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ئولتۇراق ئۆي، ماشىنا قاتارلىق ئۆزىگە كېرەكلىك بولغان  

ەرسىلىرىگىمۇ زاكات كىلەمدۇ؟ن  

 نومۇرلۇق سوئال – 777222    

 : وئالس    

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئولتۇراق ئۆي، ماشىنا قاتارلىق ئۆزىگە كېرەكلىك بولغان     

بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد شەخسى نەرسىلىرىگىمۇ زاكات كىلەمدۇ؟. 

 قىلىمەن.

 جاۋاپ:     

اشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. بارلىق گۈزەل ماخت    

ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە  پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرلىساھابى

 مۈلۈكنى تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرگە ئايرىدى:-ئۆلىماالر مال    

 نىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان قەغەز پۇلالر. ۋە ئۇ كۈمۈش-تۇنبىرىنچى: ئال    

بۇ تۈردە نەخپۇل ياكى ئۇنىڭ ئورنىغا تۇرىدىغان نەرسىلەر شەرئى ئۆلچەمگە يىتىپ،     

 ز بولىدۇ. دىن زاكات بېرىش پەر %7.2نىڭدا بىر يىل ئۆتسە، ئۇ

زېمىن، -ن يەرپۇلنىڭ غەيرىدە ئىگە بولغا دۇنيا، يەنى ئىنسان نەخ-مال ئىككىنچى:    

بۇيۇمالرنى ئۆز بولىدىغان كېرەكلىك  كۈندۈلۈك تۇرمۇشتاجاي، ماشىنا قاتارلىق -ئۆي

 ئېچىگە ئالىدۇ. 

ا "لۇغەت ئالىملىرىنىڭ قارىشىد ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

كۈمۈش ۋە -ئالتۇن ئوقۇغاندا( ساكىن ىنانى زەبەر، رن( دېگەن  سۆز )ئەيىرد)ئەلئە

دۇنيانى ئۆز ئېچىگە -كۈمۈشنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نەخ پۇلدىن باشقا مال-التۇنئ

 ئالىدۇ.

-الكۈمۈش ۋە باشقا بارلىق م-نى زەبەر ۋە رەنىمۇ زەبەر ئوقۇغاندا ئالتۇنن)ئەيى ئەمما    

 .بەت-117ناملىق ئەسەر  ھئەلپاز ئەتتەنبى]دۇنيانى ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ". 
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-121ناملىق ئەسىرىنىڭ از ئەششاپىئىي فئەل برىەى غف ئەززاھىرڭ ئەزھەرىينىئەل

 . [ە قارالسۇنېتىگب

كېچەك، -زېمىن، چارۋا مالالر، ئۆي سايمانلىرى، كىيىم-ئىنسان ئىگە بولغان يەر    

( دېيىلىدۇ، دياكى ئۇرۇد اپ قاتارلىق نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ئەرەب تىلىدا )ئەركىت

ئەمما ئۇنىڭدا تىجارەتنى مەقسەت قىلسا زاكات بۇ تۈردىكى مالالرغا زاكات كەلمەيدۇ 

 كېلىدۇ. 

-يەر دۇنيالىرى بولسا-ىپ توپلىغان مالمۇسۇلمان كىشى تىجارەتنى مەقسەت قىل    

گىلەملەر بولسۇن ياكى توك -زېمىن بولسۇن ياكى چارۋا مالالر بولسۇن، كىگىز

چمەك، ئۇن، ماي، ئى-سايمانلىرى، ماشىنا سايمانلىرى، كىتاب ماتېرىياللىرى، يېمەك

كېچەك، رەخ، توقۇلمىلىرى، -گۈرۈچ قاتارلىق ئاشلىق مەھسۇالتلىرى، كىيىم

قاتارلىق نەرسىلەردە  قۇرۇلۇش ماتېرىياللىرى، ماشىنا ئىلىپ سېتىش تىجارىتى

نۇمۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىدا تىجارەت  -182712بۇ توغرىدا  .ز بولىدۇزاكات پەر

 ماللىرىغا زاكات بېرىش توغرىسىدا تەپسىلى سۆزلەپ ئۆتتۇق. 

دۇنيالىرى بولسا يەنى ئۆزى -ئەمما تىجارەتنى مەقسەت قىلمىغان مال    

-كېچەك، زىلچا-ئىشلىتىدىغان ياكى ئائىلىسىدىكىلەر ئىشلىتىدىغان كىيىم

ي ياكى ئىجارىسىدىن پايدىلىنىش ئۈچۈن ئىجارىگە گىلەم، ماشىنا، ھارۋا، تۇرالغۇ ئۆ

زېمىن، كىراغا سېلىۋاتقان ماشىنا قاتارلىق نەرسىلەر بولسا بۇنىڭ -بەرگەن ئۆي

دۇنياغا -مىقدارى قانچىلىك بولسۇن بارلىق ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا بۇ تۈردىكى مال

بايان قىلغان  ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇئەنھۇدىن بۇنىڭ دەلىلى:زاكات كەلمەيدۇ. 

مۇسۇلماننىڭ مىنىدىغان ئىتى ۋە » :مھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساال

-1748]بۇخارى رىۋايىتى دېگەن.  «،زاكات كەلمەيدۇ نىڭ قىيمىتىگەخىزمەتچىسى

 ھەدىس[.-217ھەدىس. مۇسلىم رىۋايىتى 

بۇ ھەدىس مۇسۇلماننىڭ " ئىبنى مۇلەققىن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

ەتنى مەقسەت قىلماستىن ئۆزى پايدىلىنىدىغان بارلىق نەرسىلەرگە زاكات تىجار

 ىھ شەرھى جامىئۇس سەھىھدئەتتەۋ]كەلمەيدىغانلىقىدىكى ئەسلى قائىدەدۇر". 

 . [بەت-771توم -12 ناملىق ئەسەر

بۇ ھەدىستىن ئېلىنىدىغان پىقھى " بەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:ئىبنى ئابدۇل    

ىدىغان ئات ۋە ئىش قىلىدىغان خىزمەتچىگە زاكات كەلمەيدۇ، ھۆكۈمدە: مىن
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كۈمۈش ياكى ئۇنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان پۇلدىن باشقا -ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا: ئالتۇن

-دىخانچىلىق سايمانلىرى، ئۇنچە گىلەم، ئائىلە سايمانلىرى،-كېچەك، زىلچا-كىيىم

خىزمەتچى بىلەن ئاتنىڭ خىچىر قاتارلىق نەرسىلەر -زېمىن، ئېشەك-مارجان، ئۆي

ھۆكمىگە قىياس قىلىنىدۇ. ئۆلىماالرنىڭ كۆزقارىشىدا يۇقىرىقى نەرسىلەردە 

توم -12 ناملىق ئەسەر ئەتتەمھىيد]" .زاكات كەلمەيدۇ ىالتىجارەتنى مەقسەت قىلمىس

 . [بەت-172

دا بايان قىلىنغان ھەدىس ى"يۇقىر ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

 ىالىلىرىگە تىجارەتنى مەقسەت قىلمىسسۇلماننىڭ ئۆزىگە كېرەكلىك بولغان نەرسمۇ

كى ۋە ىئىلگىر ئاساسلىق قائىدىدۇر.زاكات كەلمەيدىغانلىقى توغرىسىدىكى 

-22توم -2مۇسلىمنىڭ شەرھىسى ]كېيىنكى بارلىق ئۆلىماالرمۇ شۇنداق دېگەن". 

 . [بەت

ئۆلىماالرنىڭ بىرلىكى بويىچە " ق دەيدۇ:ئىمام ئىبنى ھەزمى رەھىمەھۇلالھ مۇندا    

مارجان، -ئۈنچە :سەت قىلماستىن ئۆزى ئىشلىتىدىغانمۇسۇلماننىڭ تىجارەتنى مەق

تۇچ قاچا ، كېچەك، قوغۇشۇن ياكى تۆمۈر-كىيىم قومۇچ،-قۇچا، قازان-ياقۇت، قاچا-لەلى

-7 ىق ئەسەرنامل ئاسارئەل مۇھەلال بىل] دۇنيالىرىغا زاكات كەلمەيدۇ".-قاتارلىق مال

 [.بەت-18توم 

سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى: "مۇسۇلماننىڭ تىجارەتنى مەقسەت قىلماستىن ئۆزى     

پۇلدىن باشقا  كۈمۈش ۋە ئۇنىڭ ئورنىدا تۇرىدىغان نەخ-مەنپەئەتلىنىدىغان ئالتۇن

 دۇنيالىرىغا زاكات كەلمەيدۇ". -بارلىق مال

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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