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 ڪتاب پڙهڻ جي دعا

ديني ڪتاب يا اسالمي سبق پڙهڻ کان پهريان هيٺ ڏنل دعا پڙهي 
 ڪو ڪجهه پڙهندا ياد رهندو، دعا هي آهي:جي اِْن َشآَءاهلل ڏيوڇ

ام افَْتْح َعَليَْنا حِكَْمَتَك َوانُْشْ اَللُّٰهمَّ   َعَليَْنا َرْحَمَتَك يَـا َذاالَْجََلِل َواْْلِْْكَ

َّاهلل  اي  ترجمو: ل َ َوَج علم ۽ حڪمت جا دروازا کولي ڇڏ ۽ اسان تي  اسان تي عَز َ
  ! عظمت ۽ بزرگي وارا ! ايفرماِء نازلپنهنجي رحمت 

ف ج            ڪر 04ص 1 )مستطر  بيروت(دار الف
 

( اول آخر هڪ هڪ ڀيرو درود شريف پڙهي ڇڏيو    نوٽ:)  
 

 
 
 

  

 (1اميِر اهِل سنّت کان زڪوات جي باري ۾ سوال جواب )قسط:      رسالي جو نالو: 

   تعداد: 

 المدينه عالمي مدني مرڪز فيضاِن مدينه باُب المدينه ڪراچيمڪتبة   ڇاپيندڙ: 

 

 جي اجازت ناهيمدني التجا: ڪنهن کي به هي ڪتاب ڇاپڻ 

ڪتاب جي ڇپائي ۾ ڪا وڏي خرابي هجي يا صفحا گهٽ هجن يا بائنڊنگ 
 ۾ اڳتي پوئتي ٿي ويا هجن ته مڪتبة المدينه سان رابطو فرمايو.

 ڪتاب خريد ڪندڙ توجهه فرمائن 

 طالب غم
 مدينه  

 بقيع 
 و 

 مغفرت
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ڪرڻ جي وس آهر ڪوشش  يهن رسايل جو آسان سنڌي زبان ۾ ترمج   

ڪئي آهي۔ جيڪڏهن ترمجي يا ڪمپوزنگ ۾ ڪٿي ڪا ڪمي 
گا ٽمنٽرانسليشن ڊپارٽبيشي نظر اچي ته  ڪري ثواب جا حقدار  ھکي آ

 ۔بڻجو
 

 :رابطي جي الِء
عالمي مدني مرڪز فيضان مدينه  (دعوت اسالمي) ٽرانسليشن ڊپارٽمنٽ

 پراڻي سبزي منڊي  باب المدينه  ڪراچي محله سوداگران



  

 

www.dawateislami.net



       

 

 
 زڪوات جي باري ۾ سوال جواب

 

 
1 

 1

 

 مڪمل جيڪو بهياربَّ الُمصطٰفي! : دعاِء جانشيِن اميِر اهِل سنّت
پڙهي  “ اميِر اهِل سنّت  کان زڪوات جي باري ۾ سوال جواب”و رسال

ادا ڪرڻ جي توفيق عطا فرماِء  صدقاِت واجبه ۽ نافال کيُان  ،وٺي يا ٻڌي
 ۽ ان جي مال ۽ ُعمر ۾ برڪت عطا فرماِء.

ِبِیِّنْی  ل َمٰاِمنی بَِجاہِ َخاَتِم النَِّ َيِْه َواٰلِٖه َوَس اهلُل عَل  .َصّل َ 

 دُرود شريف جي فضيلت 

ل َمََّفرماِن آخري نبي  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  حج ڪيو، بيشڪ ان جو اجر  : فرضَص
۾ شرڪت ڪرڻ کان وڌيڪ آهي ۽ مون تي هڪ ڀيرو  غزواتويھ 

  برابر آهي.ُدرود پڙهڻ ان جي 

و ْا َعلَي الَْحبيب! َّي اهلل َعلٰي ُمَحمَّد   َصلُّ  َصل

 نقصان آهن؟ ڪهڙازڪوات نه ڏيڻ جا  سوال:
ل َمََّپياري آقا، مديني واري مصطٰفي  جواب: َيِۡه واٰلِٖه َوَس ُ عَل اّٰلله جو فرماِن  َصّل َ 

عاليشان آهي: خشڪي ۽ َتري، دريا ۾، زمين ۾، سمنڊ ۾ جيڪو 
                                                

ََّـدَامََّ رسالو امير اهلسنتهي  1 َّْـهَُّـاتَُّـَركَََّّْت ب ََّـُم ال َِّـع ََّـال  کان ڪيل سوالن ۽ انهن جي جوابن تي مشتمل آهي هـي
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 مال ضايع ٿيو آهي اهو زڪوات نه ڏيڻ جي ڪري ضايع ٿيو آهي.

 هڪ ٻئي مقام تي ارشاد فرمايائون: 
( ان کي تباھ يعني مڪس هوندو)زڪوات جو مال جنهن ۾ مليل هوندو

  ڏيندو.۽ برباد ڪري ڇ

 زڪوات ڪڏهن فرض ٿيندي آهي؟ سوال:
جيڪڏهن ڪنهن وٽ ضرورياِت زندگي مثال طور رهائش  جواب:

وزار وغيره جي الِء گهر، سواري جي الِء گاڏي، ڪاريگر جي الِء اُ 
 هجي( وڌندڙ ايڪج)چانديَء جي ماليت کان وڌيڪ ساڍا ٻاونجاھ توال

ان تي زڪوات فرض ٿي ويندي ته ( ۽ ٻيا شرائط به لڌا وڃناچي وڃي )
شين تي فرض ٿيندي آهي: پهرين شيِء ثمِن  نآهي. پڻ زڪوات ٽ

. جيڪڏهن هي ضرورياِت زندگي نقداصلي يعني سون، چاندي ۽ 
کان وڌيڪ هجن ته انهن تي زڪوات فرض ٿيندي. ٻي شيِء تجارت 

شيِء چارائي وارا جانور جنهن کي فقه جي اصطالح جو مال ۽ ٽئين 
جيتوڻيڪ  چيو ويندو آهي.“ سائمه”۾ 
پر فقه ۾ انهن ، ندوهوناهي  تلعقجو ڪنهن ن جانورن سان هر هن

جو پورو چيپٽر موجود آهي. تاجر حضرات يا اهي عورتون جن وٽ 
نصاَب  موجود آهن ۽ انهن جي ماليتيورات سون چانديَء جا ز

ته زڪوات فرض ٿيندي. جيڪڏهن ڪنهن وٽ  يئي ٿجيتري ٿ
صرف سون آهي ته ساڍا ست توال سون تي زڪوات فرض ٿيندي ۽ 

۽ ڪجھ رقم به  ڏهن ڪجھ سون آهي ۽ ڪجھ چاندي آهيجيڪ
پيو به هجي ته انهن سڀني کي مالئي وموجود آهي جيتوڻيڪ هڪ ر

، جيڪڏهن هي ماليت ساڍا وويند يوڳال جو حساب ڪري ماليت
۽ ان تي سڄو ڃي ٿي جي برابر ٿي و مٻاونجاھ توال چاندي جي رق
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سال گذري چڪو آهي ته زڪوات فرض ٿي ويندي. زڪوات جي 
ي ۾ اڍائي ئپومقدار ُڪل مال جو اڍائي فيصد آهي يعني سؤ ر

  1پيا زڪوات بڻجندي.ور

ٿيڻ تي زڪوات فرض ٿيندي آهي، پر مالدار  وسال پور سوال:
ته  يناهي هوند اها خبرماڻهن کي به  دڙنينظر ا ديندارطبقي بلڪه 

زڪوات فرض هجڻ جي الِء سال جي پوري ٿيڻ مان ڇا ُمراد آهي؟ 
 ۾ خاص ڪري مالدار طبقو هي سمجهندو آهي ته رمضاُن المبارڪ

 ڏيڻي هوندي آهي، لٰهذا هن حوالي سان رهنمائي فرمائيندا. زڪوات
مشهور اهو ئي آهي ۽ ماڻهو به اهو ئي سمجهندا آهن ته  جواب:

زڪوات رمضاُن الُمبارڪ ۾ ڏيڻ گهرجي، حاالنڪه ائين ناهي. ياد 
 به ط۽ زڪوات جا شر رکو! جڏهن به ڪو صاحِب نصاب ٿي وڃي

الُمبارڪ جي هجي يا ُمحرُم  رمضانُ جو لڌا وڃن ته اها تاريخ توڙي 
ڪو به مهينو هجي سال پورو ٿيڻ تي  چاهيالحرام شريف جي، 

زڪوات فرض ٿي ويندي، مثال طور ڪو شخص ُمحرُم الحرام 
ٻارهن لڳي ٻارهن منٽ تي جي منجهند  تيشريف جي ٻئين تاريخ 

صاحِب نصاب ٿيو ته هاڻي جڏهن به ايندڙ سال ُمحرم الحرام شريف 
                                                

 
َيْه... صدُر الشريعه، بدُر الطريقه حضرت عاّلمه ُمفتي امجد علي اعظمي  1 هلِل عَل ا ُة  زڪوات  َرْْحَ

 (0)شرائط آهن:  01واجب ٿيڻ جا شرائط ذڪر ڪندي فرمائن ٿا: زڪوات واجب ٿيڻ جا 
نصاب جيترو مال ان جي ملڪيت ۾  (5)آزاد  (4)عقل  (3)بالغ هجڻ  (2)مسلمان هجڻ 

پوري طور تي ان جو مالڪ  (6)هجڻ، جيڪڏهن نصاب کان گهٽ آهي ته واجب نه ٿي 
 (8)کان فارغ هجڻ  يعني قرض نصاب جو َدين (7)به هجي  بضوهجي يعني ان تي ق

حقيقتاً وڌي ندڙ چاهي ماِل نامي هجڻ يعني وڌ( 9)نصاب حاجِت اصليه کان فارغ هجي 
سال گذرڻ، سال مان ُمراد َقمري سال آهي يعني چنڊ جي مهيني جي  (01)يا ُحڪماً 

 حساب سان ٻارهن مهينا.
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منجهند جا ٻارهن لڳي ٻارهن منٽ ٿيندا ته ان تي  تيجي ٻئين تاريخ 
ختم نه زڪوات فرض ٿي ويندي، جڏهن ته دوراِن سال نصاب بلڪل 

 هجي، لٰهذا هاڻي ٿي ائيوڌ گهٽ ٿيو هجي جيتوڻيڪ ان ۾
هي شخص رمضاُن الُمبارڪ جو انتظار ڪندو ته رمضاُن  جيڪڏهن

الُمبارڪ ۾  الُمبارڪ ۾ وڌيڪ ثواب ملندو آهي، ان ڪري رمضانُ 
زڪوات جو   ھگار ٿيندو.زڪوات ڏينُدس ته گن

رڪاوٽ نه هجي ته حقدار کي  وقت پورو ٿيندي ئي جيڪڏهن ڪا
جيڪي ماڻهو ٿوري ٿوري  زڪوات ادا ڪرڻي پوندي. فوراً 

زڪوات ادا ڪندا ۽ پاڻ وٽ رش لڳائي ڪري ڏھ ڏھ رپيا ورهائيندا 
مزو وٺندا هجن، اهي آهن، ٿي سگهي ٿو ته هن طرح ورهائي ڪري 

پر انهن جي زڪوات ادا ڪرڻ جو هي طريقو درست هجڻ ضروري 
ناهي. جيڪڏهن ڪو رمضاُن المبارڪ ۾ ان ڪري زڪوات ڏيڻ 

ي ويندو آهي ته اهو رمضاُن المبارڪ ۾ چاهي ٿو ته ثواب وڌ
مثال طور   ايڊوانس ۾ زڪوات ڏئي سگهي ٿو.

جيڪو شخص ُمحرُم الحرام شريف جي ٻئين تاريخ منجهند جو 
سال جي پوري ٿيڻ ٻارهن لڳي ٻارهن منٽ تي صاحِب نصاب ٿيو اهو )

زڪوات ادا ( ٽي مهينا پهريان رمضاُن المبارڪ ۾ ايڊوانس کان
  1ڪري ڇڏي.

                                                
زڪوات سال پورو ٿيڻ کان پهريان به ادا ڪري سگهجي ٿي، سال پوري ...  1

ٿي  ائيٿيڻ تي ان مال جي زڪوات ٻيهر فرض نه ٿيندي. ها مال ۾ گهٽ وڌ
سال پورو ٿيڻ وترو هجي ا وڌيو وهجي ته ان جو حساب لڳائي وٺو جيتروئي 

وڌيڪ ادا  وتي فوراً ادا ڪري ڇڏيو ۽ جيڪڏهن مال گهٽ ٿي ويو هجي جيتر
ٿا. ٻئي سال جي زڪوات ۾ شمار ڪري سگهوو اه ووي يوڪ
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وڏا ڪاروبار جن جا وڏا آهي يتعداد اهڙوڏي  هڪ يماڻهن ج سوال:
علم ناهي ته اهي ڪڏهن صاحِب نصاب  انهن کي هن ڳالھ جو آهن پر

ٿيا؟ ته ڇا اهي پنهنجو هي ذهن بڻائي سگهن ٿا ته اهي هر سال پهرين 
 پنهنجي مال جي زڪوات ادا ڪندا؟ تي رمضاُن الُمبارڪ

! جيڪڏهن اهي رمضاُن الُمبارڪ کان پهريان مثال نهجي  جواب:
القعدُة ُذو  طور شواُل الُمڪرم يا

ته هاڻي جيڪڏهن هي ڏھ يارهن ويا  الحرام ۾ صاحِب نصاب ٿي
ھگار ادا ڪندا ته گنالُمبارڪ ۾ زڪوات مهينن کان بعد رمضاُن 

ٿيندا. انهن کي غالب گمان ڪرڻ گهرجي ته انهن تي ڪهڙي ڏينهن 
انهن جو خيال ڄمي وڃي  زڪوات فرض ٿي هئي ۽ پوِء جنهن تي

ڏينهن زڪوات فرض ٿي هئي پوِء اهي انهيَء ڏينهن  تي هن نته انه
جي حساب سان زڪوات ادا ڪن ياد رکو! جنهن تي زڪوات فرض 

جا ضروري احڪام ڄاڻڻ به فرض آهي. اڄڪلھ آهي ان تي زڪوات 
ي، اسڪول، ڪاليج ۽ دنياوي تعليم ته تمام گهڻو سکي ويندي آه

جون تائين مريڪا ۽ جرمني جي تعليمي ادارن آيونيورسٽي بلڪه 
نماز ناهي سکي پر افسوس ڊگريون حاصل ڪيون وينديون آهن، 

ويندي، وضو ناهي سکيو ويندو ۽ اهي ضروري مسائل ناهن سکيا 
ويندا جن جو سکڻ فرض هوندو آهي ۽ نه سکڻ جي سبب ٻانهو 

  ھگار ٿيندو آهي.گن

 ڇا زڪوات جي الِء نقد رقم ڏيڻ ضروري آهي؟ سوال:
به شيِء ي بلڪه ڪانقد رقم ڏيڻ ضروري ناه زڪوات جي الِء جواب:

مارڪيٽ جي ريٽ جي حساب سان زڪوات ۾ ڏئي سگهجي ٿي. 
مثال طور مون تي زڪوات فرض ٿي وئي جنهن جي رقم ڏھ هزار 

( بيگ چمڙي جييعني ) پيا آهي ۽ مون وٽ سوٽ ڪيسو( ر01111)
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پين جي آهي، و( ر2511اڍائي هزار ) ۾مارڪيٽ ا جيڪ رکيل آهي
طور ڪنهن شرعي فقير کي جيڪڏهن مان اها بيگ زڪوات جي 

پيا ادا ٿي و( ر2511)منهنجي ُڪل زڪوات جا اڍائي هزار ڏئي ڇڏيان ته
اهڙيَء طرح جيڪڏهن صوفو سيٽ هجي ۽ ٿانَو به رکيل هجن  ويندا.

جيڪڏهن  ي به زڪوات ادا ڪري سگهجي ٿي. پڻته انهن جي ذريع
 افطار جي الِء شربت جون خوبصورت بوتلون رکيل آهي يا اناج رکيل

ريعي به زڪوات آهن ته مارڪيٽ جي ريٽ جي حساب سان انهن جي ذ
به شرعي فقير هي شيون زڪوات ۾ وٺڻ کان منع ادا ٿي ويندي ۽ ڪو

 نه ڪندو بلڪه خوشيَء سان ُچمي ڪري وٺندو.به 
ياد رکو! زڪوات هر حال ۾ ڏيڻي آهي، لٰهذا هي خيال ذهن مان 

آهي، ته زڪوات ۾ صرف رقم ئي ڏيڻي هوندي  ي ڇڏيوڪڍ
، اٿو حاالنڪه توهان چاهيو ته زڪوات ۾ قلم ۽ ڪاپي به ڏئي سگه

دڪان جو مال به ڏئي سگهجي ٿو. البت جيڪا به شيِء زڪوات ۾ 
ڏيو ان جي ماليت مارڪيٽ ريٽ جي حساب سان لڳايو ۽ اها شيِء 

م هجي. 1ماِل ُمَتَقِوّ
  

 زڪوات ٿيندي؟پين تي گهڻي ور 0111 سوال:
پيا زڪوات ٿيندي. جيڪڏهن اڄوڪي دور ۾ ڪنهن ور 25 جواب:

پيا حاجِت اصليه کان وڌيڪ هجن ته ان تي زڪوات ور 0111 وٽ
يعني نصاب جي زڪوات فرض ٿيڻ جي الِء ٻي رقم )ناهي ٿيندي،

 ( هجڻ گهرجي. مقدار

                                                
م: اهو مال جيڪو جمع ڪري سگهجي ۽ شرعاً ان مان نفعو کڻڻ  ... 1 ماِل ُمتَقِوّ

 ُمباح هجي.
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ڪئي هئي بعد ۾ ياد آيو نه زڪوات جي نّيت  رقم ڏيڻ وقت سوال:
 ته هاڻي ڇا ڪري؟

پر  الِء نّيت ڪرڻ فرض آهي، ائيگي جياد زڪوات جي جواب:
زڪوات جي رقم ڏني ته شريعت  غيرڪنهن نّيت ڪرڻ بجيڪڏهن 

رقم زڪوات وٺڻ  هان ۾ هيَء گنجائش رکي آهي ته جيستائين ااُ 
ڪري ڇڏي تيستائين هي زڪوات ڏيڻ وارو  وارو خرچ نه ٿو

جي نّيت ڪري سگهي ٿو، ان جي زڪوات ادا ٿي ويندي.  زڪوات
ته  يهڇڏي آاستعمال ڪري  يجيڪڏهن اها رقم زڪوات وٺڻ وار

جيئن ڪنهن هاڻي نّيت نه ٿي ڪري سگهجي. 
پر زڪوات جي نّيت نه نا پيا ڏور 011زڪوات جي ُمستحق کي 

رقم  هيَءموجود آهن ۽ ان ٽپيا ان وور 011ڪئي ته جيستائين اهي 
ته هاڻي زڪوات جي نّيت ٿي سگهي  ورتيڪا شيِء ناهي مان ُان 

 ٿي ۽ جيڪڏهن رقم خرچ ڪري ڇڏيائين ته نّيت نٿي ٿي سگهي. 

 ڇا ايڊوانس زڪوات ڏئي سگهون ٿا؟ سوال:
مََّ اهِل سنّت اميرِ جي ها. ) جواب: بََّـدَا َّْـهَُّـاتََُّكـَرََّّْت  ال َِّـعََّـُم  جي ويجهو ويٺل ُمفتي  هَّْـيََّـال

 ( جنهن تي زڪوات فرض ٿي چڪي آهي اهو ايڊوانسو:صاحب فرماي
زڪوات ڏئي سگهي ٿو. ان ۾ هي ضروري آهي ته جنهن وقت  ۾

زڪوات جو سال پورو ٿي رهيو هجي، ان وقت تائين جيڪڏهن ادا 
يعني ايڊوانس ۾ وڃي زڪوات کان وڌيڪ زڪوات ٿي  ڪيل

ان جو  ته ڻ کان بعد مال ۾ ڪجھ اضافو ٿي ويو،ادا ڪرزڪوات 
  بقيه مال جي زڪوات به ادا ڪري ڇڏي.لڳائي حساب 
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( تي به زڪوات الزم زيوراتڇا استعمال واري جيولري ) سوال:
 آهي؟

سون چاندي چاهي استعمال ۾ هجي يا نه هجي، شرائط لڌا  جواب:
 وڃڻ جي صورت ۾ انهن تي به زڪوات فرض ٿي ويندي آهي.

جيڪي عورتون سون جا زيورات پائينديون آهن  
 ي به زڪوات ڏيڻي پوندي جڏهن ته شرط لڌا وڃن.جانهن 

زڪوات ڏي يا حج ادا  اهووڃي هاڻي  جنهن تي حج فرض ٿي سوال:
 ڪري؟
جيڪڏهن زڪوات جي حد تائين ان وٽ مال آهي ۽ زڪوات  جواب:

ظاهر آهي ته هاڻي ان . جي تاريخ اچي وئي ته زڪوات فرض ٿي وئي
کي پنهنجي مال جو چاليهون حصو زڪوات ۾ ڏيڻو پوندو ۽ حج 

  ته حج به ڪرڻو پوندو. ٿي ويوفرض 

اسان وٽ پنج توال سون ۽ ڏھ توال چاندي آهي، ڇا اسان کي  سوال:
 زڪوات ڏيڻي پوندي؟

سين ته هي ساڍا سون ۽ ڏھ توال چاندي ِمالئيندا پنج توال جواب:
ن سان رقم بڻجندي، لٰهذا اُ  وڌيڪٻاونجاھ توال چاندي جي رقم کان 

شرائط يعني سال جو گذرڻ وغيره لڌا ويا ته  به گڏوگڏ جيڪڏهن ٻيا
  زڪوات فرض ٿي ويندي.

( عورت کي ڪنهن گهر خريد ڪرڻ زال نيعني ر  ) ھَ وهڪ بي سوال:
پيا ڏنا، جيڪڏهن ان رقم تي هڪ سال گذري وجي الِء چار لَک ر

 ن جي زڪوت ڏيڻي پوندي؟وڃي ته ڇا اُ 
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۾ اچي چڪا آهن، لٰهذا  يتلڪعورت جي م ھچار لَک بيو جواب:
جيڪڏهن هي رقم حاجت کان وڌيڪ آهي ته ان تي زڪوات فرض ٿي 

اهي هي  پرويندي. ڪجھ ماڻهن تي زڪوات ڪڍڻ فرض هوندو آهي 
سوچي ڪري زڪوات ناهن ڪڍندا ته گهر ۾ جوان ڌيَء ويٺي آهي، 

غ ٿي وڃان پوِء لٰهذا جڏهن ان جي فرض يعني شادي وغيره کان فار
حاالنڪه جڏهن زڪوات فرض ٿي وئي ته جيتوڻيڪ  س.زڪوات ڏيند

جوان ڌيَء گهر ۾ ويٺي هجي زڪوات ڏيڻي پوندي. اهڙيَء طرح 
جيڪڏهن ڪنهن غوِث پاڪ جي خيرات جي الِء پيسا جمع ڪيا ۽ 

جڏهن زڪوات جو وقت اچي ويو ته انهن جي به زڪوات ڏيڻي پوندي )
  (وڃن. پاتا به طحِب نصاب هجي ۽ زڪوات جا ٻيا شرته اهو صا

پيا زڪوات فرض هوندي آهي وڪيئي مالدارن تي لکين ر سوال:
پر انهن جو چوڻ هي هوندو آهي ته هٿ ۾ پيسا ناهن ته اسان 

 زڪوات ڪيئن ڏيون؟ انهن جي باري ۾ ڪجھ ارشاد فرمايو.
زڪوات ادا ڪرڻ جي الِء ڪرنسي هجڻ ضروري ناهي.  جواب:

ڪپڙا، لباس، قلم، ڪاپيون، صوفا، پلنگ ۽ گهر جا پردا يعني هر 
م چيو ويندو آهي، جنهن جي ذريعي  اها شيِء جنهن کي ماِل ُمتقِوّ
پيسا ايندا آهن ۽ ان شيِء ۾ ڪا شرعي خرابي به نه هجي يعني اهو 

 1وات ۾ ڏئي سگهجي ٿومال جائز هجي ته اهڙي مال کي به زڪ
 بلڪه ڏيڻو پوندو جيئن اناج ان کي به زڪوات ۾ ڏئي سگهون ٿا.

( انهن ماڻهن وٽ اهو سون يا ن موقعي تي نگراِن شوٰري فرمايو:ه)   

                                                
هجڻ جنهن شيِء جي ذريعي زڪوات ادا ڪئي وڃي ان جو ماِل ُمتقوم ...1

ضروري آهي اهو انهيَء مال جي جنس مان هجي جنهن تي زڪوات واجب ٿي 
  يا ان کان عالوه هجي.
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آهي جنهن تي زڪوات فرض ٿي، دڪان يا  وچاندي موجود هوند
ُگدام ۾ تجارت جو مال رکيل آهي يا گهر ۾ اهو سامان موجود آهي 

 واپارپين جا پالَٽ وجنهن تي زڪوات فرض ٿي هئي. ڪروڙين ر
وٺي رکيا هوندا آهن پر انهن جي دماغ ۾ اها ئي  جي ارادي سان

انهن جو ن زڪوات ڏيون؟ آهي ته پيسو ڦاٿل آهي، ڪٿا لڳالھ ويٺ
يا مال مان ئي  چاندي نه ٿو بڻجي ته پنهنجي ان سونهي ذهن ڇو
 زڪوات ادا ڪري ڇڏيون. ڪڍي اوترو حصو

تَُّكَـَرََّّْت بََّـدَامََّاميِر اهِل سنّت )    َّْـهَُّـا ال َِّـعََّـُم  ََّـال ماڻهن کي سوچڻ گهرجي ته  (فرمايو: هَّْـي
اهي پنهنجو کائڻ پيئڻ ته نه ٿا ڇڏين، ريفريشمينٽ ڪرڻي هجي ته 
اها به ڪندا آهن، پنهنجي آساني وارا تمام ڪم ڪندا هوندا پر جتي 
راِھ ُخدا ۾ ڏيڻ جي ڳالھ اچي ته پيسا ناهن! بهرحال زڪوات ڏيڻ 
جي الِء ڪرنسي شرط ناهي، پاڻ وٽ موجود مال مان به زڪوات 
ڏئي سگهو ٿا. جيڪڏهن سون آهي ته انهيَء مان زڪوات ادا ڪري 

يامت جي ڏينهن انهيَء کي تپائي ڇڏيو، ڪٿي ائين نه ٿئي جو ق
  1ڪري داغيو وڃي.

                                                
ِذیَُُۡوُ) ن ته قرآِن ڪريم ۾ آهي:... جيئ 1

َ 
ِنز ۡوَُنُیَُال

ۡ
ُک

َ
ہ

َ 
َُُبَُوَُنُالذ

َ
ۃ

َ 
فِض

ۡ
َُُوُُال

َ
ۡوُۡنُاُی ُل

 
َہُفِق

َ
ہَُِسِبۡیُُاُفِۡیُن

ّٰ 
ُُۙ ُِلُالل

 
ۡرہ ِ

 
َبش

َ
ُُۡمُف

ُ اب 
َ
ُُبَِعذ

َ
ُا

ۡ
ُلِی ُ ﴾۴۳﴿ ُُم 

ُی َ
 
ُۡوَمُی ۡیُحۡمّٰ

َ
ُفِۡیَُہُیَُعل َُجَہُُا اِر

َ
ُن وّٰ

ۡ
ک ت 

َ
ُف َم

َ 
ُیُبَِہُن

 
ُاُِجَباہ

 
َُوُہ ُُۡم ن  ُۡوُج 

 
َُوُب ہ ُُۡم ہ 

 
ُۡوُظ

 
ہ ُُُِۙؕۡمُر 

ّٰ
اَُماہ

َ
ُُُذ ۡم

 
ۡزت

َ
ن
َ
ُُِک ُل

َ
ُا
ۡ
ۡمُن

 
ِسک

 
ف

ۡوُ
 
ذ
َ
ۡوُف

 
ۡنُُُاق

 
ُک َُما ۡم

 
ِنز ۡوُُت

ۡ
ک

َ
۽ اهي ماڻهو جيڪي سون ۽ آيت ترجمو ڪنزالعرفان:  (﴾۴۳﴿َُنُت

چاندي جمع ڪري رکندا آهن ۽ ان کي اهلل جي راھ ۾ خرچ ناهن ڪندا انهن کي 
جنهن ڏينهن اهو مال جهنّم جي باھ ۾ تپايو  .دردناڪ عذاب جي خوشخبري ٻڌاِء

ويندو پوِء ان سان سندن پيشانيون ۽ انهن جي پاسن ۽ انهن جي پٺين کي داغيو 
( هي اهو مال آهي جيڪو توهان پنهنجي الِء جمع ڪري رکيو هو ۽ چيو ويندوويندو )

 سو پنهنجي جمع ڪيل جو مزو چکيو. 
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اسان وٽ ماڻهو رجُب الُمرجب، شعباُن الُمعظم ۽ خاص ڪري  سوال:
رمضاُن الُمبارڪ ۾ زڪوات ادا ڪندا آهن ته انهن مهينن ۾ ڪجھ 
ماڻهو زڪوات جا پيسا ڪڍي ڪري پنهنجي آفيس يا دڪان ۾ رکي 

ن ۽ جڏهن ڪو گهرڻ ايندو آهي ته زڪوات جي مال مان ڇڏيندا آه
ڪجھ رقم ڪڍي ڪري انهن کي ڏئي ڇڏيندا آهن ڇا هن طرح 

 زڪوات ادا ٿي ويندي؟
فقير نظر اچي رهيو آهي ۽ ان کي  شرعي جيڪڏهن اهو جواب:

 زڪوات ڏئي ڇڏيائين ته زڪوات ادا ٿي ويندي.
گهرڻ وارو ( فرمايو:ان موقعي تي مدني مذاڪري ۾ شريڪ مفتي صاحب ) 

فقير هجڻ جي خبر  سندسجيڪڏهن فقيرن سان گڏ آيو جنهن سان 
ته هن صورت ۾ زڪوات ادا ٿي ويندي ۽  آهيپئجي رهي 

جيڪڏهن گهرڻ واري ۾ فقير هجڻ جون نشانيون نظر نه اچي 
 اڄڪلھ 1رهيون هجن ته هاڻي زڪوات ڏيڻ واري کي سوچڻو پوندو.

يا زڪوات ادا ئي رهيا هوندا آهن يا ته زڪوات کان جان ڇڏا ماڻهو

                                                
َيْهصدُر الشريعه، بدُر الطريقه حضرت عاّلمه ُمفتي امجد علي اعظمي ... 1 هلِل عَل ا  َرْْحَُة 

ته  وئي ي ٿيختفرمائن ٿا: جنهن تحري ڪئي يعني سوچيو ۽ دل ۾ هي ڳالھ پُ 
زڪوات ڏئي ڇڏي بعد ۾ ظاهر جيڪڏهن ان کي زڪوات ڏئي سگهون ٿا ۽ 

ٿيو ته اهو زڪوات جو حقدار آهي يا ڪجھ حال ظاهر نه ٿيو ته ادا ٿي وئي. 
کي  جيڪڏهن بنا سوچڻ سمجهڻ جي ڏئي ڇڏي يعني هي خيال به نه آيو ته ان

ڏئي سگهون ٿا يا نه بعد ۾ معلوم ٿيو ته ان کي نه ٿي ڏئي سگهياسين ته ادا نه 
ٿي، نه ته ٿي وئي ۽ جيڪڏهن ڏيڻ وقت شڪ هو ۽ تحري نه ڪئي يا ڪئي پر 

زڪوات  ري ڪئي ۽ غالب گمان هي ٿيو ته هيڪنهن طرف دل نه ڄمي يا تح
جڏهن ڏيڻ  انهن سڀني صورتن ۾ ادا نه ٿي پر جو حقدار ناهي ۽ ڏئي ڇڏي ته

کان بعد هي ظاهر ٿيو ته واقعي زڪوات جو حقدار هو ته ادا ٿي وئي.
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آهي  هوندويئي ڀيرا ائين رهيا هوندا ۽ ڪ ڪندي توجھ ناهن ڏئي
 بلڪل آهن انهن ۾ ڪيئي ماڻهو زڪوات جا اينداگهرڻ  ته جيڪي

ُمستحق ئي ناهن هوندا بلڪه انهن مان ڪجھ ته ُمسلمان به ناهن 
آهن. اهڙي  ڇڏينداهوندا، پر ماڻهو زڪوات جو مال کڻي ڪري ڏئي 

طرح ڪجھ مخصوص گهرن ۾ هر طرح جا ماڻهو اچي رهيا هوندا 
آهن ۽ اهي قطارون ٺهرائي ڪري انهن ۾ زڪوات ورهائي رهيا 

ن ڳالھ جو بلڪل به خيال ناهن رکندا ته وٺڻ وارو ههوندا آهن ۽ 
مسلمان به آهي يا نه؟ َبس انهن جي هي عادت بڻيل هوندي آهي ته 

ئي جيڪو وٺڻ ايندو اسان ان کي پيسا ڏهر سال هتي رش ٿيندي ۽ 
نداسين. زڪوات جي ادائيگي جو هي طريقو بلڪل غلط آهي ۽ ڇڏي

زڪوات جي مقصدن کي ختم ڪرڻ وارو آهي، لٰهذا جيڪو ُمستحق 
 هجي ان تائين زڪوات پهچائڻ گهرجي. 

آهي،  مون ٻڌو زڪوات ڪنهن کي ڏئي سگهجي ٿي؟ سوال:
جيڪڏهن ڪنهن وٽ صرف هڪ تولو سون هجي ته ان کي 

وھ عورتن کي ڏئي سگهون، حاالنڪه مون اهڙين بيزڪوات نه ٿا 
ڏٺو آهي جن جون ڌيئرون به هونديون آهن ۽ پندرهن ويھ هزار 

ايندا آهن ان تي وڏي ُمشڪل سان گذارو ڪري رهيون  تيمهيني 
 هونديون آهن.

هي جيڪو شرعي طور تي زڪوات ان کي ڏني ويندي آ جواب:
چوڏهن يا  فقير هجي ۽ هاشمي نه هجي. 

ايندا هجن ۽ هڪ تولو سون موجود آهي انهن  وارپندرهن هزار ماه
شين جو ڏسڻ ضروري نه آهي. ٿي سگهي ٿو ان وٽ هڪ تولو سون 
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ان کان وڌيڪ قرضدار هجي تڏهن به اها شرعي هيَء ته هجي پر 
 ي تحت ايندي. فقير ج

ڪمائيندو هجي ۽ ان هوار پيا ماوهزار ر 01جيڪو شخص  سوال:
ساڍا ٻاونجاھ توال چانديَء جي برابر مال به نه هجي ته ڇا ان کي  ٽو

 زڪوات ڏئي سگهون ٿا؟
زڪوات ۾ هي ناهي ڏٺو ويندو ته انسان گهٽ کائيندو آهي  جواب:

يا گهڻو پڻ ڏھ هزار آمدني هجڻ به زڪوات جي شرائط ۾ شامل نه 
هزار ڪمائيندو آهي پر خاندان  51ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو ته آهي. ڇو

هزار به  51وڏو هجڻ ۽ اخراجات گهڻا هجڻ جي ڪري ان جي الِء 
تي پورو لهي ٿو  شرائط. بهرحال جيڪڏهن اهو آهن هوندا ناڪافي

  1ته زڪوات وٺي سگهي ٿو نه ته نٿو وٺي سگهي.

منهنجي ڀيڻ جا پنج ننڍا ننڍا ٻار آهن ۽ ان جو مڙس بي  سوال:
رقم  روزگار آهي ته ڇا مان ان کي پنهنجي زڪوات ۽ فطري جي

 ڏئي سگهان ٿي؟
ڀيڻ ڀاُء پاڻ ۾ هڪٻئي کي زڪوات ڏئي سگهن ٿا جڏهن ته  جواب:

                                                
ي، شريعت ُمطهره شرعي فقير هجڻ ... زڪوات وٺڻ جو حقدار شرعي فقير آه 1

زڪوات جو ُمستحق هجڻ جو  جيئن تهجو هڪ خاص معيار بيان فرمايو آهي. 
بنيادي شرط هي آهي ته بالغ شخص حاجِت اصليه کان وڌيڪ گهٽ ۾ گهٽ 
نصاب جي مقدار جو مالڪ نه هجي، نصاب جي مقدار ساڍا ٻاونجاھ توال چاندي 

حاجِت اصليه کان وڌيڪ ڪپڙا هجن يا  ٽجي رقم آهي، لٰهذا جيڪڏهن ڪنهن و
وڌيڪ شيون هجن جهڙوڪ ٽي وي هجي ۽ ان جي گڏيل قيمت ساڍا ٻاونجاھ 
توال چانديَء جي رقم جي برابر پهچي وڃي ته اهڙو شخص زڪوات جو 

 ُمستحق نه آهي.
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  وڃي. پاتوزڪوات جو حقدار هجڻ 

 سوال: ڇا َعلوي کي زڪوات ڏئي سگهون ٿا؟
  1اهو هاشمي آهي. تهَعلوي کي زڪوات نه ٿا ڏئي سگهون ڇو جواب:

ڇا َعلوي به سّيد هوندا آهن؟ ۽ َعلوي ۽ سّيد ۾ ڪهڙو فرق  سوال:
 آهي؟

اهلُل عَنْهحضرت علُي الُمرتٰضي   جواب: اهلُل عَنَّْبي فاطمه جو بي َرِِضَ  مان  هاَرِِضَ 
اهللَُّجيڪو اوالد آهي يعني حضرت امام حسن ۽ امام حسين  َّْ َرِِضَ  ماعَن  ه

کان جيڪو نسل هليو آهي، اهي سّيد چورائيندا آهن.
اهلُل عَنَّْبي فاطمه جيستائين بي حيات رهيون  هاَرِِضَ 

اهلُل عَنْهتيستائين حضرت علي  ل ََمَّکي حضوِر اڪرم  َرِِضَ  اٰلِٖه َوَس َيِۡه و ُ عَل اّٰلله ّل َ  جي  َص
بي جڏهن بي طرف کان ٻئي نڪاح جي اجازت نه ُهئي.

َّْفاطمه  اهلُل عَن اهلُل عَنْهجو وصال ٿيو ته حضرت علي  هاَرِِضَ  ٻيو نڪاح  َرِِضَ 
ڪيو. انهن کان جيڪو نسل هليو اهي َعلوي چورائيندا آهن، هي 

۽ هي  صرف هاشمي آهن، سّيد نه. سّيد ۽ َعلوي ٻئي هاشمي آهن
 ٻئي زڪوات نه ٿا وٺي سگهن.

 ڇا سّيد پنهنجي غريب ڀيڻ کي زڪوات ڏئي سگهي ٿو؟ سوال:
زڪوات ڏيڻ وارو چاهي سّيد هجي يا غيِر سّيد ٻئي سّيد کي  جواب:

                                                
الُمطلب مان ُمراد پنج خاندان آهن، آِل علي، آِل عّباس، ... بنو هاشم ۽ بنو عبدُ  1

ُ نبي   جنعالوه  آِل عقيل، آِل حارث بن عبُد الُمطلب. انهن کان  آِل جعفر، ّٰلله َصّل َ ا

به حضرت عبُد  ڪافرابولهب جي اعانت )مدد( نه ڪئي مثال طور  عَلَيِۡه واٰلِٖه َوَسل َمََّ
 الُمطلب جو پٽ هو ان جو اوالد بني هاشم ۾ شمار نه ٿيندو.
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زڪوات نه ٿا ڏئي سگهن ۽ نه ئي سّيد زڪوات وٺي سگهي ٿو.  
صاحِب نصاب هجي ته  پاڻجيڪڏهن سّيد 

زڪوات جا باقي شرائط لڌا وڃڻ جي صورت ۾ سّيد صاحب کي 
 زڪوات ڪڍڻي پوندي.

زڪوات ڏيڻ وقت معلوم نه هو ته هي سّيد زادا آهن ۽ انهن  سوال:
 ٿي ته ڇا ڪيون؟ کي زڪوات ڏئي ڇڏي، بعد ۾ هي ڳالھ معلوم

زڪوات ڏيڻ وقت خبر نه هئي ته هي سّيد صاحب آهن ۽  جواب:
انهن کي زڪوات جو ُمستحق سمجهي ڪري زڪوات ڏئي ڇڏي ته 

اڄڪلھ ماڻهو غور ۽ فڪر  هي زڪوات ادا ٿي ويندي.
ڪن جو پهريان چڱي طرح ڏسي  ٿان برداشتڪرڻ جي زحمت به 

وٺن، ته سامهون وارو زڪوات جو ُمستحق آهي به يا نه، َبس جيڪو 
معذور يا نابين يا جهڙو تهڙو نظر آيو ان کي زڪوات جي رقم ڏئي 

رهيا هوندا آهن  لڪه ڪجھ ته سامهون واري کان ُپڇيڇڏيندا آهن ب
 هجي. ڇو نه ائڻ کارائڻ وارو ئيته ڇا زڪوات وٺندي؟ چاهي اهو ک

پهريان معلومات حاصل ن زڪوات ڏئي رهيا هجو ته بهرحال جڏه  
، پر جنهن کي زڪوات ڏئي رهيا آهيو جيڪڏهن اهو ڪري وٺو

ان ئي حقدار هجي ته ان کان نه پڇڻ گهرجي ته زڪوات وٺندي؟ نه 
نفس مجروح کي ُٻڌائڻ گهرجي ته هي زڪوات آهي جو ان سان 

 ٿيندو آهي. 

زڪوات، صدقا يا  دڪجھ ماڻهو غريب هجڻ جي باوجو سوال:
گوشت وغيره وٺڻ کان انڪار ڪندا آهن، انهن کي هي شيون 

 ڪهڙيَء طرح ڏنيون وڃن؟
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کان لهرائيندو آهي، لٰهذا ان  سفيد پوش ماڻهو زڪوات وٺڻ جواب:
زڪوات چئي ڪري نه ڏيڻ گهرجي، هي به نه چئو ته هي  کي

بلڪه تحفو چئي ڪري ڏيو يا واتان ڪجھ به نه چئو. زڪوات ناهي 
جيڪڏهن ڪو حقدار آهي ته ان کي صدقو يا زڪوات چئي ڪري 

زڪوات جي نّيت هجڻ  دل ۾ ڏيڻ ضروري به نه آهي.
ڪنهن کي زڪوات ڏيڻ وقت نّيت نه  جيڪڏهن ڪافي آهي بلڪه

ٽ آهي، مثال طور هئي ته جيستائين اها شيِء زڪوات وٺڻ واري و
رقم هئي ۽ ان اڃان تائين خرچ ناهي ڪئي ته هاڻي به زڪوات جي 

  نّيت ڪري سگهون ٿا.

ڇا اهڙو تنگ دست ماڻهو جنهن جي گهر ۾ ضرورت کان  سوال:
 وڌيڪ شيون به موجود هجن، اهو زڪوات وٺي سگهي ٿو؟

ي سمجهي ڪري زڪوات کي خوب سوچ نزڪوات وٺڻ وار جواب:
ائين به ٿيندو آهي ته ان وٽ ضرورياِت زندگي  تهوٺڻ گهرجي، ڇو

کان وڌيڪ شيون به هونديون آهن. مثال طور ضرورت کان وڌيڪ 
ٿانَو، ضرورت کان وڌيڪ فرنيچر ۽ اضافي پائڻ وارا ڪيئي جوڙا 

ٺيڪ آهي، جيئن هوندا آهن. ها! جيڪڏهن ضرورت جا آهن پوِء ته 
 .جوڙا، هي ضروريات ۾ شامل آهن ڳال ڳسردي ۽ گرمي جا ال

پر ڪيئي شيون اضافي به هونديون آهن، ڪيئي ماڻهن 
رکيل هوندا آهن (Showpiece)پين جا شوپيس وجي گهرن ۾ لکين ر

ته اهي سڀ ڏسي وٺن ته جيڪڏهن ڪنهن وٽ ضروت کان وڌيڪ 
ته اهڙو  آهيايتريون شيون موجود آهن جن جي رقم نصاب جيتري 

ان جي باوجود  شخص زڪوات نه ٿو وٺي سگهي. 
 ماڻهو سوچڻ سمجهڻ جي بغير زڪوات وٺي رهيا هوندا آهن.
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هڪ معمول بڻجي  ٽ( اسان وٰري فرمايو:ان موقعي تي نگراِن شو)   
چڪو آهي ته هر تنگ دست کي غريب قرار ڏنو ويندو آهي، يعني 

هي هوندو، گهر ۾ ضرورت جي ابنيادي طور تي اهو شخص غريب ن
هر شيِء موجود هوندي آهي پر صرف پيسا هٿ ۾ نه آهن، ڪاروبار 

جي ڪري اهو زڪوات وٺڻ  نه هجڻ چ پکوڪجھ تنگ آهي ته خر
 پنهنجيجڏهن ندو آهي. ڏٺو ويو آهي ته ڪجھ برادريون ڌو ڏانهن

 جي ُمستحق ماڻهن ۾ زڪوات () ڪميونٽي
جو معياري نظام نه هجڻ جي ڪري  اندازيورهائينديون آهن ته 

دي آهي جيڪي زڪوات جا اهڙن ماڻهن ۾ به زڪوات ورهائي وين
  هن هوندا.اُمستحق ن

ڪو زڪوات ڏي ۽ هي چوي ته هي صرف عالج جي الِء آهي  سوال:
 ته ڇا زڪوات ادا ٿي ويندي؟

مالڪ ڪري ڇڏيو ته زڪوات  ُان کي جيڪڏهن ان مال جو جواب:
ادا ٿي ويندي، هي شرط لڳائڻ ته عالج جي الِء آهي، هي فاسد شرط 

هو ان رقم مان عالج ڪرائي يا نه اآهي، ان جي مرضي آهي 
، زڪوات ۾ ڪو فرق نه پوندو. اعٰلي حضرت امام احمد ڪرائي

َيْهرضا خان  اهلِل عَل آهي ۽ صدقو فاسد فرمائن ٿا: زڪوات صدقو  َرْْحَُة 
ي ته هي رقم عالج ئهي ٿيندو جيئن عالج جو چاشرط سان فاسد ن

جي الِء آهي بلڪه اها شرط ئي فاسد ٿي ويندي آهي مثال طور 
ڏيندس نه ته نه زڪوات ڏني ۽ شرط به لڳائي ته هتي رهندي ته 

 يفالڻي ڪم ۾ خرچ ڪر ڏوڪڙته هي  ڻن شرط تي ڏيهس، ڏيند
زڪوات ته  ين جي َڪفن ۾ خرچ ڪررديا مُ  ئيمسجد ٺهرا مانن ه

 ئي شرطون باطل ۽ فضول ٿيسڀ بلڪل ادا ٿي ويندي ۽ هي

www.dawateislami.net



       

 

 
 زڪوات جي باري ۾ سوال جواب

 

 
18 

اهڙي طرح ڪو زڪوات ڏئي چئي ته هن   نديون.وي
زڪوات مان فالڻو ڪم ڪرڻو آهي ۽ ان زڪوات قبول ڪري 

ته هاڻي ان جي مرضي آهي ته  وشرط فاسد ٿي ويندلڳايل ورتي، 
۾ ٿيندو آهي جيئن ڪو تحفي  ئي اهو ڪم ڪري يا نه ڪري. ائين

ان جي ، هي فاسد شرط آهي، لٰهذا وجپائپاڻ ڪپڙا ڏي ۽ چئي ته 
 . ٻي کي ڏيپائي يا پاڻ مرضي آهي ته اهو 

ڪجھ برادرين ۾ زڪوات فنڊ جو سسٽم رائج هوندو آهي،  سوال:
ُهو ويندو آهي ته  ڀريوزور  تيجنهن جي ڪري برادري جي ماڻهن 

پنهنجي زڪوات جي رقم هن فنڊ ۾ جمع ڪرائين، لٰهذا انهن کي 
مجبورًا برادري جي فنڊ ۾ پنهنجي زڪوات جمع ڪرائڻي پوندي 
آهي. ان رقم جو استعمال ڪجھ هن طرح ٿيندو آهي ته برادري ۾ 

نه ئي ڇوي وڃي جيتوڻيڪ اهو شاهوڪارڪنهن جو به انتقال ٿ
ڪا به رقم لڳندي ۾ جي ظاماتهجي، ان جي جنازي وغيره جي انت

و ان جو اها انهيَء زڪوات فنڊ مان ڏني ويندي آهي، حاالنڪه هُ 
ناهي هوندو. ان حوالي سان سوال هي آهي ته بيان ڪيل  ئي ُمستحق

صورت ۾ ان فنڊ جي الِء زڪوات جمع ڪرائڻ ۽ پوِء زڪوات جي 
 رقم جو هن طرح استعمال ڪرڻ درست آهي يا نه؟

الِء مشورو آهي ته اهي ُعلماِء  ڪو به ادارو هجي ان جي جواب:
ئي ڪم ڪن. هي حقيقت آهي ته برادري  وٺيڪرام کان رهنمائي 

۾ جيڪا زڪوات ورتي ويندي  ۽ اسپتالن سسٽم، سماجي ادارن
اسان ( ٿي رهيو هوندو آهي. يعني غلط استعمال)  آهي ان جو

کي جمع ڪري انهن جو اجالس  هڪ ڀيري برادرين جي ذميدارن
هو. مون اجالس ۾ انهن جي سامهون زڪوات جي حوالي رکيو 
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سان هي بيان ڪيو ته برادري جي فنڊ وغيره ۾ جمع ٿيڻ واري 
زڪوات جي رقم کي سڀني تي بنا فرق جي استعمال ڪرڻ درست 
نه آهي. پر ان جو ڪو خيال ناهي رکيو ويندو. اهڙيَء طرح 

نجيڪشن جيڪڏهن ڪو بيمار ايندو آهي ته ان کي انهيَء رقم مان ا
آهي يا ڊاڪٽر جي فيس ادا ڪئي ويندي آهي،  يويند ئيوغيره لڳرا

پر هي انجيڪشن يا اها رقم ان جي قبضي ۾ ناهي ڏني ويندي ۽ 
زڪوات  تههن طرح اها زڪوات جي رقم ضايع ٿي ويندي آهي، ڇو

جي ادائيگي جي الِء ضروري آهي ته ان رقم جو ڪنهن ُمستحق کي 
ها!  ت ادا ئي نه ٿيندي.مالڪ بڻايو وڃي نه ته زڪوا

ان شرعي فقير کي وٺي  جيڪڏهن اهڙو سلسلو هجي ته انجيڪشن 
 مالڪ بڻايو وڃي پوِء اهو پاڻ چئي ته هي انجيڪشن مون کيسڏئي 

کي لڳايو ته هي جائز ٿيندو ۽ هن طرح زڪوات به ادا ٿي ويندي. 
داخل ٿيندو جيڪڏهن ڪو زڪوات جو ُمستحق مريض اسپتال ۾ 

جو ڪرايو، دوائن جي رقم ۽ ڊاڪٽر   آهي ته انتظاميه ان جي
آهن ۽ هيئن  ڇڏينديجي فيس وغيره زڪوات جي فنڊ مان َڪٽي 

هي  جڏهن تهزڪوات جي الِء جمع ڪيل رقم ضايع ٿي ويندي آهي، 
کان بعد ڏيڻ  يت ۾ماڻهو رقم ۽ دوائن کي شرعي فقير جي ملڪ

ن ته ادا ٿي ويندي، پر ائين ناهي ان جي اجازت سان استعمال ڪ
ئين جنهن هي رقم جمع ڪرائي هوندي آهي ان جي اڪيو ويندو ته 

لڳي رهيو  انبار، بلڪه ُابتو گناھن جو ناهي ٿينديزڪوات ادا ئي 
سمجهي رهيا هوندا آهن  اِهوهوندو آهي ۽ انتظاميه جا رڪَن ويچارا 

 عالمن سڳورنته اسان قوم جي خدمت ڪري رهيا آهيون. هي سڀ 
 کان رهنمائي وٺڻ بغير قدم کڻڻ جو نتيجو آهي ۽ هي پاڻ کي 

( ۾ وجهڻ واري ڳالھ آهي. جيڪي ماڻهو هن طرح جا ڪم خطري)

www.dawateislami.net



       

 

 
 زڪوات جي باري ۾ سوال جواب

 

 
20 

ڪري رهيا هوندا آهن بدقسمتي سان اهي ُعلماِء ڪرام سان رابطو 
به ناهن رکندا، انهن ويچارن کي ته ايتري به سمجھ ناهي هوندي ته 

ض ٿيندي آهي؟ ڪيئن ادا ڪئي ويندي آهي؟ ۽ زڪوات ڪڏهن فر
ان جو استعمال ڪهڙي طرح ٿيندو آهي؟ لٰهذا انهن کي گهرجي ته 

کان رهنمائي وٺي ڪري ڪم ڪن ۽  عالمن سڳورنتي  وک وک
هي ڳالھ ذهن ۾ ويهاري ڇڏين ته هي منصب صرف ُعلما جو ئي 

عقل استعمال ڪرڻ  يآهي. اسالم ۽ شريعت جي معاملن ۾ پنهنج
  دران ُعلما کي ئي هي معامال حل ڪرڻ ڏنا وڃن.جي ب

، اکڻي ويند نه ته شيطان ،و رک ڪري چوندا آهن: پيسا ڳڻي سوال:
 ڇا هيَء ڳالھ صحيح آهي؟

پيسا ضرور ڳڻڻ گهرجن ته جيئن زڪوات وغيره جي حساب  جواب:
۾ آساني ٿئي. رهي ڳالھ شيطان کان بچائڻ جي الِء ڳڻڻ ته هي 

 . هوندو ڪنهن ائين مشهور ڪري ڇڏيو
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