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كهمبهغهلگه ههج قىلىۋېلىشى ئۈچۈن زاكات پۇلدىن 
 بېرىش توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال-٤٠٠٢٣     
 :سوئال     
ى ئادا قىلىۋېلىشى ئۈچۈن كهمبهغهل كىشىگه پهرز ههجن     

زاكاتتىن بهرسهك توغرا بوالمدۇ؟ بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 
 .  سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
 ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە زاكاتقا ههقلىق بولغانالرنى تهپسىلى     

َيَسءِكِ� ﴿ :مۇنداق دەيدۇبايان قىلىپ 
ْ
ُقَ�َماِ  َواز

ْ
َدقَءُت زِل َّ َيء از ّّ

عِ
ِِ ازلّـِه َوابِْ   ِِة ِِ َي َغءِرِنَ� َو

ْ
ِِ َواف قَء ِِ ازِمق  َو

ْْ ُُ ُُ ُيَلفَّقِة قُلُو
ْ
ء َواز َُ َلءِمِلَ� َطلَةْ

ْ
َواف

 ِِ ِِة َ  ازلّـِه  ۖازّس ة  ِنق ََ ٌْ  ۗتَِم� ٌْ  َوازلّـُه َطِلة زاكات « :تهرجىمىسى ﴾َحِكة
پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات خادىملىرىغا، دىللىرىنى 
ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا، قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، 
قهرزدارالرغا، ئالالهنىڭ يولىغا، ئىبنى سهبىللهرگه بېرىلىدۇ، بۇ 

 )لىرىنىڭ مهنپهئهتنىبهندى( ئالالهنىڭ بهلگىلىمىسىدۇر، ئالاله
سۈرە [» .ئوبدان بىلگۈچىدۇر، هېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

 ]. ئايهت-٦٠تهۋبه 
دېگهن سۆزدىن ئالاله » ئالالهنىڭ يولىغا«ئالىمالر ئايهتتىكى      

يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر مهقسهت قىلىنىدىغانلىقىغا بىردەك 
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الاله يولىدا ئىتتىپاققا كهلگهن بولسىمۇ، ئهمما ههج قىلىش ئ
جىهاد قىلىشنىڭ قاتارىدىنمۇ ياكى ئهمهسمۇ؟ دېگهن مهسىلىدە 

 . ئىختىالپ قىلىشتى
دېگهن » ئالالهنىڭ يولىغا«كۆپچىلىك ئالىمالر ئايهتتىكى      

بۇ سۆز . سۆزدىن ئالاله يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر مهقسهت قېلىنىدۇ
 . ههجنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ دەپ قارايدۇ

ههج قىلغۇچىالرمۇ : ئهمما ئىمام ئههمهد رەهىمههۇلاله     
دېگهن سۆزنىڭ ئىچىدە دەپ، بۇ » ئالالهنىڭ يولىغا«ئايهتتىكى 

ههدىس بىلهن -١٩٨٨قاراشنى ئىمام ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان 
ئۇممۇ مهئقهل رەزىيهلالهۇ ئهنها پهيغهمبهر . ئىسپاتاليدۇ

مهن ههج ! لۇلالهيا رەسۇ«: ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دەيدۇ
:  بىر تۆگىسى بار دېگهندە، ئهبۇ مهئقهل قىلمىغان، يولدىشىمنىڭ

ئايالىم توغرا دەيدۇ، ئى ئالالهنىڭ ئهلچىسى، ئهمما مهن ئۇنى ئالاله 
يولىدا ئىشلىتىشكه ئاتىۋەتكهن دېگهن ئېدى، 

تۆگىنى ئايالىڭغا بهرگىن، ئۇ پهرز «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
السۇن، ههج قىلىشمۇ ئالاله يولىدا چىققانلىق ههجنى ئادا قىلىۋ

بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانى ئهبۇ داۋۇتنىڭ سههىه . [دېدى» بولىدۇ،
 ]. ههدىسلهر توپلىمىدا كهلتۈرگهن

ههج قىلىشمۇ ئالاله «: ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىنمۇ     
. دېگهن ئهسهر بايان قىلىنغان» يولىدا چىققاننىڭ جۈملىسىدىن

ئهبۇ ئۇبهيد بۇ ئهسهرنى توغرا ئىسناد : "ام هاپىز ئىبنى ههجهرئىم
بهت، ۋە ئهلمهجمۇئ -٣٢٨توم-٩ئهلمۇغنى ". [بىلهن كهلتۈرگهن دەيدۇ

 ]. بهتگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-٢١٢توم-٦
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ناملىق " ئهلئىختىيارات: "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه     
مبهغهللىكتىن پهرز كه: "بهتته مۇنداق دەيدۇ-٢١٢توم -٦ئهسهرنىڭ 

ههجنى ئادا قىاللمىغان كىشى ئۈچۈن زاكاتتىن ههج قىلىشقا 
 ".يهتكۈدەك بىر نهرسه بهرسه بولىدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات      
: بهتته مۇنداق دېيىلگهن-٣٨توم -١٠كومىتېتى پهتىۋاسى 

قىلىۋېلىشى ئۈچۈن  كهمبهغهل مۇسۇلمانالرنىڭ پهرز ههجنى ئادا«
ئۇالرغا زاكات ماللىرىدىن ههجگه بېرىپ كهلگۈدەك بىر نهرسه 

چۈنكى ههج قىلىشمۇ زاكات سهرپ . بېرىش توغرا بولىدۇ
ئالالهنىڭ «قىلىنىدىغان كىشىلهر بايان قىلىنغان ئايهتتىكى 

 . »دېگهن سۆزنىڭ ئېچىگه كېرىدۇ» يولىغا
 .ۇرههممىنىڭ توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهت     
     

 

 


