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كباب الركاة
و هي أحد أركان اإلسالم و هي فرض على ُك ِّل ُمسلِّم  ,صغري أو كبري  ,عاقل أو غريه
حال عليه احلول ,وذلك يف أر ِّ
بعة أصناف.
 ,عنده مال َزَكوي  ,كامل النصاب  ,وقد َ
زكاة هبيمة األنعام :أحدها  :املواشي  ,من اإلبل والبقر والغنم  ,إذا كانت َّ
للد ِّر أو

النسل ,وبلغت نصابا.

نصاب اإلبل :فنصاب اإلبل  :مخس  ,وفيها شاة  ,مث يف كل مخس شاة  ,فإذا بلغت

مخسا وعشرين ففيها بنت خماض  ,وهي اليت مت هلا سنة .ويف ست وثالثني بنت لبون,
هلا سنتان .و يف ست وأربعني حقة هلا ثالث سنني  .و يف إحدى و ستني جذعة  ,هلا

أربع سنني .ويف ست وسبعني ابنتا لبون .ويف إحدى وتسعني حقتان  .ويف إحدى

وعشرين ومائة ثالث بنات لبون .مث يستقر السن األوسط ,يف كل أربعني بنت لبون
ويف كل مخسني حقة.

نصاب البقر  :وأما نصاب البقر  :فثالثون فيها تبيع  ,له سنة  .ويف أربعني مسنة هلا
سنتان .مث يف كل ثالثني تبيع و يف كل أربعني مسنة.

نصاب الغنم  :وأما نصاب الغنم  :فأربعون فيها شاة  .ويف مائة وإحدى وعشرين

شااتن .و يف مائتني وواحدة ثالث شياة  .مث يف كل مائة شاة  .وما بني الفرضني يف

مجيع هذه املسائل عفو ال شيء فيه.

فصل :وأما النوع الثاين  :زكاة احلبوب والثمار  :فهو اخلارج من األرض  ,من حبوب

و مثار  ,مكيلة مدخرة  ,ونصاهبا  :مخسة أوسق  ,و هي  :ثالمثائة صاع بصاع النيب
ﷺ .فتجب زكاهتا إذا بلغت ذلك وقت احلصاد واجلذاذ  :عُشر كامل فيما ُس ِّقي بال

العشر إذا كان يُسقى
مؤنة كاألهنار واألمطار  ,وما كان بعال يشرب بعروقه  .ونصف ُ
مبؤنة  ,كالذي يُسقى بلنضح واملكائن وحنوها.
فصل :زكاة النقدين وعروض التجارة  :النوع الثالث والرابع  :زكاة النقدين و عروض
التجارة .ونصاهبا :مخس أواق من الفضة  ,و مقدارها يف الرايل العريب  :ست و
مخسون رايال ,وما كان مقدارها من العروض.

والعروض  :كل ما أُعد للبيع والشراء ألجل الربح ,من حيوان وأاثث وسلع وغريها

حىت العقارات إذا قُصد هبا العروض .فإذا مت احلول قوم ما عنده من عروض التجارة
العشر  ,وهللا أعلم.
وضمها إىل ما عنده من النقد  ,وأخرج من اجلميع ربع ُ

زكاة الفطر :وقد فرض رسول هللا ﷺ زكاة الفطر صاعا من طعام أو متر أو زبيب أو

تؤدى قبل
أقط أو شعري على الذكر واألنثى والصغري والكبري واحلر والرقيق وأمر أن َّ
صالة العيد  .وكان الصحابة ُُيرجوهنا قبل العيد بيوم أو يومني.

فصل:مصارف الزكاة واملستحقون للزكاة  :هم الثمانية املذكورون يف قوله تعاىل  :إِّ ََّّنَا
الص َدقَ ُ ِّ ِّ
اب والْغَ ِِّّ
ِّ ِّ
ساكِّ ِّ
وهبُ ْم َوِّيف ِّ
ني
َّ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِّة قُلُ ُ
ارم َ
ني َوال َْعامل َ
الرقَ ِّ َ
ات للْ ُف َق َراء َوال َْم َ
ض اة ِّمن َِّّ
يل َِّّ
السبِّ ِّ
َوِّيف َسبِّ ِّ
اَّلل َو َّ
اَّللُ َعلِّيم َح ِّكيم (التوبة . )٦٠ :ال تُصرف
اَّلل َوابْ ِّن َّ
يل فَ ِّري َ َ
لغري هؤالء املذكورين من طرق اخلري.

فصل  :األموال اليت ال جتب فيها الزكاة  :وأما البيت الذي يسكنه اإلنسان والعقار

الذي يقتنيه والفرش واألواين اليت يستعملها واحليواانت – غري اإلبل والبقر والغنم -
فال زكاة فيها  ,إال إذا كانت للتجارة فتُزَّكى زكاة عروض التجارة.

وک دۃ
اتکبازل د
زٰوکۃاراکناالسمںیمےساکیےہ،اورہیرہاملسمنرپرفضےہڑباوہایوھچاٹ،دنملقعوہایریغدنملقع،
سجےکاپسزٰوکۃاکاملوہسجرپاصنبوپراوہاکچوہاوراسرپاسلزگراکچوہ۔
اورہیاچرسقےکاملںیہ:
ومیشیاجونروںرپزٰوکۃ :اورہیومیشیاجونر:اوٹن،اگےئ،ڑیھباوررکبیںیہارگہیدودھایلسنےک
ےئلوہںاوراناکاصنبوپراوہاھچوہ۔
اوٹناکاصنب:اوٹناکاصنب:اپچناوٹنںیہ،نجرپاکیرکبیےہ،رھپرہاپچنرپاکیرکبیےہ۔
اوربجانیکدعتادیچپوہاجےئوتانرپاکیتنباخمض ےہ،اورہیوہاوینٹنےہوجاکیاسلیک
وہیکچوہ۔اوربجاووٹنںیکدعتادسیتھچوہاجےئوتانرپاکیتنبوبلنےہوجدواسلیکاوینٹن
ےہ۔اورایھچسیل(اووٹنں)رپہقحےہاورہینیتاسلیکاوینٹنےہ۔اوراھٹسکرپذجہعےہوجاچر
چ
اسلیکاوینٹنےہ۔اور ھیتررپدوتنبوبلنںیہ،اوراایکونےرپدوہقحںیہاوراکیوساسیکرپنیت
تنبوبلنںیہ۔رھپانےکدرایمیننسرقتسموہاگ،رہاچسیلرپاکیتنبوبلناوررہاچپسرپاکی
ہقحےہ۔
اگےئاکاصنب:سیتاگےئرپاکیتبیعےہوجاکیاسلاکڑھچباےہاوراچسیلرپہنسمےہسجاکدو
اسلوپراوہاکچےہ۔رھپرہسیترپاکیتبیعےہاوررہاچسیلرپاکیہنسمےہ۔
ڑیھبرکبیاکاصنب:اچسیلرپاکیرکبیاوراکیوساسیکرپدورکبایں،اوردووساکیرپنیترکبایں
رھپرہوسرپاکیرکبی۔
اوراورپذموکرامتماسملئںیمدورفنیضےکچیبںیموجےہاسرپ(اگلےس)ھچکںیہن۔

لصف دورسیسق:اانجاورلھپ(ویمں)رپزٰوکۃ:
ہیوہزیچںیںیہوجزنیمےسایتگںیہ،اانجاورلھپویمںںیمےس،وجامےپاورزریخہئکاجےتںیہ،
اوراناکاصنباپچناوقسےہاورہینیتوساصعیبنﷺےکاصعےکاطمقبوہاتےہ۔وتبجانیک
دقمارلصفیکاٹکیئےکوتقاینتچنہپاجےئوتانرپزٰوکۃوابجوہاجےئیگ :سج (لصف)یک
آایبریریغبتقشمےکوہیئوہےسیجدنیای ابرشےسای زینیمیمناورروطتبےسریسابوہیئوہوت
اسںیموپرادوساںہصحےہ،اوروسیباںہصحوہاگارگ اس(لصف)یکآایبریتقشمےسیکیئگوہ
ےسیجاپینالرکآایبرییکیئگوہاینیشموریغہےکذرہعیریسابایکایگوہ۔
لصف دقننیاوراجتریتاسامنںیمزٰوکۃ:
رسیتیاوروچیھتسق:وسےناچدنیاوراجتریتاسامنرپزٰوکۃ:اوراساکاصنب:اپچناوہیقاچدنیےہ
،اوررعیبرایلںیماسیکتمیقنپھچرایلےہ،اوراسدقمارکتوجاجتریتاسامناتچنہپوہ(اسرپ
یھبزٰوکۃےہ)۔
اوراجتریتاسامنوہےہےسجرخدیورفوتخےکےئلایترایکایگوہاتہکاسےسامیلتعفنماحلصیک
اجےئ،نجںیماجونر،اسامن،اجتریتاملوریغہںیہاہیںکتہک رلیئاسٹیٹسیھبنجاکدصقمرکاہی
ووصےنلایےنچیبےکےئلایترایکایگوہ۔وتبجانرپاسلوپراوہاجےئوتوجاجتریتاملاسےکاپسںیہ
انیکتمیقاکنیلاجےئیگاوروجدقناسےکاپسںیہاسںیماےساشلمرکےنےکدعبامتمرپےس
اساکاچوسیلاںہصحاداایکاجےئاگ۔واہللاملع۔
زٰوکۃارطفل :روسلاہللﷺےنزٰوکۃارطفلوکرفضایکےہ،اکیاصعگبنہوں ایوجھکر ایشمشک ایرینپای
وجںیمےس،رمدوزنرپ،وھچےٹاورڑبےرپ،آزاداورالغمرپاورمکحدایہکاےسدیعیکامنزےسلبق
ادارکدایاجےئ۔اوراحصہباےسدیعےساکیایدودنلبقاکنےتلےھت۔

لصف زٰوکۃےکاصمرفاورنیقحتسمآھٹںیہوجاہللاعتٰیلےکاسرفامنںیمذموکرںیہ:
الص َدقَ ُ ِّ ِّ
اب والْغَ ِِّّ
ِّ ِّ
ساكِّ ِّ
وهبُ ْم َوِّيف ِّ
ني َوِّيف َسبِّ ِّ
يل
إِّ ََّّنَا َّ
ني َعلَْي َها َوال ُْم َؤلََّف ِّة قُلُ ُ
ارم َ
ني َوال َْعامل َ
الرقَ ِّ َ
ات ل ْل ُف َق َراء َوال َْم َ
ضةا ِّمن َِّّ
َِّّ
السبِّ ِّ
اَّلل َو َّ
اَّللُ َعلِّيم َح ِّكيم
اَّلل َوابْ ِّن َّ
يل فَ ِّري َ َ

(دصےقرصفریقفوںےکےئلںیہاورونیکسمںےکےئلاورانےکووصلرکےنواولںےکےئل
اورانےکےئلنجےکدلرپاچےئاجےتوہںاوررگدنڑھچاےنںیماوررقضداروںےکےئلاور
اہللیکراہںیماوررارہواسمرفوںےکےئل،رفضےہاہللیکرطفےس،اوراہللملعاورتمکحواال
ےہ) (التوبة )٦٠ :

زٰوکۃاسآتیںیمذموکراصمرفےکالعوہیسکاورریخےکراوتسںںیمرصفںیہنئکاجںیئ۔
لصف نجاومالںیمزٰوکۃوابجںیہنےہ:
ااسی رھگسجںیمااسننراتہےہ،ایوہرلیئاسٹیٹسوجاسےنایلےہ،رتسب،ربنتےسجوہاامعتسلرکات
ےہاوراجونروساےئاوٹن،اگےئ،ڑیھباوررکبیےکوتانںیمزٰوکۃںیہنےہوساےئاساحتلںیم
ہکوہاجتریتاسامنوہوتانیکاجتریتاسامنےکوطررپزٰوکۃاکنیلاجےئیگ۔واہللاملع۔

كباب الصبام
صيام رمضان أحد أركان اإلسالم و مبانيه و هو فرض على كل مكلف قادر ,فمن
كان مريضا مرضا ال يُرجى زواله أو كان كبريا ال يستطيع الصيام بلكلية  ,أطعم عن

كل يوم مسكينا  ,ومن كان مريضا مرضا يُرجى زواله  ,أو مسافرا  ,فله الفطر يف
رمضان  ,و يقضي بعدده أايما أُخر.
وجيب اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر الثاين إىل غروب الشمس  ,وهي

األكل والشرب واجلماع ومقدماته ,واحلجامة  ,والقيء عمدا  ,وما سوى ذلك فال
دليل على الفطر به كاإلكتحال وحنوه.

ويتأكد يف ِّ
احملرمات من أقوال و أفعال ,وإذا سابَّه أحد أو شامته
حق الصائم ترك مجيع َّ

فليقل له – زاجرا له ولنفسه  :-إين امرؤ صائم .وينبغي للصائم االشتغال أبنواع
ِّ
يؤخر السحور وي ِّ
قد َم الفطور على رطب  ,فإن عدم فتمر  ,فإن تعذر
ُ
العبادات وأن َ
فماء  .ويدعو يف صيامه وعند فطره.

فصل  :صوم التطوع  :ويستحب صيام األوقات الفاضلة  :كإتباع رمضان بست من
شوال  ,وعشر ذي احلجة  ,وخصوصا يوم عرفة ,وصوم احملرم و خصوصا التاسع

والعاشر و ثالثة أايم من كل شهر  ,وينبغي أن تكون الثالثة عشر واألربعة عشر
واخلمسة عشر واإلثنني واخلميس  .ويسن اإلعتكاف يف عشر رمضان األخرية ,

ليتجرد لعبادة هللا وليتحرى فيها ليلة القدر وتتأكد يف أواتر العشر .ومن صام رمضان
وقامه وقام ليلة القدر إمياانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.

یصل دم
اتکبا د
راضمناکروزہاالسمےکاراکناوراسیکاینبدوںںیمےساکیےہ،اورہیرہفلکمرپرفضےہوج
اقدرےہ۔وتوجصخش ایسیامیبریےسامیبرےہ سجےککیھٹوہےنیکادیمںیہنایوہرمعردیسہےہوج
وپریرطحےسروزہرھکیہںیہناتکس،وتاےسیولگرہدنےکدبےلاکینیکسموکاھکانالھکںیئےگ۔
اوروجصخشامیبرےہسجامیبریےسافشاییبیکادیمےہ،ایوہاسمرفےہوتوہروزےوھچڑاتکسےہاور
وھچےٹوہےئدونںیکدعبںیماضقرکےاگ۔
مفطرات(روزہوتڑےنوایلزیچوں)ےسرانکوابجےہولطعرجفےسےلرکرغوبآاتفبکت،اور
ہی(مفطرات)ںیہ:اھکان،انیپ،امجعاوراسےکدقمامت،اجحہم،اجنوبھجرکےئقرکان؛اورانےکوسا
یسکاورزیچےسروزہوٹےنٹیکدلیلںیہنےہےسیجرسہماگلانوریغہ۔
اورروزےدارےکقحںیماتدیکا امتمسقےکرحمامتاچےہوہاوقال وہںایااعفلانےسانچب
رضوریےہ۔اورارگوکیئاےساگیلدےایاسےسڑگھجارکےوتوہڈاٹنےکوطررپاسےساوروخد
اےنپآپوکےہکہکںیمروزےےسوہں۔
روزےداروکاچےئہہکوہفلتخمسقیکابعدوتںںیموغشملرےہ،اےسرحسیںیماتریخاورااطفرںیم
دلجیرکیناچےہاوررتوجھکرےسااطفررکاناچےئہ،اورارگوہہنےلموتوھچاہرےےساورارگوہیھبہن
وہوتاپینےس۔اوراےنپروزےیکاحتلںیماورااطفرےکوتقداعرکے۔
لصف یلفنروزے:اواقتافہلضںیمروزےرانھکبحتسمےہ:ےسیجراضمنےکدعبوشالےکھچ
روزےرانھک،رشعہ ذیاہجحلںیمروزےرانھکاخصرکویمرعہفاکروزہرانھک،رحمماکروزہرانھکاخصرک

وناوردسرحمماکروزہ،رہےنیہمںیمنیتروزےرانھکاوراچےئہہکہینیتروزےریتہ،وچدہاوردنپرہ
اترخیےکوہں(وتتہبےہ)اورایسرطحریپاوررعمجاتےکروزےرانھک۔
راضمنےکآرخیدسدونںںیمااکتعفرکانتنسےہ،اتہکوہاہللیکابعدتےکےئلافرغوہ،
اتہکوہۃلیلادقلروکاپےلاورہیاطقراوتںںیمزایدہاتمدکےہ۔
اورسجےنراضمنےکروزےرےھکاوراسںیمایقمایکاورۃلیلادقلرںیمایقمایکاامیناورارجو
وثاباپےنےکےئلوتاسےکےلھچپانگہاعمفرکدےئاجےتںیہ۔

مد ِّ
َمتَّت ِِّب ِّ
هللا تعاىل ترمجة بللغة األردوية من كتايب الزكاة والصيام من ِّ
ِّ
البصائر واأللباب للعالمة عبد الرمحن بن
نور
َ
انصر السعدي  ,يوم األربعاء اثين عشر من شهر شعبان سنة ثالث وأربعني بعد األربعمائة واأللف

