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ەت يوللىرىغا سهرپ ئېتىشنىڭ دۇرۇسلىقى زاكاتنى دەۋ

   توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال-121551

  : سوئال

زاكاتنى، ئىلمى خىزمهت ۋە دىنى تهشۋىقات ئىشلىرىغا سهرپ قىلسا، 

دەۋەتچى ۋە ئىلىم تهلهپ قىلغۇچىالرغا ياردەم قىلسا، دىنى تهشۋىقات 

ا دۇرۇس مهركىزى قۇرسا ۋە ئۇنىڭغا كېرەكلىك نهرسىلهرنى سېتىۋالس

  .بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن. بوالمدۇ

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

سوئالىڭىزغا جاۋاپ بېرىشىمىز ئۈچۈن مهسىلىدە بۇ سىزنىڭ 

  .تهپسىلىراق توختىلىشىمىزغا توغرا كېلىدۇ

رنى بايان كهرىمدە زاكات سهرپ قىلىنىدىغان ئورۇنال-ئالالھ تائاال قۇرئان

زاكات پهقهت پېقىرالرغا، مىسكىنلهرگه، زاكات «: قىلىپ مۇنداق دېگهن

خادىملىرىغا، دىللىرىنى ئىسالمغا مايىل قىلىش كۆزدە تۇتۇلغانالرغا، 

قۇلالرنى ئازاد قىلىشقا، قهرزدارالرغا، ئالالھ نىڭ يولىغا، ئىبن سهبىللهرگه 

بهندىلىرىنىڭ (الھ بېرىلىدۇ، بۇ ئالالھ نىڭ بهلگىلىمىسىدۇر، ئال

سۈرە .[»ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر) مهنپهئهتنى

» ئالالھ نىڭ يولىغا«: كۆپچىلىك ئالىمالر ئالالھ تائاالنىڭ]. ئايهت- 60تهۋبه 

دېگهن سۆزىدىن بولغان مهقسهت ئالالھ يولىدا جىهاد قېلىشتىن ئىبارەت 

  .دېگهن كۆز قاراشتا بولغان



 2

ئالالھ يولىدا جىهاد قېلىش دېگهن سۆز توغرىسىدا : ىمالربهزى ئال

جىنى بىلهن قوراللىق كۆرەش قېلىش ۋە نهپسى بىلهن : "توختىلىپ

شۇنداقال دىنسىزالرنىڭ سهپسهتىلىرىگه . جىهاد قىلىش دېگهنلىكتۇر

رەددىيه بېرىش، ئۇالرنىڭ ئىسالمدىكى جىهاد پرىنسىپىغا بولغان خاتا 

-شتۇرۇش، ئىسالمنىڭ گۈزەل ئهخالقچۈشهنچىلىرىنى ئوچۇقال

پهزىلهتلىرىنى بايان قىلىش ۋە ئۇنىڭغا چاقىرىش قاتارلىقالرنىمۇ ئۆز 

  .ئىچىگه ئالىدۇ دەپ چۈشهنچه بېرىدۇ

دېگهن سۆز ئومۇمى مهنىدىن " جىهاد"شهرىئهت تېكىستلىرىدىكى

ئېلىپ ئېيتقاندا، بىلىم ئېلىش ۋە ئالالھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش 

  .ۇردېگهنلىكت

پۇرقان سۈرىسى مهككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ئۇ ۋاقىتتا قوراللىق -1

: بۇ سۈرىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. جىهاد قېلىش يولغا قويۇلمىغان ئېدى

كاپىرالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، قۇرئان ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى ئىلمى «

. »ەش قىلغىنپاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ بارلىق كۈچۈڭ بىلهن كۈر

» بارلىق كۈچۈڭ بىلهن كۈرەش قىلغىن«: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇ

. دېگهن ئايهتنى قۇرئان ئارقىلىق جىهاد قىلغىن دېگهن دەپ چۈشهندۈرگهن

  . بهت-280توم -19تهپسىر ئىبنى جهرىر 

ناملىق ئهسىرىدە يۇقىرىقى » زادۇل مهئاد«ئىبنى قهييۇم رەھىمهھۇلالھ 

بۇ سۈرە مهككىدە نازىل بولغان : "مۇنداق دېگهن  توختىلىپ سۈرە ئۈستىدە

ئىسپات ۋە ئىلمى ھۆججهتلهرنى بايان -بولۇپ، بۇنىڭدا كاپىرالرغا دەلىل

  .تۈگىدى". قىلىش ئارقىلىق جىهاد قېلىشقا بۇيرۇلغان
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جىهاد كاپىرالرغا : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دېگهن

ئىسپاتنى بايان قېلىش - ۋە ئاغزاكى دەلىلقارشى قوراللىق كۆرەش قېلىش

ئهگهر «: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ۋە دەۋەت قېلىش ئارقىلىق بولىدۇ

) يهنى پهيغهمبهر(خالىساق ئهلۋەتته ھهر شهھهرگه بىر ئاگاھالندۇرغۇچى 

شۇنىڭ ئۈچۈن كاپىرالرغا ئىتائهت قىلمىغىن، قۇرئان . ئهۋەتهتتۇق

بارلىق كۈچۈڭ ) پاكىتالرنى ئوتتۇرىغا قويۇپ(ئارقىلىق ئۇالرغا قارشى 

يۇقىرىقى ئايهتته ].  ئايهت-52-51سۈرە پۇرقان . [»بىلهن كۈرەش قىلغىن

ئالالھ تائاال رەسۇلۇلالھنى كاپىرالرغا قۇرئان ئارقىلىق پۈتۈن كۈچى بىلهن 

بۇ سۈرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ھىجرەت . كۆرەش قىلىشقا بۇيرىغان

ىشقا بۇيرۇلۇش ۋە رۇخسهت قىلىنىشتىن بۇرۇن قىلىش، جىهاد قىل

بولۇپ، مهككه دەۋرىدىكى جىهاد قوراللىق   مهككىدە نازىل بولغان ئايهت  

ئۇرۇش قىلىش بىلهن ئهمهس بهلكى كىشىلهرنى ئىلىم بىلهن قهلبى 

نهسىههتلهر بىلهن ئالالھنىڭ تهرىپىگه چاقىرىش -بىلهن ۋە تهسىرلىك ۋەز

- 86 توم -8ج سۈننهتۇننهبهۋىييه ناملىق ئهسهر مىنها ". ئارقىلىق بولغان

  . بهتكه قارالسۇن

مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر، جېنىڭالر «:  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم- 2

 -2504ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى . [دېگهن» ۋە تىلىڭالر بىلهن جىهاد قىلىڭالر

بۇ ئهسىردىكى بهزى ئالىمالر بۇ مهسىلىگه ھۆكۈم ]. نومۇرلۇق ھهدىس

ئىسالم پىقهى ئاكادىمىيسىمۇ . ىقىرىشتا يۇقىرىقى بايانالرغا تاياندىچ

  . ھهدىسنىڭ ھۆكمى بويىچه قارار چىقاردى- يۇقىرىقى ئايهت

ئىلمى خىزمهت ۋە دىنى : "شهيخ-مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم ئال

تهشۋىقات مۇھىم ئهمهللهردىن بولۇپ، زاكات ماللىرىنى بۇ يولالرغا 
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بۇ ئالالھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش ئۈچۈن . ۇئىشلىتىش دۇرۇس بولىد

بولغان مالىيه جهھهتتىكى تهييارلىق، دىنغا بولغان شۈبهىلهرنى 

ئوچۇقالشتۇرۇش قاتارلىقالر جىهادنىڭ بىر تۈرى ۋە ئالالھ يولىدىكى ئهڭ 

دىنى رەھبهرلهر بۇنىڭغا سهپهرۋەرلىك قىلسا بۇ ھهممه . بۈيۈك ئهمهللهردۇر

بۇ ئىسالمىي ھاكىمىيهتنىڭ ئاساسلىق . ىن بولىدۇئهي  كىشى ئۈچۈن پهرز 

دىنى تهشۋىقات مۇسۇلمان مىللهتنىڭ روھى . مهقسىتى ھېسابلىنىدۇ

ئوزىقى بولۇپ، بۇ بۈيۈك خىزمهت رەھبهرلهر تهرىپىدىن سهل قارالسا، ئومۇمى 

ئهگهر مۇسۇلمانالر دىنغا . مۇسۇلمانالرنىڭ ئهمهل قىلىشى زۆرۈر بولىدۇ

ۇزۇقچىلىقنى سۈپۈرۈپ تاشالش ئۈچۈن ئاغزاكى كۆرەش دەۋەت قىلىش ۋە ب

قىلىش ئۈچۈن مهلۇم دەرىجىدە كۈچ چىقارغان بولسا ئىدى، بۇ نېمىدېگهن 

مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم . دېگهن» .ھه-ياخشى نهتىجه بهرگهن بوالتتى

  . بهت-142توم - 4شهيخ پهتىۋاالر توپلىمى - ئال

قارشى ئىككى تهرەپنىڭ - ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسى قارمۇ

پاكىتلىرىنى كۆرۈپ چىققاندىن كېيىن، - پىكىرلىرىنى ئاڭالپ، دەلىل

  :كىڭهش ئهزالىرىنىڭ كۆپچىلىكى مۇنداق قارار چىقارغان

 ئىسالمدا يۇقىرى ئورۇن ۋە كۆپ تالالشقا ئېرىشكهن ئىككىنچى -1

پۇل ـ مېلىنى ئالالھ «: لالھ تائاالنىڭقاراشتىكى ئالىمالرنىڭ دەلىلى، ئا

يولىدا سهرپ قىلىدىغان، ئارقىسىدىن ئۇنىڭغا مىننهت قىلمايدىغان، ۋە 

رەنجىتمهيدىغان كىشىلهر ) خهيرـ ساخاۋىتىگه ئېرىشكهنلهرنى(

قورقۇنچ ) قىيامهت كۈنى(پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاب تاپىدۇ، ئۇالرغا 

ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت : گهن ئايىتى، ھهدىسلهردىندې» ۋە غهم ـ قايغۇ بولمايدۇ

بىر كىشى ئايالى ھهج قىلىشنى مهقسهت قىلغاندا ئۆزىنىڭ «: قىلغان
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: تۆگىسىنى ئالالھ يولىدا ئاتىۋەتتى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ ئايالىغا

» بۇ تۆگىگه مىنىۋېلىڭ، ھهج قىلىشمۇ ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىشتۇر«

  .دېدى

ىق جىهاد قىلىشتىن بولغان مهقسهت ئالالھنىڭ قۇرالل- 2

ئالالھنىڭ كهلىمىسىنى ئالى قىلىش . كهلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىشتۇر

 نهسىههتلهرنى -قوراللىق جىهاد قىلىش ئارقىلىق بولغانغا ئوخشاش، دەۋەت

قىلىش، دىننى تارقىتىش، دەۋەتچىلهرگه ھېسسى ۋە ماددى ياردەم بېرىش 

ئهنهس . هر ئىككىلىسى جىهاد قىلىشتۇربۇنىڭ ھ. بىلهنمۇ بولىدۇ

: رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

مۇشرىكالرغا قارشى مېلىڭالر، جېنىڭالر ۋە تىلىڭالر بىلهن جىهاد «

  .دېگهن» قىلىڭالر

 بۈگۈنكى كۈندە ئىسالم دىنى، دىنسىزالر، يهھۇدىي، ناساراالر ۋە بارلىق - 3

ن دۈشمهنلىرى تهرىپىدىن ھهرخىل ۋاسىتىلهر ئارقىلىق ئىدىلوگىيه، دى

ئۇالرنىڭ ئىسالم ۋە . مهدەنىيهت، پىكىر ئىستاالسى قارشىلىقىغا ئۇچراۋاتىدۇ

مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان مهنىۋى غازاتلىرىنىڭ تهرەققىياتى 

نسانالر ئۈچۈن ماددى ۋە مهنىۋى جهھهتتىن قولالپ قۇۋۋەتلهيدىغان ئى

ئىسالم ئهھلى ساغالم ئهقىدە ۋە كۆز قارىشىنى مۇھاپىزەت . مهۋجۇدتۇر

قىلىش ئۈچۈن، بۇ يولدا خىزمهت قىلىۋاتقان دەۋەتچىلهرنى ماددى ۋە 

مهنىۋىي تهرەپلهردىن قولالپ قۇۋۋەتلهش، دۈشمهنگه قارشى مۇسۇلمانالرغا 

لىشى بهلكى بۇنىڭ دەرىجىسى يۇقىرى بو. ياردەم بهرگهندەك بولىدۇ

  .مۇمكىن
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ئىسالم دۆلهتلىرىدە ئۇرۇش ئىشلىرىنى تهرتىپلهپ، -4

ئورۇنالشتۇرىدىغان مىنىستىرلىك ئالى ئورگانلىرى قۇرۇلدى، بۇنىڭ ئۈچۈن 

ھهر دۆلهتنىڭ ئالدىن ھېساباليدىغان ئىقتىسادى خام چوت بهلگىلىمىسى 

كۆپچىلىك . بار بولۇپ، بۇ دەۋەت ئارقىلىق جىهاد قىلىشنىڭ ئهكسىدۇر

ۆلهتلهرنىڭ خام چوت ھېسابىدا دىنى تهشۋىقات ئىشلىرىغا ياردەم بېرىش د

بهلگىلىمىسى يوق، شۇنىڭ ئۈچۈن كىڭهش ئهزالىرىنىڭ كۆپچىلىكى، 

ئايرىم  ئالالھ يولىدا دەۋەت قىلىش، ئىلمى خىزمهتلهرگه ياردەم بېرىش ۋە 

دا پۇل ـ مېلىنى ئالالھ يولى«كىشىلهرنى بۇ ئىشقا بهلگىلهشمۇ ئايهتتىكى

دېگهن مهنىنى ئىپادىلهيدىغان ئايهت ۋە ھهدىسلهرنىڭ » سهرپ قىلىش

  . دائىرىسىگه كېرىدۇ دەپ قارار چىقاردى

توغرىسىدا ئېچىلغان بىرىنچى " يېڭى ئهسىر زاكات مهسىلىلىرى"

پۇل ـ مېلىنى ئالالھ «: قېتىملىق يىغىندا مۇنداق دەپ پهتىۋا چىقىرىلدى

تىن پىقهى ئالىمالر بېكىتكهن كهڭ دېگهن ئايهت» يولىدا سهرپ قىلىش

بۇنىڭ مهنىسى؛ دىننى . دائىرىدىكى جىهادنىڭ مهنىسى مهقسهت قىلىنىدۇ

مۇھاپىزەت قىلىش، ئالالھنىڭ كهلىمىسىنى يۈكسهك قىلىش، جىهاد 

ئارقىلىق ئىسالمغا دەۋەت قىلىش، شهرىئهت قانۇنى بىلهن ھۆكۈم قىلىشقا 

رغا رەددىيه بېرىش، بۇنىڭغا  دەۋاال- تىرىشىش، بۇ توغرىدىكى سهپسهته

بۇ پهقهت جىهاد ئۈچۈن ھهربى . توسقۇنلۇق قىلغۇچىالرنىڭ ئالدىنى ئېلىش

مهشىق ئىلىپ بېرىشكىال قارىتىلمايدۇ، شۇنىڭدەك جىهاد دېگهن سۆزنىڭ 

  : ئۇقۇمى تۆۋەندىكى مهناالرنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ى جايلىرىدا دىن  ئىسالم بايرىقىنى كۆتۈرگهن، دۇنيانىڭ ھهر قايس-ئا"

دۈشمهنلىرىنىڭ مۇسۇلمانالرغا قىلىۋاتقان دۈشمهنلىكنى توسۇش ئۈچۈن 
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تىرىشىۋاتقان جىهادى قوشۇننىڭ ھهرىكىتىنى كۇچالندۇرۇشقا ياردەم 

  .بېرىش

ھازىرقى دەۋرىگه مۇۋاپىق تۈرلۈك ساغالم يولالر بىلهن ئىسالم - ب

ڭ سىرتىدا دىنىنى تارقىتىشنى مهقسهت قىلىپ ئىسالم دۆلهتلىرىنى

سهمىمىيهتلىك بىلهن خىزمهت قىلىۋاتقان ئىسالم مهركىزى ۋە 

بۇ ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ سىرتىدا . دەۋەتچىلىرىگه يهتكۈزۈپ بېرىش

مهسچىتته دەۋەت ئىشلىرى بىلهن شۇغۇللىنىۋاتقان كىشىلهرنىمۇ ئۆز 

  .ئىچىگه ئالىدۇ

 باشقا كافىرالر ھۆكۈمرانلىقى ئاستىدا مۇسۇلمانالرنى دۇنيانىڭ-ج

جايلىرىدىكى مۇسۇلمانالردىن ئايرىپ يوقۇتۇشنى پىالن قىلىۋاتقان دىن 

دۈشمهنلىرىنىڭ زۇلۇمىدىن قۇتۇلدۇرۇش ۋە ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋە ئىسالمىنى 

  . تۈگىدى". كۈچهيتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىشكه ياردەم بېرىش

         

  .بهت-25" يېڭى ئهسىر زاكات مهسىلىلىرى پهتىۋالىرى"

دېگهن )ئالالھ يولىدا"(دوكتۇر ئابدۇلالھ ئىبنى مهنسۇر ئهلغۇپهيلىنىڭ 

   . ناملىق ئىلمى ئهسىرىگه قارالسۇن" سۆزنىڭ ئومۇمى ئۇقۇمى

دېمهك؛ دىن ۋە مۇسۇلمانالر زىيانكهشلىككه ئۇچراۋاتقان بۈگۈنكى (

جهمئىيهتته مهن مۇسۇلمان دېگهن ھهرقانداق ئىنسان ساغالم ئهقىدە، 

لىك، مىللى مهدەنىيهت، ۋەتهنپهرلىك مهسئۇلىيىتى مىللى كىم

 دىنى ،ئهۋالدقا قالدۇرۇشنى ئۈمىد قىلىدىكهن- قاتارلىقالرنى ئهۋالدتىن

تهربىيه ۋە ئىسالمىي ئهخالققا ئهھمىيهت بېرىشى، دىنى مائارىپقا - تهلىم

چۈنكى بىز مىللهتنىڭ بۈگۈنكى . مهبلهغ سىلىشى ئىنتايىن مۇھىمدۇر



 8

ۇپ داۋاملىشىپ كېلىشىمىزدىكى ئاساسلىق قهدەر مىللهت بول

سهۋەبلهرنىڭ بىرى ئۆزىمىزنىڭ مۇسۇلمان مىللهت ئىكهنلىكىمىزنى 

  ). - مۇھهررىر- . ئۇنۇتمىغانلىقىمىزدۇر

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر

  

  

  

  

  


