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قهرز ئالغان مالنىڭ زاكىتىنى قهرز ئالغۇچى ئهمهس بهلكى قهرز 

  بهرگۈچى ئادا قىلىدۇ 

   نومۇرلۇق سوئال-105300

  : سوئال

مهلۇم  هتتىم، ئىشل  رىيال قهرز ئېلىپ 5000مهن بىر كىشىدىن 

پۇلۇمنى قايتۇرۇپ بهرگىن، مهن ئۇ : ئۇ كىشى ماڭا ۋاقىتتىن كىيىن 

پۇلنىڭ زاكىتىنى بهرمهكچى دېدى، لېكىن مهن بۇ ۋاقىتتا پۇلنى 

قهرز بهرگهن پۇلنىڭ زاكىتىنى مىنىڭ : قايتۇرالمىدىم، ئۇ كىشى ماڭا

 بېرىشىم توغرا ئهمهس، سهن بېرىشىڭ كېرەك دېدى، شۇنىڭ بىلهن بۇ

پۇلنىڭ زاكىتىنى مهن ئادا قىلىشقا قىستالدىم، مۇشۇنداق ھالهتته بۇ 

  .پۇلنىڭ زاكىتىنى مهن ئادا قىلىشىم كېرەكمۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

  .قهرز بهرگۈچى كىشى ئىككى تۈرلۈك خاتا ئىش قىلدى

ئۇ كىشى ئۆزى بهرگهن قهرزدىن ئارتۇق ھهق تهلهپ قىلدى، : بىرىنچى

قهرز بهرگۈچىنىڭ قهرز ئالغان كىشىدىن مهلۇم مهنپهئهت ياكى ئارتۇق ھهق 

ئېلىشى توغرا ئهمهس، چۈنكى قهرز بېرىش دېگهن ساۋابنى مهقسهت قىلىپ 

قهرز باشقىالرغا ياردەم بېرىشتىن ئىبارەت، شۇنىڭ ئۈچۈن قهرز بهرگۈچىنىڭ 

ئالغان كىشىدىن ئارتۇق ھهق ئېلىشى ياكى تهلهپلهرنى قويۇشى توغرا 

پهيغهمبهر . ئهمهس، بۇنداق قىلىش ئهڭ چوڭ جازانىخورلۇق ھېسابلىنىدۇ
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مهلۇم مهنپهئهتنى مهقسهت قىلىپ بهرگهن  « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

راشالر گهرچه بۇ ھهدىس ھهققىدە بهزەن قا. »ھهرقانداق قهرز جازانىخور

بولسىمۇ، لېكىن بارلىق ئالىمالرنىڭ بىردەك قارىشى؛ قهرز بهرگۈچىنىڭ 

قهرز بېرىش سهۋەبىدىن قهرز ئالغان كىشىنىڭ مېلىدىن مهنپهئهتلىنىشى 

  .توغرا ئهمهس

بۇ كىشىنىڭ قىلغان ئىشى جازانىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئادەم ئالالھغا 

يهنى قهرز ئالغۇچى .(ى كېرەكتهۋبه قىلىپ قهرزدىن ئارتۇق ھهقنى قايتۇرۇش

چىقارغان زاكات مىقدارىنى قايتۇرۇپ، ئۆزى ئۇ پۇلنىڭ زاكىتىنى قايتا 

  ).چىقىرىشى الزىم

مالنىڭ زاكىتىنى ئادا قىلىش پهقهت مالنىڭ ئېگىسىگه : ئىككىنچى

كېلىدۇ، باشقىالرغا كهلمهيدۇ، قهرز ئالغان كىشىنىڭ مالنىڭ زاكىتىنى 

ئادا قىلىنغان  ۈچىنىڭ زىممىسىدىن زاكات قهرز بهرگ بېرىشى بىلهن 

بولمايدۇ، چۈنكى زاكات دېگهن قهرز بهرگۈچىگه پهرز بولۇپ، بۇنى ئادا قىلىش 

  . قهرز بهرگۈچىدىن تهلهپ قىلىنىدۇ

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

 


