
تاشئالما ئانا تىل دهرسخانىسى

   

  

دۇئا 
ئالالھىم! 

رامـىزان ئېيىتـىشـنى بهك 
يــاخشــى كۆردۈم. رامــىزان 
ئېـيـتـسـاق ئـــىپـــتـارنـــىڭ 
خۇشـالـلىقـىغـا قـوشۇلۇپ 
ھهمـمىمـىز خۇشـال - خـورام 
كهيـپىيـاتـقا چۆمـىدىكهنـمىز. 
ۋه  مهھهلـــلهمـــنـــى 
دوســتلىرىمــنى يــاخشــى 
كۆرىمهن. بـىزنـى ھهر ۋاقـىت 
بـىرگه قـىلـغايسـىز! بـىزگه بۇ 
خۇشـالـلىقـنى ھهر ۋاقـىت 
نېسىپ قىلغايسىز!          

   ئامىن!                

كۈنده بىر ساۋاب 

بۈگۈن دادام بــىلهن ئــارقــا 
ھويـلىغـا بـىر تۈپ ئـالـما دهرىخـى 
تـــىكـتۇق. دادام ئۇ ئـــالـــمـا 
دهرىخــىگه مېنىڭ ئــىســمىمــنى 
قـويۇپ قـويـدى. ئهمـدى كۈنـده 
سۇ قۇيۇپ ياخشى باقىمهن.    

  

رامىزاننىڭ 15 - كۈنى 

ئـاخـشام ئـاداشـلىرىم بـىلهن رامـىزان ئېيىتـتىم. چـوڭ -
كـىچـىك ھهمـمىمـىز چـىقتۇق. مهن ئـاپـام ئۆگـىتـىپ قـويـغان 
رامـىزانـلىق قـوشـاقـالرنـى يـاخشـى يـادلـىۋالـغان ئـىدىم. ئـاخـشام 
تـازا چـىڭ تـوۋالپ ئېيىتـتىم. قـوشـنىالرنـىڭ ھهمـمىسـى بـىزگه 
بهك جـىق يهيـدىغـان نهرسـىلهرنـى بهردى: كهمپۈت، پېچىنه، 
تـورت، مېۋه… يهنه تېخى بـىر قـوشـنىمـىز چـوكـىمۇزمۇ بهردى. 
بـىر قـوشـنىمـىز ئۆيـىدىن پهقهت چـىقـمىغـانـىدى، بـىز: «ئۆيـىدىن 
چـىقـمايـدىكهن بـايـنىڭ قـىزى…» دهپ تـازا تـوۋالپتۇق. كېيىن 
بـىلـسهك ئۇالر ئهسـلىده ئۆيـىده يـوق ئـىكهن، ھى ھى ھى… 
بۇ مېنىڭ ھايــاتــىمــدا تۇنــجى قېتىم رامــىزان ئېيتىشــىم. 

راستتىنال بهك كۆڭۈللۈك بولدى.           
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 سۆيۈملۈك بالىالر: 

ئېسىڭالردىمۇ؟ دىنـىمـىزنـىڭ بهش ئـاسـاسـىنـىڭ بـىرى – زاكـات بېرىش ئـىدى. 

زاكـات بېرىش دېگهن نېمه؟ بـىر بـاي مۇسۇلـمان ئـالـالھ رازىلـىقـى ئۈچۈن پۇلـىدىن، 

مېلىدىن نامراتالرغا بهرسه، بۇنى زاكات دهيمىز.                                                  

ئهگهر بـىر مۇسۇلـمانـنىڭ ئۆيـى، ئۆيـىده ئۆي جـابـدۇقـلىرى، كـىيـىم – كېچىكـى، قـاتـناش 

قـورالـى بـولـسا، يهنه ئـائـىلـىسـىنـىڭ بـىر يـىلـلىق تـامـاق ۋه بـاشـقا خـىراجهتـلىرىگه يهتكۈدهك 

پۇلـىدىن سـىرت يېنىدا بـىر يـىل ئـىشـلهتـمهي سـاقـلىغـان پۇلـى بـولـسا، بۇ مۇسۇلـمان كـىشـىنـى  

دىنـىمـىزدا بـاي دهيـمىز. بـايـالر چـوقۇم زاكـات بېرىشـى كېرهك. زاكـاتـنى قـانـچىلـىك بېرىمـىز؟ 

بۇ دىنىمىزدا ئېنىق بهلگىلهنگهن.                                                             

 

            

       سوئال:  

     ئهگهر بـىر بـايـنىڭ ئۆز ئېھتىيـاجـىدىن ئـارتۇق ۋه سـاقـالپ  

يۈرگـىلـى بـىر يـىلـدىن ئـاشـقان 100 دولـالر پۇلـى بـولـسا، ئۇ 

قانچىلىك زاكات بېرىشى كېرهكتۇ؟    

                                

  

بايالر پۇل - مېلىنى 40 قا 
بۆلۈپ، شۇنىڭ بىر 

ئۈلۈشىنى نامراتالرغا زاكات 
قىلىپ بېرىشى كېرهك. 
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زاكات بهرگهنده نېمىلهرگه دېققهت قىلىش كېرهك؟  

زاكـات بهرگهنـده مېھرىبـان بـولۇشـىمـىز كېرهك. چۈنـكى، كۈنـلهرنـىڭ بـىرىده بـىزمۇ •

نامرات بىر ئادهم بولۇپ قېلىشىمىز مۇمكىن.  

زاكـات بېرىش - بـىر ئـىبـادهت، يهنـى ئۇ، دىنـىمـىز بـايـالرغـا بۇيـرۇغـان بـىر پهرز. •

زاكات بېرىش ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن، بۇنى ئهستىن چىقارماسلىقىمىز كېرهك.  

زاكـات بهرگهنـده ئهدهپـلىك، ئـىلـلىق ۋه سـىلـىق - سـىپـايه بـولۇشـىمـىز، پـوچـىلـىق •

قىلماسلىقىمىز كېرهك.  

زاكـات بېرىش ئۈچۈن ھهقـىقـىي نـامـرات، يـوقسۇل كـىشـىلهرنـى تېپىشـىمـىز كېرهك، •

يهنى زاكاتنى دهل جايىغا بېرىشىمىز كېرهك.  

زاكــات بهرگهنــده داۋراڭ سېلىپ ھهمــمه ئــادهمــگه دهپ يۈرسهك تــوغــرا •

بولمايدۇ.  
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ئوماق بالىالر:                                                                      

بۇ بـاال  تـامـىقـى يـوق نـامـرات بـالـىالرغـا بهك جـىق يهيـدىغـان نهرسـىلهرنـى ئېلىپ 

كهپتۇ. سـىلهرمۇ شۇنـداق نـامـرات بـالـىالرنـى كۆرگهنـده ئۇالرغـا يـاردهم قـىلـىڭالر، 

بوالمدۇ؟ بۇ رهسىمنى ئۆزۈڭالر ياخشى كۆرگهن رهڭده بوياڭالر.      

  


