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Љамъе аз дўстон муддатњо боз хоњиш доштанд, ки

l
a

дар мавзўъи закот чизе ба риштаи тањрир дароварам.
Зеро то њанўз ба забони тољикї маълумоти муфассале
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дар мавзўъи закот дар ихтиёри оммаи мардум вуљуд
надошт. Банда бо дарназардошти ниёзи фарњангии
љомеъа ва риъояи хотири дўстон ба тањия ва гирдоварии маводи омўзишї дар ин боб пардохтам ва инак, ба
фазлу кўмаки Парвардигор орзуи онњо љомаи амал
пўшид.

Китоб ба он љамъи муњиббон ва дўстони ошно

эњдо мегардад!
Китоб дар нашриёти

ошно»

бо теъдоди 500 нусха нашр шуд.
Чопи офсетї. Коѓази офсетї №1. 10 љузъи чопї.

Душанбе-2006

Тамоми њуќуќњои табъ ва нашри китоб
барои муаллифаш мањфуз мебошанд.
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БИСМИЛЛОЊИР РАЊМОНИР РАЊИМ

Алњамду лиллоњ вассалоту
вассалому ъало расулиллоњ ва ъало
олињи ва сањбињи ва ман волоњу
ОЃОЗИ СУХАН

Ислом тарњи мутакомили илоњї мебошад. Тамоми бахшњои он ба њам то љое алоќаманд ва дар
иртибот мебошанд, ки дар танњої њељ ќисмате аз
он моњияти аслии худро ба таври комил ифода
карда наметавонад.
Ваќте дар љомеъа он комплекси (тарњи) илоњї
комилан мавриди татбиќ ќарор нагирад,
ќисматњои људогонаи он њељ гоњ натиљањои дилхоњро ба бор оварда наметавонанд.
Дар њолати дарёфти шинохтњои дурусте аз арзишњои волои Ислом низ бояд он тарњи мутакомили илоњї ба таври пурра мавриди омўзиш
ќарор гирад. Ваќте мо ягон мавзўъеро мавриди
баррасї ва тањлил ќарор медињем, бояд онро
њамчун њалќае аз он тарњи фарогири илоњї мутолиъа намоем. Зеро мо аз асосњои арзишии Ислом
ваќте мафњуми дуруст ва шинохти муносиберо ба
даст меоварем, ки онњо дар маљмўъ ва бо риояи
пайванди занљирањояшон бо якдигар мавриди
омўзиш ќарор гиранд.

Масалан, закот дар зимни низоми иќтисодии
Ислом сирф яке аз пардохтњои молї ва бољи давлатї ба шумор намеравад, балки дар силсилаи
шинохтњои эътиќодї ва боварњои имонї рукни
муњимме аз аќида ва зербинои динро ташкил медињад. Дар айни њоле, ки он эњтиёљи ниёзмандони
љомеъаро бароварда месозад, яке аз муњимтарин
ибодатњо низ ба шумор меравад. Ваќте мо
љанбањои молї ва ањкоми онро дар буъди
(пањлўи) иќтисодї мавриди омўзиш ќарор медињем, бояд љанбањои дигари онро дар бахши эътиќодї ва љойгоњи онро дар пешгоњи Худованд
ба унвони болотарин ибодат низ мавриди таваљљўњ ќарор дињем.
Имрўз таќдим намудани намунаи дурусте аз
шинохтњои исломї ва шиносонидани арзишњои
волои он барои љомеъа пурарзиштарин кори як
нависанда ба шумор меравад. Дар миёни амвољи
таблиѓотии пурњаљме, ки имрўзњо бар зидди арзишњои исломї мутамарказ гардидааст, њимояи
њамаљонибаи њавзаи фарњангии он вазифаи
муќаддаси њар мусалмони огоњ ба шумор меравад.
Бар асоси барномањои фарњангзудоие, ки дар
кишварњои аќибафтода ва љањони сеюм мавриди
татбиќ ќарор гирифт, яке аз бандњои он њамон
зишт нишон додани чењраи маориф ва арзишњои
инсонии Ислом буд. Дар марњалаи баъдї барои
аз пой даровардани тањаррук ва пўёии ойини Ислом ба он ранги сирф маънавї ва пўшиши рўњонї
бахшида шуд. Сипас, њамон тавре аз љанбаи ама-
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лї дин аз сиёсат људо сохта шуд, аз љанбаи фикрї
ва назариявї низ он дуро аз њам људо сохтанд.
Ин андешањо дар афкори умуми наслњои баъдии мусалмонон то љое таъсир гузошт, ки њатто
онњо дар айни њоле ки ба Ислом ба унвони дини
илоњї эътиќод доранд, вазифаи динро аз сиёсат
људо медонанд. Вазифаи давлатро идораи дунё ва
корњои вобаста ба он ва вазифаи динро расидагї
ба корњои охират ва тараддуди он дунё мепиндоранд.
Ин андеша то љое дар рагу решаи мардум нуфуз намудааст, ки аксаран аз тасаввури тарњи мутакомили Ислом ба унвони як воњиди
таљзиянопазир ољиз гаштаанд ва динро дар миёни чањордевори корњои маънавї ва охират
мањдуд медонанд.
Аз ин љост, ки ваќте калимањоеро аз ќабили
Низоми
и таълиму

ЗАКОТ РУКНИ СЕЮМИ
БИНОИ ИСЛОМ АСТ

Закот дар миёни панљ рукни бинои Ислом яке
аз се рукни муњимтарини он ба шумор меравад,
ки мављудият ва баќои имон ва исломи банда ба
онњо вобастагї дорад.
Агар яке аз ин се рукн халалдор гардад ва ё аз
байн биравад, имон ва исломи банда низ ба
њамон андоза осеб мебинад ва ё комилан аз байн
меравад. Калимаи шањодат ба манзалаи дарвозаест, ки инсон бо гуфтани он вориди бинои Ислом
мегардад. Табиъист, ки бе тањаќќуќ ва
мављудияти он, яъне бе шањодат додан ба ягонагии Парвардигор ва ба паёмбарии њазрати
Муњаммад (с) њељ гуна имоне барои банда њосил
намешавад.
Намоз ва закот низ асос ва шоњсутуни бинои
Ислом ба шумор мераванд. Бе мављудияти онњо
њељ гуна имон ва исломе барои банда мављудият
пайдо намекунад. Ќасдан ва дониста ба љой наовардани онњо њама чизро аз байн мебарад ва
одамро аз доираи Ислом хориљ месозад. Бинобар
оин, дар иршодоти Паёмбар (с) омадааст, ки
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Равишњои
Муносибатњои хонаводагї дар ќонуни мадании Ислом» ва …. мешунаванд, бо тааљљуб мепурсанд: Оё дар Ислом
низ чунин чизњо вуљуд доранд?
Бар њамин асос, барои ошноии њарчи бештари
мардум ба арзишњои волои Ислом хостем дар
бораи фаризаи закот, мафњум, арзиши инсонї ва
иљтимоъї ва дигар хусусиятњои он сухане гуфта
бошем ва бо њамин дар роњи баланд бардоштани
сатњи маърифатнокии динии онњо сањми худро
гузошта бошем.
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силаи миёни инсон ва куфр намоз аст ва тарк намудани он бандаро ба марзи куфр мерасонад»

Рўза ва њаљ низ ду рукни дигари бинои Ислом
мебошанд. Тарки онњо аз љумлаи гуноњони бузург ба шумор меравад. Вале бо вуљуди он ба тарки онњо банда аз Ислом хориљ намегардад. Тар6

ки намозу закот бошад, имони бандаро зери савол мебарад ва ўро ба сарњади куфр мерасонад.
Закот дар Ќуръон дар бештар аз њаштоду ду
оят зикр гардидааст, ки дар тамоми онњо бо намоз якљо зикр гардидааст. Бар њамин асос
сањобагони Расули Худо (с) закотро дар њукм низ
аз намоз људо надонистаанд. Дар замони њазрати
Абубакр (р) ќабилањои дуру наздики сарзамини
Арабистон аз дин баргаштанд. Баъзе аз онњо аз
дин комилан ва ќисми дигарашон ба таври љузъї
аз дин хориљ гаштанд. Ин гурўњи дуюми баргаштагон њамин рукни муњимми Ислом, яъне закотро
тарк намуда, аз пардохтани он сар печиданд.
Њазрати Абубакр (р) бо иттифоќи тамоми
сањобагон онњоро низ аз дин хориљ дониста, барои хомўш намудани оташи куфри онњо сипоњи
Исломро равона сохт.
Зеро Ислом дар њарду бахши эътиќодї ва амалї
тарњи
(комплекси)
мутакомил
ва
таљзиянопазир аст. Закот дар њукм аз калимаи
шањодат ва намоз њељ фарќе надорад. Ислом дар
њарду бахш, яъне њам дар бовар намудан ба шинохтњои эътиќодї ва њам дар татбиќи барномањои амалии худ доираи васеъеро муайян намудааст. Паймудани равиши миёна ва риояи њадди
эътидолро њам дар пазириши боварњои имонї ва
љониби этиќодї ва њам дар барномањои амалии
шариъат тавсия намудааст. Ислом њамон тавре
тундравии эътиќодї ва ифротгарої дар амалро
дўст намедорад, инчунин, бетафовутї нисбат ба

арзишњои он ва таназзули шахсияти маънавї ва
рўњии инсонро низ намепазирад. Барои њарду
љониби он сарњади муайяне гузоштааст, вале равиши миёнаро дар њаёти банда мавриди ситоиш
ќарор додааст.
Аз ин рў, ваќте љанбаи динї ва пойбандии ахлоќии шахсияти инсон то сарњади бетафовутии
имонї таназзул пайдо намояд, ки аз гузоридани
намоз ва пардохтани закот ќасдан ва дониста худдорї намояд, вай дар ин њолат аз доираи имон
хориљ мегардад.
Ин назари љумњури донишмандон ва фаќењони
ањли суннат мебошад. Зеро дар тамоми ривоятњо
монеъшавандагони закот зикр шудааст ва ќасдан
ва дониста напардохтани закот ба маънои инкори он мебошад. Инкор намудани њукме аз ањкоми
илоњї, ки фарзияти он бо китоби Худо ва суннати Расули акрам (с) ба таври ќатъї собит гардидааст, куфр ва баргаштан аз дин ба шумор меравад.
Вале агар закотро аз рўи ноогоњї ва бехабарї
аз фарзияти он ва ё аз рўи бухли нафсаш напардозад, дар ин њолат муртакиби гуноњи бузург мегардад, њарчанд њанўз аз доираи Ислом ва аз
марзи имон хориљ дониста намешавад.
Ваќте Худованд барои шахсе болотарин неъмати зиндагї - неъмати имон ва Исломро насиб
гардонад ва барои ў аз молу дороии дунё низ
рўзї бинад, пас бояд ба шукронаи он ду неъмат
фаризаи илоњї ва њуќуќњои муќарраргардидаи
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(закоте) бигир, ки
онњоро (ба воситаи он) пок ва тазкия намої».
(Сураи Тавба, 103)
Ягона ва муњимтарин њикмате, ки Худованд аз
машрўъияти фаризаи закот баён намудааст, поксозии зербинои шахсияти инсон - нафс ва дар
роњи такомули њамаљониба ќарор додани он аст.
Ояти боло аз миёни тамоми оятњое, ки дар бораи
њукм, пардохт, масрафњо ва …-и закот сухан гуфтаанд, танњо ба њикмати он ишора менамояд.
Пок гардонидани нафс ва барои такомули
њамаљониба омода сохтани он ќадами дуюм дар
роњи такомул ва созандагии шахсияти инсон мебошад.
Ислом, умуман, дар тамоми дигаргунињои
иљтимоъї аз эљоди тањаввул ва созандагї дар
нафс ва шахсияти инсон ба унвони асос ва нахустин хишти бинои љомеъа шурўъ менамояд. Ва
њамин равиши бунёдкориро дар тазкияи рўњ, пок
гардонидани нафс ва сохтани шахсияти инсон

низ ба кор мебарад. Аввал онро аз нопокињои эътиќодї, палидињои нафсонї, уќдањои рўњї ва дигар олудагињои ботинї (ќалбї) пок сохта, заминаи шукуфоиро дар вуљуди вай омода мегардонад. Сипас бо ќарор додани он дар љодаи такомули инсонї ќадами дуюмро мебардорад. Бо муолиљаи нафс ва рўњи ў аз русуботи андешањои
бемаъно, бозмондањои пучи эътиќодї ва олудагињои нафсонї, ки дар истилоњоти ќуръонї ба
онњо беморињои ќалбї ва дардњои равонї гуфта
мешавад, замини дилњоро барои нуфузи андешањои илоњї ва сохтани шахсияти нави инсонї
омода месозад.
Бо њамин, шахсияти инсонро дар љойгоњи арзандае гузошта, дидаи аќлу ботинашро ба рўи
њама чиз мекушояд. Вай дар ин њолат сарчашмаи
ризќу дорої, бардавомии муваффаќиятњои зиндагонї, њадафи ба даст овардани онњо ва поёни
кори худро Худо ва ба сўи Худо мебинад.
Закот, пеш аз њама, натиљањои мусбат ва мевањои худро дар вуљуди шахси закотдињанда ба
бор меоварад. Ўро ба фарди нексиришт, хайрхоњ
ва нерўи фаъоли љомеъа табдил медињад. Дигар
вай на њамчун як инсони бетараф, фурсатталаб ва
бори гарони љомеъа ва њамдиёрони худ боќї мемонад, балки дар сарнавишти наслњои миллат ва
таќдири ояндаи кишвараш дилсўзона сањм мегузорад. Зеро рўњ ва нафси ў ќаблан аз бандагии
молу дорої ва њирсу дилбастагии дунё озод гашта, аз нигаронињои рўњї ва уќдањои нафсї дар
оромиш ба сар мебарад.
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молиро бо дасти боз ва дили кушода ба љой оварад. Ба љой овардани ин фаризаи илоњї нишонаи
мављудияти имон дар ботини инсон аст, нишонаи
эътирофи банда ба ягонагии Парвардигор ва
нишонаи пазириши китобњо ва паёмбарони Ў
мебошад.
ЗАКОТ РОЊИ ТАКОМУЛИ
ШАХСИЯТИ ИНСОН АСТ

…    ً    
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Аслан Ислом аз доштани молу сарват, истифодаи комил аз дастовардњои илму дониш ва таъмини рафоњи фард ва љомеъа на танњо нањй нафармудааст, балки андўхтани молу сарватро барои пешбурди обрўмандонаи зиндагї ва аз
роњњои машрўъ, њамчунин тавсиъаи иќтисодї ва
бозаргонии кишварњои исломиро яке аз
муњимтарин фароизи иљтимоъї барои њар мусалмон медонад. На танњо истифодаи солим аз дастовардњои илму дониш ва таъмини рафоњи
иљтимоъиро писандидааст, балки омодагї барои
пешрафтњои њамаљониба ва васеътари илмї ва
таъмини обрўмандонаи ниёзњои љомеъа ва
иќтидору шукўњи иќтисодии кишварро аз љумлаи
вољиботи иљтимоъї ва арзишњои эътиќодї донистааст. Шахси мусалмон дар арсањои гуногуни
созандагии кишвар ва фаъолиятњои иљтимоъї,
агар нияти худро бо Худо бипайвандад, дар
мењроби ибодати Худо ќарор мегирад.
Ваќте аз назари Ислом барои закотдињандагон
он ќадар аљру савоб ва арзиши амалї дар пешгоњи Худованд муайян гардида ва барои одамони
неку дастбахайр подоши азиме дар назар гирифта шудааст, пас ин њамаро бе кору талош, бе ба
даст овардани молу сарват ва бе бакоргирии дигар имкониятњои моддї чї гуна метавон њосил
намуд?
Он чи аз назари Ислом мавриди мазаммат ва
накўњиш ќарор гирифтааст, њамон моландўзї,
њирсу бандагии дунё ва ба фаќру бенавої кашидани мардуми мусалмон мебошад. Љамъоварии
молу сарват ваќте моландўзї ба шумор меояд, ки

аз роњњои ѓайри машрўъ ба даст оварда шавад ва
дар он њуќуќњои молии Худованд ва арзишњои
ахлоќии Ислом риоя нагарданд. Дар он сурат њар
гуна кору талош дар роњи ба даст овардани молу
сарват ва дигар имкониятњои рафоњї моландўзї
ба шумор рафта, нишонаи дилбастагии инсон ба
дунё мебошад. Чунин инсонњо аслан ба љуз бенавотар гардонидани мардуми камбаѓал њадафи
дигаре надоранд.
Худованд дар ояти 77-уми сураи Ќасас њолати
эътидол ва равиши писандидаеро дар мавзўъи
истифода аз сарвату дорої барои мўъминон баён
мефармояд:
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чи Худо барои ту ато намудааст, сарои
охиратро биљў ва бањраи худро аз дунё низ фаромўш насоз ва некўї кун, њамон гуна, ки Худо
ба ту некўї намудааст. Ва фасоду (табоњи)-ро дар
рўи замин маљў. Зеро Худованд њељ гоњ фасодкоронро дўст намедорад». (Сураи Ќасас, 77)
Ба даст овардани молу сарват аз роњњои ѓайри
машрўъ, њамчунин, напардохтани њуќуќњои Худованд аз он аз назари Ќуръон фасоди молие ба
шумор меоянд, ки Худованд аз он нањй фармудааст.

Ќуръони карим дар се оят (оятњои 151-уми сураи Баќара, 164-уми сураи Оли Имрон ва 2-уми
сураи Љумъа) равиши амалии Паёмбар (с)-ро дар
сохтани шахсияти инсон, ки зербино ва асоси
љомеъаи солим мебошад, дар се марњала муайян
намудааст:
1. Марњалаи хондани оятњои Худованд бар
мардум ва ошно намудани онњо ба Парвардигорашон аз роњи нишонањои ќудрат ва њикмати Ў
дар олами офариниш.
Дар ин марњала Паёмбар (с) оятњои Худоро
бар мардум мехонад ва бо љалб намудани андешаи солими онњо ба нишонањои азамату тавоної
ва зебоињои назму њикмати Худованд дар сар то
сари олами офариниш афкори солимро ба сўи сарчашмаи њастї - Худованд роњнамої месозад. То
онњо бо дидани вањдат ва ягонагї дар низоми
офариниш ба ягонагии Худованд дар холиќият
(офаридгорї), рубубият (парвардигорї; идора ва
гардонидани чархи офариниш дар мадори зиндагонї) ва улуњият (Худои)-и Ў роњ ёбанд. Ин
марњаларо донишмандон марњалаи эљоди
тањаввули фикрї ва љињатбахшии њадафноки афкори љомеъа дар шоњроњи такомули инсонї медонанд. Марњалаи якуми бинои шахсияти инсон
бо эљоди тањаввули фикрї ва маърифатбахшии
имонї оѓоз мегардад.
2. Пас аз он заминаи марњалаи сохтани амалии шахсияти инсон фароњам мегардад. Ваќте
андешаи инсон бо эљоди тањаввули имонї ва дар
партави арзишњои инсонї рехта мешавад, заминањои дигаргунии рўњї ва созандагии нафс ба

вуљуд меоянд. Ќадами дуюм амалан поксозии
нафс ва парвариши рўњи инсон дар љодаи такомули маънавї мебошад. Дар Ќуръон марњалаи
аввал марњалаи хондани оятњои Худованд бар
мардум ва ин марњала -марњалаи тазкия ва поксозии нафси онњо дониста шудааст.
3. Дар марњалаи сеюм, ки дигар шахсияти инсон ќадамњои устуворе дар роњи такомули маънавии худ бардоштааст, даврони тозае барои ў
фаро мерасад. Даврони фарогирии илму њикмат,
омўзиши китобу суннат ва барозандагии
иљтимоъї ва маънавии онњо пеш меояд.
Ин марњаларо Ќуръон - марњалаи омўзиши китобу њикмат (ва дигар дастовардњои иљтимоъї)
медонад.
Ваќте мо мавзўъи закотро дар миёни оятњои
Ќуръон мавриди омўзиш ќарор медињем, мебинем, ки Худованд осор ва натиљањои онро дар
раванди такомули шахсияти инсон дар ду
марњалаи тазкия ва дастовардњои иљтимоъї бештар баён намудааст. Яъне инфоќи дар роњи Худо,
пардохтњои молї ва баровардани њуќуќњои Худованд ваќте љанбаи худої мегиранд ва барои ў
нафъе доранд, ки аллакай андешањои маънавї ва
шинохтњои эътиќодии вай ќолаби имонро гирифта бошанд.
Дар марњалаи тазкияи рўњї ва пок гардонидани нафси инсон дар канори дигар барномањои
шахсиятсози Ислом инфоќи мол дар роњи Худо
ва ба масраф расонидани он дар њимояи ќишрњои
камбизоати љомеъа наќши басо муњимме мебозад. Ояти 103-уми сураи Тавба њамин воќеъиятро
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баён медорад. Аз молњои онњо садаќае бигир,

(ки ба воситаи он) онњоро пок ва тазкия намої».

Ояти 114-уми сураи Њуд низ ба таъсири некињо
дар поксозии нафс ва тазкияи рўњи инсон таъкид
менамояд:

      …

бандагон баён дошта, арзиши сарфи молро дар
пешбурди њадафњои њаќќи љомеъа бозгў менамояд:

        

          

      

 

Бешак, некињо бадињоро аз байн мебаранд. Ин
ёдовариест барои пандгирандагон». (Сураи Њуд, 114)

Инсон бо анљом додани некињо сафњаи замири
худро аз бадињо пок месозад ва рўњашро аз олудагињо тазкия менамояд.

l
a

Худо сарф менамоянд, ба монанди донаест, ки
њафт хўша бирўёнад (ва) дар њар хўшаи он сад
дона мављуд бошад. (Боз) Худованд барои њар
касе, ки бихоњад, онро чандин баробар зиёд мегардонад. Ва (донишу неъмати) Худованд густарда (ва Ў аз њама чиз ) огоњ аст». (Сураи Баќара,
261)
Яъне Худованд аљри некї ва инфоќи бандаро
гоњо то њафтсад баробар афзоиш медињад, ба монанди донае, ки ба замини кишт пошида мешавад
ва аз он гандуме бо њафт хўша мерўяд, ки њар
хўшаи он сад дона дар худ дорад.
Ќуръон дар идомаи роњи созандагии худ дар
њарду давраи маккї ва мадании даъват бо равишњои гуногун мусалмононро ба инфоќу эњсон
ташвиќ мекард. Навъњои гуногуни инфоќи молї
ва миќдори онро муайян намесохт, балки онро ба
нерўи имон, ангезањои худої, эњсоси масъулияти
бародарии имонї ва ба пайвандњои гуногуни
иљтимоъии мусалмонон вогузор мекард.
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АЗ ИНФОЌЊОИ ЉАВОНМАРДОНА
ТО ЗАКОТИ ФАРЗЇ

Бинобар ин, Ќуръон аввал андеша ва асли инфоќ дар роњи Худо, аз худгузаштагињои молї ва
фидокорию эњсонро барои пешрафти љомеъа дар
рўњи мардум парваронид. Назарияи арзиши имонї ва асоси ибодї доштани некўкорї ва сарфи
мол дар роњи Худоро дар ќалбњо устувор намуд
ва аз онњо шахсиятњои такомулёфтаи иљтимоъие
ба бор овард, ки тамоми иззату шараф ва ифтихору саодати ду љањони худро дар базлу
љавонмардї медонистанд.
Аввал Ќуръон аљру савоби афзояндаи некию
инфоќ дар роњи Худо ва навозишњои бекаронаи
боргоњи Худовандро барои пазириши некињои
15
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Дар Ќуръони карим мебинем, ки мўъминон ду
бор пурсидаанд, ки чї чизеро инфоќ намоянд?
Вале дар њарду маврид дар бораи ин ки аз чї
навъ моле инфоќ намоянд, љавоби равшане наомадааст. Зеро њанўз замони баёни навъ ва таъйини миќдори он нарасида буд. Балки онњоро бо
услуби роњнамоињои зебои худ ба мавзеъњое роњ
менамояд, ки эњсону инфоќ ба онњо дар маќоми
аввал ќарор дорад:

….     …

Дар ояти 7-уми сураи Њадид Ќуръон инфоќро
дар канори имони ба Худо ва Расули Худо ( с)
зикр намуда, њамон арзиши ибодї доштани онро
баён намудааст:

        

       

мепурсанд, ки чї чизро инфоќ (сарф)
кунанд? Бигў : Њар (молу дороии) поку њалолеро,
ки сарф менамоед, онро барои падару модар, хешовандон, ятимон, дармондагон ва дар
роњмондагон сарф намоед. Ва њар кори неке, ки
анљом медињед, Худованд аз он огоњ аст». (Сураи
Баќара, 215)

ва Паёмбари Ў имон биёваред ва аз
он чї, ки Худованд шуморо вакил ва љойнишини
худ дар он ќарор додааст, инфоќ намоед. Пас барои онњое, ки аз миёни шумо имон овардаанд ва
инфоќ намудаанд, аљри бузургест». (Сураи
Њадид,7)
Ин љараёни тарбиявии Ќуръон дар ташаккул
ва сохтани шахсияти имонии мусалмонон
њамчунон идома дошт, то пас аз њиљрат љомеъаи
навпои мусалмонон ба вуљуд омад. Онњо сохтори
нави зиндагониро ба роњ андохтанд, ки густариши пайвандњо ва сохтори нави иќтисодиро
таќозо мекард. Аз љониби дигар, онњо ду
марњалаи ќаблиро- марњалаи тањаввули фикрї ва
ташаккули имонї ва марњалаи тазкияи рўњї ва
рехта шудани ќолаби шахсияти мустаќили имониро бомуваффаќият аз сар гузаронида буданд.
Ин љо буд, ки Худованд закотро ба унвони яке
аз рукнњои Ислом ва фаризаи илоњї бар мусалмонон фарз гардонид. Фаризаи закот ба њамин
тартиб дар пањлўи шањодат ба ягонагии Худованд ва фаризаи намоз ќарор гирифт ва њар се ба
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Бигў: (молу дороии) зоид (аз ниёзи худ)-ро инфоќ
кунед:» (Сураи Баќара, 219).
Њамчунин мефармояд:
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якљоягї шиори Ислом ва шарти дохил шудан ба
ойини илоњї муайян гардиданд. Худованд барои
дуруст гардидани имони одамоне, ки баъдњо ба
он љомеъаи мусалмонон мепайвастанд, ќабули ин
се асли муњимми Исломро шарт донистааст, он
љо ки мефармояд:

      

      

карданд ва намозро барпо доштанд ва закоти молњояшонро пардохт намуданд, дигар ба онњо коре надошта бошед. Худованд, воќеъан њам, омурзанда ва борањмат аст».
(Сураи Тавба, 5)
Дар ояти 11-уми њамин сура боз мефармояд:

њамчунин, муайян шудани миќдори нисоб ва
њаљми пардохти закот аз љониби шариъат он
эњсону инфоќњои љавонмардона ва некиву садаќањои гуногуне, ки ба суратњои гуногун ва бо
ангезањои имонї анљом мегирифтанд, ба њамон
сурати ќаблї боќї монданд. Дари табаррўъ ва
љавонмардї њамеша ба рўи мўъминони нек боз
гузошта шуд.
Пардохти закот бошад, гузашта аз он ки нишонаи љавонмардї ва камоли имонии шахсияти
банда ба шумор меравад, яке аз фарзњои илоњї ва
муњимтарин рукни Ислом низ дониста мешавад.
Пардохти закот ќуллаи такомули имонии бандаи
мўъмин ба шумор меравад.
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ЗАКОТ МУЊИМТАРИН ОМИЛИ
ТАЗКИЯИ РЎЊ АСТ

о (онњое, ки њанўз исломро напазируфтаанд ва дар муќобили мусалмонон ќарор гирифтаанд) тавба карданд ва намозро барпо доштанд ва закотро пардохтанд, пас бародарони шумо дар дин мегарданд…». (Сураи Тавба, 11)
Чї тавре мебинем, Худованд дар имон овардани њар шахс ва вориди ойини Ислом гардидани ў
ин се асли муњимро зарурї ва аз њам
људоинопазир донистааст.
Пас аз фарз гардидани закот ва муайян шудани
навъи молњое, ки аз онњо закот дода мешавад,

Закот, пеш аз он ки василаи таъмини ниёзњои
ќишри бебизоъати љомеъа ва кўмаке дар роњи
баровардани эњтиёљоти зиндагонии бахше аз мардум бошад, муњимтарин омили тазкияи рўњї ва
такомули шахсияти худи закотдињанда мебошад.
Пеш аз он ки кўмак барои дигарон бошад, кўмак
барои сохтани шахсияти худи закотдињанда аст.
Закот пеш аз он ки уќдањои рўњї ва беморињои
нафсонии мардуми камбаѓалро нисбат ба сарватмандони љомеъа дармон намояд, њамин уќдањо
ва беморињоро дар нафсу рўњи худи закотдињанда
дармон мебахшад.
Худованд дар аввали сураи Баќара Ќуръонро
василаи њидоят ва омили растагории муттаќиён
(одамони бо таќво ва дорои шахсияти имонї )
дониста, се сифати муњимми онњоро бармешумо-
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рад. Яъне Ќуръон василаи њидоят ва омили растагорї барои одамоне мебошад, ки ин се сифати
муњим дар ботин ва љавњари шахсияти онњо устувор гардида бошад. Тањаќќуќ ёфтани маљмўъи он
сифатњо дар љавњари шахсияташон таќво номида
мешавад.

          

       

 

то љое ба он пайванд хўрдаанд, ки дар сурати
људої андохтан дар миёни онњо дигар имонеро
барои банда тасаввур кардан номумкин аст. Намоз мазњари амалии имони ба ѓайб мебошад. Зеро бењтар аз њама дар намоз метавон њаловати
имон ва сифатњои олии Худовандро дарк намуд
ва дигар бахшњои имонро ба таври шаффофтаре
ба ёд овард.
Аммо закот ва инфоќ дар роњи Худо далели
амалї ва нишонаи воќеъї бар доштани имон ба
Худо ва ба рўзи ќиёмат мебошад. Паёмбар (с)
мефармояд:
.1 Яъне закоту
садаќа далел ва нишонаи имондории банда мебошад.
Намоз пайванди банда бо Худост ва закот пайванди ў бо бандагони Худост.
Худованд дар васфи покони бињиштї чањор
сифатро ситудааст, ки яке аз онњо инфоќ дар
роњи Худо мебошад. Онњо маљмўъаи сифатњое
мебошанд, ки шахсияти инсонро полоиш ва рўњи
ўро парвариш дода, шоистаи бињишт мегардонанд:
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Ин китоби боазамат, ки њељ
шубњае дар он вуљуд надорад, василаи њидояти
муттаќиён аст. Онњое, ки ба ѓайб имон меоваранд, намозро барпо медоранд ва аз он чи барояшон рўзї додаем, инфоќ менамоянд». (Сураи
Баќара, 1-3).
Худованд дар ин оят он се рукни муњимми Исломро дар канори њам зикр намуда, онњоро
сифатњои камоли шахсияти инсон донистааст.
1. Имони ба ѓайб;
2. Барпо доштани намоз;
3. Инфоќ дар роњи Худо;
Њоло дигар хуб мушоњида менамоем, ки намозу закот дар зимни муќаррарот ва рукнњои Ислом
то андозае ањамият доранд, ки њамроњи имони ба
ѓайб дар маљмўъ имон дониста шудаанд.
Њарчанд тамоми рукнњои Ислом ба имони ба
Худо сахт алоќамандї доранд, вале намозу закот
21
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.Сањењи Муслим, 533. Сунани Тирмизї, 3517. ва…
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, бешак, дар боѓњои бињишт
ва чашмањои он додањои Парвардигорашонро
дарёфткунандаанд. Онњо пеш аз ин (дар даврони
зиндагонии худ)
а) Некўкор буданд;
б) Андаке аз шабро мехобиданд;
в) Дар сањаргоњон ба истиѓфор мепардохтанд
ва
г) Дар молу сарвати онњо њиссаи муайяне барои бечорагону мўњтољон дар назар гирифта шуда буд.
(Сураи Зориёт, 15-19)
Миќдори муваффаќият ва нишонаи комёбии
инсон дар полоиши нафс ва тазкияи рўњаш ба
тањаќќуќ ёфтани бандњои
» дар
васфи мўъминони растагор ва муваффаќ сахт
вобастагї дорад. Худованд мефармояд:

        

       
       
    

, мўъминоне муваффаќ ва комёб

l
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гардидаанд, ки:
1. Дар намози худ хошеъ бошанд;
2. Аз лаѓву бењудагї рўйгардон (ва дур) бошанд;
3. Закотро анљомдињанда бошанд;
4. Шармгоњи худро њифзкунанда бошанд....
5. Ба амонатњо ва ањди худ пойбанд ва онро
нигоњдоранда бошанд:
6. Бар намозњои худ посдоранда бошанд.
Ана њаминњоанд он ворисоне, ки бињишти
фирдавсро соњиб мегарданд (ва) дар он љовидона
боќї мемонанд». (Сураи Мўъминун, 1-11)
Худованд дар ин љо низ закотро омили муњими
тазкияи рўњї ва василаи корсози парваронидани
шахсияти инсон зикр намуда, муваффаќият ва
комёбии ўро дар охират ба њаљми пойбандиаш ба
он сифатњо донистааст.
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МАФЊУМИ ЗАКОТ
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Решаи калимаи закот дар луѓатномањо ба ду
маъно омадааст. Яке нашъунамо ёфтан, ки бештар дар мавриди зироъатњо ва растанињо ба кор
меравад ва дигаре покиза ва шоиста гардидан, ки
дар доираи васеъе аз инсон, зироъат ва … ба кор
меравад. Ин ду маънои њамреша дар асл ба њам
иртиботи наздике доранд. Зеро пас аз пок гардидани вуљуди њар чиз аз пасмондањои манфї заминаи рушду нумў ва шукуфоии он фароњам мегардад. Ваќте зироъат хуб нашъунамо ёбад, зака-ззаръу мегўянд. Ваќте њайвон бо забњ њалол мегардад, онро закот, яъне пок гаштан мегўянд.
Покизагии рўњї, барозандагии шахсият ва парваридани нафси инсон бо некўињоро тазаккї ва
тазкия гуфта мешавад. Тазаккї ва тазкия, ки ба
маънои парвариш додани нафсу рўњи одамї дар
гулбоѓи маънавиёт ва накўињо ва ќарор додани
љавњари шахсияти ў дар масири рушду нумўи
имонї мебошад, дар Ќуръони карим бисёр зикр
шудаанд. Ин ду калима низ аз њамон решаи калимаи закот гирифта шудаанд.
Калимаи закот, ки дар истилоњи шариат ба маънои ибодати махсус ва севвумин рукни муњими
Ислом ба кор рафтааст, ба њарду маънои
њамрешаи худ сахт алоќамандї дорад. Зеро закот
нахуст омили покизагии рўњї ва василаи парвардани љавњари шахсияти одамї дар роњи наљобату
бузургмардї ва дуввум, сабаби рушду нумў, покизагї ва фуруд омадани баракоти Худованд бар
молу сарвати шахси закотдињанда мебошад.
Худованд дар оятњои гуногуни Ќуръон ба василањои таъсиргузор дар љавњари шахсияти ода-

мї ва омилњои асосии тазкиябахшандаи он ишорањо намудааст. Дар љое асоси тазкияи рўњи одамї ва покизагии шахсияти ўро ба худ нисбат додааст:
лки Худованд њар киро бихоњад, тазкия
менамояд».2 Тазкияи Худованд аз муљањњаз намудани башарият бо барномаи комилу созанда ва
додани тавфиќи бандагию худсозї барои инсонњо иборат мебошад.
Аммо интихоби барномаи тазкияи рўњї ва худсозиро дар дигар оятњо ба худи одамон вогузор
намуда, онро ягона роњи растагории инсон донистааст.
ат
3
растагор гардидааст». Њар касе покиза гардад,
воќеан њам, растагор гардидааст».4
Дар ояти 13-уми сураи Марям Худованд ибодатро, ба монанди намозу закот, роњу василаи тазкияи рўњї ва покизагии нафси одамї гуфтааст.
д ва васи5
лаи покизагие (ибодате) ато кардем».
Пас пардохти њуќуќњои молии Худованд, ки
дар истилоњи шаръ ба он закот гуфта мешавад,
њамон маънои луѓавии худро њам дар шахси закотдињанда, њам дар хонаводаи ў ва њам дар молу
сарваташ тањаќќуќ мебахшад. Бо баргашт ба
мафњуми луѓавии калимаи закот њикмати
машрўъияти он, ки дар ояти 103-уми сураи Тавба
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. Сураи Нисо, 49.
. Сураи Шамс, 9.
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. Сураи Аъло, 14.
5
. Сураи Марям, 13.
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ба он ишора шудааст, барои хонанда бештар равшан мегардад.

ЗАКОТ ДАРМОНИ УЌДАЊОИ РЎЊЇ
ВА БЕМОРИЊОИ НАФСИ ИНСОН АСТ

Худованд мефармояд:

        

     

Эй мардум! Дар њаќиќат, шуморо аз љониби
Парвардигоратон мавъиза, шифои он чи дар
синањост ва роњи росту рањмате барои мўъминон
омадааст». (Сураи Юнус, 57)
Ќуръон мавъизаи нек, дармони беморињои
рўњї ва ќалбии инсон ва барномаи њидоят барои
мардум мебошад, ки аз љониби Худованд нозил
гардидааст. Њамчунин, он рањмате барои
мўъминон мебошад.
Яке аз муњимтарин арсањои фаъолияти Ќуръон
замини дилњо ва пањнои рўњи инсон аст. Пас аз
бозљўї, шинохт ва дармони беморињои ботинї ва
уќдањои равонї дар замири одами бемор - бемори маънавї - ба тањкими решањои арзишњои худ
дар вуљуди ў мепардозад. Шинохтан ва дармони
он беморињо вазифаи нахустини шахси доъї мебошад.

Дар Ќуръон навъњои беморињои ботиние, ки аз
пазириши арзишњои олии инсонї ва барномаи
такомули шахсияти ў монеъ мегарданд, ба таври
аниќ (мушаххас) зикр гардидаанд. Њамзамон
Ќуръон марњами љонњо ва василаи дармони он
беморињоро низ муайян намудааст.
Яке аз бадтарин беморињои ботинии инсон
бухли нафс, ки њамроњ бо њирсу тамаъ аст, мебошад. Худованд мефармояд:
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Худованд ба онњо ато гардидааст, бухл меварзанд (ва онро дар љињати кўмак ба ниёзмандон ба
кор намегиранд), гумон накунанд, ин кор (бухл)
барои онњо хуб аст, балки ин кор барои онњо бад
ва зиёнбор аст.
Ва зуд аст, ки дар рўзи ќиёмат њамон чизеро,
ки нисбат ба он бухл меварзиданд, ба сурати
тавќе бар гарданашон овехта мешавад ва мероси
(мулки) осмонњо ва замин аз они Худост». (Сураи
Оли Имрон, 180)
Љолиб он аст, ки Худованд дар ин оят ба як
њолати равонї ва хатои фикрии инсони бахил
ишора менамояд. Вай њамон бухл варзидан ва ба
њељ хайре дасти боз надоштани худро барои
равнаќи бештар ёфтани гардиши иќтисоди худ
28

дуруст ва хуб мешуморад ва онро яке аз асрори
муваффаќиятњои системаи молї ва асоси
иќтисодиёти сармоядорї мепиндорад. Ин пиндори ѓалати вай дар айни њоле, ки дар рўњия ва
ангезањои равонии худаш осори манфиеро бар
љой мегузорад, дар ду љанбаи равонии афроди
љомеъа ва шукуфоии иќтисодии кишвар низ
пайомадњои номатлуберо ба вуљуд меоварад. Ин
ду маврид дар мавзўи муњити солими љомеъа
баррасї мегардад.
Худованд нигањ доштани нафсро аз бемории
бухл нишонаи растагорї донистааст. Дар
ќисмати охири ояти нўњуми сураи Њашр мефармояд:

шароити иќтисодї ќарор дошта бошанд њам, дигаронро дар бахши кўмакњои молиашон бар худ
муќаддам медоранд». (Сураи Њашр,9)
Ин бемории ботинї њам таъсири манфї ва
оќибатњои ногуворе дар рўњия ва ангезањои нафсонии шахси моландўз бар љой мегузорад ва
њам ба пайомадњои бади иљтимоъї хотима меёбад. Паёмбар (с) мефармояд:

тамаъ худро эњтиёт намоед. Зеро мардумоне, ки
пеш аз шумо буданд, бо њамин (бемории) бухл ва
њирсу тамаъ њалок гардиданд. Ин (бемории нафс)
онњоро ба бухл кашонд, пас бухл варзиданд ва ба
фуљуру бебанду борї тела дод ва онњо роњи
бетартибињоро дар пеш гирифтанд».6
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њар касе аз бухлу њирси нафсаш нигоњ
дошта шавад, ба ростї, њамонњоянд растагорон».
(Сураи Њашр, 9)
Дар бахши аввали њамин оят Худованд дар
васфи мардуми ансор мегўяд:
дар нафси худ
њељ гуна (дилбастагї ва) ниёзе ба он чи дода шудаанд, намеёбанд ва њарчанд худ дар сахттарин
29

Пас дармони ин бемории нафсонї њамон
инфоќу љавонмардї дар роњи Худо ва парваронидани шахсияти худ бо некињо мебошад. Закот
муассиртарин васила ва дармони ин бемории
ботинї мебошад.
Ба аќидаи равоншиносон шахси сарватмандро
њамвора нерўи дохилие дар њолати нигаронињои
рўњї ва изтироботи равонї нигоњ медорад. Вай
агар он молу сарватро аз роњњои ѓайри машрўъ
(ќонунї) ва бо суиистифода аз имкониятњои кишвар ва миллаташ андўхта бошад, то охири умри
худ нигарон ва дар ѓарќоби изтироботи равонї
ба сар мебарад. Андешањои беобрўгии шахсият
ва ошкор гардидани фазоњатњои (расвогињои)
молиаш њељ гоњ ўро осуда намегузоранд.
6

. Ба ривояти Абудовуд.
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Аммо агар шахси мусалмон аз роњњои дуруст
ва бо тавфиќи илоњї ба молу сарвате даст ёбад,
дигар он изтироботи равониро надорад. Вале дар
пешгоњи Худованд, ки бо иноёти бепоёни Ў ба
касби моли њалол муваффаќ гардидааст, эњсоси
масъулият ва адои њаќќи бандагї менамояд.
Њамчунин, дар баробари миллат, њамдиёрон ва
кишвари худ низ, ки бо истифода аз имкониятњо
ва дар натиљаи њамкории онњо ба он молу сарват
расидааст, эњсоси мадюнї ва хидмати мутаќобил
менамояд. То ваќте њуќуќи бандагии худро дар
пешгоњи
Худованд
ва
хидматгузорињои
дуљонибаашро дар баробари кишвар ва
њамдиёронаш анљом надода бошад, ўро низ
виљдони имониаш дар њолати нороњатї ва изтироби равонї нигоњ медорад.
Тамоми нигаронињои рўњии худро танњо бо
риояи пардохтњои молї ва ба љой овардани
њуќуќњои Худованд дар молу сарваташ метавонад бартараф созад ва оромиши рўњиро барои
худ њосил намояд. Дар ѓайри ин сурат он
тапишњои имонї ва нохушњолии равонї мумкин
аст ўро ба беэътидолии рўњї бирасонад. Зеро
виљдони имонї аз як сў ва кўтоњии шахсияташ
дар адои њуќуќњои илоњї, аз сўи дигар, рўњи ўро
дар њолати ногувор ќарор медињанд.
Њадиси Паёмбар (с): Њар киро некињояш

ўро хушњолие фаро мегирад ва дар њолати кўтоњї
аз анљоми њуќуќњои молии Худованд виљдони
имониаш дар њолати ногуворе ќарор мегирад.
Инњо намунае аз беморињои ботинї ва изтироботи равонї мебошанд, ки бевосита ба мавзўи мо
алоќамандї доранд.
ЗАКОТ ВАСИЛАИ ЊИФЗИ МУЊИТИ СОЛИМИ
ЉОМЕЪА ВА ПЕШГИРИКУНАНДАИ
БЎЊРОНЊОИ ИЉТИМОЪЇ АСТ
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Зиндагии мудовим дар фаќру тангдастї ва
дурнамои торике аз ояндаи худ аз њама бештар
дар рўњиёти инсон таъсири номатлуб мегузорад
ва ўро ба водии ноумедї мерасонад. Шахсе, ки
њамеша дар зери тоќатфарсотарин шароити
зиндагї ба сар мебарад ва њељ рўзи осудаеро намебинад, њама дар назараш тираву тор мегардад.
На умеде ба ояндаи худ мебандад ва на чашми
неке ба љомеъаи худ дорад. Љомеъае, ки ўро ба он
њол овардааст, ба хусус љомеъае, ки мардум дар
он бо ду табаќа: табаќаи фаќиру бенаво ва
табаќаи молдору сарватманд таќсим шаванд, дар
назараш манфур мегардад.
Фаќру тангдастии поённопазир ва ноумедї аз
ояндаи худ бо зарбањои љонкоњаш ўро дар њолате
аз ѓаму андўњ нигоњ медорад ва оромишу осудагиро аз ботини ў салб менамояд. Дигар чунин
ашхос умеди бењбудие дар оянда надоранд.
Рўњиёти инсонї ва шахсияти маънавии онњо аслан дар он вазъ фурсати рушду шукуфої намеёбанд. Онњо дигар худро дар баробари он
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хушњол ва бадињояш нохуш созанд, мўъмини
воќеъї њамон кас аст», ба њамин виљдони имонии

мўъмин ишора дорад. Шахси мўъмин бо њар
ќадами неке, ки бармедорад ва бо њар миќдор
моле, ки дар роњи Худо харљ менамояд, вуљуди
31
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тирарўзињо таслим намуда, нисбат ба афроди
љомеъа ва сарватмандони кишвари худ назари
манфї касб мекунанд.
Чунин одамон барои дуздї, ѓоратгарї ва њар
гуна љурму љинояти дигар аз назари равонї њам
омода мегарданд. Ин њолат сарчашмаи пайдоиши уќдањои рўњї ва беморињои равонї дар
ќишри ниёзманди љомеъа гардида, муњити солими иљтимоиро тањдид менамояд.
Ин љост, ки Ислом дар баробари љонибдорї ва
эњтиром гузоштан ба моликияти хусусї, боз
асосњои амалиеро бино гузоштааст, ки муњити
солими љомеъаро њамаљониба њифз менамоянд.
Аз як сў, њосили зањамот ва дастранљи талошњои
фарзандони болаёќати худро ќадр намуда,
таъмини њамаљонибаи моликияти хусусии онњоро
пурра кафолат додааст ва аз сўи дигар, бо фаќру
тангдастии умумї ба мубориза бархостааст, то
решаи пайдоиши уќдањои рўњї ва як силсила
беморињои равониро низ ќатъ намояд.
Пас сарватмандони љомеъа набояд бо напардохтани њуќуќњои молии Худованд ва хадамоти
мутаќобили шањрвандиашон худ омили аз байн
рафтани муњити солими љомеъа ва ба вуљуд омадани ин њама њолатњои равонии мардум гарданд.
Ислом тарњи комили илоњї мебошад, ки дар
низоми иќтисодии худ низ барномаи мустаќил ва
равиши миёнаеро асос гузоштааст. На љонибдори
туѓёни молии инсон, ба он шакле, ки имрўз дар
љањони сармоядорї маъмул аст, мебошад ва на
љонибдори комилан бекор намудани бахши моликияти хусусї, ба он сурате, ки дар низоми сот-

сиалистии собиќ иттињоди Шўравї амалї гардид,
мебошад. Худованд мефармояд:

          

  

, воќеан њам, ваќте худро молдору сарватманд мебинад, ба туѓён меафтад. (Вале бидонад, ки) бозгашт ба сўи Парвардигори ту
аст». (Сураи Алаќ, 6-8)
Дар ин љо Худованд барои бедор сохтани андешаи солими шахси сарватманд ва боздоштани
ў аз туѓёни мол ўро ба сайре дар таърихи сарватмандони гузашта фаро мехонад. Оё њаёти сарватмандонаи онњо ба поён нарасид? Оё њељ кадоми онњо аз бозгашт ба сўи Парвардигор чорае
дошт, то ту дошта бошї?
Аз сўи дигар, Расули Худо (с) дар миёни
љамъияти
бештар
аз
садњазор
нафараи
њаљљатулвадоъ хун, мол ва обрўи мусалмонро барои њамаи мусалмонон дорои эњтиром њукм намуда, љомеъаро барои њимояи кафолатњои
њамаљонибаи онњо муваззаф гардонид. Дар Ислом асоси њуќуќии њифз, фароњам овардани шароити рушду тавсиъа ва таъмини њамаљонибаи
кафолатњои моликияти хусусї гузошта шудааст.
Ислом барои мањоратњои корї ва истеъдодњои
созандаи фарзандони болаёќати худ арљ нињода,
онњоро ба кору созандагии њарчї бештар фаро
хондааст. Паёмбар (с) мефармояд:
,
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воќеан њам, бандаи соњибњунар (соњибкасб ва
кордон)-ро дўст медорад».7

Дар ривояти дигар Паёмбар (с) мефармояд:

агар рўзашро бо њезумкашї бигузаронад, барои ў бењтар аз он аст, ки ба гадої
машѓул шавад......».8

Агар низоми сотсиалистї фаќру мањрумияти
мардум ва фосилаи табаќотии љомеъаро мехост
бо аз байн бурдани сарватмандон ва соњибони
сармоя аз байн бибарад, пас низоми исломї
њамроњ бо њифзу њимояи њайсият, маќом, молу
сарват ва моликияти хусусии сарватмандон ва бо
коргузории даќиќтарин системаи молї ба фаќру
тангдастии умумї мубориза бурдааст. Ба феълият расидани истеъдодњои созандаи афроди
болаёќати љомеъа ва дорои молу сарват гардидани онњоро тањсин намуда, дар айни њол бо асос
гузоштани рукни закот ва системаи пардохтњои
молии худ њуќуќи ќишрњои камбизоати љомеъаро
низ таъмин намудааст.
Гоњо иќтисоди кишвар дар раванди татбиќи
амалии барномањои рушди иќтисодї ба як силсила иќдомоти љавонмардона ва њиссагузорињои
саховатмандонаи сарватмандон ниёз дорад.
Мардуми сарватманд бо ин иќдоми хайрхоњонаи
худ на танњо чизе аз суръат ва њаљми шукуфоии
молии худ накоста, балки бо рушди иќтисодии

кишвар заминањои бештаре барои пешрафти
њамаљонибаи онњо низ фароњам меояд. Пас ин
маъно бо он бардошти нодурусте, ки шахси бахил баъзан аз моњияти низоми сармоядорї мекунад, њељ гоњ мувофиќат наменамояд.
Хулоса, системаи пардохтњои молии Ислом, ба
хусус асли закот, амнияту оромї ва саломатии
равонии муњити иљтимоъии љомеъа ва ќишрњои
гуногуни онро комилан таъмин менамояд ва бо
њамин, пеши њар гуна бўњронњои иљтимоъиро мегирад.
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7

. Табаронї онро дар «Кабир» ва «Авсат» ба ваљњи заъиф
ривоят намудааст.
8
. Ѓайр аз Абудовуд дигар Сињоњи Ситта онро ривоят намудаанд.
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ЗАКОТ НИШОНАИ МАЊБУБИЯТ
ВА МАЌБУЛИЯТИ БАНДА
ДАР ПЕШГОЊИ ХУДОВАНД АСТ

Ќуръони карим дар охири ояти 190-уми сураи
Баќара пас аз амри ба инфоќ дар роњи Худованд
ва худро ба њалокат наафкандан мефармояд:

         

      

Ва дар роњи Худо инфоќ намоед ва худро ба
њалокат наафканед. Ва некї (эњсон) намояд, зеро
Худованд некўкорон (мўњсинон)-ро дўст медорад».
Абуайюби Ансорї ба њалокат афкандани инсон худашро ба дил бастан ба дунё ва даст аз
инфоќу (некї) бардоштанаш тафсир намудааст.
Дар ояти 134-уми сураи Оли Имрон омадааст:
36

      

       

Касоне, ки дар њолати кушодагиву тангдастии
худ инфоќ менамоянд ва фурў барандагони хашм
ва гузашткунандагони аз мардум ва Худованд
некўкоронро дўст медорад».
Меъёри мањбубият ва чорчўбаи шинохти арзиши амалии инсон дар назди Худованд њамон
сохта шудани шахсияти инсонї ва такомул ёфтани одамият дар вуљуди ў мебошад. Ба њар
андозае, ки инсон тазкияи рўњї гардад ва шахсияти инсонии ў бо аъмоли нек, ибодатњо ва
хубињо парвариш ёбад, ба сатњи болои одамият
ва маќоми таќво наздиктар мегардад. Ин
ибодатњо ва аъмоли нек љавњари имони ўро
њарчи бештар сайќал дода, дар замири вай малакаи баланди хайрхоњї ва виљдони њассоси имоние
бо номи таќво ба вуљуд меоваранд. Ваќте шахсияти инсон ба ин пояи рушду худсозї расид, дар
пешгоњи Худованд маќоми олї ва обрўву каромат њосил менамояд. Худованд мефармояд:

Ва тўша бигирад. Пас бењтарин тўша (барои
сафари охират) таќво мебошад». (Сураи
Баќара,197)
аз парњезгорон
мепазирад». (Сураи Моида, 27)
, албатта, таќводоронро дўст медорад». (Сураи Тавба, 7)
Ва дањњо ояти дигар, ки баёнгари мањбубият ва
маќбулияти инсони вораста ва дорои шахсияти
худої дар назди Парвардигор мебошанд.
Њамон тавре, ки борњо ишора шуд, аъмоли неки инсон ва ибодатњо омилњои асосї дар расонидани шахсияти ў ба сатњи болои одамият ва таќво
мебошанд. Системаи пардохтњои молї, ба хусус
фаризаи закот барои ин љањиши такомулии инсон
аз муњимтарин фароизи Худованд мебошад.
Инфоќ намудани мол дар роњи Худо ва ба љой
овардани фаризаи закот, чї тавре дар оятњо
мушоњида менамоем, шахси закотдињандаро дар
зумраи бандагони муттаќї ва дўстдоштагони
даргоњи Њаќ ќарор медињад. Онњо аз љумлаи бандагони дўстдошта ва маќбули даргоњи Њаќ мегарданд. Дар њадиси ќудсї омадааст, ки Худованд мефармояд:
Ва мо таќарраба илайя ъабдї бишайъин
ањабба илайя миммафтаразтуњу ъалайњ....».
Бандаам бо њељ чизе ба Ман наздик нагаштааст, ки аз фарзњоям дар назди Ман мањбубтар
бошад».9
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          …

, боарзиштарини шумо дар назди Худованд њамон парњезгортарини (муттаќї ва покизатарини) шумо мебошад». (Сураи Њуљурот, 13)

9

. Бухорї онро аз Абуњурайра ривоят намудааст:
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Яъне банда бо ба љой овардани фарзњои Худованд, ба монанди намозу закот, аз њар ибодати
дигаре ба Худо бештар наздик мегардад. Ваќте
банда бо анљом додани фарзњои илоњї маќбули
даргоњи Њаќ гардид ва дар саффи бандагони
муттаќї ва дўстдоштаи Ў ќарор гирифт, Худованд вайро ба як силсила ифтихорот ва
корномањои арзишманде дар њамин дунё низ
сарфароз мегардонад:
1. Маќоми вилоят (авлиёгї) ва дўстии Худоро
ба даст меоварад.

        …
кони

(Ќуръон) баёне барои (њамаи) мардум ва
роњи њидояту мавъиза (панд) барои парњезгорони
ботаќвост». (Сураи Оли Имрон, 138)

         

он нест, роњи
њидоят барои муттаќиён аст». (Сураи Баќара, 2)
Њар ташаббускорї ва таъсиси корњое, ки бар
пояи таќво бино наёфта бошанд, соњиби худро
оќибат ба оташ меафкананд.
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парњезкор мебошанд». (Сураи Анфол, 34)
2. Њар амали неке, ки анљом дињад, аз онњо
пазируфта мешавад.

      …

ванд танњо аз парњезкорони муттаќї мепазирад». (Сураи Моида, 27)
3. Аз њидоят ва роњнамоињои Ќуръон
бањраманд мегарданд.

   

панду ибрат барои парњезгорон
аст». (Сураи Њоќќа, 48)
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кори худро бар пояи таќвои
Худованд ва хушнудии Ў бино нињода бошад,
бењтар аст, ё касе, ки асоси кори худро бар лаби
љарии фурўрезанда гузоштааст, ки саранљом ўро
дар оташи љањаннам фурў мебарад? ....». (Сураи
Тавба, 109).
4. Худованд дар ояти 65 ва 66-уми сураи
Моида кушоиши ризќ ва рушди иќтисодиро ба
таќвои бандагон ва њаљми пойбандии онњо ба
фароизи илоњї, ки муњимтарини онњо намозу закот мебошанд, сахт марбут донистааст.
5. Худованд нусрату ёрї ва муњаббати худро
барои онњо арзонї медорад.
40

        
, воќеан њам, њамроњи касоне мебошад, ки таќво намудаанд ва онњо некўкоранд».
(Сураи Нањл, 128)
, њатман, њамроњи
парњезкорони ботаќво мебошад». (Сураи Тавба, 36)

парњезгорони ботаќвост».
(Сураи Аъроф, 128)
нек барои ањли таќвост». (Сураи Тоњо, 132)

шон осон мегардонад.13 Зеро онњо бо ба вуљуд
овардани малакаи таќво дар замири худ ризои
Худоро ба даст овардаанд.14
ЉОЙГОЊИ ПАРЊЕЗКОРОН
ДАР ОХИРАТ

Бандаи мўъмин дар натиљаи тазкияи рўњї ва
парвариш додани шахсияти инсонии худ бо
навъњои гуногуни ибодатњо ва аъмоли нек ба
маќоми таќвои илоњї ва покизагии ботинї мерасад ва дар зумраи бандагони поку некўкори Худованд дохил мегардад. Ваќте ба анљом додани
фароизи илоњї, аз љумла закот, ки яке аз
муњимтарин рукнњои Ислом ба шумор меравад,
маќбул ва дўстдоштаи даргоњи Худованд гардид,
дар охират низ маќоми арзанда ва як силсила
навозишњои илоњї ва ќадрдонињои худовандї насиби њоли ў мегардад.
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, њатман, парњезкорони ботаќворо
дўст медорад». (Сураи Тавба, 7)

6. Шахсони неку покдоман, ки фаризањои
илоњиро ба бењтарин сурат анљом медињанд ва
дар баровардани закоти амволи худ онњоро
шавќи бандагї ва гармии имон њаловат мебахшад, Худованд барои онњо ризќи накў ва рўзии
пок фароњам месозад ва онњоро аз њар тангное
солим берун меорад.10 Дар ботини онњо ќувваи
фаросат ва дарки њаќоиќро ба вадиъат мегузорад,
то њаќро аз ботил ба осонї ташхис дињанд.11
Амалњои онњоро ислоњ ва гуноњонашонро омурзиш менамояд12 ва тамоми корњои дунёро бароя-

        

       

муттаќї, бешак, дар боѓњои бињишт
ва чашмањои он ва ба дастоварандаи њар он чи
Парвардигорашон ба онњо додааст, мебошанд.
Онњо пеш аз он низ некўкор буданд». (Сураи Зориёт,

15-16)

10

. Сураи Талоќ, 2-3.
. Сураи Анфол, 29.
12
. Сураи Ањзоб, 70-71.

11

13
14
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. Сураи Талоќ, 4.
. Сураи Њаљ, 37.
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Яке
аз
самтњои
муњимми
фаъолияти
иљтимоъии Ислом мубориза бар зидди фаќри
умумї мебошад. Ислом дўст намедорад, ки оммаи мардум дар фаќри мутлаќ ба сар баранд. Ин
њолат њам дар рўњияву ахлоќ ва њам дар сатњи
эътиќодї ва фарњангии онњо таъсири номатлубе
бар љой мегузорад.
Ваќте ќишрњои камбизоъат ва фаќрзадаи миллат аз назари ахлоќї ва эътиќодї таназзул намуда, рўњияи динї ва фарњанги инсонии худро аз

даст доданд, асоси миллии он мардум комилан
ларзон ва нопойдор мегардад. Ин мусибат на
танњо њамон ќишри фаќрзадаи љомеъаро ба коми
худ фурў мебарад, балки тамоми афроди он миллатро ба нанги бењимматї ва беномусї доѓдор
месозад.
Он ќишри фаќрзадаи љомеъа барои бартараф
намудани эњтиёљоти зиндагии худ ба њар андозае
ба корњои ѓайриахлоќї даст зананд ва ба хориву
беобрўгї тан дињанд, ба њамон андоза бузургон
ва сарватмандони он миллат дар чашми љањониён
беарзиш ва паст мегарданд.
Фаќру тангдастї њар љомеъаеро муддати дароз
дар зери фишори мањрумияту бенавої ва маъюсї
нигањ дорад ва ба сурати бўњрони иќтисодї ва
иљтимоъии он дарояд, шахсияти инсонии ќишри
тангдасти он љомеъаро, хоњ нохоњ, аз байн мебарад ва онњоро ба одамони бењайсияте мубаддал
месозад. Фарзандон ва наслњои љавони ин ќишри
љомеъа фурсати омўзишу парвариши дурустро аз
даст медињанд.
Занону духтрон худро ба домани нопокињо ва
њар гуна фањшову танфурўшї меафкананд. Мардон низ барои гузаронидани рўзи худ ба њар гуна
хориву зиллат ва муомилаи тањќиромези корфармоён тан дармедињанд. Ба хусус дар љањони
имрўз, ки дар чунин љомеъањои аќибафтода мардум ногузир ба муњољиратњои мењнатї даст мезананд ва аксари насли љавон ва нерўи кории онњо
ноилољ ба кишварњои саноъатї рўй меоваранд.
Дар он кишварњо нисбати ин мардум њам аз
љониби корфармоён ва соњибони корхонањо ва
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, яќинан, дар маќоми (бо) амне бошанд». (Сураи Духон, 51)
, бешак, дар боѓњо ва чашмасорони бињишт бошанд». (Сураи Њиљр, 45)
, бешак, дар боѓњо ва обњои
равон манзил гузинанд». (Сураи Ќамар,54)
бо њам душман бошанд». (Сураи Зухруф, 67)
Ва оятњои дигаре, ки љойгоњ ва мартабаи
дўстони ботаќвои Худоро дар охират баён медоранд. Пас барои бандаи мўъмин чї некўст, ки бо
ба љой овардани фароизи илоњї ва бо баровардани закоти амволи худ ба чунин маќоми баланде
дар назди Худованд сарфароз гардад.
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НАЌШИ ЗАКОТ ДАР ЊИФЗИ ОБРЎ
ВА КАРОМАТИ ИНСОН

њам аз љониби органњои давлатї муомилаи
тањќиромез ва рафтори ѓайриинсонї раво дониста мешавад. Дар ин дањсолањои охир, ки баъзе
мањфилњои сиёсии манфиатдори баъзе кишварњо
мардуми љањонро бар асоси табъиз (људосози)-и
нажодї ва мансубияти динї ва кор гирифтан аз
равиши исломофобия ба сиёњпўсту мусалмон ва
ѓайра људо сохтаанд, он муомилаи ѓайриинсонї
ва муносибати тањќиромез ављ гирифтааст.
Пас дигар табиъист, ки дар зери ин њама
фишорњои динї, фарњангї, иќтисодї ва
иљтимоъї ќисми зиёде аз наслњои ояндаи
миллатњо шахсияти инсонї ва арзиши одамияти
худро аз даст медињанд. Андак - андак каромати
инсонї ва обрўи миллиашон аз байн меравад.
Дигар ёфтани роње барои њалли чунин бўњронњои
фарогири миллї хеле мушкил аст. Бо њамин,
нерўи азими љавонон ва наслњои ояндаи миллат
њадар меравад.
Аз сўи дигар, љомеъае, ки дар он танфурўшиву
фањшо ва њар гуна тардоманињо ривољ меёбад,
беморињои сирояткунанда ва дармоннопазир дар
он зиёд мегардад. Њар гуна вабоњо ва вирусњои
њалокатовар њаёти солими љомеъаро мавриди
тањдид ќарор медињад. Њамчунин, дар чунин
љомеъањо наслњои машкук, фарзандони бенасаб
ва хонаводањои беасл арзи вуљуд менамоянд. Ин
падидаи номатлуб боиси пайдоиши инсонњои
мизољан ва рўњан номутаодил мегардад ва хатари
беасл ва ё бадасл будан ояндаи он миллатро
тањдид менамояд. Худованд дар ояти 32-уми сураи Исро мефармояд:
аздик нагардед,

ки он фоњиша (тардоманї) ва роњи бад (ва зиёнбор)-ест».
Аз љониби дигар, ваќте сарватмандони њар
миллате аз додани закоти молњояшон худдорї
намоянд ва њуќуќњои молии Худовандро пардохт
нанамоянд, он миллат дучори хушксолї ва беобї
мегардад. Яъне бо ба љой наовардани фаризаи
илоњї неъматњои бебањои Ў носипосї гардида,
боиси коњиши зиндагї дар тамоми пањлўњо мегардад ва обу борон, ки манбаъ ва асоси зиндагї
мебошанд, аз онњо боздошта мешаванд. Паёмбари Худо (с) мефармояд:
акота илло муниъў алќатара минассамои ва
лавлалбањоиму лам юмтарў».
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идааст, магар он ки оби осмон аз онњо боздошта
мешавад. Агар чањорпоён (ва дигар љонварон)
намебуданд, њаргиз барои онњо бороне намеборид».15
Ислом бо дарназардошти тамоми пањлўњои
зиндагонии инсон системаи пардохтњои молиеро
ба роњ андохтааст, то љомеъаро аз чунин
пайомадњои иљтимоъї ва бўњронњои иќтисодї
нигањ дорад ва ба фољеъаи маънавї ва фурўрезии
шахсияти инсон наанљомад. Шояд фаризаи закот,
ки вазифаи молии илзомї аз љониби Худованд
аст, барои пешгирии чунин бўњронњои амиќ кифоя накунад. Дар чунин њолатњо ба пардохтњои
љавонмардона ва кўмакњои нафлии мардуми
эњтиёљманд низ бояд вусъат бахшид. Танњо бо

15

. Рўњи Ислом, љузъи 9, сањ 59.

чунин иќдомоти хайрхоњона ва барномањои саховатмандона метавон обрўву каромати инсонии
њамдиёрони худро њифз намуд.
Дар чунин њолати бўњрони иќтисодии љомеъа,
ки ногузир ба фурў рехтани пояи шахсияти
ќишри бенавои он меанљомад, њар гуна
мактабњои гумроњкунандаи фикрї ва љараёнњои
бегонаи фарњангї андешаи ќишри азими
љомеъаро мавриди тохтутозњои фарњангии худ
ќарор медињанд. Онњо бо ба шубња афкандани
афкори мардум нисбат ба тамаддуни дурахшони
исломї ва фарњанги азими миллии худ заминањои
бегонагии фарњангї ва шикасти маънавиро дар
зењнњо омода месозанд ва бо њамин асоси
дудастагї ва парокандагии миллат рехта мешавад. Аз њолати фаќру тангдастї ва маъюсии
ќишри бенавои љомеъа суиистифода намуда, заминаи њар гуна гароишоти фикрї ва эътиќодии
нодурустеро фароњам месозанд.
Афсўс, ки њоло мо тамоми ин пайомадњои ногувори фаќру тангдастиро дар љомеъаи худ имрўз
мушоњида менамоем. Фаќр одамро дар остонаи
куфр ќарор медињад. Расули Худо (с) борњо аз
фаќру тангдастї ва куфр ба Худо паноњ бурданро
тавсия мекард.
Он Њазрат (с) дар љои дигар мефармояд

Чї тавре мушоњида менамоем, Ислом бо таъсиси низоми пардохтњои молї ба сурати
њакимона ва миёнаравонае бар зидди падидаи
фаќр ба мубориза бархостааст ва бо њамин
љомеъаи исломиро аз низоми табаќотї ва гирд
омадани сарвату бойгарии беш аз њад дар дасти
табаќаи (элити) андак ва мањрумияти аксарияти
мардум пешгирї намудааст.
Расули Худо (с) мефармояд:
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эњтимом намеварзад, аз љумлаи онњо нест».17

Он Њазрат (с) дар њадиси дигар мефармояд:

рањм намудани якдигар ва мењрубонї дар миёни
худ ба монанди як љисм аст. Ваќте узве аз он ба
дард ояд, дигар узвњои он низ ба бехобиву таб
гирифтор шаванд».18
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ба куфр наздик аст». Яъне фаќру нодорї заминаи
кашида шудани ќишрњои ниёзманди љомеъаро ба
сўи куфр фароњам месозад.16

Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Ту, кї аз мењнати дигарон беѓамї,
Нашояд, ки номат нињанд одамї.
Саъдї
Он Њазрат (с) боз мефармояд:

кўмаки бевазанону бенавоёни (љомеъа) мешито-

17

. Ба ривояти Табаронї, Байњаќї ва Абунуъайм

16

. Абунуъайм дар «Њиля» ва Ибни Адї дар «Комил» онро
ба тариќи заъиф ривоят кардаанд.
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. Ба ривояти Ањмад ва Муслим.

48

бад, ба монанди муљоњиди дар роњи Худо бошад».19
Худованд дар ояти 177-уми сураи Баќара дар
идомаи баёни некўї мефармояд:

       …

       
      

….    

атарин амволи худ
инфоќ нанамоед, њаргиз некўиро ноил намегардед».
Муслим ва Насої аз Љобир (р) ривоят мекунанд, ки:

назди Паёмбар (с) омаданд, ки худро (аз шиддати
нодорї) бо пўсти њайвонот печида буданд.
Чењраи мубораки Расули Худо (с) бо дидани
фаќру нодории онњо дигаргун гашт. Дарњол ба
хонааш рафт ва баргашт. Он гоњ Билолро фармуд
азон ва ќомат бигўяд. Сипас намоз гузошт ва пас
аз он хутбае хонд.
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Аз љумла гуфт:
, битарсед аз Парвардигоратон, ки шуморо аз як нафс офарида ва
аз он нафс њамсари ўро низ ба дунё овардааст ва
мардону занони бешуморе аз онњо (дар дунё) парокандааст. Битарсед аз он Худое, ки бо ў якдигарро мепурсед ва битарсед арњомро (ќатъи робитаи хешовандиро). Худованд, албатта, бар
шумо назоратгар аст». (Сураи Нисо, 1)
рсед ва њар кас бибинад, ки барои фардои худ чї
кори хайре намудааст». (Сураи Њашр, 18)
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, бо
вуљуди дилбастагие, ки нисбат ба он дорад, ба
хешовандон, ятимон, бенавоён, дар роњ мондагон, гадоён ва дар озодсозии бандагон бахшиш
ва харљ намояд.
Намозро барпо дорад ва закоти молашро
бидињад....».
Дар ояти 93-уми сураи Оли Имрон низ мефармояд:

         

      

Њар кас њар чи метавонад: динор, дирњам, либос, гандум, хурмо ва њатто нисфи хурмо садаќа
намояд.
Љобир (р), ровии њадис мегўяд: Мардум њар чи
метавонистанд ба масљид оварданд ва ду туп
хўроку либос љамъ гардид, то он ки чењраи Расули Худоро дидам, ки (аз хурсандї) медурахшид.
Он гоњ он Њазрат (с) фармуд:

19

. Ба ривояти Бухорї ва Муслим.
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Ислом суннати (расми) некеро асос гузорад, аљри
50

(асосгузории) он суннат ва аљри тамоми мардуме,
ки пас аз вай ба он амал менамоянд, ба ў дода
мешавад, бе он ки аз аљри онњо чизе коста шавад.
Ва њар касе, ки суннати бадеро дар Ислом поя гузорад, гуноњи (поягузории) он суннат ва гуноњи
тамоми одамоне, ки пас аз вай ба он амал менамоянд, бар вай мебошад, бе он ки аз гуноњи онњо
низ чизе коста шавад».
Он Њазрат (с) мефармояд:

ва сахтиеро аз сахтињои ин дунё барои мўъмине
бартараф намояд, Худованд дар ивази он сахтие
аз сахтињои рўзи ќиёматро аз ў бартараф созад.
Њар касе бар тангдасте осон бигирад, Худованд
дар дунё ва охират бар вай осон мегирад. Касе
норасої ва айби мусалмонеро бипўшад, Худованд дар дунё ва охират ўро мавриди пўшиш
ќарор медињад. То замоне, ки банда дар андешаи
кўмаку дастгирии бародари худ бошад, Худованд
дар авну кўмаки он банда мебошад».20

ва умра. Худованд барои тазкияи рўњи инсон ва
парвариш ёфтани шахсияти вай ўро дар тамоми
бахшњои зиндагї ва њамаи арсањои ихтиёроташ
ба ибодат ва худсозї фаро хондааст. Агар намозу
рўза љисму љони ўро навозиш ва дармон намоянд,
закот дилбастагињои ботинї ва тааллуќоти рўњии
ўро ба ислоњ меоварад.
Фаризаи закот дар Ислом вазифаи илоњї ва
рукни муњимме ба шумор меравад, ки њатман онро бояд ба љой овард. Закот њаќќи илоњии камбаѓалон бар гардани сарватмандон мебошад. Закот аз мардум ва барои мардум гирифта мешавад. Яъне аз назари Ислом закот аз мардуми доранда гирифта ва ба мардуми камбаѓал дода мешавад.
Ба иборати дигар, дар љомеъаи исломї закот аз
дасте, ки дасти ањли хайру салоњ ва сарватманд
мебошад ва Худованд онро бар миќдоре аз мулку
дороии хеш вакил ва љойнишин гардонидааст,
гирифта мешавад ва ба дасти дигаре, ки дасти
зањматкашон, мањрумон ва камбаѓалон мебошад,
дода мешавад. Яъне аз мардуми сарватманд гирифта ва ба маруми ниёзманд баргардонида мешавад. Ќуръон ба њамин мавзўъ ишора намуда,
мефармояд:
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ЗАКОТ ИБОДАТИ МОЛИСТ

Закот як ибодати молист. Дар Куръон њар љо,
ки зикре аз барпо доштани намоз рафта бошад,
закот низ њамроњи он зикр гардидааст. Ибодатњо
дар Ислом ё бадании соф мебошанд, ба монанди
намоз ва рўза, ё молии соф мебошанд, ба монанди закот ва садаќаи фитр ва ё њарду љанбаи баданї ва молиро дар бар мегиранд, ба монанди њаљ
20

. Муслим, Ањмад, Абудовуд ва Тирмизї онро аз
Абуњурайра ривоят намудаанд.
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...       …

он моле, ки Худо ба шумо додааст,
онњоро бидињед». (Сураи Нур, 33)
Њамчунин ба таври умумї мефармояд:
52

       

     

Аз он чизе, ки Худованд шуморо дар он намояндаи худ гардонидааст, инфоќ намоед». (Сураи
Њадид, 7)
Паёмбари Худо (с) ваќте Муъоз ибни Љабалро
ба унвони намоянда ва коргузори худ ба Яман
фиристод, ба ў гуфт:

онњо закот ва садаќотеро вољиб гардонидааст, ки
бояд аз сарватмандонашон гирифта ва ба камбаѓалонашон дода шавад».

намегиранд. Сарватмандон аз назари Ислом масъулияти илоњии худро анљом додаанд ва ниёзмандон њуќуќи худро дарёфт намудаанд.
ЗАКОТ ОМИЛИ ВАЊДАТ ВА МОЯИ
ЌУВВАТИ МУСАЛМОНЊОСТ

Бадењист, ки фаризаи закот дар Ислом бар пояи ангезаи динї ва иљтимоъї ќарор гирифтааст.
Ислом мехоњад аз тариќи ангехтани ангезаи динии мусалмонони сарватманд ва дастбахайр дар
миёни љомеъа вањдати иљтимоъї ва якпорчагии
миллиро пойдор намояд. Эљоди вањдату якпорчагї дар миёни мусалмонон яке аз муњимтарин
вољиботи динї ва масъулиятњои иљтимоъї ба
шумор меравад. Талош дар роњи тањќиќи ин ормони олї ба унвони масъулияти илоњї ва паймони худої бар ўњдаи донишмандон ва дастандаркорони маќомоти давлатї ќарор дорад.
Ислом бо сохтори аќидави (идеологи)-и беназири худ ва бо шеваи тазкияи рўњї ва полоишу
парвариши љавњари шахсияти инсон амалан фард
ва љомеъаро дар масири вањдати фиќрї, эътиќодї, фарњангї, њуќуќї ва иљтимоъї ќарор медињад ва мардуми сарватманд ва коргузорони
маќомоти идории кишварро масъул ва муваззаф
медонад, то пояњои ин вањдатро бо кўмакњо ва
барномањои дурусти иќтисодї мустањкам намоянд.
Низоми иќтисодии Ислом, ба хусус фаризаи
закот, ин њадафи олиро ба бењтарин сурат таъмин
менамояд. Ваќте ќисмате аз молу сарвати шахси
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Ислом ба тамоми ќишрњои љомеъа ва бахшњои
гуногуни зиндагии онњо эњтимом варзидааст. Бар
сарватмандони љомеъа ваќте аз эњтиёљоти зиндагонї ва афроди тањти кафолати худ бештар сармоя ба даст оваранд, закотро фарз гардонидааст.
Онњо аз молњо ва пулњои наќд, молњои тиљоратї,
сарватњои њайвонї ва мањсулоти кишоварзии худ
ваќте миќдор ва шароити зарурии закот дар онњо
фароњам гардад, барои рафъи эњтиёљоти ниёзмандон ва таъмини масолењи (манофеъи) умумї
миќдоре закот мепардозанд. Он њам ба сурате
пардохта мешавад, ки онњо (сарватмандон) дар
сахтї ва тангно ќарор намегиранд.
Пас закот фаризаи илоњї бар гардани сарватмандон мебошад, на як бахшиш ва эњсони шахсї.
Бинобарин, шахсони ниёзманд бо дарёфти закот
њаргиз мавриди миннат ва урзу иллати касе ќарор
53
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молдор, њар миќдоре бошад, ба дасти ќишри ниёзманд ва мустањиќќи љомеъа мерасад ва онњоро
дар он њолати фаќру тандастї аз мањрумияту маъюсї мерањонад, њатман онњо нисбат ба афроди
љомеъаи худ хушбин мегарданд. Дилњояшон аз
кинаву њасад нисбат ба ќишрњои бо рафоњият пок
мегардад. Бо њамин, заминаи њамкориву таъовун
дар миёни афрод ваќишои гуногуни љомеъа ба
вуљуд меояд ва он вањдати ѓоявие, ки ќаблан
вуљуд дошт, мустањкамтар мегардад. Ваќте заминањои вањдат, њамкорї ва хушбинии афрод ва
ќишрњои гуногуни љомеъа нисбат ба якдигар ба
вуљуд омад, амнияти иќтисодї, фикрї ва
иљтимоъї низ таъмин мегардад.
Дар миёни ќишрњои гуногуни љомеъа њатман
одамони сустимон ва фурўмояе низ вуљуд доранд,
ки бо андак кўмаки молї дину ойин ва кишвару
миллати худро ба бегонагон мефурўшанд. Душманони фарњангии Ислом бо сарфи маблаѓњои
молии бисёр ва аз тариќи созмонњои ба зоњир
хайрия, вале дорои њадафњои миссионерї ва бо
истифода аз роњњои дигари ќаблан барномарезишуда ба љазби афроди сустимон ва фурўмоя мепардозанд ва барои тањќиќи њадафњои сиёсї ва
фарњангї-миссионерии худ аз онњо суиистифода
менамоянд.
Пас чаро мусалмонони дастбахайр ба хотири
пешгирї аз парокандагии миллї ва дигар
ѓаразњои шуми бегонагон ба дастгирии ќишри
ниёзманди љомеъа иќдоми амалї нанамоянд? Чаро пардохтњои молии Худованд, яъне закотро, ки
барои њамин њадафњо асосгузорї шудааст, дар

роњи њифзи вањдату якпорчагии миллат сарф накунанд?
Лозим ба ёдоварист, ки бародарии имонї дар
миёни мусалмонон ваќте тањаќќуќ меёбад, ки
њадди аќал ба се рукни муњими он, ки дар маљмўъ
љавњари имонро ба вуљуд меоваранд, амал шавад.
Зеро аз назари љумњури донишмандони Ислом
касе ќасдан ва дониста намозу закотро тарк намояд, кофир мебошад, њарчанд калимаи
шањодатро ба забон оварад.
Пас мўъминоне бо њам бародаранд, ки лоаќал
њамин се рукни муњим ва асосии Исломро ба љой
меоваранд. Худованд дар ояти 11-уми сураи Тавба айнан ба њамин чиз ишора намудааст:
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агар тавба намуданд ва намозро бар пой
доштанд ва закотро доданд, пас аз он бародарони шумо дар дин мегарданд». (Сураи Тавба, 11)
ЗАКОТ ДАР НИЗОМИ ИЛОЊЇ
ИВАЗНОПАЗИР АСТ

Худованд дар бахше аз ояти 85-уми сураи
Баќара мефармояд:

       ...
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китоб имон меоваред
ва ба баъзе куфр меварзед. Пас љазои он касе аз
шумо, ки чунин кунад, хориву (зиллат) дар њаёти
дунёст ва рўзи ќиёмат бошад, ба сахттарин азоб
баргардонида мешаванд ва Худованд аз он чи
анљом медињед, ѓофил набошад». (Сураи Баќара,
85).
Худованд дар ин оят аќидаи ќавми яњудро мавриди накўњиш ќарор дода, онро комилан мардуд
донистааст. Зеро онњо порае аз ањкоми Худовандро ќабул доштанд, вале ќисмати дигареро, ки ба
манфиъатњои табаќаи њоким ва арбоби калисо
њељ гуна созгорї надошт, намепазируфтанд.
Дар оятњои 150 ва 151-уми сураи Нисо низ
омадааст, ки :

, онњое, ки ба Худо ва паёмбаронаш
куфр меварзанд ва мехоњанд миёни онњо људої
андозанд ва мегўянд: Мо ба баъзеи онњо имон
меоварем ва ба баъзеи дигар куфр меварзем ва
мехоњанд як роњи миёнае (барои тавофуќи
ањкоми илоњї бо андешањои худ) барќарор созанд, он (тоифа) њамонњоянд кофирони њаќиќї.
Ва барои кофирон азоби хорсозандае омода намудаем». (Сураи Нисо, 150, 151).
Касе аз моњияти илоњї ва љавњари дини Ислом
огањї дошта бошад, ба хубї дармеёбад, ки он аз
як тарњи (комплекси) якпорча ва вањдати
таљзиянопазир ба вуљуд омадааст. Зебоии арзишњо ва мавзунияти ќисматњои онро ваќте дар
зењни худ тасаввур карда метавонем, ки татбиќи
амалї ва таљассуми зиндаи онро дар њаёти ягон
љомеъа ба таври пурра мушоњида намоем. Ваќте
татбиќи нопурраи бахшњои људогонаи онро ва он
њам танњо дар њаёти фардї ва хонаводагии мусалмонон мебинем, латофат ва зебоии зиндагї дар
сояи арзишњои он камранг ба назар мерасад.
Њамчунин, он бахшњои алоњида њадафњои барномаи ойини илоњиро комилан тањаќќуќ бахшида
наметавонанд.
Аз љониби дигар, он њикматњои пурарзиши
иљтимоъї ва њадафњои инсониеро, ки бахшњои
алоњидаи ойини Ислом барои љомеъаи башарї ба
бор меоварад, њељ ќонун ва њељ барномаи башарие наметавонад љойгузини он гардад. Барои мисол, њамин фаризаи закот дар низоми молии Ислом ончунон даќиќона ва њадафманд гузошта
шудааст, ки тарњеро бо ин камол ва диќќат танњо
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аз чакидаи илму њикмати расои Худованд метавон интизор дошт.
Барномаи даќиќи танзими гардиши мол дар
љомеъа, ки на пардохткунандаро дар сахтї ва
бўњрони иќтисодї ќарор медињад ва на ќишри
камбизоати љомеъаро бе сарнавишт ва танњо бо
мањрумиятњо боќї мегузорад. Балки шахси закотдињанда ваќте ќисмате аз молу дороии худро дар
хидмати ниёзмандони љомеъа ќарор медињад,
вуљуди ўро хурсандї ва њаловати имонї фаро мегирад, зеро ў муњимтарин фаризаи илоњиро ба љо
овардааст.
Љои ањком ва рукнњои Исломро њељ барномаи
башарї ва њељ чизи дигаре пур карда наметавонад. Масалан, ваќте андозњои молї ва молиётњои
гуногуни кишварњоро бо фаризаи закот дар ойини Ислом муќоиса менамоем, дар миёни он ду
тафовуте, ба монанди осмону заминро мушоњида
менамоем. Њељ касеро намеёбем, ки роњи гурез ва
халосї аз андоз ва молиётњои давлатиро наљўяд,
вале закотро ба унвони масъулияти динї бо дастони кушода ва дили саршор аз муњаббати Худо
адо менамояд.

натиљаи бадењї мерасад, ки Ислом дини зиндагї
ва ойини фитрат мебошад.
Пас бар њамин асос, молу сарват аз дидгоњи
Ислом арзиш ва љойгоњи баланде доранд. Бешак,
рушду шукуфої, камолу саодат ва иззату каромати зиндагї ба илму бењдошт, пешрафту тамаддун ва ќудрату њукумат сахт вобастагї доранд ва
ин њама танњо аз роњи иќтидори иќтисодї ва пулу
сармоя ба даст меоянд.
Ќуръон аз њамин дидгоњи воќеъбинона ба молу
сарват нигоњ мекунад ва онро њамроњи фарзандон зебоии зиндагонии дунё тавсиф менамояд,
онљо, ки мефармояд:
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ЗАКОТ БАХШИ МУЊИММЕ АЗ
НИЗОМИ ИЌТИСОДИИ ИСЛОМРО
БА ВУЉУД ОВАРДААСТ

Касе таълимоти нуронии Исломро дар Ќуръон
ва суннати Расули Худо (с) мавриди тааммул ва
омўзиши њамаљониба ќарор дињад, њатман ба ин
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ї) ва фарзандон зебоии зиндагонии дунё мебошанд, вале боќиёти солињот (пасандозњои неки инсон барои охират) бењтарин савоб ва бењтарин умедгоњи ў дар назди Парвардигорат мебошанд». (Сураи Ќањф, 46)
Ислом дини амалист ва бо воќеъиятњои зиндагї сарукор дорад. Бинобарин, ањкоми худро бар
асоси њамон воќеъиятњои зиндагї танзим намуда,
хостањо ва ниёзњои зиндагиро мавриди таваљљўњ
ќарор додааст.
Ислом дар миёни ниёзњои рўњу љисм ва хостањои моддию маънавии зиндагии инсон бар асоси меъёри тавозун њамоњангии заруриро ба вуљуд
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меоварад. Дар њоле, ки роњи саодату хушбахтии
рўњї ва касби маънавиятро барои инсон нишон
додааст, барои бењрўзї, рафоњ ва саодати
иќтисодии ў низ низоми молиеро дар назар гирифтааст, ки њарду такягоњ ва такмилдињандаи якдигар мебошанд.
Низоми молї ва системаи иќтисодиро бояд бо
барномањои иќтисодї ва илми иќтисодиёт иштибоњан як чиз надонем. Мўњтавои илми
иќтисодиёт ва барномањои молии низомњои гуногуни дунё аз якдигар чандон фарќе намекунад.
Вале низоми молї ва системаи иќтисодиёти њар
сохти љамъиятї метавонад аз якдигар фарќ дошта бошад. Масалан, системаи иќтисодиёти сохтори сотсиалистї аз низоми иќтисодии љањони сармоядорї (капиталистї) фарќ дошт. Аммо илми
иќтисодиёт ва барномањои иќтисодї дар њарду
сохтор моњиятан аз њам фарќ надоштанд.
Пас низоми молї ва системаи иќтисодиёти њар
сохти љамъиятї аз дидгоњи њамон сохтор нисбат
ба молу сарват, муайян намудани арзишу
љойгоњи пулу сармоя дар њаёти фардї ва
иљтимоъии љомеъа ва тариќаи танзим ва контроли гардиши мол дар иќтисодиёти кишвар иборат
мебошад. Низоми молї арзиши сарвату боигариро барои афрод ва љомеъа муайян месозад ва системаи иќтисодї гардиши чархњои иќтисодиётро
ба танзим меоварад.
Низоми молї ва системаи иќтисодї дар тарњ
(комплекс)-и ойини Ислом яке аз муњимтарин зерсистемањо ба шумор меравад. Њам тарњи комили
Ислом дар маљмўъ ва њам зерсистемањои гуногу-

ни он аз дигар сохторњои љамъиятї ва низомњои
мављуди дунё ба куллї тафовут доранд. Мо бо
унвони намуна ба чанд тафовути асосї ва решаии
низоми молии Ислом аз дигар системањои
иќтисодии мављуд дар љањон ишора менамоем:
1. Ниёзњои рўњї, хостањои фитрї ва
воќеъиятњои моддии зиндагонии инсон дар низоми илоњии Ислом бо риояи тавозун дар миёни
онњо мавриди назар ќарор гирифтаанд.
2. Ислом њаќќи моликияти хусусии афроди
љомеъаро комилан кафолат медињад, вале молро
дар дасти онњо ба унвони амонати илоњї медонад
ва
сарватмандонро
намояндагон
ва
љойнишинони Худованд дар бахше аз мулку дороии Ў мењисобад.
3. Њам касби моли њалол ва њам баровардани
њуќуќњои молии Худовандро аз он яке аз
муњимтарин фароиз ва рукне аз аркони Ислом
медонад.
4. Дар љавњари вуљуди инсон ва дар маѓзи фитрати ў пойгоњ (база) ва пуштивонае барои татбиќи амалии ањкоми илоњї, аз љумла пардохтани
њуќуќњои молї ба вуљуд меоварад.
Ислом на танњо бо доштани барномаи зебои
худопарастї ва ибодатњои муайяне, ба монанди
намозу закоту рўза ва бо сохтани пойгоњи маънавї ва пуштивонаи эътиќодї дар ботини инсон аз
дигар низомњо фарќ мекунад, балки љаззобияти
амалиётњои Ислом ва тавоноии нерўи созандаи
онро ваќте бењтар дарк менамоем, ки мушоњида
намоем, як кори сирф моддиро чи гуна пўшиши
маънавї ва ранги худої мебахшад. Њол он ки ба
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вуљуд овардани пуштивонаи маънавї ва сохтани
пойгоњи эътиќодї дар ботини инсон худ баёнгари
муваффаќияти Ислом ва доштани бењтарин барномаи амалї барои зиндагонии босаодати инсон
мебошад.
Ислом бо доштани барномаи зебои худопарастї ва ибодатњои муайяни худ шахсияти инсонро
ба гунае месозад, ки дар он тамоми хостањои
моддиву маънавї, љисму рўњ ва аќлу ангезањои
ботинии ў бароварда ва таъмин шудаанд, ки ба
фазлу инояти Худованд тамоми низомњои дигар
аз чунин барномае бебањраанд. Ин худ яке аз
шоњкорињо ва имтиёзоти Ислом бар дигар низомњост.
Бо вуљуди он ки дин дар љомеъаи кунунии мо
њељ гуна њаќќи њокимияте бар мардум надорад,
вале њамон пуштивонаи маънавї ва пойгоњи эътиќодї дар љавњари вуљуди инсонњост, ки
њазорон одамон бе њељ маљбурияте ба намоз меоянд. Садњо нафар мардуми дастбахайр закоти
молњои худро мебароранд ва ба ќишри ниёзманди љомеъа мерасонанд. Масљидњо дар моњњои
Рамазон пур аз рўзадорони намозгузор мегардад.
Њељ органи давлатї ва њељ касе онњоро ба ин
корњо маљбур накардааст, балки ин танњо њамон
ангезаи имонї ва нерўи эътиќодии онњост, ки ба
сўи риояи ањкоми илоњї онњоро њаракат медињад.
Ваќте ин њолатро бо татбиќи амалии ќонунњои
њар кишваре муќоиса намоем, фарќи миёни
онњоро бар аъло мушоњида менамоем. Садњо нафар кормандони органњои дахлдор ва маќомоти
иљроия барои ба танзим даровардани ќонунњои

иљтимоъї ва иќтисодии кишварњо сафарбар гардидаанд. Бо вуљуди он ќонунњои мазкур ба таври
комил њаргиз амалан татбиќ намегарданд. Зеро
ормони дурусти миллї ва пойгоњи эътиќодие дар
он кишварњо вуљуд надорад, ки заминаи риояи
ќонунро дар ботини инсонњо ба вуљуд оварад.
Низоми иќтисодии Ислом ба андозае даќиќона
поягузорї гардидааст, ки њам аз шароратњои моландўзї ва бадињои туѓёни мол дар љомеъа пешгирї менамояд ва њам шароити шукуфої ва рушди иќтисодии кишвар ва молу мулки сармоядорони хусусиро таъмин менамояд.
Аз як сў рибо, эњтикор ва роњњои номашрўъи
ба даст овардани сармояро ќатъан манъ намуда
ва аз љониби дигар, бо ба роњ мондани низоми
пардохтњо ва молиёти маќтаъї, солона ва саринаслї заминањои гардиши мутаодили молро дар
љомеъа фароњам намудааст.
Даромадњои маќтаъие, ки аз роњи ѓаниматњои
љангї, бозёфтњои ганљї, сарватњои табиъї ва …
ба даст меоянд, дар онњо хумс (панљяк)-ро љорї
намудааст. Дар молњо ва пулњои наќд, молњои
тиљоратї ва сарватњои њайвонї пардохтњои солонаеро бо номи закот фарз гардонидааст. Дар
мањсулоти кишоварзї ва меваљоту асал, ки бахше
аз молњои закот ба шумор мераванд, ушр ва ё нисфи ушрро дар њар бардошти њосил љорї намудааст. Дар поёни умри њар насле, ваќте соњиби молу
сарват аз дунё мегузарад, барои таќсими сармояи
дар як насл гирдомада ќонуни меросро таъсис
додааст.
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Ба њамин тартиб, Ислом гардиши молро дар
љомеъа ба танзим даровардааст, то тамоми молу
дороии як кишвар ва як љомеъа дар дасти як табаќа ва ё як хонавода эњтикор ва монополия нагардад балки доимо миќдоре аз дорої ва
иќтисоди љомеъа дар миёни тамоми ќишрњои мардум дар гардиш бошад ва љараёни зиндагонии
онњо њељ гоњ мутаваќќиф ва халалдор нагардад.
Чї тавре мебинем, молу сарват дар сари њар
насле комилан аз нав таќсим ва ба афроди зиёде
тааллуќ меёбад. Ба сурати солона ва маќтаъї низ
миќдори муайяне аз сармояи миллат ба њисоби
манофеъи умумии љомеъа ва рафъи эњтиёљоти ниёзмандон, ки аз љумлаи масрафњои закот ва ушр
мебошанд, људо мегардад.

ва шарафу каромати инсонии шахси солим низ
њељ гоњ онро ќабул надорад. Паёмбари бузурги
Ислом (с) бо њезумкашї рўз гузарониданро аз чунин зиндагї боарзиштар медонад.
Ќуръони карим кору талош ва касби молу сарватро љустуљўи фазлу карами Худованд номидааст ва то он љо ба молу сарват эњтимом варзидааст, ки пас аз хотимаи намози њафтагии љумъа
мардумро билофосила ба касбу кор ва љалби даромад тарѓиб намудааст.
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сарватмандони шумо
гардишхўранда набошад». (Сураи Њашр, 7)
Яъне молу дороии кишвар танњо дар њавзаи
молии табаќаи сарватманд ва дар миёни алигархияи иќтисодии љомеъа даст ба даст нагардад,
балки дигарон низ аз он бањраманд бошанд.
Аз гуфтањои боло набояд чунин бардошти нодуруст намуд, ки пас дар љомеъаи исломї бояд
њамеша як ќишри мардум рўй ба хайру садаќоти
закотдињандагону саховатмандон зиндагї намоянд. Тамоми кору талоши зиндагиро рањо карда,
мунтазир бошанд, то кї ба онњо ушру закот медињад ва ё кї ба онњо эњсону садаќае менамояд.
Чунин чизе дар Ислом њаргиз пазируфтанї нест
65

       

замин мунташир шавед ва ба касби ризќу рўзї ва
бахшишњои фазли Худованд бипардозед». (Сураи
Љумъа, 10)
Балки манзури Ислом ин аст, ки гоњо чархи
зиндагии инсон бо сабабњои муайяне аз њаракат
боз мемонад ва ё ба мушкилоти иќтисодї рў ба
рў мегардад ва дар ин њолат аст, ки ба кўмак ва
дастгирии дигар афроди љомеъа ниёз пайдо мекунад. Шояд бо дастгирї ва кўмакњои холисонаи
њамдиёрони худ дубора чархњои зиндагї дар
њаёти иќтисодии ў ба њаракат афтанд ва бо касбу
кори обрўмандонае ниёзњои зиндагии худро таъмин намояд. Ба монанди мошине, ки дар роњ бо
сабабњои муайяне аз њаракат боз мемонад ва
соњиби он ба кўмаки ду-се нафар эњтиёљ пайдо
66

мекунад. Онњо агар онро каме тела дињанд,
фурўзон гашта, ба роњи худ идома медињад.
Ё дар миёни афроди љомеъа шахсиятњои
боњиммате вуљуд доранд, ки њаёти худро дар
роњи Худо ва барои таъмини манофеъи иљтимоии
кишвар ваќф намудаанд ва њаргиз фурсати бартараф намудани ниёзњои зиндагии худ ва љамъ
намудани сармояи заруриро намеёбанд, ба монанди
толибилмон,
кормандони
фарњангї,
тањќиќотчиёни соњањои гуногун, ихтироъкорон
ва … Дар пардохтњои молии низоми иќтисодии
Ислом ва дигар њуќуќњои молии Худованд њамин
мавридњо дар назар гирифта шудаааст.
Аммо ваќте инсони солим ва дорои имконияти
касбу кор тамоми нерўњои фикрї ва љисмии худро муаттал намуда, танњо аз роњи закоту садаќаи
мардум ба сар барад, ин амал Худоро њам хуш
намеояд. Њамзамон, давлат бояд барои
шањрвандони худ љои кори муносиб ва шароити
зиндагонии обрўмандонаро фароњам намояд.
МОЛАНДЎЗЇ
ВА ОЌИБАТЊОИ ОН

Банд бигсал, бош озод, эй писар!
Чанд бошї банди симу банди зар?
Гар бирезї бањрро дар кўзае,
Чанд гунљад? Ќисмати якрўзае.
Кўзаи чашми њарисон пур нашуд,
То садаф ќонеъ нашуд, пурдур нашуд.
Њар киро љома зи ишќе чок шуд,
Ў зи њирсу љумла айбе пок шуд.
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Ислом дар баробари ин ки мардумро ба касбу
кори њалол ва љамъи сармоя аз роњњои машрўъ,
њамчунин, ба инфоќ дар роњи Худо, таъмини манофеъи умумї ва рафъи эњтиёљоти ниёзмандон
ташвиќ менамояд, аз моландўзї, ишратпарастї,
танпарварї, ашрофгарї ва дигар падидањои манфии нафсонї, ки фард ва љомеъаро ба фасоду
табоњї ва саранљом, ба таназзулу завол мерасо67

нанд, сахт мумониъат намудааст. Ислом моландўзї ва дигар падидањои манфии нафсониро,
ки њатман оќибатњои ногувори рўњї ва пайомадњои бади иљтимоъиро ба њамроњ доранд,
њаром гардонидааст.

(Маснавї, Дафтари аввал, байти 19-22)

Моландўзї аз назари Ислом бо њирсу тамаъи
нафсонї, дилбастагии ба дунё ва гурусначашмии
серинопазир љамъ намудани молу сарват ва надодани закоти он мебошад. Чи тавре мебинем,
моландўзї њамвора ду њолати манфиро ба њамроњ
дорад: Яке бо њирсу тамаъи нафсонї, дилбастагии ба дунё ва гурусначашмии серинопазир љамъ
намудани мол ва дигаре надодани закоти он. Надодани закот ё аз бехабарии шахси молдор нисбат ба ањкоми Худованд сарчашма мегирад ва ё
њамон њирсу тамаъи шахси моландўз вайро ба он
вомедорад. Худованд мефармояд:
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сначашмї) дар нафсњо нињода шудааст». (Сураи
Нисо, 128)
Аз оятњои Ќуръон ва суннати Расули Худо (с)
бармеояд, ки молу сарвати љомеъа њарчанд расман ба номи ашхоси муайяне тааллуќ пайдо мекунад, вале дар асл бояд барои хайру салоњи тамоми мардум ба кор гирифта шавад ва барои
муњофизат, афзоиш ва бакоргирии он њама бо
њам ба бењтарин сурат њамкорї намоянд. Худованд мефармояд:

       

касе аз бухли нафсаш дар амон бимонад,
ба ростї, онњоянд комёбу растагор». (Сураи
Таѓобун, 16)
Айнан дар оятњои 15 ва 16-уми њамин сура Худованд ба мояи фитна будани молу фарзанд
ишора менамояд:
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Молњо ва фарзандонатон мояи фитна мебошанд ва дар назди Худованд аст аљри бузург. Пас
ба андозаи ќудрати худ таќвои Худоро дошта
бошед (ба фармудањои Ў) гўш фаро дињед ва фармон баред ва ончиро , ки хайри шумо дар он
аст, инфоќ намоед».
Љамъ омадани молу сарвати бисёр дар дасти
инсон, агар нафси ў ќаблан тазкия ва поксозї нагашта бошад, падидањои манфї ва беморињои
равониеро, аз ќабили бухлу тамаъ, танпарварию
ишратпарастї, хушгузаронию лаззатљўї ва
туѓёну саркашї ба вуљуд меоварад. Њамин хотимаи бади молу сарватро Ќуръон фитнаи мол номидааст.
Бо додани закоти мол ва адои дигар масъулиятњои молї шахси сарватманд аз тўњмати моландўзї ва дигар падидањои манфї рањої меёбад
ва ин иќдоми амалии ў нишонаи саломатї ва пок
гаштани нафси вай аз тамоми беморињои равонї
ва разоили инсонї мебошад.
Молу сарват ваќте вољиботи молї ва њуќуќњои
гуногуни илоњї аз он бароварда нашавад, барои
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он чиро, ки дар
замин вуљуд дорад, барои шумо офаридааст».
(Сураи Баќара, 29)
Ислом барои њамин бањрамандии умумї аз молу сарват ва барои поксозии нафси одамон аз падидањои манфї бо бухлу тангчашмии сарватмандон сахт муќобилият намудааст ва аз оќибатњои
бади моландўзї ва дигар сифатњои манфии инсонї мардумро барњазар доштааст. Зеро ин падидањои манфї ба манофеъи умумии љомеъа, раванди иќтисодии кишвар, љараёни зиндагонии ниёзмандон ва саодату оромиши онњо зарар мерасонад.
Худованд мефармояд:
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шахси моландўз оќибатњои бади нафсонї,
иљтимої ва кайфариро ба бор меоварад. Зеро
молу сарват чунин одамонро дучори гирифторињои равонї ва беморињои нафсоние мегардонад ва дар натиља онњо ба сурати бори сангине
(паразите) барои ањли љомеъа дармеоянд.
ОЌИБАТЊОИ НАФСОНЇ, ИЉТИМОЪЇ
ВА ИЌТИСОДИИ МОЛАНДЎЗЇ

1. Яке аз фитнањои мол шиддат гирифтани бемории бухлу тамаъ ва гурусначашмии серинопазир дар нафси шахси моландўз аст. Ин беморї
шахси моландўзро нисбат ба ањли љомеъа бахил
ва њасадманд мегардонад. Аз љониби дигар, ањли
љомеъа низ нисбат ба вай бадбинї ва нафрат
пайдо менамоянд. Дар натиљаи ин аксуламали
дуљониба, ки худ сабабгори он гардидааст, доимо
шахси моландўз дар њолати танњоиву вањшат ва
хаёлњои васвасазадаи худ ба сар мебарад. Худованд мефармояд:

мон накунанд, ки ин кор барои онњо хуб аст. Балки ин кор (бухл) барояшон бад ва зиёнбор аст.
Дар рўзи ќиёмат њамон чизеро, ки нисбат ба он
бухл меварзиданд, ба сурати тавќе бар гарданашон овехта мешавад ва мероси (мулки) осмонњо
ва замин њама аз они Худост». (Сураи Оли Имрон, 180)
Дар љои дигар мефармояд:

          ...
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мутакаббиру маѓрур
ва худситоро дўст намедорад. Онњо шахсоне мебошанд, ки њам худ бухл меварзанд ва њам мардумро ба бухл(у тамаъ) фаро мехонанд ва он неъматњоеро, ки Худо аз фазли худ ба онњо додааст,
пўшида медоранд. Ва барои кофирон азоби хорсозандаеро омода намудаем». (Сураи Нисо, 36,
37)
Бухлу моландўзии шахсони сарватманд метавонад дар љомеъа рукуди иќтисодї ва фасоди ахлоќї ва моли (ришвахори)-ро ба вуљуд оварад ва
он љомеъаро оќибат ба нобудї бикашонад.
Расули Худо (с) низ мардумро аз оќибати бухлу тангчашмї барњазар дошта, мефармояд:

чї аз фазлу неъмати
Худованд ба эшон ато гардидааст, бухл меварзанд (ва онро дар роњи кўмаки ниёзмандон ва
манофеъи умуми љомеъа ба кор намегиранд), гу-

бухлу тангчашмї ба шиддат парњез намоед! Зеро
њамин бухлу тамаъ боиси нобудии миллатњои

71

72

пеш аз шумо гардида буд. Онњоро (ин бемории
нафсї) ба ќатъи робитањо водошт ва ба њирсу
тамаъ кашонд ва дар гирдоби фасоду табоњї
фурў бурд» . Он Њазрат (с) њамчунин мефармояд:
дурї намоед. Зеро пешиниёнро
њамин чиз нобуд сохт. Онњоро ба рехтани хуни
якдигар ва зери по намудани эњтиромот (ва
њуќуќњои) якдигар водошт». 21
2. Фитна ва гирифтории дигаре, ки шахсони
моландўз, умуман, ба он мубтало мегарданд,
танпарварї, ишратпарастї ва лаззатљўию хушгузаронист. Сарватмандоне, ки ба чунин падидањои
манфї мубтало мегарданд, умуман, табаќаи ашроф ва неъматпарвардаи љомеъаро ташкил
медињанд.
Ашрофигарї ва табаќаи нозпарварда, умуман,
дар тамоми љомеъањо сарчашмаи бисёре аз
фасодњо ва табоњињои иљтимоъї ва ахлоќї мебошанд. Онњо дили мардумро пур аз њиќду кина
намуда, амнияту осоиши љомеъаро барњам мезананд.
Табаќаи ашрофи љомеъа аксаран њаќро инкор
намуда, бо ањкоми динњои илоњї мухолифат меварзанд. Њисси худбартарбинї ва имтиёзоти
табаќотї дар андешаи онњо реша мегирад.
Ваќте рисолати паёмбарони илоњї табаќаи
ашрофи љомеъањо ва соњибони имтиёзоти
табаќотиро дар пањлўи ќишри камбизоат ва бе-

навои љомеъа гузошт ва њамаро дар пешгоњи Худованд ва ќонуни адли илоњї баробар эълон намуд, онњо бо рўёрўї ба паёмбарон бархостанд.
Мо ин воќеъиятро дар хилоли оятњои Ќуръон аз
аввалин то охирин паёмбари илоњї мушоњида
менамоем.
Ишратпарастї ва хушгузаронї шахсияти одамиро бемоя ва сустирода мегардонад. Вай наметавонад уфуќњои тозаи таълимоти дурустро барои пешрафту тараќќии миллат бибинад. Аз ин
љост, ки Худованд ишратпарастони хушгузаронро дар Ќуръон душмани њар гуна ислоњталабї ва
њаќиќату ростї тавсиф намудааст. Онњо дар њар
замоне дар баробари ислоњоти иљтимоъї ва
њаќќу ростї мухолифат намудаанд. Худованд
мефармояд:
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. Ислом ойини зиндагї. Шайх Мањмуд Шалтут, сањ 384.

шањру диёре, ки паёмбаре фиристодаем, сарон ва ашрофи нозпарвардаи он ба
онњо гуфтанд: Мо, албатта, ба он чи овардаед,
бовар надорем. Ва гуфтанд: Мо молу фарзандони
бештаре дорем ва њаргиз азобро нахоњем чашид».
(Сураи Сабаъ, 34, 35)
Худованд њамчунин ин молдорони ишратпарастро ба карахтї ва пайравии кўр - кўронаи
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аљдоду бобоёни худ васф намудааст, ки ба њељ гуна даъвати ислоњталабона гўш намедињанд. Худованд хитоб ба Паёмбар (с) мефармояд:

          

        

        

         

, ваќте дар њар шањру диёре пеш аз
ту паёмбаре фиристодем, нозпарвардагони молдор ва ишратпарасти он љо гуфтанд: Мо падарони худро бар ойин (ва тарзи зиндагоние) ёфтем ва
њатман, њамон роњу равиши онњоро пайравї
хоњем кард. (Паёмбарашон) гуфт: Гарчи роњи дурусттареро аз равиши падаронатон оварда бошам?! Гуфтанд: Мо ба он чи овардаед, бовар надорем (яъне онро ќабул намекунем)». (Сураи
Зухруф, 23, 24)
Табаќаи неъматпарварда ва ишратпарасти
љомеъа заминањои нафсонии фурў рафтан дар
ботлоќи мункарот ва разоили ахлоќиро бештар
аз дигарон дар худ доранд. Зеро пур сохтани
шикамњо, сер намудани майлњои шањвонї, баровардани хостањои нафс ва пур намудани љайбњо
ва суратњисобњо дурнамои зиндагии онњо ќарор
гирифтааст. Уфуќњои биниш ва фањмиши онњо
фаротар аз њамин чизњоро намебинад. Дуъои Па-

ёмбар (с) ба њамин њолат ишора дорад, он љо, ки
мефармояд:

о! Дунёро бузургтарин масруфияти
фикру андеша ва фаротарин нуќтаи биниш ва
илми ман нагардон».22

Лаззатљўињои бебаркаш ва ишратронињои
номашрўъи табаќаи моландўз ва нозпарвардаи
љомеъа рукуди иќтисодї, фасоди ахлоќї,
ришвахорї (коррупсия ) ва ба зери по кашидани
њуќуќњои табиъии мардумро дар он ба вуљуд меоварад ва ин њолат ногузир ба завол ва нобудии
миллат мерасонад. Дар љомеъае, ки бар зидди ин
љараёни ашрофгарї ва фасодпеша мубориза нашавад ва онњо ба пойбандї ба ќонун маљбур нагарданд, њалоку нобудї танњо он табаќаро фаро
намегирад, балки тамоми љомеъаро дар зери хатари нобудї ќарор медињад. Зеро љомеъа, ваќте
ба онњо маљоли фасод ва ишратронињои номашрўъро медињад, заминаи завол ва нобудии
худро фароњам месозад. Худованд мефармояд:
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Мо ваќте нобудї ва њалокати ањолї ва сокинони шањру диёреро мехоњем, ки нозпарвардаго22

. Њадисро Тирмизї аз Абдуллоњ ибни Умар (р) ривоят
намудааст. Он ќисмате аз њадиси «Аллоњуммаќсим лано
мин хашятика мо яњулу байнано ва байна маъосика…»
мебошад.
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ни дар неъмат ва сарватмандони онро (ба итоати
худ амр намоем), вале онњо дар он диёр ба фисќу
фасод даст зананд. Пас шароити субути сухани
Худованд бар он (шањру диёр) тањаќќуќ пайдо
менамояд. Он гоњ он (диёр)-ро комилан барњам
мезанем». (Сураи Исро, 16)
Дар љои дигар мефармояд:

        

         

        

Ислом ба истифодаи дурусти неъматњои илоњї
ва касби нерўи тавонои љисмї барои тањаќќуќи
комил, зебо ва бо оромиши ибодатњо ва ормонњои олии инсонї њељ гоњ мухолифат намеварзад. Зеро аќли солим дар љисми солим аст ва рўњи
солим дар бадани солим парвариш меёбад.
Њамчунин, ибодати дуруст бо љисми нерўманд,
рўњи солим ва аќли фаъол њосил мегардад.
Пас бояд љисми инсон бо неъматњои илоњї ба
таври дуруст парвариш ёбад ва осори неъмати
Худо дар он намудор бошад. Ин њолатро аз лаззатљўињои бебаркаш ва ишратронињои номашрўъ
бояд фарќ намоем.
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у диёреро нобуд
кардем ва пас аз онњо мардуми дигареро рўи кор
овардем. Онњо ваќте азоби Моро эњсос карданд,
ногањон рўй ба гурез нињоданд. (Аммо ба унвони
тамасхур ба онњо гуфта шуд): Нагурезед! Ва ба
сўи зиндагонии пурнозу неъмате, ки дар он хушу
сармастона ба сар мебурдед ва ба миёни ќасрњо
ва иморатњои пуршукўњи худ баргардед! Шояд
дар он љо ба шумо ниёзе дошта бошанд.
Мегўянд: Вой бар мо! Мо, ба ростї, ситамгар будем ва пайваста ин фарёд вирди забонашон хоњад
буд. То он ки онњоро ба монанди коњи даравшуда
хомўш ва бељон сохтем». (Сураи Анбиё, 11-15).
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3. Сарватмандї ваќте мазњари (таљаллигоњи)
ризои Худо мегардад, ки њуќуќњои молии Худованд ва масъулиятњои молии шахси сарватманд
нисбат ба ќишрњои ниёзманди љомеъа ва таъмини
манофеъи умумии кишвар дар он молу сарват
риоя гарданд. Мол бояд василаи расидани
соњиби худ ба хайру некї ва абзори ба даст овардани ризои Худованд гардад. Дар ѓайри ин сурат,
мол - њамон неъмати Худованд, ки Ислом барои
он дар њаёти иќтисодї ва иљтимоии фард ва
љомеъа он ќадар арзиши амалї ва љойгоњи олї
ќоил буд, ба фитна ва азобе барои соњиби худ табдил меёбад ва љанбаи манфї касб мекунад. Худованд мефармояд:
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Мо молу фарзандони бештаре
дорем ва њаргиз азобро нахоњем чашид.
Бигў: Парвардигорам рўзиву неъматро барои
њар кас, ки худ бихоњад, зиёду кам мегардонад,
аммо бештари мардум (њикмати чунин чизро)
намедонанд.
Молњо ва фарзандони шумо чизњое нестанд, ки
шуморо ба мо наздик кунанд. Балки касоне, ки
имон оварда, корњои хубу шоиста анљом медињанд, (муќаррабони даргоњи Мо) онњоянд ва
дар баробари аъмоле, ки анљом додаанд, подоши
дучандон хоњанд гирифт ва онњо дар манзилатњои болои бињишт дар оромиш хоњанд буд».
(Сураи Сабаъ, 35, 37).

набояд чунин бошад! Инсон ваќте худро
бениёзу сарватманд мебинад, њатман, туѓёну саркашї менамояд». ( Сураи Алаќ, 6)
Худованд дар љои дигар низ ишора менамояд,
ки фарохии ризќу рўзї ва бисёрии молу сарват
инсонро ба саркашиву туѓён мекашонад:
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бандагонаш фарох гардонад, њатман, ба фасоду таљовуз дар рўи
замин даст мезананд. Ва локин њар чиро бихоњад,
онро ба андозаи (муайяне) фурў мефиристад. Ў ба
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4. Яке дигар аз фитнањои молу сарват ба вуљуд
омадани туѓёни мол дар нафси баъзе сарватмандон мебошад. Молу маќом дар гирифтор сохтани
нафси инсон ба туѓёну саркашї ќудрати азими
таъсиргузорї доранд. Худованд мефармояд:
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ботини бандагонаш огоњу биност». (Сураи Шўро, 27)

Тамоми тоѓиёну саркашон ва љиноятпешагони
таърих пас аз касби молу ќудрат ба фољеъањои
башарї даст задаанд. Таърихи љиноятњои онњо
бењтарин шоњид барои ин мавзўъ аст.

5. Фитнаи дигари мол сармастї ва дил хуш доштани шахси молдор ба молу сарват мебошад.
Худованд дар накўњиши чунин афрод мефармояд:
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, воќеан њам, аз ќавми Мўсо буд, вале
ба онњо зулму дастдарозї кард. Мо ба вай чандон сарвату ганљ дода будем, ки калидњои хазоини ў гурўњи нерўмандеро хаста месохт. Ваќте
ќавмаш ба ў гуфт: (Ба молу дороии худ) дилхуш
набош. Зеро Худованд њељ гоњ дилхушони (сармастро) дўст намедорад». (Сураи Ќасас, 76)
Ќуръони карим Ќорунро ба унвони намунае
(самбуле ) аз инсони бахилу моландўз ва мазњаре
аз падидањои манфї ва пастињои инсонї зикр менамояд. Ин беморињои нафсонї вайро на танњо
ба напардохтани њуќуќњои молии Худованд ва
зери по нињодани масъулиятњои иљтимоъї ва
њуќуќњои ќишри мањруми љомеъа водошт, балки
ўро ба инкори сарчашмаи он молу неъмат кашонд. Њамин буд, ки вай тамоми он неъмат ва
сармояро аз кордонї ва иќтисодчигии худ медонист.
-ро бар (пояи)
илму (донише), ки дар наздам буд, дода шудаам».23
Пас Худованд вайро бо тамоми дороияш ба
ќаъри замин фурў бурд ва љомеъаро аз шарраш
халос намуд.
ва њавлиаш (молу дороияш)ро ба замин фурў бурдем. Он ваќт ўро (дигар)
гурўње набуд, ки дар баробари Худо ба кўмаки
вай бархезанд ва вай аз ѓолибони (маъракаи мубориза) нагашт»,24
Пас барои як шахсияти неки мусалмон намезебад, ки бо напардохтани њуќуќњои молии Худо-

ванд ва бо надодани закот худро дар канори
Ќорун ќарор дињад ва дар бухлу моландўзї ва
сархушї бародари вай гардад.
Дил хуш доштан бо молу сарват ва сармастї аз
сифатњои манфии ќорунї мебошанд, ки Худованд сарватмандони мусалмонро аз он манъ намудааст. Балки бояд ба фазлу рањмати Худованд,
ки он неъматњоро насибашон гардонидааст, хушдил бошанд ва он њамаро аз сарчашмаи неъмат,
яъне Худованд бидонанд:
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ас ба фазлу рањмати Худованд хушдил ва фарањманд бошанд, ки ин барояшон аз
моли андўхтаашон бењтар аст». (Сураи Юнус, 58)
6. Маѓрур шудан ба молу сарват ва ба доми
дунё афтодани инсон низ пањлўи дигаре аз
аќлфиребї, дилрабої ва мафтуниятњои сармоя
мебошад. Ислом чунин дилбастагии мардум ба
моли дунёро, ки боиси фаромўшии охират мегардад, мавриди накўњиш ва мазаммат ќарор додааст. Инсон аз назари Ислом мукаррамтар аз он
аст, ки гирифтори тааллуќпазирї ва дилбастагї
ба моли дунё шавад ва ба бандаи (ѓуломи) чашму
гўшбастаи нафсу шањват ва матоъи зудгузари дунё мубаддал гардад.

23

. Сураи Ќасас, 78.
. Сураи Ќасас, 81.

24

81
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Бандаи мўъмин бояд аз чунин тааллуќпазирї
озод бошад ва рўњу андешаи ў дар манозили
љаннат болафшонї намоянд.

Туро зи кунгураи Арш мезананд сафир,
Надонамат, ки дар ин домгањ чї афтодаст?

Њофиз
Худованд дунё ва тамоми дилбастагињои онро
чунин гузаро ва нопойдор тавсиф менамояд:

       

        

Дар љои дигар мефармояд:
мардум! Ваъдаи Худо (дар омадани рўзи
ќиёмат) бе тардид, њаќ аст. Пас зиндагонии ин
дунё ва шайтони ѓарур (фиребгар) шуморо нафиребанд». (Сураи Фотир, 5)
Яъне шуморо аз омодагї барои охират бо дил
бастан ба мафтуниятњои моддї нафиребанд.
Бинобар ин, таълимоти Ислом мардумро ба
нигањ доштани тавозуни амалї дар миёни талошњои зиндагї дар љањони гузаро ва љидду љањд
дар ба даст овардани неъматњои љовидона дар
њаёти пойдори он љањон фаро мехонад. Ислом
зиндагонии дунёро пойгоњи кору талош ва фасли
омодагии инсон барои њаёти пойдори охират медонад. Ќуръон ба фанонопазирии неъматњои
њаёти ухравї, пояндагии зиндагї дар он ва бартарии низоми зиндагии ухравї дар баробари гузаро, нопойдор, кўтоњ ва фасли санљишу имтињон
будани зиндагонї дар ин љањон ишора менамояд.
Аз љумла мефармояд:
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узаронї, зебоиву худситої дар миёни худ ва зиёдталабии молу фарзандон иборат аст. Ба монанди
оби бороне, ки гиёњи рўида аз он кофиронро ба
њайрат овард. Сипас он гиёњ рўй ба хушкї нињод,
ки онро зард ва он гоњ шикаста ва хурдшуда мебинї. Ва дар охират бошад, њам азоби сахт ва
њам маѓфирату хушнудии Худованд вуљуд дорад.
Зиндагонии дунё танњо матоъ ва мояи (дил бастан) ва фиреб хўрдан аст». (Сураи Њадид, 20)
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озиест ва албатта, сарои охират, дар воќеъ, зиндагонист, агар онро медонистанд». (Сураи Анкабут,

64)
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дунёро бармегузинед,
вале охират бењтар ва пояндатар мебошад». (Сураи Аъло, 16-17)
7. Ислом ба воќеъиятњои њаёти инсон ва аъмоли гуногуни вай дар маљрои зиндагонии
рўзмаррааш бањои воќеъї медињад ва арзиши
амалии боварњои эътиќодї ва зарфиятњои имонии вайро бо ченаки аъмол ва айниятњои зиндагии ў баркаш менамояд. Вуљуд доштани боварњои эътиќодї ва воќеъиятњои имонї бо аъмоли банда ва айниятњои зиндагии вай мушаххас
мегарданд. Инсон меъёрњои шахсият ва чорчўбаи
зиндагии худро аз назари Ислом ба тарзе мерезад, ки ѓояњои фикрї ва яќинњои имонии ў ба вай
илњому ангеза мебахшанд ва ѓайр аз ин наметавонад бошад.
Бинобар ин, аз назари Ислом баровардани закоти мол ва адои дигар масъулиятњои молї нисбат ба ќишрњои гуногуни љомеъа, ба монанди
кўмаки падару модар, хешовандони дармонда,
ятимон ва таъмини манофеъи умумии кишвар
нишонаи имондории банда мебошад. Баръакс,
худдорї аз анљоми вољибот ва масъулиятњои молии Худованд нишонаи дурўѓ шуморидани рўзи
ќиёмат ва бовар надоштан ба рисолати Ислом
мебошад. Худованд мефармояд:

љазои он
рўз имон надоранд (ва он њамаро дурўѓ мешуморанд), оё медонї чї гуна касоне њастанд? Касоне
њастанд, ки бо хушунату дуруштї ятимро аз худ
меронанд ва (дигаронро) ба хўрок додани бечорагон ташвиќ наменамоянд». (Сураи Моъун, 1-3)
Ќуръони карим эњсону некї дар роњи Худо, дастгирии ќишри ниёзманди љомеъа ва адои
њуќуќњои молии Худовандро роњи расидан ба саодату хушбахтї медонад, ки њар инсон бояд он
роњро тай намояд ва агар аз дасташ коре наояд,
лоаќал дигаронро ба он тарѓиб ва роњнамої намояд.
Худованд аз забони дўзахиён наќл менамояд,
ки дар рўзи ќиёмат аз онњо пурсида мешавад: Чї
чизе шуморо ба ин љойгоњи бади дўзах – Саќар
овард? Онњо дар љавоб чањор корро ёдовар мешаванд, ки яке аз онњо напардохтани њуќуќи
илоњии ќишри ниёзманди љомеъа ва бетаваљљўњї
нисбат ба камбаѓалон мебошад.
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Мо аз љумлаи намозгузорон набудем ва мискини бенаворо таъом намедодем. Бо ањли ботил дар (фисќу) ботили онњо
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фурў мерафтем ва рўзи ќиёматро дурўѓ мепиндоштем».
(Сураи Муддассир, 42-46)
Ќуръон дар оятњои 261 ва 262-уми сураи
Баќара барои инфоќи дар роњи Худо, баровардани закоти мол ва адои дигар масъулиятњои молии
Худованд арзиш ва љойгоњеро дар пешгоњи Парвардигор баён намуда ва подошњои пурарзиш ва
фаровонеро барои закотдињандагон ва ањли хайру эњсон ваъда додааст, ки шояд барои њељ як аз
ањкоми дигари илоњї чунин арзишу подошро нагуфта бошад.
аи касоне, ки молу дороии худро дар
роњи Худо сарф мекунанд, ба монанди донаест,
ки њафт хўша бирўёнад ва дар њар хўшаи он сад
дона бошад. Худованд барои њар кас, ки бињохад,
онро чандин баробар афзоиш медињад ва (донишу неъмати) Худованд густурда ва (Ў аз њама
чиз) огоњ аст. Касоне, ки молу сармояи худро дар
роњи Худо (ва манофеъи мардум) харљ ва сармоягузорї менамоянд ва пас аз он бар касе миннат ва
озоре намерасонанд, подоши онњо дар назди Парвардигорашон аст! На тарсе бар онњо бошад ва
на андўњгин мегарданд». (Сураи Баќара, 261, 262)
Намоз дар миёни рукнњои Ислом љойгоњи хоссе дорад ва пас аз имон ва калимаи шањодат
ќарор мегирад. Аммо њамин намози банда, ваќте
шахси намозгузор ба масъулиятњои молии худ
дар баробари ниёзмандони љомеъа ва дигар
њуќуќњои Худованд дар молу сарваташ амал нанамояд, љойгоњи муносиби худро пайдо намекунад ва мавриди ќабул ќарор намегирад. Рўзаву

њаљ ва дигар ањкоми Ислом низ њамин гуна мебошанд.
Он ќадар тарѓиб ва тавсияе, ки дар бораи инфоќ, додани закот ва баровардани њуќуќњои молї
дар Ќуръони карим вуљуд дорад, дар бораи њељ
як аз масоили дигар ёфт намешавад.
Бар њамин асос, метавон гуфт, ки агар ањкому
аркон ва вољиботи динї меваи муњаббату самимият, отифаи нек, эњсоси масъулият, рўњияи инфоќу дастбахайрї ва љавонмардиро дар дили инсон ба бор наоваранд, онњо дорои њељ арзиши
амалие намебошанд.
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ЉАЗОИ УХРАВЇ ВА ПОЁНИ КОРИ
МОЛАНДЎЗОН ВА ШАХСОНЕ, КИ ЗАКОТИ
МОЛИ ХУДРО НАМЕДИЊАНД
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Шояд сахттарин ва кўбандатарин ояти Ќуръон
дар баёни сарнавишт ва азоби ухравии моландўзон ва шахсоне, ки закоти молњояшонро
намепардозанд, оятњои 34 ва 35-уми сураи Тавба
бошанд. Худованд мефармояд:
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еандўзанд ва онро дар роњи Худо харљ ва сармоягузорї наменамоянд, онњоро ба азоби (сахт ва)
дардноке мужда бидењ! Рўзе, ки он молњои
(андўхтаашон) дар оташи дўзах гудохта мешаванд ва пешониву пањлўњо ва пушташон ба он
доѓ монда мешавад. Ва (ба сурати мазаммат) ба
онњо гуфта мешавад: Ин њамон чизест, ки барои
худ меандўхтед. Пас њоло маззаи он чиро, ки барои худ андўхта будед, бичашед». (Сураи Тавба,
34, 35)
Шахси сарватманд, ваќте закоти молњои
андўхтаи худро напардозад, рўзи ќиёмат молу
сарвати андўхтааш дар оташи дўзах тафсонда
мешавад ва бо њамон молу сармояаш мавриди
азоби Худо ќарор мегирад. Фикр мекунам, барои
як мусалмони солимфикр ва некандеш њамин
ќадар панду роњнамої кифоя бошад.

ЗАКОТ ДАР ЧЇ НАВЪ МОЛЊО ВА
ДОРОИИ ИНСОН ВОЉИБ МЕШАВАД
(АМВОЛИ ЗАКОТ)
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Аз баёноти Ќуръони карим бармеояд, ки молу
боигарї барои инсон аз тамоми тааллуќоти дунявї азизтар ва ба ќалбу љонаш наздиктар мебошад. Худованд њатто дар ояте, ки молу дороиро
зебоии зиндагонии дунё таъбир намудааст, онро
пеш аз фарзандон зикр кардааст. Дар њар љо, ки
ба фитна ва ќудрати таъсиргузории молу сарват
дар нафс ва рўњиёти инсон низ ишора намудааст,
онро пеш аз фарзандон зикр кардааст.
Њамчунин, дар њар љое, ки Ќуръон инсонро ба
муборизаи роњи адолат, фидокорї дар роњи Худо
ва таъмини амнияти љомеъа ва манофеъи умумии
миллат даъват намудааст, аввал ўро ба мубориза
бо молу дорої ва пас аз он ба мубориза бо љону
нафс фаро хондааст.
Дар ин љо равиши тарбияи такомулии љавњари
шахсияти инсон дар назар гирифта шудааст. Зеро
љон ва нафси инсон барои ў аз молу сарват азизтар ва ширинтар мебошанд. Инсон ваќте њозир
ва омода набошад, ки ќисмате аз молу сарваташ-
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Аз амволи онњо садаќа (закот)-е бигир, ки ба
василаи он эшонро пок ва тазкия намої». (Сураи
Тавба, 103)
Таносуби барномањои инсонсози Ќуръон ва
назми он бисёр даќиќ ва расо мебошад. Чи тавре
тамоми молу дороии инсон метавонад боиси
мафтуният ва гирифтории ў гардад, њамин тавр
закот, ки ба хотири парвариш ва тазкияи љавњари
шахсияти инсон мебошад, ба тамоми навъњои
дороияш, ваќте
дорои шарити закот гашт,
тааллуќ пайдо менамояд.

Пас аз тамоми навъњои молу дороии инсон, ки
дар зери пўшиши калимаи
мешаванд ва таќрибан њељ чизе аз доираи он хориљ
намемонад, бо фароњам гардидани шароити махсус бояд закот дода шавад.
Дар арсаи иљрои амалии ањкоми илоњї ва дар
масири анљоми рисолат Расули Худо (с) навъњои
амволеро, ки закот дар онњо вољиб мегардад, шароити вољиб гардидани закот ва миќдореро, ки
бояд аз њар навъи мол закот дода шавад, баён
намудааст. Навъњои он амвол аз назари фаќењон
ва коршиносони соња ба панљ ќисмат
таќсимбандї шудаанд:
1. Наќдинањои муомилотии тилло ва нуќра ва
андўхтањои онњо, ба монанди зеваролот, василањои ороишї ва … Пулњои роиљи кишварњо, бонкнотњо, коѓазњои бањодор, сиккањо (чекњо)-и
бонкї ва … ба њукми наќдинањои муомилотии
тилло ва нуќра њамроњ ва муќоиса мешаванд.
2. Молњои тиљоратї. Он тамоми амволи
манќул ва ѓайри манќули инсонро, ки дар он
ќасди тиљорат шавад, ба ѓайри тилло ва нуќра,
дар бар мегирад.
3. Сарвати њайвонии инсон, ба монанди уштур,
гов ва гўсфанд.
4. Мањсулоти зироъатї, ба монанди гандуму
љав, меваљот, ба монанди ангуру хурмо ва њосили
асал.
5. Канданињои фоиданок, сарватњои зеризаминї ва рўизаминии табиъат, бозёфтњои ганљї ва
дигар ашёи нодир.
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ро дар роњи Худо ва барои таъмини амният ва
оромиши љомеъа ва њамчунин, барои њимояи манофеъи умумї сарф намояд, чї гуна метавонад
љони худро дар роњи Худо ва дар масири шукуфоии миллаташ нисор намояд?.
Пас тамоми навъњои дорої, андўхтањо ва моликияти инсон метавонанд боиси мафтуният ва
гирифторињои вай гарданд. Њамчунин, Ислом аз
ў хостааст аз тамоми онњо дар роњи Худо сарф
намояд.
Дар ин љо таъбири ќуръонї бисёр љолиб аст,
ки дар њарду мавриди
мвол»-ро ба кор бурдааст. Калимаи амвол (љамъи
мол) дар забони арабї васеътарин маъноро дорад ва аз зери пўшиши мафњуми он њељ навъи моликияти инсон хориљ намемонад.
Љолибтар он аст, ки дар ояти закот низ калиба кор рафтааст.
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ОН ЧИ АЗ ИН ПАНЉ ЌИСМАТ
БЕРУН МЕМОНАД ВА ДАР ОН
ЗАКОТ ВОЉИБ НАМЕГАРДАД

1. Хонаи истиќоматии инсон, ки дар он зиндагї
дорад ва ё онро ба иљора додааст;
2. Асбобу анљоми рўзгораш;
3. Либосњои пўшиданиаш;
4. Њайвонот ва мошинњои шахсии саворї ва кориаш;
5. Аслињаи шахсиаш;
6. Китобњои дарсї ва илмиаш;
7. Дастгоњњои компютерї ва мошинолоти саноъатии дигаре, ки мавриди истифодаи шахсиаш
ќарор мегиранд;
8. Дўкону маѓозањо ва корхонањое, ки онњоро
дар муомилот ва истењсолот мавриди истифода
ќарор медињад ва ё онњоро ба иљора додааст.
Дар тамоми ин мавридњо бар соњиби амволи
манќул ва ѓайри манќули зикршуда закоте вољиб
намебошад. Зеро тамоми онњо барои баровардани эњтиёљот ва заруратњои зиндагиаш ба кор мераванд ва аз заруриёти зиндагї ва кориаш зиёд
намебошанд.
Вале агар амволи номбурдаро дар тамоми мавридњои боло бо маќсади тиљорат ба даст оварад,
дар њамаи онњо закот вољиб мегардад ва шомили
ќисмати дуюм, яъне молњои тиљоратї мегарданд.
Њамчунин, ваќте хонаи истиќоматї, васоили
наќлия, асбобњои техникї ва корхонаву анборњои
худро ба иљора дињад ва пули аз он ба дастовардааш аз заруратњои яксолаи зиндагониаш бештар

бошад, пас аз фароњам гардидани шароити закот
додани закоти он пул вољиб мебошад. Пуле, ки аз
корхонањои истењсолї ба даст меояд, низ њамин
њукмро дорад.
Аз назари донишмандон ва фаќењони Ислом
дар сангњои ќиматбањо, ба монанди алмосу ёќут
ва зумурраду лаъл, яъне ѓайр аз тиллову нуќра
закот вољиб намебошад. Вале агар дар онњо низ
ќасди тиљорат намояд, дохили молњои тиљоратї
гардида, бар шахси тољир закоти онњо низ вољиб
мегардад.
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ШАРТЊОИ ФАРЗ ГАРДИДАНИ ЗАКОТ
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Шартњое, ки пас аз мављудият ва тањаќќуќи
онњо закот бар навъњои молњои номбурда фарз
мегардад, панљ чиз мебошанд:
1. Мол бояд дар моликияти пурраи (томми)
закотдињанда ќарор дошта бошад. Маќсуд аз моликияти пурра он аст, ки мол, воќеан, дар дасти
соњиби худ ќарор дошта, дар он ба ихтиёри худаш озодона тасарруф намояд. Фоидаи он ба
соњибаш баргардад ва њаќќи њељ касе дар он
њамроњ ва мутааллиќ нагашта бошад.
Бинобар ин шарт, дар моли ваќфї, дар моли
ќарздодашудае, ки умеди бозпардохти он аз тарафи ќарздор вуљуд надошта бошад, дар моле, ки
соњибаш озодона ва ба ихтиёри худ дар он њаќќи
тасарруф надошта бошад, ба монанди моли ба
гарав мондашуда ва моле, ки дар моликияти он
ихтилоф бошад, закот фарз нест.
94

2. Моли закотдињанда ба нисоб расида бошад, яъне моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд ба њадди нисобе, ки шариъат барои њар навъи
он муайян намудааст, расида бошад.
Бинобар ин шарт, моле, ки њанўз ба њадди нисоби муќарраргардида аз љониби шаръ нарасида
бошад, дар он закот фарз нест. Зеро закот дар
моле вољиб мегардад, ки аз эњтиёљоти зарурии
зиндагии соњиби мол зиёд бошад ва он моли зоид
аз ниёзњояш ба њадди нисоб бирасад.
Нисобе, ки шариъат дар навъњои гуногуни мол
муайян намудааст, њадди болои бартараф гардидани ниёзњои зарурї ва аввалиндараљаи зиндагонии як фард ва хонаводаро дар он дар назар гирифтааст. Пас аз расидани њаљм ва ё ќимати мол
ба он нисоби муайян инсон ба аввалин марњалаи
сарватмандї мерасад ва аз доираи фаќр берун
мегардад. Акнун, дар ин марњала навбати он аст,
ки доманаи хайру эњсони ў аз њавзаи шахси худ ва
хонаводааш фаротар рафта, дигар афроди ниёзманди љомеъаро низ дар бар гирад.
3. Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд як
соли ќамарї (моњтобї) бар соњибнисоб гардидани соњибаш гузашта бошад ва дар тайи ин муддат
ва ё лоаќал дар ду тарафи сол он мол дар њадди
нисоб дар мулки пурраи соњибаш боќї монда
бошад.
Бинобар ин шарт, агар касе дар муддати камтар
аз як сол соњиби нисоби пурра бошад, вале пеш аз
пур шудани сол моли худро аз даст бидињад ва ё
молаш аз њадди нисоб камтар гардад, закот бар
вай вољиб намебошад. Зеро гузаштани як соли

комили моњтобї бар молдорї ва соњибнисобии
инсон шарти асосии закот аст. Вале дар мањсулоти
зироъатї, меваљот, канданињои фоиданок, сарватњои зеризаминї ва рўизаминии табиъат ва бозёфтњои ганљї њадди нисоб ва гузаштани сол шарт
нест. Њамин, ки ба даст омаданд, њар миќдоре, ки
бошанд, закоти онњо бароварда мешавад.
Ёдовар мешавем, ки закоти мањсулоти зироъатї
ва меваљотро
шр» ва закоти дигар
гуфта мешавад, ки дар боби худ ба тафсил баён мешаванд.
4. Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд аз
заруратњои аввалиндараљаи зиндагї ва ќарзи шахси молдор зиёд бошад.
Бинобар ин шарт, агар шахсе моле дошта бошад, ки танњо барои нафаќаи ањлу аёлаш кифоят
намояд ва ё моле дошта бошад, ки танњо барои
пардохти ќарзаш кифоят намояд ва чизе зоид аз
њарду маврид боќї намонад ва ё боќї њам монад,
ба њадди нисоб нарасад, дар он мол закот вољиб
намегардад.
5. Моле, ки аз он закот дода мешавад, бояд
нумўкунанда бошад, яъне ќобилияти афзоиш ва
рушди иќтисодиро дошта бошад. Дар тамоми
навъњои панљгонаи молњо ин њолати афзоишёбандагї дар назар гирифта шудааст.
Наќдинањои муомилотї, яъне тилло ва нуќра
ва дигар мулњаќоти он хилќатан барои афзоиши
молї ва гардиши чархњои иќтисодиёт офарида
шудаанд. Бинобар ин, агар он мол ба сурати пасандоз, берун кардани он аз гардиши иќтисодї ва
ё истифода ва нигањдошти нодурусти он њолати
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таљмид (бекор хобидан) ва истої (беафзоишї)-ро
ба худ гирад њам, ваќте шартњои дигари фарзияти
закот дар он тањаќќуќ ёфта бошанд, закоти он
вољиб мебошад.
Молњои тиљоратї бо муомилаи бозаргоние, ки
дар онњо сурат мегирад, шароити рушди иќтисодї
ва афзоиши молии шахси тољирро фароњам меоваранд.
Сарватњои њайвонї низ ваќте барои наслгузорї ва фарбењї парвариш мешаванд, бо афзоиши
саршумор ва фарбењї рушду нумў меёбанд.
Мањсулоти зироъатї ва мевањо бошанд,
шоњраги истењсолоти заруратњои аввалиндараљаи
зиндагї ва таъмини ниёзњо ва мояњтољи мардумро ташкил медињанд ва њамеша дар њоли афзудан
ва нумў мебошанд.
Бо вуљуди он дар се навъи аввали дороињои инсон муддати як сол дар назар гирифта шудааст,
то дар ин муддат соњиби мол фурсати кофї барои
рушду нумўи он дошта бошад.

нияти ба љой овардани фарзи Худоро нанамояд,
фарзияти закот аз зиммааш соќит намегардад.
Тамлик бошад, таслим намудани закоти мол ба
мустањиќќи воќеъї мебошад.
Бинобар ин, дар назди љумњури уламои ањли
суннат ба љои њаќќи закот аз ќарзи худ гузаштан
закот ба шумор намеояд. Зеро дар ин њолат на
шарти тамлик ва на ният ба таври дуруст тањаќќуќ
намеёбанд. Масалан, сарватманде дар гардани
шахси фаќире ќарз дошта бошад ва њангоми баровардани закоти дигар молњояш њамон ќарзро ва ё
миќдоре аз онро ба љои закоташ ба он фаќир бибахшад, закоташ адо намеёбад. Барои он, ки вай
бояд закоти моли дар дасташ бударо бо миќдори
моли мушаххасе адо намояд, то њам шарти тамлик
ва њам ният дар љои худ тањаќќуќ ёбанд. Аммо дар
моле, ки кайњо аз дасташ хориљ гаштааст, ин
шартњо амалї намегарданд.
Вале агар њамон шахси сарватманд закоташро ба
он ќарздор бидињад, сипас аз вай талаб намояд, ки
онро дар ивази ќарзаш баргардонад, дуруст мешавад.
Њамчунин, агар ќарзњои фаќиреро, ки аз дунё
гузаштааст, аз њисоби моли закоташ пардохт намояд, фарзи закоташ дуруст намегардад. Зеро
шарти тамлик дар он тањаќќуќ наёфтааст. Вале
агар ќарзњои фаќири зиндаеро бо амри ў бипардозад, закоташ дуруст мегардад.
Њамчунин, агар хонаи худро ба шахси фаќире ба
иљора дода бошад ва ба љои закоти молаш аз бањри
иљорапулии якмоња ва ё чандмоњаи он фаќир бигузарад, закоташ адо намегардад. Зеро дар дуруст
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ШАРТЊОИ ДУРУСТ
ГАРДИДАНИ АДОИ ЗАКОТ

Ёдовар мешавем, ки фаризаи закот яке аз
ибодатњои илоњї мебошад. Дар соќит шудани ин
фариза ва дуруст гардидани адои он ду чиз: тамлик ва
ният
шарт
мебошанд.
Шахси
закотдињанда бояд њангоми пардохтани закот ва
ё дар ваќти људо намудани миќдори закот аз асли
молаш нияти ба љой овардани закотро намояд.
Агар ба касе миќдоре мол бидињад, вале дар он
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гардидани закот тамлики айнї шарт мебошад. Дар
мавриди боло бошад, тамлик аслан сурат нагирифтааст.

ЊИМОЯИ СОЊИБКОРИИ ХУРДУ
МИЁНА ВА НИМАБУЗУРГ ДАР
НИЗОМИ ИЌТИСОДИИ ИСЛОМ

Бо мутолиъаи даќиќи низоми иќтисодии Ислом, ба хусус омўзиши воќеъбинонаи тарњи молии фаризаи закот ва шартњои фарз гардидани
пардохти он ба ин натиљаи њатмї мерасем, ки
Ислом на танњо ба моликияти хусусї ва кору талоши афрод арљ менињад, балки системаи
соњибкории хурду миёна ва нимабузургро
њамаљониба дастгирї ва ба сурати табиъї рушд
медињад.
Барои ќувват гирифтани иќтисодиёти фардфарди љомеъа ва дар ростои раванди соњибкорї
сармоя ва амволи мардумро то расидан ба њадди
нисоб аз њар гуна молиёте муоф намудааст. Ваќте
дорої ва сармояи касе ба њадди нисоб бирасад
њам, боз ўро ба муддати як соли дигар фурсат медињад, то талошњои молї ва барномањои
иќтисодиаш дар он муддат ќомати худро комилан
рост намоянд. Дар ин муддати кофї, албатта, шахси
босаришта
метавонад
омўзишњо ва
таљрибањои кории худро такмил дода, ба муваффаќиятњои нисбие ноил гардад.

ЗАКОТ БАР ЧЇ КАСОНЕ
ФАРЗ МЕГАРДАД

(Закотдињандагон)

Касе, ки Худованд ўро бо яке аз навъњои
панљгонаи мол ва ё бо чанд ваљње аз онњо соњиби
сармоя ва боигарї гардонад ва дар он панљ шарти фарзияти закот тањаќќуќ пайдо намоянд, закот
бар вай фарз мегардад. Вале илова бар он панљ
шарте, ки мављудияти онњо барои фарз гардидани закот дар мол зарурат доштанд, бояд чанд
шарти дигаре дар худи шахси закотдињанда низ
мављуд бошанд, то шароити пардохтани закот
фароњам гардад.
Шахси закотдињанда бояд:
1. Озод бошад;
2. Болиѓ бошад;
3. Оќил бошад;
Дар бисёре аз матнњои фиќњї њамаи шартњо
якљоя зикр гардидаанд ва ин чандон фарќе намекунад. Муњим он аст, ки онњоро дуруст дарк ва
ташхис намоем.
Пас бар асоси мазњаби њанафї бо назардошти
шартњои боло дар моли мукотаб 25, кўдак, девона
ва ноќисулаќл закоте вољиб намебошад.
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25

. Мукотаб ѓуломеро мегўянд, ки барои озод шуданаш бо
мавлои худ ќарордоди молие бастааст. Вай њар миќдор
моле њам дошта бошад, онро сарфи ба даст овардани
озодии худ менамояд ва то он замон (озодиаш) закоте бар
молаш тааллуќ намегирад. Аммо ѓуломи мутлаќ дорои њељ
гуна моликияте намебошад, то закоте бар вай фарз гардад.
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ЗАКОТ БА ЧЇ КАСОНЕ ДОДА МЕШАВАД

(Закотгирандагон ва ё мустањиќќони закот)

Ќуръон ба баёни навъњои молњое, ки дар онњо
закот вољиб мегардад, камтар пардохтааст.
Танњо як-ду мавриди онро ба таври умумї баён
намудааст. Аз љумла дар ояти 141-уми сураи Анъом ба њаќќи закоти мањсулоти зироъатї ва меваљот ишора намудааст:

       

мутафовит офаридааст. Њангоме, ки онњо бор
оварданд, аз меваашон бихўред ва рўзи дарав ва
чиданашон њаќќи (закоти) онњоро бидињед. (Ва
дар хўрдани онњо) исроф накунед! Зеро Худованд
исрофкоронро дўст намедорад». (Сураи Анъом,
141)
Њамчунин, дар ояти 34-уми сураи Тавба яке аз
навъњои моли закот будани тилло ва нуќраро баён намудааст:
еандўзанд ва аз онњо дар роњи Худо инфоќ наменамоянд, онњоро ба азобе дарднок мужда бидењ».
(Сураи Тавба, 34)
Дар ояти 267-уми сураи Баќара мефармояд:
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, ки боѓњои бардошташуда
бар пояњо ва ѓайри бардошташуда ва њамчунин,
дарахтони хурмо ва киштзорњое офаридааст, ки
мевањои гуногун доранд.
Ва низ дарахтони зайтуну анорро (дар баъзе
сифатњо) ба њам монанд ( ва дар баъзе сифатњо)

Закот ба моли кўдак ва девона низ тааллуќ пайдо намекунад, зеро закот ибодат аст ва онњо њанўз аз доираи
масъулиятњои дини ва вазифањои шаръї берун мебошанд.
Кўдак њанўз ба балоѓат нарасидааст ва девона аз аќл бегона аст.
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поку (њалоли) молњое, ки (аз роњи касбу тиљорат)
ба даст овардаед ва аз он чи, ки аз замин барои
шумо берун овардаем (аз ќабили мањсулоти кишоварзї, канданињои фоиданок ва….) инфоќ намоед». (Сураи Баќара, 267)
Вале дар мавриди навъњои гуногуни молњои
-ро ба кор бурдааст, ки
тамоми дороињои наќдї, сарватњои њайвонї,
мањсулоти кишоварзї, молњои тиљоратї ва дигар
моямлаки инсонро дар бар мегирад.
Аз миќдори нисоби навъњои гуногуни мол,
њаљми пардохти закот ва шартњои фарзияти он
Ќуръон чизе нагуфтааст. Тамоми ин мавзўъњо
дар суннати Расули Худо (с) баён гардидаанд ва
фаќењони киром он њамаро ба сурати ањкоми тафсилии закот таќсимбандї намудаанд.
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Аммо масорифи закот, мустањаќќони он ва мавридњое , ки закот бояд дар он сарф шавад, ба таври мушаххас дар Ќуръон баён гардидаанд. Ху-

дованд дар ояти 60-уми сураи Тавба мефармояд:

     

        

         

фаќерон,
мискинњо, гирдоварандагони он, муаллафатулќулуб ва дар њаќќи бардагон, ќарздорон, дар
роњи Худо ва дар мусофири дармонда сарф шавад. Ин як фаризаи (муњимми) илоњист. Ва Худованд (нисбат ба манофеъи бандагонаш) огоњ (ва

закоти амволи мардум сухан мегўяд ва дигаре ба
баёни масрафњои закот бахшида шудааст, калиа
адаќот»-ро барои ифодаи маънои истилоњии закот ба кор бурдааст.
Дар ин љо нуктаи муњимме, ки аз корбурди калимаи садаќа дар ду ояти номбурда ба чашм
мехўрад, таносуби зебо ва робитаи латифе миёни
маънои луѓавї ва корбурди истилоњии он ба маънои закот ва дигар садаќоти инсон мебошад.
оќат»
гирифта шуда, ба маънои ростї, ростгўї, салобату пойдорї, устувориву мустањкамї, фазилату
шоистагї ва дўстї омадааст. Сидќ ин иборат аст
аз мутобиќати сухани инсон бо он чи дар ботини
ўст ва бо воќеъияте, ки аз он хабар додааст.
Пас амали инсон ваќте садаќа ба шумор меравад, ки маъонии луѓавии онро бо зеботарин сурат
тањаќќуќ бахшад. Яъне садаќа ва дастбакории
амалии инсон дар зиндагиаш метавонад тасдиќкунанда ва нишонаи вуљуд ва воќеъиятњои
имонии ў бошанд. Њамчунин, пойдорї ва устувории ўро дар роњи тањќиќи њадафњо ва ормонњои
динии ў нишон медињанд. Закот ва садаќаи инсон
сатњи шоистагии вайро барои ба даст овардани
муњаббат ва дўстии Худованд баён менамояд.
Барои њамин Паёмбар (с) фармудааст: Садаќа
бурњон аст». Яъне закот ва садаќа далели тасдиќкунандаи воќеъияти имон ва нишонаи бандаи
шоиста будани ў мебошад.
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дар гузоштани ќонунњои худ) њаким аст». (Сураи Тавба, 60)

Худованд дар ин оят њашт мавридро мушаххасан масрафи (сарфгоњи) закот донистааст ва
мењвари доираи сарфи онро муайян намудааст.
Аввалин ќишреро, ки Худованд дар сархатти
маљмўъаи мустањаќќони закот ва маркази доираи
масрафњои он ќарор додааст, фаќирон ва мискинњо мебошанд.
Љолиб он аст, ки Ќуръон дар њар љое, ки мардумро ба хайру эњсон, инфоќи дар роњи Худо ва
додани закот даъват намудааст, калимањоеро аз
решаи
»,
ва ё айни калимаи
-ро ба кор бурдааст, вале дар
ду ояти сураи Тавба, ки яке дар бораи гирифтани
103

. Мискинњо
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Акнун ба мавзўъи масрафњои закот бармегардем. Чи тавре гуфтем, Худованд табаќаи фаќир
ва мискини љомеъаро дар сархатти маљмўъаи мустањиќќони закот ва дар маркази доираи масрафњои он ќарор додааст, ки ин худ баёнгари
ањамияти Ислом дар њимояи њуќуќњои иљтимоъии
ќишри ниёзманди мардум ва нишонаи муборизаи
њамаљонибаи ойини илоњї барои мањви падидаи
фаќру тангдастии умумї дар сатњи ќонунї мебошад.
Ростї, камтар шахсе пайдо мешавад, ки то андазае ба маънои фаќиру мискин
дар
роњи Худо» ошної надошта бошад. Тамоми одамоне, ки барои таъмини заруратњои аввалиндараљаи зиндагонии худ мол ва манбаъи даромади
кофї надошта бошанд ва њамчунин, ќудрат ва
имконияти кор ва ба даст овардани сармояи заруриро надошта бошанд, фаќиру мискин ба шумор мераванд. Он ду сифати фаќру масканат (тандастї) баёнгари ниёзмандии њаќиќии онњо дар
робита бо заруратњои зиндагї ва рафъи
эњтиёљоти моддиашон мебошад. Њарчанд эњтиёљ
ва ниёзмандии шахси мискин аз фаќир бештар
аст.
Табаќаи фаќир ва мискини љомеъа барои дарёфти закот, садаќот ва њар гуна кўмакњои башардўстонае, ки Ислом мардуми доро ва дастбахайрро ба он даъват менамояд, аз истињќоќи бештаре бархўрдоранд. Худованд онњоро мустањиќќи дарёфти маводи хўрока ва пўшока, ки аз
заруратњои аввалиндараљаи њаёти оддї ва
обрўмандонаи як инсон ба шумор меоянд, гардонидааст.

Ислом њимоя ва дастгирии онњоро ба дарёфти
пардохтњои закот мањдуд нагардонидааст, балки
каффорати бисёре аз хатоњо ва хилофкорињои
шахси мусалмонро дар мавридњои гуногун дар
љињати ба танзим даровардани зиндагонии онњо
ба роњ мондааст. Ба монанди каффорати савганд,
ќатли ба хато, хўрдани рўзаи моњи Рамазон, вайрон намудани муќаррароти эњроми њаљ, сањме аз
ѓаниматњои љангї ва.. , ки аксаран ба сурати маводи хўрока ва пўшока ба онњо расонида мешаванд.
Дар тамоми љомеъањои башарї мардуми
фаќиру мискин вуљуд доранд, вале камтар
љомеъаеро метавон пайдо кард, ки ин ќишри ниёзманди мардум ба андозаи љомеъаи исломї
мавзўъ (объект)-и мавриди таваљљўњи ќонун
ќарор гирифта бошад.
Ваќте онњо то ин њад мавриди таваљљўњи Худованд ва ќонуни шаръ ќарор гирифтаанд, аз назари Ислом њар гуна кўмакњои холиси иќтисодї ва
њимояи њуќуќњои иљтимоии онњо меъёри шинохти
шахсият ва салоњи ботинии инсон дониста мешаванд.
Яке аз зебоињои Ќуръон таносуби воќеиятњои
он бо воќеиятњои зиндагї ва яке аз мўъљизоташ
эъљози баёни он мебошад. Ќуръон мавзўъоти гуногунро бо шевањои хоссе баён доштааст, ки дараљаи ањамияти њар мавзўъро дар њаёти фардї ва
иљтимоъии инсон ва миќдори дахлдории онро ба
растагорї ва саодати вай нишон медињанд. Баъзе
мавзўъњо дар Ќуръон ба сурати ишораи гузарое
ва ќисмате дар зимни мафњумњои зимнии оятњо
ва порае ба таври муљмал баён гардидаанд. Баъзе
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масоилро бо каме тафсил ва баъзеи дигарро ба
таври мушаххас ва бо тафсили бештар баён доштааст.
Худованд саодату хушбахтии инсонро худ
бењтар медонад ва дараљаи ањамият ва ё миќдори
дахлдории масоили гуногунро дар сарнавишт ва
њаёти фардї ва иљтимоъии вай низ бењтар медонад. Бинобар ин, дараљаи ањамият ва миќдори
дахлдории њар мавзўъеро дар маљрои њидояти
зиндагонии инсон мутаносибан бо шевањои хоссе
баён намудааст.
Њамин ањамият ва таваљљўње, ки нисбат ба масъалаи фаќру тангдастї дар љомеъа ва ќишри ниёзманди он иброз доштааст, баёнгари дидгоњи
воќеъбинона ва равоншиносонаи фардї ва
иљтимоъии Ќуръон нисбат ба муњимтарин нуќтаи
заъфи фард ва љомеъа ба шумор меравад. Аксари
бўњронњо ва бадбахтињое, ки миллатњои мусалмон ба он рў ба рў мебошанд, дар натиљаи бетаваљљўњї ва камањамиятї ба ин нуќтаи заъф ба
вуљуд омадаанд.

Ваќте фаќру тангдастї бо яке аз сабабњои зикршуда домангири зиндагии касе гардида бошад,
дар зимни ояти шарифа дохил мегардад ва яке аз
нахустин мустањиќќони закот ба шумор меояд.
Шариъати Ислом барои чунин одамон њиссае аз
пардохтњои закотро муайян намудааст, то ба василаи он обрў ва каромати инсонї ва мавќеияти
иљтимоъии худро њифз намоянд ва пеши дигарон
дасти гадої дароз накунанд.
2. Машѓул будани инсон ба талаби илм, фаъолиятњои фарњангї, тањќиќотњои илмї ва хадамоти иљтимоъии мардуми мусалмон, ба шарте
дар зимни маъошгирони будљавии њукумат дохил
набошад.
Ин гуна афрод, њарчанд ќудрати касбу кор ва
ба даст овардани сармояи заруриро дошта бошанд ва дар саломатии љисмї ва аќлии худ њељ
гуна беморї ва норасоиеро эњсос нанамоянд њам,
вале ба сабаби машѓулияти худ ба он корњои
муњим фурсати таъмини заруратњои зиндагонї ва
харољоти солонаи худро надоранд. Онњо низ дар
њукми фаќиру мискин дохил гардида, харољоти
зиндагиашон аз тариќи молиёти закот ба танзим
дароварда мешавад.
Зеро манзур аз фаќиру мискин дар ояти шарифа танњо гурўњи аввал намебошанд, балки њар
касе, ки аз таъмини заруратњои солонаи зиндагии
худ ољиз монад, фаќири шаръї ба њисоб меояд.
Ин афрод низ барои њифзи зиндагонии
обрўмандона ва шаъни иљтимоъии худ мустањиќќи закот ба шумор меоянд.
3. Танбалї ва беномусї.
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Навъњои фаќру тангдастї

Табаќаи фаќир ва мискини љомеъа ба се гурўњ
таќсим мешаванд, зеро сарчашма ва решаи фаќру
тангдастии онњо яке аз се чиз мебошад:
1. Ољизу нотавон будани шахс аз ќудрати касбу кор ва таъмини ниёзњои зиндагонии худ. Ин
њолат дар натиљаи беморї, норасої ва ноќисии
узве аз аъзои бадан, девонагї ва …. ба вуљуд меояд.
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Дар љомеъа одамоне њам ёфт мешаванд, ки дорои љисми солим ва тану туши нерўманд мебошанд, вале бекорї ва танбалиро пешаи худ ќарор
додаанд. Онњо, чи тавре дар боло гуфта будем,
бори зиёдатї ва паразитњои љомеъа мебошанд.
Ин даста аз мардум зиндагии беномусона ва хории дастнигариро аз ворид шудан дар арсањои
кору талош ва зиндагонии шарофатмандона
бењтар медонанд ва њамеша чашми умед ба дасти
дигарон медўзанд. Ќонуни Ислом њаргиз онњоро
мустањиќќи закот намедонад, вале дигар
кўмакњои иљтимоъї барои онњо бо кароњият љоиз
мебошад. Ин назари Имом Шофиъї ва Имом
Ањмад мебошад.
Дар њадисе, ки онро Абудовуд, Насої ва Имом
Ањмад ривоят мекунанд, омадааст, ки Паёмбар
(с) ба ду марде, ки аз ў дарёфти закотро пурсиданд ва онњоро нерўманду солим дид, гуфт: Агар

акот) барои шахси сарватманд ва нерўманди солимулхилќат њалол намебошад». 26
Паёмбар (с) њамчунин мефармояд:

Доираи фаќру нодороии инсон ду тарафи боло
ва поёни худро дорад. Фаќр ваќте хокафкан ва
заминкўб шуд, одам дигар дар сарњадди мискинї
ќарор мегирад. Вале гоњо инсон метавонад бо таъмини нисбии ниёзњои зиндагии худ доираи
фаќрро дар њаёташ тангтар намояд. Дорои маркаби (мошини) саворї ва ё борї бошад, барои
танзими кору бори хонааш пешхизмат кироя намояд ва ё хонаи иловагии худро барои таъмини
харољоти рўзмаррааш ба иљора дињад, вале то
ваќте даромадњои молии ў аз заруратњои зиндагиаш зиёд нагардад ва он моли зоид аз
эњтиёљоташ ба њадди нисоб нарасад, њанўз
фаќири шаръї ба шумор меояд ва гирифтани закоти дигарон барояш љоиз мебошад.
Фаќиру мискин ду дастаи аввали маљмўъаи мустањиќќони њаштгонаи закотро ташкил медињанд.
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хоста бошед, шуморо аз он медињам, вале (бидонед, ки) барои шахси сарватманд ва нерўманде,
ки ќудрати касбу корро дошта бошад, насибе дар
моли закот вуљуд надорад».
Аммо Имом Абуњанифа ва Имом Молик онро
љоиз медонанд. Яъне агар ба марди нерўманд ва
ќодир ба касбу кор бе пурсиш ва суоли ќаблии
вай закоте дода шавад, љоиз мегардад, вале бо
суол њаром мебошад. Ба њар њол дар сурати шинохта шудани онњо надодани закот ба онњо
бењтар аст.

3. Омилони бар закот

(Кормандони масъули љамъоварии закот)

Дастаи сеюм дар зимни маљмўъаи мустањиќќони закот кормандон ва масъулони молие
мебошанд, ки аз тарафи давлати исломї ба
љамъоварї ва дарёфти закот ва ушру садаќоти
мардуми мусалмон машѓул мебошанд. Онњо дар
истилоњи ќуръонї
номида

26

. Абудовуд ва Тирмизї онро ривоят кардаанд.
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мешаванд. Онњо бар асоси масъулияти давлатии
худ молиёти закот, ушр ва дигар садаќоти
вољибиро аз мардуми доро ва сарватманд дарёфт
ва љамъоварї намуда, дар миёни дастањои мустањиќќи закот таќсим менамоянд.
Дар сурате, ки дар миёни мардуми минтаќа аз
гурўњњои мустањиќќи закот касеро пайдо накарданд, ки амволи љамъоваришудаи закот, ушр ва
дигар молиётро дар миёни онњо таќсим намоянд,
яъне мардум дигар аз гирифтани кўмакњои молї
ва ушру закот бениёз гашта бошанд, онро ба хазонаи (байтулмоли) давлат ворид менамоянд, то
бар асоси салоњдиди роњбарияти давлати исломї
дар манофеъи умумї ва барномањои рафоњи
иљтимоъї ва умронии кишвар ба харљ расад.
Ин кормандони љамъоварикунандаи молиёт
барои гирифтани закоти чањорпоён дар лаби
њавзњо ва обхўрњо меистоданд ва њангоми бозгашти говону гўсфандон ва дигар чањорпоён аз чаро ба лаби об саршумори онњоро ба њисоб мегирифтанд. Паёмбар (с) онњоро аз гирифтани кароими амвол (бењтарин мол)-и мардум ба њисоби
закот манъ намуда, ба гирифтани моли миёна дастур дода буд.
Барои гирифтани закоти молњои тиљоратї ва
дигар муомилоти мардум дар сари роњњои корвонгузар ва шоњроњњои хуруљу вуруд ба њар минтаќа меистоданд ва закоти онњоро дар њамон
нуќтањо љамъоварї менамуданд. Ин нуќтањо ба
монанди нуќтањои гумрукии ин аср, ки дар гузаргоњњои сарњадї ва дигар шоњроњњои муњимми
минтаќавї фаъолият доранд, баъзан ба нуќтањои

ушргирї ва ё ушргирон ва бољгирон машњур буданд.
Агар тољире закоти њамонсолаи молашро ба
кормандони љамъоварии закот дар дигар минтаќа супорида ва ё ба камбаѓалони шањру ноњияи
худ ќаблан дода бошад, ўро пас аз тањќиќу баррасї ва савганд додан тасдиќ мекарданд.
Ин низоми љамъоварии молиёти закот ва ушру
садаќот дар замони њаёти Расули Худо (с) ва аз
љониби худи ў роњандозї гардид. Он Њазрат (с)
кормандон ва масъулони молии худро пас аз тавсияњои зарурї ба тамоми атрофи нимљазираи
Арабистон равона месохт.
Аз љумла ба Муъоз ибни Љабал, ки ўро ба сарзамини Яман фиристод, тавсия намуд:
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мебошанд. Онњоро (аввал) ба шањодат додан ба:
Ло илоња иллаллоњу Муњаммадун расулуллоњ даъват кун! Агар онњо инро аз ту пазируфтанд, ба
онњо бигў, ки Худованд панљ ваќт намозро бар
онњо фарз гардонидааст. Агар инро низ аз ту пазируфтанд, ба онњо бигў, ки Худованд закотро
бар сарватмандони онњо фарз гардонидааст, ки
аз онњо гирифта ва ба ниёзмандони онњо дода
мешавад. Агар инро низ аз ту пазируфтанд, пас
эњтиёт кун, ки бењтарин молњояшонро ба унвони
закот аз онњо нагирї! Ва аз дуъои ситамдида
парњез кун! Зеро миёни Худованд ва дуъои ў њељ
гуна парда ва њиљобе вуљуд надорад».

Ба њамин тартиб, Расули Худо (с) низоми молии одилона ва мутаодилеро поягузорї намуд, ки
барои
тамоми
ќишрњои
љомеъа
њаёти

обрўмандонаеро таъмин менамуд. Њам сарватмандони љомеъа дар партави арзишњои исломї бо
як оромиши имонї ба сар мебурданд ва њам
эњтиёљоти зиндагонии ќишрњои ниёзманд ба сурати обрўмандона ба танзим дароварда мешуд.
Љамъоварии молиёти закот ва ушру садаќот
яке аз масъулиятњои динї ва хадамоти
иљтимоъии кормандон ва масъулони молии давлати исломї ба шумор мерафт. Онњо дар ин љо бо
унвони механизми љамъоварии амволи закот
машѓули фаъолият буданд, на ба унвони яке аз
њашт дастаи мустањиќќи закот онро барои худ
дарёфт менамудаанд. То ин љо њанўз њамон раванди анљоми масъулияти иљтимоъї ва вољиби диниашон баён гардид.
Пас ба кадом маъно онњо дастаи сеюми мустањиќќони закот ба шумор мераванд? Давлати
исломї ба хотири банд будани онњо ба ин хидмати иљтимоъї ва масъулияти динї аз моли
љамъоваришудаи закот миќдори муайяне ба онњо
медињад. Онњо ба ин маъно яке аз њашт дастаи
мустањиќќи закот мебошанд. Дар ин љо вазъи молии онњо ањамияте надорад. Агар сарватманд ва
соњибнисоб њам бошанд, ба онњо ба хотири
машѓулияти динї ва иљтимоъияшон миќдоре аз
моли закот дода мешавад.
Ин низоми љамъоварии молиёти закоту ушр ва
дигар садаќоти вољибї то асрњо идома дошт ва
яке аз муњимтарин роњњои таъминкунандаи
иќтисодиёти љомеъаи исломї ба шумор мерафт.
Њељ чизи дигаре љои онро ба он сурати худкор

(беранљ) дар таъмини ниёзњои иќтисодї ва молии
љомеъа иваз карда наметавонист.
Вале дар асрњои охир, ба хусус дар асри бист,
ањволу авзоъи сиёсї ва иљтимоъии љањони Ислом
ва миллатњои мусалмон ба куллї таѓйир ёфт.
Онњо пас аз касби истиќлолияти сиёсии худ пас аз
љанги љањонии дуюм дигар ањкоми илоњї ва арзишњои инсонии Исломро њаргиз дар њаёти
иљтимоъии худ ба сурати комил натавонистанд
татбиќ намоянд. Аз љумла яке аз зеботарин ва
одилтарин низоми молї ва зерсистемаи
иќтисодї, яъне механизми љамъоварии закоту
ушр аз байн рафт.
Имрўзњо дар кишварњои исломї ба љои он низоми зебо молиётњои гуногуни дигаре, ки аксаран
нусхаи (копияи) бардошташуда аз системаи андозсупории кишварњои ѓарбї мебошад, ба роњ монда шудаанд. Касе ба табаќањои ниёзманди љомеъа
ва додан ва ё надодани закоти амволи мардум
коре њам надорад. Анљоми ин вазифаи имонї ба
имони мардуми сарватманд ва мардуми ниёзманд
ба њаводиси рўзгор вогузор гардидаанд. Имрўз
дигар барои дастаи сеюми маљмўъаи мустањиќќони закот вуљуди хориљие боќї намондааст.
Агар имрўз низ дар кишвари исломї ањкоми
Ислом комилан татбиќи амалии худро пайдо намоянд ва он низоми мутаодили молї дубора ба
мавриди иљро гузошта шавад, метавонад дар
сатњи вазорат ва ё кумитаи амвол ба танзими молиёти закот, ушр ва садаќоти вољибї пардозад.
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Дар ин сурат кормандони он ба сатњњои гуногун људо мешаванд, ба монанди масъулони дарёфт
ва
љамъоварии
бевоситаи
амвол,
њисобдорон, анбордорон, бозрасон, кормандони
баландпояи идорї ва … Њамаи онњо масрафи закот ба шумор рафта, ба андозаи заруратњои зиндагониашон миќдоре аз моли закот ба онњо тааллуќ мегардад. Ин миќдори моли закот ба шарте
ба онњо тааллуќ пайдо мекунад, ки онњо дар баробари ин хидмати иљтимоъиашон аз давлат музд
ва моњонае нагиранд ва он корро ба унвони масъулияти диниашон анљом дињанд.

4. Муаллафатулќулуб

Ба масраф расонидани закот дар ин маврид ба
хотири дифоъ аз њайсият ва арзишњои волои Ислом мебошад ва он яке аз роњњои даъват ба сўи
Ислом ба шумор меравад.
Дар мавриди додани закот ба ин даста аз мустањиќќон вазъи молї ва иќтисодии онњо њељ гуна
ањамияте надорад. Онњо сарватманд ва
соњибнисоб њам бошанд, ваќте вазъияти сиёсии
љомеъаи исломї таќозо кард, ба онњо ба унвони
кўмакњои иќтисодї аз моли закот дода мешавад.
Аммо бар асоси мазњаби Њанафї онњо низ ваќте
фаќир бошанд, мустањиќќи закот ба шумор мераванд.
Гоњо бо ќувват гирифтани Ислом ва ба даст
овардани љойгоњи муносибе дар љомеъаи љањонї
дигар љое барои нигаронии мусалмонон аз тоифањои гуногуни љомеъа боќї намемонад. Дар он
сурат мусалмонон метавонанд закоти амволи худро дар ин гурўњ сарф накарда, дар мавридњои дигари масрафи закот, ки муњимтар ба назар мерасанд, харљ намоянд. Чи тавре дар замони хилофати њазрати Умар (р), Усмон (р) ва Алї (р) ниёзе ба
додани закот ба ин даста намонда буд. Он пешвоёни Ислом бо иттифоќи тамоми сањобагон сарфи
закот дар ин масрафи онро манъ намуданд. Дар
охирњои даврони хилофати њазрати Абубакр (р)
низ бо ташаббуси Умар (р) њамин њолат, яъне надодани закот ба дастаи муаллафатулќулуб мавриди амал ќарор гирифта буд.
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Чањорумин даста аз маљмўъаи мустањиќќон ва
дарёфткунандагони њаштгонаи закот муаллафатулќулуб мебошанд. Онњо аслан одамоне мебошанд, ки ба заъфи имон, бадэътиќодї ва бадандешї нисбат ба Ислом ва мусалмонон шинохта
шудаанд. Пас ба хотири љалби таваљљўњ ва нармтар гардонидани дилњояшон нисбат ба Ислом ва
мусалмонон ва костан аз шарру бадиашон мавриди чунин муомилаи лутфомез ќарор гирифтаанд ва яке аз мустањиќќони закот дониста шудаанд.
Ин яке аз муомилоти дипломатї ва сиёсатњои
равоншиносона ва иљтимоъии Ислом нисбат ба
бофтњои гуногуни љомеъа ва шинохту муроъоти
њолатњои нафсияти гуногуни одамон аз љониби
ойини илоњї мебошад.
115

Муаллафатулќулуб ба чањор ќисм таќсим мешаванд:
116

1. Касоне мебошанд, ки бо додани закот ба
кўмак ва дастгирии мусалмонон дилгарм мешаванд;
2. Касоне мебошанд, ки бо додани закот аз шаррашон мусалмонон эмин мегарданд;
3. Касоне мебошанд, ки барои даъват ва тамоюли онњо ба сўи Ислом миќдоре аз моли закот ба
онњо дода мешавад;
4. Касоне мебошанд, ки дар натиљаи додани
закот онњо дилгарм шуда, ќавму ќабилаи худро
ба Ислом љалб менамоянд.
То ин љо чањор мавриди аввали масрафњои закотро баён намудем. Мо дар ояти масрафњои закот ба яке дигар аз услубњои даќиќи корбурди
калимањо ва истифодаи зарифонаи истилоњоти
забонї дар Ќуръон бармехўрем. Дар чањор мавриди аввали масрафњои закот Ќуръони карим бар
асоси дастури забони
амлик»-ро ба кор бурда
ба касе ихтисос додан ва ба мулки пурраи вай даровардан» мебошад. Яъне закот то ваќте ба яке
аз ин чањор дастаи мустањиќќон, ки шахсиятњои
воќеъї мебошанд, ихтисос наёфта, ба моликияти
пурраи онњо дароварда нашавад, фарзияти он аз
зиммаи шахси закотдињанда соќит намегардад.
Бояд закотгиранда айни моли закотро аз дасти
закотдињанда ва ё намояндаи ў ќабз ва ќабул намояд.
Вале дар чањор мавриди боќимондаи масрафњои закот Ќуръон ба љои
ихтисос ва
-и зарфият ва фарогирандагї»-ро ба
кор бурдааст. Дар ин љо закот ба мазруфи он ба

Мавриди панљуми масрафњои закот дар роњи
озод сохтани бардагон мебошад. Бар асоси
мазњаби Њанафї ва Шофиъї танњо ѓуломони мукотаб шомили ин гурўњи мустањиќќони закот мебошанд. Мукотаб дар системаи бардадории
ќадим ѓуломе буд, ки бо мавлои худ ќарордод баста, дар ивази моле озодии худро ба даст меовард.
Пас як гурўњи мустањиќќони закот дар шариъати Ислом њамин ѓуломони мукотаб мебошанд,
то дар роњи озодии њарчї бештари онњо кўмак
шавад. Вале ѓуломони раќиќ (асосї ва ѓайри мукотаб), ки њанўз њељ гуна омодагии равонї ва молие барои озодии худ пайдо накардаанд, мустањаќќи закот дониста намешаванд.
Ислом пеш аз тамоми низомњои љањонї поя ва
асосњои озодии ѓуломон ва аз байн рафтани ни-
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таври фарогир ба масраф расонида мешавад. Ин
љост, ки фаќењони киром ва коршиносони соња
масрафњои закотро ба ду бахши алоњида људо
намудаанд. Дар чањор мавриди аввал масрафњои
закот шахсиятњои воќеъї мебошанд, вале дар мавриди чањор масрафи ахир назарњои гуногунеро
иброз доштаанд. Ба аќидаи љумњури донишмандони ањли суннат ин чањор маврид низ бояд шахсияти воќеъї дошта бошанд. Ваќте шахсияти
воќеъї дошта бошанд, пас тамлик, яъне ќабз гардидани моли закот аз љониби он шахсияти воќеъї
низ шарти адои закот мебошад.
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5. Озодсозии бардагон

зоми ѓуломдории байналмилалиро ба таври умумї гузоштааст.
Ѓуломон дар низоми ѓуломдории љањони куњан
дар натиљаи истисмори тўлонии инсон бар инсон
ва њолати бардагии насл ба насли онњо рўњияи
озод зистан ва озод буданро аз даст медоданд.
Мактаби Ислом пеш аз озодсозии якбораи онњо
марњалаи тарбиявиеро барои эњёи дубораи рўњи
инсонї дар онњо ва аз дохил омода намудани
эшон барои озодї муайян намуда буд. Пас аз он
ваќте ѓуломон аз назари равонї омодаи озод зистан ва ба дўш гирифтани масъулиятњои зиндагонии озодонаи худ мегаштанд, мавлоњояшон ба
озодсозї ва китобати онњо амр мешуданд. Худованд мефармояд:

ќабзи мустањиќ амалан дар он сурат нагирифтааст, балки муомилаи хариду фурўш бо мавлои он
анљом ёфтааст.
Аммо дар мазњаби Моликї ва Њанбалї ба ин
сурат низ закот адо меёбад, зеро дар њар љое аз
Ќуръон, ки калимаи раќаба ва риќоб омада бошад, озодсозии онњо ба њамин сурат дар назар
дошта шудааст.

6. Ќарздорон

l
a

Ояти карима дар маљмўъаи масрафњои закот
ќарздоронро шашумин гурўњи мустањиќќи закот
донистааст. Ин даста касонеро шомил мебошад,
ки дар роњи хадамоти оммулманфиъати
иљтимоъї, тиљорат, коргоњу корхона ва ё дар натиљаи ягон мушкилоти зиндагї варшикаста (банкрот) ва ќарздор гаштаанд. Додани закот ба
ќарздорон, дар воќеъ, дунболаи талошњои башардўстонаи Ислом рољеъ ба кўмакњои осебдидагони иљтимоъии мусалмонон ба шумор меравад. Вале бояд донист, ки касоне, ки дар роњи
корњои маъсият ва фасоди ахлоќї дучори варшикастагї ва ќарздор гардидаанд, љузъи ин гурўњи
мустањиќќони закот ва кўмакњои иљтимоъии Ислом ба шумор намераванд.
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Ѓуломоне, ки хоњони озодии худ мегарданд
(ва аз шумо таќозои паймони китобат менамоянд), агар дар онњо (дурнамои) хайреро донистед,
пас онњоро китобат намоед….». (Сураи Нур, 33)
Бар асоси ин ояти шарифа ѓуломоне мукотиба
ва дар љодаи озодї ќарор мегирифтанд, ки пас аз
гузаштани марњалаи муайяне мавлоњояшон дигаргунии равонї ва рафтори мусбатеро дар онњо
мушоњида мекарданд. Пас бинобар ин, ѓуломоне,
ки њанўз дар онњо чунин њолате дида намешуд,
агар харида ва озод карда шаванд, закот адо намеёбад. Зеро, аввалан, онњо мустањиќќи закот
намебошанд ва сониян, асли тамлики мол, яъне
119

7. Дар роњи Худо
Дар ояти шарифа
удо» мавриди
њафтуми масрафњои закотро ташкил медињад.
Мурод аз роњи Худо дар ин љо њамон муљоњидони
120

муборизи роњи Худо мебошанд, ки аз девони молиёти артиш маъош ва кўмаке нагиранд. Пас барои анљом додани масъулияти њарбиашон ба
онњо аз моли закот дода мешавад. Зеро онњо хидмати умуми миллатро анљом дода, манофеъи
стратегии кишварро њимоя менамоянд. Дар назди
љумњури уламои ањли суннат ин даста аз масрафњои закот сарватманд њам, ки бошанд, мустањиќќи закот ба шумор мераванд. Аммо дар назди Имом Абуњанифа (р) онњо ваќте фаќир бошанд, мустањиќќи закот дониста мешаванд.
Албатта, муљоњидоне, ки аз девони молии лашкар моњона ва ё кўмаки молие дарёфт менамоянд, дар зимни гурўњи њафтуми мустањиќќони закот дохил намешаванд.
Њаљ низ дар назди њанбалињо ва баъзе донишмандони њанафї аз љумлаи роњи Худо ба шумор
меравад. Зеро Паёмбар (с) њаљро низ дар њадисе
аз љумлаи роњи Худо донистааст. Пас бар њамин
асос, шахси закотдињанда метавонад закоти молашро ба касе дињад, ки иродаи њаљро дорад.

Дастаи њаштум дар маљмўъаи мустањиќќони
закот, њамон тавре, ки дар оят омадааст,
сабил», яъне мусофире мебошад, ки аз ватан, љои
сукунат ва дороии хеш дур афтода, барои ба поён
расонидани сафари худ сармояе ба њамроњ надорад. Ба шарте сафари маъсият ва барои кори гуноње набошад. Пас ба чунин мусофире аз моли
закот дода мешавад, то ба љои худ бирасад,

њарчанд дар ватан ва љои зисти худ сарватманд ва
соњибнисоб њам бошад.
Шахсиятњои муњаќќиќ ва омўзишгарони илмие, ки барои ошної ба фарњангу тамаддун ва
ањволу авзоъи зиндагонии мусалмонон зимни барномањои шахсї ба кишварњои исломї сафар менамоянд ва дар њолати ногувори молї ќарор мегиранд, шомили ин гурўњи мустањиќќони закот
мегарданд. Аммо мусофироне, ки бо маќсади тафрињ (саёњат), варзиш ва дигар корњои лањву
бењудагї ба кишварњои исломї меоянд ва ин мусофирати онњо танњо барои касби шўњрат ва хушгузаронї анљом мегирад, њељ гоњ дар зимни
гурўњи њаштум мустањиќќи закот дониста намешаванд.
Ба ин тартиб , тамоми њашт гурўњи маљмўъаи
мустањиќќони закот бояд шахсияти воќеъї дошта
бошанд ва тамлик шарти адои закот ба шумор
меравад.
Вале аз љониби баъзе донишмандон ва
соњибназарони масоили фиќњї бахши дуюми масрафњои закот, ки дар ояти карима бо калимаи
ду мавриди
ир
удо»
-ро ба шахсиятњои воќеъї мањдуд надонистаанд. Балки исдар роњи Худо» бояд тамоми манофеъи
миллии кишвар, барномањои дарозмуддати стратегї ва пешбурди тарњњои иљтимоъиро дар бар
гирад. Мавриди дуюм низ бояд тамоми роњњои
озодсозї ва мањви системаи ѓуломдориро њатто
дар шакли навинаш шомил гардад.
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8. Мусофири дар роњмонда

ндони њанафї, роњи Худоро шомили тамоми манофеъи умумї ва барномањои иљтимоъї ва умронии
кишвар донистааст. Бар асоси назари фиќњии ў
сарф намудани моли закот дар бинои масљидњо,
сохтани пулњо, бемористонњо, ятимхонањо,
корњои фарњангї ва … дуруст мебошад. Яъне масрафи њафтуми закот метавонад шахсияти воќеъї
набошад.
Назари Сайид Рашид Ризо ва Устод Шайх
Мањмуд Шалтут дар мавриди озодсозии ѓуломон
низ њамин мебошад.
Бар асоси назари љумњури уламои ањли суннат
њашт масрафи закот бояд њама шахсияти воќеъї
дошта, тамлик дар адои фаризаи закот шарти зарурї дониста шудааст. Агар шахсе худаш закоти
молашро ба яке аз масрафњои номбурда бипардозад, бояд ба шахси воќеъие, ки закотгиранда аст,
онро таслим намояд ва ќабз аз љониби ў сурат
бигирад.
Шахси закотдињанда дар сурате, ки худаш ва ё
намояндааш закоти молашро пардохт менамояд,
наметавонад онро дар манофеъи умумии љомеъа
ва барномањои иљтимоъии кишвар, ба монанди
сохтани масљидњо, бемористонњо, пулњо, рањњо,
ятимхонањо, корњои фарњангї ва …. сарф намояд.
Зеро дар ин мавридњо шахсияти воќеъї вуљуд надорад ва шарти тамлик тањаќќуќ намеёбад.
Вале ваќте кормандони масъули љамъоварии
закот амволи закоти мардумро ба хазинаи давлат
ворид намуданд, давлат ва роњбарияти он метавонанд молњои љамъоваришудаи закотро дар ма-

вридњои номбурда бинобар салоњдиди худ сарф
намоянд. Зеро молњои љамъоваришудаи закот пас
аз пайдо нашудани масрафњои њаштгонае, ки дар
оят муайян гардидаанд, ба хазонаи давлат ворид
мешаванд.
Бинобар назари муњаќќиќон ва соњибназароне,
ки шахсияти воќеъї доштани лоаќал ду мавриди
масрафњои бахши дуюми закотро шарт ва зарурї
надонистаанд, пас њамон мавридњои номбурда
дар зимни
ошанд. Соњиби
» доираи масрафи
-ро низ аз он чї зикр намудаем, васеътар донистааст.
Ба аќидаи ин донишманди бузург ин сањми закот бояд дар мавриди гароиш додани дилњо ва
љалби назари мардум ва љомеъањои гуногун дар
њолатњои фаќру дармондагї ва ба вуќўъ пайвастани њодисањои нохуши табиъї ва инсонї ба сўи
арзишњои волои Исломї ба масраф расад. Давлат
ва роњбарияти он тамоми ин њолатњоро ба эътибор гирифта, дар роњи пойдории арзишњои Ислом аз ин василаи бурро ба маврид истифода намояд. Њар њолате, ки сарфи моли закот дар он
бар асоси сањми муаллафатулќулуб дуруст нагардад, онро метавонад бар асоси масрафи
роњи Худо» харљ намояд.
Имрўз, ки дигар фаризаи закот ва ањкоми дигари илоњї дар љомеъањои исломї аз сўи давлатњо ба сурати дурусташ татбиќ намешаванд ва
бисёре аз онњо моњияти динї, иљтимоъї ва даъавии худро аз даст додаанд, љамъиятњо ва муассисањои исломие, ки аз сўи шахсиятњои мўътамад,

123

124

l
a

n
i
F

соњибадолат ва амин таъсис ёфтаанд, метавонанд
масъулияти илоњии љамъоварї ва тавзеъи дурусти молиёти закотро бар ўњда гиранд.

1. Шахсе, ки дорои яксаду чињил мисќол
нуќра ё бист мисќол тилло ва ё ба андозаи
ќимати онњо соњиби моли тиљорат аст ва ин дороияш изофа бар эњтиёљоти зиндагї ва заруриёти
рўзгораш мебошад, дар истилоњи шаръ ба он
шахс сарватманд гуфта мешавад. Закоти молро
ба чунин шахсе додан љоиз нест, балки ў худ бояд
аз молу дороияш закот бароварад.
2. Дар ин љо хуб аст бо баёне равшан созем,
ки эњтиёљоти зиндагї ва заруриёти рўзгор шомили чи чизњое мешаванд ва кадом бахшњое аз дороии инсон љузъи он ба шумор намеояд: Фаршу
зарфњое, ки гоњо мавриди истифодаи худаш
ќарор мегиранд, бахше аз заруриёти зиндагї ба
шумор мераванд. Агар худаш онњоро мавриди
истифода ќарор намедињад, вале барои истифода
ба њамсоягон ва хешовандонаш дода мешаванд,
аз љумлаи заруриёти рўзгор ба њисоб намеоянд.
3. Хонаи шахсї, либос, васоиле, ки ба онњо
эњтиёљ меафтад, њамчунин хидматгор ва василаи

саворї љузъи заруриёти зиндагї мебошанд. Бо
доштани он чизњо, њарчанд арзиши болое дошта
бошанд, шахс молдор дониста намешавад. Китобњои динї низ аз њамин доира берун нестанд.
4. Шахсе дорои чанд манзил (хона) ё чанд
порча замин бошад, дар сурате, ки онњоро ба
иљора дода, аз пули иљораи онњо махориљи (харољот) зиндагии худро таъмин ва бароварда месозад, илова бар он дигар моле, ки бар он закот
вољиб шавад, надорад, ин шахс молдор ба шумор
намеояд.
5. Шахсе дорои панљ њазор ё аз он бештар
маблаѓ аст ва њамчунин, ба њамин андоза аз дигарон ќарздор аст, гирифтани закот барояш љоиз
аст.
Аз он чї дар боло гузашт, маълум мешавад,
ки сарват ва боигарї ду навъ аст:
а) Яке он сарватест, ки ба нисоб расида ва бо
фароњам гардидани шароити махсус пардохти
закотро бар соњибаш вољиб ва гирифтани закотро аз дигарон бар вай њаром мегардонад. Ин молест, ки ё аз рўи хилќат дар нумў ва афзоиш мебошад ва асоси тамоми муомилотро ташкил медињад, ба монанди тилло ва нуќра, ё аз роњи парваришу наслгирї дар нумў ва афзоиш мебошад
ва афзоиши он афзоиши дар шумора аст, ба монанди чањорпоён ва ё аз роњи тиљорат ва доду ситад дар афзоиш мебошад, ба монанди амволи
тиљоратї. Ин навъ мол ва сарват тамоми
вољиботи молиро бар соњибаш вољиб мегардонад.
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Баёни баъзе масоили
мустањиќќони закот
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б) Мол ва сарватест, ки соњиби худро дар
маќоме аз рафоњият ќарор медињад, ки на пардохти закот њанўз бар вай вољиб гардидааст ва на
гирифтани закот барояш љоиз мебошад. Ин мол
ва боигариест, ки агар ќиматгузорї шавад, ба нисоб мерасад ва ё бештар аз он мебошад, вале дар
њолати таљмид ва бењаракатї ќарор дорад, яъне
аз нумў ва афзоиш њам таќдиран ва њам амалан
боз мондааст. Ин мол бо аз даст додани шарти
нумўкунандагї ва ќобилияти тавлиду афзоиш закот аз вай соќит гардидааст. Ин навъи боигарї
танњо вољиботи сегонаи молиро: садаќаи фитр,
ќурбонї ва нафаќаи хешовандонро бар соњибаш
вољиб мегардонад.
6. Додани закот, садаќаи фитр, назрњо ва каффоратњо ба кофир ва зиммї, яъне шахсоне, ки аз
миллати Ислом хориљ мебошанд, љоиз нест. Аммо баќияи хайрњо љоиз аст.
7. Пули закот то ба шахси мустањиќќаш таслим нагардад, сарфи он дар дигар корњои хайрия
ва масолењи иљтимої, ба монанди сохтани
масљид, кафан кардани даргузашта, пардохтани
ќарзи даргузашта, бино кардани њаммом ва ѓайра
љоиз нест.
8. Ваќте пули закот ба мустањиќќаш таслим
шавад, он гоњ вай бо майли худ метавонад онро
дар корњои хайрия ба масраф бирасонад.
9. Додани
закот
ба
хешовандони
соњибќаробати номбурда љоиз нест, вале ба хешовандони дигаре аз ќабили хоњар, бародар,
амак, таѓо ва ѓайра на танњо љоиз, балки савоби
зиёд њам дорад.

10. Њамон гуна, ки баён гардид, ба фарзандони шахси сарватманд, яъне фарзандони хурдсолаш додани закот љоиз нест, зеро нафаќаи онњо
њанўз дар зиммаи падарашон (шахси сарватманд)
мебошад, вале ба фарзандони бузургаш, ки дар
зиндагї мустаќил гардидаанд, ба шарте, ки
фаќир бошанд, љоиз аст.
11. Ба шахси муздур (кироякор) ва хидматгори
хона, ба шарте аз њуќуќи онњо коста нашавад,
додани закот љоиз аст.
12. Додани закот ба фарзандони разоъї, ки аз
љињати ширхорагї барояш фарзанд ба шумор мераванд, љоиз аст.
13. Шахсеро мустањиќќи дарёфти закот гумон
карда, закоташро ба вай дод, пас аз чанде маълум
шуд, ки мустањиќ набудааст ё дар торикии шаб
закоташро ба шахсе таслим кард ва рўзона маълум шуд, ки он шахс падар ё модар ё фарзанд ва ё
нафари дигаре аз ѓайри мустањиќќони закот будааст, закоташ адо меёбад ва аз сар додани закот
зарурат надорад.
14. Дар додани закот ва хайру садаќот хешону
бастагон аз њама муќаддамтаранд.
Тарк кардани шањру дењи худ ва додани закот
дар шањру рустои дигар макрўњ аст. Аммо дар
сурате, ки дар он шањру рустои дигар хешовандони фаќиру мўњтољтаре дошта бошад ё дар он
љо донишмандону донишљўёни улуми динї бештар ва мўњтољтар бошанд, дар тамоми ин суратњо
бурдани закот ба љои дигар кароњияте надорад.
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ШАРТЊОИ

ИСТЕЊЌОЌИ ЗАКОТ

Дар ин љо шартњоеро зикр менамоем, ки
вуљуди онњо дар мустањиќќони закот барои
њаќбар шуданашон аз моли закот зарурат дорад.
Дар зимни он ба баъзе тафовутњои фиќњие, ки
дар миёни коршиносони фиќњи исломї вуљуд доранд, ишора менамоем. Фаќењони киром вуљуди
панљ шартро дар мустањиќќи закот зарурї донистаанд:
1. Бояд фаќир ва тангдаст бошад.
Вале корманди масъули љамъоварии закот ва
мусофири дар роњмонда аз ин шарт истисно мебошанд. Онњо дар љои зисти худ сарватманд њам
бошанд, додани закот ба онњо љоиз аст. Бар асоси
мазњаби Шофиъї ва Њанбалї ду дастаи дигар муаллафатулќулуб ва ѓозиёни дар роњи Худо низ аз шарти боло истисно мебошанд. Онњо
њарчанд сарватманд њам бошанд, додани закот ба
онњо љоиз аст.
Фаќру нодорї шарти умумї барои тамоми
навъњои садаќоти фарзї ва вољибї, ба монанди
закоту ушр, каффоратњо, назрњо ва садаќаи фитр
мебошад. Агар ин садаќоти фарзї ва вољибї ба
сарватмандон ва бойњо дода шаванд, аз зиммаи
соњибаш соќит намегарданд. Инњо бояд барои
рафъи эњтиёљоти табаќањои фаќиру камбаѓали
љомеъа сарф шаванд.
Дар назди љумњури донишмандони ањли суннат
танњо ду гурўњи сарватмандон: кормандони
љамъоварии закот ва мусофирони дар роњмонда
ва дар назди мазњаби Шофиъї ва Њанбалї се

гурўњи дигар: муаллафатулќулуб, ѓозиёни роњи
Худо ва ќарздоре, ки барои ислоњи байни љомеъа
ќарздор гашта бошад, њаќќи дарёфти амволи закотро доранд.
Бойї ва сарватмандї аз дидгоњи мазњаби
Њанафї иборат аст аз доштани миќдори моли ба
нисобрасидае, ки аз њољатњои зарурї ва асосии
зиндагиаш зоид бошад. Њар касе аз миќдори нисоби закот камтар мол дошта бошад, фаќири шаръї ба шумор рафта, аз љумлаи мустањиќќони закот дониста мешавад.
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2. Бояд мусалмон бошад.
Аз назари љумњури уламои ањли суннат додани
садаќоти фарзї ва вољибї ба њељ навъ кофире
љоиз намебошад. Зеро адои ин садаќот ибодат
мебошад ва сарфи њељ бахше аз ибодат ба кофир
дуруст нест. Мустањиќќи закот ва садаќоти
вољибї њатман бояд мусалмон бошад. Дар тавсияи Паёмбар (с) ба Муъоз низ омадааст, ки:
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аз сарватмандони мусалмон бигир ва ба
њољатмандонашон баргардон». Пас сарфи он дар

ѓайри мусалмонони њољатманд љоиз намебошад.
Назари Имом Абуњанифа (р) ва Имом
Муњаммад (р) он аст, ки сарфи танњо закот ба
ѓайри мусалмонон љоиз намебошад, зеро њадиси
Паёмбар (с) хос закотро ном бурдааст. Вале сарфи дигар садаќоти вољибї ба кофирони ниёзманди ѓайри њарбї низ љоиз мебошад. Зеро дар њељ
мавриди дигар садаќоти вољибї чунин тахсис дода нашудаанд ва Худованд мефармояд:
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Худованд шуморо аз некї кардан ва адл намудан ба кофироне, ки дар бораи дин ба шумо
наљангидаанд ва шуморо аз диёратон хориљ насохтаанд, боз намедорад, ...». (Сураи Мумтањана,
8)
Аммо сарфи он дар њаќќи мусалмонони ниёзманд бењтар мебошад.
Назари Имом Абуюсуф ва Имом Зуфар њамон
мавќеъи љумњури уламо мебошад ва фатво ба
ќавли онњост.
Назари моликињо ва њанбалињо дар мавриди
мавќеъи љумњури уламо
фарќ мекунад. Ба андешаи онњо бахше аз мустањиќќони муаллафатул ќулуб метавонанд кофирон низ бошанд. Кофироне, ки дар таълифи
дилњои онњо умеди хайре барои мусалмонон ва ё
дафъи шарре аз сари онњо вуљуд дошта бошад.

Дар назди Имом Кархї - фаръе аз њанафињо ва
дар назди њанбалињо фарзандони Њошим иборатанд аз:
а) хонадони Аббос:
б) хонадони Алї;
в) хонадони Љаъфар;
г) хонадони Аќил;
д) хонадони Њорис.
Аммо дар назди худи Имом Абуњанифа (р) ва
моликињо танњо фарзандони Њошим чунин њукме
доранд ва фарзандони Мутталиб шомили он намегарданд.
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4. Мустањиќќи закот аз љумлаи хешовандоне,
ки нафаќаашон бар гардани закотдињанда вољиб
аст, набошад.
Ба монанди падару модар ва бобиву бибї, фарзандон ва наберагон ва њамсар ва ё дигар хешовандоне, ки нафаќаи онњо бар закотдињанда
вољиб мебошад.
Назари Имом Абуњанифа (р) ва њанбалињо он
аст, ки закот додани зан ба шавњараш љоиз нест.
Вале имомайн, шофиъињо ва моликињо бар ин назаранд, ки закоти зан ба шавњар ва фарзандонаш
љоиз мебошад, зеро нафаќаи онњо бар зиммаи зан
намебошад ва дар њадисе, ки онро Бухорї ва Муслим ривоят кардаанд, низ ин амр љоиз дониста
шудааст.
Аммо ба баќияи хешовандон додани закот
љоиз, балки бењтар мебошад. Сарфи садаќоти нафлї бошад, ба тамоми хешовандон љоиз мебошад.
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3. Аз фарзандони Њошим, яъне њошимї набошад.

Зеро закот барои хонадони Паёмбар (с) њалол
н санамебошад. Он Њазрат (с) фармудааст:

даќот чиркњои моли мардум мебошанд ва онњо
њаргиз барои Муњаммад ва хонадони Муњаммад
њалол намебошанд».27

27

. Муслим онро бо ин лафз ба таври марфуъ ривоят кардааст. Ањмад ва асњоби Сунан онро бо лафзи дигар ва аз
тариќи дигар ривоят намудаанд.

131

5. Болиѓ, оќил ва озод бошад.
132

Додани закот ба ѓулом ба иттифоќи тамоми
ањли суннат љоиз намебошад. Зеро ѓулом дар низоми ѓуломдорї њаќќи ќабз ва моликиятро надорад ва њар чизе, ки ба даст меоварад, моли сайидаш ба шумор меравад. Ѓулом ваќте мукотаб
гардад, аз љумлаи масрафњои закот ба шумор меравад.
Дар мазњаби Њанафї додани закот ба кўдаки
ноболиѓ ва девона низ љоиз нест, вале агар аз
љониби онњо падар, сарпараст ва ѓайри онњо моли закотро ќабз намояд, дуруст аст. Додани закот
ба фарзандони хурдсоли шахси сарватманд љоиз
намебошад, зеро онњо њанўз дар кафолати падарашон мебошанд ва бо моли ў сарватманд ба
шумор меоянд. Аммо фарзандони калони шахси
сарватманд, ваќте фаќир бошанд, мустањиќќи закот ба шумор мераванд, зеро онњо аз назари
иќтисодї аз падарашон људо ва мустаќил мебошанд.
Шофиъињо рашид ва пухта будани закотгирандаро низ шарт донистаанд, яъне ба иловаи оќил
ва болиѓ буданаш боз дар мол ба дурустї тасарруф карда тавонад. Зеро Худованд мефармояд:

Бинобар шартњои мазкур додани закот ба панљ
гурўњи одамон љоиз намебошад:
1. Шахси сарватманд;
2. Ѓулом;
3. Фарзандони Њошим ва Мутталиб;
4. Кофир;
5. Хешовандоне, ки нафаќаи онњо бар закотдињанда вољиб мебошад. Яъне миёни онњо ва шахси закотдињанда ќаробати насаб ва ё ќаробати
заношавњарї вуљуд дошта бошад.
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ОДОБ ВА МАМНЎЪОТИ ЗАКОТ

...         

он молњоятон, ки Худованд њаќќи сарпарастї ва назорати онро ба шумо вогузоштааст, сафењон (ва нопухтагон)-ро надињед…». (Сураи
Нисо, 5)
Њанбалињо бошанд, додани закотро барои хурду бузург ва кўдаку калонсол љоиз донистаанд.
Локин сарпараст ва валии онњо бояд моли кўдак
ва девонаро ќабз намояд.

Дар анљоми ин фаризаи илоњї шахси закотдињанда бояд одоб ва њолатњоеро риоя намояд, то
ин ибодати молии ў маќбули даргоњи Њаќ гардад:
1. Бо дили шод ва ризоияти хотир онро пардохт намояд.
2. Аз бењтарин, поктарин ва гуворотарин молаш онро бипардозад.
3. Дар мазњаби Њанафї гоње пинњон ва гоње
ошкор додани закот хуб аст. Дар љое, ки дурї аз
хатари риё ва худнамої манзури шахси закотдињанда бошад, ба сурати пинњонї баровардани
моли закот бењтар аст, вале дар љое, ки чунин хавфе вуљуд надошта бошад, барои намунаи амалии дигарон гардидан ва сарватмандони дастбахайрро ба ин кори муњим њавасманд намудан,
бењтар аст онро ба таври ошкор пардохт намояд.
4. Барои сарфи закоти худ шахсони неку солењ
ва ањли илму фазилат ва таќворо, ки фаќру фоќаи
худро аз чашми дигарон нињон медоранд, ихтиёр
намояд.
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5. Њамин, ки навъе аз молаш ба њадди нисоб
расид ва шартњои фарзияти закот дар он фароњам
гардид, фавран ба пардохти закоти молаш мубодират варзад.
6. Њељ зарурате надорад, ки шахси мустањиќќро ба закот будани он мол огоњ намояд.
7. Њангоми пардохти закоташ дуъо намояд:
Аллоњуммаљъалъњо маѓнаман ва ло таљъалњо
маѓраман». (Худовандо, онро бароям фоида ва

ѓанимат бигардон, на зиёну хасорат).

Шахси закотгиранда барояш дуъо намояд, ки:
Ољаракаллоњу фимо аътайта, ва борака лака
фимо абќайта ва љаъалању лака тањуро». (Худо-

ванд туро дар ин додаат аљр дињад ва дар мондаат бароят баракат нињад ва онро бароят поксозанда гардонад).

кот аз онњо, тариќаи пардохти он ва … ба таври
фарогир дар он баён гардидаанд.
НАВЪЊОИ АМВОЛЕ, КИ ЗАКОТ
ДАР ОНЊО ВОЉИБ МЕБОШАД,
НИСОБИ МУАЙЯНИ ЊАР НАВЪИ МОЛ
ВА МИЌДОРИ ЊАЌЌИ ЗАКОТИ ОН

Чи тавре гуфта шуд, молњое, ки дар онњо закот вољиб мегардад, панљ навъ мебошанд:
1. Наќдинањои муомилотии тилло ва нуќра ва
андўхтањои онњо, ба монанди зеваролот,
василањои ороишї ва … Пулњои роиљи
кишварњо, бонкнотњо, коѓазњои бањодор, сиккањо
(чекњо)-и бонкї ва…, дар њукми наќдинањои
муомилотии тилло ва нуќра буда, бо онњо
муќоиса мешаванд.
2. Молњои тиљоратї. Он тамоми амволи
манќул ва ѓайри манќули инсонро, ки дар он
ќасди тиљорат ва хариду фурўш шавад, дар бар
мегирад.
3. Сарвати њайвонии инсон, ба монанди шутур, гов ва гўсфанд.
4. Мањсулоти зироъатї, ба монанди гандум,
љав ва …, меваљот, ба монанди ангур, хурмо ва …
ва њосили асал.
5. Канданињои
фоиданок,
сарватњои
зеризаминї ва рўизаминии табиъат, бозёфтњои
ганљї ва дигар ашёи нодир, ки дар фиќњ дар зери
унвони маъодин баён мешаванд.
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8. Закот ва ибодати худро бо миннату озори
(забонї ва амали)-и закотгирандагон ботил ва
бесамар нагардонад. Миннату озор њар гуна садаќаву ибодат ва савоби онро ботил ва беасар
мегардонад. Худованд мефармояд:

...        

бо миннату озор (и дигарон) ботил насозед…».
(Сураи Баќара, 264)
Њамчунин, хайру закоти худро њаргиз бисёр
нашуморад, зеро ин њолат аъмоли инсонро
бењосил ва ботил мегардонад.
Барои дастрасии комил ва истифодаи бештари
хонандагон идомаи мавзўъро аз
исломї» пешкаши онњо менамоем. Миќдори нисоби навъњои гуногуни молњо, њаљми њиссаи за135
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Нисоби тилло бист мисќол (воњиди вазн) ва
нисоби нуќра дусад дирњам аст, ки бо яксаду чил
мисќол баробар аст ва закоти њар ду рубъи (чоряки) ушри онњо, яъне аз чил як њиссаи он (1/ 40)
мебошад.28
. Мисќол воњиди вазн аст. Дирњам њам воњиди вазн аст
ва њам воњиди пули нуќра. Воњиди пули тилло бошад, динор аст. Закот ба асли тилло ва нуќра тааллуќ мегирад, на
ба ќимати онњо. Яъне, ваќте вазни онњо ба нисоби муайян
расид,ки дар тилло бист мисќол ва дар нуќра дусад
дирњам мебошад, закот дар онњо вољиб мегардад. Аммо
ќимати онњо дар њар замон ва бо њар шароите таѓйир меёбад ва закот ба ќимати онњо вобастагї надорад. Тилло ва
нуќра дар закот асл ќарор мегиранд ва пулњои роиљи њар
замоне, банкнотњо, авроќи (ќоѓазњои) бањодор ва…, дар
муайян намудани миќдори закоти онњо, ба ќимати
њамонрўзаи тилло ва ё нуќра муќоиса ва баровард мегарданд.
Дар муайян намудан ва баргардони миќдори воњидњои
вазни тилло ва нуќра, яъне мисќол ва дирњам, ба воњидњои
вазни роиљи имрўза: грамм ва миллиграмм дар миёни
коршиносони соња тавофуќи назаре вуљуд надорад. Дар
гузашта онњоро бо ченакњои оддї ва муќаррарие, ки барои
њама равшан ва осон буд, вазн ва муайян намудаанд. Ба
ин шакл, ки як мисќол ба бист (20) ќирот ва њар ќироте ба
панљ (5) донаи љав баробар аст. Яъне як мисќол ба вазни
сад донаи љав баробар мебошад ва бист мисќол вазни ду
њазор (2000) донаи љавро дорад.
Як дирњам бошад, ба чордањ (14) ќирот ва њар ќирот ба
панљ (5) донаи љав баробар мебошад; Яъне вазни як
дирњам баробари њафтод донаи љав аст. Пас дусад
дирњам, ки нисоби закоти нуќра мебошад, баробари вазни
чордањ њазор (14000) донаи љав аст.
Дар њар замоне, ки сиккањои (тангањои) тилло ва нуќра
ба муомила гузошта шаванд, њамон гуна, ки дар гузашта
маъмул буд, бар асоси меъёрњо ва стандартњои њар киш-

варе метавонад дар вазни онњо камї ва зиёдие ба њисоби
миллиграмм ба вуљуд ояд. Вале закот ба асли ин ду элементи ќимат тааллуќ гирифтааст ва вазни онњо муайян
гардидааст.
Бо вуљуди њамаи ихтилофи назарњое, ки дар муайян намудани миќдори мисќол бар асоси воњидњои вазни роиљи
имрўза – грамм – дар миёни коршиносони соња љой дорад,
бист (20) мисќол аз њаштоду як грамму се саду шаст
(81,360) мг. то навад (90) гр. баровард шудааст. Яъне њар
мисќол ба чор грамму шасту њашт (4,68) мг, чор грамму се
саду шасту њашт миллиграмм (4 гр. 368 мг.) ва ё каме
бештар аз он ва ё ба чоруним (4,5) гр. баробар дониста
шудааст. Ин нисоби тилло аст.
Нуќра бошад, њар дањ дирњами он бояд ба њафт мисќол
баробар бошад. Њафт мисќол бинобар вазни миёнаи
ќабулгардида дар назди коршиносони соња 29,876 гр. мебошад. Бар њамин асос, дусад дирњам (200) бояд яксаду
чил мисќол (140) вазн дошта бошад, ки бинобар тафовути
назари фаќењон аз панљсаду наваду панљ (595) грамм то
шашсаду дувоздањ (612) граммро ташкил медињад.
Дар баъзе луѓатномањо вазни як мисќолро ба чор грамму шасту њашт миллиграмм (4,68 гр.) баробар донистаанд,
ки дар миллиграмми он норасоие ба чашм мехўрад. Зеро
дар он сурат бист мисќол ба њаштоду як грамму се саду
шаст миллиграмм (81,360 гр.) баробар мешавад ва он аз
поёнтарин бароварди фаќењон, ки њаштоду панљ грамм
(85гр) аст, хеле кам мебошад.
Пас њар касе, ки ба вазни бист мисќол (20) тиллои соф
ва ё ба вазни дусад (200) дирњам нуќраи соф ва ё асбобу
анљом, зарфњо ва зеваролоти аз онњо сохташуда дошта
бошад ва як соли моњтобї бар моликияти вай бигузарад,
закот бар вай вољиб мегардад. Истеъмол шуда бошанд, ё
не, ањамияте надорад.
Ин дар нисоби закот буд, ки ба вазни тилло ва нуќра
тааллуќ мегирифт.
Аммо миќдори пардохти закоти онњо бошад, аз бист (20)
мисќол тилло ним мисќол ва аз дусад (200) дирњам панљ
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(5) дирњами он њаќќи пардохти закот аст. Ним мисќол
таќрибан ба ду грамму яксаду њаштоду чор миллиграмм
(2,184 гр.) ва ё ба ду грамму дусаду панљоњ (2,250) мг ва
панљ (5) дирњам таќрибан ба понздањ (15) грамм баробар
мебошад. Шахси соњибнисоб метавонад њамон ним мисќол
тилло ва ё панљ дирњам нуќраро ба унвони њаќќи закот
пардохт намояд ва ё ќимати онњоро бо нархи фурўши
њамонрўзаи њар грамми тилло ва нуќра бипардозад.
Бояд донист, ки њамон гуна, ки арзиши тиллову нуќра
дар њар замоне ва дар њар шароите фарќ мекунад ва поёну боло меравад, дар муќоисаи миёни онњо бо якдигар
низ чунин нопойдорї ва таѓйирёбињои давраї ба вуљуд
меояд. Яъне набояд чунин тасаввур кунем, ки арзиши дусад (200) дирњам ва ё њудуди шашсад (600) грамм нуќра
њамеша ба бист (20) мисќол ва ё њаштоду панљ (85) грамм
тилло баробар аст. Балки, гоњо мешавад, ки нархи шашсад
(600) гр нуќра ба арзиши понздањ ва ё шонздањ (15-16)
мисќол тилло баробар бошад. Пас дар сурате, ки њар
грамм тилло бар асоси нархњои њамонрўза, баробари дањ ё
дувоздањ ва ё чордањ доллари (амрикої) арзиш дошта бошад, њаштоду панљ (85) грамми он, ки нисоби тилло аст, ба
њаштсаду панљоњ (850) то њудуди њазору дусад (1200) доллари (амрикої) баробар мебошад.
Нархи шашсад (600) грамм нуќра, агар масалан: ба арзиши чордањ (14) мисќол тилло баробар бошад, дар он сурат ба шашсад (600) доллар (то њаштсаду чил доллар) баробар мебошад. Дар ин њолат бинобар назари фаќењони
динї ва коршиносони соњаи фиќњ, бояд дид, ки арзиши кадом яке аз ин ду меъёри шаръї, ки дар баровард ва муайян намудани миќдори закоти чизњои дигар асл ќарор гирифтаанд, барои табаќаи камбизоат ва камбаѓалони
љомеъа нафъовартар аст.
Сарватмандон ва соњибони сармоя ваќте аз пули миллии кишвар, банкнотњо, ќоѓазњои бањодор, евро, доллар ва
…, мехоњанд закот бидињанд, нисоби онро бо муќоиса ба
арзиши бист (20) мисќол тилло муайян месозанд ва ё ба
арзиши дусад (200) дирњам? Агар бо нархи тилло баро-

Рубъи (чоряки) ушри бист мисќол тилло ним
мисќол ва рубъи ушри дусад дирњам панљ дирњам
аст. Бинобар ин, њар кї дорои бист мисќол тилло
буда, як сол аз он бигзарад, ним мисќоли онро
барои закот мепардозад ва њамчунин, њар касе
дорои дусад дирњам (нуќра) бошад ва бар дороии
вай як сол бигзарад, панљ дирњами онро мепардозад.
Аз назари вазнњои имрўза (воњиди вазнњои
ин аср) бист мисќол тилло таќрибан баробари
њаштоду панљ грамм ва рубъи ушри он 2,184 ё 2,5
грамм мебошад.
Дусад дирњам нуќра таќрибан ба панљсаду
наваду панљ грамм баробар аст ва рубъи ушри он
таќрибан 14/ 8 грамм мебошад.29
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вард шавад, дар сурати дањ доллар будани њар грамми он,
нисоби закот аз миќдори њаштсаду панљоњ (850) доллар
шурўъ мешавад. Аммо бо муќоиса ба нархи нуќра аз
миќдори шашсад (600) доллар закот мепардозад. Дар сурати паст будани нисоби закот шумораи закотдињандагон
ва соњибнисобон бештар мегардад ва барои оммаи мардум манфиати зиёдтаре њосил мешавад. Ин барои равшан
намудани мавзўъ буд, вагарна на доллар ва на пули дигаре дар муайян сохтани нисоби закот асл шуморида намешавад.
Агар аз зеваролот ва дигар васоили ороиши тиллогї ва
нуќрагї хонумњои хона барои зебої ва ороиши худ истифода баранд ва ё барои боигарї, тиљорат ва ё ягон рўзи
мабодо (лозимї) харида шуда бошанд ва хонумњо гоњ –
гоње барои зебоии худ онњоро истифода намоянд, дар њар
ду њолат закоти онњо вољиб мебошад.
29
. Бар асоси воњидњои вазни имрўза дар баргардон намудани мисќол, динор ва дирњам ба грамм ва миллиграмм
соњибназарон ва коршиносони соња ихтилофи назар до-
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1. Њар кї баробари ќимати бист мисќол тилло ва ё дусад дирњам (нуќра)-ро (аз пули дар гардишбуда, яъне пули роиљи кишвар) доро бошад,
бар ў низ закот фарз мебошад ва бояд онро бипардозад.
2. Дар мавриди тилло, дар бештар аз 20
мисќол дар њар 4 мисќол ду ќирот, (ки таќрибан
бо ним грамм баробар аст) закот аст ва дар мавриди нуќра дар бештар аз дусад дирњам, дар њар
чил дирњам як дирњам закот вуљуд дорад.
3. Зеваролот ва зарфњое, ки аз тилло ва ё
нуќра сохта шудаанд, дар сурате, ки дар онњо
маќсади тиљорат дар назар дошта шуда бошад
њам, закот доранд.
4. Агар дар тилло ва ё нуќра таќаллуб ва омехтагї љой дошта, онњо холис (асл) набошанд, нигоњ мекунем, масалан, агар дар тиллои омехта
(нохолис) миќдори бештари онро тилло ташкил
дињад, дар њукми тилло хоњад буд, вале агар
миќдори бештараш чизи дигаре бошад, дар
њукми коло мебошад. Њукми нуќраи омехта низ
њамин тавр аст.

ранд. Баъзењо бист (20) мисќолро ба њаштоду панљ (85)
грамм баробар донистаанд. Баъзе дигар бист (20)
мисќолро ба њаштоду њафт (87) грамм ва соњиби Мањмудулфатово ба њаштоду њафт грамму чорсаду њафтоду нўњ
миллиграмм баробар донистаанд. Ќисми дигар онро ба
навад грамм баробар медонанд.
Дар мавриди бароварди дусад (200) дирњам низ
назарњои гуногун доранд. 1) 200 д.= 595 гр; 2) 200 д.= 598
гр; 3) 200 д.= 609 гр; 4). 200 д.=612 гр ва 612,35 гр. Вале
дар њарду маврид аз рўи эњтиёт хуб аст ба камтарин андозаи нисоби онњо амал карда шавад.

5. Закот дар тамоми амвол ва колоњои
тиљоратї дар сурате, ки ќимати онњо ба нисоби
тилло ва ё нуќра бирасад, фарз аст ва нисобаш
тавре ба тилло ва ё нуќра ќиматгузорї мегардад,
ки бештар барои фаќирњо ва мискинњо фоида
дошта бошад.
6. Агар касе дорои понздањ мисќол тилло ва
чанд мисќол нуќра бошад, ки ќимати нуќрањо ба
ќимати панљ мисќол тилло расад, њар ду бо њам
љамъ мешаванд ва он шахс дорандаи бист мисќол
тилло ба шумор меравад. Дар натиља закоти бист
мисќолро мепардозад.
7. Дусад дирњам нуќра ба яксаду чињил
мисќол баробар аст. Агар шахсе яксаду бист
мисќол нуќра ва панљ мисќол тилло дошта бошад, ки ќимати он ба бист мисќол нуќра баробар
бошад, закот аз яксаду чињил мисќол нуќра вољиб
мешавад.
8. Шахсе дорои бист мисќол тилло бошад ва
дар охири сол чањор мисќоли дигар афзоиш ёбат,
хоњ он чањор мисќолро ба ирс бурд ё касе барояш
бахшид, њисоби ин чањор мисќол аз њисоби асл
људо нест, балки њар гоњ як сол бар он бист
мисќол тамом шуд, аз бистучањор мисќол закот
бароварда мешавад.
9. Ѓайр аз тиллову нуќра дигар чизњо ба монанди оњан, биринљ, мис, алюмин ва … ва асбоболоте, ки аз онњо сохта шуда ва низ либос, фарш
ва … агар дар онњо маќсади тиљорат бошад ва
ќимати онњо баробари ќимати бист мисќол тилло
ё саду чињил мисќол нуќра бошад, баъд аз гузаштани сол баровардани закот аз онњо вољиб аст ва
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њукми молуттиљоратро доранд. Агар барои
тиљорат набошанд, њукми асбобу анљоми хонаро
доранд ва закоте бар онњо нест.
10. Шахсе дорои чанд манзил (хона) бошад,
ки онњоро ба кироя медињад, њарчанд ќимати
онњо бисёр њам бошад, дар онњо закоте вољиб нест. Аммо даромад ва пули кирояи онњо дар охири
сол, агар пули дигаре низ дошта бошад, якљо дар
нисоби закот њисоб мешаванд. Њукми зарфњо ва
дигар чизњои ба кироя додашуда низ њамин аст.
11. Дар либоси пўшиданї, њарчанд гарон њам
бошад, закот нест. Аммо, агар бо тиллову нуќра
мурассаъ ва ороста бошад, ки ба миќдори нисоб
бирасад, дар он ваќт закоти онњо вољиб аст.
12. Шахсе дорои чанд мисќол тилло, чанд
мисќоли дигар нуќра ва миќдоре моли тиљорат
бошад, ки баъд аз ќиматгузорї арзиши њамаи
онњо ба нисоби закот бирасад, бояд аз онњо закот
бароварда шавад.
13. Васоили савдогарї ва моли тиљорат ба он
асбоб ва дороие гуфта мешавад, ки ба нияти
тиљорат ва муомала харидорї мешаванд. Агар
барои манзили (хона) худ хорубор (озуќаворї),
мисли ќанд, биринљ, чой ва … харид, вале баъдтар зарурате пеш омад ва онњоро ба фурўш гузошт, дар ќимати онњо закот вољиб намешавад.
14. Соњиби нисоби закот, агар пеш аз тамом
(пурра) шудани сол закоташро бидињад, љоиз аст.
Њамчунин, агар закоти чанд соли ояндаро пеш
баровард намояд, љоиз мебошад.
15. Шахсе њанўз соњиби нисоб нагашта, вале
эњтимоли ба даст омадани даромаде ба миќдори

нисоб вуљуд дорад, агар пеш аз ба даст омадани
маблаѓ закот бидињад, њанўз на закоте бар зиммааш буда ва на закоте аз зиммааш соќит мегардад, балки бояд пас аз ба даст омадани маблаѓ ва
гузаштани сол закоташро бипардозад.
16. Дар сурате, ки закот барои чанд соли ояндаро пардохта бошад, он гоњ дар молаш афзоише
пеш ояд ва дороияш зиёд шавад, ба андозаи афзоиш изофаи закотро бипардозад.
17. Шахсе масалан, дорои дањ њазор маблаѓ
бошад ва эњтимоли расидани дањ њазори дигар
низ њаст, агар закот барои бист њазор пулро пеш
аз расидани нисфи эњтимолии он бипардозад,
љоиз аст.
18. Агар шахсе пас аз тамом шудани сол закоташро надод ва њамаи молаш талаф ёфт, закот аз
вай соќит мегардад.
19. Аммо, агар худи шахс бо иродаву ихтиёри
худаш сарваташро аз байн бибарад, закот аз вай
соќит намегардад.
20. Пас аз тамом шудани сол агар нисфи молаш талаф ёфт, ба миќдори талафгашта соќит ва
аз боќимондаи мол закот вољиб аст. Ин се масъала дар сурате мебошанд, ки аз рўзи ба нисоб расидани молаш як соли пурра гузашта бошад.
Шахсе, ки молу пулаш ба нисоб расида бошад,
шарт нест, ки дар тўли сол њамон миќдори нисобро њифз намуда бошад, балки муњим он аст, ки
лоаќал дар ду тарафи сол молики нисоби пурра
бошад.
Пас, агар пеш аз тамом шудани як соли пурра
молаш талаф ёбад ва ё аз нисоб кам гардад, закот
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аз вай соќит мегардад. Вале агар молаш афзоиш
ёбад, пас дар њар зинае аз афзоишаш, ки дар
бахшњои гуногуни закот муайян гардидаанд, ба
миќдори муайянгардида барои њар зина закот
медињад. Ин ба иловаи он миќдорест, ки аз нисоби аслии мол бароварда мешавад. Пас аз нисоб
он афзоише, ки дар миёни њар зина, яъне аз њар
зина то зинаи дигар ба вуљуд меояд, муоф мебошад. Њамон гуна, ки нисоби том барои пардохти
закот шарт аст, пурра гардидани нисоби њар зина
барои пардохти иловагї низ шарт мебошад.
21. Агар моли њалолу њаромро якљоя љамъ
намуд ва ба њам омехт, закоти онро бояд бидињад, яъне њаром будани миќдоре аз мол монеъи
закот намегардад.
22. Агар шахсе пас аз вољиб шудани закот аз
дунё гузашт, аз моли вай закот бароварда намешавад. Агар ба додани закот васият намояд, аз
чањор як њисса закот дода мешавад, агарчи кифоят накунад. Аммо, агар ворисон ба майли худ
бештар аз чањор як њисса барои закот доданд,
љоиз аст.
23. Баъд аз гузаштани сол агар ќарздењ ќарзи
худро ба ќарздор бахшид, закоти он сол аз
ќарздењ соќит мегардад. Агар ќарздор сарватманд бошад, ин бахшиш дар њукми истифода мебошад ва ќарздењ закоти он солро бояд барорад.
24. Ѓайр аз садаќоти (пардохтњо) фарзї ва
вољибї садаќоти нафлї ваќте љоиз мегарданд, ки
бештар аз њадди зарурат ва эњтиёљоти худ ва ањлу
аёлаш мол дошта бошад. Дар ѓайри ин сурат
макрўњ аст.

ЗАКОТИ МОЛЊОИ ТИЉОРАТЇ

Њар чизеро, ки инсон барои тиљорат ва хариду фурўш ба даст оварад, ба он моли тиљорат гуфта мешавад ва бо фароњам гардидани шароити
махсус дар он закот вољиб мегардад. Шартњои
закот дар моли тиљорат:
1. Нияти тиљорат доштани соњиби он.
2. Ба њадди як нисоб; аз тилло ва ё нуќра расидани ќимати он.
3. Гузаштани як соли тиљоратї.
Њангоми ќиматгузории молњои тиљоратї асбобу анљом, васоили зарурї барои пешбурди
тиљорат ва дастгоњњои мављуда дар дўкони
тиљоратї ба онњо њамроњ карда намешаванд.
Агар арзиши молњои тиљоратиаш ба як нисоб нарасад, аз онњо закот намедињад.
Ваќте шахси тољир љинсњои (ассортимент) гуногуни тиљорї, аз ќабили хўрока, пўшока, асбобу
анљом, мошин ва…, дошта бошад, тамоми
онњоро якљоя ќиматгузорї мекунад ва аз пули
њамаи онњо, агар миќдори нисоб ва бештар аз
онро ташкил дињанд, закот медињад.
Шарт нест, ки дар ваќти баровардани закот
тамоми моли тиљораташ фурўхта шуда ва ба пул
табдил ёфта бошад, балки гардиши чархи
тиљорат аст. Гоње мол фурўхта ва ба пул иваз
мешавад ва замоне бо он пул ба љояш моли дигаре харида мешавад. Ба њамон вазъе, ки њаст, нархи молу ашёи тиљориаш муайян сохта мешаванд
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ва аз ќимати маљмўи онњо закот бароварда мешавад.
Агар мусалмони сарватманде сањмияњои (аксияњои) корхона, завод ва ё биноњои тиљоратию
саноъатиеро харидорї намояд ва дар онњо
маќсади тиљорат дошта бошад, яъне дар назар
дошта бошад, ки онро пас аз муддате боз ба
фурўш мегузорад, дар ин сурат бо фароњам гардидани шароити хосси закот, аз ќимати умумии
он закот медињад.
Вале, агар дар назар дошта бошад, ки онро
дар корњои саноъатї, тиљоратї, истењсолот ва…,
мавриди истифода ќарор медињад ва ё ќисмате аз
онро ба иљора медињад, дар ин њолат аз даромади
он закот медињад. Он њам ваќте ба нисоб бирасад
ва агар ба нисоб нарасад, бо дигар дороињояш,
ки дар онњо шароити закот тањаќќуќ ёфта буд,
љамъ намуда, аз њамааш закот медињад.
Автопаркњои хусусї ва марказњое, ки васоили
наќлия ва дигар васоили техникии худро ба
иљора медињанд, њукми корхонањо ва биноњои
тиљоратиро доранд.
Шахсе барои эњтиёт ё барои кори муњимме
дар оянда як миќдор пули худро аз муомила берун сохта, онро пас аз баровардани закоташ ба
бонке амонат гузорад ва ё дар хонааш нигоњ дорад, њарчанд он пулро аз зоиш ва афзоиш берун
намуда, дар љое онро бењаракат нигоњ медорад,
вале пас аз гузашти соле закоти онро бояд бипардозад. Зеро, аз нумў бозмондани он дар натиљаи
таљмид ва аз гардиш боздоштани он ба вуљуд
омадааст.

ЗАКОТИ ЌАРЗЊО

Шахсе як миќдор пулу мол дорад ва дар айни
њол ќарздор њам њаст, агар ќарзе, ки бар гардани
ўст, тамоми пулу моли дар даст доштаашро фаро
гирад, дар ин сурат закоте бар вай вољиб нест.
Вале, агар ќарз ќисмате аз молашро фаро гирад
ва ќисмате аз он њамчунон боќї монад, пас дар
ќисмати боќимондаи он, агар ба њадди нисоб бирасад ва соле њам аз рўзи молик гардидани он гузашта бошад, закот бар вай вољиб мегардад. Аммо, агар ќисмати боќимондаи молаш ба њадди
нисоб нарасад, закот бар вай вољиб намегардад.
Агар он шахс пеш аз ќарздор гаштанаш
соњиби нисоб буда ва соле њам бар вай гузашта
бошад, вале пеш аз пардохти закот ќарздор гардида бошад, дар ин сурат закот бо њељ ваљњ аз вай
соќит намегардад. Хоњ ќарзаш тамоми молашро
фаро гирад, хоњ ниме аз молашро, зеро закот пеш
аз ќарздор гаштанаш бар вай вољиб гардидааст.
Аммо шахси ќарздињанда нисбат ба пардохти
закоти пулњои ќарздодааш яке аз се њолатро дорад:
1. Ќарзи пурќувват: Он њамон ќарзест, ки
ќарздињанда пули соф ва ё моли тиљоратї бо арзиши муайяне ба касе ќарз додааст ва ќарздор
њам ба он эътироф дорад, њарчанд муфлис њам
бошад. Ё ќарздор мункир гардидааст, вале
ќарздињанда гувоњу њуљљат барои исботи он дорад.
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Ќарз дар ин сурат, пурќувват буда, закоти он
бар ќарздињанда вољиб аст. Њар боре, ки чил
дирњам аз ќарздор дарёфт намуд, як дирњами онро ба унвони закот мепардозад. Агар камтар аз
чил дирњам дарёфт кард, аз он чизе намепардозад. Дар сурате, ки њамаи онро якбора дарёфт
намуд, закоти њамаашро медињад.
Гардиши сол дар мавриди ин ќарз аз замоне,
ки ќарздињанда молики нисоб гардида буд, эътибор дорад, на аз ваќти дарёфти пули ќарз. Пас
закоти солњои гузашта низ бар вай вољиб мебошад, вале пардохти он пас аз дарёфт ва ќабзи тамоми ќарз лозим мегардад.
2. Ќарзи миёна: Он пули чизест, ки аз ниёзмандињои аслии зиндагиаш, ба монанди хона, либоса, хўрока, гандум ва…, фурўхтааст ва пули он
дар гардани харидор боќї мондааст.
Закот дар ќарзи миёна то ваќте, ки
ќарздињанда ба миќдори як нисоби комилро дарёфт нанамояд, вољиб намебошад.
Масалан, агар бар гардани ќарздор ба арзиши њазор дирњам пул аст, ваќте ќарздињанда ба
арзиши дусад дирњами онро ќабз намуд, ба
миќдори панљ дирњами онро ба унвони закот бипардозад. Агар камтар аз миќдори як нисоби комилро дарёфт намуд, закот бар вай вољиб намешавад.
Гардиши сол дар ќарзи миёна низ аз рўзе, ки
ќарздињанда молики нисоб гардидааст, яъне рўзе,
ки он чизњоро ба фурўш баровардааст, эътибор
мешавад, на аз ваќти ќабз. Пас закоти солњои гу-

зашта бар вай вољиб мебошад, вале пас аз ќабзи
тамоми мол пардохта мешавад.
3. Ќарзи заъиф: Он ќарзест, ки дар ивази чизи
дигаре ѓайри молу пул ќарор дошта бошад, ба
монанди мањри зан, ќарзи васият, ќарзи сулњ дар
ќатли амдї ва дият. Дар тамоми ин суратњо шахси ќарздор аз касе чизе нагирифтааст, то онро
баргардонад. Дар њар сурат, закот бар соњибони
њаќ дар ин навъи ќарзњо то замоне, ки миќдори
нисоби комилеро дарёфт нанамояд ва соле аз
рўзи ќабзи пул бар онњо нагузарад, вољиб намегардад. Закоти солњои гузашта низ бар онњо
вољиб нест.
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ЗАКОТИ ЧАЊОРПОЁН

Барои вољиб шудани закот дар чањорпоён соима (дар пушта чарокунанда) будани онњо шарт
аст. Соима ба њайвоне гуфта мешавад, ки ду
њолат (шароит) дар он ёфт шавад.
Аввал: аксари солро дар биёбон ва пуштањо
чаро кунад. Агар нисфи сол ё бештар аз он охурбанд бошад, ба он соима гуфта намешавад. 30
Дуюм: маќсад аз нигоњдории он ширу насл ва
фарбењї бошад. Агар барои гўшт ё саворї нигањдорї шавад, соима гуфта намешаванд ва закот
дар он вољиб намегардад, гарчи бештари сол бо
дањони худ чаро кунад.
Агар њайвон соима бошад (яъне бештари солро дар пушта чаро кунад) ва дар нисфи сол
30

. Соима – ба дањони худ чарокунанда.
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Нисоби томми шутур аз панљ сар шурўъ мешавад.
Бинобар ин, њар кї дорои панљ сар шутур ва ё
бештар аз он буда ва як сол бар онњо бигзарад,
закот бар ў фарз мегардад, ки тартибаш ин аст:
1. Закоти панљ сар шутур то нўњ шутур як
гўсфанд аст.
2. Закоти дањ сар шутур то чордањ шутур ду
гўсфанд аст.

3. Закоти понздањ сар шутур то нуздањ шутур
се гўсфанд аст.
4. Закоти бист сар шутур то бисту чањор шутур чањор гўсфанд аст.
5. Закоти бисту панљ сар шутур то сию панљ
шутур як шутури модаи яксола аст.
6. Закоти сию шаш сар шутур то чилу панљ
шутур як шутури модаи дусола аст.
7. Закоти чилу шаш сар шутур то шаст шутур
як шутури сесола аст.
8. Закоти шасту як сар шутур то њафтоду панљ
шутур як шутури чањорсола аст.
9. Закоти њафтоду шаш сар шутур то навад
шутур ду шутури дусола аст.
10. Закоти наваду як сар шутур то яксаду бист
шутур ду шутури сесола аст.
Сипас, аз яксаду бист боло то замоне, ки саршумори шутурњо ба яксаду чилу нўњ адад бирасад, мувофиќи њисоботи боло њисоб мекунем, ба
ин тариќ, ки:
11. Закоти яксаду бисту панљ сар шутур то яксаду бисту нўњ шутур ду шутури сесола ва як
гўсфанд аст.
12. Закоти яксаду сї сар шутур то яксаду сию
чањор шутур ду шутури сесола ва ду гўсфанд аст.
13. Закоти яксаду сию панљ сар шутур то яксаду сию нуњ шутур ду шутури сесола ва се
гўсфанд аст.
14. Закоти яксаду чил сар шутур то яксаду чилу чањор шутур ду шутури сесола ва чор гўсфанд
аст.
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соњибаш онро ба нияти тиљорат бифурўшад, закоти он сол вољиб намешавад, балки аз њангоми
байъ (фурўш) ваќте соле бар он тамом шавад, аз
ќимати он закот дода мешавад.
Дар баррањо, бузѓолањо ва гўсолањо ваќте
танњо бошанд (људо аз модаронашон), закот
вољиб намешавад. Аммо, агар њамроњ бо модаронашон бошанд, аз њамааш закот дода мешавад.
Агар њанўз соле тамом нагашта, њайвонњои калон
бимиранд, закот аз бачањои онњо боз соќит мешавад.
Аспњо ваќте нару мода бо њам якљоя бошанд
(яъне ба сурати галла бошанд), закот дар онњо
вољиб мешавад. Бояд ќиматгузорї шаванд ва аз
њар чињил дирњам як дирњам закот бароварда шавад.
Дар хару хачир, агар барои тиљорат набошанд, закот вољиб намешавад. Аммо, агар барои
тиљорат бошанд, аз ќимати онњо мисли асп закот
дода мешавад.
1. Шутур
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15. Закоти яксаду чилу панљ сар шутур то яксаду чилу нўњ шутур ду шутури сесола ва як шутури яксола аст.
16. Закоти яксаду панљоњ сар шутур се шутури
сесола аст.
Сипас аз яксаду панљоњ ба боло то замоне, ки
шумораи шутурњо ба яксаду наваду шаш то дусад
шутур нарасад, тибќи њисоботи боло њисоб хоњем
кард ва дар яксаду наваду шаш сар шутур то дусад шутур чор шутури сесола закот вуљуд дорад
ва пас аз он боз њисобро аз сар мегирем ва то
охир.
Барои закот шутури мода бидињад. Агар шутури нар бошад, нигоњ кунад, ваќте ќиматаш бо
ќимати шутури мода баробар бошад, љоиз аст.

2. Гов

3. Гўсфанд
Нисоби пурраи гўсфанд аз чил сар шурўъ
мешавад.
1. Закоти чил сар гўсфанд то яксаду бист
гўсфанд як гўсфанд аст.
2. Закоти яксаду бистуяк сар гўсфанд то дусад гўсфанд ду гўсфанд аст.
3. Закоти дусаду як сар гўсфанд то сесаду наваду нўњ гўсфанд се гўсфанд аст.
4. Закоти чорсад сар гўсфанд чор сар гўсфанд
аст . Аз ин ба боло дар њар сад сар гўсфанд як
гўсфанд закот вуљуд дорад.
Њукми гўсфанд ва буз дар закот як хел аст.
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4. Асп

Нисоби пурраи (том) гов аз сї сар шурўъ мешавад.
1. Закоти сї сар гов як гўсолаи яксола аст.
2. Закоти чил сар гов як гўсолаи дусола аст ва
то панљоњу нўњ сар гов ба њамин андоза њисоб
мешавад.
3. Закоти шаст сар гов ду гўсолаи яксола аст.
4. Закоти њафтод сар гов як гўсолаи дусола ва
як гўсолаи яксола аст.
5. Закоти сад сар гов ду гўсолаи яксола ва як
гўсолаи дусола аст. Аз ин ба боло ба њамин гуна
дар њар дањ сар гов фарзияти закот аз гўсолаи яксола ба дусола таѓйир меёбад.

Назди имом Абуњанифа (р) дар асп низ закот
вуљуд дорад. Соњиби нисоби асп метавонад барои
њар асп як динор закот бипардозад ва ё аспро
нарх карда ва аз њар дусад дирњам панљ дирњам
бипардозад.
Вале дар назди Имом Абуюсуф (р) ва Имом
Муњаммад (р) дар асп закот вуљуд надорад.
Дар хар ва хачир закот вуљуд надорад, яъне
фарз нест, магар ин ки онњоро ба маќсади
тиљорат гирифта бошад.
Њамон тавре мебинем, тамоми чањорпоёне, ки
аз нисоб ва саршумори муайяни онњо закот бароварда мешавад, ваќте рў ба афзоиш ва наслдињї
мегузоранд, барои афзоиши рў ба болои онњо зинањои муайяне муќаррар гардидааст. Ваќте шу-
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мораи онњо ба зинае расид ва саршумори муайяни онро комил намуд, пардохти наве, ки илова
бар пардохти нисоби аслист, бар соњибашон
вољиб мегардад. Њар миќдор афзоише, ки аз як
зина то зинаи дигар (боло) ба вуљуд меояд, то замоне, ки нисоби он зинаро пурра (комил) насохта
бошад, муоф аст. Баъзе фаќењон њар зинаеро, ки
пас аз нисоби аслист, нисоби дуюм, нисоби сеюм
ва…, мегўянд.
Бояд донист, ки чањорпоёни мазкур ваќте нисоби онњо ададї ва бо саршумор аст, ки барои
наслгирї, фарбењї ва пашму шир нигањдорї ва
парвариш шаванд. Вале, агар бо маќсади тиљорат
ва хариду фурўш парвариш шаванд, дигар закоти
онњо аз рўи нисоби ададї ва саршумор вољиб намегардад. Балки, њамчун моли тиљорат
ќиматгузорї мешаванд ва аз пули онњо, агар ба
нисоби закот бирасад, закот бароварда мешавад.
Дар сурати нарасидани миќдори онњо ба нисоб
бо пули дигар љинсњои тиљоратї ва ё тиллову
нуќра љамъ карда мешаванд ва аз њамаашон,
ваќте ба нисоб расиданд, закот бароварда мешавад.
Ваќте чањорпоёни мазкур барои тиљорат бошанд, дигар соима будани онњо шарт нест. Яъне
дигар зарурат надорад, ки тамоми сол ва ё бештар аз ними онро бо дањони худ дар пушта чаро
намоянд. Чї дар сањро бичаранд, чї дар хона нигоњубин шаванд, дар њар сурат аз ќимати онњо
закот бароварда мешавад.

ки:

Закоти чањорпоён дар сурате фарз мешавад,

1. Як соли ќамарї бар онњо гузашта бошад.
Бинобар ин, масалан, сад сар говро харидорї кунад ва пас аз нўњ моњ онњоро бифурўшад, закоти
онњо бар он шахс фарз нест.
2. Чањорпо дар тамоми сол бекор бошад. Бинобар ин, гов, асп ва ё шутуре, ки дар кори зироъат ё боркашї аз онњо истифода мекунанд, закот
надоранд.
3. Чањорпо дар тамоми сол ва ё бештари он
аз алафи биёбон (пушта) бичарад. Пас агар дар
тамоми сол ва ё миќдоре аз он аз алафи чида (даравида) шуда ё кошташуда бихўрад, закот надорад.
Чањорпоёни хурд (бачагињо) закот надоранд,
магар он ки чањорпоёни калон бо онњо якљоя бошанд.
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ЗАКОТИ ЗИРОЪАТ ВА МЕВАЉОТ

Зироъат, меваљот ва ба таври умумї он чї аз
замин мерўяд, ба истиснои чўб, алаф ва њезум, закот доранд ва дар љойњои мо закоти ин ашёро
маъмулан
меноманд. Нисоби мушаххасе
њам надоранд ва дар каму зиёди онњо бояд закот
пардохт.
Чи тавре мушоњида мекунем, ушр ва ё закоти
мањсулоти зироъатї, меваљот ва асал аз закоти
дигар чизњо дар чанд маврид фарќ мекунад:
156

а) Барои вољиб гардидани ушр нисобе вуљуд
надорад.
б) Гузашти сол шарт нест.
в) Ќарздор будан монеъи вуљуби ушр намегардад.
Мењвари вољиб гардидани ушр ва ё нисфи
ушр ба каму зиёд будани харољоти обёрии зироъат вобастагї дорад. Дар љое, ки машаќќат ва
корњои обёрї камтар бошанд, ушр ва дар љое, ки
зиёд бошанд, нисфи ушр вољиб мегардад.
Миќдори закоти зироъат ва меваљот гуногун
аст ва бастагї ба чигунагии обёрии онњо дорад.
1. Миќдори закоти мањсуле, ки бо оби љорї
ва ё оби борон обёрї мешавад, ушри 1/10 (яъне аз
дањ як) он аст.
2. Миќдори закоти мањсуле, ки бо далв (сатил) ё матор (движок) ва ё ба воситаи гов ва ё
шутур обёрї мешавад ва эњтиёљ ба порузанї ва
мењнату зањмат дорад, нисфи ушр, яъне аз бист як
(1/20) аст.
Дар асал њам, чї кам бошад ва чї зиёд, агар
аз кўњу љангал ва ё аз љое ба даст ояд, ки закоти
он замин ушр аст, бояд ушр пардохт. Албатта,
агар аз замини хирољї ба даст ояд, дар он чизе
вољиб намегардад.
Музди дењќонон ва махориљи (масориф) масоили зироъатї баъд аз он ки закоти умумии
мањсулотро мепардозанд, бардошта мешавад, яъне закот ба тамоми мањсули ба даст омада дахл
дорад.

Хариду фурўши коњу пхол (коњи дурушти
нокўфта) љоиз аст. Дар гузашта се чиз: обу алафу
оташ (љангалњо) мулки муштарак ва умуми мардум ба шумор мерафтанд ва њамаи афроди миллат дар истифодаи онњо баробар буданд. Мулки
хосси касе ба шумор намерафтанд. Бинобар ин,
дар чўбу алаф ва мевањои пуштагие, ки аз кўњу
љангал мечиданд, ушре вољиб намегардид. Хариду фурўш ва ба иљора додани чарогоњњо низ нодуруст (ботил) буд. Њоло бошад, вазъ таѓйир
хўрдааст. Њамон чўбу алаф ва чарогоњњо ба сурати моликияти хусусї ва ё нимахусусї даромадаанд.
Коњ аз ду роњ ба даст оварда мешавад:
Ё аз њамон пушта ва чарогоњњое, ки зикрашон
гузашт ва ё аз заминњои корам. Яъне ба монанди
дигар зироъатњои кишоварзї навъњои гуногуни
алаф низ кишт ва барои хўрокаи чорво парвариш
мешаванд. Пас коњу пхоле, ки аз ин роњ (кишту
парвариш) ба даст меоянд, агар танњо аз оби борон бањра гиранд ва ё бо оби љорї обёрї шаванд,
дар онњо ушр аст. Аммо агар аз оби чоњ ва ё аз
тариќи дигар василањои зикршуда обёрї шаванд,
пас дар онњо нисфи ушр аст.
Ушр дар сурати ќарздор будани шахси кишоварз њам бар вай вољиб мегардад. Њатто агар
ќарз ќимати тамоми мањсулоти ба даст овардаашро фаро гирад.
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Ушр ба гузашти сол вобастагї надорад. Агар
аз заминњои кишоварзї ду ва ё се бор њосил гиранд,

чи тавре дар баъзе минтаќањои гарм имкон дорад,
аз њар њосили он ушри алоњида дода мешавад.
Имрўзњо пас аз тањаввулоти азими саноъатї ва
иќтисодї дар љањони муосир ва ба вуљуд омадани
шаклњои калони сармоядорї, тарзњои истифодабарии нави замин низ ба миён омадааст. Ширкатњои
хусусї ва сармоядорони калон дањњо ва садњо њазор
гектар
заминро
ба
сурати
киштзорњои
(плантатсияњои) бузурге дар ихтиёр доранд. Онњо
мањсулотњое аз ќабили чой, пахта, гандум ва дигар
маводи аввалиндараљаи мардуми љањонро истењсол
менамоянд. Дар ин љо истифодаи заминњои корам
њаљман васеъ гардидааст.
Боз навъи дигари истифодаи замин ба вуљуд
омадааст. Ширкатњои бузурги хусусї ва сармоядорони калон дар шањрњои бузург, марказњои
иќтисодї, гирду атрофи шањрњо ва њар љои дигаре
заминњо ва микрорайонњоро харида, дар он
манзилњои маскунї, мањаллањо, шањракњо ва …
бино менамоянд. Сипас он хонањо ва марказњои
бино намудаашонро ё ба мардум мефурўшанд ва ё
ба иљора медињанд. Замин дар ин њолат на њамчун
киштзор, балки ба сурати дигар мавриди истифода
ќарор гирифтааст.
Агар он биноњо ва марказњои маскунї ба
фурўш гузошта шаванд, њукми моли тиљоратро мегиранд. Дар сурати ба иљора додани онњо низ назари љумњури ањли суннат он аст, ки пас аз баровардани ниёзњои яксолаи шахси сармоягузор ва гузашти як соли тиљорї закоти пули ба даст омада бароварда мешавад.

Вале ба аќидаи баъзе муњаќќиќони муосир, ба
монанди Муњаммад Абузуњра, онњо њукми
мањсулоти зироатиро мегиранд. Зеро ба њар шакле,
ки бошад, истифода ва њосили замин ба шумор мераванд. Пас бояд дар њар љамъоварии пули иљораи
онњо, хоњ ба сурати моњона бошад ва ё ба сурати
фаслона, ушри он бароварда шавад.
НАВЪИ ЗАМИНЊО
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Замин ду ќисм аст: ушрї ва хирољї. Замини
ушрї ба он замине гуфта мешавад, ки мусалмонон онро бо ќудрату ѓалаба аз дасти кофирон
фатњ карда, дар миёни мардуми мусалмон таќсим
намудаанд ва ё ањли он сарзамин бо майлу
раѓбати худ ислом овардаанд. Хирољї иборат аз
замине аст, ки мусалмонон пас аз пирўзї ва
фатњи он кишвар онро ба сокинони худи њамон
љо вогузошта, ба гирифтани љизя иктифо намудаанд.
Ушр ба маънои аз дањ як њисса буда ва хирољ
ба маънои он чи аз мањсулоти замин хориљ мешавад, мебошад. Шариъати муќаддаси Ислом барои баъзе аз заминњо ушр таъйин намудааст, ки
аз дањ як њиссаи мањсули замин бояд ба фаќирону
бечорагон дода шавад ва барои баъзе хирољ, ки
давлат барои њар ќитъае аз он маблаѓе таъйин
менамояд ва солона ба байтулмол (хазинаи давлат) сарозер мешавад.
Дар китоби Фатњулќадир, љилди дуюм,
сафњаи 359 марњалањои фатњ гардидани бахшњое
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аз сарзамини Ирон ва Осиёи Миёна ба дасти сарбозони мусалмони садри Ислом ба тафсил зикр
гардидааст, ки аз он љо ба ушрї будани заминњои
ин пањнои љуѓрофиёї метавонем пай бибарем.
Умар (р) тавассути сарлашкарон Абумўсо (р),
Усмон ибни Абулъос ва Утба ибни Ѓазвон (р) бо
пирўзии лашкари Ислом фатњ гардиданд, ки
фатњи Исфањон ба Абумўсо тааллуќ дорад. Аммо
Хуросону Марв дар замони хилофати Усмон (р)
тавассути Абдуллоњ ибни Омир бо мусолиња фатњ
шуданд. Он сўи Хуросону Марв бошад, пас аз
замони Усмон (р) ба дасти Саъид ибни Аффон
дар замони Амир Муъовия ба таври сулњомез
фатњ гардиданд. Самарќанду Кеш ва Бухоро бошанд, пас аз он тавассути Муњаллаб ибни Абусуѓра ва Ќутайба ибни Муслим дар даврони
Амир Муъовия фатњ шуданд».
Барои вољиб гардидани ушр њељ кадом аз моликият, миќдори нисоб, гардиши сол, аќлу балоѓат шарт нест. Бинобар ин, њар гоњ аз замини
ушрї мањсуле ба даст ояд, дар сурате, ки камтарин миќдори он як соъ (се килову шашсад
грамм)-ро ташкил дињад, ушр дар он вољиб мегардад.
Дар хирољ муъайян намудани њаљми маблаѓ
аз љумлаи салоњиятњои давлат аст. Аммо он чи аз
муќаррароти хулафои рошидин дар бораи хирољ
ривоят шудааст, ин аст, ки њазрати Умар (р) бар
ањли савод (бахше аз сарзамини Ироќ) дар њар

љариб замини обгир (обї) як соъ аз мањсули ба
даст омада ва як дирњам ва дар њар як љариб замини кишти хиёр (бодиринг), бодимљон, харбуза
ва монанди инњо панљ дирњам ва дар њар љариб
боѓи ангур ва хурмо (нахлистон) дањ дирњам хирољ таъйин намудааст.
Љариб бинобар тањќиќоти заминшиносї,
шаст зироъ дар шаст зироъ мебошад, ки њар зироъи он таќрибан шаст сантиметр аст.
Агар зироъатњои замини хирољиро об ё борон аз
байн бибарад, ё обу борон аз он хушк гардад ва ё офати
дигаре бирасад, ки њељ мањсуле нарўяд, хирољ аз он замин соќит мегардад. Вале, агар соњибаш онро бекор гузошт, хирољашро бояд бипардозад.
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Хирољ барои њар соле таъйин мегардад, агарчи заминро соњибонаш соле ду бор ва ё бештар
кишт намоянд.
Дар сурати номаълум будани њолати аввалаи
минтаќа, агар замин ба мерос аз мусалмоне ба
мусалмони дигар интиќол ёбад, ушрї мебошад.
Агар дар дасти куффор бошад, ё аз кофире харидорї шавад, хирољї мебошад.
Агар шахсе дар њавлии пеши хонаи худ дарахт ва ё сабзиљоти дигар кишт намояд, дар он
ушр вољиб намешавад, чи микдоре, ки бошад.
Агар кофире замини ушриро аз мусалмоне
харад, ушрияти он бартараф мешавад ва агар
баъдњо боз ба дасти мусалмонон баргардад, дигар ушрї нахоњад гашт, балки њамон тавр хирољї
боќї мемонад.
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Агар замини ушрї аз тарафи дењќон (касе, ки
бо соњиби замин музораъа намудааст) кошта шавад, ушр ба дењќону соњиби замин бар њарду
вољиб мешавад ва агар замин ба дасти иљоракор
дода шавад, ушр танњо бар иљорагиранда вољиб
аст, на бар иљорадињанда.

он маълум набошад, моли гумшуда) хоњад буд,
вале агар аломат ва нишонае аз мушрикон дошта
бошад, монанди ѓанимат аст, ки бояд панљяки
(1/5) онро бипардозад ва баќияаш барои ёбанда
аст.
Љавоњирот, ба монанди лўълўъ, анбар ва
фирўза панљяк (1/5) надоранд.

МАЪОДИН

САДАЌАИ ФИТР

(маъданњо)

Њар кї аз мусалмонон ва ё ањли зимма (ањли
китоб: яњуд ва насоро, ки тањти њимояи њукумати
исломї ќарор дошта ва љизя мепардозанд) маъдани тилло ё нуќра ё оњан ё мис ва ё монанди
онњоро дар замине, ки ушр ва ё хирољ дошта ва
мулки касе њам набошад, ёфтанд, бояд панљяки
(1/5) онро бипардозанд ва баќияаш барои худи
онњост ва агар он замин мулки касе бошад, дар
он сурат ба соњибаш дахл дорад.
Њар гоњ афроди мазкур маъданро дар манзил
ва ё замини худашон ёфтанд, чизе бар онњо вољиб
намешавад. Он мулки хосси худашон мегардад.
Агар маъдан тавассути ањли њарб (кофире, ки
бо мусалмонон дар њоли љанг аст) дар замине, ки
ба мусалмонон тааллуќ дорад, ёфта шавад,
њамааш ба унвони ѓанимат дар ихтиёри њокими
исломї ќарор мегирад.
Њар кї ганље биёбад ва дар он аломат ва нишоне аз мусалмонон вуљуд дошта бошад, он ганљ
мисли луќата (моле, ки афтода бошад ва соњиби
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Пас аз поён ёфтани моњи мубораки Рамазон,
яъне дар рўзи иди Фитр, шахси мусалмон бояд
миќдоре аз моли худро ба унвони
ба фаќир ё мискине бидињад.
Садаќаи фитр сабаби погизагии нафси инсон
аз баъзе плефтагињое мебошад, ки имкон дорад
гоњо рўзадорон дар моњи Рамазон ба он олуда
шуда бошанд. Њамчунин, камбаѓалон ва ќишри
ниёзманди љомеъа лоаќал дар рўзњои ид аз хўрок
ва эњтиёљоти муносибе бањраманд мегарданд.
Ибни Аббос (р) ривоят мекунад, ки:
у-
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до (с) закоти фитрро барои пок гардидани
рўзадор аз бењудагї ва бадсуханї ва њамчунин,
барои фароњам гардидани ѓизои (хўроки) муносибе барои ниёзмандон вољиб гардонидааст».31
Чї касе садаќаи
фитрро мепардозад?

31

. Ба ривояти Абудовуд ва Ибни Моља.
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Пардохти садаќаи фитр бар њар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст:
1. Мусалмон бошад.
2. Озод бошад.
3. Соњиби нисоб бошад (ба ѓайр аз махориљи
мавриди ниёз). Яъне шахсе ба он андоза молу сарват дошта бошад, ки баровардани закот бар вай
вољиб гашта ё агар чунин набуда, илова бар
эњтиёљот ва заруриёти зиндагї ва рўзмарраи худ,
чандон васоил дар ихтиёр ва мулки хеш дошта
бошад, ки арзиши онњо баробари саду чињил
мисќол нуќра бошад. Бар чунин шахсе садаќаи
фитр вољиб мебошад, хоњ он моли тиљорат бошад
ё не, сол бар вай гузашта бошад ё не.
Шахсе дорои хона ё васоиле аст, ки агар
фурўхта ва ё ќиматгузорї шаванд, арзиши онњо
зиёд аст, вале худаш ба онњо ниёз дорад, то аз
иљораи онњо зиндагияшро таъмин намояд ва васоил низ мавриди эњтиёљи худаш њаст, бар чунин
шахсе садаќаи фитр лозим намешавад. Аммо,
агар ду манзил дошта, якеро ба иљора дода бошад, дар сурате, ки заруриёти зиндагии худро аз
даромади иљораи он бароварда месозад, садаќаи
фитр бар вай вољиб мешавад, зеро хонаи дуюм
изофа бар заруриёти зиндагияш ба шумор меояд.
- Шахсе дорои васоил ва хонаи изофа бар зарурияти рўзмаррааш аст ва дар айни њол ќарздор
њам мебошад, дар ин сурат баъд аз канор гузоштани њиссаи ќарз, агар ба андозаи закот боќї бимонад, садаќаи фитр бар вай вољиб мешавад.
- Садаќаи фитр баъд аз дамидани субњи рўзи
ид вољиб мешавад. Бинобарин, агар шахсе пеш аз

дамидани субњ даргузашт ё баъд аз дамидани
субњ ба дунё омад, садаќаи фитр бар он ду вољиб
намешавад. Тифле пеш аз дамидани субњ ба дунё
омад, дар сурате, ки падараш дорои шароити закот бошад, бар вай лозим аст, ки аз тарафи тифлаш низ садаќаи фитр бидињад.
- Садаќаи фитрро аз тарафи худаш, фарзандони хурдсолаш ва хидматгоронаш, њарчанд кофир њам бошанд, мепардозад. Зан бояд худаш садаќаи фитрашро бидињад, вале агар шавњараш аз
љониби вай онро пардохт, љоиз аст. Фарзандони
хурд низ агар дорои молу сарват бошанд, садаќаи фитр аз моли худашон дода мешавад.
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Миќдори садаќаи фитр

Миќдори садаќаи фитр барои њар нафар аз
њисоби гандум ва орди гандум ним соъ ва аз
њисоби љав, хурмо ва монанди онњо як соъ аст.
Агар пули (арзиши) яке аз љинсњои мазкурро
барои садаќаи фитр бипардозад њам, кофї аст.
Як соъ таќрибан ба се килограмму шашсад
грамм баробар аст.

Ваќти пардохти
садаќаи фитр

Садаќаи фитр бо баромадани фаљри (бомдоди) рўзи иди фитр вољиб мегардад ва мустањаб
аст, ки пеш аз рафтан ба намозгоњ онро бипардозад.

Закот бахши муњиме аз низоми иќтисодии
………...…..56
Моландўзї ва оќибатњои
он………………………………67
Оќибатњои нафсонї, иљтимоъї ва иќтисодии

Агар ќабл аз рўзи иди Фитр ё баъд аз ид онро
пардохт, љоиз аст.
Садаќаи фитр бар њама, хоњ рўза гирифта
бошад ё нагирифта бошад, вољиб аст. Мустањиќќони садаќаи фитр њамон шахсони мустањиќќи закот њастанд. Яъне ба њар касе закот
дода мешуд, садаќаи фитр низ ба њамонњо дода
мешавад.
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рўњияи инфоќу эњсон ва эњсоси љавонмардиро дар
дили инсон ба бор наоваранд, онњо дорои њељ арзиши
амалие намебошанд.

Барномаи худопарастї ва низоми ибодатњо
љавњари ойини Исломро ба вуљуд овардаанд ва ин
фазои рўњї бар фарози арзишњои илоњии он соя
афкандааст. Закот, ки низоми пардохтњои молї ва
њуќуќњои Худовандро дар молу дороии шахси
мусалмон ба танзим дармеоварад, дар он рўњи
ибодат дамида шудааст. Шахси мусалмон бо
пардохти закоти молаш Худоро ба бењтарин ва
комилтарин
сурат
ибодат
менамояд.
Закот дуввумин ќисмати такмилдињандаи имони
банда ва пас аз намоз муњимтарин рукни бинои
Ислом мебошад. Ќуръон он арзиш ва љойгоњеро, ки
барои закот ва инфоќи дар роњи Худо ќоил
гардидааст ва он подошњои фаровон ва пурарзишеро,
ки барои ањли хайр ваъда намудааст, барои њељ њукме
аз ањкоми илоњї нагуфтааст. Њатто намоз, ки
љойгоњи хоссеро дар дин дорад ва пас аз имон ва
калимаи шањодат ќарор мегирад, агар шахси
намозгузор ба масъулиятњои молии худ дар пешгоњи
Худованд амал нанамояд, љойгоњи муносиби худро
пайдо намекунад ва мавриди ќабул ќарор намегирад.
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Он миќдор тарѓибу тавсияе, ки дар бораи закот ва
инфоќи дар роњи Худо дар Ќуръон вуљуд дорад, дар
бораи њељ масъалаи дигаре вуљуд надорад.
Ќуръони карим закотро роњи покизагии нафс, такомули шахсияти инсон ва омили вањдату
њамбастагии динии мусалмонон донистааст.
Бар њамин асос, метавон гуфт, ки агар ањкому аркон ва вољиботи динї меваи муњаббат, отифаи нек,
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