بسم اهلل الرمحن الرحيم

و َأ ِقميُوا أ َّلص ٰلوة وأتُوا أ َّلزك َٰ وة
ا
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زكوة انسس بيسرا حقوق نو حساب

زكوة نو ثواب انسس امهية:

منازروزه انسس حج ين مثل زكوة اسالم نا  7دعائم ما سي ايك اهم دعامة ؛ ،زكوة خدا نو حق ؛ ،اهلل تع قرآن

جميد ما  13جككه مؤمنني نسس مناز ثثرٌهوانو انسس زكوة اداء كروانو فرمان كيدو ؛،

و َأ ِقميُوا أ َّلص ٰلوة وأتُوا أ َّلزك َٰ وة،
(بقرة )43 -

هر مؤمن ثثر واجب ؛ هك ورس ما ايك وار زكوة اداء كرسس ،دعاة كرام هي مؤمنني نو ثواب ككونا ككون زيادة هتائي هت
خاطر ،شهر رمضان ما زكوة اداء كروانو ارشاد فرمايو ؛ ،قرآن ما ككهين جككه خدا تع هي زكوة نا اداء نا كرنار

واسطسس جيت نو -جنة نو  -وعدو كيدو ؛،

قد َأفلح من تز َّ ّٰك ۞ وذكر أس ِرب ِهۦ فص َّ ّٰل ۞
االعلى 14،15 -

"جيت اهنا واسطسس هج زكوة اداء كرسس ؛ ،هج اهنا رب نسس ياد كري نسس بندككي كرسس ؛"

زكوة نو Collection and Distribution
زكوة ين رقم زمان ما موجود حق ناصاحب ،يعين امام الزمان انسس ستر ما داعي الزمان ،نا هاهتـ مبارك ثثر عرض
كرسس توج قبول هتائي ،سيدنا القاضي النعمان رض فرماوسس ؛ هك خدا تع وه شخص ين زكوة قبول نتهي كرتا ،هج
حق نا صاحب نا سيوا كوئي بيجا نا نزديك اداء كيدي هوئي .صدقة ين رقم يا بيجا كوئي امداد ين رقم ححاهسس هت
شخص نسس اْثثي سكائي ،ثثن زكوة ين رقم امام نا ستر نا نزديك داعي الزمان نا اْثثيسس هج نسس رزا اْثثي هوئي ،اسس
صاحب نسس اداء كرسس توج زكوة قبول هتائي.
داعي ثثر واجب ؛ هك رسول اهلل صلع نا شهزادة امام الزمان عم نا نائب ين خوشي سي زكوة لسس انسس اهنا رصول
مطابق تقسيم كرسس ،خدا تع رسول اهلل صلع نسس قرآن جميد ما حكم ما فرماوسس ؛،

اّلل َِسيع ع ِلم
خُذ ِمن َأموا ِلهِم صدقة تُطه ُِر ُه وتُز ِك ِهيم ِبِ ا وص ِل عل ِهيم ۖ ا َّن صَلتك سكن لَّهُم ۗ و َّ ُ
ِ
(التوبة )103 -

"لوككو نا مال ما سي زكوة لو تاهك هي ثثاك هتائي انسس اهنا حق ما دعاء كرو ،اْثثين دعاء اهنا واسطسس سكون نو سبب بنسس
؛ ،خدا تع سننار ؛ انسس جاننار ؛" ،
رسول اهلل صلع بيذاهت الشريفة اْثثين حضرة ما زكوة عرض كرنار ين زكوة قبول فرماوتا ،انسس بيجا ككامو ما اْثثنا طرف
سي زكوة ليوانسس هر سال صاحبو نسس موكلتا.
زكوة امهية ككهين ؛ ،امها سي ايك اهم مقصد قوم ين خري خواهي ؛ ،اسالم ما قوم ين هببودككي انسس مواسات ين
ككهين امهية ؛ ،اسالم ما زكوة نسس فرض كري نسس قوم نا خوش حال لوككو نو مال ضرورمتند ين مدد خاطر وثثرائي
؛.
قرآن ين ايك اْية ما زكوة نو مال  8قسم نا لوككو ما تقسيم هتائي ،اهين ذكر ؛،

ات ِلل ُفقرا ِء والمسا ِكيِ والعا ِم ِلي علهيا وال ُمؤلَّف ِة قُلُوِبُ ُم و ِف ِالرق ِاب والغ ِار ِمي و ِف سبِيلِ َّ ِ
الصدق ُ
اّلل
ان َّما َّ
ِ
السبِيلِ ۖ ف ِريضة ِمن َّ ِ
اّلل ع ِلم ح ِكم
اّلل ۗ و َّ ُ
واب ِن َّ
(التوبة )60 -
"زكوة نو مال فقريو ،مساكني ،زكوةين وصويل نا خدمة ككزار ،لوككو نا دلو جيتوا ،غالمي سي ازادككي ،دَين سي
ححهوراوا ،خدا ين راه ما ،مسافر ين مدد واسطسس خرححو جائي ،اهلل طرف سي اْ فرض ؛ ،اهلل عليم حكيم
؛".
اْ نا االوه زكوة انسس بيجا واجبات دعوة نا كامو ناسس اجنام ديوانسس ضروري ؛.

مقدمة

زكوة انسس واجبات نا حساب ين بناء قران ،حديث انسس ائمة نا عمل انسس اقوال ثثر ؛،
زكوة  calculateكروا نا قوانني قران جميد ،رسول اهلل صلعين سنة انسس حديث ،امري املؤمنني موال نا علي صلع نا
كالم ،فاطمي امامو نا بيانو انسس عمل انسس اهنا دعاتو نا بيانو انسس عمل ما ذكر ؛.

هج مثل قران ما مناز نو فرمان آيو انسس رسول اهلل صلع هي بتايوكئي مناز ثثرهسس ،كوارسس ثثرهسس ،كيم ثثرهسس (تو دن ما
 5فرض  -هنيطط هك  6يا  7يا 20فرض) هي ج مثل زكوةنو فرمان اْيو ،تو رسول اهلل صلع هي مؤمنني نسس بتايو هك كينا
اوثثركتنو واجب ؛ .اْم }  random figureهن موكي سكائي .زكوة رسول اهلل صلع نا ارشاد مطابق اْثثسس تو ككنائي.
اْ زكوة نا قوانني تفسري سي دعوة ين كتابو ما بيان اْيا ؛  ،خاصة سيدنا قاضي النعمان رض ين كتابو ما ،هج قاضي
النعمان معز امام عم نا قاضي القضاة هتا .هي كتابو ما سككال سي اهم دعائم االسالم (جزء  – ١ص  )٣٢٦-٢٩٧انسس
اهنا ساهتسس خمتصر االثار انسس كتاب اهلمة (ص  .)٧٦-٦١ستر نادعاتو هبي زكوة نا بارا ما ككهنا مسائل بيان كيدا ؛.
جيم جيم دنيا ما نوي نوي طرح ين  incomeوجود ما اْوسس ؛ ،جيم جيم نوي نوي ريت سي كمائي هتائي ؛،
امي امي دعاتو اهين زكوةلسس ؛ انسس امامونا فقه نا مطابق مسجهاوسس ؛ .ستر نا زمان ما زكوة نا مسائل آ كتابو ما بيان
؛ :كتاب احلواشي ،مسائل سيدي امني جي بن جالل ،جمموع مسائل الفقه  ،سيدنا طاهر سيف الدين نا
رسائل ،انسس شفويا ( )orallyهبي دعاتو هي جواب ديدها ؛،
اْ زمان ما زكوة انسس واجبات نا قوانني كيم  applyهتائي ؛ هي  53ما داعي املطلق سيدنا خزمية قطب الدين

رض

ين رزا سي ١٤٣٦هـ ما ثثيش كروا ما اْ يا هتا ،آجسس سيدنا قطب الدين نا وارث  ٥٤ما داعي سيدنا طاهر
فخرالدينطع ين رزا سي دوباره نشر كروا ما آوسس ؛ ،سيدنا فخر الدين اثثنا ويل الزمان انسس هادي انسس رهرب ؛.
رسول اهللصلع نا شريعة ثثر هداية دسس ؛ صراط مستقيم ين طرف هداية دسس ؛.اْ مقام واسطسس سيدنا محمد
برهان الدين انسس سيدنا قطب الدين هي تيار كيدها ؛.

-زكوة انسس واجبات نو حساب

زكوة هر سال اْ حساب سي واجب ؛ :متارا مال ما سي ححاليسمو حصه ( - %2.5اري تكا) ككهر نا cisab

خرححاؤ باد كرا بعد.

Fixed assets .1

 Fixed assetsيعين زمني seiahs ،buildings ،انسس  machineryاهنا ثثر زكوة فقط ايك وار واجب هتائي

؛ .ثثهلسس خريدسس هت وقت ،انسس هر سال هنيطط واجب هتايت .هي  fixed assetsخريدوا نسس متيطط هج رقم واثثري
رهيا ححهو اهنا ثثر اككر متيطط زكوة هبري ححكا ححهو تو خريدي ين وقت واثثس هبروي زكوة هنيطط واجب هتايت.

 Fixed assetsوححيو هت وقت هج نفع نقصان هتائي ( )losses/realized gainاهنا ثثر زكوة واجب هتائي ؛.
 Fixed assetsهج متيطط واثثر تا هوئي انسس جتارة واسطسس هن هوئي ،جيم متارو رهوا نو مكان ،اهنا ثثر زكوة واجب
نتهي.
شري ( )share, stocksين زكوةنوحساب

زكوةنا حساب واسطسس  stocksنسس  fixed assetsككنوا ما اْوسس ؛ Fixed assets .ين زكو ة نا حكم مطابق seiahs

نو زكوة فقط ايك وار واجب هتائي ؛  seiahsخريديت وقت - ،انسس اككر جو sharesهج رقم سي خريدتا هوئي
اهنا ثثر زكوة عرض كري ححكا هوئي تو خريدوا ين وقت دوباره واجب هنيطط هتايت،
 Sharesوححيواين وقت هج نفع هتائي اهنا ثثرزكوةواجب ؛ (، )realized gain
 Sharesين قيمة ودهي هوئي مككروححيائي هن هوئي ( )unrealized gainتو هجي زكوة واجب هنيطط هتايت .ورس
ما هج  stocksوححياهوئي اهنو نفع نقصان نوسروالو كري-ثثححهي هي سرواله ثثرزكوةنو حساب كرسس.

Liquid assets .2

 Liquid assetsيعين نقد روثثيا ( )cashانسس ححبت ( ، )savingsانسس متاري دكان يا  businessنا مال ين قيمة – اككر
هي مال ين قيمة اْ سال ما جيم ين تيم رهي هوئي يا ودهي هوئي تو زكوة واجب هتائي ؛ ،اككر ككهيت هوئي تو اهنا
ثثرزكوة واجب نتهي.

Income .3

اْ مد ( )incomeيعين وظيفة ،جتارة ما نفع ،زمني يا مكان نوكرايو . dividends, royalties, etc. ،اْ

سككلي ححيز ثثر زكوة واجب هتائي ؛.

هج  lanifرقم ثثرزكوة واجب هتائي ؛ هت نو حساب اْ مثل كرو :اْ سككلي ححيز ين  nenقيمة امريو:

 fixed assets )1ين خريدي ين قيمة ( اككر  applyهتايت هوئي) ،
 )2متام  fixed assetsهج وححياهوئي اهنو نفع (، )net realized gain
،liquid assets )3
 )4وظيفة.
آ ححارححيزنا سرواال ما سي سي  basicخرححاؤ باد كرا (مجن ،كرايا ،كثثرا)utilities ،
اككر متاري اْمد انسس " liquid assetsنصاب" كرتا كم هوئي ،يعين امها سي  cisabخرححاؤ هن نكلتاهوئي يا just

نكلتا هوئي تو متارا ثثرزكوة واجب هنيطط هتايت .مككرمتنسس بركة واسطسس هناين رقم هت ساهتسس اداء كروي جويسس .رسول
اهلل صلع فرما وسس ؛ هك متنسس اككر فقر اْوسس تو زكوة اْثثينسس خدا ساهتسس جتارة كرو (متارا رزق خريدوا واسطسس).
كوئي بيجا عمل ما قصور هوئي هت نا سبب زكوة ليؤو منع هن هتئي سكسس،

بيسرا واجبات

زكوةنا عالوة خداتعهي بيسرا واجبات هبي فرض كيدها ؛ .انسس رسول اهلل صلع هي مو النا علي صلع هي اثثنا امامو يسس
انسس اثثنا دعاتوهي اهنو بيان كيدهو ؛ .اْ واجبات عرض كروا ما عظيم شرف ؛ .مؤمنني اهين حيثية مطابق ككهنا

زيا دة عرض كرسس ،انسس طيب النفس سي عرض كرسس،

مخس

ا مدنو ثثاححنمو حصة( (20%هر سال حق نا صاحب نسس زكوة نا ساهتسس عرض كرسس .اهلل تع قران جميد ما مخس

واجب كرسس ؛ " متيطط جانو هك هج هبي متنسس غنيمة نو مال ملسس امها سي ثثاححنمو حصة (مخس) اهلل واسطسس ،رسول
اهللصلعواسطسس ،ذو القرىب واسطسس ،يتيم واسطسس ،مساكني واسطسس انسس مسافر واسطسس ؛"،

وأعل ُم ٓوا َأن َّما غ ِنم ُت ِمن َشء فأَ َّن ِ َّ ِّلل ُ ُُخس ُه ۥ و ِل َّلر ُسولِ و ِ ِِلى أل ُقر ٰب وأليَتٰم ٰٰ
ِيل ان ُك ُنت ءام ُنت بِأ َّ ِّلل وما َأنزلنا ع ّٰل عب ِدن يوَ أل ُفرق ِان يوَ
وألمسٰ ِكيِ وأب ِن أ َّلسب ِ
ألتقٰ أ ِلجمع ِان وأ َّ ُّلل ع ّٰل ُ
ڪ ِل َشء ق ِدير
(سورة االنفال)٤١ :

سيدنا القاضي النعمان فرماوسس ؛هك "امامو ( انسس دعاتو) زكوة جربًا لسس؛ كيم هك هي خدا نو حق ؛ ،مككر هي لوككو

نسس ثثورو مخس هبروا ثثر جرب هنيطط كرتا كيم هك هي اهنو حق ؛.انسس اهنسس اختيار ؛ هك هي جربا لسس يا امها هتوري

ححهوت اثثسس" (كتاب اهلمة ص)٦٧

واجب تو ككهنو؛.جتنو بين سكسس اتنو زيادة سي زيادة اداء كرسس ثواب اتنو زيا دةملسسس.

مخس ين معىن انسس مقصد سيدنا القاضي النعمان كتاب اهلمة ما اْمثل بيان فرماوسس ؛ (ص .)٦٧-٦٥

”اهلل تعاىل هي رسول اهللصلع انسس رسول اهلل صلع نا اهل بيت نسس -امامو نسس امني بنايا ،انسس لوككو سي زكوة نو ليوو
انسس تقسيم كرؤو اهنسس سونثثو .اهللتع هي امامو ثثر زكوة حرام كيدهي ؛ انسس امامو نسس زكوة نو مال ثثوتانا واسطسس انسس

ثثوتا نا قرابة نالوككو واسطسس استعمال كرؤو منع كيدهو ….

اهنا عِوَض ما خداتع هي امامو نا واسطسس مخس نو حق كيدهو.

مخس مؤمنني ثثر واجب ؛ ،انسس هي آمدثثر ايك ج وار واجب هتائي ؛ ،زكوة ين مثل هنيطط هج مكرر مال ملكة

ثثر هر سال واجب هتائي ؛.

زكوة نا ساهتسس مؤمنني ثثر غنيمة ين آمد ما سي مخس واجب ؛ هج امام الزمان عم نسس عرض كرسس(،انسس امام عم نا

ستر ما داعي نسس عرض كرسس) ،غنيمة فقط جنكك ين غنيمة نا مال نسس هنيطط كهتا بلكسس هج كئي متيطط كماؤ اهنسس غنيمة

نام ثثرهسس ؛.

جعفر الصادق امام عم فرماوسس ؛ :اهلل تعاىل هي عباد اهلل مؤمنني نا آمد ما ما سي مها را واسطسس مخس واجب
كيدو ؛ .هي مهارو حق كيدو ؛ .هج كوئي مهارو حق هنيطط اْ ثثسس ،هج كوئي مهارو حصة اهين آمد ماسي هنيطط
عرض كرسس ،اهنسس اهلل تعا ىل كوئي حق يا حصة هنيطط اْ ثثسس".

هجي بيسرا واجبات ما متارو اختيار ؛هك سوطط رقم عرض كرو:

زكوة الفطر

فطره (زكوةالفطر) :ككهر ما هر شخص ثثر ماهتا ديت واجب ؛ .اهنسس عيد الفطر ثثهال عرض كرؤو واجب ؛ هنيطط

تو روزا ححرتا نتهي ،فطره فقراء انسس مساكني ثثر هبي واجب ؛.ككهر نا دهين اهنا قرابة نا لوككو طرف سي انسس اهنا
خادمو نا طرف سي فطره اداء كرسس،

رسول اهلل صلع نا زمان ما فطره ايك كيلو ككرام (ايك صاع) ككهؤ يا جؤ يا متر يا زبيب يا اهنو هباؤ هتو .ائمة فاطميني
هي فطره ين رقم ححاندي نا هباؤ ساهتسس جوري ،ايك درهم انسس ايك درهم نو ححهتو حصه (–11/6 Dirham

يعين هك )3.471 gramsخالص ححاندي ماهتا ديت .شهر رمضان ١٤٣٧هـ ما 3.471ككرام مهنا نا ححاندي
نوهباؤ نا حساب سي ₹135.00 :روثثيه ؛ GB £ 1.6 ،US $ 2.00 ،

حق النفس

كوئي مؤمن مؤمنة ككرري جائي اهنا طرف سي اهنا قرابة نا لوككو حق نا صاحب نسس اهنا نفس نا ثواب نا خاطر حق

النفس عرض كري سكسس ؛ .مؤمنني ثثوتانا نفس نا ثواب خاطر هبي حق النفس عرض كري سكسس ؛ .حق
النفس نو حساب  ١١٩عدد نا ككولوا سي هتائي ؛(.مثال)10 X 119 :

كفارة الذنوب

ككناهو (ذنوب) نا كفارة واسطسس عرض هتائي ؛ .هر سال هناين رقم زكوة نا ساهتسس ،انسس جيوارسس واجب هتئي هوئي
تو زيادة رقم كوئي ككناه ين كفارة ما.

فريضة نا روزه ين كفارة

هج ككئي سال شهر رمضان نا فوت هتيا هوئي بيماري يا بئريو نا ايام سبب .ا كفارة ين رقم هر روزه هج فوت هتيا
هوئي اهنا عوض ما (½ Kgصاع) اناج ين قيمة اداء كرسس.

منة:

كوئي رقم نذر يا منة ماين هوئي كئي اميد ين متامية واسطسس اهنسس زكوة نا ساهتسس هر سال اداء كرسس ،انسس بيسرا
عالحده مواقع ما.

نذر املقام

عم

امام الزمان عم ين آ منة ؛،كوئي اميد ين متاميةنا واسطسس ،زكوة ساهتسس هر سال اداء كرسس انسس بيسرا عالحده

مواقع ما.

جنوى

داعي انسس مراتب نو سالم هج هر سال زكوة نا ساهتسس عرض كرسس انسس عالحده مواقع ما .اهلل تع قران جميد ما
فرماوسس ؛ " اسس مؤمنني متيطط رسول اهلل صلع نانزديكاؤو تو جنوى عرض كرو هي متارا واسطسس خري ؛ انسس ثثاك

؛ .مككر متارا سي امكان هن هتائي تو خدا غفور رحيم ؛"

يٰأَيُّہا أ َّ ِِلين ءامنُ ٓوا اذا ن ٰـجي ُ ُت أ َّلر ُسول فق ِد ُموا بي يدى َنو ٰٮ ُك صدقة ذ ِٲل خي ل َّ ُك و َأطه ُر
ِ
فان لَّم ِتدُ وا فا َّن أ َّّلل غ ُفور َّر ِحم
ِ
ِ
(سورة اجملادلة.)١٢ :

امي ذكر اوسس ؛ هك هج وقت اية اتري تو موالنا علي صلع ثثهال صاحب هتا هج جنوى عرض كيدا  .اثث رسول
اهللصلع نا نزديك ايا نسس ايك درهم عرض كيدو .آثث مهيشه هي مثل عمل كرتا رهيا( ،آ ذكر اهل السنة نا كتابو ما

هبي ؛ ،مثال الواحدي نا أسباب الزنول انسس العسكري نا كتاب االوائل)،

صلة االمام

عم

هي امام الزمان عم نوسالم ؛ هك هج هر سال زكوة نا ساهتسس عرض كرسس انسس هي ج مثل عيد ما انسس بيسرا مبارك

ميقاتو ثثر ،محمد الباقر امام عم فرماوسس ؛" ،ايك ورس ككزري جائي انسس كوئي شخص مهنسس مهويت يا هناين رقم
هبي صلة عرض هن كرسس تو خدا تعاىل اهين طرف قيامة نا دن نظر هنيطط كرسس ،صلة ايك فريضة ؛ خدا تعاىل هي
شيعة نا اوثثر مهارا واسطسس قران ما فرض كيدي ؛" ،متنسس كوئي بِر هنيطط ملسس جهاطط لكك هج متسس ثثسند كرو ححهو
امها سي خرححو هنيطط" (سورة آل عمران( )٩٢ :دعائم اإلسالم ،جزء  ،١ص )٩٧

Fatemi Dawat

