د افغانســـتان اســـــالمی امارت
د ارشــاد  ،حج او اوقافو وزارت
د مساجدو داراشاد او انسجام رياست
دارشاد او دعوت آمريت
د خطبو دتنظيم عمومي مديريت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعې د خطبې الرښود مؤرخ1443/8/21 :هجری قمری مطابق1401/1/5هجری شمسی

د زکات فرضيت ،ګټې او مستحقين يې
الحمد هلل الذي جعل الزکاة ُ
طهرة للغني وموساة الفقير ،وعالجا ً لداء البخل والتقتير ،والصالة والسالم علي سيدنا محمد
البشير النذير ،وعلي آله وأصحابه أهل العطاء والتيسير ،أما بعد :
صالَة َ َوآتُواْ َّ
الرا ِكعِينَ }البقرة 43 :
الز َكاة َ َو ْ
قال هللا سبحانه وتعالی في محکم کتابه َ {:وأَقِي ُمواْ ال َّ
ار َكعُواْ َم َع َّ
ش َهادَةِ أن الإلَهَ إالَّ
َمس ُ :
وعن ابن عمررضي هللا عنهما قال :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم« :بُنِي االسالَ ُم علی خ ٍ
صالَةَِ ،وإيت َِاء َّ
هللاُ َو َّ
ضانَ » .متفق عليه
سو ُل هللاَِ ،و إقَ ِام ال َّ
أن ُم َح َّمدا ً َر ُ
وم َر َم َ
ص ِ
الزکَاةَِ ،وال َحجَِ ،و َ
د زکات تعريف:
زکات د عربي کلماتو مصدر دی په لغت کې د نورو معناګانو ترڅنګ د ودی  ،زياتيدو ،برکت  ،پاکوالي او
طهارت په معنی راغلی ده .لکه چې :د کښت او زراعت د ودی او د ځمکې د حاصالتو زياتيدو په مهال ويل کيږي
ع و زکا الما ُل) يعنی :کښت ،زراعت ،مال او پانګه زياته شوه او وده يې وکړه (.العناية شرح الهداية)
( زکا الزر ُ
دا يو مسلم او ثابت کار دی چې کرکيله هغه وخت و ده کوي چې د بې فايدې ګياه او وښو نه پاک شي او خيشاوه يې
وشي ،همدغه شان د انسان مال ،نفس او نور کارونه هله پاک او سوچه کيږي چې د ککړتياو او هغو حقونونه پاک
شي چې فقيران يې پکې لري ،لکه چې هللا جل جالله د پانګوالو او بډايو خلکو په مالونو کې د فقيرانو د حقه حقوقو
يادونه کوي فرمايي{:والذين في أموالهم حق معلوم للسائل و المحروم{ المعارج۲۵-۲۴ :
ترجمه :هغوي چې په مالونو کې يې معلوم حق او مشخصه برخه شته د غوښتونکو او پاتی خلکو لپاره.
او ددی خبری د ليل چې زکات ورکول په مال کې د برکت او زياتيدو المل ګرځي دغه مبارک آيت دی چې هللا تعالی
فرمايليَ { :وما آت َ ْيت ُ ْم ِم ْن زَ كا ٍة ت ُ ِريدُونَ َوجْ هَ َّ
ض ِعفُونَ } الروم3۹ :
ّللاِ فَأُولئِكَ ُه ُم ْال ُم ْ
ترجمه :اوهغه څه چې د زکات په توګه ورکوی او يوازې د هللا جل جالله رضا غواړي همدا کسان د مضاعف ثواب
لرونکي دي.
پورتينو نصوصو او د زکات لغوي مفهوم ته په کتو دا چې زکات ورکول ،د زکات ورکوونکي په مال او پانګه کې د
ودی او زياتوالي المل ګرځي ،په دې اړه امام راغب اصفهاني وايي (:هو النمو الحاصل عن برکة هللا تعالی) .زکات
عبارت دی له هغه ودی او زياتوالی څخه چې د الهي برکت په اثر په مال کې راځي .المفردات للراغب کلمة (زکاة)
د زکات اصطالحي معنا:
زکات د شريعت په اصطالح کې ،د هغه مال څخه عبارت دی چې په ځانګړي شرائطو سره مشخصو مستحقينو ته
د نصاب د خاوندانو څخه ورکول کيږي.
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مالعلی القاری رحمه هللا زکات داسې تعريف کړ دی ( :اسم لمايخرجه االنسان من حق مالي هلل تعالی فی زمن
مخصوص لطائفة مخصوصة علی وجه مخصوص) .د مال علي القاري د صحيح البخاري مختصره شرحه (.)3/3
يعنی :زکات د هغه هللا جل جالله پوری مربوط مالي حق نوم دی چې انسان يې په مخصوص وخت کې خاصو خلکو
ته په مخصوصه طريقه ورکوي.
زکات ته ددې وجې نه زکات وايې؛ چې زکات ورکوونکی د زکات په و رکولوسره دا هيله لري چې مال يې :د
نورو د حقونو او نفس يې د حرص ،بخل نه پاک شي او په عين حال کې په مال کې يې د خير او برکت د زياتوالي
اميد کوي.

توضيحات:
زکات د دين له ارکانو څخه دريم رکن او د اسالم له فرائضو څخه يوه فريضه ده.
د قرآن کريم په ( )3۲ځايونوکې د زکات کلمه راغلی ده چې په اکثرو ځايونو کې د زکات کلمه دلمانځه سره پيوسته
ذکر شوی ده .زکات د زمکې پر سر داسالم هغه يواځنی نظام دی چې د خلکو ترمنځ ټولنيزاو اقتصادي عدالت
تامينوي.
زکات د مال د پاکۍ  ،د مال د ودې او زياتيدو المل ګرځي .څوک چې د خپل مال زکات اداء کړي په حقيقت کې هللا
تعالی د ده د مال شر له ده څخه لرې کړ او څوک چې د خپل مال زکات د نفس په خوشحالۍ سره اداء کړي د ايمان
خوږوالی څکي.
د زکات اداء کول د انسانانو ټولنيزې اړيکې سره ټينګوي او د زکات ور کول د ټولنې د خلکو ترمنځ شفقت،
مهرباني او همغږي رامنځ ته کوي ،دا چې زکات اداء کوي لوی اجر لري ،پريښودل يې ګناه ده ،نو پر مسلمان
الزمه ده چې د هللا جل جالله راليږلي حدود وپيژني او د هللا حق اداء کړي او بيا د هللا تعالی په لوی اجر او ثواب
خوشحالي ترالسه کړي .
د زکات ورکول د زکات ورکوونکي په ايمان داللت کوي او په زکات سره د زکات ورکوونکي مال پاکيږي او
زياتيږي .د زکات په ورکولو سره د مال د نعمت شکر اداء کيږي او ټولنه د فقر ،تنګدستۍ او تنګسي څخه
خالصيږي.
زکات داسی فريضه ده چې فرد او اجتماع پاکوي ،زکات د ټولنې د پرمختګ او سوکالي المل دی چې په افرادو کې
د فضيلت تخمونه کري  ،او دا ډير څرګند تعبير دی چې د زکات په هکله يی ويلی شي چی :له يوی خوا ککړتياوې
له منځه وړي او له بلی خوا تکامل پيداکوونکی دی.
اوس چې افغانستان داستعمار له منګول و خالص شوی دی او په ولس کې ناتواني او اقتصادي ضعف راڅرګند شوی
دی ،د خلکو دالس نيوي غوره الر هغه د زکات حکم عملي کول دي؛ ترڅو په خپلو پښو ودريږو او د پرديو داحتياج
څخه خالص شو.
زکات په اسالم کې اساسي اقتصادي منبع ده چې اسالمي ټولنه رغوي او په ټولنه کې بې وزلي او فقر له منځه وړي.

د زکات اهميت :
-1زکات د قرآن کريم په آيتونو کې :
زکات اهميت ددې څخه ډير ښه معلوميږي چې هللا تعالی په قرآن کريم کې د زکات کلمه لمانځه سره پيوسته ذکر
صالَة َ َوآتُواْ َّ
الرا ِكعِينَ } البقرة )43 (:
الز َكاة َ َو ْ
کړی ده .هللا تعالی فرماييَ { :وأَقِي ُمواْ ال َّ
ار َكعُواْ َم َع َّ
ژباړه :او لمونځ قايم کړئ ،زکات ورکړئ او کوم خلک چې رکوع کوي( ماته سر ټيټوي) تاسو رکوع وکړئ.
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صدَقَةً ت ُ َ
س ِميع
ص ِل َ
س َكن لَّ ُه ْم َوّللاُ َ
صالَتَكَ َ
علَ ْي ِه ْم ِإ َّن َ
ط ِه ُر ُه ْم َوتُزَ ِكي ِهم ِب َها َو َ
هللا تعالی فرماييُ (:خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
ع ِليم}التوبة ) 103 (:
َ
ژباړه :ای پيغمبره! ته دهغوی له مالونو څخه د زکات په اخيستلو سره هغوی پاک کړه او ددوی لپاره د رحمت دعا
وکړه ځکه چې ستا دعا دهغوی لپاره د ډاډينې وسيله ده ،هللا هرڅه اوري او په هرڅه پوهيږي .
همدا رنګه د پيغمب رعليه السالم په زمانه کې د کفر څخه دتوبې نښانه لمونځ او زکات ورکول د شرط په توګه
س ِبيلَ ُه ْم} التوبة۵:
يادشوي دي}:فَإِن ت َابُواْ َوأَقَا ُمواْ الصالة َ َوءات َُواْ الزكاة َ فَخَلُّواْ َ
ترجمه :که چيرې دوی توبه وويستله او لمونځ يي وکړ او زکات يي ورکړ نو بيايې بريږدئ.
ين} التوبة11:
په بل آيت مبارک کې راځي}:فَإِن ت َابُواْ َوأَقَا ُمواْ الصالة َ َوءات َُواْ الزكاة َ فَإ ِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الد ِ
بالعکس څوک چې دخپلو مالونو زکات نه ورکوي د آخرت په ورځ به ورته سخته سزا وي او ددوی لپاره به خپل
س َب َّن الَّذِينَ َي ْب َخلُونَ ِب َما
مالونه لوی تکليف وي او دخپلو مالونو په وسيله به داغل کيږي .هللا تعالی فرمايي َ {:والَ َيحْ َ
سي ُ َ
ير ُ
س َم َاوا ِ
آت َا ُه ُم ّللاُ ِمن فَ ْ
اث ال َّ
ت َوال َ ْر ِ َوّللاُ
ض ِل ِه ُه َو َخي ًْرا لَّ ُه ْم َب ْل ُه َو ش ٌَّر لَّ ُه ْم َ
ط َّوقُونَ َما َب ِخلُواْ ِب ِه َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َو ِلِلِ ِم َ
ِب َما ت َ ْع َملُونَ َخ ِبير}آل عمران 180 :
ژباړه :کومو خلکوته چې هللا له خپل فضل نه ( مال) ورکړی کړې دی او بيا هغوی له بخيلۍ نه کار واخلي هغوی
دې دا نه گڼي چې دا بخيلي دهغو لپاره گټوره ده ،نه  ،دا د هغو لپاره ډيره بده ده څه شی چې هغوی په خپله شومتيا
راغونډوي هماغه به د قيامت په ورځ دهغو د غاړې طوق شي ،د اسمانونو او ځمکې ميراث يوازې د هللا دی او
تاسې چې څه کوئ هللا پرې خبر دی.
الىم يَ ْو َم يُحْ َمى
َب َو ْال ِف َّ
س ِبي ِل ّللاِ َف َبش ِْر ُهم بِ َعذَا ٍ
ب ٍ
همدا راز هللا تعالی فرمايي َ { :والَّذِينَ َي ْك ِن ُزونَ الذَّه َ
ضةَ َوالَ يُن ِفقُونَ َها ِفي َ
َار َج َهنَّ َم فَت ُ ْك َوى ِب َها ِج َبا ُه ُه ْم َو ُجنوبُ ُه ْم َو ُ
ور ُه ْم هَـذَا َما َكن َْزت ُ ْم لَنفُ ِس ُك ْم فَذُوقُواْ َما ُكنت ُ ْم ت َ ْك ِن ُزونَ } التوبة -3 (:
ظ ُه ُ
َ
علَ ْي َها ِفي ن ِ
)5
ژباړه :او هغه خلک چې سره او سپين زر خزانه کوي او هغه د هللا چل جالله په الره کې په مصرف نه رسوي (
يعنی زکاة ورڅخه نه ورکوي) ،د درد ناکې سزا زيری دوی ته ورکړه.
يوه ورځ به راشي چې همدا سره او سپين زر به د دوزخ په اور ګرم کړای شي او بيا به په هغو سره د دې خلکو
وچولي ،اړخونه او شاګانې وداغل شي ،دا ده هغه خزانه چې تاسې د خپلو ځانونو لپاره غونډه کړې وه ،واخلئ اوس
د خپلې زيرمه کړې شتمنۍ خوند وڅکئ .
-2زکات د رسول هللا صلی هللا عليه وسلم په آحاديثو کې:
د پيغمبر عليه السالم په آحاديثو کې د زکات ورکولو په اړه دومره زيات تاکيد شوی چې پيغمبرعليه السالم فرمايې
چاچې زکات ورکړ زما د توری څخه يي ځان وساته او ابوبکر صديق رضی هللا عنه هم د پيغمبرعليه السالم د وينا
په بارکۍ ته متوجه ؤ کله چې د پيغمبرعليه السالم د وفات څخه وروسته ځينې خلکو د زکات ورکولو څخه ډډه
وکړه؛ ابوبکرصديق رضي هللا عنه يي په اړه د مسلح جهاد اعالن وکړ او وه يي فرمايل( :وهللا لقاتلن من فرق بين
الصالة والزكاة ) الجمع بين الصحيحين ،للحميدي .ترجمه :قسم په هللا تعالی ،څوک چې د لمانځه او زکات ترمنځ
فرق کوي زه به ورسره وجنګيږم.
َمس ُ :
ش َهادَةِ
زکات د ايمان دريم مهم رکن دی .د زکات په اړه پيغمبرعلی السالم فرمايلي دي«:بُنِي االسالَ ُم علی خ ٍ
صالَةَِ ،وإيت َِاء َّ
أن الإلَهَ إالَّ هللاُ َو َّ
ضانَ » .متفق عليه
سو ُل هللاَِ ،و إقَ ِام ال َّ
أن ُم َح َّمدا ً َر ُ
وم َر َم َ
ص ِ
الزکَاةَِ ،وال َحجَِ ،و َ
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ژباړه :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل  :اسالم په پنځو بنسټونو والړ دی :گواهی ورکول دي چې د هللا نه
پرته بل هيڅ برحق معبود نشته او محمد د هللا رسول او راليږلی دی  .دلمانځه قايمول ،زکات اداء کول ،د بيت هللا
حج کول او د رمضان د مياشتې روژه نيول دي .
أرأيْتَ إِ ْن أدَّی َر ُجل زَ َكاة َ َما ِل ِه؟ فَقَا َل َر ُ
ار ُ
سو ُل هللاِ
وعن جابر رضي هللا عنه قال  «:قَا َل َر ُجل ِمنَ القَ ِ
سو َل هللاِ ! َ
وم  :يَ َ
ع ْنهُ ش َُّرهُ»  .رواه الطبرانی فی المعجم االوسط
َب َ
صلی هللا عليه وسلم َ :م ْن أدَّی زَ َكاة َ َما ِل ِه فَقَ ْد ذَه َ
ژباړه :له جابر رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي :د خلکو له ډلې يوه سړي وويل  :ای د هللا رسوله ! ما ته ووايه
که يو نفر د خپل مال زکات ورکړي ( نو د ده لپاره به څه وي ؟) رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل  :څوک
چې د خپل مال زکات ورکړي په حقيقت کې د ده د مال څخه ضرر لرې شوی دی.
علَي ِه َّن
وعن أبي کبشة النماري رضي هللا عنه  :أنه سمع رسول هللا صلی هللا عليه وسلم يقول  « :ثَالَثَة أق ِس ُم َ
َوأ ُ َح ٍدث ُ ُکم َحدِيثا فَاحفَ ُ
صدَقَ ٍة » رواه الترمذي
ص َما ُل َ
ظوهُ – قال – َمانَقَ َ
عب ٍد ِمن َ
ژباړه :له ابو کبشه االنماري رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي :د نبي کريم صلی هللا عليه وسلم څخه مې اوريدلي
دي چې فرمايل يې :درې څيزونه دي چې زه په هغه قسم يادوم او يوحديث به تاسې ته ووايم بايد هغه په ياد ولرئ او
ويې ويل د هيڅ بنده مال په صدقه نه کميږي .
همدا راز په محمدي شريعت کې د هغه چا لپاره سخت وعيد بيان شوی دی چې په مال کې يي زکات واجب وي خو
زکات نه ورکوي  .په يو حديث کې داسې راځي:
يؤ ِد زَ کَاتَهُ ُمثِ َل لَهُ َمالُهُ
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم َ « :من آت َاهُ هللاُ َماالً فَلَم َ
َان ،ي َ
يوم ال ِقيا َم ِة ُ
ک ،أنَا
هز َمت َي ِه– يعني بشدقيه – ث ُ َّم يقُو ُل  :أنَا َمالُ َ
يوم ال ِقيا َم ِة ،ث ُ َّم يأ ُخذُ بِ ِل ِ
ش َجاعا ً َ
أقرع ،لَهُ زَ بِيبَت ِ
ط َّوقُهُ َ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
َ
َّ
ض ِل ِه .)...رواه البخاري
سبَن الذِينَ يَ ْب َخلونَ بِ َما آت َا ُه ُم ّللاُ ِمن ف ْ
(وال يَحْ َ
کَنزک ،ثم تَالَ :
ژباړه :له ابوهريره رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمايلي دي  :يوه چا ته
چې هللا پاک ډير مال ورکړی وي او هغه يې د مال زکات نه ورکوي ،د ده دغه مال به د قيامت په ورځ د يوه
سرخرييلي مار په بڼه ( هغه مار چې په سريې ويښته نه وي او دا د ده د زهر لرلو نښه ده ) وگرځي او دا مار به
دوه غاښونه لري هغه به د قيامت په ورځ ترخپل ملګري حلقه شي او بيا به هغه په دواړو ژامو ونيسي او بيا به ورته
سبَ َّن الَّذِينَ يَ ْب َخلُونَ بِ َما آت َا ُه ُم
(والَ يَحْ َ
وايي  :زه ستا مال يم او زه ستا خزانه يم او بيا يې دغه مبارک آيت تالوت کړَ :
ض ِل ِه) .
ّللاُ ِمن فَ ْ
په يو بل حديث پيغمبرعليه السالم فرمايي:
يؤدِي ِمن َها
ب َوالَ فِ َّ
ص ِ
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه قال  :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم َ «:م ِ
ب ذَ َه ٍ
ض ٍة الَ َ
اح ِ
امن َ
َ
هرهُ ؛
َار ،فَ ِ
َحقَّ َها ؛ إالَّ إذَا کَانَ يو ُم ال ِقيا َم ِة ُ
يکوي بِ َها َجنبُهُ َو َجبِينُهُ َو ظ ُ
أحمي َ
صفَائِ ُح ِمن ن ٍ
ص ِف َحت لَهُ َ
علَي َها فِي ن ِ
َار َج َهنَّ َم فَ َ
سبِيلَهُ  :إ َّما الى ال َجنَّ ِة َوإ َّما الى
يوم کَانَ ِمقدَ ُ
ُکلَّ َما بَ َردَت أ ِعيدَت لَهُ فِي ٍ
سن ٍة حتی يق َ
يري َ
ألف َ
ضي بَينَ ال ِعبَادِ؛ فَ َ
ارهُ خَمسِينَ َ
ار » مسلم
النَّ ِ
ژباړه :له ابوهر يره رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل  :هيڅ د طال او
نقرې څښتن نشته چې دهغه حق (زکات) نه ورکوي مگر دا چې د قيامت په ورځ به ورته د اور تختې شي
او د دوزخ په اور به گرمې شي د ده ډډه او ټنډه به پرې داغل کيږي او کله چې دا تختې يخې شي بيا به گرميږي په
هغه ورځ چې اندازه يې پنځوس زره کاله ده ،ترڅو د بندگانو ترمنځ حکم وشي او دوی خپله الره د جنت يا دوزخ په
لوري وويني .
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-3اجماع:
همدا راز د اسالم ټول امت په دې اجماع لري د زکات فرضيت او اهميت د توحيد دکلمي او دلمانځه څخه وروسته په
دريم ځای کې قرار لري.
امام ابن هبيره په خپل کتاب اختالف العلماء کې ليکلي دي (:وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان اإلسالم  ،وفر
فروضه) .ترجمه :ټول امت په دې اتفاق لري چې زکات داسالم له پنځو ارکانو څخه يو رکن دی او دهللا تعالی له
فرائضو څخه يو فر دی.

من

د زکات د مشروعيت حکمتونه:
دا چې هللا جل جالله يو حکيم ذات دی او غوره دين اسالم يې پر حکمت والړدی نو ټول الهي طاعتونو عبادتونه د
هغو په جمله کې :زکات هم ګڼ شمير حکمتونه لري چی ځينی يی په الندې ډول دی:
 -1د پاکۍ او طهارت ترالسه کول:
د زکات او صدقاتو د مشروعيت يو حکمت د مال او نفس پاکوالی او طهارت ترالسه کول دي ،ځکه د بريا او فالح
يو اساسي او عمده شرط د شتمن سړي له بخل نه باطني پاکوالی دی او انساني نفس آزاديدل دي د حرص له بنديخانی
نه  ،ښکاره ده چې د حرص او کنجوسی سپيره ستونزه لوی آفت دی چې هر سړی او هره ټولنه ور سره الس او
ګريوان وي ،کنجوسي د بريا مخه نشي ليدالی .لکه چې هللا تعالی د بخل او حرص نه ځان ساتل د بريا او کاميابۍ
شرط ګڼلی او فرمايلي يې ديَ }:و َم ْن يُوقَ ُ
ش َّح نَ ْف ِس ِه فَأُولَئِكَ ُه ُم ْال ُم ْف ِل ُحونَ {الحشر۹ :
ترجمه :څوک چې د خپل نفس له بخل نه وساتل شو ،هغوی بريالی دي.
د دی دليل چې زکات د شتمنو خلکو د نفس د طهارت او پاکی له حرص او بخل نه او د بيوزلو خلکو د حسد او کينې
صدَقَةً ت ُ َ
ط ِه ُر ُه ْم
د بيماری نه د خالصون سبب ګرځي ،دغه مبارک آيت دی چی هللا تعالی فرماييُ ( :خ ْذ ِم ْن أ َ ْم َوا ِل ِه ْم َ
علَ ْي ِه ْم }التوبة 103 :
ص ِل َ
َوتُزَ ِكي ِهم بِ َها َو َ
ددوی د مالونو څخه زکات واخله او دوی د زکات په وسيله د ګناهونو څخه پاک کړه.
 -۲مال سره د مينې ،حرص او بخل غريزې باندې واکمني او برالسۍ:
د زکات دمشروعيت بل حکمت دادی چې انسان په خپل نفس باندې داسې برالسی شي چې د مال او دولت سره د بې
کچې مينې او محبت غريزه يې د هللا تعالی دحکم تابع شي .د همدې امله رسول هللا صلی هللا عليه وسلم هغه صدقه
غوره بللې چې انسان د روغتيا سالمتی په لوړه سطحه او پاچايي په اوچت پړاوکې وي او صدقه وکړي.
لکه چې د پيغمبر عليه السالم نه و پوښتل شول ( :أي الصدقة أعظم أجرا؟) يعنی :د کومی صدقی اجر او ثواب ډير
ښه او غوره ده؟ پيغمبر عليه السالم په ځواب کې و فرمايل ( :أن تصدق و أنت صحيح ،شحيح ،تخشی الفقر و تأمل
الغنی وال تمهل حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفالن کذا و لفالن کذا و قد کان لفالن).متفق عليه
ترجمه :غوره ص دقه هغه ده چې د روغتيا او د مال را ټولولو حرص لري او د فقر نه ډار لري او د شتمن کيدو هيله
لری صدقه ورکړی نه دا چی صدقه نه ورکوي ترڅو چې مرګ درته راشي او بيا داسې وايي  :فاليي ته دومره
ورکړئ او فالنی ته هومره ورکړئ پداسی حال کې چی دغه مهال په خپله دبل چاپوری ارتباط پيداکوي (او د تا نه
دي).
نو بهتره صدقه هماغه ده چې انسان د هغه په واسطه د حب مال بخل له غريزی سره مقابله وکړي.
 -3ټولنيز تکافل (مالتړ او حمايت حمايت) :
د زکات د وجيبي او نورو صدقاتو د مشروعيت بل حکمت دادی چې زکات ډيره ښه او غوره الره ده د اجتماعي
تکافل د تحقق لپاره.
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ځکه کومه ټولنه کې چې د زکات مالونه په ښه او صحيح ټوګه اداء شي ،د دوستي ،محبت اړيکې د هغې ټولنې د
افرادو ترمنځ الښې او قوي کيږي چې په نتيجه کې د هغې ټولنې وګړي د نورو ډيرو ټولنو نه زيات د الهي رحمت
مستحق ګرځي .په همدې اساس هللا جل جالله د زکات ورکول د خپل رحمت د اسبابو څخه بولي .
ع ِن
ض يَأ ْ ُم ُرونَ ِب ْال َم ْع ُر ِ
ددې خبرې دليل د هللا تعالی دا قول دیَ {:و ْال ُمؤْ ِمنُونَ َو ْال ُمؤْ ِمنَاتُ بَ ْع ُ
ض ُه ْم أ َ ْو ِليَاء بَ ْع ٍ
وف َويَ ْن َه ْونَ َ
صالَة َ َويُؤْ تُونَ َّ
ع ِزيز َح ِكيم{التوبة ۷1 :
الز َكاة َ َويُ ِطيعُونَ ّللاَ َو َر ُ
ْال ُمن َك ِر َويُ ِقي ُمونَ ال َّ
سيَ ْر َح ُم ُه ُم ّللاُ ِإ َّن ّللاَ َ
سولَهُ أ ُ ْولَئِكَ َ
ترجمه :او نارينه مومنان او ښځينه مومنانی يو د بل دوستان او (مرستندوی) دي په نيکو امر او له بدو منع کوي او
لمونځ کوي ،زکات ورکوي او د هللا او د هغه د پيغمبر اطاعت کوي همدوی دي چې هللا جل جالله به يې ډير ژر
خپل رحمت الندی راولي هغه برالسی حکمت واال دی.
اسالمي دين دا نه قبلوي چې په اسالمي ټولنه کې داسی کسان ميشت وي چې ځان لپاره مناسب معيشت هستوګنځی،
لباس او خوراک ونلري.
دا هغه اړتياده چې بايد مسلمان وګړي يې د نورو اړتياو سره د خپلو هڅو او کوښښونو له الری ترالسه کړي خو که
چيرې کوم انسان په اسالمي ټولنه کې په دې کار قادر نه شي چې ځان ته د ژوند مناسب لومړني توکي پيدا کړي نو
بايد دغه اړتياوې د ټولنی د وګړو په واسطه پوره او تضمين شي نو د زکات او نورو صدقاتو وجيبه يواځينی اساسي
الره ددغه اجتماعي کفالت ده .چی د اسالم له لوري مشروع او ټاکل شوی ده.
 -۴فقيرانو او مسکينانو سره خوا خوږي او مرسته:
د زکات د وجيبې او نورو صدقاتو د مشروعيت بل حکمت دادی چې د زکات ورکول مسکينانو ته ،د هغوی سره د
خواخوږۍ او مرستې ډګر شميرل کيږي .زکات د بيوزالنو دوستي او خوښي ترالسه کول دي او د کينې او حسد له
منځه وړلو المل ګرځي .زکات هغه څه دي چې له برکته يي ددوو طبقو شتمنو او بې وزلو ترمنځ واټن له منځه ځي
او يو بل ته نږدې کيږي.
 -5د فقر اونيستۍ د کمولو لپاره مبارزه:
د زکات وجيبی او نورو صدقاتو د مشروعيت بل حکمت دادی چې زکات او صدقات د فقر په ضد او فقر لری کولو
کې ډيره اړينه اغيزه لري.

د زکات ګټې:
.1
.۲
.3
.۴
.۵
.6
.۷
.8
.۹
.10
.11
.1۲
.13
.1۴

زکات د اسالم د ارکانو څخه يو رکن دی او د ايمان له ستنو څخه يوه ستن ده.
په زکات سره مسلمان ته دنيوي او اخروي نيکبختي حاصليږي.
د زکات په ورکولو سره هللا جل جالله انسان ته اجر ورکوي.
د زکات په ورکولو سره مالي عبادت ترسره کيږي؛ ځکه زکات مالي عبادت دی .
د زکات ورکول د مسلمان زړه ته اطمينان او ارامي وربښي .
په زکات سره د زکات ورکونکي نفس د بخل څخه ساتل پاکيږي.
د زکات په ورکولو سره د فقيرانو او مسکينانو الس نيوی کيږي.
د زکات په ورکولو سره د ټولنې څخه د فقر او بې وزلۍ ټغر ټوليږي.
د زکات په ورکولو سره دفقيرانو او مسکينانو زړونه د حسد او کينې اودښمنيو څخه پاکيږي.
د زکات په ورکړې سره بيوزالن د نا اميدۍ له مر څخه نجات مومي.
د زکات په ورکړې سره په مال کې زياتوالی او برکت رازي او له آفتونو څخه خالصيږي.
د زکات په ورکولو سره د دوستی ،سخاوت او نورو ته پاملرنی نيالګی وده کوي.
د اجتماعي تکافل او يووالی تحقق .
د زکات په ورکولو سره اقتصادي پر مختګ راځي او دخلکو اقتصادي وضعيت ښه کيږي .
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.1۵

زکات د نفس د پاکۍ وسيله او د بخل عالج دی او د مال لپاره برکت او د شرنه د هغه ساتنه ده .

.16

څوک چې د زکات په ورکولو خپل نفس پاک کړي ،د ايمان خوږوالی به ومومي .

.17

هر مال چې زکات يې ورکړشي هغه ته خزانه نه ويل کيږي .

د زکات مستحقين:
د زکات مستحقين آته ډوله خلک دي چې هللا جل جالله په دې آيت شريف کې ياد کړي دي:
س ِبي ِل
س ِبي ِل ّللاِ َواب ِْن ال َّ
ين َو ْال َع ِ
( ِإنَّ َما ال َّ
الر َقا ِ
املِينَ َ
َار ِمينَ َوفِي َ
صدَقَاتُ ِل ْلفُقَ َراء َو ْال َم َ
ب َو ْالغ ِ
علَ ْي َها َو ْال ُم َؤلَّفَ ِة قُلُوبُ ُه ْم َوفِي ِ
سا ِك ِ
ع ِليم َح ِكيم ) التوبة 60 :
ضةً ِمنَ ّللاِ َوّللاُ َ
فَ ِري َ
ژباړه :دا د زکاة مال يواځې د فقيرانو او مسکينانو لپاره دي او د هغو خلکو لپاره دي چې د زکات را ټولونکي وي
او د هغو لپاره دي چې د هغوی زړونه په الس راوړل مقصد وي .دغه راز دا د مريانو لپاره دي چې ځانونه پری
آزاد کړي او د پوروړو د مرستې لپاره دي او د هللا جل جالله په الره کې تلونکو لپاره دي ( مجاهدين او مسافر)
زکات د هللا له لوري يوه فريضه ده او هللا تعالی په هرڅه پوهه او حکمت واال دی .
غنيانو او بنی هاشمو ته زکات ورکول جواز نه لري.
په يو حديث کې پيغمبر عليه السالم فرمايي :وعن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما ،عن النبي صلی هللا عليه وسلم
س ِوي » ابوداود والترمذي
قال « :الَت َِح ُّل ال َّ
صدَقَةُ ِلغَنِيَ ،والَ ِلذِي ِم َّرةٍ َ
ژباړه :له عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما څخه روايت دی وايي رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل :د زکات
ورکول غني ته حالل نه دي او نه هم روغ او سالم شخص ته .
المس ِک ُ
َانَ ،ولَ ِک ِن
يس ِ
وعن أبي هريرة رضي هللا عنه عن النبي صلی هللا عليه وسلم قال  « :لَ َ
ين الَّذِي ت َُردُّهُ الکلَة َوالکلَت ِ
المس ِک ُ
اس إل َحافا ً » البخاري
ِ
يس لَهُ غنىَ ،ويست َحيي أو الَيسأ َ ُل النَّ َ
ين الَّذِي لَ َ
ژباړه :له ابوهرير رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي  :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم وفرمايل  :مسکين هغه نه
دی چې په يوه مړۍ او يا دوه مړۍ پسې د خلکو د دروازو تر شا ودريږي ،بلکې مسکين هغه دی چې دهغه سره
مال نه وي او حيا کوي ( د چا نه څه نه غواړي) او يا دا چې د خلکو څخه يې په ډير اصرار نه غواړي .
وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث رضي هللا عنه ،قال  :قال رسول هللا صلی هللا عليه وسلم « َّ
ت
صدَقَا ِ
إن َه ِذ ِه ال ًّ
اسَ ،وإنَّ َها الَت َِح ُّل ِل ُم َح َّم ٍد َوال آل ِل ُم َح َّم ٍد »  .رواه مسلم
سا ُخ النَّ ِ
إنَّ َما هِي أو َ
ژباړه :له عبدالمطلب بن ربيعه ب ن حارث رضي هللا عنه څخه روايت دی وايي :رسول هللا صلی هللا عليه وسلم
وفرمايل  :يقينا ً داد زکات مال د خلکو ناپاکۍ ده او دا د محمد او د ده د کورنۍ لپاره روا نه ده .
په قرآني آيتونو او دپيغمبر دآحاديثو له پلوه د زکات ورکولو کسان معلوم دي او پرته له دوی څخه بل چاته يا په ځای
کې مصرفول يي جواز نه لري .د زکات مصرف په الندې ډولونوکې منحصر دی او نوروته يې ورکول صحيح نه
دي او هغوی دا دي :
.1

فقراء  :د فقير جمع ده  :هغه چاته ويل کيږي چې نه مال ولري او نه کسب اوکار.
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مساکين :د مسکين جمع ده  :هغه چاته ويل کيږي چې مال هم لري او د کار خاوند هم دی او يوه اندازه
.۲
کفايت يې هم پرې کيږي خو په ټوليزه توگه د ده لومړنۍ اړتياوې نه پوره کوي د مثال په توگه يو نفر اووه يا اته
درهمه لري خو د ده کفايت په لس درهمه کيږي.
العاملون عليها :يعنی هغه کسان چې د زکات په راټولو او د هغه په حساب او کتاب او مستحق ته د هغه په
.3
رسولو اخته وي نوداسې چا ته د زکات له ماله اجوره ورکول کيږي ولوکه مالداره هم وي .
المؤلفة قلوبهم :دوی هغه کسان دي چې تازه يې اسالم ته مخه کړې خو تر اوسه ايمان د دوی په زړونو کې
.4
ځای نه وي نيولی ـ دې کسانو ته د زکات مال ورکول کيږي  ،ترڅو زړونه يې اسالم قبلولو او د ايمان د قوت لپاره
گټور تمام شي او د دوی نورو همجنسو ته ترغيب او هڅونه شي.
وفی الرقاب :د غالمانو څخه عبارت دي ـ د علماوو په وينا مکاتب غالم ته بايد د زکات پيسې ورکړل شي ،
.۵
ترڅو خپل بادار ته يې ورکړي او ځان پرې آزاد کړي .
.6

الغارمون :د غارم جمع ده يعنی قرضدار چې د ده مال او شته د قرضونو د اداء کولو لپاره کفايت نه کوي .

.7

وفي سبيل هللا :د هللا په الرکې ( دجهاد او طالب العلم لپاره ).

ابن السبيل  :دهغه مسافر څخه عبارت دی چې د سفر توښه يې په سفر کې خالصه شوې وي ،نو بايد دومره
.8
زکات ورکړ شي  ،ترڅو دی خپل کورته پرې ورسيږي که څه هم مالداره او بډای وي.

أقول قولي هذا ،استغفرهللا لي ولکم ولسائر المسلمين
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