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 زاكات بهرمىگۈچىنىڭ ھۆكمى

 
 نومۇرلۇق سوئال- ٩٣٧٠١     

 :السوئ     
مهن بىر تىيىنمۇ زاكات بهرمهيدىغان بىر ئىنسان      

بىلهن بىرگه خىزمهت قىلىمهن، ھهتتا زاكات 
بولغاندا، زاكاتقا ئېهتىياجلىق  ۋاقتىئايرىيدىغان 

كىشىلهرنىڭ تهلىپىدىن ئۆزىنى چهتكه ئىلىپ، 
تۇرىۋاتقان شهھهردىن باشقا يۇرتقا كېتىدۇ، بۇ كىشىنى 

چىققۇچى كاپىر  نېمه دەيمىز؟ ئۇ دىندىن
ھېسابلىنامدۇ؟، بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى 

  . سورايمهن
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

  .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
زاكاتنى تهرك قىلغۇچى زاكاتنىڭ پهرز      

ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ ياكى ئىنكار قىلىدۇ، 
ئهگهر زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىدىكهن، 
بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ بىردەك ئىتتىپاقى بىلهن، ئۇ 
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دىندا مۇھىم بولغان بىر ئاساسنى ئىنكار قىلغانلىقى 
  . سهۋەبلىك كاپىر ھېسابلىنىدۇ

ئهمما زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ      
ۇنياسىنىڭ د- قىلىدۇ، لېكىن بېخىللىق قىلىپ مال

زاكىتىنى چىقارمايدىغان كىشى توغرىسىدا بهزى 
ئالىمالر ئۇنى كاپىر دەپ قارىغان بولسىمۇ، كۆپچىلىك 

  . ئالىمالرنىڭ قارىشىدا ئۇ كاپىر ھېسابالنمايدۇ
ئىبنى قۇدامه رەھىمهھۇلالھ  مۇغنىي ناملىق      

زاكات : "بهتته مۇنداق دەيدۇ-٢٢٨توم -٢ئهسىرى 
پرىنسىپالردىن بىرى  ئىسالمدىكى ئاساسى

ئىكهنلىكىنى بىلمهستىن، يهنى يېڭىدىن مۇسۇلمان 
مهرىپهت سورۇنلىرىدىن يىراق، -بولغان ياكى ئىلىم

باياۋاندا ياشىغانلىق سهۋەپتىن ئىنكار قىلغان -سهھرا
بولسا، ئۇ كىشىگه زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى 
چۈشهندۈرۈش ۋە ئۇنى كاپىر دەپ ھۆكۈم قىلماسلىق 

چۈنكى ئۇ كىشى بىلمىگهنلىكى سهۋەبىدىن الزىم، 
  . ئۆزۈرلۈك ھېسابلىنىدۇ

مۇسۇلمان دۆلهتلىرىدە ياشاپ، ۋە  ئهمما ئىسالم     
) ياكى مۇسۇلمان ئائىلىدە(مهرىپهت سورۇنلىرىدا -ئىلىم

ئۆسۈپ يېتىلگهن كىشى زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى 
 .ئىنكار قىلسا، ئۇ دىندىن چىققان مۇرتهت ھېسابلىنىدۇ
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ئۇنىڭغا مۇرتهدلهرگه تۇتقان پوزىتسىيه بويۇنچه مۇئامىله 
ئۇ ئۈچ قېتىم تهۋبه قىلىشقا بۇيرۇلىدۇ، تهۋبه . قىلىنىدۇ

قىلسا ئهپۇ قىلىنىدۇ، ئهگهر تهۋبه قىلمىسا 
-چۈنكى زاكاتنىڭ پهرزلىكى قۇرئان. ئۆلتۈرۈلىدۇ

ئىسپاتالر ۋە مۇسۇلمان -ھهدىستىكى دەلىل
. شى بىلهن بېكىتىلگهنمىللىتىنىڭ بىرلىككه كېلى

مۇسۇلمان شهھهرلىرىدە ئۆسۈپ يېتىلگهن كىشىلهرگه 
بۇنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى . بۇ ھۆكۈم مهخپى ئهمهس

ھهدىسنى ئىنكار قىلىش -ئىنكار قىلىش دېگهن قۇرئان
  .  ۋە ئۇنىڭغا كاپىر بولۇش دېمهكتۇر

زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىپ      
ىنىڭ زاكىتىنى بهرمىسه، ئىمام دۇنياس- تۇرۇپ، مال

شهرئى (ئۇنىڭدىن ئالىدىغان زاكاتنى بېكىتىپ، 
زاكاتنى ئالغاندىن سىرت مهلۇم جازا ) ھاكىمىيهت بولسا

بېكىتىدۇ، مېلىنىڭ زاكىتىنى بهلگىلهنگهن 
ۇ كۆپچىلىك ئالىمالر ب. ئۆلچهمدىن ئارتۇق ئالمايدۇ

ئىمام ئهبۇ ھهنىپه، ئىمام مالىك ۋە ئىمام : قاراشتا بولۇپ
) ئالالھ ئۇالرنىڭ ھهممىسىدىن رازى بولسۇن(شاپىئىي 

ئهمما . قاتارلىق پىشىۋاالر بۇ قاراشنى كۈچلهندۈرىدۇ
ئىمام ئىسهاق ئىبنى راھۇۋەي، ئهبۇ بهكرى ئابدۇلئهزىز 

زاكاتنى ئادا قىلمىغان كىشىنىڭ : قاتارلىق ئالىمالر
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دۇنياسىنىڭ يېرىمى ئىلىنىدۇ دېگهن - پۈتۈن مال
  . قاراشنى ياقىاليدۇ

زاكاتنى تهرك قىلغۇچى ھاكىمىيهتكه بويسۇنماي      
قارشىلىق قىلىدىكهن، ھاكىمىيهت باشقۇرغۇچى 

چۈنكى . ئهسكهر ئهۋەتىپ جازااليدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىمۇ زاكاتنى ئادا 

ىالرغا جازا يۈرگۈزۈپ ئۇرۇش قىلىشقا قارشى تۇرغۇچ
بۇ ھهقته ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق . قىلغان
ئۇالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دەۋرىدە ئادا «: دېگهن

قىلىپ كېلىۋاتقان زاكات مېلىدىن كېچىك ئارغامچا 
چاقلىق نهرسىنى بېرىشتىن باش تارتىدىكهن، ئۇالرغا 

   ).تۇگىدى" (».قارشى ئۇرۇش قىلىمهن
سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا 

سىلهر ئىلگىرى بىر : تهشۋىقات كومىتېتى ئهزالىرىدىن
روزا تۇتۇپ ناماز ئوقۇمىغان كىشىنىڭ : قانچه ماقالىالردا

تۇتقان روزىسى دۇرۇس بولمايدۇ دەپ پهتىۋا بهرگهن، ھازىر 
ئۇنىڭ ئهكسى بوالۋاتىدۇ، نامازنى ئادا قىلىپ روزا 

ىسا ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بوالمدۇ؟ تۇتم
شۇنىڭدەك، ناماز ئوقۇماي ھهج قىلسا، قىلغان ھهججى 
دۇرۇس بوالمدۇ؟ دەپ سورالغاندا، ئۇالر بۇ سوئالغا جاۋاپ 

رامىزان روزىسىنىڭ پهرزلىكىنى : "بېرىپ مۇنداق دەيدۇ
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ئىنكار قىلىپ تۇتمىغان كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ، 
لېكىن . زى دۇرۇس بولمايدۇئۇنىڭ ئوقۇغان نامى

قهستهن ياكى ھورۇنلۇق قىلىپ تۇتمىسا، ئالىمالرنىڭ 

ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس   توغرا قارىشىدا ئۇ كىشىنىڭ 
زاكاتنىڭ پهرز ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىپ . بولىدۇ

ئۇنى ئادا قىلىشتىن باش تارتسا، ئۇنىڭ ئوقۇغان نامىزى 
لىپ تۇرۇپ، ئهمما پهرزلىكىنى بى. دۇرۇس بولمايدۇ

قهستهن ياكى ھورۇنلۇق ۋە بېخىللىق قىلىپ زاكاتنى 
ئادا قىلمىسا، ئۇ كىشى كاپىر ھېسابالنمايدۇ، ئۇنىڭ 

شۇنىڭدەك، ھهجنىڭ . ئوقۇغان نامىزى دۇرۇس بولىدۇ
پهرزلىكىنى ئىنكار قىلىپ ھهج قىلىشنى تهرك 
قىلسا، ئۇ كىشى كاپىر ھېسابلىنىدۇ، ئهمما ھهجگه 

ىتى بار تۇرۇپ سهل قاراپ ھهج كېلىشكه ئىمكانىي
قىلمىسا ئۇ كىشى كاپىر ھېسابالنمايدۇ، ئوقۇغان 

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى . [نامىزى دۇرۇس بولىدۇ
توم -١٠تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كومىتېتى 

  ]. بهت-١٤٣
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ زاكات      

هرز ئىكهنلىكىگه زاكاتنىڭ پ: "توغرىسىدا مۇنداق دېگهن
ئۇنىڭ پهرز . ھهممه مۇسۇلمانالر بىرلىككه كهلگهن

ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشى كاپىر 
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ھېسابلىنىدۇ، ئهمما يېڭىدىن مۇسۇلمان بولغان ياكى 
مهرىپهت ئورۇنلىرىدىن يىراق بولغان سهھرا -ئىلىم

باياۋاندا ياشىغان كىشىلهر بولسا، ئۆزۈرلۈك -ياكى چۆل
غا ئۇنىڭ پهرز ئىبادەت ئىكهنلىكىنى بولۇپ، ئۇالر

بىلدۈرۈش الزىم، بىلگهندىن كېيىنمۇ ئۇنىڭ پهرز 
- ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلىدىكهن، ئۇ كىشى مۇرتهت

ئهمما بېخىللىق قىلىپ ياكى . كاپىر ھېسابلىنىدۇ
سهل قاراپ زاكاتنى تولۇق ئادا قىلمىسا، بۇنىڭ ھۆكمى 

بۇ مهسىله . توغرىسىدا ئالىمالرنىڭ ئىختىالپى بار
توغرىسىدا ئىمام ئهھمهدتىن قهيت قىلىنغان 
تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل كۆزقاراش بولۇپ، بهزى 

كاپىر : كاپىر بولىدۇ، دىسه، يهنه بهزى ئالىمالر: ئالىمالر
ئىككىنچى كۆزقاراش توغرا . بولمايدۇ دەپ قارايدۇ

بولسىمۇ، ئهمما مهزكۇر ئىنسان ئىنتايىن چوڭ گۇناھ 
زاكات بېرىشتىن . بولىدۇ سادىر قىلغان

 چهكلهنگۈچىنىڭ كاپىر بولمايدىغانلىقىنىڭ دەلىلى
ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن  .تۆۋەندىكى ھهدىسدۇر

بايان قىلىنغان ھهدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
دۇنيالىرىنىڭ زاكىتىنى -كۈمۈش، مال-ئالتۇن

بېرىشتىن باش تارتقان كىشى توغرىسىدا مۇنداق 
ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنى بهندىلهرنىڭ « :گهندې
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ئارىسىدا ھۆكۈم قىلغاندا، ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ قايسى 
ئۇنىڭ يولى يا : تهرەپكه بۇيرىلىدىغانلىقىنى كۆرىدۇ

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .جهننهتكه ياكى دوزاخقا بولىدۇ
ئۇنىڭ يولى جهننهت تهرەپكه بولىدىكهن، ئۇ كىشى      

ايدۇ، چۈنكى كاپىر ئۆزىنىڭ يولىنىڭ كاپىر ھېسابالنم
. جهننهتكه بولىدىغانلىقىنى كۆرۈشى مۇمكىن بولمايدۇ

لېكىن بېخىللىق قىلىپ، سهلقاراپ ئادا قىلماسلىق 
دېگهن چوڭ گۇناھالرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ ھهقته ئالالھ 

يَن َفبَْخلُوَن بَِما آتَاُهُم ﴿ :تائاال مۇنداق دېگهن ِ
B

Cا BDََْسFَ 
َ

َوال
ُهم 

B
ـُه ِمن فَْضِلِه ُهَو َخJًْا ل

B
ُهْم  ۖ◌ الل

B
قُوَن َما  ۖ◌ بَْل ُهَو OPَ ل Bَسيَُطو

ِقيَاَمِة 
ْ
لُوا بِِه يَْوَم ال ِUَ ◌ۗ  رِْض

َ ْ
َماَواِت َواأل Bاُث السJَـِه ِم

B
ـُه  ۗ◌ َولِل

B
َوالل

 ٌJئالالھ ئۆز پهزلىدىن «: تهرجىمىسى ﴾بَِما َيْعَملُوَن َخِب

بېخىللىق ) يهنى پۇل ـ مالغا(هرگه بهرگهن نهرسىل
قىلىدىغانالر بېخىللىقنى ئۆزلىرى ئۈچۈن پايدىلىق 
دەپ گۇمان قىلمىسۇن، ئهمهلدە بۇ ئۇالر ئۈچۈن 
زىيانلىقتۇر، ئۇالرنىڭ بېخىللىق قىلغان نهرسىسى 
قىيامهت كۈنى ئۇالرنىڭ بوينىغا تاقاق قىلىپ 

ئاسمانالرنىڭ ۋە يهرنىڭ مىراسى . سېلىنىدۇ
يهنى كائىناتتىكى ھهممه نهرسه (ھنىڭدۇر ئالال

ئالالھنىڭ مۈلكى بولۇپ، ئۇالر پانىي بولغاندىن كېيىن 
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ئالالھ قىلغان ). ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ
ئىمران - سۈرە ئال[» .ئهمهللىرىڭالردىن خهۋەرداردۇر

 ]. ئايهت-١٨٠

يَن يَْكِ]ُونَ ﴿: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ       ِ
B

Cَوا 
ِ[ٍم 

َ
ُْهم بَِعَذاٍب أ ّaَِـِه فَب

B
 يُنِفُقوَغَها cِ َسِبيِل الل

َ
َة َوال Bِفض

ْ
َهَب َوال BCا

وَٰى بَِها ِجبَاُهُهْم وَُجنُوُبُهْم  ،
ْ
يَْها cِ نَاِر َجَهنBَم َفتُك

َ
يَْوَم lَْFُٰ َعل

نُفِسُكْم فَُذوقُوا َما كُ  ۖ◌ َوُظُهورُُهْم 
َ
ُيْم ِأل ْ[َ

َ
َذا َما ك ـٰ نتُْم َه

ئالتۇن ـ كۈمۈش يىغىپ، ئۇنى «: تهرجىمىسى ﴾تَْكِ]ُونَ 

دوزاختا (ئالالھنىڭ يولىدا سهرپ قىلمايدىغانالرغا 
ئۇ . قاتتىق ئازاب بىلهن بېشارەت بهرگىن) بولىدىغان

ئۇ ئالتۇن ـ كۈمۈشلهر ) يهنى قىيامهت كۈنىدە(كۈندە 
جهھهننهمنىڭ ئوتىدا قىزىتىلىپ، ئۇنىڭ بىلهن 

پېشانىلىرى، يانلىرى ۋە دۈمبىلىرى ئۇالرنىڭ 
بۇ سىلهرنىڭ ئۆزۈڭالر ئۈچۈن : ئۇالرغا. داغلىنىدۇ

سىلهر بۇ دۇنيايىڭالردىكى (كۈمۈشۈڭالر -يىغقان ئالتۇن
يىغقان ئالتۇن ـ ). ئالالھنىڭ ھهققىنى ئادا قىلمىدىڭالر

تهۋبه [» .كۈمۈشۈڭالرنىڭ ۋابالىنى تېتىڭالر، دېيىلىدۇ
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين  ]. ئايهت-٣٥- ٣٤سۈرىسى 

  ). ١٤\١٨(پهتىۋاالر توپلىمى 
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زاكاتنى ئادا قىلىشقا سهل قارىغانالرغا نهسىههت      
قىلىش، زاكاتنىڭ ئىسالم دىنىدىكى ئورنىنى 
چۈشهندۈرۈش، بېخىللىق قىلىپ ئادا قىلىشتىن باش 

ئاخىرەتته دۇچ كىلىدىغان جازا ۋە -تارتقانالرغا دۇنيا
 .ىلىش رۆرۈردۇرئازابالرنى ئېسىگه س

  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھدۇر     

 

  


