلىــق ئاس ــدارغا ي ىقتى

يهنى شۇ تىلهمچىلهردە ھۈنهر ياكى بىرەر كهسىپ بولسا سايمان ئېلىـپ بېرىـپ             .بولىدۇ

زاكات پۇلىغا شـىركهت، زاۋۇت قـۇرۇپ بىكـارتهلهپلهرنى         . قويساق بولىدۇ  ئىشقا سېلىپ   

  .لىدۇئىشقا سېلىپ مائاش بهرسهك بۇنىڭ ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بو

  

٤  



  

  

بىكار تهلهپلىك تېمىسدا شـۇنى بايـان قىلىـشقا ئهرزىيـدۇكى، ئىبـادەت ئۈچـۈن                    

ئۆزىنى ئـاتىۋەتكهن يهنـى ئىبـادەت بىلهنـال بولـۇپ تهركـى دۇنيـا بولـۇپ كهتـكهن كىـشى                   

چــۈنكى ئۇنىــڭ پايدىــسى .زاكاتقــا ھهقلىــق بولمايــدۇ، يهنــى ئۇنىڭغــا زاكــات بېرىلمهيــدۇ

مـۆمىن كىـشى رىزىـق ئۈچـۈن زېمىننىـڭ ھهر تهرەپلىرىـدە             .دۇيالغۇز ئۆزى ئۈچۈن بولى   

مۇساپىر بولۇشقا بۇيرۇلغان، تۇرمۇشىنى قامداش ئۈچۈن خىزمهت قىلىش نىـيهت تـوغرا            

بولسا ۋە ئالالھ كۆرسهتكهن بهلگىلىمىنى ئاساس قىلىـسا ئىبادەتلهرنىـڭ ئهڭ ئهۋزىلـى             

  .بولىدۇ

ئوقۇغۇچى مۇھتـاج بولـسا     -شچانتىرى-مهرىپهت ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋەتكهن   -بىلىم    

ــدۇ  ــسا بولى ــات ئال ــدۇ،    . زاك ــادا قىلى ــايىنى ئ ــسالمدىكى پهرز كىف ــۇچى ئى ــۈنكى ئوقۇغ چ

ئىلىمنىڭ پايدىسى يالغۇز ئۇنىڭ ئۈچۈنال بولمايـدۇ، بهلكـى پۈتـۈن ئـۈممهت ۋە مىلـلهت                

-١بهت، ھاشــىيه رەۋزى مــۇرەببه-١٣٧تــوم،-٢شــهرھى غــايهتۇل مۇنتهھــا .(ئۈچــۈن بولىــدۇ

  ).بهتكه قاراڭ-١٩٠توم -٦بهت، ئىمان نۇۋەۋىنىڭ مهجمۇ -٤٠٠توم،

  : كهمبهغهللىك قىيىنچىلىقى 

ــالرنى رەت        ــۆز قاراش ــدىغان ك ــۇقهددەس بىلى ــى م ــى كهمبهغهللىكىن ــسالم دىن  ئى

ــى، ھىنــدى ســوفىزىملىقى ۋە     ــانى دىن ــدۇ، شــۇنداقال ســوپىالرغا م ــستىيان  قىلى خىرى

كهمبهغهللىكنــى .الرنى رەت قىلىــدۇدىــن ســىڭىپ كىــرگهن كــۆز قاراشــ ...راھىبلىقــى

قۇرئـان  .ماختاش ۋە مۇقهددەس بىلىش باشـقا دىنـدىن سـىڭىپ كىـرگهن كـۆز قاراشـتۇر            

  . كهرىم ۋە سهھى ھهدىس شهرىفته كهمبهغهللىكنى ماختىغان بىرمۇ دەلىل تېپىلمايدۇ
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ــشنى ماختـــاپ كهلـــگهن ھهدىـــسلهر كهمبهغهللىكىنـــى       ــدلىق قىلىـ دۇنيـــادا زاھىـ

مۈلىكنىــڭ -، چــۈنكى زاھىــدلىق دېــگهن زاھىــدلىق قىلىــدىغان مــال     ماختىمايــدۇ

،ھهقىقـى  )دۇنيـا بولـسا ئانـدىن زاھىـدلىق بولىـدۇ         -يهنى مال (بولىشىنى تهقهززا قىلىدۇ  

  .دۇنيانى قهلبىگه كىرگۈزۋالماي قولىدا تۇتىدىغان كىشىدۇر-زاھىد دېگهن مال

يهنـى  ( مۈشكىلىدۇر كهمبهغهللىك ئىقتىسادى، ئىجتىمائى، سىياسى ۋە ئىنسانى         

شۇنىڭ ئۈچۈن ئسىالم دىنـى كهمبهغهللىـك قىيىنچىلىقىنـى ھهل          ). قىيىنچىلىقتۇر

قىلىش ۋە ئىنساننى كهمبهغهللىك بېسىمىدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن ئاالھىدە ئهھمىيهت         

ئـــسىالمنىڭ بـــۇ قىيىنچىلىقنـــى ھهل قىلىـــشقا كۆڭـــۈل بۆلىـــشى ئىككـــى   .بهردى 

ىتا نهزىرى ۋە ئسىالمنىڭ كهمـبهغهللىككه قارىتـا        ئسىالمنىڭ ئىنسانغا قار  ، سهۋەبتىن

  :نهزىرى

  :ئسىالمنىڭ ئىنسانغا قارىتا كۆز قارىشى.١

ئسىالم دىنى ئىنسانغا ئاالھىدە نهزەر بىـلهن قارايـدۇ، ئىـسالم دىنـى ئىنـساننىڭ                   

-باشقا دىـنالر ۋە پهلـسهپىلهر تونـۇپ باقمىغـان         -قىممىتىنى كۆتۈرۈپ، ئۇنىڭ قهدىرىنى   

قۇرئان كهرىم ئىنساننىڭ ئالالھنىڭ نهزىرىدىكى ئـورنىنى       .ۈستۈن قىلىدۇ دەرجىگىچه ئ 

شۈبهىسىزكى،بىز ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمهتلىك قىلدۇق، ئـۇالرنى       -شهك:"بايان قىلىپ 

ــا ــاردۇق،ئۇالرنى شــېرىن  )كــېمىلهرگه(مىنــدۈردۇق،دېڭىزدا)ئۇالغالرغــا(قۇرۇقلۇقت چىق

ــدۇردۇق،ئۇالرنى مه  ــلهن رىزىقالنـ ــېمهكلىكلهر بىـ ــدىن  يـ ــڭ نۇرغۇنىـ خلۇقاتلىرىمىزنىـ

شـۇنداقال ئـالالھ ئىنـساننى      .ئـايهت -٧٠بهنى ئسىرائىل سۈرىـسى،   .دەيدۇ"ئۈستۈن قىلدۇق 

خهلىــــپه قىلغــــانلىقىنى ئىــــالن قىلــــدى، ئۈســــتۈن ۋە تــــۆۋەن مهخلۇقاتلىرىنىــــڭ 

  ھهر قانداق مهخلۇق ئىنساننىڭ مهنپهئهتنى .ھهممىسىنى ئۇنىڭغا بويسۇندۇرۇپ بهردى
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بىلمهمـسىلهركى، الـله ئاسـمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى         :"ىتى ئۈچـۈن ئىـشلهيدۇ    ۋە خىزم 

يهنـــى ســـىلهرنىڭ پايدىلىنىـــشىڭالرغا   (ھهممىنـــى ســـىلهرگه بويـــسۇندۇرۇپ بهردى  

) يهنــى مــاددىي ۋە مهنىــۋى  (ســىلهرگه ئاشــكارا ۋە يوشــۇرۇن   ).مۇۋاپىقالشــتۇرۇپ بهردى

مانا بـۇ ئىنـساننىڭ   . ئايهت-٢٠ى،لوقمان سۈرىس" نېمهتلهرنى كامالهتكه يهتكۈزۈپ بهردى   

ــداقتا   ــى، ئۇنـ ــسالمدىكى قىممىتـ ــدا   ئىـ ــشى، زېمىنـ ــدا ياشىيالىـ ــساننىڭ زېمىنـ ئىنـ

خهلىپىلىك قىلىپ زېىمىننـى گۈللهندۈرۈشـى ۋە ئالالھغـا ئىبـادەت قىلىـشى ئۈچـۈن               

ئسىالم شهرىئىتىنىڭ ئىنساننىڭ ئىهتىياجىنى قاندۇرۇشى، زۆرۈررىيهتلىـرىگه رىئـايه    

سانلىق تهلهپلىرىنــى رىئاللىققــا ئايالنــدۇرۇپ بېرىــشى ئهجهبلىنهرلىــك قىلىــشى، ئىنــ

ــب     .ئهمهس ــتىن تهركىـ ــسىم،ئهقىل ۋە روھـ ــسىنى جىـ ــساننىڭ قۇرۇلمىـ ــالالھ ئىنـ ئـ

بهدەننىڭ زۆرۈرىيىتـى،   .تاپتۇرىدى،ھهر بىرسىنىڭ تهلهپلىرى ۋە ئىهتىياجلىرى بولىدۇ     

نىڭ پۈتۈن قۇرۇلمىسى   ئىنسان. ئهقىلنىڭ ئىنتىلىشى ۋە روھنىڭ سېغىنىشى بولىدۇ     

قانمىــسا ئىنــسان بولمايــدۇ، قۇرئــان كهرىــم ۋە ھهدىــس شــهرىفلهر بىــر ئىنــساننىڭ        

كهمبهغهل ئىنسانغا بىـر نهرسـه بهرگهنلىكـى ئالالھغـا بهرگهنلىكـى دەپ بايـان قىلـدى،            

كىــم ھــاجهتمهن كىــشىگه يــاردەم بهرســه خــۇددى ئالالھغــا قهرز بېرىــپ تۇرغانــدەك         

ــسكىنگه ســ   ــدۇ،كىم مى ــا     بولى ــسكىننىڭ قولىغ ــسى مى ــڭ سهدىقى ــه، ئۇنى هدىقه بهرس

  .چۈشۈشتىن ئىلگىرى ئالالھنىڭ قولىغا چۈشكهن بولىدۇ

  :ئسىالمنىڭ كهمبهغهللىكه قارىتا كۆز قارىشى. ٢

ئسىالم دىنى كهمبهغهللىكنى ئهقىدە، ئهخالق، ساغالم تهپهككۈر قىلىش، ئـائىله ۋە           

   شقا تېگىشلىك باال ۋە مۇسىبهت دەپئۇنى پاناھلىنى.جهمىيهتكه خهتهر دەپ قارايدۇ
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ــدۇ ــۇلۇلالھ. قارايـ ــاھ تىلهيتتـــى :"رەسـ ، ئهگهر كهمبهغهللىـــك "كهمبهغهللىكـــتىن پانـ

ھهرزىتـى ئائىـشىدىن    . يامانلىق ۋە گۇنـاھ بولمىغـان بولـسا پانـاھ تىلىمىـگهن بـوالتتى             

ىن، ئــى ئــالالھ، مهن دوزاخنىــڭ پىتنىــسىد:"رىــۋايهت قىلىنغــان ھهدىــسته، رەســۇلۇلالھ

دوزاخنىــڭ ئازابىــدىن، بايلىقنىــڭ پىتنىــسىدىن ۋە كهمبهغهللىكنىــڭ پىتنىــسىدىن 

  ).بۇخارى رىۋايهت قىلغان.(دەيىتتى"پاناھ تىلهيمهن

ئــى ئــالالھ، مهن كهمبهغهللىــك، يوقــسۇزلۇق،ئازلىق، خــارلىق ۋە :"يهنه رەســۇلۇلالھ

ــمهن  ــاھ تىلهي ــۋايىتىئهبۇداۋۇد،نهســهئى ۋە ئىبنــى مــ .(دەيىتتــى" زۇلۇمــدىن پان ). اجه رى

رەسـۇلۇلالھ  .رەسۇلۇلالھ ماددى ۋە مهنىـۋى ئـاجىزلىق كۆرنۈشـلىرىدىن پانـاھ تىلهيتتـى        

كهمبهغهللىكتىن پاناھ تىلهپال قالماي كهمبهغهللىكنى كۇپىرلىـق بىـلهن بىـر يهردە            

ــادىلهپ     ــى ئىپ ــك ئىكهنلىگىن ــڭ نهقهدەر خهتهرلى ــانلىقى كهمبهغهللىكنى ــان قىلغ باي

ئـى ئـالالھ،    :"ۇ بهكرىـدىن رىـۋايهت قىلىنغـان ھهدىـسته رەسـۇلۇلالھ          ھهزرىتى ئهب . بېرىدۇ

ــاھ      ــدىن پان ــڭ ئازابى ــمهن، قهبرىنى ــاھ تىلهي ــتىن پان مهن كۇپىرلىــق ۋە كهمبهغهللىك

ــمهن ــگهن"تىلهيـ ــان  .(دېـ ــۋايهت قىلغـ ــۇداۋۇد رىـ ــلهن   ). ئهبـ ــق بىـ ــسته كۇپىرلىـ ھهدىـ

ۇپرىغـا باشـالپ    كهمبهغهللىك بىـر ئورۇنـدا بايـان قىلىنغـان، چـۈنكى كهمبهغهللىـك ك             

بارىــدۇ، كهمبهغهللىــك بايالرغــا ھهســهت قىلىــشقا ســهۋەبچى بولىــدۇ،كهمبهغهللىك       

بۈيۈك ... شهرپىنى يهرگه ئۇرىدۇ، دىنىنى سۇندۇرىدۇ    -ياخشىلىقنى يهپ كېتىدۇ، ئىززەت   

مهن كهمبهغهللىـك يـاكى كىـسهل بىـلهن سـىناققا ئۇچرىـسام             :"ئالىم سۇفيان سـهۋرى   

   .دەيدۇ" ولۇپ كېتىشىم مۈمكىنسهزمىگهن ھالهتته كاپىر ب

  :ئسىالمنىڭ كهمبهغهللىكنى قوغلىشى.٣
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ئىسالم دىنى كهمبهغهللىكنى تىنماي قوغلىدى، ئۇنى يىلتىزىدىن يوقۇتـۇش ۋە                    

ئـسىالم  . ئىنسانالرنى ئۇنىـڭ چاڭگىلىـدىن ئـازات قىلىـشقا قـاتتىق ئهھمىـيهت بهردى             

ــۇرىيهت  ــادا قىلىـــشى،كهمبهغهللىك ۋە دىنـــى ئىنـــساننىڭ پهرزلىـــرى، مهجبـ لىرىنى ئـ

مهھرۇملۇقتىن قۇتقۇزۇشى ئۈچۈن ئىنساننىڭ ھۆرمىتىگه مۇناسىپ تۇرمۇش ھازىرالپ        

ئسىالم دىنى كىشلهرنىڭ ياخشى تۇرمـۇش كهچۈرۈشـىنى، زېمىـن ۋە           . بېرىشكه ئاتالندى 

ئاســماننىڭ نىئمهتلىرىــدىن بهھــرىمهن بولۇشــىنى، ئۈســتى ۋە ئاســتىدىن يېيــشىنى،   

سـائادەتنى ھـېس قىلىـشىنى ۋە       -لىقتا پۈتۈن ئهزالىرى ھېس قىلغىـدەك بهخىـت       ھايات

مۇشـۇ ھـالهت شـهكىللهنگهندە ئانـدىن        . قهلبىنىڭ خـاتىرجهم بولىـشى ئىـرادە قىلىـدۇ        

سـائادەتكه  -ئىنسان نان ۋە قورساق غېمى بىلهن ئاۋارە بولماي دۇنيا ۋە ئـاخىرەتته بهخـت             

قورســاق . رىيىتىنى ئىجــرا قىلىــدۇئېرشــىش ئۈچــۈن ھاياتتــا بىــر كىــشىلىك مهجبــۇ

ياخــشى تــونىغىلى بولمايــدۇ ۋە مۇســۇلماندارچىلىقىنى جايىــدا      تويمىــسا ئــالالھنى  

  .بىجىرگىلىمۇ بولمايدۇ

ئهخالقـى بىلهنـال چهكلىنىـپ       كهمبهغهللىكنىڭ خهتىرى ئىنساننىڭ روھى ۋە          

ۈر ھاياتنىـــڭ زۆر.قالماســـتىن تهپهككـــۈر قىلىـــش تهرپىگىمـــۇ تهســـىر يهتكۈزىـــدۇ     

! الزىمهتلىكلىرىنــى تاپالمىغــان مىــسكىن قانــداقمۇ ئىــنچىكه تهپهككــۈر قىاللىــسۇن؟

ــفه  ــۇ ھهنى ــام ئهب ــۇنى :"ئىم ــدە ئ ــى يېمهكلىكــى (ئۆيى ــوق كىــشىدىن مهســلىههت  )يهن ي

چۈنكى ئۇ كىشى پىكىرى چېچىالڭغۇ، خىيالى مهشغۇل بولىدۇ، شـۇنىڭ          .دېگهن"سورىما

ئــاچچىغى )ســوتچى(قــازى:"رەســۇلۇلالھ. ئۈچــۈن ئۇنىــڭ پىكىــرى تــوغرا بولمــاي قالىــدۇ 

   ئالىمالر ئاچچىغىلىنىشقا قورسقى.دېگهن"كىلىپ قالغاندا ھۆكۈم چىقارمىسۇن
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شۇنىڭ ئۈچۈن ئـالالھ زاكـاتنى پهرز قىلـدى،         . نى قىياس قىلغان  ...ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق 

ئــــۇنى ئىــــسالمنىڭ ئاساســــلىق پرىنــــسىپال مهســــىللىرىدىن بىرســــى قىلىــــپ  

-ئىچـمهك، كىـيىم  - بـايالردىن ئېلىنىـپ كهمبهغهللهرنىـڭ يـېمهك      زاكـات .بهلگىلىدى

. كىچهك،تۇرالغۇ ئۆي ۋە توي قىلىشقا ئوخشاش تهلهپلىرى ئۈچۈن ئىستىمال قىلىنىـدۇ          

شۇ ئارقىلىق بۇ كهمبهغهل ھاياتقا ئاكىتىپ قاتىنىشااليدۇ، ئالالھغا ئىتائهت قلىـش ۋە         

تاشـلىنىپ  -ئـۇ ئـۆزىنى   .الاليـدۇ جهمىيهتنى گۈللهندۈرۈشتىكى مهجبۇرىيىتىنى ئـادا قى     

ــۆزىنى .جهمىــيهت جىــسمىدىكى بىــر ئهزا دەپ ھــېس قىلىــدۇ  -قالغــان نهرســه ئهمهس ئ

ــولىنى    ــاردەم ق ــدىغان ۋە ي ــۈل بۆلى ــتىن -كۆڭ ــنهت قىلماس ــسىل  -مىن ــوزىدىغان ئى س

ئۇ زاكاتنى دۆلهتتىن كۆڭلى يۇقۇرى، بېشى   .ئىنسانپهرۋەر جهمىيهتته دەپ ھېس قىلىدۇ    

ــۇ ئۆزىنىــڭ    ئۈســتۈن ۋە ھــۆرمىتى  ــۇل قىلىــدۇ، چــۈنكى ئ ــدا قوب جــاراھهتلهنمىگهن ھال

نــاۋادا مۇســۇلمان . تېگىــشلىك ھهققىنــى ۋە تهقــسىم قىلىنغــان نىسىۋىــسىنى ئالىــدۇ

جهمئىيىتى قااليمىقانچىلىققا ئـۇچراپ، شهخـسلهرنىڭ ئـۆزلىرى زاكـاتنى تارقىتىـشقا            

هغهللهرگه ئاھـانهت   توغرا كهلسىمۇ، قۇرئـان كهرىـم زاكـات تارقاتقـان شهخـسلهرنى كهمـب             

قىلىش ياكى ئۈسـتۈنلۈك قىلىـپ ئۇالرنىـڭ ھـېس تۇيغۇسـىنى جاراھهتلهندۈرۈشـتىن              

مېلىنـى كىـشىلهرگه كۆرسـىتىش ئۈچـۈن سـهرپ          -پـۇل !ئى مـۆمىنلهر  :"ئاگاھالندۇرىدۇ

نىــڭ قىلغــان (غــا ۋە ئــاخىرەت كــۈنىگه ئىمــان كهلتۈرمهيــدىغان كىــشىهللا قىلىــدىغان،ا

ئوخـشاش، بهرگهن سـهدىقهڭالرنى مىنـنهت قىلىـش ۋە          )ئهمهلىنى بىكار قىلىۋەتكىنىگه  

مېلىنــى باشــقىالرغا -پــۇل(بۇنــداق.ئهزىــيهت يهتكــۈزۈش بىــلهن بىكــار قىلىــۋەتمهڭالر 

ــدىغان   ــهرپ قىلى ــۈن س ــىتىش ئۈچ ــا  )كۆرس ــتىگه توپ ــۇددى ئۈس ــادەم خ ــۇپ  -ئ ــاڭ قون چ

  بۇرۇنقىدەك بولۇپ قالغان سىلىق تاشقا )يۇيۇلۇپ(قالغان،قاتتىق يامغۇردىن كېيىن
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ــشايدۇ ــۈن  . ئوخ ــرى ئۈچ ــان ئهمهللى ــۇالر قىلغ ــاخىرەتته(ئ ــگه   )ئ ــاۋابقا ئى ــداق س ھېچقان

كهمبهغهلنىڭ تۇيغۇسى جهمىيهتته زايا بولـۇپ      . ئايهت-٢٦٤بهقهرە سۈرىىسى،   "بواللمايدۇ

كهتمهيــدۇ، ئۇنىــڭ جهميىتىنىــڭ ئۇنىڭغــا كۆڭــۈل بــۆلگهنلىكى ئۇنىــڭ شهخــسىيىتى  

كهمبهغهلنىڭ مۇشۇ تۇيغۇنى ھېس قىلىـشى      . ۋە نهپسىنى پاكالشتۇر   ئۈچۈن زور ئۇتۇق    

  .ئاددى قارىغىلى بولمايدىغان زور بايلىقتۇر

ئىنساننىڭ زېمىندىكى ۋەزىپىـسى ۋە ئۇنىـڭ ئالالھنىـڭ نهزرىـدە ھۆرمهتلىـك                    

ئىكهنلىگى كهمبهغهلنىڭ تاشلىنىپ قالماسـلىقىنى تهقهززا قىلىـدۇ، كهمبهغهلنىـڭ          

ــا ۋە    تاشــلىنىپ قېلىــ  ــۇنى دۇني ــدۇ، ئ ــارىنى ئۇنتۇلدۇرى ــۆزىنى ۋە پهرۋەردىگ شى ئۇنىــڭ ئ

. ئاخىرەتتىن غاپىـل قالدۇرىـدۇ، ئـۇنى مىللىتـى ۋە مهجبۇرىيىتىـدىن ئايرىـپ قويىـدۇ               

ــبهغهل   ــۇزۇش  ســهۋەبى كهم ــارچىلىقىنى توســۇش (قورســاق تويغ ــى ئاچ ئهۋرىتىنــى )يهن

-مهك، قورسـاق، كىـيىم  دېـ . يېپىش ۋە تۇرالغۇ جايغـا ئېرشـىش بىـلهن بولـۇپ كېتىـدۇ       

كىچه ۋە تۇرالغۇغا ئېرىشىش ئۈچۈن يـۇقىرىقى ئـشىالردىن سـىرت ئېتىقـادى ۋە گـۈزەل                

ئهخالقىنىمـــۇ ســـاتىدۇ، بـــۇ ئىـــشالر جهمئىيىتىمـــزدە خېلـــى كهڭـــرى، ســـاتقۇنالر ۋە   

  ...خىرىستىيانالر بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

  :زاكاتنىڭ كهمبهغهللىكنى داۋاالشتىكى رولى.٤

بهغهللىكنــى داۋاالشــتىكى رولىنــى ھــېچ بىــر مۇســۇلمان ئىنكــار   زاكاتنىــڭ كهم

لېكىن كـۆپلىگهن مۇسـۇلمانالر زاكاتنىـڭ رولىنـى بىلمهيـدۇ، ئـۇالر زاكـات               .قىاللمايدۇ

ئهمهلىيهتته زاكات ئسىالم  . پهقهت كهمبهغهللهرگه ياردەم بېرىش ئۈچۈن دەپال چۈشۈنىدۇ      

  ، زاكاتتىن باشقا شۇ شهخسنىڭنهزرىدە كهمبهغهللىكنىڭ بىردىن بىر دورىسى ئهمهس
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زاكـاتتىن  . ئۆزى ھهرىـكهت قىلىـشى ۋە مهسـئۇلالرنىڭ ئۇنىڭغـا يـاردەم قىلىـشى الزىـم               

ــۈك      ــشى، دۆلهتنىــڭ تۈرل ــانلىرى ئۇنىــڭ چىقىمىنــى ئۈســتىگه ئېلى ــاي تۇقق ســىرت ب

دېگهنـدەك باشـقا   ...ئورگانلىرى ئۇنىڭغـا يـاردەم بېرىـشى، مۇسـتهھهب سـهدىقه، كاففـارەت          

كهمبهغهللىكنـى داۋاالشـقا ۋە     -زاكات بىلهن بىرلىكته  -بۇالرنىڭ ھهممىسى .رمۇ بار تۈرله

  .ئۇنى يىلتىزىدىن قۇرتۇپ تاشالشقا خىزمهت قىلىدۇ

زاكاتنىــڭ رولــى پهقهتــال كهمبهغهللىــك ۋە ئۇنىــڭ تارمــاق قىىينچىلىقىنــى ھهل 

نىـڭ  زاكاتنىـڭ غايىلىرى  .قىلىشقا ئىـستىمال قىلىنمايـدۇ، ئۇنىـڭ رولـى بهك يۇقـۇرى           

ــشلهرنىڭ  ــا كى ــۇلمانالرنىڭ ((قاتارىغ ــرى مۇس ــاجىز  ) غهي ــسالمغا تارتىش،ئ ــى ئى قهلبىن

مۇسۇلمانالرنى زاكات ئارقىلىق كۈچهيتىش، شـۇنداقال قهرزدارالرنـى ياخـشىلىق يولىـدا            

شــۇنداقتىمۇ زاكاتنىــڭ ئاساســلىق ۋەزىپىــسى .رىغبهتلهندۈرۈشــمۇ زاكاتنىــڭ رولىــدىن

زىـدىن قۇرتـۇپ تاشالشـتۇر، رەسـۇلۇلالھ زاكـات          كهمبهغهللىك قىيىنچىلىقىنـى يىلتى   

توغۇرلۇق سـۆزلىگهندە ئۇنىڭـدىن باشـقا غايىـسىنى بايـان قىلمىـدى، مۇئـازنى يهمهنـگه                 

ــدە   زاكــات ئۇالرنىــڭ بايلىرىــدىن ئېلىنىــپ، ئۇالرنىــڭ     :"مــۇئهللىم قىلىــپ ئهۋەتكهن

  .)بۇخارى رىۋايهت قىلغان.(دېگهن"كهمبهغهللىرىگه قايتۇرىلىدۇ

  :لىك قىيىنچىلىقىنى سهۋەبلىرىنى داۋالش بىلهن ھهل قىلىشكهمبهغهل. ٥

ــاكى        ــهخس ي ــبهغهل ش ــۈن كهم ــشى ئۈچ ــۇق بىجىرى ــى تول ــڭ رولىن ــات ئۆزىنى زاك

چـۈنكى كىـسهللهر تۈرلـۈك بولـسا        .كهمبهغهللىك سهۋەبى بىلىنىشى الزىـم     گورۇھنىڭ  

ندە كهمبهغهللىـك كىـسىلى ھهقىقـى تهكـشۈرۈلمىگه       .داۋاالش ئۇسۇلىمۇ تۈرلۈك بولىدۇ   

  تهلهپلىك، ھورۇنلۇق، ياكى-بىكار:كهمبهغهللىكنىڭ سهۋەبى.دورا ئۈنۈملۈك بولمايدۇ
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خىــزمهت ئىزدەنمهســلىكتىن كىلىــپ چىققــان كهمبهغهللىــك خىــزمهت قىلىــشتىن 

ئۇ كهمبهغهللىك پهرزەنتلىرىنىڭ   .ئاجىز كىلىپ قالغان كهمبهغهللىككه ئوخشىمايدۇ    

كىلىــپ چىققــان كهمبهغهللىــك بىــلهن بىــر  كۆپلــۈكى ۋە كېرىمىنىــڭ ئازلىقىــدىن 

  .ئورۇندا مۇئامىله قىلىنمايدۇ

  :مهسىلهن

تىـن  -مهيلـى ئـۇ ئىختىيـارى بولـسۇن يـاكى مهجبـۇرى بولـسۇن             -بىكارتهلهپلىك. ١

  .كىلىپ چىققان كهمبهغهللىك

ئۆزىگه يهتكىدەك بىر نهرسه كېرىم قىلىشتىن ئاجىز كهلگهن كهمبهغهللىـك،بۇ          .٢

  :نىڭ سهەۋەبى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇتۈردىكى كهمبهغهللىك

جىسمانى ئاجىزلىق ياكى ئائىلىدە خهۋەر ئالىـدىغان ئادەمنىـڭ         :بىرىنچى سهۋەب *

. بولماسلىقىدىن ياش كىچىكلىك ياكى ياشىنىپ قېلىش ياكى ئېغىر كىسهللىكتۇر        

ــدە      ــدەك دەرجىـ ــاجىزلىقىنى تۈزلىيهلىگىـ ــاتتتىن ئـ ــبهغهلگه زاكـ ــۈردىكى كهمـ ــۇ تـ بـ

پهننىــڭ تهرەققــى قىلىــشى بىــلهن قــارىغۇ، گــاس ۋە -ى دەرۋدە ئىلىــمبۈگــۈنك.بېرىلىــدۇ

گاچىالرغا مۇناسىپ خىزمهت تېپىلماقتـا، ئۇنـداقتا بـۇ سـاھهدە ئـۇالرنى شـۇ خىـزمهتكه                 

  .كۆندۈرۈش ئۈچۈن زاكاتنى ئىشلهتسهك بولىدۇ

خىزمهت قىلىشقا قادىر بولـۇپ، ئىزدەنـسىمۇ ھـاالل خىـزمهت           :ئىككىنچى سهۋەب *

-گهرچه ئــۇالر بهدەن كــۈچىگه ئىــگه بولــسىمۇ-بۇالرغىمــۇ.پىلماســلىقىيوللىرىنىــڭ تې

ــاجىزالر ھۆكمىــدە زاكــات بېرىلىــدۇ   خىــزمهت  چــۈنكى بهدەننىــڭ كــۈچى  .جىــسمانى ئ

ئىمام ئهھـمهد رىـۋايهت قىلغـان ھهدىـسته،     . بولمىسا ئاچارچىلىقنىڭ ئالدىنى ئااللمايدۇ  

  اپ كهلگهندە، رەسۇلۇلالھئىككى ياش يىگىت رەسۇلۇلالھنىڭ قېشىغا بىر نهرسه سور
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ئهگهر :" ئۇالرغا تولۇق بىر قۇر قاراپ چىقىپ، ئۇالرنىـڭ كۈچلـۈك ئىكهنلىگىنـى بايقـاپ              

خالىسىاڭالر سىلهرگىمۇ بېرەي، لېكىن شـۇنى بىلىـشىڭالر كېرەككـى، زاكاتتـا بـاي ۋە               

خىــزمهت قىالاليــدىغان . دېــگهن"خىــزمهت قىالاليــدىغان كىــشىنىڭ نىسىۋىــسى يــوق 

ك كىشىنىڭ زاكاتتا ھهققى بولمايدۇ،لېكىن ئۇ سهۋەب قىلىپمۇ ھاالل خىزمهت          كۈچلۈ

تاپالمىسا ياكى مۇبـاھ بولمىغـان خىـزمهت تاپقـان بولـسا ئـۇ چاغـدا زاكـات ئالـسا ھـاالل                      

  .بولىدۇ

ئورتاھال كهمبهغهللهر، بۇالر خىـزمهت قىلىـشتىن ئـاجىز كهلمهيـدۇ، ھهم بىكـار              .٣

لىـدۇ ۋە مائـاش ئالىـدۇ، لـېكىن ئۇنىـڭ كېرىمـى ئـاز               تهلهپمۇ ئهمهس، ئۇالر خىـزمهت قى     

بولغانلىقى ئۈچۈن نورمال ھاجىتىدىن چىقالمايدۇ،ئۇنىڭ كېرىمى ئۇنىڭ ھاجهتلىرىنى        

يهنــى پهرزەنتلىــرى كــۆپ، كېرىمــى ئــاز ھــۈنهرۋەنلهر، خىــزمهتچىلهر ۋە  .ئورۇندىيالمايــدۇ

لىـدۇ، چـۈنكى رەسـۇلۇلالھ      زاكاتتا بۇالرنىڭمۇ بىر ئۈلۈش ھهققى بو     ...دىهقانالرغا ئوخشاش 

ــدە    ســاھابىللىرىگه ھهقىقــى مىــسكىننىڭ كىملىــك خهرىىتىــسىنى ســىزىپ بهرگهن

بۇالرنىــڭ كىــشلهرنىڭ نهزرىــدىن ســاقىت بولــۇپ قالىــدىغانلىقىغا دىققىتىمىزنــى       

بىر ئىككى خورما يـاكى     :"رەسۇلۇلالھ.قاراتقان،مانا بۇالرمۇ ياردەمگه ھهقلىق بولغانالردۇر    

بىلهن قايتىپ كېتىـدىغان مىـسكىننى ھهقىقـى مـسىكىن دېمهيمىـز،      بىر پارچه نان     

يهنـى  (ھهقىقى مىسكىن دېگهن ئىززىتىنى ساقالش ئۈچۈن ئـۆزىنى ئىپپهتلىـك تۇتىـدۇ           

ئـۇالر  :"،خالىـساڭالر مۇنـۇ ئـايهتنى ئوقـۇڭالر       )ئابرويىنى سېتىپ تىلهمچىلىك قىلمايدۇ   

ــدۇ  ــسى،بهقهرە "(كىــشىلهرگه چاپلىــشىۋېلىپ تىلهمچىلىــك قىلماي ــايهت-٢٧٣سۈرى  ) ئ

  يولىغا هللا ئۆزىنى ا:"ئالالھ بۇ تۈردىكىلهرنىڭ ئهھۋالىنى بايان قىلىپ" دەيدۇ
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-يىراق جايالرغا بارالمايدىغان يوقسۇلالرغا خهير    )تىرىكچىلىك قىلىش ئۈچۈن  (ئاتىغان،

ــرەك  ــشى كېـــ ــسان قىلىنىـــ ــه   .ئېهـــ ــڭ نهرســـ ــانالر، ئۇالرنىـــ ــۋالىنى ئۇقمىغـــ ئهھـــ

اپ،ئۇالرنى بــاي دەپ گۇمــان قىلىــدۇ،ئۇالرنىڭ چىرايىــدىن    تىلىمىگهنلىكلىــرىگه قــار 

ــدۇ   ــسهن،ئۇالر كىــشىلهرگه چاپلىــشىۋېلىپ تىلهمچىلىــك قىلماي ــېلىڭالردىن .تونۇي م

ــر  ــى خهيـ ــاڭالر،ا -نېمىنـ ــسان قىلمـ ــدۇر هللا ئېهـ ــۇنى بىلگۈچىـ ــقهتهن ئـ بهقهرە "(،"ھهقىـ

ــسى، ــايهت-٢٧٣سۈرى ــۈردىكى كىــشلهر رەســۇلۇلالھ كۆرســهتمه بهرگه  ). ئ ــۇ ت ــا ب ــدەك مان ن

يــــاردەمگه ھهقلىــــق بولغــــانالردۇر، ئىمــــام تىرمىــــزى رىــــۋايهت قىلغــــان يهنه بىــــر 

مىــسكىن دېــگهن كىــشلهرنى ئايلىنىــپ يۈرىــدىغان، بىــر پــاچه نــان بىــلهن  :"ھهدىــسته

يانىدىغان كىشىنى مىسكىن دېمهيمىز، ھهقىقى مىسكىن دېگهن ئۆزىگه ئهسقاتقىدەك         

 قىلىپ كهتمهيـدۇ، ئۇالرمـۇ كىـشلهردىن بىـر          بايلىق تاپالمايدۇ، كىشلهر ئۇالرغا دىققهت    

ــدۇ  ــۆيى ۋە   . دەپ ســۈپهتلىگهن"نهرســه ســوراپ يۈرمهي ئىمــام ھهســهن بهســهرى، تۇرالغــۇ ئ

ئهگهر مۇھتـاج بولـسا     :خىزمهتچىسى بار ئـادەم زاكـات ئالـسا بوالمـدۇ؟دەپ سـورالغاندا، ئـۇ             

 بىـر ئادەمنىـڭ     ئهگهر:ئىمـام شـافىئى   . ئالسا بولىدۇ، گۇناھ بولمايـدۇ،دەپ جـاۋاب بهرگهن       

تۇرالغۇ ئـۆيى بولـسىمۇ كېرىمـى نورمـال ھاجىتىـدىن چىقالمىـسا، ئـۇ مىـسكىن يـاكى                   

ئىمــام ).بهت-٥٢٥تــوم،-٢مــۇغنى،.(پهقىــر ھىــسابلىنىدۇ، ئــۇ زاكــات ئالــسا بولىدۇ،دەيــدۇ 

  .مالىك ۋە ئىمام ئهزەمنىڭمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش كۆز قاراشلىرى بار

ىر نهرسىسى يوق ئادەمگىال بېرىش مهقسهت       ئۇنداقتا زاكاتتىن مهقسهت پهقهت ب         

ــاي      ــادەمنى ب ــدىغان ئ ــدىن چىقالماي ــلىق ھاجىتى ــسهت ئاساس ــاتتىكى مهق ئهمهس، زاك

زاكات كهمبهغهللىكتىن توي قىاللمىغان كىـشلهرگه ۋە ئوقـۇش         . قىلىش دېگهنلىكتۇر 

كهمـبهغهل  :ئـالىمالر . دەرسلىك كىتاۋى سـېتىۋىاللمىغان ئوقۇغۇچىالرغىمـۇ بېرىلىـدۇ       

  ي قىلمىغان بولسا، توي قىلىشقا مۇھتاج بولسا توي قىلىشقا يهتكىدەك زاكاتتو
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ــدۇ ــىيه رەۋزى ( ئالىدۇ،دەي ــوم،-١ھاش ــا، -٤٠٠ت ــب ئۇلۇنۇھ ــوم،-٢بهت، ماتالى ). بهت-١٧٤ت

قهرزداالر قېنـــى؟ :ھهزرتـــى ئـــۆمهر ئىبنـــى ئابـــدۇلئهزىز ھهر كـــۈنى كىـــشلهر ئىچىـــدە 

ر قېنى؟دەپ توۋالشقا ئـادەم ئورۇنالشـتۇرغان،       مىسكىنلهر قېنى؟ توي قىلماقچى بولغانال    

يهنى توي قىلماقچى بولغانالرنىڭ ھـاجىتىنى دۆلهت خهزىنىـسىدىن قانـدۇرۇش ئۈچـۈن             

ــان  ــۇنداق قىلغ ــىرنىڭ .(ش ــى كهس ــايه  :ئىن ــدايه ۋە نىه ــوم -٩بى ــاراڭ -٢٠٠ت ــكه ق ). بهت

ئىــسالمدىكى ئىلىــم ئــېلىش مهخــسۇس دىنــى ئىلىمالرغــا چهكلىنىــپ قالمايــدۇ،        

مۇســۇلمانالر جىــسمانىيىتىنىڭ ســاالمهتلىكى، ئىقتىــسادى ۋە    مدىكى ئىلىــم ئىــسال

تهرەققىياتىنىـــڭ گۈللىنىـــشى ئۈچـــۈن مۇھتـــاج بولىـــدىغان پايـــدىلىق ھهر قانـــداق 

ئىلىـــم تهلهپ قىلىـــش ھهر قانـــداق :"رەســـۇلۇلالھ.ئىلىمىنـــى ئـــۆز ئىچىـــگه ئالىـــدۇ

ــگهن"مۇســۇلمانغا پهرز ــۋايهت قىلغــان، .(دې ــدۇلبهر رى  ئىمــام ســۇيۇتى ســهھى  ئىبنــى ئاب

شۇنىڭ ئۈچۈن ئسىالم ئالىملىرى ئىلىم ئۈگۈنۈش ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋەتكهنلهر         .) دېگهن

چـۈنكى  .زاكات ئالىدۇ، ئىبادەت ئۈچۈن ئۆزىنى ئاتىۋەتكهنلهرگه زاكات ھارام بولىدۇ دېگهن         

ئــسىالمدىكى ئىبــادەت ئــۆزىنى ئــاتىۋىتىش يهنــى باشــقا ئىــشالرنى تاشــالپ بوشىنىــشقا  

ئهمما ئوقۇغۇچىنىڭ پايدىـسى    .اج بولمايدۇ، ئىبادەت قىلسا پايدىسى ئۆزىگه بولىدۇ      مۇھت

نـامىلىق كىتاۋىنىـڭ    "مهجمۇ:"ئىمام نۇۋەۋىنىڭ .(ئۆزىگه ۋە باشقا مۇسۇلمانالرغا بولىدۇ    

ئىـسالم دىنـى ئۇنىڭلىـق بىلهنـال چهكلىنىـپ قالمىـدى،            ).  بېتىگه قاراڭ  -١٩٠توم،  -٦

ــالىمالر ىنــى ۋە دۇنيــالىقى ئۈچــۈن زۆرۈر بولغــان كىتــابالرنى   كهمــبهغهل ئوقۇغــۇچى د:ئ

  ھهنبهلى فىقهىسىدىكى .( "سېتىۋېلىش ئۈچۈن زاكات ئالسا ھاالل بولىدۇ،دېدى

  ).بېتىگه قاراڭ-١٦٥توم -٣نامىلىق كىتابنىڭ " ئىنساپ
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ــارائىتى ۋە تۇرمۇشـــى ئـــۆلچهم    كهمـــبهغهلگه زاكـــات بېرىـــشته كهمبهغهلنىـــڭ شـ

 زاكــات بېــرىش تالالنمــا پىكىــرگه ئاساســهن ئىككــى تۈرلــۈك   قىلىنىــدۇ، كهمــبهغهلگه

  :بولىدۇ

بىكار تهلهپلىك سهۋەبىدىن كهمبهغهل بولۇپ قالغان كىشى، ئۇ ۋاقتى كهلگهندە .١  

مهسـىلهن، ياغـاچچى، تىجـارەتچى،      .بىر ئىش قىالاليدۇ ۋە ئۆزىنى ئۆزى قامداپ كېتهلهيدۇ       

زاكاتقـا قايتـا    - مۇنـداق كهمـبهغهلگه    لـېكىن ئـۇ سـايمانغا مۇھتـاج،       ...دىهقان، ماشىنچى 

ــدە  ــدەك دەرجى ــاج بولمىغى ــدۇ   -مۇھت ــدەك بېرىلى ــتىم يهتكى ــر قې ــات بى ــۇ  .زاك ــى ئ يهن

كېتهرلىــك ســايمان ســېتىۋىلىپ شــۇ ئــارقىلىق ئــۆزىنى ئوڭــشاشقا يهتكىــدەك نهرســه 

ــدۇ ــدۇ ۋە       . بېرىلى ــۈچىگه ئايلىنى ــات بهرگ ــدىن زاك ــات ئالغۇچى ــارقىلىق زاك ــۇ ئ ــۇ ش ب

.پچىقارغۇچى كۈچگه ئايلىنىدۇجهمىيهتته ئىشله  

لهرگه ئوخشاش كهسىپ ياكى خىزمهت ...كىسهل، قارىغۇ، قېرىلىق، تۇل، يېتىم    . ٢

بۇالرغـا زاكـات يىلـدا يهتكىـدەك بېرىلىـدۇ، يهنـى ھهر             .قىلىشتىن ئـاجىز كهمـبهغهللهر    

ئۇالرنىڭ پۇلنى جايىـدا ئىـشلىتهلمهسلىكىدىن قورقـسا ئايغـا          .يىلى بۇالر زاكات ئالىدۇ   

بهرسـهڭالر بـاي   :"ھهزرىتى ئـۆمهر ئىنـى خهتتـاب   .پ مائاش شهكلىدە بهرسىمۇ بولىدۇ  بۆلۈ

يهنى كهمبهغهلنىـڭ قورسـىقىنى     . ئىبنى ئهبى شهيبه رىۋايهت قىلغان    .دېگهن"قىلىڭالر

ــسهت     ــدىن قۇرتۇشــنى مهق ــسهت قىلمــاي، كهمبهغهللىكنــى يىلتىزى تويغۇزۇشــنى مهق

قىيىنچىلىقىنى ھهل قىلىش ئۈچۈنئهگهر بىرسىنىڭ :"ئۇ يهنه. قىلىڭالر دېمهكچى  

نـامىلىق كىتاۋىنىـڭ     "مـالالر "ئهبـى ئۇبهيـدنىڭ   (دېـگهن "يۈز تۆگه كهتـسىمۇ بېـرىمهن      

بۇنىڭــدىن شــۇ چىقىــپ تۇرىــدۇكى، كــۆپلىگهن كىــشلهر خىيــال ). بېــتىگه قــاراڭ-٥٦٥

قىلغاندەك كهمبهغهللهرگه بىر قاچا بۇغداي ياكى بىر ئىككـى يـۈۋەن بېـرىش مهقـسهت               

نىڭ مهقسىتى ئۇالرغا مۇناسىپ تۇرمۇش ھازىرالپ بېرىش، ئۇالرنىڭ زاكات.ئهمهس  
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ــازىرالپ       ــۇش ھ ــق تۇرم ــۈپتىگه اليى ــۇلمان س ــنىگه ۋە مۇس ــادالهت دى ــسانلىقى ۋە ئ ئىن

ئىچمىكى، يـازلىق ۋە    -ئهڭ تۆۋەن دەرجىسى بىر ئائىلىنىڭ مۇناسىپ يىمهك      .بېرىشتۇر

ئـالىملىرىمىز  .  بولىـشىدۇر  كىچىكى ۋە مۇناسىپ تۇرالغۇ جايىنىـڭ     -قىشلىق كىيىم 

ــزى      ــلىق يىلتىــ ــساننىڭ ئاساســ ــمۇ ئىنــ ــسىزلىقنى يوقۇتۇشــ ــادانلىق ۋە ساۋاتــ نــ

چـۈنكى نـادانلىق ئۆلـۈم ۋە ھـاالكهتتىن         . ھاجهتلىرىنىڭ بىرسىدۇر دەپ بايـان قىلغـان      

بۈگــۈنكى زامانــدا ھــېچ بولمغانــدا تولــۇق ئوتتــۇرا باســقۇچىغا ئوقۇمىــسا نــادان  .ئىبــارەت

ــدۇ  ــدا قالى ــۇللىرىنى     .قاتارى ــسا داۋاالش ئۇس ــۇپ قال ــسهل بول ــشى كى ــر كى ــۇ دەۋردە بى  ب

ئاسانالشتۇرۇپ بېرىشمۇ زۆرۈر، كىسهلگه ياردەم قىلماي تاشالپ قويغـانلىق بىـر جـاننى             

ــۆزىنى ھــاالكهتكه تاشــلىغانلىق بولىــدۇ   مۇســۇلمان :"رەســۇلۇلالھ. ئۆلتۈرگهنلىــك ۋە ئ

      دېــمهك،.دېــگهن"پ قويمايــدۇمۇســۇلماننىڭ قېرىندىــشى، زۇلــۇم قىلمايــدۇ ۋە تاشــال    

كهمبهغهللىكنى داۋاالش ھهر بىر مىللهتنىڭ تۇرمۇش سهۋىيىسى ۋە مۇھىتىغـا قارىتـا            

ــدۇ ــۆپلىگهن    .بهلگىلىنىـــ ــش كـــ ــى ھهل قىلىـــ ــك قىيىنچىلىقىنـــ كهمبهغهللىـــ

                                                                          .قىيىنچىلىقالرنى يوقتىدۇ

ــىلهن          ــسهللىك،  : مهســ ــك، كىــ ــاقلىق كهمبهغهلچىلىــ ــادانلىق، بويتــ ، نــ

زاكات بۈگۈنكى كۈندە دىيارىمىزدا كىرسىنگه . تىرىپسهنلىك كىرزىسلىرىنى يوقتىدۇ  

  ىستىيانالشتۇرۇش ھهركىـتىگه قارشـى    تۇتۇشقان ئوتتهك يامراپ كېتىۋاتقان خىر    

بىر مهقسىتى باشقا دىندىكىلهرنى تـارتىش      زاكاتنىڭ ئاساسلىق   . رولىنى ئادا قىالاليدۇ  

ۋە ئۇالرنىــڭ قهلبىنــى ئىــسالمغا مايىــل قىلىــش ئهمهســمۇ؟ ھــازىر ئۇنىــڭ ئهكــسىچه   

مۇسۇلمان ياشلىرى كهمبهغهللىك سـهۋەبىدىن ئىـسالم ئېتىقـادىن يـۈز ئـۆرۈپ، باتىـل               

زاكـاتنى مۇشـۇ ئورۇنغـا ئـشلىتىپ        .خىرىستىيان دىنىنى پۇل ئۈچۈن قوبۇل قىلىۋاتىدۇ     

ىزدىكى ئهڭ چوڭ كىرزىس بولغان خىرىستىيانالشتۇرۇش ھهركىتىنىڭ ئالدىنىب  
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زاكـات   .  ئااليلى، بولمىسا ئاقىۋىتىنى كېيىن تهسهۋۋۇر قىلىپ بولغىلى بولمايـدۇ         

بېرىــشكه تېگىــشىلىك كىــشلهر زاكــاتلىرىنى كهمــبهغهل يــاكى خىرىــستىيان بولــۇپ  

نى ئالغىلى بولىدۇ، بۇ ئىسالم بۇيرۇغان ۋە       كتېىۋاتقان ياشالرغا بهرسه بۇ خهتهرنىڭ ئالدى     

ئهگهر زاكات بېرىشكه ھهقىلىق تۇرۇپ بۇ خهتهرنىڭ ئالدىنى بايالر         .كۆرسهتكهن بىر يول  

ــۆپ        ــۇقىرى ۋە كـ ــدىغان جازاســـى ئهڭ يـ ــۈنى تارتىـ ــامهت كـ ــسا ئۇالرنىـــڭ قىيـ ئالمىـ

-لتۇنئـۇ ئـا   )يهنـى قىيـامهت كۈنىـدە     (ئـۇ كۈنـدە     :"ئالالھنىڭ بۇ سـۆزىنى ئـاڭالڭ     .بولىدۇ

كۈمۈشـــــلهر جهھهننهمنىـــــڭ ئوتىـــــدا قىزىتىلىپ،ئۇنىـــــڭ بىـــــلهن ئۇالرنىـــــڭ      

بۇ سىلهرنىڭ ئـۆزەڭالر ئۈچـۈن      «:ئۇالرغا.پىشانىلىرى،يانلىرى ۋە دۈمبىلىرى داغلىنىدۇ   

ــالتۇن  ــان ئ ــۈڭالر-يىغق ــايىڭالردىكى ا  (كۈمۈش ــۇ دۇني ــىلهر ب ــادا   هللا س ــى ئ ــڭ ھهققىن نى

تهۋبه " دېيىلىـدۇ »بـالىنى تېـتىڭالر     كۈمۈشـۈڭالرنىڭ ۋا  -يىغقان ئالتۇن ). قىلمىدىڭالر

ــسى،  ــايهت-٣٥-٣٤سۈرى ــات     . ئ ــا زاك ــداق مالغ ــى، ھهر قان ــشى كېرەكك ــۇنى بىلى يهنه ش

ئۇالر ماللىرىدىن تىلهيـدىغان    :"كىلىدۇ، زاكات پهقهت پۇل بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ      

مائــارىج "بېرىــدۇ)يهنــى زاكــات (پېقىرغــا ۋە تىلىمهيــدىغان پېقىرغــا مــۇئهييهن ھهق   

ئۇالرنىڭ ماللىرىدىن سهدىقه!)ئى مۇھهممهد:"(ئالالھ مۇنداق دەيدۇ. ئايهت-٢٤ىسى،سۈر

 دېگهن سـۆز ئومـۇمى    "مال"ئايهتتىكى  بۇ  . ئايهت-١٠٣تهۋبه سۈرىسى،   (دەيدۇ،"ئالغىن

ــدۇ    ــگه ئالى ــۆز ئىچى ــالالرنى ئ ــۈك م ــى،   . كهلگهن،تۈرل ــكهرتىش الزىمك ــۇنىمۇ ئهس يهنه ش

ــۇپ ۋە  ــارىمىزدا ئېتىقادنىــڭ بۇزۇل ــان  ديى  ئهخالقنىــڭ چىرىكلىــشىگه ســهۋەب بولۇۋاتق

ئاساسلىق ئامىل كهمبهغهللىكتۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن بىر قىـسىم ئۇيغـۇر قىزلىـرى پـۇل              

پاھىشىنىڭ بىر مىللهتته يامراپ كهتكهنلىگـى      .ئۈچۈن ئىپپىتىنى سېتىپ يۈرمهكته   

ــدى      ــاالمىتى، پاھىــشه كۆپهي ــا يۈزلهنگهنلىكىنىــڭ ئ ــۈن زاۋاللىقق شــۇ مىللهتنىــڭ پۈت

ت       ولمايدۇ، ئهخالق بولمايدۇ مىللهئېتىقاد بولمايدۇ، ئېتىقاد بولمايدۇ ئهخالق ب
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                                                                            .زاۋاللىققا يۈز تۇتىـدۇ          
          

رۇن بهك ئهسكهرتىـــشكه تېگىـــشلىك يهنه بىـــر نوقتـــا شـــۇكى، قايـــسى ئـــو       *  

ئىهتىيــاجلىق بولــسا زاكــاتنى شــۇالردىن باشــالش الزىــم، زاكــات بېرىــشته ئهۋزەللىــك   

بۈگــۈنكى كــۈنىمىزدە خىرىستىيانلىــشىۋاتقان ۋە . ئۇقــۇمىنى ئاســاس قىلىــش مــۇھىم

. ئىپپىتىنى سېتىۋاتقان قىزالرنىڭ مهسىلىسىنى بىرىنچـى ئورۇنغـا قويمـاق كېـرەك           

ىرىنى، مىللىـتىگه ھېـسداشلىق قىلىـدىغان، بىـر         ئالالھ تائـاالدىن ئۇيغـۇر مۇسـۇلمانل      

بىرىگه كۆيۇنىدىغان، شهخسىيهتچىلىكتىن يىراق ئالىجاناب بۈيۈك ئهقىـدە ۋە ئهخـالق           

.ئاتا قىلىشىنى سورايمىز
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