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حوکمى  کانیمه حکائه  و ەرفترسه  کاتیەز

  رفتره کاتى سه زه

 حوكمى زةكاتى سةرفرتة

حوكمى زةكاتى سةرفرتة واجبة لةسةر طشت موسولَمانيَك : جا ئةم موسولَمانة ض ثياو بيَت يان 
ئافرةت ، وة ض بضوك بيَت يان طةورة ، وة ض كةسيَكى ئازاد بيَت يان كؤيلة ، وة ئةو ثياوةى كة 

ات لة برِى خؤيى و وة خيَزان و خيَزان و مندالَ و خزمةت كارى هةية ، دةبيَت زةكاتى سةرفرتة بد
، بةالَم بة مةرجيَك مندالَ و خزمةت كارةكةى ، وة طشت ئةو كةسانةى كة بة خيَويانى دةكات 

 .موسولَمان بن

]، بة بةلَطةى ئةم فةرموودةية 

عمر )رِةزاى خوداى ثةروةردطاريان ليَبيَت ( ،  واتة : عبداهلل ى كورى
زةكاتى سةرفرتةى فةرز كرد ضوار مشت لة خورما يان ضوار مشت  ووتى : ثيَغةمبةرى خودا 

لة جؤ ، لةسةر كؤيلة وة كةسى ئازاد ، وة ثياو يان ئافرةت ، وة بضووك يان طةورة ، لة 
.موسولَمانان ، واتة : ئةم كةسانةى كة زةكاتى سةرفرتةيان لةسةر واجبة دةبيَت موسولَمان بني

مةندو فةقري واجبة ، بةالَم مرؤظى فةقري دةبيَت خواردنى سةرفرتة لةسةر دةولَةتيَبينى : 
زياتر هةبيَت لةبةشى خؤيى و مندالَةكانى لة ماوةى شةو و رِؤذيَك دا ، واتة : ئةطةر تواناى 

لةسةرى واجبة بيدات ، مةرج نية تةنها كةسى دةولَةمةند بيدات ، دانى سةرفرتةى هةبيَت 
ةرفرتة وةربطريَت ، وة دةبيَت بشى دات ئةطةر تواناى كةواتة مرؤظى فةقري جائيزة زةكاتى س

 هةبيَت.
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 حيكمةتى واجب بوونى زةكاتى سةرفرتة لةسةر موسولَمانان

خوداى ثةروةردطار زةكاتى سةرفرتةى واجب كردووة ، بؤ ئةوةى ببيَتة ثاككةرةوةى رِؤذووةوان لة 
طشت ئةو هةالَنةى كة بة دةم يان بة كردار ئةجنامى داوة ، لة كاتى بةرِؤذوو بوونى ، وة 

ان ، خواردنيَكة بؤ ئةو كةسانةى كة هةذار و نةدارن ، بؤ ئةوةى ببيَت بة دلَخؤشى و دلَ دانةوةي
بة بةلَطةى ئةم فةرموودةية ، 

، واتة : عبداهلل ى كورى عباس )رِةزاى خوداى   [
زةكاتى سةرفرتةى فةرز كرد لةسةر  ثيَغةمبةرى خودا فةرمووى : )ثةروةردطارى ليَبيَت(  

موسولَمانان بؤ ئةوةى ببيَتة ثاككةرةوةيان لة قسةو كردارى بىَ سوود و خراث ، وة بؤ ئةوةى 
 ببيَت بةخواردنيَك بؤ هةذاران (.

واتة: وكيعى كورى جراح ووتى : زةكاتى سةرفرتة لة 
 رِؤذوومانطى رِةمةزاندا وةكو سوجدةى سةهو واية لة نويَذدا ، ئةم زةكاتة كةم و كورِيةكانى 

ضؤن سوجدةى سةهو كةم و كورِيةكانى نويَذ ضاك دةكاتةوة .هةر وةكو ضاك دةكاتةوة ، 

 ئةندازةى بةخشينى زةكاتى سةرفرتة

واجبة لةسةر موسولَمانان بة ئةندازةى ضوار مشت بة ثرِى هةردوو دةست ، وة زةكاتى سةرفرتة 
ثيَويستة بة دةستيَكى نة زؤر طةورة وة نة زؤر بضوك زةكاتةكةى ثىَ ثيَوان بكريَت ، وة هةروةها 

( سىَ كيلؤ غرام ، ئةطةر كةسيَك بيةويَت 1زانايان دةلَيَن ضوار مشت بة كيلؤ دةكاتة نزيكةى )
زةكاتةكة بدات ، بة بةلَطةى ئةم فةرموودةية ، بة كيلؤ 
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واتة: ئةبو سعيد ، ئةم صحابية بةرِيَزة دةفةرمويَت : ئيَمة زةكاتى سةرفرتةمان دةدا  [
ضوار مشت لة خواردن ، يان ضوار مشت لة جؤ ، يان ضوار مشت لة خورما ، يان ضوار مشت لة 

خواردنة كةشك ، يان ضوار مشت لة ميَوذ ، وة هةروةها زانايان دةلَيَن ، ثيَويستة ئةم جؤرة 
كة زياتر خةلَكى بةكارى دةهيَنن و دةخيؤن ، بؤ منونة ئيَستا لة ووالَتى ئيَمة زياتر بدريَت 

 برينج دةخوريَت بؤية ثيَويستة برينج بدريَت.

 ئايا ثيَويستة خواردن بدريَت يان ثارة ؟

وورد بينةوة ، دةبينني خواردنى لةسةر  ئةطةر لة فةرموودةكانى ثيَغةمبةرى خودا 
موسولَمانان ثارةيان  كردووة نةك ثارة ، وة لةسةردةمى ثيَغةمبةردا موسولَمانان واجب 

هةبووة ، بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا ئةمرى ثىَ نةكردن كة ثارة بدةن بؤ زةكاتى سةرفرتة ، بةلَكو 
نيَردراوة لة الى خوداى ثةروةردطار  ئةمرى ثيَكردن كة خواردن بدةن ، وة ثيَغةمبةرى خودا 

لَيَت و فيَرمان بكات طشت ئةم شتانةى كة بؤ ئيَمة باشن ، كةواتة ئةطةر دانى بؤ ئةوةى ثيَمان ب
بة ئيَمةى دةوت ، بؤية بؤ هيض  ثارة لة جياتى خواردن باشرت بوواية ، ثيَغةمبةرى خودا 

نةى  كةسيَك دروست نية ، شتيَك بلَيَت يان شتيَك بكات بةناوى دين ، كة ثيَغةمبةرى خودا 
ردبيَت ، كةواتة دانى ثارة لة جياتى خواردن ، موخالةفةى سوننةت و ئةمرى وتبيَت يان نةيك

 ، بؤية جائيز نية و دروست نية ثارة لة جياتى خواردن بدريَت . ثيَغةمبةرى خوداية 

رِةزاى خوداى ثةروةردطاريان )أمحد( و ئيمامى )شافعي( و ئيمامى )مالك( وة هةروةها ئيمامى 
ليَبيَت ، هةر سيَكيان يةك دةنطن لةسةر نادروستى دانى ثارة لة جياتى خواردن ، كةواتة 
ئيَمةش دةبيَت يةك دةنط بني لةسةر بؤضونى ئةم سىَ ئيمامة بةرِيَزانة ، ضونكة بؤ ضونةكةيان 
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رةمحةتى خوداى يفة( )أبو حن، بةالَم ئيمامى  لةسةر سوننةت و رِيَبازى ثيَغةمبةرة 
ثةروةردطارى ىلَ بيَت ، بة جائيزى داناوة كة ثارة بدريَت ، بةالَم بؤ ئيَمة دروست نية لةم 
مةسةلةيةدا طويَرِايةلَى بكةين ، ضونكة بؤضونةكةى ثيَضةوانةى سوننةت و رِيَبازى ثيَغةمبةرى 

يَت رةت بكريَتةوة و لةسةر نةبوو دةب، وة هةر كردةوةيةك يان قسةيةك بةلَطةى  خوداية 
واتة : قةبول نية ، بة بةلَطةى ئةم فةرموودةية 

هةر كةسيَك كردةوةيةك بكات بة ناوى دين وة ئيَمة ئةمرمان ثىَ نةكردبيَت ئةم كردةوةية 
 ]49[ ةفةرمويَت مةردودةو قةبول نية ، وة خوداى ثةروةردطار د

ثةروةردطارى تؤ هيض شتيَكى لة بري نةكردووة ، كةواتة هةر شتيَك  واتة: ئةى حممد 
باشبيَت بؤ خةلَكى خوداى ثةروةردطار لة بريى نةكردووةو بة ثيَغةمبةرةكةى رِاطةياندووة بؤ 
ئةوةى بة خةلَكى بلَيَت بيكةن ، كةواتة لةم فةرموودةية بؤمان دةردةكةويَت هةر كةسيَك 

بةبىَ بةلَطة ، ئةو كةسة كردةوةكةى ىلَ قةبولَ ناكريَت وةكو  كردةوةيةك بة ناوى دين بكات
دانى ثارة لة جياتى خواردن ، وة لةم ئايةتة ثريؤزةشدا بؤمان دةردةكةويَت كة هةر شتيَك باش 
بيَت بؤ خةلَكى خوداى ثةروةردطار لة بريى نةكردةوة ، كةواتة ئةطةر دانى ثارة باشرت بوواية 

ئيَمةى  ثيَغةمبةرةكةى ىلَ ئاطادار دةكردةوة ، وة ثيَغةمبةريش  لة خواردن ، خوداى طةورة
 ىلَ ئاطادار دةكردةوة واهلل اعلم .

 كاتى بةخشينى زةكاتى سةرفرتة

باشرتين و خيَرترين كات بؤ بةخشينى زةكاتى سةرفرتة ، ثيَش ئةجنام دانى نويَذى جةذنى 
بة بةلَطةى ئةم فةرموودةية ، رِةمةزانة ، 
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، واتة: عبداهلل ى كورى عمر )رِةزاى  
ئةمرى كرد بة بةخشينى  خوداى ثةروةردطاريان ليَبيَت( فةرمووى : ثيَغةمبةرى خودا 

زةكاتى سةرفرتة ، ثيَش ضوونى خةلَك بؤ نويَذى جةذن ، وة هةروةها جائيزة رِؤذيَك يان دوو رِؤذ 
ثيَش جةذن بدريَت ، بةبةلَطةى ئةم فةرموودةية ، 

، واتة : ئيمامى بوخارى رِةمحةتى خوداى ثةروةردطارى  
زةكاتى سةرفرتةيان دةدا  ليَبيَت ريوايةتى كردووة ، كة هاوةلَةكانى ثيَغةمبةرى خودا 

 ثيَش جةذن .رِؤذيَك يان دوو رِؤذ 

وة  هةروةها حةرِامة دواخستنى زةكاتى سةرفرتة لةكاتى خؤى بةبىَ عوزر ، ضونكة ثيَغةمبةرى 
فةرموويةتى :  خودا 

، واتة: هةركةسيَ: زةكاتى سةرفرتة بدات ثيَش نويَذى جةذن ،  [
زةكاتةكةى دروستة و قةبوولة ، بةالَم هةركةسيَك لة دواى نويَذى جةذن بيدات ، ئةوة تةنها 
بةخيَر و سةدةقةيةكى بؤ حيساب دةكريَت ، بةالَم زةكاتةكةى لةسةر ئةستؤى ال ناكةويَت 

بةهؤى تاخريكردنةكةشى تاوانبار دةبيَت ، ئةطةر كةم هةتاوةكو دووبارة نةيداتةوة ، وة 
 تةرخةمى كردبيَت .

 ئايا زةكاتى سةرفرتة بةكىَ دةضيَت؟

زةكاتى سةرفرتة بةو كةسانة دةدريَت كة ئةو ثارةو مالَةى هةيانة بة تةواوى بةشيان ناكات ، 
مالَ و مندالَى خؤى بؤ منوونة ئةطةر كةسيَك ثيَويستى بة )يةك مليون هةبيَت( بؤ ئةوةى ذيانى 

ثىَ بةرِيَوة ببات ، بةالَم تةنها )نيو مليونى( هةية ، يان كةميَك زياتر ، ئةم كةسة دروستة 
 زةكاتى سةرفرتةى ثىَ بدريَت ، ضونكة مالَةكةى بة تةواوى بةشى ناكات و كيفايةتى ئةو نية .
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ةى ئةم فةرموودةية : طبة بةلَ

 زةكاتى سةرفرتة واجبيَكة دةبيَت بدريَت بةو كةسانةى كةوا مالَةكةيان بةش ناكات . واتة :

 وة ووشةى )املسكني( واتة: ئةو كةسةى كة نيوةى مالَى هةية يان زياتر ، بةالَم بةشى ناكات .

وت ، كة زةكاتى سةرفرتة دروست نية بةو كةسانة بدريَت كة دةولَةمةندن ، ةكةواتة بؤمان دةرك
كو دةبيَت بةو كةسانة بدريَت كة هيضيان نية ، يان هةنديَكيان هةية بةالَم بةشيان ناكات بةلَ

 ، واهلل أعلم .

 ضةند سود و تيَبينيةك سةبارةت بة زةكاتى سةرفرتة
زةكاتى سةرفرتة باشرتة بيدةيت بةو كةسانةى كة دانيشتووى ئةم شارةن كة تؤى تيَدا  .1

زانايان دةلَيَن ئةطةر سةرفرتةكة بؤ دانيشتوانى غةيرى دانيشتووى ، بةالَم هةنديَك لة 
 .شارى خؤت بنيَرى دروستة ، بةالَم باشرت واية بيدةيتة دانيشتوانى شارى خؤت

ئةطةر كةسيَك لةبريى بضيَت زةكاتى سةرفرتة بدات ثيَش نويَذى جةذن ، ئينجا لةدواى  .2
رتةكةى لة دواى نويَذ بدات نويَذى جةذن بةبريى هاتةوة ، دروستة بؤ ئةو كةسة سةرف

ضونكة بة عةمدى ئةم هةلَةيةى نةكردووة ، 
واتة : خوداية ليَمان مةطرة كاتيَك شتيَك لةبري دةكةين يان  284

 .بة هةلَة دةيكةن

بدريَت بؤ ئةو مندالَةى لةناو زطى دايكى داية و هيَشتا لة سوننةتة زةكاتى سةرفرتة  .1
دايك نةبووة ، بةالَم واجب نية ، واتة ئةطةر بؤ بدريَت خيَرة وة ئةطةر بؤى نةدريَت 

 .تاوان نية
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بةالَم رِؤذيَك يان دوو رِؤذ ثيَش زةكاتى سةرفرتة لة بدايةتى رةمةزان دروست نية بدريَت ،  .9
 .جةذن دروستة

زياتر لة ئةندازةى خؤى دروستة ، بة مةرجيَك ئةطةر زةكاتى سةرفرتة بةخشينى  .0
، بةالَم  لة سةرفرتةكة بيَت يةكى جيابةستى بةم زيادةية خيَر و صةدةقةمةكةسةكة 

ئةطةر مةبةستى لةم زيادةية هةر زةكاتى سةرفرتةكة بيَت ئةوة بيدعةية و دروست نية ، 
بؤ ئيَمةى داناوةو دروست نية  سةرفرتة ثيَغةمبةر ضونكة ئةندازةى بةخشينى زةكاتى 

 .بكةويَتةوة بؤ هيض كةسيَك ثيَش ووتةو ئةمرةكانى ثيَغةمبةرى خودا 

زةكاتى سةرفرتة تةنها لةسةر دةولَةمةندان واجب نية ، بةلَكو لةسةر فةقريانيش واجبة  .4
زياتر بيَت لةشةو رِؤذيَك ، ، بةالَم بة مةرجيَك ئةم فةقرية خواردنى خؤى و مندالَةكانى 

واتة تواناى ئةوةى هةبيَت كة سةرفرتةكة لة برِى خؤى و مندالَةكانى بدات ، كةواتة 
دروستة ئةم جؤرة فةقريانة زةكاتى سةرفرتة وةربطرن ، وة واجبيشة بيدةن ، ضونكة بؤ 

 .بةخشينى زةكاتى سةرفرتة )حةدى نيصاب ( مةرج نية

 سوودم وةرطرتووة لةم كتيَبانةى خوارةوة : ى ئةم ناميلكةيةنى : لة كاتى نوسينتيَبي
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