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 د ِعلِم دين فضيلتونه
ٰے  يا رَبَّ امل :عطار جانشيِ  ُداعئے د امرِي  ”څوک چې دا رساهل ! طصف

اولويل که “  په باره کښې شوي سوالونه او جوابونه ۃاهِلُسنَّت نه د زکوے 
د واجبو او نٰيل صدقو ادا کولو توفيق ورکړې او د هغويئ واوري هغويئ هل 

  ۔په مال او عمر کښې برکت واچوې
هللُ عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلََمٰاِمنی بَِجاِہ َخاتَِم النَِِّبِیِّنین   .َصَّلَ ا

 رشيف فضيلت د  ُدُرود
لََمد آخري نيب  اٰلِٖه َوَس َيِْه َو اهلُل عَل َّلَ  فرض حج کوئ، ب  شکه د دې  :مبارک فرمان َص

اجر په شلو َغزواتو کښې د رشکت کولو نه زيات دے او په ما باندې يو 
   ۔ځل ُدُروِد پاک لوستل د دې برابر دے

د اۡۡلَبِۡيبَصلُّۡوا لََعَ  ُ لََعى ُُمَمى  َصَّلى اّٰلله
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 نه ورکولو څه نقطصانونه دي؟ ۃزکوے د  سوال:

لََمد خوږ آقا  جواب: َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل فرماِن اعيل شان دے، په َوچه او ملده، په  َصَّلَ 
درياب کښې، په زمکه کښې، په سمندر کښې چې کوم مال ضائع شوے 

 ۔نه ورکولو په وجه تباه شوے دے ۃزکوے دے هغه د 
مال چې په څه  ۃزکوے په يو بَل ځائ  کښې ئې ارشاد اوفرمائيلو: د  

 ۔هغه به تباه او برباد کړي (يعنې مکس شوے وي)کښې َګډ شوے وي 

 ه فرض کيږي؟لک ۃزکوے  سوال:

که چرې د چا رسه د ژوند د رضورتونو مثاًل د اوسيدو د پاره د  جواب:
زياتو دوه کور، د سورلئ د پاره د ګاډي، د اکريګر د پاره اوزار وغريه نه د 

طونه پوره رشاو نور )رايش  نايم پنځوست نيمو تولو سپينو زرو مايلت مالِ 
په دريو  ۃزکوے دې رسه رسه  ۔فرض کيږي ۃزکوے نو په هغه باندې  (يش

څزيونو باندې فرض کيږي: وړومب  څزي ثمِن اصيل يعنې رسه زر، سپني 
ه دې باندې که چرې دا د ژوند د رضورتونو نه زيات وي نو پ ۔زر او نعدې

دويم څزي د جتارت مال او دريم څزي َڅروونکي  ۔فرض کيږي ۃزکوے 
 ۔وئيل  يش“ سائِمه”فِقهې په اصفالح کښې  دڅاروي کومو ته چې 

اګر چې د دې څاروو رسه د هر چا 
تاجران  ۔واسفه نه راځي، خو په فقه کښې د دې هم پوره باب موجود دے

حرضات يا هغه زنانه د کومو رسه چې د رسو سپينو زرو اکيل موجود دي 
که چرې د چا  ۔به پرې فرض وي ۃزکوے او د دې مايلت نطِصاب ته ريس نو 
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فرض  ۃزکوے رسه رصف رسه زر دي نو په اووه نيمو تولو رسو زرو باندې به 
جود دے وي او که چرې څه رسه زر دي او څه سپني زر او څه رقم هم مو

اګر چې يوه روپئ ولې نه وي نو دا ټول به رامجع کول  يش او مايلت به ئې 
معلومول  يش، که چرې دا مايلت د دوه پينځوست نيمو تولو سپينو زرو د 

به پرې فرض  ۃزکوے رقم برابر جوړيږي او په دې ټول اکل تري شوے دے نو 
ه سلو روپو کښې مقدار د ټول مال دوه نيم فيطصده دے يعنې پ ۃزکوے د  ۔يش

۔جوړيږي ۃزکوے به دوه نيمې روپئ 
1
  

فرض کيږي، خو رسمايه دارې طبقې  ۃزکوے په اکل پوره کيدو باندې  سوال:
 ۃزکوے مزهيب خلقو ته هم دا معلومه نه وي چې د  وبلکه په نظر راتلونک

فرض کيدو د پاره د اکل د پوره کيدو نه څه ُمراد دے؟ خاص طور رسمايه 
ورکول وي، ځکه په  ۃزکوے داره طبقه دا ګڼي چې په َرَمَضاُن الُمبَاَرک کښې 

  ۔دې باره کښې راهنمايئ اوفرمائيئ

َرَمَضاُن الُمبَاَرک په  ۃزکوے مشهور هم دا دي او خلق هم دا ګڼي چې  جواب:
ياد ساتئ! لکه چې هم  ۔دي، حاالنکه داسې نه دهکښې ورکول پکار 

په رشطونو پوره يش نو که هغه تاريخ  ۃزکوے څوک صاحِب نطِصاب يش او د 
                                                             

اهللِِصدُر الرشيعه، بدُر الفريقه حرضت عالمه مٰيت اجمد عيل اعظيم  ۔۔۔۔1 ُة  َيْهَِرْْحَ واجب کيدو  ۃد زکوے  عَل
بلوغ  (2) وي مسلمانچې  (0)رشطونه دي:  01واجب کيدو  ۃرشطونه ِذکر کوي او فرمايئ: د زکوے 

مال بقدِر نطصاب د هغه په ملکيت کښې راتلل، که چرې د  (5) آزاد وي (4) اعقل وي (3) (بالغ وي)
په پوره طور د دې مالک وي يعنې په دې ئې قبضه هم  (6)به واجب نه وي  ۃنطصاب نه کم دے نو زکوے 

ماِل نايم کيدل يعنې  (9)اصليه نه فارغيدل  د نطصاب د حاجِت  (8)فارغيدل ين نه د نطصاب د دَ  (7)وي 
اکل ترييدل، د اکل نه ُمراد قمري  (01) زياتيدونک  که په حقيقت کښې زياتيږي يا په حکم رسه

 ۔اکل دے يعنې د سپوږمئ د مياشتو دولس مياشتې
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وي که د ُُمَّرُم احلَرام رشيف، که هغه هره يوه مياشت َرَمَضاُن الُمبَاَرک د 

م  ۃزکوے وي په اکل پوره کيدو به  فرض کيږي، مثاًل که چرې يو َکس د ُُمَرَّ
جبې صاحِب نطصاب  منټه د پاسه  رام رشيف په دويم تاريخ غرمه احلَ 

ُم احلَرام رشيف په دويم تاريخ  شو نو اوس چې لکه د راتلونکي اکل د ُُمَرَّ
فرض يش،  ۃزکوے جبې يش نو په هغه باندې به  منټه د پاسه  د غرمې 

ولې چې په اکل کښې نطصاب باللک ختم شوے نه وي اګر چې په دې 
َرَمَضاُن ې کم  زيات  راغل  وي، ځکه که چرې اوس دا َکس د کښ

کښې زيات ثواب َرَمَضاُن الُمبَاَرک انتظار کوي چې په الُمبَاَرک 
ورکووم نو  ۃزکوے کښې َرَمَضاُن الُمبَاَرک ميالؤيږي، ځکه به په 

وخت چې څنګه پوره يش  ۃزکوے د   ۔ګنهګاريږي به
کوم  ۔ادا کول وي ۃزکوے نو که چرې څه خنډ نه وي نو حقدار ته به فوراً 

ادا کوي او د ځان خوا هل  ۃزکوے کښې  ]يعنې لږ لږ[ خلق چې په ټوټو ټوټو
خلق رامجع کوي او لس لس روپئ تقسيموي، کيدے يش چې د داسې 

کولو دا طريقه  ادا ۃزکوے تقسيمولو رسه هغه خوند اخيل، خو د هغه د 
کښې َرَمَضاُن الُمبَاَرک که چرې څوک په  ۔صحيح کيدل رضوري نه ده

َرَمَضاُن ورکول غواړي چې ثواب زياتيږي نو هغويئ په  ۃزکوے دې د پاره 
مثالً چې کوم ۔ورکول  يش ۃزکوے  خمکښې کښېالُمبَاَرک 

ُم احلَرام په دويم تاريخ د غرمې  جبې  منټه د پاسه په  َکس د ُُمَرَّ
درې مياشتې خمکښې په  (د اکل پوره کيدو نه)صاحِب نطصاب وو هغه دې 
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  ۔ادا کړي ۃزکوے کښې خمکښې َرَمَضاُن الُمبَاَرک 

ډير خلق داسې دي د کومو چې غټ غټ اکروبارونه دي خو  سوال:
چې هغويئ لکه صاحِب نطصاب شوي  دې خربې نه خرب نه وي دهغويئ 

َرَمَضاُن دي؟ نو آيا هغويئ خپل دا ذهن جوړول  يش چې هغويئ هر اکل د 
 ادا کوي؟ ۃزکوے په وړومبئ نيټه د خپل مال الُمبَاَرک 

نه خمکښې مثاًل په َرَمَضاُن الُمبَاَرک نه يج! که چرې هغويئ د  جواب:
م يا  اُل الُمکرَّ ِِ احلََرام کښې صاحِب نطصاب شوي وي نو اوس ۃُذوالقعدَشوَّ

ادا  ۃويئ لس يولس مياشتې پس په َرَمَضاُن الُمبَاَرک کښې زکوے هغچې 
هغويئ هل اغلب ُګمان کول پکار دي چې په  ۔کوي نو ګنهګاريږي به

فرض شوے وو او بيا چې ئې په کوم  ۃزکوے مه ورځ وهغويئ باندې په ک
فرض شوے  ۃزکوے ه هغويئ باندې په هغه ورځ ځائ  خيال اودريږي چې پ

ياد ساتئ! په چا  ۔ادا کړي ۃزکوے وو نو بيا دې د هغې ورځې په حساب رسه 
د رضوري حکمونو نه  ۃزکوے فرض دے په هغه باندې د  ۃزکوے باندې چې 

نن سبا خو دنيايئ تعليم خو ډير زده کول  يش،  ۔خربيدل هم فرض دي
سکول، اکلج او يونيورسټي بلکه د امريکې او د جرمين د تعلييم ادارو 

ده کول  کيږي نو ملونځ نه زده پورې ډګريانې حاصلول  يش، خو که نه ز

                                                             
بيا نه  ۃنه خمکښې هم ادا کيدے يش، د اکل په پوره کيدو به د دې مال زکوے کيدو د اکل پورہ  ۃزکوے ۔۔۔1

آؤ که چرې په مال کښې څه کم  زيات  اوشو نو د هغې دې حساب اولګوي څومره  ۔فرض کيږي
چې زيات جوړيږي هغه دې په اکل پوره کيدو باندې فوراً ادا کړي او که چرې مال کم شو نو چې 

 ۔کښې هم شمريل  کيدے يش ۃشوے وو هغه د بَل اکل په زکوے  څومره زيات ادا کړے
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، اودس نه زده کيږي او هغه رضوري مسئلې نه زده کيږي کيږي کول 
 ۔او د نه زده کولو په وجه بنده ګنهګاريږيچې د کومو زده کول فرض وي 

 د رقم ورکول رضوری دی؟عد پارہ ن ۃزکوے آيا د  سوال:

نه دي بلکه څه څزي هم د د پارہ نعد رقم ورکول رضوری  ۃزکوے د  جواب:
 ۔کښې ورکړے کيدے يش ۃزکوے په حساب رسه په [ قدر]مارکيټ د ويليو 
( روپئ فرض شو، د کوم رقم چې لس زره ) ۃزکوے مثاًل په ما باندې 

دے او زما رسه سوټ پيس پروت دے کوم چې د مارکيټ ريټ په 
سوټ پيس  ( روپو دے، که چرې زه هغهحساب رسه د دوه نيمو زرو )

دوه نيم زره  ۃزکوے ر چا رشيع فقري هل ورکړم نو زما د ټول وپه ط ۃزکوے د 
دغه شان که چرې صوفه سيټ وي او لوښي هم  ۔روپئ به ادا يش ()

د دې رسه رسه که  ۔ادا کيدے يش ۃزکوے پراته وي نو د دې په ذريعه هم 
چرې َغله پرته وي يا د روژه مايت د پاره د رشبت ښلکې بوتلې پرتې وي نو 

ادا يش او  ۃزکوے د مارکيټ ويليو په حساب رسه د دې په ذريعه به هم 
نه کښې د اخستو نه هم منع  ۃزکوے يع فقري به د دې څزيونو په څوک رش

  ۔ي او اخيل به ئېحالئ خوشحالئ به ئې ښلکوکوي بلکه په خوش

په هر حال کښې ورکول دي، ځکه دا خيال د ذهن نه  ۃزکوے ياد ساتئ! 
کښې رِصف رقم ورکول وي، حاالنکه که چرې  ۃزکوے اوباسئ چې په 

کښې قلم او پيډ هم ورکول  شئ، د داکن مال هم  ۃزکوے تاسو اوغواړئ نو په 
کښې ورکوئ د هغه  ۃزکوے ابلته چې کوم څزي هم په  ۔ورکړے کيدے يش
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څزي مايلت د مارکيټ ريټ په حساب رسه اولګوئ او چې هغه څزي ماِل 
م وي  1 ۔ُمتََقِوّ

 کيږي؟ ۃزکوے روپو باندې به څومره  په  سوال:

که چرې په اوسين وخت کښې د چا رسه  ۔کيږي ۃزکوے روپئ   جواب:
 ۃزکوے روپئ د حاجِت اصليه نه زياتې موجودې وي نو په هغه باندې  

پکار  (يعنې د نطِصاب مقدار)فرض کيدو د پاره نور رقم  ۃزکوے نه کيږي، د 
 ۔دے

ياد شو ورنيت نه وو کړے وروستو  ۃزکوے ې د ئه وخت د رقم ورکولو پ سوال:
 ؟ياوس څه اوکړ

خو که چرې چا د نيت کولو ورکولو د پاره نيت فرض دے،  ۃزکوے د  جواب:
رقم ورکړو نو رشيعت په دې کښې دا ګنجائش ساتل  دے  ۃزکوے نه بغري د 

اخستونکي لګول  نه وي تر هغې پورې  ۃزکوے چې تر څو پورې هغه رقم 
که چرې  ۔به ادا يش ۃزکوے نيت کول  يش، د ده  ۃزکوے ورکوونک  د  ۃزکوے دا 

 ۔اخستونکي لګول  وي نو اوس نيت نيش کيدے ۃزکوے هغه رقم 
روپئ ورکړې  هل  حقدار ۃزکوے لکه څنګه چې چا د  

روپئ د ده رسه  نيت ئې اونکړو نو تر څو پورې چې دا  ۃزکوے خو د 
موجودې دي او هغه په دې رقم باندې هيڅ څزي نه دے اخست  نو  ہ  بِعَين

                                                             
م: ۔۔۔1 ۔هغه مال کوم چې مجع کيدے يش او رشاعً د هغې نه ګټه اخستل ُمباح ويماِل ُمتََقِوّ
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نيت کيدے يش او که چرې رقم ئې اولګولو نو نيت نيش  ۃزکوے اوس د 
 ۔کيدے

 ورکړے کيدے يش؟ ۃزکوے آيا خمکښې  سوال: 

ُہُم د امرِي اهلُِسنَّت ) ۔آؤ يج جواب: ُت بََرکَا َمْت  رسه په خوا کښې ناست مٰيت  الَْعالِيَهدَا
فرض شوے دے هغه د  ۃزکوے په چا باندې چې  صاحب اوفرمائيل:(

په دې کښې به دا رضوري وي چې کوم  ۔ورکول  يش ۃزکوے خمکښې نه 
اکل پوره کيږي، تر هغه وخته پورې که چرې د ادا کړے  ۃزکوے وخت د 
ورکړے وي او د  ۃزکوے جوړيږي يعنې خمکښې ئې  ۃزکوے نه زيات  ۃزکوے شوي 

هغې نه پس مال لږ زيات شوے وي، د هغې حساب دې اوکړي او د بايق 
 ۔دې هم ادا کړي ۃزکوے پاتې مال 

 الزيم دے؟ ۃزکوے آيا په استعمايلدونکو اکلو باندې هم  سوال:

رسه او سپني زر که استعمايلږي او که نه، په رشطونو پوره کيدو په  جواب:
کومې زنانه چې د   ۔فرض کيږي ۃزکوے دې باندې 

رشطونه پوره  که ولېورکول وي  ۃزکوے رسو زرو اکيل اچوي په دې به هم 
 ۔کيږي

   
ورکوي که حج به  ۃزکوے ه چا باندې چې حج فرض شو هغه به پ سوال:
 کوي؟

تاريخ  ۃزکوے تر حده پورې د هغه رسه مال شته او د  ۃزکوے که چرې د  جواب:
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ظاهره ده چې اوس به هغه ته د خپل مال  ۔پرې فرض شو ۃزکوے راغل  نو 
کښې ورکول وي او که حج فرض وي نو حج به  ۃزکوے څلويښتمه حطصه په 

 ۔هم کول وي

ږ رسه پينځه تولې رسه زر او لس تولې سپني زر دي، آيا مونږ زمون سوال:
 ورکول وي؟ ۃزکوے ته به 

د پينځوؤ تولو رسو زرو او د لسو تولو سپينو زرو رقم چې يو ځائ   جواب:
کړې نو دا د دوه پنځوست نيمو تولو سپني زرو رقم نه ډير زيات رقم 
جوړيږي، ځکه د دې رسه رسه که چرې نور رشطونه يعنې اکل پرې 

 ۔به فرض يش ۃزکوے ترييدل وغريه پوره شول نو 
   

الکهه روپئ ورکړې،  يوې کونډې زنانه هل چا د کور اخستو د پاره  سوال:
 به ورکول وي؟ ۃزکوے که چرې په دې رقم باندې يو اکل تري يش نو آيا د دې 

څلور الکهه روپئ د کونډې زنانه په ملکيت کښې راغلې دي،  جواب:
 ۃزکوے ځکه که چرې دا رقم د حاجت نه زيات دے نو په دې باندې به 

ويستل فرض وي او هغويئ دا سوچ  ۃزکوے په بعضې خلقو باندې  ۔فرض يش
ور ناسته ده، ځکه چې لنه اوبايس چې په کور کښې پيغله  ۃزکوے کوي او 

 ۔ورکووم ۃزکوے لکه د دې فرض يعنې د واده وغريه نه فارغ شم نو بيا به 
فرض شو نو که په کور کښې لور ناسته هم  ۃزکوے حاالنکه چې لکه هم 

دغه شان که چرې چا د غوِث پاک د نياز د پاره  ۔به ورکول وي ۃزکوے وي 
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ورکول  ۃزکوے دې به هم  ويستو وخت راغل  نو د ۃزکوے پيسې مجع کړې او د 
 (۔ولې چې هغه صاحِب نطصاب وي او په نورو رشطونو باندې پوره وي)وي 

فرض وي خو  ۃزکوے ه ډيرو مادلارو خلقو باندې کروړونه روپئ پ سوال:
نګه رڅ ۃزکوے هغويئ دا وايئ چې په الس کښې مو پيسې نشته نو مونږ 

  ۔په باره کښې څه ارشاد اوفرمائيئورکړو؟ د دويئ 

کپړه،  ۔ادا کولو د پاره کرنيس په الس راتلل رضوري نه ده ۃزکوے د  جواب:
کوم جامې، قلم، اکپيانې، صوفه، پانلګ او د کور پردې يعنې هر هغه څزي 

ته چې ماِل ُمتََقِوم وئيل  يش، د کوم په ذريعه چې پيسې راځي او په هغه 
څزي کښې څه رشيع خرايب هم نه وي يعنې هغه مال جائز وي نو داسې 

بلکه ورکول به وي لکه چې  1 کښې ورکړے کيدے يش ۃزکوے مال هم په 
 ۔کښې ورکړے کيدے يش ۃزکوے َغله دا هم په 

د دې خلقو رسه هغه رسه زر  (یے اوفرمائيل:شور په دې موقع باندې نګرانِ )
، په ُداکن يا ګودام ے ويفرض شو ۃزکوے او سپني زر موجود وي په کوم چې 

 ويکښې ئې د جتارت مال پروت وي او په کور کښې هغه سامان موجود 
د کروړونو روپو پالټونه ئې د  ۔يو ےفرض شو ۃزکوے په کوم باندې چې 

جتارت په طور باندې اخسيت وي خو د دويئ په دماغو کښې دغه خربه 
ورکړو؟ د دويئ دا ذهن  ۃزکوے ناسته وي چې پيسه ګريه ده، د کوم ځائ  نه 

                                                             
ادا کړے يش د هغه ماِل ُمتََقِوم کيدل رضوري دي که هغه د دې مال د  ۃد کوم څزي نه چې زکوے ۔۔۔۔1

  ۔واجب شو يا د دې نه عالوه وي ۃجنس نه وي په کوم باندې چې زکوے 
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د خپل هغه مال نه د رسو سپينو زرو يا مال نه هم ولې نه جوړيږي چې 
  ۔ادا کړي ۃزکوے هغه همره حطصه 

ُہُم الْعَالِيَههلُِسنَّت )امرِي ا بََرکَاُت خلقو هل سوچ پکار دے چې  اوفرمائيل:( دَامَْت 
هغويئ خو خپل خوراک څښاک نه پريږدي، که ريٰريشمنت کول وي نو 
هغه هم کوي، د خپلې ځان آسانئ ټول اکرونه به کوي خو چې چرته د 

 ۃزکوے اهلل پاک په الر کښې د ورکولو خربه رايش نو پيسې نشته! بهر حال د 
په موجود مال کښې هم ورکولو د پاره کرنيس رشط نه ده، د خپل ځان رسه 

ادا کړئ، هسې  ۃزکوے که چرې رسه زر دي نو د هغې نه  ۔ورکول  شئ ۃزکوے 
نه چې داسې نه وي چې د قيامت په ورځ هغه په اور کښې توده کړے 

 1 ۔يش او داغ درکړے يش

برَ دتله خلق په  سوال: م ، َجُب الُمرَجَّ او خاص طور په  َشعبَاُن الُمعظَّ
ادا کوي نو په دې مياشتو کښې بعضې خلق  ۃزکوے کښې َرَمَضاُن الُمبَاَرک 

يس او په خپلو دفرتونو يا ُداکنونو کښې ئې کيږدي او اپيسې را اوب ۃزکوے د 

                                                             
َ)ه څنګه چې په قرآِن جميد کښې دي: لک ۔۔۔1 ِذی ََو 

  
َی َال َن  ِنُزو 

 
َک

 
ہ
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ُ
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َہ َو  َُجُنََم  َو 

ُ
َبُہ َو  ُہََم 

ُ
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ُ
ََۙ َمَ ُرہ
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ُ
ت ز 

 
ن
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َن و 

ُ
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ُ
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ُ
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ُ
َََاق ن 

ُ
اَک َم  م 

ُ
ََت ِنُزو 

 
ک

 
َت ې ترمَجۀ کزُن االيمان: او هغويئ چ  (﴾۴۳﴿َن 

الر کښې نه لګوي هغويئ ته زيرے  په کوم رامجع کوي او سايت رسه زر او سپني زر او هغه د اهلل پاک
په کومه ورځ چې به هغه تودول  يش د دوزخ په اور کښې بيا به په هغې  ۔ورکړه د دردناک عذاب

کړي وو اوس م چې تاسو د ځان د پاره مجع وهغه ک ےدايغ د هغويئ تندي او اړخونه او مالګانې دا د
۔مزه اوڅکئ د دې مجع کولو
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د مال نه څه رقم را واخيل او  ۃزکوے لکه چې څوک سوالګريے راځي نو د 
 ادا يش؟ ۃزکوے آيا په دې طريقه به  ي نوړهغويئ هل ئې ورک

  ۔به ادا يش ۃزکوے ورکړو نو  ۃزکوے که چرې هغه فقري ښاکري او هغه هل ئې  جواب:
 )په دې موقع باندې په مدين مذاکره کښې رشيک مٰيت صاحب اوفرمائيل:(
سوالګريے که چرې د فقريانو رسه راغل  د کومې نه چې د هغه د 

ادا يش او که چرې په  ۃزکوے غريبئ پته لګي نو په دې حالت کښې به 
ورکوونکي  ۃزکوے سوالګريي کښې د غريبئ خنښې نه ښاکري نو اوس به 

 ۃزکوے يا د نه ځان خالصوي  ۃزکوے نن سبا خلق يا خو د  1 ۔هل سوچ پکار وي
ورکولو په وخت توجو نه سايت او ډير ځل داسې کيږي چې کوم سوالګريي 

نه وي بلکه په  حقدار ۃزکوے راځي په هغويئ کښې ډير َکسان قفعاً د 
مال  ۃزکوے ويئ کښې خو بعضې هډو مسلمانان نه وي، خو خلق ډير د هغ
دغه شان بعضې خاص کړے شوؤ کورونو ته هر قِسمه  ۔ويئ هل ورکويهغ

ورکوي او د دې  ۃزکوے و هغويئ قفارونه جوړوي او هغويئ هل خلق راځي ا

                                                             
ريقه حرضت عاّلمه موالنا مٰيت ُممد اجمد عيل اعظيم ۔۔۔1 يعه، بَدُر الفَّ ُة اهللِِصدُر الرشَّ َيْهَِرْْحَ فرمايئ:  عَل

ورکول  يش او  ۃچ ئې اوکړو او په زړه کښې ئې دا خربه راغله چې زکوے وچا چې ََتّري اوکړه يعنې س
او  ۔َمرصف دے يا څه پته ئې اونه لګيده نو ادا شو ۃئې ورکړو وروستو ظاهره شوه چې هغه د زکوے  ۃزکوے 

که بغري د سوچ نه ئې ورکړو يعنې دا خيال ئې هم رانغلو چې هغه هل ئې ورکول  يش که نه او وروستو 
و په وخت شک معلومه شوه چې هغه هل ئې نشو ورکول  نو ادا نه شو، ګنې نو شو او که چرې د ورکول

وو او َتّري ئې اونکړه يا ئې اوکړه خو په چا ئې زړه اوبه اونڅلکې يا ئې َتّري اوکړه او اغلب ګمان 
مرصف نه دے او ور ئې کړو نو په دې ټولو صورتونو کښې ادا نه شو خو  ۃئې دا راغل  چې دا د زکوے 

 ۔وو نو اوشومرصف  ۃکه چرې د ورکولو نه پس دا ظاهره شوه چې واقيع هغه د زکوے 
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خربو باللک خيال نه سايت چې اخستونک  مسلمان هم دے او که نه؟ 
بس د هغويئ دا اعدت جوړ وي چې هر اکل به دتله رَش جوړيږي او څوک 

د  ۃزکوے د  ۔ پيسې ورکول ديهله هغويئ تچې د اخستو د پاره راځي مونږ 
د مقطصدونو ختموونکې ده،  ۃزکوے باللک غلفه ده او د ورکولو دا طريقه 

  ۔رََسَول پکار دي ۃزکوے ځکه چې څوک مستحق وي هغه ته 

چا هل ورکړے کيدے يش؟ ما اوريديل دي، که چرې د چا رسه  ۃزکوے  سوال:
حاالنکه نيش ورکړے کيدے،  ۃزکوے رصف يوه توهل رسه زر وي نو هغه هل 

ما داسې کونډې زنانه يلديل دي د کومو چې لوڼه هم وي او پينځلس شل 
  ۔د مياشتې راځي په دې باندې په مشلکه ګزاره کوي روپئ زره

هغويئ هل ورکړے کيدے يش کوم چې په رشيع طور فقري وي  ۃزکوے  جواب:
روپئ مياشت څوارلس پينځلس زره   ۔او هاشيم نه وي

 ۔راځي او يوه توهل رسه زر موجود دي دې څزيونو ته کتل رضوري نه دي
ويئ د دې نه هغکيدے يش چې د هغويئ رسه يوه توهل رسه زر خو وي خو 

 ۔زيات قرضداري وي بيا به هم هغويئ د رشيع فقري په زمره کښې راځي

زره روپئ ګټي او د هغه رسه د  کوم َکس چې تقريباً د مياشتې  سوال:
 ۃزکوے دوه پنځوست نيمو تولو سپني زرو برابر مال هم نه وي نو آيا هغه هل 

 ورکړے کيدے يش؟

کښې دې ته نه کتل  کيږي چې انسان کمه ګټه کوي که  ۃزکوے په  جواب:
په رشطونو کښې  ۃزکوے زياته د دې رسه رسه لس شل زره روپئ آمدن هم د 
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زره ګټي خو د غټ  شامل نه دے، ځکه چې بعضې وخت انسان 
زره هم اکيف نه  خاندان په وجه او د زياتو خرچو په وجه د هغه د پاره 

اخست   ۃزکوے بهر حال که چرې هغه په رشطونو باندې پوره وي نو  ۔وي
 1 ۔يش ګنې نه ئې شې اخست 

واړه چبي دي او د هغې خاوند ب  روزګاره دے نو آيا  زما د خور  سوال:
 او د رسسايه رقم ورکول  شم؟ ۃزکوے زه هغې هل خپل 

ورکول  يش خو چې د  ۃزکوے خور ورور خپل مينځ کښې يو بَل هل  جواب:
 ۔حقدار وي ۃزکوے 

 ورکړے کيدے يش؟ ۃزکوے لَوي هل آيا عَ  سوال:
 2 ۔نيش ورکړے کيدے ځکه چې هغه هاشيم دے ۃزکوے َعلَوي هل  جواب:

 آيا َعلَوي هم سيدان وي؟ په َعلَوي او سيد کښې څه فرق دے؟ سوال:
                                                             

ره د رشيع فقري کيدو يو خاص معيار بيان اخستو حقدار رشيع ۃد زکوے ۔۔۔1  فقري دے، رشيعِت ُمَفهَّ
حقدار کيدو بنيادي رشط دا دے چې بالغ َکس د حاجِت اصليه نه د  ۃهم دغسې د زکوے  ۔کړے دے

زيات يا کم از کم د نطصاب د مقدار مالک نه وي، د نطصاب مقدار د دوه پنځوست نيمو تولو سپني 
ځکه که چرې د چا رسه د حاجِت اصليه نه زياتې کپړې وي يا زيات څزيونه وي مثالً  ۔رقم دے وزر

يمت د دوه پنځوست نيمو تولو سپينو زرو د رقم برابر ته اوريس نو داسې ټي وي وي او د هغې رشيک ق
   ۔نه دے حقدار ۃَکس د زکوے 

هاشم او د بنو عبد املفلب نه ُمراد پينځه خاندانه دي، آِل عيل، آِل عباس، آِل جعٰر، آِل د بنو ۔۔۔2
مد دې نه عالوه کوم چې د نيب  ۔عقيل، آِل حارث بن عبد املفلب لََ َوَس ٰلِٖه  َيِْه َوا اهللُ عَل ااعنت اونکړو مثالً  َصَّلَ 

ابو لََهب اګر چې دا اکفر هم د حرضت عبد املفلب ځوي وو خو د دويئ اوالد به په بين هاشم کښې نه 
  ۔شمريل  کيږي
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هللُِد حرضت عيل املرتیضے  جواب: ِِضَ ا ـنْهَِرِِضَ اهللُِچې د يب يب فاطمې  عَـنْهَُِِر نه  امعَ
اهللُِم اوالد دے يعنې د حرضت امام حسن او امام حسني وک ـنْهَِرِِضَ  نه  امعَ

 ۔چې کوم نسل را روان دے، هغويئ ته سيد وئيل  يش
ـنْهَِرِِضَ اهللُِتر څو پورې چې يب يب فاطمه  ژوندئ  اعَ

اهللُِوه تر هغې پورې حرضت عيل  د  َصَّلَ اهلُل عَلَيْهِ وَاٰلِٖه وََسلََمته د حضوِر اکرم  َعـنْهَُِِرِِضَ 
لکه چې د يب يب  ۔طرف نه د دويمې نکاح اجازت نه وو

اهللُِفاطمې   ۔دويمه نکاح اوکړه عَـنْهَُِِرِِضَ اهللُِوصال اوشو نو حرضت عيل ِاَعـنْهَِرِِضَ 
د هغې نه چې کوم نسل را روان دے هغويئ ته علوي وئيل  يش، دا رصف 

نيش  ۃزکوے سيد او علوي دواړه هاشيم دي او دا دواړه  ۔هاشيم دي، سيد نه
 ۔اخست 

 ورکول  يش؟ ۃزکوے آيا سيد خپلې غريبې خور هل  سوال:

 ۃزکوے ورکوونک  که سيد وي او که سيد نه وي دواړه سيد هل  ۃزکوے  جواب:
که  ۔اخست  يش ۃزکوے نيش ورکول  او نه سيد 

په نورو رشطونو باندې به  ۃزکوے چرې سيد خپپله صاحِب نطصاب وي نو د 
 ۔ويستل وي ۃزکوے هم سيد صاحب ته 

ورکولو په وخت ورته دا معلومه نه وه چې سيد دے او هغويئ  ۃزکوے د  سوال:
 ورکړو، وروستو ورته د دې خربې پته اولګيده نو څه به کوي؟ ۃزکوے هل ئې 

ورکولو په وخت ورته دا پته نه وه چې سيد صاحب دے  ۃزکوے که د  جواب:
به ادا  ۃزکوے ئې ورکړو نو دا  ۃزکوے مستحق اوګڼل او  ۃزکوے او هغويئ ئې د 
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غور او فِکر هم نه کوي چې وړومب  ئې نن سبا خلق  ۔يش
دے او که نه، بس چې  حقدار ۃزکوے ښه اوګوري، چې آيا خمامخ َکس د 

څوک معذوره يا نابينا يا اخوا دخيوا څوک َکس په نظر راغل  هغه هل د 
رقم ورکوي بلکه بعضې خو د خمامخ َکس نه پوښتنه کوي چې آيا  ۃزکوے 
  ۔به اخلې؟ که هغه مادلاره ولې نه وي ۃزکوے 

ورکوئ نو معلومات کول پکار دي، خو چې چا هل  ۃزکوے بهر حال چې لکه 
ورکوئ که چرې هغه حقدار وي نو د هغه نه پوښتنه نه دي کول  ۃزکوے 

دے  ۃزکوے ئيل پکار دي چې دا به اخلې؟ نه هغه ته و ۃزکوے پکار چې 
 ۔چې د دې رسه د ِعزِت نٰس مسئله وي

، صدقو يا غوښې وغريه اخستو  ۃزکوے بعضې خلق د غريبئ باوجود د  سوال:
 نه انکار کوي، هغويئ هل دا څزي څرنګه ورکړے يش؟

 ۃزکوے اخستو نه ويريږي، ځکه هغويئ هل د  ۃزکوے سپني رُعيب خلق د  جواب:
نه دے بلکه  ۃزکوے وئيلو رسه نه دي ورکول پکار، دا هم مه وائيئ چې دا 

که چرې  ۔ډالئ ورته اووائيئ او ورکړئ يا په ُخله باندې هيڅ هم مه وائيئ
وئيلو رسه ورکول رضوري  ۃزکوے څوک حقدار دے نو هغويئ ته د صدقې يا 

 ۔دي هم نه

 ۃزکوے نيت کول اکيف دي بلکه که چرې چا هل د  ۃزکوے په زړه کښې د 
واال رسه   ۃزکوے ورکولو په وخت نيت نه وو نو تر څو پورې چې هغه څزي د 
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ے يدنيت ک ۃزکوے دے او هغه تر اوسه پورې نه دے خوړل  نو اوس هم د 
  ۔شئ

آيا داسې الس تنګ  انسان د چا په کور کښې چې د رضورت نه  سوال:
 اخست  يش؟ ۃزکوے زيات څزيونه هم موجود وي، هغه 

اخستل  ۃزکوے اخستونکو ته د ښه پوره سوچ کولو رسه  ۃزکوے  جواب:
ويئ رسه د ژوند د هغپکار دي، ځکه چې داسې هم وي چې د 

مثاًل د رضورت نه زيات لوښي، د  ۔رضورتونو نه زيات څزيونه هم وي
آؤ که  ۔جامو څو څو جوړې وي وزيات د رضورت نه زيات فرنيچر او

چرې هغه د رضورت وي بيا خو ټيک ده، لکه د خينئ او ګرمئ بيلې 
خو ډير  بيلې جوړې، دا په رضورتونو کښې شاملې دي 

ډيرو خلقو په کورونو کښې د لکونو روپو شو  ۔زيات څزيونه هم وي
کيښودي وي نو دا ټول دې اوګوري چې که چرې د  پيس 

چا رسه د رضورت نه زيات دومره څزيونه موجود دي د کومو رقم چې د 
د دې   ۔نيش اخست  ۃزکوے نطصاب همره وي نو داسې َکس 
  ۔اخيل ۃزکوے باوجود خلق د سوچ نه بغري په خمه 

جوړ شوے  ادتله يو معمول د )په دې موقع باندې نګراِن شوریے اوفرمائيل(
دے چې هر الس تنګ  غريب ګرځول  يش، يعنې بنيادي طور هغه 
َکس غريب نه وي، په کور کښې ئې د رضورت هر څزي موجود وي خو 
رصف روپئ وررسه نه وي، څه ئې اکروبار والړ دے نو د خرچې نه لرلو 
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يلدل  شوي دي چې بعضې ورورولئ چې لکه د  ۔اخيل ۃزکوے په وجه 
ورکوي نو د کره کتنې د معياري  ۃزکوے کسانو هل  روحقداخپلې کميونټي 

 ۃزکوے ورکړي کوم چې د  ۃزکوے نظام د نشتوايل په وجه داسې خلقو هل هم 
  ۔حقدار نه وي

ورکړي او دا اووايئ چې دا رصف د عالج د پاره  ۃزکوے که څوک  سوال:
 به ادا يش؟ ۃزکوے دے نو آيا 

به ادا يش، دا  ۃزکوے کړے شو نو  کچرې د دې مال هغه مالکه  جواب:
د هغه خوښه ده  ۔، دا رشط فاِسد دےےرشط لګول چې د عالج د پاره د

هيڅ فرق  ۃزکوے که هغه په دې رقم باندې عالج کوي او که نه ئې کوي، په 
اهللِِ امام امحد رضا خان ایلعے حرضت  ۔نه پريوځي َيْهَِرْْحَُة   ۃزکوے فرمايئ:  عَل

صدقه ده او صدقه د فاِسد رشط رسه نه فاسده کيږي لکه چې د عالج د 
پاره اووائې چې دا رقم د عالج د پاره دے بلکه هغه رشط فاسد يش، 

دتله به پروت وي ئې ورکړو او دا رشط ئې وررسه کيښودو چې  ۃزکوے مثاًل 
نو در به ئې کړم ګنې نه به ئې درکووم، په دې رشط ئې درکووم چې دا 
روپئ په فالنکي اکر کښې اولګوه په دې مُجات جوړ کړه يا د مرګ په 

ادا يش او دا رشطونه به ټول باطل  ۃزکوے کٰنونو ئې اولګوه نو قفعاً به 
رکړي او اووايئ چې و ۃزکوے دغه شان که څوک   ۔ګرځي
قبول کړو، دا رشط به  ۃزکوے باندې فالنک  اکر اوکړه او هغه  ۃزکوے په دې 

داسې  ۔فاسد يش نو اوس د هغه خوښه ده چې هغه اکر پرې کوي او که نه
په ِهبه کښې کيږي لکه چې څه کپړه ورکړې او اووائې چې خپپله به ئې 
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اغوندې، دا رشط فاسد دے، ځکه د هغه خوښه ده که هغه ئې اغوندي 
  ۔او که نه

فنډ سسټم رائج دے، د کوم په وجه  ۃزکوے ه بعضې ورورولو کښې د پ سوال:
رقم په  ۃزکوے چې د ورورولئ په خلقو زور راوړے يش چې هغويئ د خپل 

دغه فنډ کښې مجع کړي، ځکه هغويئ ته جمبوراً د ورورولئ په فنډ کښې 
د دې رقم استعمال څه داسې کيږي چې په  ۔مجع کول وي ۃزکوے خپل 

غه مادلاره ولې نه ورورولئ کښې لکه يو َکس وفات يش اګر چې که ه
وي، د هغه د جنازې وغريه په انتظامونو کښې چې کوم رقم لګي هغه د 

په دې  ۔د فنډ نه ورکول  يش، حاالنکه هغه د دې حقدار نه وي ۃزکوے دې 
باره کښې دا پوښتنه ده چې په بيان کړے شوي حالت کښې د دې فنډ د 

استعمالول صحيح دي رقم په دې طريقه  ۃزکوے مجع کول او بيا د  ۃزکوے پاره 
 او که نه؟

که هره يوه اداره وي د هغويئ د پاره مشوره ده چې هغويئ دې د  جواب:
دا حقيقت دے چې د ورورولئ  ۔علمائ  کرامو نه راهنمايئ حاصله کړي

اخست  يش د دې غلط  ۃزکوے په سسټم، سمايج ادارو او هسپتالونو کښې 
مونږ يو ځل د ورورولو ِذمه واران رامجع کړي وو او د  ۔استعمال کيږي

ويئ په خمکښې د هغما په اجالس کښې د  ۔هغويئ اجالس مو کړے وو
په باره کښې بيان اوکړو چې د ورورولئ په فنډ وغريه کښې مجع  ۃزکوے 

رقم په ټولو باندې يو شان لګول صحيح اکر نه دے،  ۃزکوے کيدونک  د 
دغه شان که څوک بيمار راځي نو  ۔ساتل  کيږيخو د دې هيڅ خيال نه 
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هغه ته په دغه رقم رسه اجنکشن وغريه لګول  يش يا ترې د ډاکټر فيس 
ورکول  يش، خو دا اجنکشن يا هغه رقم هغه هل نه ورکړے کيږي او دغه 

ورکولو د پاره رضوري  ۃزکوے رقم ضائع يش، ځکه چې د  ۃزکوے شان هغه د 
حقدار َکس مالک جوړ کړے يش ګنې  ۃزکوے دي چې د دې رقم څوک د 

آؤ! که چرې داسې سلسله وي   ۔به نه ادا کيږي ۃزکوے 
چې اجنکشن هغه رشيع فقري هل ورکړے يش او هغه ئې مالک جوړ کړے 

دا ماته اولګوئ نو دا به جائز وي او داسې يش بيا هغه خپپله اووايئ چې 
حقدار مريض په هسپتال  ۃزکوے که چرې څوک د  ۔هم ادا يش ۃزکوے به 

کرايه، د دويانو رقم او د ډاکټر  کښې داخليږي نو انتظاميه د هغه د 
د پاره مجع کړے  ۃزکوے د فنډ نه کټ کوي او داسې د  ۃزکوے فيس وغريه د 

شوے رقم ضائع کيږي، حاالنکه که چرې دې خلقو رقم او دويانې د 
ت نه پس د هغه په اجازت استعمالول  نو هغه رشيع فقري مريض د ملکي

به ادا کيدلو، خو داسې نه کيږي نو داسې چې چا دا رقم مجع کړے  ۃزکوے 
نو ډيرے جوړيږي او وهانه ادا کيږي، بلکه اُلټا د ګن ۃزکوے وي د هغه هډو 

دا هر څه د علمائ   ۔د انتظاميې واال دا ګڼي چې مونږه د قوم خدمت کوؤ
اخستو نه بغري د ګام پورته کولو نتيجه ده او دا خپل  کرامو نه د راهنمائيئ

کوم خلق چې داسې اکرونه  ۔ځان په خفره کښې د اچولو واال خربه ده
کوي د بده مرغه هغويئ د علمائ  کرامو رسه رابفه هم نه سايت، دويئ ته 

لکه فرض کيږي؟ څرنګه ادا کړے  ۃزکوے خو دومره پته هم نه وي چې 
ال څرنګه کيږي؟ ځکه دويئ هل پکار دي چې په کيږي؟ او د دې استعم

هر ګام د علمائ  کرامو نه د راهنمائيئ حاصلولو نه اکر واخيل او دا خربه 
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د  ۔د علمائ  کرامو دے هم په ذهني کښې کيږدي چې دا منطصب رصف
اسالم او رشيعت په معاملو کښې د خپل عقل استعمالولو په ځائ  دې 

 ۔کول پريږدياعمِلانو ته د دې معاملو حل 

د شمريلو رسه کيږدئ ګنې شيفان ئې وړي،  وئيل  يش: چې پيسې سوال:
 آيا دا خربه صحيح ده؟

وغريه  ۃزکوے پيسې رضور شمريل پکار دي د پاره د دې چې د  جواب:
پاتې شوه خربه د شيفان نه د بچ کولو د پاره  ۔حساب کښې آساين وي

  ۔شمريل نو دا چا هسې مشهوره کړې ده

ه العلمي ةاملدين”په وړومبئ او شپږمه صٰحه باندې وړومبئ پوښتنه  نوټ:
بََرکَاتُُہُم ې ده ولې جواب د امري اهِلُسنَّت د خپل طرف نه جوړه کړ“  َمْت   الْعَالِيَهدَا

 ۔عفا کړے شوے دے
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